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رتبه علمي

مربي – عضو هيات علمي
مدارك و دوره هاي آموزشي

فوق ليسانس آموزش پرستاري (داخلي – جراحي ) – دانشگاه تربيت مدرس – تهران شهريور 1371
ليسانس پرستاري – دانشگاه علوم پزشکي كرمان شهريور 1367
فوق ديپلم پرستاري – دانشگاه علوم پزشکي شيراز خرداد 1365
دوره هاي آموزشي

كارگاه اموزش روش تحقيق – دانشگاه علوم پزشکي ايران ( 48ساعت ) ابان 1380
كارگاه مشاوره تحصيلي دانشجويان  10 ( -ساعت) بهمن 1380
كارگاه مديريت منابع  11( -ساعت ) دي 1381
كارگاه امار پيشرفته  10( -ساعت ) بهمن 1383
كارگاه انترنت  10 ( -ساعت )بهمن 1383
دوره آموزشي  ICDL -جهاد دانشگاهي تربيت معلم ( 160ساعت ) تير 1384
كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي – ( 16ساعت ) اذر 1384
كارگاه مشکالت آموزش باليني  5 ( -ساعت ) تير 1385
كارگاه مقاله نويسي  -دانشگاه علوم پزشکي ايران (  6ساعت ) خرداد 1385

دوره آموزشي  75ساعت ) (ICDLشهريور 1386
شركت در كارگاه مرور سيستماتيک (5ساعت)تير 1387
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كارگاه اخالق پزشکي  -دانشگاه علوم پزشکي ايران (6ساعت) -اسفند 1387
كارگاه مقدماتي آموزش پزشکي واحد رشد وبالندگي مطالعات هيات علمي -دانشگاه علوم پزشکي ايران( 40ساعت)-اسفند1388
استاد راهنماي دانشجويان در همايش كشوري دانشجويان پرستاري آذر 1389
شركت در كارگاه كارآفريني ( 5ساعت) اسفند 1389

كارگاه  6( Endnoteساعت) تير ماه 1390
شركت در كارگاه تفسير راديو گرافي قفسه صدري خرداد ماه 1390
شركت در كارگاه اسکوپي ( 6ساعت)خرداد ماه 1390
شركت در كارگاه پانسمان هاي نوين تير ماه 1390

شركت در كارگاه  6 ( OSCEساعت)اسفند ماه 1390
نشت هم انديشي اساتيد (سبک زندگي)( 8ساعت)دي 1391
داور در دومين همايش بين المللي ايمنولوژي – آسم و آلرژي ( 12ساعت)اسفند 1391
شركت در كارگاه خستگي ( 10ساعت)مهر ماه 1392
شركت در كارگاه انجمن علمي پديده شناسي علوم سالمت (5ساعت)بهمن 1393
شركت در كارگاه آشنايي با آموزش مجازي و سيستم  LMSدانشگاه مهر ماه 1393
عضويت در پانل كنگره برنامه آموزش پرستاري و مامايي از نظريه تا عمل – ارتقاء آموزش باليني اسفند 1393
شركت در كارگاه طراحي و توليد محتواي الکترونيکي( 10ساعت)خرداد 1394
شركت در كارگاه آشنايي با اصول مولتي مديا و  10(advanced power pointساعت) تير 1394
عضو كميته علمي كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه 1394
عضويت در پانل كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه 1394
ارائه پوستر در كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه 1394
ارائه مقاله در كنگره كشوري سوختگي اسفند ماه 1394
زبان

فارسي (زبان مادري)
انگليسي
عالقه مندي هاي حرفه اي

آموزش باليني
پرستاري قلب و عروق
عضويت هاي حرفه اي کنوني

عضو نظام پرستاري
انتصابات آکادميك کنوني

مربي عضو هيات علمي  ،دانشگاه علوم پزشکي ايران شهريور  1380تا 1389
مربي عضو هيات علمي  ،دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389تا خرداد92
مربي عضو هيات علمي  ،دانشگاه علوم پزشکي ايران از خرداد  92تا كنون
سابقه کار حرفه اي و تجربيات آموزشي

