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رتبه علمي

مربي


مدارك و دوره هاي آموزشي و شايستگي هاي آموزشي



كارگاه آموزش مديريت آموزشي دوره اول( 26ساعت) 1366



كارگاه آموزش مديريت آموزشي دوره دوم( 26ساعت) 1368



كارگاه بهبود كيفيت آموزش( 25ساعت)1366/4/9



كارگاه بهبود كيفيت آموزش( 16ساعت)1368/5/8



كنگره رويکردهاي نوين در آموزش پرستاري ومامايي1369/5/13



دوره آموزش توجيهي براي استخدام ( 70ساعت) 1369



رشد و تکامل( 26ساعت) 1370



كارگاه رشد و تکامل( 26ساعت)1370



كارگاه آموزشي روشهاي تحقيق( 48ساعت) ( 6روزه)1370



كارگاه منابع و مراجع پزشکي ( 10ساعت)1372/11/23



كارگاه روش تحقيق( 32ساعت) 72/4/21



اموزش هماهنگ دستورالعمل هاي برستاري1374



دوره كامپيوتر در كالج گلن فيلد نيوزيلند1375



مدرك  Communityدر نورث كوت كالج نيوزيلند1375



مدرك لين فيلد كالج 1375



كارگاه آموزشي پيشرفته يادگيري براساس مشکل1376
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كارگاه آموزشي مقدماتي يادگيري براساس مشکل 1376



كنگره هماهنگي آموزش و درمان1379/11/1



كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري(سخنران)( 5روزه)1379



كنگره مداخالت پرستاري 1379



كاربرد آمار در پژوهش( 12ساعت) 1379/10/29



ايدز-سخنران( 6ساعت)1379/12/23



سيروز كبدي سخنران( 4ساعت)1379/3/30



كنگره هماهنگي آموزش و درمان( 30ساعت)1379/7/18



كارگاه آموزشي حل مشکل و مشکل گشايي و مديريت( 16ساعت)1379



كارگاه آموزش مقاله نويسي( 16ساعت) 1379/7/28



پيوند اعضا (سخنران)  8ساعت1380



كارگاه آموزش مراقبت در منزل 1380/3/6



تازه ها در اموزش برستاري( 25ساعت)1380/4/18



بيماريهاي عفوني نوظهور1380/4/31



بازآموزي روشها و استانداردهاي پرستاري مرحله اول 1380/11/18



بازآموزي روشها و استانداردهاي پرستاري مرحله دوم 1380/11/14



تازه هاي آموزش و مديريت دوره اول 1381/4/30



تازه هاي آموزش و مديريت دوره دوم 1381/4/30



دوره ارتباطات 1381/4/18



هشتمين كنگره بين المللي فدراسيون آسيايي كولوپروكتولوژي1381/11/12



يازدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري( 5روزه – سخنران)1381/8/13



دومين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي1381/12/13



اولين دوره آموزش مراقبت از استوما1381/11/30



روشهاي آماري در تحقيق( 14ساعت)1382



بيماريهاي عفوني نوظهور1381/4/30



ارزشيابي بيشرفت تحصيلي1383



سيزدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري(سخنران)1383/9/25



( ICDLسطح اول و دوم)( 75ساعت)1384/9/2



پنجمين كارگاه مديريت منابع1384/9/20



دوازدهمين كارگاه كاربرد  SPSSدر تحليل آماري1384/9/21



غذا و بهداشت آن(سخنران 8ساعت)1384/10/19



چهارمين كنگره پرستاري با رويکرد ارتقاي سالمت1384/11/6



كارگاه مشکالت آموزش باليني( 8ساعت-سخنران)1384/12/24



كارگاه استومي1385/2/20



پرستار و قانون( 6ساعت)1385/2/26



كنگره علمي جامعه جراحان ايران( 40ساعت -سخنران)1385/3/2



همايش سراسري پرستاران دياليز( 20ساعت)1385/3/10



تحقيقات كيفي و مقدمه اي بر پديدار شناسي( 2ساعت)1385/4/15



همايش دانشگاه علوم پزشکي تهران و بريتانيا( دوره آموزشي مراقبت از استومي –زخم و بي اختياري)1385/4/18
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ورزش درماني در بيماريها1385/10/24



بررسي و ارزيابي دردو روشهاي تسکين درد( 5ساعت)1385/11/1



دومين كنگره رويکردهاي نوين آموزش پرستاري و مامايي( دبير علمي كنگره)1385/12/22



كارگاه اينترنت و كاربرد اندنوت( 6ساعت)86/2/9



اولين كنگره اورولوژي ايران(-10ساعت سخنران)1386/2/12



آموزش باليني وچگونگي ارتقاي آن( 5ساعت -سخنران)1386/3/16



سمينار الر و درماني در زخمهاي مزمن( 3ساعت)1386/3/19



ارتباط و نقش آن در آموزش( 5ساغت)1386/3/20



كارگاه مشکالت آموزش باليني و دانشجو( 8ساعت-سخنران)1386/3/30



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/4/6



گارگاه مهارت شيوه سخنراني( 6ساعت)1386/4/16



كارگاه مقاله نويسي (6ساعت)1386/4/17



كارگاه پزشکي بر پايه مستندات( 6ساعت)1386/4/18



كارگاه جستجو منابع پزشکي( 6ساعت)1386/3/19



كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي( 6ساعت)1386/4/20



كارگاه مراقبت پرستاري و اصول آموزش به بيمار مبتال به هيپرتروفي پروستات ( 8ساعت -سخنران) 1386/4/21



اصول كنگره بين المللي چين ( 30ساعت -سخنران)1386/7/5



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/8/9



كارگاه كشوري آموزش باليني( -30ساعت)1386/8/14



نشست انجمن بين المللي پرستاران و وضعيت پرستاري ايران( 3ساعت)1386/9/21



كارگاه ارزيابي پزوهش و شاخص هاي آن( 5ساعت)1386/11/10



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/11/14



كارگاه ارائه بازخورد به دانشجويان در موقعيت باليني( 8ساعت -سخنران)1386/10/11



كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامائي" ارتباطات انساني" هيئت رييسه1386/11/21



مراقبت از بيمار با پيوند كليه -دومين كنگره اورولوژي پرستاري( 8ساعت – سخنران و مسئول كلي)1387/3/28



