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 23/4/99 تاریخ آخرین اصالح :                  دکتر تهمینه  صالحی                                                   

 مشخصات فردي

  
  استادیارمرتبه دانشگاهی : 

  مدیریت پرستاری  گروه آموزشی:

 salehi.t@iums.ac.ir: 1پست الكترونیك 

     (21) 98+  43651000 -43651608:تلفن

  

      88201978 (21) 98+فكس: 

دانشکده پرستاری مامایی ، روبروی بیمارستان خاتم االنبیا، خ رشید یاسمی، خ ولیعصر، تهران :نشانی محل کار

   604اتاق  - 6نیم طبقه  –دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 سوابق تحصیلی

  
• PhD  1391تهران،   پزشکی علوم دانشگاه  ،رتبه دوم، 18.42پرستاری، معدل  

   1376دانشگاه علوم پزشکی تهران،  ،رتبه سوم، 18.14معدل کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری،  •

   1371دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  ،رتبه دوم، 17.6معدل کارشناسی پرستاری،  •

  
 هاي گذرانده شده نامهپايان

  
 1376 د،بررسی طول عمر کانول های وریدی محیطی و ارتباط آن با عوامل موثر دراین زمینه درکودکان زیر یکسال بستری در بیمارستان، کارشناسی ارش •

   باروق خانم سرکار استاد راهنما

. استاد 1391. یک مطالعه اقدام پژوهی.های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهرانن اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی در بخش اورژانس یکی از بیمارستا •
 راهنما خانم دکتر دهقان نیری

 

 هاي اجرايیسمت

 
 1398پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران از مهرالملل دانشکده معاون آموزشی و بین •

 1398 از  دبیر راند مسائل قانونی در پرستاری •

 1397عضو تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی ایران از آبان  •

 98الی آبان 97دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران از تیر و آموزشی موسسه ای دبیر کمیته اعتباربخشی  •

 1396پایش دانشکده پرستاری مامایی ایران از عضو کمیته  •

 96الی اسفند 1396عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران از آذر •

 96الی اسفند  1396عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران از آذر •

 1397الی 1395دانشکده پرستاری مامایی از  -جراحی عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری داخلی  •

 1394ای پرستاری و نهایی کردن آن عضو کارگروه تدوین راهنمای رفتار حرفه •

 1393عضو کارگروه اجرایی تعالی سازمانی دانشکده پرستاری  •

 در دانشکده پرستاری 9001عضو کارگروه اجرایی فرآیند کسب گواهی ایزو  •
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 (.1393تا مهر) 1392 پرستاری از  مدیریتگروه  مدیر موقت •

 .(1394)لغایت  1392و از سال  1387لغایت خرداد  1384مدیر آموزشی دانشکده از سال  •

 . (1394) تا  1392تحقیقات کاربردی از آذر دبیر کارگروه  •

 94تا مرداد 93عضو شورای پژوهشی گروه مدیریت و پرستاری ویژه از مهر  •

 .1389لغایت  1381سال  مدیریت ازشورای پژوهشی گروه  عضو •

 .(1394)تیر تا  1387عضو کمیته تأمین منابع علمی کتابخانه دانشکده از سال  •
 . 1387لغایت  1385از سال توسعه آموزش( )مرکز مطالعات و عضو هسته ارزشیابی دانشکده •

 .1392لغایت آذر  1391کارگروه اجرایی مدیریت  بهره وری و اصالح الگوی مصرف از تیر عضو  •

 . 1389لغایت   1385وهشی از سالژمعاونت پژوهشی تحت عنوان کارشناس پ همکاری با •

  1377 -سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام خمینی)ره(  •
 1372الی  1371سال  1.5به مدت  بیمارستان شهید رجاییو سوپروایزر سرپرستار بخش داخلی  •

 

 حرفه اي -عضويت در مجامع علمی

  
 1397عضو کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه پزشکی دادگستری کل استان تهران از تیر  -

 1396عضو هیات تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی از مهر  -

 1398و  1396دبیر اجرایی کنگره واکاوی آموزش پرستاری  -

 1395 عضو هیات تحریریه و کمیته داوران فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری از  -
 1396الی  1394عضو هیات تحریریه و کمیته داوران نشریه پرستاری مراقبت مددجو محور  -
 1398الی 1394عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران از  -

