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کاردانی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1368 ،



کارشناسی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی1371 ،
کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1375 ،
دکتری پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 ،




دوره هاي آموزشي



کارگاه مرور سیستماتیک .دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،دی ماه.1393 ،



 ،Clinical Decision Support Systemدفتر مطالعات و توسعه آموزش ،دانشکده پرستاری و مامايی تهران،ژانويه.2014 ،



نيدکپ ،دانشکده پرستاری و مامايی تهران ،بهمن .1392



کارگاه آموزشی "مرور سيستماتيک" .معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی ع پ تهران .آذر.1391 ،



کارگاه آموزشی "آشنايی با سرقت علمی و راهکارهای پيشگيری از آن" .معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی ع پ تهران.
مهر.1391 ،



کارگاه يکروزه آشنايی با فرصت ها و فرايندهای پژوهشی .معاونت پژوهشی د ع پ تهران .دی .1390



کارگاه بين المللی ،Interprofessionalismمرکز توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،اسفند .1387



کارگاه بين المللی  ،Evaluating the evidenceمرکز توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،اسفند .1387



کارگاه يک روزه اخالق داوری ،انجمن ايرانی اخالق در علوم پزشکی ،اسفند1387 ،



کارگاه کشوری پژوهش در آموزش ،وزارت بهداشت ،آبان 1387
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دوره مقدماتی مقاله نويسی علمی دانشگاه تورکو فنالند1383 ،



دوره تکميلی مقاله نويسی علمی دانشگاه تورکو فنالند1383 ،



دوره آموزش مهارت های بحث گروهی (زبان انگليسی) دانشگاه تورکو فنالند1383 ،



کارگاه روش فيش برداری و مديريت منابع ،مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور ،ارديبهشت 1382



کارگاه طب اسالمی و حجامت دانشکده پرستاری تهران،ارديبهشت 1381



کارگاه آموزشی تحقيق کمی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،آبان 1380



کارگاه آسکی دع پ تهران ،دی1379



همايش تربيت نيروی انسانی دوره های دکتری تخصصی وزارت بهداشت ،مرداد ماه 1379



همايش تربيت نيروی انسانی دوره های دکتری تخصصی وزارت بهداشت ،مرداد ماه 1379



کارگاه تکميلی روش تدريس دع پ فاطميه ،آذر1377



کنفرانس علمی اصول گزارش نويسی پرستاری و قانون دفترپرستاری د ع پ قم ،آذر1377



کارگاه مقدماتی روش تدريس دع پ فاطميه ،آبان1377



دوره آموزشی مديريت دولتی د ع پ فاطميه ،ارديبهشت 1377



کارگاه مقدماتی روش تحقيق دع پ فاطميه ،ارديبهشت1377


زبان



فارسی (زبان مادری)
انگليسی (نسبتا خوب)

عالقه مندي هاي حرفه اي

سالمت معنوی ،تحقيقات کيفی ،مفاهيم پرستاری ،بهداشت باروری به ويژه نوجوانی ،سبک،کيفيت و مهارت زندگی ،آموزش/يادگيری ،آموزش
بالينی ،مرور سيستماتيک در سالمت و بيماری های کودکان ،سالمت و استانداردهای خانواده
عضويت هاي حرفه اي کنوني

 عضو هيات تحر يريه مجله علمی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1386
عضو انجمن پرستاری
انتصابات آكادميك کنوني



دانشيار ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1389 ،تا کنون
استاديار ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،آذر  1384تا 1389

سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي



مربی بهداشت مدرسه1372 ،تا 1375
پرستار1370- ،

شايستگي هاي آموزشي



پرپوزال نویسی .دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،آبان ماه.1393 ،





پرپوزال نویسی .دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،بهمن ماه.1393 ،
Clinical Decision Support System
 ،مدرس ،دفتر مطالعات و توسعه آموزش ،دانشکده پرستاری و مامايی تهران ،شهريور.1390



کارگاه روش تحقيق کيفی معاونت تحقيقات فناوری ،مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تير .1389
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کارگاه پيشرفته مطالعات بالينی و ثبت کارآزمايی بالينی ،ويژه اساتيد ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران،
1388تير.



کارگاه روش تحقيق کيفی  ،ويژه دانشجويان ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1387 ،



کارگاه مرور سيستماتيک  ،ويژه اساتيد ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1387 ،تير.