كارگاه مرور سيستماتيک  3روزه1387/4/17-19



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1387/7/16-17



كارگاه تاكسونومي سواالت و محاسبه(MPLشركت كننده)1387/8/1



اولين همايش بين المللي پرستاري اتورينولوژي و جراحي فک و صورت (سخنران)1387/8/12



كارگاه يک روزه ايجاد انگيزه در فراگيران بالغ (()adult learner motivationسخنران)1387/10/26



كارگاه آموزشي يک روزه برنامه ريزي استراتژيک (شركت كننده)1387/10/25



كارگاه مراقبت از استومي – زخم و بي اختياري گوارشي و ادراري(سخنران)1387/11/1



ششمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي (هيئت رييسه)1387/11/10



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي( سخنران)1387/11/14-15



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويژه پرستاري(سخنران)1387/12/14-16



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/2/15-16



سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي (دبير كنگره)1388/2/24-25



سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي (سخنران)1388/2/24



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/2/27-28
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كارگاه يکروزه بررسي عفونتهاي بيمارستاني(سخنران)1388/3/18



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن (سخنران)1388/4/7-8



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويزه پرستاري ( )3ICUانجمن قلب (سخنران)1388/4/25



دوره كوتاه مدت بين المللي پرستاري مراقبت ازاستومي ،زخم – بي اختياري ادراري و مدفوعي(سخنران)1388/5/29-1388/4/6



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويزه انجمن قلب (سخنران)1388/5/25



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/7/15-16



كارگاه آموزش ارزشيابي موسسه1388/8/18



كنگره تازه هاي راينولوژي و جراحي پالستيک صورت (سخنران)1388/9/14-16



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1388/10/29-30



سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي رويکرد ها و چالشها -كارگاه ارزشيابي باليني (سخنران)1388/11/14



سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي رويکرد ها و چالشها -جايگاه ارتباط موثر در آموزش (سخنران)1388/11/15



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي ( سخنران)1388/12/9-10



كارگاه آموزش اخالق حرفه اي در پرستاري( سخنران)1389/1/19



كارگاه توجيهي رتبه بندي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي1389/1/27



سيزدهمين كنگره بين المللي اورولوژي ايران( سخنران)1389/2/23-26



يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشکي با عنوان رهبري آموزشي1389/2/10-12



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/2/25-26



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1389/3/3-4



دوره بازآموزي آموزشي اصول مراقبتهاي ويزه پرستاري  (( )3ICUسخنران) 1389/4/2-4



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/4/20-21



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/6/21-22



كارگاه آموزش باليني اثربخش (سخنران) 1389/7/27-28



كارگاه آموزش اخالق حرفه اي در پرستاري (سخنران)81389/19



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/8/21-22



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/8/8-9



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/9/27-28



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي ( سخنران)1389/9/29-30



اولين سمپوزيوم ارتقا كنترل عفونت در بيمارستان(سخنران)1389/10/5



كنگره سراسري پرستاري و مامايي ارتقا كيفيت مراقبت(سخنران)1389/10/21-23



كارگاه يک روزه كارآفريني1389/11/6



كنترل عفونتهاي بيمارستاني(سخنران)1389/11/20-21



مديريت درد از ديدگاه پرستاران(سخنران)1389/11/21



كارگاه يکروزه اخالق پزشکي و حرفه اي (مسئول برگزاري -سخنران)1389/12/9



كارگاه يک روزه ( OSCEمسئول برگزاري -سخنران)1389/12/16



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1389/12/15



چهاردهمين كنگره اورولوژي و پنجمين كنگره پرستاري ايران(سخنران)1390/2/13-16



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت(سخنران)1390/2/26



كارگاه آموزشي مهارتهاي ارتباطي(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/1



كارگاه اخالق حرفه اي (مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/16
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كارگاه بررسي راهکارهاي نوين در نظام مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/8-9



كارگاه حاكميت باليني(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/23



اصول مراقبت هاي ويژه پرستاري در ( 3General ICUسخنران)1390/4/4



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت(سخنران)1390/4/21



كارگاه آموزشي اعتبار بخشي خدمات بهداشتي و درماني(مسئول برگزاري – شركت كننده)1390/4/28-29



كارگاه تدوين برنامه نواوري دانشگاه علوم پزشکي تهران (شركت) 90/5/18



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1390/6/22



كارگاه توانمند سازي و ارتقا مهارتهاي آموزش باليني پرستاري(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/6/26



كارگاه آموزشي دو روزه ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشکي – روانشناسي باليني و روانپرستاري -27
1390/6/26



اولين كنگره بين المللي و پنجمين كنگره ملي روانپرستاري استانبول تركيه( ارائه شفاهي و پوستر)1390/6/31-1390/7/3



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1390/7/12



ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان " فراواني
خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي تهران"1390/ 8



ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان " تعامل حرفه
اي پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با شاخصهاي ايمني بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم
پزشکي تهران" 1390/8



كارگاه مفاهيم و ابزارهاي نوآوري (شركت) 90/3/9



ارائه پانل در اولين همايش روز نواوري تحت عنوان ابزارهاي توسعه و مديريت سرمايه فکري (سخنران ) 90/12/9



پنل همايش آموزش كشوري " ارزيابي فراگيران" دانشگاه علوم پزشکي تهران (سخنران ) 91/2/10



كارگاه "كاربرد شبيه سازي گسسته در مديريت سالمت" (شركت كننده) 91/2/23



كارگاه " پروپوزال نويسي " (شركت كننده) 91/3/2



كارگاه خود ارزيابي توسط گروه مشاوران عالي بيزينس 91/3



كارگاه " توانمند سازي اساتيد براي راه اندزي رشته هاي مجازي " دانشگاه علوم پزشکي تهران (شركت كننده) 91/3/22



كارگاه "تفکر انتقادي" (شركت كننده) 91/3/27



كارگاه راهکارهاي اجرايي تحقق هدف برنامه  4ساله حوزه اموزش دانشگاه در حيطه يادگيري الکترونيکي" دانشگاه علوم پزشکي تهران
(شركت كننده) 91/4/6



كارگاه  5دقيقه از كار براي نواوري (مسئول كارگاه و شركت كننده)91/4/12



كارگاه معنويت در بهبود (مسئول وشركت كننده) 91/4/19



هم انديشي نقد و بررسي سريال پرستاران (مسئول كارگاه و شركت كننده) 91/4/20



كارگاه اخالق حرفه اي ( سخنران و مدرس) 91/4/20



دومين كنگره انجمن تغذيه امريکا در خاور ميانه دبي – امارات (سخنران) 91/12/3 -91/11/30



