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بررسی ارتباط باورهای دینی و خود مدیریتی مددجویان پس از پیوند کلیه مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران.
مجری  -در دست اجرا از دی 1394
بررسی ارتباط تنش اخالقی با خودکارآمدی و تمایل به ترك بخش در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه و اورژانس .همکار .اتمام یافته - 1394کد
طرح9111449019 :
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریتی مدیران بر بهرهوری ماماها .همکار .اتمام یافته  .1394کد طرح9111373040:
بررسی وضعیت سالمت محیط کار و ارتباط آن با رضایت شغلی و تمایل به ترك خدمت پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای منتخب
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجری .پایان یافته  .1395کد طرح 9111449005
بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم
پزشکی تهران  .مجری .پایان یافته  -1395کد طرح 9111449014
ارتباط فرسودگی شغلی پرستاران با عملکرد آنان در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دست اجرا از .93/4/18
همکار .کد طرح9011196037 :
بررسی تأثیر آموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجری،
اتمام یافته  .1393کد طرح9011196035 :
بررسی همدلی دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتباط آن با هوش هیجانی آنها .همکار .اجرا از  ،1392اتمام یافته در بهمن  -93کد طرح9011196034 :
بررسی مدل بهره وری پرستاران بالین .اتمام یافته .1387 .کد طرح6835 :
اثر بخشی اجرای مدیریت ریسک بر میزان خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران .همکار .اتمام یافته.1389 .
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بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بکارگیری بالینی برنامههای آموزش مداوم پرستاری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران .همکار .اتمام
یافته.1390 ،
بررسی ارتباط استرس و کبفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه .مجری.اتمام یافته.1388 .

ارائه مقاله در سمینارها ،کنگرهها و همايشهاي معتبر
 دبیر علمی کارگاه مدیریت عمومی -تیر  - 1395بیمارستان پیامبران
 تدریس در کارگاه مدیریت عمومی بیمارستان پیامبران 40 -ساعت ( 6روز) از  95/4/19تا 95/5/4
 دبیر علمی شاخه پرستای کنگره اورولوژی  2-5شهریور 1395
 عضو کمیته علمی پنجمین کنگره بین المللی پزشکی قانونی  12-14آبان 1395
 عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی نفرولوژی اورولوژی .شاخه پرستاری 11-14مرداد 1395
 عضو پنل تحول و نوآوری در حوزه آموزش پرستاری :ارائه راهکار  94/10/15در کنگره واکاوی آموزش پرستاری  15الی 17دی 1394
 ریاست پنل جایگاه و نقش مدیران در آموزش پرستاری  94/10/17در کنگره واکاوی آموزش پرستاری  15الی 17دی 1394
 سخنرانی و اجرای کارگاه "اقدام پژوهی در نظام سالمت"  94/10/ 12در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 سخنرانی و ارائه پوستر در  18امین کنگره اورولوژی ( 7تا )94/6/10
 سخنرانی به زبان انگلیسی در کارگاه توسعه عملکرد بالینی و ایمنی بیمار (از  18تا  20اسفند  )93تحت عنوان
& overview on clinical governance approach & PD in the hospitals of Iran: current actions
issues
و عضو پانل پرسش و پاسخ " "A celebration and review of the excellence in practice accreditation
 93/12/20در دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران.
 سخنرانی در سیزدهمین کنگره پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران تحت عنوان " حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بخش های
هماتولوژی و انکولوژی و پیوند مغز استخوان" و عضو هیئت رئیسه پانل نشست "تأمین ایمنی بیماران و پرستاران بخشهای هماتولوژی"
()1393/6/6
 سخنرانی در در چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی تحت عنوان "چالشهای قانونی ارتباطات در بخشهای اورژانس" 1392/12/7
و عضو هیئت رئیسه پانل نشست پرستاری( ) 92/12/8
 عضو هیئت رئیسه پانل یازدهمین همایش ملی پرستاری کودکان 18 .تا  22مهر .1392
 ارائه مقاله در دومین کنگره بین المللی ایمنی بالینی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان .تحت عنوان:
To improve Communication with patient and their companion in emergency department; An action
research study
12و  13سپتامبر  .2013برگزار کننده :انجمن بینالمللی مدیریت خطر در پزشکی( International Association of Risk
)IARMM /Management in Medicine



