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 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1396دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، •

 1389جراحی(،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کارشناسی ارشد پرستاری )داخلی  •

 1382کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  •

  دوره هاي آموزشي

 1398دوره شاخص های علم سنجی،  ✓

 1398گانه نوپا، 12سامانه های  ✓

 1398مقدماتی، نیمه پیشرفته وپیشرفته،  spssکارگاه  ✓

 1398رانداخالق پرستاری،  ✓

 1398درعلوم پزشکی ، پژوهش افزایش رویت پذیری  ✓

 1398نحوه جستجو،مبانی و نگارش اختراعات،  ✓

 1398علمی،  تداوری اختراعا ✓

 1398روش تحقیق مقدماتی،   ✓

 1398بازاندیشی درآموزش،  ✓

 1398یافتن موضوعات داغ در پژوهش،  ✓

 1398پاسخگو،  کارگاه اموزش ✓

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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  1398"جستجوی تخصصی "شرکت در کارگاه آموزشی  ✓

 1398شرکت در کارگاه آموزشی اخالق حرفه ای بهمن ✓

 1398شرکت در کارگاه  مباحث اماری اذر ✓

    1398شرکت در نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا خرداد ✓

 شرکت در کارگاه داوری اختراعات بین الملی  ✓

 شرکت در کارگاه موضوعات داغ برای پژوهش ✓

 1398های مدیریتی اشنایی با نظام سالمتشرکت در کارگاه مهارت  ✓

 1398شرکت در کارگاه رویکرد نسل سوم، کارافرینی و خلق ثروت ✓

 1394مدیریت درد در پرستاری  ✓

 1395سرطان   در تسکینی مراقبت  ✓

 1395عملی  مقاالت داوری ✓

 1394می، آباندر مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاج Guidelines Developmentاصول تدوین راهنمایی بالینی   ✓

 1393مراقبت های تسکینی در بیماران مبتال به سرطان  ✓

  1393ستاران آمریکا در کشور ترکیه اصول مراقبت های تسکینی برای پرستاران، توسط انجمن پر"دوره اموزشی  ✓

 .1394 کودکان در درد طب  کنگره و سرطان در درد مدیریت کارگاه کنگره  ✓

 1394آبان تهاجمی، کم های جراحی  تحقیقات مرکز در Guidelines Development بالینی راهنمایی تدوین اصول کارگاه ✓

 . 1393سرطان به مبتال بیماران در تسکینی های مراقبت کارگاه ✓

 . 1394 کنگره بین المللی ثبت سرطان و زیر ساخت های برنامه جامع کنترل سرطان ✓

 . 1394پزشکی  تخلفات از پیشگیری و  پزشکی اخالق کارگاه ✓

 . 1392کارگاه اعتبار یابی ابزار    مهر  ✓

 . 1392کارگاه میکس متد      مهر  ✓

 . 1392کارگاه روش تحقیق کیفی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  ✓

 .1386بهمن   "PTSTاختالل استرس پس از حادثه  "اولین همایش  ✓

 .  1386خرداد "TQMمدیریت کیفیت  "پودمانی اموزشی   دوره  ✓

 (. systematic Reviewکارگاه سه روزه مطالعه مروری سیستماتیک ) ✓

 "اصول نگارش مقاالت علمی "کارگاه آموزشی  ✓

 کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی. ✓

  زبان 

 فارسی ، انگلیسی

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 

 آموزش بالینی 
 پرستاری انکولوژی  
 بیماری های مزمن 

 مراقبت تسکینی 
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  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 عضوسازمان نظام پرستاری

  کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 تا کنون.  1398عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی از سال  .1

 . 1392 تا 1389تدریس دروس داخلی جراحی در دانشکده پرستاری مامایی رشت  از سال دانشگاه علوم پزشکی گیالن و  عضوهیت علمی .2

 1394.- 1391تدریس واحد کاراموزی و کارورزی مدیریت پرستاری در کارشناسی پیوسته پرستاری ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  .3

 . 1397تا  1394از سال به عنوان کارشناس تحقیقات  طان در بیمارستان فوق تخصصی کودکان محک بخش تحقیقات سردر  رکاسایقه  .4

 .1386ماه  پرستاری به عنوان کارشناس پرستاری  11در بخش داخلی بیمارستان رازی  رشت بصورت قراردادی به مدت  سابقه کار در بالین .5

 تاری مامایی شهید بهشتی رشت. پرس دروس داخلی جراحی دانشکده  Log Bookتهیه و تدوین  .6

 سال.    2دانشکده پرستاری مامایی رشت به مدت   EDOعضو فعال واحد  .7

 سال.  3دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  EDCعضو فعال واحد  .8

 . 1390عضو کیته اجرایی همایش کشوری مراقبت و سالمت  .9

 .1391نگر دانشکده پرستاری مامایی رشتداور مجله پرستاری جامع نگر دانشکده پرستاری مامایی جامع  .10

 . 1395، 1394عضو کمیته اجرایی نهمین، دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان  .11

 

  شايستگي هاي آموزشي

   1391مربی برتر در امر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری  در سال

 

   تجربيات پژوهشي

  1398"کیفی مطالعه یک: سرطان  به مبتال بیماران تغذیهای وضعیت هدف بهبود با سیاستی پیشنهاد ارائه"همکار طرح پژوهشی: عنوان .1

ای آنها در دوران پیش از بیماری، حین ¬واکاوی تجربیات زیسته بهبودیافتگان بیماری کرونا در رابطه با مشکالت تغذیهمجری طرح پژوهشی   .2
 1399پدیدارشناسیبیماری و پس از بهبودی: یه مطالعه 