همايش ايمينولوژي ،اسم و الرژي 91/12/7



كارگاه "پيشگيري از بيماريهاي منتقله از راه خون و احتياطات همه جانبه"  92/2/2-92/2/1سخنران



كارگاه كميته تعالي سازمان  69ساعت (شركت كننده) 92/2/25



كارگاه كميته راهبردي فرايندها  15ساعت ( شركت كننده) 92/2/25



شانزدهمين كنگره انجمن اورولوژي و هفتمين كنگره پرستاري اورولوژي تحت عنوان " evidence base of quality & safety in
" ( urology nursingسخنران) 92/2/26



تفسير گازهاي خون شرياني 92/10/25
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كارگاه كاربرد پديده شناسي در علوم سالمت 93/11/1



روشهاي يادگيري بر اساس حل مسئله ( 93/11/7سخنر ان)



اولين سمينار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي ايران 17و 94/1/18



كارگاه اورژانسهاي اورولوژي و نفرولوژي 94/7/15



كارگاه اموزش يادگيري حل مسئله ( 94/8/26سخنران)



كارگاه اموزشي ازمون سازي و تحليل ازمون و پيشرفت تحصيلي دبير و سخنران 94/10/22



موضوعات اخالقي در استفاده از تکنولوژي در پرستاري ( 94/11/15سخنران)



همايش كشوري اموزش الکترونيکي در اموزش پزشکي 94/11/15



سخنران اصلي همايش كشوري يادگيري الکترونيکي اموزش پزشکي 95/11/15



كنگره بين المللي نفرولوژي و اورولوژي ( 94/3/22سخنران)



همايش دو روزه مديران  EDC & EDOدر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي



كارگاه اموزشي شبيه سازي ) (simulationدبير و سخنران 94/10/15



كارگاه اموزشي كاربرد فن اوري اطالعات در مستند سازي گزارشهاي پرستاري 94/10/6



كارگاه آموزشي آزمون سازي و تحليل آزمونها ( 94/10/22سخنران)



مفاهيم اينده نگاري 95/1/25



مرجعيت علمي طرح تحول و نواوري 95/2/8



اينده نگاري و مرجعيت علمي 95/2/22



اصول گزارش نويسي (سخنران) 95/2/27



كنگره دبي عجمان ارائه سخنراني " تاثير آموزش همتا بر خودكارامدي و كيفيت زندگي بيمار مبتال به ديابت 93/12/10



كارگاه اموزشي روشهاي ارزشيابي ( )1سخنران و دبير كارگاه 95/3/9



نواوري در اموزش پزشکي  95/3/12سخنران



كارگاه اموزشي روشهاي ارزشيابي ( )2سخنران و دبير كارگاه 95/3/16



 Mind mapكارگاه اموزشي 95/3/19



كارگاه آموزشي آشنايي با ثبت اختراع و مالکيت معنوي 95/4/25



كارگاه پرستاري اورژانس  95/4/19سخنران



پانل آشنايي با نرم افزار سالم  95/3/24شركت كننده و دبير كارگاه


زبان


فارسي



انگليسي

عالقه مندي هاي حرفه اي


تحقيق در زمينه اورولوژي و نفرولوژي



استومي و بي اختياري ادراري



ارتباطات و اخالق حرفه اي



كيفيت زندگي و سبک زندگي



حاكميت باليني

عضويت هاي حرفه اي گذشته و كنوني


عضو گروه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه ايران 1366تاكنون
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عضو پرستاران ثبت شده در نيوزيلند



هفتمين كنگره عفوني و گرمسيري ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،ايران ،تهران (عضو كميته علمي و عضو بانل)1379



نهمين كنگره عفوني و گرمسيري  ،ايران ،تهران (عضو كميته علمي)1380



اولين كنگره مراقبتهاي برستاري و مامائي ،دانشکده برستاري و مامائي ايران ،دانشگاه علوم بزشکي ايران ،تهران ،ايران (كميته اجرائي )1380



دومين كنگره مراقبتهاي پرستاري و مامايي ،دانشکده پرستاري و مامايي ايران ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران (كميته
اجرائي)1381



عضو انجمن پرستاران ايران 1381



دهمين كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ،ايران ،تهران (عضو كميته علمي)1382



عضو انجمن استومي ايران1382



عضو كميته ارزيابي دروني دانشکده پرستاري و مامائي1383



عضو دفتر توسعه اموزش مداوم دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه ايران1383



يازدهمين كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ،ايران ،تهران (عضو كميته علمي)1383



سيزدهمين كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ،ايران ،تهران (عضو كميته علمي)1384



عضو نظام پرستاري ايران 1384



كنگره ارتقا سالمت ،دانشکده برستاري و مامائي ايران ،دانشگاه علوم بزشکي ايران ،تهران ،ايران (عضو هيئت رييسه)1385



عضو مركز مطالعات و دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشکي ايران1386



عضو انجمن پرستاران قلب 1386



عضو هيئت مديره كميته پرستاري انجمن اورولوژي ايران 1386



عضويت مركز نخبگان و پژوهشگران علمي و فرهنگي1386



كنگره رويکردهاي نوين پرستاري و مامايي( رييس كميته علمي)1386



اولين كنگره پرستاري اورولوژي (هيئت رئيسه و كميته علمي و اجرايي)1386



كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي ارتباطات انساني (هيئت رييسه)1386



كنگره بين المللي پرستاري چين ( 2007سخنران)1387



دومين كنگره پرستاري اورولوژي (هيئت رئيسه و كميته علمي و اجرايي1387



اولين كنگره بين المللي پرستاري اتورينولوژي و جراحي فک و صورت (سخنران)1387/8/13



عضو انجمن فرهيختگان و نخبگان شورايعالي انقالب فرهنکي1387/12/21



دبيرسومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي ايران1388/2/24



سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي ايران (سخنران)1388/8/24



سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي "رويکردها و چالشها" (كميته علمي)1388/8/27



نماينده ارزشيابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پزشکي1389 /2/18



هيئت رييسه يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشکي1389/2/12



نماينده معاونت آموزشي دانشگاه در كميته حاكميت باليني وزارت بهداشت 1389/7/7..



