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کارگاه مدیریت مراجع ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 68و0861



کارگاه اینترنت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861،



باز آموزشی روش تدریس ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0860،



کارگاه  E.C.G ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0860،



کارگاه احيا ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0860



کارگاه کاربرد  S.P.S.Sدر تحليل آماری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0860



کارگاه آموزش روش تحقيق ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0860



بانکهای اطالعاتی و ژورنال های الکترونيکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0868



کارگاه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران



 ، ICDLدانشگاه علوم پزشکی ایران0868



مهارت سخنرانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



استفاده از نشریات الکترونيك ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



دومين دوره آموزشی سل ،ایدز و برنامه کاهش آسيب،مرکز آموزشی و درمانی سل و بيماریهای ریوی (مسيح دانشوری)0861
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بانکهای اطالعاتی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



تحقيقات کيفی  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



مقاله نویسی به زبان انگليسی دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



اصول مشاوره برای استعدادهای درخشان  ،دفتر استعدادهای درخشان  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



گارگاه مشاوره تحصيلی دانشجویان  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0861



کارگاه تدوین استانداردهای بخشها و بيمارستانهای روانپزشکی  ،وزارت بهداشت و درمان  ،دفتر سالمت روانی –اجتماعی0868



شرکت در کارگاه مهارت در شيوه سخنرانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران0868



کارگاه جستجو در منابع پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران0868،



کارگاه ارزشيابی در تدریس دانشگاه علوم پزشکی ایران0868



کارگاه  EBMدانشگاه علوم پزشکی ایران0868



کارگاه حرکت درمانی دانشگاه علوم پزشگی اصفهان 0861،



کارگاه مهارت پایه در وسواس شناسی ،انجمن شفای وسواس0868



کارگاه یك هفته ای آموزش مهارتهای زندگی  ،شهریور 61



کارگاه ، motivation in learnerدفتر  EDCدانشکده پرستاری61/01/08،



شرکت در همایش یادگيری الکترونيکی تاالر امام /دانشگاه تهران 61/00/01-9



کارگاه توليد محتوای چند رسانه ای برای Web 01/00/61



کارگاه یك روزه اخالق پزشکی  ،دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 61/01/06



کارگاه تحقيقات مداخله ای و ثبت کارآزمایی بالينی  11-11تيرماه 66



کارگاه  OSCEتير ماه 69



شرکت در دوره تشریح الزامات سيستم مدیریت کيفيت 69



شرکت در دوره رویکرد فراین در سيستم مدیریت کيفيت 69

 کارگاه آزمون سازی بهمن 91
کارگاه ارزشيابی برنامه رشته ها های تخصصی حوزه سالمت روان شامل روانپزشکی  ،روانشناسی بالينی ،روانپرستاری 18 -و 91/8/11
زبان

عالقه مندي هاي حرفه اي

مشاوره تحصيلی
مشاوره روانی – اجتماعی
بهداشت روان در گروههای مختلف  ،بيماریهای سایکوسوماتيك
مشاوره روانشناختی بيماران در بخشهای داخلی  -جراحی (مشاوره – رابط )
مشاوره توانبخشی
عضويت هاي حرفه اي کنوني

عضو كانون روانپرستاري انجمن پرستاري از سال 5831
عضو سازمان نظام پرستاري از 5831
عضو هيئت موسس انجمن صنفي روانپرستاران ايران
انتصابات آكادميك کنوني
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عضو هيئت علمی گروه پرستاری بهداشت روان از سال 0861
مدیر گروه روانپرستاری از اسفند  66الی بهمن  69و از مهر ماه  98تاکنون
عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران از مهر  91و درطی سال 91-66
عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
عضو کميته پژوهشی مشترک گروه روانپرستاری و ویژه نوزادان از مهر 91
مسئول برنامه ریزی تئوری پرستاری از 91
مسئول اساتيد مشاور دانشکده پرستاری و مامایی از سال 66تا کنون
سرپرست مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران91-90
داور پایان نامه های کارشناسی ارشد
داور مقاالت مجلع علمی پژوهشی حيات و فصلنامه پرستاری ایران

سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

عضو هيئت علمی گروه روانپرستاری از سال  0861و مدرس دروس روانشناسی ،بهداشت روان ،اختالالت روانپزشکی و مداخالت پرستاری،
فرددرمانی،گروه درمانی،خانواده درمانی  ،روانپزشکی اطفال ،مراقبتهای روانشناختی در بخش ویژه و...
شايستگي هاي آموزشي