 1398الی  1395هیات مدیره نظام پرستاری تهران از نائب رییس  -

 1398الی 1394عضو هیات مدیره نظام پرستاری تهران از مرداد  -

 1397عضو هیات موسس انجمن علمی مدیریت پرستاری  -

 1395هیات موسس انجمن علمی پرستاری ویژه  عضو -
 (  1383عضو انجمن علمی پرستاری ایران از بدو تأسیس) -
 .  1382رابط سازمان از   ( و1381بدو تأسیس)  سازمان نظام پرستاری ایران از عضو -

  2012( از ICN) عضو شورای بین المللی پرستاران -

 1389عضو جامعه کیفیت ایران از سال  -

 

 یها مارستانینوزادان ب ژهیمراقبت و یدر پرستاران شاغل در بخش ها یزندگ تی فیو ک یشغل  یفرسودگ ی بررسطرح  •
 کد اخالق:   17830-3-1-99، کد طرح 1399در سال  ران یا ی منتخب دانشگاه علوم پزشک

 هاي مصوبهاي تحقیقاتی و پروپوزالطرح
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مح  ی بررس • ک  ط یسالمت  و  ب  یکار  ی زندگ  ت یفیکار  سال    یاجتماع  نیتام  یها مارستان یپرستاران  اصفهان،  طرح 1398-1399شهر  کد   ، 98-4-3-17308  
 IR.IUMS.REC.1398.1239کداخالق: 

، کد 1398سال    ران، یا  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک  یخصوص  هایمارستانیخانواده در پرستاران شاغل در ب _کار و تعارض کار  طیسالمت مح  یبررس •
   IR.IUMS.REC.1398.1244کداخالق:    17229-3-4-98 طرح: 

و کد   17071-3-4-98 ، کدطرح:1399سال    رانیا  یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان  یدر مراکز آموزش   ماریب  یمنیا  نهیدر زم  یپرستاران طرح  یستگیشا  یبررس •
 IR.IUMS.REC.1398.1253   اخالق

، در 1398-ران یا  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک  ی درمان  یکار در مراکز آموزش  طیو سالمت مح  یبه مهاجرت در پرستاران و ارتباط آن با بار کار  لیتما  یبررس •
 کد اخالق:   -کد طرح:   -دست اجرا

 کد اخالق:   -کد طرح:  -دست اجرادر   -1398. سالمت زن  رانیو عملکرد سف یبر آگاه یاعتقاد بهداشت یبر اساس الگو  هیآموزش تغذ ریتاث  یبررس •

 در دست اجرا کد طرح:   -1397 –شهر تهران  یویکل مارانیاز ب تیعضو انجمن حما هیکل وندیبا پ انیدر مددجو یتیریارتباط سواد سالمت و خودمد  یبررس •

، کد  1397کد طرح: پایان یافته    (1391-1396)  ریسال اخ  5  یط   ران یدر پرستاران شاغل در ا  ی منجر به اقامه دعو  یپرستار  ینوع و مشخصات خطاها  ی بررس •
 IR.IUMS.REC 1396.9411686009 اخالق:کد 32826-28-04-96  طرح:

  پزشکی   علوم  دانشگاه  درمانی  –  آموزشی  مراکز  منتخب  های  بیمارستان  به  کننده  مراجعه  زانو  مفصل  کامل  تعویض  تحت  افراد  عملکرد  و  دانش  ارتباط  بررسی •
 1397پایان یافته . کد طرح: ایران

 -1394در دست اجرا از دی    -. مجری  یویکل  مارانیاز ب  تیعضو انجمن حما  هیکل  وندیبا پ  انیمددجو  یتیریخود مد  یبا رفتارها  ینید  یارتباط باورها  یبررس •
 1396اتمام یافته مهر 

 9011196037. کد طرح ماریب یمنیا نهیپرستاران با عملکرد آنان در زم یشغل یارتباط فرسودگ •

کد طرح:    -  1394. همکار. اتمام یافتهاورژانس  و ویژه بخشهای در شاغل  پرستاران در بخش ترك به تمایل و خودکارآمدی با  اخالقی  تنش  ارتباط بررسی  •
9111449019 