مامور دو روز در هفته در مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه1389/7/7



مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده1389/8/15



كميته علمي همايش سراسري هفتمين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي " ارتقا كيفيت مراقبت"1389/10/23



نماينده معاونت پژوهشي دانشکده در شوراي پژوهشي گروه پرستاري ويژه1389/11/30



عضو شوراي پژوهشي گروه پرستاري داخلي و جراحي1389/11/30



مسئول سيستم شعاع دانشکده 1389/12/23



مسئول كميته نوآوري دانشکده1389/12/23
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عضو گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشکده1390/3/4



عضو كميته پژوهشي داوري طرحهاي توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي1390/7/19



عضو وابسته انجمن اورولوژي اروپا 1390



عضو كميته اجرايي اولين همايش روز نوآوري 1390



عضو كميته علمي اولين همايش روز نوآوري 1390



عضو پنل تخصصي ابزارهاي توسعه و مديريت سرمايه فکري همايش اولين روز نواوري 1390



مدير پروژه بهبو د تعالي سازمان "برداشت كاركنان ،دانشجويان و جامعه از دانشکده پرستاري و مامايي 1391



عضو كميته اجرايي اولين همايش روز نوآوري 1390/12



هيئت رييسه جلسه سخنرانان پانزدهمين كنگره انجمن اورولوژي ايران 91/2/21



عضو كميته علمي – داوري طرحهاي نوآوري 1391



رييس كميته اجرايي دومين همايش روز نوآوري 1391



عضو كارگروه تله نرسينگ 1391/5



عضو كميته راهبردي پروژه مديريت فرآيند هاي ايزو " ارزشيابي و آموزش" دانشکده پرستاري و مامايي 1391/5/25



عضو كميته داوري دومين همکايش بين المللي ايمينولوژي ،اسم و آلرژي 1391/12/1-3



عضو كميته اجرايي هاميش آموزش پزشکي و جشنواره شهيد مطهري 1392



مسئول واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران 1392/2/23



هيئت رييسه همايش اموزش كشوري تحت عنوان مهارتهاي برقراري ارتباط 92/2/10



عضويت مركز نخبگان و پژوهشگران علمي و فرهنگي



عضو هيئت مديره كميته پرستاري انجمن اورولوژي ايران  1386تاكنون



عضو كميته داوري طرحهاي توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه90/7/19



عضو وابسته انجمن اورولوژي اروپا



عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي جراحي  93تاكنون



دبير جشنواره آموزشي دكتر وثوق 93/11/6



دبير جشنواره اموزشي شهيد مطهري 93/11/6



مسئول ارزشيابي برنامه دانشکده پرستاري و مامايي 93/7/16



عضو شبکه اموزش دانشگاه 93/7/19



عضو انجمن علمي اموزش پزشکي 94/6/11



داوري دومين جشنواره انتخاب برترينهاي عرصه اموزش 94/9/23



عضو كميته علمي كنگره اورولوژي 95/6

انتصابات آكادميک كنوني


عضو گروه داخلي جراحي پرستاري



عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي جراحي پرستاري



عضو شوراي آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي


مدير واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران 92/2/23



مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده 92



مسئول واحد ارزشيابي دانشکده پرستاري و مامايي 92



دبير هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري 92



مسئول سيستم سعاد  92تاكنون دانشکده پرستاري و مامايي



مسئول كارگروه شبکه هاي آموزش دانشگاه 93
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عضو كميته فرهنگي دانشکده 93/10/30



عضو كميته راهبردي  8همايش يادگيري الکترونيک 1394/11/15



عضو كميته علمي  8همايش يادگيري الکترونيک 1394/11/15



دبير جشنواره فرايندهاي برتر الکترونيک 1394/11/17



قائم مقام مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 94/3



عضو كميته اموزشي در كارگروه بهداشت ،درمان و توانبخشي در حوادث غير مترقبه و پدافند غير عامل دانشگاه 94/8/30



مسئول كميته پايش دانشکده پرستاري و مامايي 95/2


سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي


سخنران ارشد و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1365تاكنون



مسئول گروه داخلي و جراحي 2و 3بمدت 4سال 1370-1374



طراح سواالت فينال دانشجويان پرستاري جهت فارغ التحصيلي1379/3/24



عضو كميته علمي نهمين كنگره بيماريهاي عفوني1379/8/11



عضو كميته ارزيابي دروني دانشکده پرستاري و مامائي 1383



عضو دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايي1383



استاد برجسته هيئت علمي1384



دبير علمي دومين كنگره پرستاري و مامايي رويکردهاي نوين1385



كميته علمي اولين كنگره پرستاري اورولوژي ايران85/12/14



عضويت مركز نخبگان و پژوهشگران علمي و فرهنگي86



عضو هيئت مديره كميته پرستاري انجمن اورولوژي ايران 1386



مامور و عضو مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه86/6/10



كميته علمي دومين كنگره پرستاري اورولوژي ايران 1387



نماينده دانشکده در كميته ارزشيابي دانشگاه1387/11/9



هيئت رييسه ششمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران1387/11/10



مشاركت در اخذ اولين موسسه آموزشي بعنوان اخذ جايزه ملي بهره وري و گواهي تعهد به تعالي سازمان1387/12/19



عضو كميته ارزشيابي فرآيندهاي آموزشي جهت ارائه به جشنواره شهيد مطهري1388/3/2



دبير سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي ايران1388/2/24-1388/2/25



عضو كميته ارزشيابي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي مركز مطالعات و آموزش پزشکي دانشگاه1388/4/12



عضو كميته مركزي برنامه ريزي درسي مركز مطالعات و آموزش پزشکي دانشگاه1388/7/30



مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري1388/8/15



نماينده ارزشيابي برنامه در شوراي مركزي ارزشيابي برنامه1389/2/18



كميته علمي يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشکي1389/2/7-1389/2/12



هيئت ريئسه سخنراني يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشکي1389/2/10-1389/2/12



مامور  2روز در هفته در مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي1389/8/1



انتصاب مجدد مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري1389/9/7



كميته علمي هفتمين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي1389/10/21-23



نماينده ارزشيابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پزشکي1389/2/18



نماينده معاونت آموزشي دانشگاه در كميته حاكميت باليني وزارت بهداشت 1389/7/7..