مدرس کارگاه روش تحقيق ،کميته پژوهشی دانشجویی دانشکده پرستاری
مدرس و دبير اجرایی کارگاه مهارتهای ارتباطی برای کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس و دبير اجرایی کارگاه مهارتهای ارتباطی برای کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس کارگاه ارتباط موثر ،بيمارستان شهير رجایی از طرف انجمن علمی پرستاران قلب
مدرس کارگاه درد( دردهای سایکوژنيك ) ،دفتر آموزش مداوم دانشکده ،
مدرس کارگاه درد (دردهای سایکوژنيك) 69/8/11و  ،66/01/81سخنران کارگاه درد و روش های مقابله با آن
مدرس کارگاه مهارتهای ارتباطی برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از طرف جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران
مدرس کارگاه مهارتهای ارتباطی برای پرستاران بيمارستان شرکت نفت  ،انجمن پرستاری قلب ایران
مدرس کارگاه ارتباط (برگزار کننده انجمن علمی پرستاران قلب)
مدرس کارگاه آموزش بالينی اثربخش ( ارتباط موثر معلم – دانشجو )
مدرس کارگاه دردو رشهای مواجه با آن_دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبير و مدرس کارگاه مشاوره تحصيلی ویژه اساتيد راهنما
مدرس کارگاه مهارتهای ارتباطی در دانشکده پرستاری و مامایی تهران
مدرس در کارگاه کارگاه ابعاد روانشناختی آسم و آلرژی  :سایکوفارماکولوژی و نقش آن در سيستم ایمنی،
كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها
ارائه شفاهي

سمينار دانشجويي زخم فشاري،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران . 5831
سمينار دانشجويي كودك آزاري ،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران .5831
همايش پرستاري و جامعه -بررسي مشخصات زوجين و ارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاري در زنان مراجعه دادگاه خانواده شهر تهران5831.
سمينار استرس و روشهاي مقابله با آن،دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي ايران5835
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سمينار تغييرات نوين دستورالعملهاي پرستاري،اصول كاربرد محدوديت هاي فيزيكي ،دانشكده پرستاري و مامايي ايران5831
سمينار غذا ،خلق و غذا  ،دانشكده پرستاري و مامايي ايران5831
سمينار ايدز،مشكالت رواني و اجتماعي بيماران مبتال به ايدز5831 ،
دومين كنگره رويكردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي ،دورنماي آموزش پرستاري 5831،
كنگره جراحان(ديليريوم جراحي )5831
سمينار پرستاري از گروههاي آسيب پذير در بحران( حمايت رواني در فقدان) 5831
سمينار ارتباط و نقش آن در آموزش ( موانع ارتباطي در آموزش)5831
سمينار ورزش درماني( ورزشهاي نوروني) ،دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران 5831
كنگره جراحان (موانع كنترل درد جراحي)5833
كنگره بين المللي بيماريهاي سايكو سوماتيك(نياز امروز :همكاري بين رشته اي در تيم روانپزشكي رابط مشاور )اصفهان 5833
سخنراني در ششمين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي :دستاوردها و تازه ها ( :حمايت در اورژانس )  3-1بهمن
حمايت هاي روانشناختي در اورژانسهاي گوش و حلق و بيني
سخنراني در پانل چگونگي مقابله با تغييرات Body image
پرستار رابط – مشاور
–پانل چالشهای ارتباط موثر :ارتباط با کودکان دارای بيماری مزمن
ارائه پوستر

نقش پرستاران در پيشگيري و كاهش خشونت با زنان در خانواده (پوستر)
ارائه پوستر  :ژورنال كالب.دومين كنگره رويكردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي
ارائه پوستر  :تصويري از يك درمانگر5833 .كنگره بين االمللي بيماريهاي سايكوسوماتيك
ارائه پوستر :تاثير اضطراب قبل از جراحي بر درد پس از عمل 5833 .كنگره جراحان
فعاليت های فرهنگی
عضو کميته فرهنگی دانشکده به مدت  8سال
اعتبارات پژوهشي