 )مجری طرح(.1394، ادراک زنان مبتال به سرطان پستان از نیازهای مراقبت تسکینی .3

 ، )مجری طرح(.1391همودیالیز   افسردگی دربیماران تحت  بررسی همبستگی خودکارآمدی بااضطراب و .4

 ، )مجری طرح(.1389سرطان پستان. تدوین برنامه توانبخشی مبتنی بر منزل بر میزان ادم لنفاوی زنان مبتال به   .5

 ، )همکاراصلی(. 1389  دانشکدهEDO با  همکار های آموزشی شهررشت، سیستم پرستاری بیمارستان  ارزیابی مدیریت دانش در .6

 ، )همکاراصلی(. 1393 تبیین فرایند رویاروئی با خطاهای پرستاری در بخش اورژانس  .7

 )همکاراصلی(. ،1396سرطان،ارائه دهندگان مراقبت در خصوص استفاده از طب مکمل در درمان  بررسی دیدگاه و عملکرد دریافت کنندگان و  .8

 ، )همکاراصلی(.1396صوص ارائه مراقبت سالمت در منزل،بررسی دیدگاه و عملکرد پرستاران در خ .9

 )همکاراصلی(. 1396سرطان،  بررسی دیدگاه و عملکرد ارائه دهندگان مراقبت در خصوص ارائه مراقبت معنوی به بیماران مبتال به .10

 )همکاراصلی(.  1397 کودک بیماری مدیریت از  سرطان  به مبتال کودک دارای افغان مادران ادراک تبیین .11
 

 پايان نامه

  

  انتشارات
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  مقاله هاي منتشر شده
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3. Determinants of survival of common childhood cancers in Iran. J Res Med Sci. 2018 Nov 

28;23:101. 
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 .1394، فصلنامه پژوهش پرستاري،  مروری بر نسخه نویسی در پرستاری .1

تحت   .2 بیماران  در  افسردگی  و  اضطراب  با  خودکارآمدی  مراجعهارتباط  رشت همودیالیز  درمانی  آموزشی  مرکز  همودیالیز  واحد  به  جله  .مکننده 
 807-814،ص  1393،آذر  62درپی  ، دوره دوازدهم، شماره نهم، پیدانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

فصلنامه  دانشجویان پرستاری،  مقایسه تاثیر آموزش درس اصول مدیریت به روش سخنرانی و بحث گروهی در گروه های کوچک برمیزان یادگیری .5

 1393، جامعه نگر

 1389،فصلنامه بیماري هاي پستان . تاثیر توانبخشی مبتنی بر منزل بر فعالیت روزانه دست، در زنان مبتال به سرطان پستان،6

 1390،پژوهش پرستاري ایران. تاثیر برنامه توانبخشی بر حجم ادم و درد بعد از ماستکتومی،  7

 1392، فصلنامه جامعه نگر ، . بررسی باورهای انگیزشی  وراهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری رشت8

بعداز ماستکتومی، کارآزمایی پمپ فشاری در درمان ادم لنفاوی ه با روش ادغام آن با روش برنامۀ استاندارد احتقان زدایی ترکیبی در مقایستأثیر  . بررسی 9

 1391،فصلنامه بیماري هاي پستانبالینی تصادفی، 

 ،مجله پرستاري و مامایی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی،  بررسی میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیری های مدیریتی. 10

1391. 

 . 1389، مجله سازمان برتر/علمی ترویجی . مدیریت دانش در سازمان های امروزی،11

 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1393آشنایی با بیماری های پستان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،  ✓

 1396 مراقبت از بیمار مبتال به سرطان در منزل، انتشارات محسن، تهران، ✓

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي
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 1398کودکان طب شایع بیماریهای  و ها اورژانس پرستاری سخنرانی در  کنگره مدیریت .1

وضعیت    "با عنوان    مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (،  نشست علمی سرطان پستان )تشخیص،درمان و مشاوره .2

 . 1396 "اپیدمیولوژیک و خدمات حمایتی سرطان پستان در ایران

   1389سومین کنگره سراسری سرطان پستان در سال  .3

   1389سی وچهارمین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران در سال  .4

  ارائه پوستر

 مشهد  1394چهاردهمین همایش پرستاری هماتولوژی و انکولوژی سال .5

 1394اردیبهشت  17-16ق پرستاری پوستر سومین کنگره اخال  .6

   1394بین المللی مدیریت جامع در حوادث و بالیا  کنفرانس هفتمین .7

   1394آبان  8-6کنگره بین المللی بیماری های پستان  .8

 1393المللی سرطان پستان اسفند در دهمین کنگره بین  .9

  1388ارائه پوستر در پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان در سال   .10

  1391ارائه پوستر در سیزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی یاری در سال  .11

   1390شوری مراقبت و سالمت در سال ارائه پوستر در همایش ک .12

  1390ارائه پوستر در دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی مشهد مقدس سال  .13

   1390ارائه پوستر در همایش کشوری مراقبت و سالمت در گیالن سال  .14

  1389ارائه پوستر در چهاردهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز  .15

 در پنچمین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بالیا در سال  پوستر ارائه  .16

    International Multidisciplinary Cancer  2012ارائه پوستر در کنگره بین المللی  .17

 فعاليت های فرهنگی 

1398حضور دردوره های دانش افزایی اساتید تیر  

  اعتبارات پژوهشي 

عنوان داوربه     International Journal of Cancer Management    همکاری با مجله   

  جوايز و افتخارات 

   1391مربی برتر در امر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری  در سال

 .1389کارشناسی ارشد پرستاری، از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  دورهرتبه اول 

 . 1386بهزیستی و توانبخشی عضو واحد استعداد درخشان دانشگاه علوم 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 آخرين بازبيني: 

 1399شهريور

 