مامور دو روز در هفته در مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه1389/8/2
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مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده1389/9/7



نماينده معاونت پژوهشي دانشکده در شوراي پژوهشي گروه پرستاري ويژه1389/10/30



عضو شوراي پژوهشي گروه پرستاري داخلي و جراحي1389/10/30



مسئول سيستم شعاع دانشکده 1389/12/23



مسئول كميته نوآوري دانشکده1389/12/23



عضو گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشکده1389/3/4



عضو كميته داوري طرحهاي توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه1390/7/19



عضو كميته علمي همايش آموزش پزشکي 1390



عضو كميته اجرايي اولين همايش روز نوآوري 1390/12



عضو كارگروه تله نرسينگ 1391/5



عضو كارگروه برنامه ريزي و تدوين كارشناسي پرستاري مجازي 1391/7



مدير پروژه تعالي سازمان "مديريت برداشتها كاركنان ،دانشجويان و جامعه" 1391



عضو كارگروه فرآيندها ايزو "ارزشيابي و آموزش" 1391


عضو كميته داوري ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري 1391



كميته اجرايي همايش آموزش پزشکي 92-1391



كميته علمي كنگره اورولوژي 1392/2



مسئول واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران 1392/2/23



مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده  1392تاكنون



عضو گروه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه ايران 1366تاكنون



عضو پرستاران ثبت شده در نيوزيلند



مسئول سيستم سعاد94/11/27تاكنون



عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي و جر احي



عضو شوراي اموزشي دانشکده پرستاري و مامايي



استاد مشاور تحصيلي  19دانشجو 92



عضو كارگروه بسته اينده نگاري و مرجعيت علمي (بسته تحول و نواوري )94



عضو كارگروه بسته نظام هاي ارزشيابي (بسته تحول و نواوري )94



مجري و مسئول ارزشيابي برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد 95/1/15 NICU



مجري و مسئول ارزشيابي برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ويژه 95/1/15



مجري و مسئول ارزشيابي برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد مامايي 95/1/15



عضو كميته علمي دهمين كنگره پرستاري اورولوژي ايران  2الي  5شهريور ايران


تجربيات پژوهشي
پايان نامه


مطالعه خصوصيات فردي بيماران مبتال به هيپوتيروئيديسم مراجعه كننده به انستيتو غدد تهران ( 1371،استاد راهنما)



بررسي صفات مشخصه حاملين آنتي ژن سطحي هپاتيت  Bدر سنندج ( 1372 ،استاد راهنما)



بررسي رضايت بيماران بعد از پيوند كليه از مراقبتهاي پرستاري ارائه شده در بيمارستانهاي منتخب تهران ( 1373 ،استاد راهنما)



بررسي عوامل مستعد كننده عفونتهاي ادراري در زنان متاهل مراجعه كننده به بيمارستانهاي بيمارستانهاي منتخب  ،منتخب تهران ،
(1381استاد مشاور)



تاثير آرام سازي بر شدت تهوع در بيماران سرطاني مراجعه كننده به انستيتو كانسر تهران (1382 ،استاد مشاور)
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بررسي مقايسه اي رفتارهاي بهداشتي دانشجويان برستاري و غير برستاري دانشگاههاي دولتي شهر تهران(استاد مشاور)1384



بررسي ارتباط سبک زندگي و سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم بزشکي ايران سال (85استاد راهنما)



بررسي صحت و دقت دماي تمپانيک در بازتاب دماي مركزي بدن در بخشهاي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران1386



بررسي ارتباط حرفه اي پرستار و پزشک درميزان ايمني بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران1387



بررسي كيفيت زندگي نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ايران ،تهران( استاد راهنما)1389/4/27



بررسي ارتباط توانمندي و كيفيت زندگي در بيماران مبتال به ديابت نوع  2مراجعه كننده به انسيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم
پزشکي ايران  (1389استاد راهنما -مجري طرح)



بررسي صالحيت باليني دستياران مربي از ديدگاه آنان و ارتباط آن با رضايتمندي دانشجويان پرستاري در مراكز آموزشي درماني(.......استاد
مشاور -همکار طرح)1389/9



بررسي نگرش دانشجويان پرستاري سال چهارم و دانشجويان پزشکي سال پنجم در زمينه اهميت مراقبت معنوي از بيماران در دانشگاه علوم
پزشکي ايران( استاد راهنما -مجري طرح)1389/10



بررسي رابطه هوش عاطفي با تنش شغلي و كيفيت ارتباطات پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه
علوم (1390........استاد مشاور) 91/9



بررسي ارتباط نشانه هاي تنفسي و كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن انسدادي ريه(90/3/15استاد راهنما-
همکار طرح)



بررسي ارتباط آمادگي باليني دستياران مربي با رضايتمندي دانشجويان از اموزش باليني (استاد مشاور)91/10/25



بررسي تاثير اموزش خانواده محور بركيفيت زندگي بيمار مبتال به ديابت نوع ( 2استاد راهنما و مجري طرح تحقيقاتي (IRCT 14/11/91



بررسي ارتباط تبعيت از رژيم درماني با كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران مبتال به پرفشاري خون در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه
تهران (استاد راهنما – مجري طرح تحقيقاتي)91/11/24



بررسي ميزان رعايت شاخصهاي كنترل كيفيت فرايندي توسط پرستاران در مراقبت از بيماران تحت تهويه مکانيکي بخشهاي مراقبت هاي
ويژه( 1392استاد راهنما -مجري طرح)



مقايسه خودپنداره در بيماران همودياليز و پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب تهران (1392استاد راهنما -مجري طرح)



بررسي تاثير آموزش چند روشي بر اضطراب و درد بيماران مرد كانديد سيستوسکوپي (1392استاد راهنما -مجري طرح )



الگوي توزيع كمال گرايي در بين دانشجويان پزشکي مقطع علوم پاه و كارورزي دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 1393داور)



بررسي علل افت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي البرز سال تحصيلي  93استاد داور



بررسي روايي و پايايي پرسشنامه  D-RECTدر ارزيابي محيط اموزشي باليني از ديدگاه دستياران پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1393



بررسي تاثير آموزش همتا بر خودكارامدي و كيفيت زندگي بيماران ديابتي (استاد راهنما -مجري طرح)



داوري مقاالت نشريه پرستاري ايران  30ساعت 94



بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پر فشاري خون ( 1394استاد ناظر و داور)



بررسي همدلي در دانشجويان مامايي دانشگاه ازاد سمنان (استاد راهنما)1394



بررسي تاثير يادگيري دانشجو محور بر مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران (استاد راهنما)
1394



بررسي تاثير اموزش قبل از عمل به روش فيلم بر روي اضطراب بيماران تحت عمل جراحي با روش بيهوشي اسپاينال ( 1394استاد داور)