مجری طرح مصوب  :بررسی روشهای رویارویی با استرس و ارتباط آن با سالمت معنوی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران61-68
همکار طرح مصوب  :بررسی مشکالت رفتاری کودکان  00- 8ساله و ارتباط آن با خشونت خانگی در زنان در دبستانهای غرب تهران 68 – 61
همکار طرح مصوب تحقيق کيفی  :تجربه خانواده از مراقبت از بيمار سالمند سرطانی 61– 66
همکار طرح :بررسی ارتباط حمایت خانوادگی و کنترل قند خون در بيماران مبتال به دیابت نوع 0868-1
مشاوره پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد فهي مه محمدی فخار  :بررسی تاثير آرامسازی فك بردرد تعویض پانسمان بيماران سوخته مرکز شهيد
مطهری 61-66
مشاوره پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد نگار اربابی :بررسی طب فشاری بر اضطراب کودکان سن مدرسه قبل از عمل جراحی در مرکز درمانی و
آموزشی کودکان حضرت علی اصغر سال 69
مشاوره پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد سيما قزلباش :بررسی عزت نفس و اضطراب اجتماعی دانشجویان کارشناسی سال اول تا چهارم
راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ربابه بها :بررسی سبکهای مقابله با استرس و ارتباط آن با خودکارآمدی در دانشجویان پرستاری کارشناسی سال
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90-91
راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد طيب قوامی :بررسی ویژگيهای رفتارهای پرخاشگرانه بيماران بستری در بخش روانپزشکی بيمارستان علوم پزشکی
سنندج 90
راهنمای پایان نامه دانشجو کارشناسی ارشد احمد اتحاد :بررسی رفتارهای آزارنده در سطح افقی بين پرستاران شاغل بيمارستان های عمومی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 0890
مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد فرزانه پورافضل :بررسی ارتباط استرس درک شده با تاب آوری و رضایت از زندگی در دانشجویان پرستاری
0890
مشاور پایان نامه دانشجوی ارشد آقای کبيری :برسی تاثير آموزش چند رسانه ای بر اضطراب قبل از سيستوسکوپی 91
مجری طرح  :بررسی تاثير گروههای حمایتی بربار مراقبتی مراقبين خانگی بيماران مبتال به اختالل دو قطبی-مرحله دفاع از پروپوزال
مجری طرح :تاثير پيگيری تلفنی بر تبعيت دارویی بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا در بيمارستانهای علوم پزشکی استان مازندران-درحال دفاع از پروپوزال
مقاالت چاپ شده
نوع و شدت همسر آزاری در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، 0861 ،فصلنامه پرستاری و مامایی شماره 18
شيوا حيدری * ،مریم نوری تاجر  ،فاطمه حسينی  ،مهرنوش اینانلو  ،فاطمه گل گيری و فاطمه شيرازی ،بررسی حمایت خانواده و کنترل قند خون در
سالمندان مبتال دیابت نوع .0861 ،1مجله سالمندان جلد  8شماره  ،6صفحات .161-118
فروغ رفيعی ،فهيمه محمدی فخار ،روح انگيز جمشيدی ،مهرنوش اینانلو .تاثير آرام سازی فك بر شدت درد پانسمان.0869 .مجله پرستاری مراقبت
ویژه ،جلد  ،8شماره  ،1صفحات 11-18
فيمه محمدی فخار،فروغ رفيعی،روح انگيز جمشيدی،مهرنوش اینانلو .تاثير آرامسازی فك بر اضطراب درد پانسمان سوختگی :کارآزمایی بالينی تصادفی
با گروه کنترل .پژوهش پرستاری.دوره.09
Leili Borimnejad, Negar Arbabi, Naima Seydfatemi, MehrnooshInanloo, Hamid Haghanii.

The effects of acupressure on preoperative anxiety reduction in school aged children.1101. HealthMED, 8 (1),
pp. 1819-1880.
مهرنوش اینانلو،ربابه بها. ،نعيمه سيد فاطمی آغا فاطمه حسينی .بررسی سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان پرستاری 0890.حيات  ،دوره 06.
فرزانه پورافضل نعيمه سيدفاطمی مهرنوش اینانلوحميد حقانی .بررسی همبستگی استرس درک شده با تاب آوری در دانشجویان پرستاری .0891.حيات ،دوره
،09شماره *0
جوايز و افتخارات

تقدير بابت استاد نمونه سال  33با ترفيع پايه
رتبه دوم در كارشناسي ارشد معدل 53.31
تقدير بابت چاپ كتاب تشخيصهاي پرستاري در اختالالت رواني
تقدير بابت همكاري با گروه داخلي – جراحي 5831
تقدير بابت ارائه پوستر در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي  5831و جشنواره شهيد مطهري
اطالعات دیگر
دبير علمی سمينار استرسهای دوران دانشجویی و روشهای مقابله با آن0868 ،
عضو کميته علمی همایش پرستاری و مامایی در ناباروری  ،پژوهشکده رویان
دبير اجرایی سومين کنگره آموزش پرستاری و مامایی :رویکردها و چالشها 66
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عضو کميته علمی چهارمين سمپوزیوم پرستاری و مامائی /رویان مهر 66
استاد راهنمای دومين همایش دانشجویی  66/01/1و سومين همایش دانشجویی آذر 69
عضو کميته علمی اولين همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 69
عضو کميته علمی هفتمين کنگره سراسری مراقبت پرستاری 69
هيات رئيسه یازدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 69/1/01-01
استاد راهنما همایش کشوری دانشجویان پرستاری و مامایی آذر 69
عضو هيئت رئيسه همایش بين المللی کودکان 91
عضو هيئت موسس انجمن صنفی روانپرستاری
شرکت در جلسات ماهيانه کانون روانپرستاری و همکاری در تاسيس انجمن علمی روانپرستاری
شرکت در جلسات وهمکاری در تدوین راهنمای بالينی شوک درمانی و درمان پرخاشگری دفتر سالمت روانی _اجتماعی وزارت بهداشت

درمان - 0868همكاري در تدوين راهنماي باليني ECT guidlineو َ Agression Managementبا اداره سالمت بهداشت روان سال
31
همکاری با انجمن حمایت از خانواده بيماران روانی
همکاری با برنامه پرستاری در خانه رادیو سالمت 0861و0868
همکاری با مراکز برگزارکننده کالسهای آمادگی ارشد مانند انوار دانش
همکاری با انجمن پرستاری قلب ایران در برگزاری کارگاههای ارتباط و مهارتهای زندگی

آخرين بازبيني :بهمن ماه 29

6