   9111373040 .  کد طرح:1394. همکار. اتمام یافته وری ماماهامهارتهای مدیریتی مدیران بر بهرهبررسی تاثیر آموزش  •

های منتخب مراقبت ویژه بیمارستانهای  شاغل در بخشترك خدمت پرستاران    تمایل به  رضایت شغلی و   و ارتباط آن با  محیط کار  وضعیت سالمت  بررسی  •
 1395. اتمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجری

ب دانشگاه علوم بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخ •
 9111449014کد طرح  -  1395. مجری. اتمام  پزشکی تهران

اتمام  ، مجری،  تهران  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک   مارستانیدر بخش اورژانس ب  یبستر  ماران یب  میحر  تیرعا  زانیبر م  یآموزش کارکنان پرستار  ریتأث  ی بررس •
 9011196035. کد طرح: 1393 یافته

 9011196034کد طرح:  -93افته در بهمن ، اتمام ی1392اجرا از  ط آن با هوش هیجانی آنها. همکار.بررسی همدلی دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتبا •

 6835. کد طرح: 1387بررسی مدل بهره وری پرستاران بالین. اتمام یافته.  •

 .  1389. همکار. اتمام یافته. اثر بخشی اجرای مدیریت ریسک بر میزان خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران •

بازدارنده  بررسی عوامل تسهیل • و  برنامه   کننده  بالینی  علوم پزشکی تهرانبکارگیری  دانشگاه  بیمارستان های  پرستاری در  آموزش مداوم  اتمام  های  . همکار. 
 .  1390یافته، 

 . 1388.اتمام یافته.  مجری کبفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه. بررسی ارتباط استرس و •

 هاي معتبر همايش ها وارائه مقاله در سمینارها، کنگره 

 

 آموزش مداوم سازمان نظام پرستاری  18/4/99های قانونی در پرستاری ارائه وبینار چالش •

 98راند چالشهای قانونی در بالین با مشارکت گروه پزشکی قانونی دانشگاه سال  5دبیر و مجری  •

http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111373040
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111373040
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111449014
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111449014
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111449014
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=tsalehi@tums.ac.ir&seed=4q2AZuw5ibEPalleMCysIhdGFhdgZRvYK9j2yEGWDW2FYXye1y&cod_tarh=9111449014
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 1398نژاد ارایه سخنرانی در کارگاه مدیریت و رهبری اثربخش در بیمارستان هاشمی   •

 1398 همن،ب الدیم مارستانیب یاخالق پرستار یکارگاه آموزش هیارا •

 20/9/98با عنوان جهانی شدن و بین المللی سازی آموزش   "نسل سوم واکاوی آموزش پرستاری مامایی: دانشگاه"ارائه سخنرانی در سومین کنگره  •

مدیریت و رهبری  در دومین کنگره سراسری "ت پرستاریاعتباربخشی و تضمین کیفیت در مراقب"ارائه سخنرانی )سخنران مدعو( تحت عنوان  •
 بیمارستان آتیه   - 20/9/97اثربخش در پرستاری 

 1397بهمن   2دی  و  10ارائه کارگاه مسائل قانونی در پرستاری بیمارستان لبافی نژاد  •

 1397ر دی، بهمن، و اسفند ارایه کارگاه آموزشی اخالق پرستاری بیمارستان میالد د •

 2/4/97دانشکده پرستاری مامایی  EDOارائه در کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری در بالین )گزارش نویسی بر اساس فرآیند پرستاری( توسط  •

های مهر، خاتم االنبیا، محب بیمارستانمالحظات قانونی در پرستاری در سازمان نظام پرستاری )هیات مدیره تهران( و  آموزشی کارگاه در سخنرانی  •
 ( 6/4/97( و در دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی ایران )1396کوثر، آتیه، مصطفی خمینی )

 ایران  پزشکی  علوم دانشگاه دانشکده پرستاری 4/4/97 تاریخ در "ایرشته بین  پاسخگو آموزش" آموزشی کارگاه در سخنرانی  •

• Use of Nursing Management Students for Clinical training second year Undergraduate nursing students. 