کارگاه روش تحقيق کيفی  ،مرکز تحقيقات پرستاری ،مدرس و راهنمای کارگروهی ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی
ايران،تير 1387
کارگاه روش تحقيق کيفی  ،مرکز تحقيقات پرستاری ،مدرس و راهنمای کارگروهی ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی
ايران،مهر 1387
کارگاه بين المللی  ،Interprofessionalismمرکز توسعه آموزش پزشکی ،مدرس  ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،اسفند .1387



کارگاه روش تحقيق کيفی  ،ويژه دانشجويان ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1386 ،



کارگاه آشنايی با مقاالت تحقيقی :عملکرد مبتنی بر تحقيق ،ويژه پرستاران ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی
ايران1386 ،



کارگاه روش تحقيق کيفی  ،ويژه دانشجويان ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1385 ،



کارگاه روش تحقيق کيفی ويژه دانشجويان ،مدرس ،دانشکده پرستاری و مامايی ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران1384 ،



کارگاه روش تحقيق کمی ،سازمان تامين اجتماعی ،مدرس  ،خرم آباد1384 ،



کارگاه روش تحقيق انجمن پرستاران ايران،مدرس ،شهريور 1381



کارگاه روش تحقيق دانشجويی د ع پ فاطميه ،مدرس  ،قم1378 ،

تجربيات پژوهشي
پايان نامه



ليال اميری فراهانی ،ارتقاء فعاليت جسمانی در زنان :اقدام پژوهی ترکيبی .رساله دکترا ی باروری علوم پزشکی تهران .استاد مشاور .راهنما
خانم دکتر تقی زاده.1394،



محمدخياط زاده ماهانی .تبيين ديدگاه و تجربه کاردرمانگران ايرانی از عملکرد مبتنی بر اکيوپيشن ،طراحی و روانسنجی ابزار آن :مطالعه
ترکيبی متوالی.رساله دکتری کاردرمانی .دانشکده توانبخشی علوم پزشکی ايران .مشاوره پايان يافته .به راهنمايی خانم دکتر افسون مهربان و
آقای دکتر محمد کمالی.1394 .



بلقيس شيبانی .بررسی تاثير برنامه توانمندسازی خانواده محور بر خودکارامدی نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور .مشاوره پايان نامه ارشد به
راهنمايی خانم دکتر بريم نژاد .دانشکده پرستاری و مامايی ايران.1394 .



ياری فاطمه.ارتقای سالمت باروری دانشجويان مونث دانشگاه لرستان .استادراهنمای دوم .تابستان  .1394راهنما ی اول خانم دکتر بهبودی.



نداسلطان نژاد .بررسی تاثير آموزش پدران برای حمايت مادران بر خودکارامدی شيردهی .مشاوره پايان نامه ارشد به راهنمايی خانم رحمتی.
دانشکده پرستاری و مامايی ايران.1393 .





مهری دوستی .کاهش انگ وابسته به ديابت نوع 1يک مطالعه اقدام پژوهی .رساله دکترا پرستاری علوم پزشکی اصفهان .استاد مشاور .راهنما
خانم دکتر سامره عبدلی.1393 ،
پروانه خراسانی ،بررسی تاثير گسترش نقش های آموزشی و مشاوره ای پرستاران بر پيامدهای مراقبتی بيماران مزمن :اقدام پژوهی ترکيبی.
رساله دکترا پرستاری علوم پزشکی اصفهان .استاد مشاور .راهنما خانم دکتر مريم رسولی.1393،
نرگس شفارودی.تبيين فرايند استدالل کلينيکی از ديدگاه کاردرمانگرها:استخراج مدل.رساله دکتری .دانشکده توانبخشی تهران.1393.
راهنمای دوم .راهنمای نخست آقای دکتر محمدکمالی.



نسرين حنيفی .تبيين فرآيند انگيزش در آموزش بالينی دانشجويان پرستاری .1391 .راهنمايی رساله دکتری.



فاطمه جعفرآقايی .فرآيند شکل گيری تعهد حرفه ای پرستاران .1391 .مشاوره رساله دکتری.
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آمنه ايده دادگران .تبيين فرآيند يادگيری بالينی دانشجويان پرستاری .1390 .راهنمايی رساله دکتری.



ميترا خوبی .مشاوره پايان نامه کارشناسی راشد ،مقايسه يادگيری و رضايت مندی دانشجويان کارشناسی سال سوم پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی تهران در دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش سنتی ،سال  -1391راهنما :دکتر نورالدين محمدی.1390 ،



الدن ناصح .بررسی ارتباط خودکارامدی و کيفيت زندگی در بيماران دارای استومی ،1390.مشاوره پايان يافته .پايان نامه کارشناسی ارشد
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ايران .راهنما خانم دکتر فروغ رفيعی.



مژگان رضايی .بررسی موانع غربالکری ماموگرافيک سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های مراکز اموزشی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی ايران .مشاوره پايان يافته .پايان نامه کارشناسی ارشد مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران .راهنما :خانم ليال
امينی.1390.