عضو هيات علمي دانشگاه ازاد 1371-1379
1374 -1379
مدير گروه پرستاري "
1371-1379
سوپر وايزور باليني
مسئول امور باليني گروه داخلي وجراحي 1388تا كنون
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سرپرست گروه داخلي و جراحي 1389/5/3تا 1389/11/16
معاونت گروه داخلي و جراحي  89/11/23تا كنون
شايستگي هاي آموزشي

گواهي صالحيت مدرسي – دانشگاه تربيت مدرس 1371
تجربيات پژوهشي
پايان نامه

بررسي تاثير برنامه بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل پيوند عروق كرونر(استاد مشاور) عيسي عباسي -مقطع كارشناسي
ارشد -دفاع نهايي آبان ماه 1390
بررسي ارتباط رضايت شغلي و فرسودگي شغلي پرستاران در مراكز آموزشي درماني اراك (استاد مشاور) -سيمين شمسي خاني -مقطع
كارشناسي ارشد -دفاع آذر ماه 1391
انتشارات
مقاله هاي منتشر شده

روشهاي تهويه مکانيکي غير تهاجمي در درمان بيماران با نارسايي تنفسي_ فصل نامه پرستاري قلب و عروق (شماره  )8تابستان 88
ارتباط فرسودگي شغلي با مشخصه هاي فردي پرستاران_ نشريه پرستاري ايران دوره 25شماره 78آبان ماه 91
فراواني و شدت فشار ناشي از مواجهه كاركنان پرستاري با عوامل درون سازماني و برون سازماني حاكم بر بخش هاي سوختگي _مجله
پرستاري و مامايي تهران دوره  18شماره 2سال 91
کتاب ها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)

بيماريها و اختالال ت غدد آندوكريني -متابوليکي فرايند مراقبت هاي پرستاري1387 -
بررسي اختالالت دستگاه گوارشي-اصول تغذيه و مراقبتهاي پرستاري1388 -
تغذيه در سالمت و بيماريهاي گوارشي1388 -
معاينه باليني چشم وگوش1389 -
اصول و مهارت هاي پرستاري1390 -
بررسي و مراقبت در اختالت هيپوفيز و غده آدرنال 1391
مطالعات تشخيصي در سيستم اندوكريني1391-
مراقبت و درمان زخم 1392 -
بررسي و مراقبت بيمار در اورژانس هاي پزشکي قبل از بيمارستان1393
اهميت تهويه و متابوليسم سلولي در حوادث و مراقبتهاي اورژانسي 1394
بررسي بيمار در تروماهاي قبل از بيمارستان با تاكيد بر تروماي صورت1394
کنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها
ارائه شفاهي
سخنراني در كارگاه آموزش مداوم برنامه ترانسفيوژن و  4 (needle stickساعت) مهر1393
سخنراني در كارگاه جابجايي اجسام سنگين ( 4ساعت) اسفند 1393
سخنراني در كارگاه آموزش مداوم ترانسفيوژن ايمن ( 4ساعت) فروردين 1394
سخنراني در كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه 1394
ارائه پوستر
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بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر خود كارآمدي تغذيه اي در پيشگيري از پوكي استخوان –دي ماه 1394
بررسي رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي ايران دي ماه 1394
فعاليت هاي فرهنگي

پرستار نمونه بسيج جامعه پزشکي 1390 -
اعتبارات پژوهشي

بررسي رضايت مندي كاركنان دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران از شرايط موجود1384 ،
بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران از تکنولوژي آموزشي و الگوهاي جديد آموزشي در
فرايند آموزش 1387 – 1386
بررسي به كارگيري فن آوري هاي آموزشي در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1389
جوايز و افتخارات

مدرس نمونه دانشگاه ازاد اسالمي واحد الرستان1377
پرستار نمونه بسيج جامعه پزشکي 1390 -
مدرس نمونه گروه داخلي و جراحي1390 -
انتخاب استاد برتر از ديدگاه دانشجويان ارديبهشت 1391
پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1392
استاد برتر در عرصه آموزش دانشگاه (جشنواره استاد دكتر پروانه وثوق ) آذر ماه 1394
اطالعات ديگر

آخرين بازبيني :فروردين ماه 1395
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