تاثير آموزش خود مراقبتي برترميم زخم بيماران تحت عمل جراحي سزارين ( 1394استاد داور)



بررسي تاثير اموزش مهارتهاي زندگي بر خود مديريتي و سازگاري بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس ( 1394استاد داور)



بررسي تاثير اروما تراپي با عصاره بهار نارنج بر كيفيت خواب بيماران ديابتي نوع ( 1394 2استاد داور)



بررسي ارتباط باورهاي مذهبي بر كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه مراجعه كننده به مراكز اموزشي ( 1394استاد داور)



بررسي تاثير اجراي تنفس ريتميک بر درد اضطراب و خواب افراد دچار سوختگي( 1394استاد داور)



بررسي تاثير برنامه اموزشي با رويکرد خانواده محور بر رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتال به صرع ( 1394استاد داور)
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بررسي تاثير مداخله اي ارامسازي بنسون بر اضطراب و خستگي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه 94/4/14



مقايسه اثر بخشي طب فشاري و سر ما درماني بر درد ناشي از خروج لوله درناژ قفسه صدري در سالمندان94/4/21



بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پرفشاري خون 94/4/21



داوري مقاالت نشريه پرستاري ايران  30ساعت 95



مقايسه اثر بخشي طب فشاري و سر ما درماني بر درد ناشي از خروج لوله درناژ قفسه صدري در سالمندان ( 1395استاد داور)



بررسي دانش نگرش و عملکردكاركنان پرستاري از انتقال بيمار در مراكز منتخب درماني (استاد داور) 1395



بررسي تاثير طب فشاري بر شدت سر درد پس از بي حسي اسپاينال در زنان تحت عمل جراحي سزارين (استاد ناظر و داور ) 94/3/24



بررسي تاثير مداخله اي ارامسازي بنسون بر اضطراب و خستگي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه (استاد داور)94/4/14



مقايسه اثر بخشي طب فشاري و سر ما درماني بر درد ناشي از خروج لوله درناژ قفسه صدري در سالمندان( 94/4/21استاد داور)



بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پرفشاري خون ( 94/4/21استاد داور)



مقايسه تاثير آموزش خود مديريتي با رويکرد تلفيقي و لوح فشرده بر كيفيت زندگي مبتاليان به نارسايي مزمن قلبي ( 94/1/24استاد داور)



بررسي روايي و پايايي ابزار ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان بر اساس روبريک شارلوت دانيلسون ( 94استاد داور)



بررسي ارتباط هوش معنوي با خود مديريتي در نوجوانان مبتال به ديابت نوع يک (استاد داور) 95



بررسي تاثير اجراي تنفس ريتميک بر اضطراب و درد ناشي از تعويض پانسمان افراد دچار سوختگي (استاد داور) 95



بررسي تاثير موسيقي ترجيحي بر شدت درد و پارامترهاي فيزيو لوژيک بيماران بعد از جراحي باي پس عروق كرونر ( 95 /3/5استاد داور)



بررسي تاثير حمايت اموزشي بر اضطراب و بار مراقبين خانوادگي بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر ( 95/3/11استاد داور)



بررسي تاثير اجراي برنامه اموزش خود مراقبتي بر سالمت روان و عزت نفس بيماران ديابتي نوع (95/3/17 2استاد داور)



تاثير برنامه اموزش خود مراقبتي بر التيام زخم و شدت درد در زنان تحت عمل جراحي سزارين ( 95/3/24استاد داور)



مقايسه تاثير طب فشاري و سرما درماني بر درد ناشي از خروج لوله درناژ قفسه صدري در سالمندان ( 95/4استاد داور)



بررسي نقش پرستار رابط بر اضطراب ناشي از انتقال بيماران از بخش مراقبتهاي ويژه به بخش عمومي (استاد راهنما ) 95/4/28

انتشارات


بررسي ميزان رضايت بيماراني كه تحت عمل جراحي پيوند كليه قرار گرفته اند از مراقبتهاي ارائه شده در بيمارستانهاي وابسته به وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکي (نشريه پرستاري ايران) 1377



صفات مشخصه حاملين آنتي ژن سطحي هپاتيت ب 1380



بررسي عوامل مستعد كننده عفونتهاي ادراري در زنان متاهل(1383نشريه پرستاري ايران)



ارتباط سبک زندگي با سالمت عمومي دانشجويان پزشکي و پرستاري1385...



بررسي صحت و دقت دماي تمپانيک در بازتاب دماي مركزي بدن 1386



بررسي ارتباط حرفه اي پرستار و پزشک درميزان ايمني بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران1388



بررسي ارتباط توانمندي و كيفيت زندگي در بيماران مبتال به ديابت نوع  2مراجعه كننده به انسيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم
پزشکي تهران 1389



بررسي كيفيت زندگي نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ايران1390



كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه  1391نشريه پرستاري ايران



بررسي رخدادهاي ايمني بيمار و ارتباط ان با تعامل حرفه اي پرستاران و پزشکان از ديدگاه پرستاران  1391فصلنامه مديريت پرستاري



"management Assessing patient safety events and it's correlation with nurse-physician interaction from nurses view
2012nursing
Nurses view about nurse & physician interaction and its impact on pressure ulcer & skin and musculoskeletal
damage incidence in hospitalized patients .nursing management 2012
بررسي ارتباط هوش هيجاني با تنش شغلي و كيفيت ارتباطات حرفه اي پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي اموزشي دانشگاه
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علوم پزشکي تهران نشريه روان پرستاري ايران


بررسي ارتباط تبعيت از رژيم درماني با كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران مبتال به پرفشاري خون در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه
تهران مجله شهيد بهشتي



درسنامه پرستاري داخلي و جراحي كليه و مجاري ادراري 1393



مقاله effectiveness of early job training on knowledge & satisfaction of nurses cof public " ISI
93/3 hospitals of the karaj city



بررسي ارتباط تبعيت از رژيم درماني با كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران مبتال به پرفشاري خون (نشريه پرستاري ايران)1392
Body image disturbance: AAA comparative study among hemodialysis and kidney
( ( ISI Journal of clinical and diagnostic research 2016 may volمقاله transplant patients10(5))OC14-OC16

طرحهاي مصوب و اعتبارات پژوهشي

كتاب ها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)


مسروردريادخت  )1380( ،گفتگوي تمدنها و برستاري ،انتشارات سالمي  ،تهران( .گردآوري و تدوين)