سخنرانی در پانل " چالش های مرتبط با حاکمیت بالینی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان " در همایش پرستار حرفهای و پرستاری حرفهای در
مراقبت ویژه نوزادان 91/8/17 .دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران
پذیرش مقاله بهصورت سخنرانی ( )teleconferenceدر کنگره بینالمللی لندن
)World Congress for Health & Safety (London/ UK/ 8th – 9th 2012

Title: Reducing patients’ length of stay in the emergency department through the development of clinical
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governance approach: An action research study





















ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش کشوری بیمارستان امروز _ بیمارستان فردا .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  9-11خرداد  ،1391تحت
عنوان :ارتقاء کیفیت خدمترسانی به بیماران و همراهان مراجعهکننده به اورژانس از طریق توسعه رویکرد حاکمیت بالینی :یک مطالعه اقدامپژوهی
ارائه مقاله در کنگره بین المللی  ، HIV/AIDSزنان و کودکان .دانشگاه علوم پزشکی شیراز( .)2012May 4-2عنوان مقاله Types of :
Addiction in women living with HIV/AIDS
ارائه مقاله در کنگره بین المللی  ، HIV/AIDSزنان و کودکان .دانشگاه علوم پزشکی شیراز( .)2012May 4-2عنوان مقاله Women :
?and HIV: why Shame and stigma; is there any solution
کنگره سراسری طب اورژانس .اول آذر  .1390عضو هیئت رئیسه پانل" ارتباط با بیمار در اورژانس" و ارایه سخنرانی با عنوان :چالشهای برقراری
ارتباط با بیماران در اورژانس از دیدگاه بیماران و پرستاران.
کنگره سراسری طب اورژانس .سوم آذر  .1390عضو هیئت رئیسه پانل" استانداردهای اورژانس" و ارایه سخنرانی با عنوان :رویکرد حاکمیت بالینی
در مراقبتهای اورژانس
ارائه  4سخنرانی در کارگاه" آشنایی با رویکرد حاکمیت بالینی" در مرکز  EDOدانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .خرداد
1390
همایش سراسری راهکارهای ارتقاء خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه شهید صدوقی یزد .اسفند .1389ارائه سخنرانی " :مدل قدرتمند سازی
پرستاری :همکاری موثر بین آموزش و بالین" و عضو هیئت رییسه پانل
اولین همایش بین المللی ارزیابی فن آوری های نوین تشخیصی " آیا استفاده از فن آوری اطالعات مترادف ارائه مراقبت بهتر است؟" دانشکده
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر .بهمن  .1387سخنرانی.
سمینار پرستاری ایدز ،توسعه  ،مشارکت و نوآوری " .جدیدترین تغییرات در پروتوکل غربالگری و کنترل ایدز" .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
آذر  .1387سخنرانی.
همایش جامعه و ایدز " .حقوق قانونی بیماران مبتال به ایدز"  .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" .بهمن  .1386سخنران.
سخنرانی در سومین همایش سراسری آموزش ،سالمت ،کیفیت زندگی :نقش پرستار و ماما .تأثیر تفاوت فرهنگی-مذهبی برشیوه زندگی وسالمت
زنان مهاجر" ،دانشکده پرستاری مامایی رامسر،1386 ،
سخنرانی .همایش ترومای عروق  " .آخرین دستورالعملهای پیشگیری از ترمبو فلبیت" .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1387 .سخنران
ارائه سخنرانی در دومین همایش پرستاری بحران"وظایف مدیران پرستاری دربحران"،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 1385 ،
دومین کنگره رویکردهای نوین درآموزش پرستاری ومامایی"،مربیان بالینی بیمارستان ،رمزموفقیت در آموزش بالینی" ،دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،1385.سخنرانی.
همایش بین المللی علمی ـ تحقیقی مدیریت امداد و نجات "،مهارتهای ارزیابی ومدیریت بیماران ترومانی درحوداث ،ایران" ،تهران ،1384 ،پوستر
همایش سراسری پرستاری ایران  1400افقها و چالشها .عوامل غفلت وخطا درپرستاران بالینی ،ایران ،تهران ،1383 ،پوستر
همایش سراسری مراقبت های پرستاری درجراحی ،پانسمان بافشار منفی ،ایران ،کرمانشاه ،1382 ،پوستر
همایش سراسری سالمت  ،پرستار ،جامعه .تاثیر پورت فولیو برکاهش فاصله بین تئوری و عمل ،ایران ،آبادان ،1382 ،پوستر.
همایش بازآموزی مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران2،سخنرانی :استاندارد سازی و انگیزش .ایران ،تهران ،1382،سخنرانی.
همایش وکارگاه بین المللی مدیریت اورژانس "تضمین کیفیت در ثبت و گزارشدهی پرستاری اورژانس" ،ایران ،تهران ،اسفند  ،1383سخنرانی.