غفارزادگان رضوان .بررسی ارتباط توانمندی و کيفيت زندگی در بيماران مبتال به ديابت نوع  2در دانشگاه علوم پزشکی ايران .مشاوره پايان
يافته .پايان نامه کارشناسی ارشد پرستاری .راهنما خانم دريادخت مسرور.1389 .





عليرضامومنی  .1389 .تجربه انگ در بيماران روانی :يک مطالعه ی کيفی .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران .دانشکده
علوم توانبخشی .راهنمايی ،پايان نامه کارشناسی ارشد توانبخشی روان.
مريم اله بخشيان .بررسی ارتباط سالمت معنوی با کيفيت زندگی مبتاليان به مولتيپل اسکلروزيس در انجمن ام اس ايران .مشاوره پايان
يافته .پايان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ايران.1387.راهنما :خانم جعفرپور.
سامره عبدلی .1387.تبيين توانمندی در افراد مبتال به ديابت .مشاوره پايان يافته .رساله دکتری آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
شهيد بهشتی .استاد راهنما :خانم دکتر اشک تراب.

 دکتر داود قطريفی  .شناسايی مدل تبيينی تعيين کننده های شروع فعاليتهای جنسی در بين دانشجويان شهر تهران  . 1387-1386مشاوره
رساله ی ام پی اچ .دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران .استاد راهنما :خانم دکتر عفت مرقاتی خويی.
فاطمه رجعتی .1386.تبيين پديدارشناسانه تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی.
مشاوره پايان يافته .راهنما :دکتر محمد کمالی ،پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران.
انتشارات
مقاله هاي منتشر شده

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ميمنت حسينی, ،سربخش پروين,قاسمی سعيد,پرويزی سرور( .نويسنده مسوول)  .رفتارهای ارتقا دهنده سالمتى در مراجعين به مراکز
منتخب بهداشتی– درمانی شهر تهران .مجله پژوهش و سالمت: :تابستان  , 1393دوره  4 ,شماره.693-687 ; 2
خراسانی پ ،رسولی م ،زاغری تفرشی م ،پرويزی س ،نصر اصفهانی م  .معرفی يک مدل سازمانی نيمه متمرکز برای سازماندهی و گسترش
خدمات آموزش بيمار :با نقش محوری .مجله مديريت پرستاری: .پاييز  , 1393دوره  3 ,شماره.25-8. 3
خراسانی پ ،رسولی م ،زاغری تفرشی م ،پرويزی س ،نصر اصفهانی م .طراحی و ارزشيابی فرم ثبت آموزش بيمار برای ثبت ساختار مند
آموزش .مديريت ارتقای سالمت.16-1 ،3،3،1393 ،
طاهری بندری پريا,نيکبخت نصرآبادی عليرضا,پرويزی سرور .بررسی تاثير اتاق آرامش کاو براضطراب بيماران مبتال به سرطان تحت شيمی
درمانی .پژوهش پرستاری :تابستان .63-33،56 2:9- 1393
رزاقی ن ،پرويزی س ،رمضانی م ،طباطبايی نژاد م .مجله زنان مامايی و نازايی ايران .پيامدهای خشونت عليه زنان در خانواده .مجله زنان
مامايی و نازايی ايران .1392 ،20-11 ،44 ،16،
غفارزادگان ر ،مسرور رودسری د ،پرويزی س ،خمسه م ا ،حقانی ح .عنوان مقاله :بررسی کيفيت زندگی و ابعاد آن در بيماران مبتال به ديابت
نوع دو  ،12،5.مهر  -آبان 1392
رزاقی ن ،رمضانی م ،طباطبايی نژاد م ،پرويزی س(نويسنده مسوول) .زمينه های اجتماعی فرهنگی خشونت خانگی عليه زنان .ماهنامه علمی
پژوهشی کرمانشاه ،17 ،آبان1392 ،
رضايی م ،امينی ل ،پرويزی ،حسينی ف .بررسی موانع نگرشی غربالگری ماموگرافيک سرطان پستان در زنان .مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.74-68 ،99 ،23 ،1392 .
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

ضيغمی رضا ,رفيعی فروغ ,و پرويزی سرور  .تحليل مفهوم همدلی در پرستاری .مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت.33-27 ،1 ،1391 ،
پرويزی س و احمدی ف .ميربازغ ف (نويسنده مسوول) .مفهوم و عوامل موثر بر سالمت از ديدگاه نوجوانان .مجله دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد.120-108 ،3 ،14 ،1391 .
حنيفی ن ،پرويزی س (نويسنده مسوول)  ،جواليی س .پرستاران انگيزه ساز يا سرکوبگر در مسيريادگيری بالينی دانشجويان پرستاری.
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