مسرور دريادخت )1382( ،برستاري درس داخلي و جراحي  ،2انتشارات سازمان سنجش  ،تهران( .ترجمه و تدوين و تاليف)



مسرور دريا دخت ( )1385دستورالعملهاي پرستاري



كتاب آموزش پزشکي (هاردن) مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (در دست انجام)



كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها


كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري(سخنران)( 5روزه)1379



ايدز-سخنران( 6ساعت)1379/12/23



سيروز كبدي سخنران( 4ساعت)1379/3/30



پيوند اعضا (سخنران)  8ساعت1380



يازدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري( 5روزه – سخنران)1381/8/13



سيزدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري(سخنران)1383/9/25



غذا و بهداشت آن(سخنران 8ساعت)1384/10/19



كارگاه مشکالت آموزش باليني( 8ساعت-سخنران)1384/12/24



كنگره علمي جامعه جراحان ايران( 40ساعت -سخنران)1385/3/2



بررسي و ارزيابي دردو روشهاي تسکين درد( 5ساعت -سخنران)1385/11/1



دومين كنگره رويکردهاي نوين آموزش پرستاري و مامايي( دبير علمي كنگره)1385/12/22



اولين كنگره اورولوژي ايران(-10ساعت سخنران)1386/2/12
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آموزش باليني وچگونگي ارتقاي آن( 5ساعت -سخنران)1386/3/16



كارگاه مشکالت آموزش باليني و دانشجو( 8ساعت-سخنران)1386/3/30



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/4/6



كارگاه مراقبت پرستاري و اصول آموزش به بيمار مبتال به هيپرتروفي پروستات ( 8ساعت -سخنران) 1386/4/21



اصول كنگره بين المللي چين ( 30ساعت -سخنران)1386/7/5



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/8/9



كارگاه مراقبت از استومي-زخم و بي اختياري در دستگاه ادراري و گوارش ( 5روز كامل -سخنران)1386/11/14



كارگاه ارائه بازخورد به دانشجويان در موقعيت باليني( 8ساعت -سخنران)1386/10/11



كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامائي" ارتباطات انساني" هيئت رييسه1386/11/21



مراقبت از بيمار با پيوند كليه -دومين كنگره اورولوژي پرستاري( 8ساعت – سخنران و مسئول كلي)1387/3/28



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1387/7/16-17



اولين همايش بين المللي پرستاري اتورينولوژي و جراحي فک و صورت (سخنران)1387/8/12



كارگاه يک روزه ايجاد انگيزه در فراگيران بالغ (()adult learner motivationسخنران)1387/10/26



كارگاه مراقبت از استومي – زخم و بي اختياري گوارشي و ادراري(سخنران)1387/11/1



ششمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي (هيئت رييسه)1387/11/10



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي( سخنران)1387/11/14-15



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويژه پرستاري(سخنران)1387/12/14-16



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/2/15-16



سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي (دبير كنگره)1388/2/24-25



سومين كنگره بين المللي پرستاري اورولوژي (سخنران)1388/2/24



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/2/27-28



كارگاه يکروزه بررسي عفونتهاي بيمارستاني(سخنران)1388/3/18



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن (سخنران)1388/4/7-8



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويزه پرستاري ( )3ICUانجمن قلب (سخنران)1388/4/25



دوره كوتاه مدت بين المللي پرستاري مراقبت ازاستومي ،زخم – بي اختياري ادراري و مدفوعي(سخنران)1388/5/29-1388/4/6



كارگاه آموزشي مراقبتهاي ويزه انجمن قلب (سخنران)1388/5/25



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1388/7/15-16



كنگره تازه هاي راينولوژي و جراحي پالستيک صورت (سخنران)1388/9/14-16



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1388/10/29-30



سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي رويکرد ها و چالشها -كارگاه ارزشيابي باليني (سخنران)1388/11/14



سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي رويکرد ها و چالشها -جايگاه ارتباط موثر در آموزش (سخنران)1388/11/15



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي ( سخنران)1388/12/9-10



كارگاه آموزش اخالق حرفه اي در پرستاري( سخنران)1389/1/19



سيزدهمين كنگره بين المللي اورولوژي ايران( سخنران)1389/2/23-26



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/2/25-26



كارگاه آموزش ثبت و گزارش نويسي (سخنران)1389/3/3-4



دوره بازآموزي آموزشي اصول مراقبتهاي ويزه پرستاري  (( )3ICUسخنران) 1389/4/2-4



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/4/20-21



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/6/21-22
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كارگاه آموزش باليني اثربخش(سخنران) 1389/7/27-28



كارگاه آموزش اخالق حرفه اي در پرستاري( سخنران)81389/19



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت و معاينات فيزيکي انجمن علمي پرستاران قلب( سخنران)1389/8/21-22



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/8/8-9



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن ( سخنران)1389/9/27-28



كارگاه دو روزه ثبت و گزارش نويسي ( سخنران)1389/9/29-30



اولين سمپوزيوم ارتقا كنترل عفونت در بيمارستان(سخنران)1389/10/5



كنگره سراسري پرستاري و مامايي ارتقا كيفيت مراقبت(سخنران)1389/10/21-23



كارگاه يک روزه كارآفريني1389/11/6



كنترل عفونتهاي بيمارستاني(سخنران)1389/11/20-21



مديريت درد از ديدگاه پرستاران(سخنران)1389/11/21



كارگاه يکروزه اخالق پزشکي و حرفه اي (مسئول برگزاري -سخنران)1389/12/9



كارگاه يک روزه ( OSCEمسئول برگزاري -سخنران)1389/12/16



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1389/12/15



چهاردهمين كنگره اورولوژي و پنجمين كنگره پرستاري ايران(سخنران)1390/2/13-16



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت(سخنران)1390/2/26



كارگاه آموزشي مهارتهاي ارتباطي(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/1



كارگاه اخالق حرفه اي (مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/16



كارگاه بررسي راهکارهاي نوين در نظام مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/8-9



كارگاه حاكميت باليني(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/3/23



اصول مراقبت هاي ويژه پرستاري در ( 3General ICUسخنران)1390/4/4



كارگاه آموزشي بررسي وضعيت سالمت(سخنران)1390/4/21



كارگاه آموزشي اعتبار بخشي خدمات بهداشتي و درماني(مسئول برگزاري – شركت كننده)1390/4/28-29



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1390/6/22



كارگاه توانمند سازي و ارتقا مهارتهاي آموزش باليني پرستاري(مسئول برگزاري كارگاه – سخنران)1390/6/26