بررسی کیفیت و کمیت برنامه های بهسازی نیروی انسانی در پرستاری ،مجری .اتمام . 1390



اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی در بخش اورژانس یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجری .اتمام  .1391کد طرح-89 :
10433-28-01
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انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی


The impact of management skill to managers on the obstetrician’s efficiency. JML (journal of medicine
and life) Apr. 2016



The Relationship between Moral Distress and Self-Efficacy among Nurses in Critical Care and
Emergency Units in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015.
J RafsanjanUniv Med Sci 2015 14(6): 443-54.



Challenges of applying continuing education in Tehran hospital practice as viewed by nurses. IJCBNM,
Jun 2015, Vol. 3, No. 2: 123-131.
9  جلد.94  بهار. مجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاری. تاثیر آموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم اطالعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس
.5 شماره


Investigating the effect of clinical governess approach on patients’ length of stay in emergency
department: An action research study. Acta Medica Iranica, 2014, Vol. 52, No. 2: 137-145.



Experience of patients and their companions regarding care in ED. Archives Des Sciences. Vol 66, No.
1;Jan 2013.p: 188-202



The effectiveness of risk management program on pediatric nurses' medication error. Iran J Nurs
Midwifery Res. 2013 Sep; 18(5):371-7.



Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Contemporary Nurse: 2011 Aug; 39(1):
pp. 106-118. doi: 10.5172/conu.2011.39.1.106



Ethics: Patients’ Rights and the Code of Nursing Ethics in Iran. OJIN: Vol 15, No 3, Sep 2010

 مجلـه علمـی پژوهشـی پـژوهش.بررسی کیفیت برنامه های بهسازی نیروی انسانی پرستاری در بیمارستانهای دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران
39-47 .1393 ) پاییز34  (پیاپی3  شماره9  دوره.پرستاری
. 1390  بهار، شماره دوم، دوره دهم: فصلنامه پایش.ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران
/ .3 شـماره. 8-9 شـماره." مجله علمـی پژوهشـی" پـژوهش پرسـتاری. کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یکدیگر
 نویسنده مسئول. 27-36  صفحات/1387
.1386  دوره سیزدهم/3. شماره/مجله حیات. ارزشیابی عملکرد به شیوه مدیریت بر مبنای هدف و تآثیرآن برکیفیت مراقبت های پرستاری
،1383 ، ماهنامه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،)3 استاندارد سازی ( شماره
،1383 ، ماهنامه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،)2 استاندارد سازی ( شماره
،1382 ، ماهنامه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،)1 استاندارد سازی ( شماره









کتابها
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روش تحقیق در پرستاری .انتشارات اندیشه رفیع .)1393( .ترجمه
تضمین کیفیت در مراقبتهای پرستاری ،انتشارات ویستا ، 1387،ترجمه.
مدیریت خدمات پرستاری و مامایی انتشارات بشری .1388 .تألیف .دارای  6امتیاز از مرکز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران.

ساير موارد
 دریافت لوح تقدیر و طرح برتر در جشنواره آموزشی شهید مطهـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران اردیبهشـت  -1394عنـوان طـرح:
بکارگیری دانشجویان پرستاری واحد کارورزی عرصه مدیریت جهت آموزش دانشجویان پرستاری مقاطع پایینتر.
 طراحی و اجرای  PMPبا عنوان " تشخیص ،درمان و مراقبت پرستاري از بیمار مبتال به شوك هايپوولمیكك " در سـایت
برنامههای آموزش مداوم اینترنتی( )CMEدانشگاه علوم پزشکی تهران .بهار .1393









طراحی و اجرای برنامه آموزش اینترنتی با عنوان "رعايت حريم بیمار" در سامانه آکادمی (آموزش الکترونیکی کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی تهران) .بهار1393
استاد ناظر پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (میترا رستمی دانشگاه شهید بهشتی – فاطمه غفرانی -93/6/19فرهاد غالمی
تربیت مدرس -زهراسادات حسینی علوم پزشکی تهران  -93/7/7عالمه ده نبی تربیت مدرس  -93/11/15علیرضا عباس زاده علوم
پزشکی تهران  ،1393زهرا کریم مرداد ،94سمیه بهرامی تیر ،94پریسا فارسیجانی شهریور  ،94دکتر سریه پورتقی تیر 94در دانشگاه علوم
پزشکی تهران)
استاد راهنما پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش مدیریت پرستاری ابراهیم عینی  ،اتمام یافته  ،1393راهنمای اول محمود برزگر و فاطمه
علیپور دانشجویان ارشد پرستاری ویژه مهر .93راهنمای دانشجوی ارشد پرستاری داخلی جراحی عباس محمودی 1394
مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش مدیریت پرستاری خانمها :فریبا بیات -الله خسروی( 1389و  )1390اتمام یافته.
مشاور پایان نامه دانشجوی ارشد آموزش مدیریت زهرا عرب عاملی اتمام .1394
مشاور پایان نامه دانشجوی ارشد پرستاری ویژه آقای عباس نبوره .اتمام تیر.94
مشاوره پایان نامه دانشجوی ارشد مامایی خانم بیان ملکی ،اتمام .1394
داوري مقاالت متعدد براي ژورنالهاي داخلی و خارجی شامل:
مجله حیات،
( IJNRژورنال پژوهش پرستاری)

Iranian Red Crescent Medical Journal
( IJN,نشریه پرستاری ایران)
(2011) The American Journal of Managed Care( AJMC),
),Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV
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)Global Journal of Health Science(GJHC
( SQUMJعمان)
 ارائه سخنرانی در ژورنال کالب هاي دانشكده با عناوين :منابع انگیزشی درافراد حرفه ای /مدیریت جامع کیفیت((/)TQM
مدیریت بر مبنای هدف( /)MBOمدیریت جلسات خصوصیات مدیران موفق /مدیریت زمان /محک زنی(/) Bench Marking
مدیریت رفتار سازمانی /روش های تصمیم گیری مدیران ایرانی/
 اعتبار سنجی ابزار تحقیق دانشجویان و همکاران دانشکده و سایر دانشکده های پرستاری و مامایی.
دريافت تقديرنامه
پرستار نمونه کشوری در سال 1388
تقدیرنامه از معاونت آموزشی وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران (آقای دکتر جلیلی) 94/2/13
تقدیرنامه از ریاست وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(آقای دکتر چراغی) 93/12/19
تقدیرنامه از ریاست وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(آقای دکتر چراغی) 94/2/7
تقدیرنامه از معاونت آموزشی وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(خانم دکتر غیاثوندیان)





