كارگاه آموزشي دو روزه ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشکي – روانشناسي باليني و روانپرستاري -27
(1390/6/26سخنران)



اولين كنگره بين المللي و پنجمين كنگره ملي روانپرستاري استانبول تركيه( ارائه شفاهي)1390/6/31-1390/7/3



كارگاه آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن(سخنران)1390/7/12



ارائه پانل در اولين همايش روز نواوري تحت عنوان ابزارهاي توسعه و مديريت سرمايه فکري (سخنران ) 90/12/9



پنل همايش آموزش كشوري " ارزيابي فراگيران" دانشگاه علوم پزشکي تهران (سخنران ) 91/2/10



كارگاه معنويت در بهبود (مسئول وشركت كننده) 91/4/19



هم انديشي نقد و بررسي سريال پرستاران (مسئول كارگاه و شركت كننده) 91/4/20



كارگاه اخالق حرفه اي ( سخنران و مدرس) 91/4/20



دومين كنگره انجمن تغذيه امريکا در خاور ميانه دبي – امارات (سخنران) 91/12/3 -91/11/30



كارگاه "پيشگيري از بيماريهاي منتقله از راه خون و احتياطات همه جانبه"  92/2/2-92/2/1سخنران



شانزدهمين كنگره انجمن اورولوژي و هفتمين كنگره پرستاري اورولوژي تحت عنوان " evidence base of quality & safety in
" ( urology nursingسخنران) 92/2/26



اشنايي با مفاهيم مرجعيت علمي 95/2/8
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كارگاه اشنايي با نظام رصد مرجعيت علمي 95/2/22



كارگاه ارزشيابي باليني (95/3/9 ) 1



كارگاه ارزشيابي باليني (95/3/16 )2



95/3/20 Video confrance on moral distress by UBC & IUMS



كارگاه اشنايي با ثبت اختراع و مالکيت معنوي 95/4/1

ارائه پوستر


ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان " فراواني
خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي تهران"1390/ 8



ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان " تعامل حرفه
اي پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با شاخصهاي ايمني بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم
پزشکي تهران" 1390/8




فعاليت هاي فرهنگي



مجموعه كارگاههاي آموزشي ضيافت انديشه اساتيد  8روزه كامل از  92/4/19لغايت 92/5/3



جوايز و افتخارات



تقدير نامه رياست دانشگاه علوم پزشکي ايران آقاي دكتر سجادي نسبت به خدمات ارزشمند ،صادقانه و تالش پيگير1371/12/26



تقدير نامه رياست دانشکده پرستاري و مامايي خانم دكتر نيکروش بمنظور خدمات شايسته در جهت پيشبرد اهداف آموزشي1372/1/18



تقدير نامه مشاركت در طرح كشوري اطالع رساني و مبارزه با بيماري هپاتيت ب آقاي دكتر ملک زاده رييس مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و
كبد دانشگاه علوم پزشکي تهران1379/9/7



تقدير نامه استاد برجسته دانشگاه از طرف رييس شوراي بسيج جامعه پزشکي آقاي دكتر محسن عماد الدين1384/2/11



تقدير نامه عضو نمونه هيئت علمي دانشگاه از طرف رييس شوراي بسيج جامعه پزشکي آقاي دكتر محسن عماد الدين1384/3/2



تقدير نامه رياست محترم دانشکده خانم دكتر اسکويي جهت پيشبرد اهداف آموزشي1384/12/24



تقدير نامه رياست محترم دفتر توسعه آموزش 1384/12/24



تقدير نامه نتايج نظر سنجي دانشجويان 1385/2/4



تقدير نامه تکريم ارباب رجوع1385/5/30



تقدير نامه هفته كتاب جهت تاليف كتاب پرستاري داخلي و جراحي  2و كتاب دستورالعملهاي پرستاري1385/9/5



تقدير نامه مدير گروه داخلي و جراحي نسبت به پيشبرد اهداف آموزشي1385/12/22



تقدير نامه رياست محترم دانشکده خانم دكتر اسکويي جهت پيشبرد اهداف آموزشي1385/12/25



تقدير نامه نظام پرستاري اصفهان در تدريس دروس1386/11/3



تقدير نامه اولين جشنواره آموزشي شهيد مطهري مشاركت در كسب تنديس بلورين1387/2/15



تقدير نامه قدرداني و تقدير دانشجويان 1387/8/7



تقدير نامه اخذ جايزه بهره وري و گواهي تعهد به تعالي در آموزش1387/12/19



تقدير نامه مشاركت فعال درپروژه ارزيابي دروني1388/8/12



تقدير مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه جهت داوري طرحهاي پژوهشي1388/10/8
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تقدير مدير گروه آموزش پزشکي دانشگاه در جهت همکاري در همايش كشوري آموزش پزشکي1389/2/29



تقدير معاونت آموزشي دانشگاه در جهت همکاري در همايش كشوري آموزش پزشکي1389/3/2



تقدير مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه در جهت همکاري در همايش كشوري آموزش پزشکي1389/4/14



تقدير نامه تکريم ارباب رجوع1389/12/22



لوح تقدير بعنوان استاد نمونه1390/2/11



تقدير مدير مركز مطالعات دانشگاه از پذيرش فرايند "ارائه الگوي فرايند ارزشيابي برگزاري همايش هاي علمي دانشگاهها و ارائه ي راهکارهاي
مناسب" 1390



مشاور علمي نشريه پرستاري ايران 1390



انتخاب استاد محبوب توسط دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي 1390



عضو كميته داوري اولين همايش روز نواوري 90/12/9



برگزيده  13جشنواره دانشگاهي ابن سينا " حکيم جرجاني" 1390



كسب برترين و نمونه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران 1390



تقديررياست دانشکده از كيفيت فعاليتها در راستاي تعالي سازمان 1391/7/3



انتصاب استاد مشاور و راهنماي تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي پرستاري 1391/8/28



تقديررياست دانشکده از برپايي با شکوه مراسم دومين همايش روز نواوري 1391/12/23



تقدير نامه همايش دومين روز نواوري از مسئول محترم كانون نواوري مراقبت جامع شهروندان 1391/12/25



تقدير رياست دانشکده پرستاري و مامايي تهران در خصوص زحمات ارزشمند و صادقانه در اجراي پروژه بهبود و تعالي سازمان 1392

اطالعات ديگر

آخرين بازبيني :تيرماه 1395
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