شرکت در دورهها و کارگاههاي آموزشی گوناگون:
کارگاه ماساژدرمانی و رفلکسولوژی94/6/10
کارگاه بهداشت ،تغذیه و ماساژ پوست 94/12/20
شرکت در  18امین کنگره اورولوژی ( 7تا )94/6/10
شرکت در کنگره 4روزه اخالق پزشکی و پرستاری  94/11/6الی  94/11/9در محل اجالس سران
کارگاه طراحی و تحلیل 94/10/1 Complex surveyتوسط مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران )(NIMAD

کارگاه دو روزه "مرور مقاالت مجالت علوم پزشکی"  10و  94/5/11توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسالمی
کارگاه  3روزه "توسعه عملکرد بالینی و ایمنی بیمار" به زبان انگلیسی 18 – 20 ،اسفند  93در دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه تعالی سازمانی(آشنایی با مدل تعالی سازمانی  ،EFQMخود ارزیابی و تدوین اظهار نامه) مهر  -1393به مدت  3روز
سمینار مبانی و مفاهیم مدل تعالی سازمانی)93/10/10( EFQM
کارگاه  2روزه سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ( 24-25دسامبر  )2014به میزان  16ساعت
کارگاه  2روزه مالکیت معنوی بهمن 1393
کارگاه  6روزه تدبیر (آموزش در علوم پزشکی) مهر 1393
نشست هم افزایی اساتید با موضوع عرفان عاشورا  7و  17آبان 93
دوره یکساله پرستاری پرواز و دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
کارگاه یک هفته ای روش شناسی تحقیقات کمی و کارگاه SPSS
کارگاه یک هفتهای اخالق در پژوهش
کارگاه جستجوی پیشرفته دو10 ،آبان 1390
کارگاه جستجوی پیشرفته سه11 ،آبان 1390
کارگاه مصاحبه در تحقیقات کیفی (با تمرکز بر مصاحبه انفرادی در گرانند تئوری ،فنومنولوژی و فوکوس گروپ)10 ،و11مهر 1390
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کارگاه  End Noteآذر 1390
کارگاه  Reference Managerآذر 1390
کارگاه  How to publish a scientific journal articleنوامبر  2011 ،28ارائه توسطSpringer & Edanz:
همایش "سازمان نوآور و کارآفرین"  91/11/8در دانشکده پرستاری مامایی
کارگاه کشوری ارزشیابی برنامه پیشرفته ( 5روز) مرداد 1392
شرکت در پانل "نظریهپردازی در پرستاری و مامایی بر مبنای متون اسالمی"  19خرداد 1393
مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته
روش شناسی تحقیقات کمی و کیفی
تفکر انتقادی
فرآیند آموزش در علوم پزشکی
روشهای ارزشیابی آموزش بالینی
یادگیری الکترونیکی
ارزیابی خود و همتا
رویکردهای نوین تدریس مؤثر
طب اسالمی و حجامت
روش تحقیق کمی(پیشرفته)
هفت مهارت  ITبه میزان  140ساعت
کاربرد آمار و نرم افزار  SPSSدر پژوهش
آموزش به بیمار
روش شناسی تحقیق کیفی
روش شناسی تحقیق کمی
ارزشیابی دانشجو و طراحی سئواالت امتحانی
تدوین محتوای الکترونیکی و ...
شرکت در دورههاي آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكی تهران شامل:

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران /شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی /سمینار ایدز ،توسعه ،مشارکت و نوآوری /احیای مقدماتی
بزرگساالن  /احیای پیشرفته بزرگساالن  /اصول طراحی پرسشنامه( 1و  )2در مطالعات علوم پزشکی /مدیریت بحران  /مدیریت خطر و ایمنی
بیمار /روش مقاله نویسی در  / ISIانظباط در کار؛ اصال رفتار نامطلوب کارکنان /پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و
عروقی  /سکوت سازمانی :مفاهیم ،علل و پیامدها  /رفتار شهروندی سازمانی  /بیماری های سازمانی  /ارتقا سالمت نظام اداری(فساد مالی –
اداری /بدبینی سازمانی :علل و پیامدها  /کلیات طب سنتی  1و 2و  / 3زبان انگلیسی 1و / 2
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