7th International Nurse Education Conference (Oral presentation) May 6 - 9, 2018 | Banff, Canada 

 ید بهشتیسالن ابوریحان دانشگاه شه   31/3/97پنل و سخنرانی در کنگره پرستاری اورولوژی  •

 ایران  پزشکی علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز 18/4/96 تاریخ در "ای رشته  بین  پاسخگو آموزش" آموزشی کارگاه در سخنرانی  •

 ایران   پزشکی علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز 12/10/1394  تاریخ در "پژوهی اقدام" آموزشی کارگاه در سخنرانی  •

 علوم دانشگاه مامایی پرستاری دانشکده آموزش توسعه و مطالعات مرکز 9/12/96  "بالینی حاکمیت رویکرد با آشنایی " آموزشی کارگاه در سخنرانی  •
 ایران  پزشکی

  دانشکده آموزش توسعه و مطالعات مرکز 25/2/1395  "اعتباربخشی و بالینی حاکمیت کیفی مدلهای در بیمار ایمنی " آموزشی کارگاه در سخنرانی  •
 ایران  پزشکی علوم دانشگاه مامایی پرستاری

  که PhD مقطع دانشجویان جهت  13/4/96  تاریخ در " پژوهی اقدام "عنوان  با  تکمیلی تحصیالت دانشجویان سازی توانمند کارگاه در سخنرانی  •
 . بود  شده ریزی برنامه ایران پزشکی  علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی  امور مدیریت توسط 

(؛ 11/7/96(، بیمارستان خاتم االنبیا )2/5/96برگزاری همایش یک روزه مالحظات قانونی در پرستاری در هیات مدیره نظام پرستاری تهران ) •
 (،  29/11/96(، بیمارستان مصطفی خمینی )18/9/96(، بیمارستان آتیه )29/8/96(، بیمارستان محب کوثر )11/6/96بیمارستان مهر )

 96/  19/10( بیمارستان میالد  و 30/7/96ری همایش یک روزه اخالق پرستاری )برگزا •

 Urology and nephrology nurse practitioner in Iran  با عنوان:  3/3/96امین کنگره انجمن اورولوژی ایران  20ارایه سخنرانی در  •

 1396آبان  25تا  23دبیر اجرایی کنگره واکاوی آموزش پرستاری  •

 1396کمیته علمی کنگره واکاوی آموزش پرستاری عضو  •

 95دبیر علمی کارگاه مدیریت عمومی بیمارستان پیامبران تیر

 4/5/95تا  19/4/95روز( از  6ساعت ) 40 -تدریس در کارگاه مدیریت عمومی بیمارستان پیامبران

 1395شهریور  2-5دبیر علمی شاخه پرستای کنگره انجمن اورولوژی ایران  

 1395شهریور  2-5  "تدوین گایدالین های مراقبت پرستاری در دایورژن ادراری"ی در کنگره انجمن اورولوژی ایران سخنران

   1395آبان  12-14عضو کمیته علمی پنجمین کنگره بین المللی پزشکی قانونی 

 1394دی  17الی 15واکاوی آموزش پرستاری در کنگره  15/10/94 تحول و نوآوری در حوزه آموزش پرستاری: ارائه راهکارعضو پنل  •

 1394دی  17الی 15در کنگره واکاوی آموزش پرستاری  17/10/94 جایگاه و نقش مدیران در آموزش پرستاریریاست پنل  •

 ( 10/6/94تا  7امین کنگره اورولوژی ) 18سخنرانی و ارائه پوستر در  •
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 ( تحت عنوان 93اسفند  20تا  18نی و ایمنی بیمار )از کارگاه توسعه عملکرد بالیدر  به زبان انگلیسی سخنرانی  •

 overview on clinical governance approach & PD in the hospitals of Iran: current actions & 
issues 

"  A celebration and review of the excellence in practice accreditation" و عضو پانل پرسش و پاسخ 

 در دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران.  20/12/93

حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بخش های  "سخنرانی در  سیزدهمین کنگره پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران تحت عنوان  •

" های هماتولوژیتأمین ایمنی بیماران و پرستاران بخش"و عضو هیئت رئیسه پانل نشست  "هماتولوژی و انکولوژی و پیوند مغز استخوان

(6/6/1393 ) 

  7/12/1392 "های اورژانسهای قانونی ارتباطات در بخشچالش"در چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی  تحت عنوان سخنرانی در   •
 ( 8/12/92و عضو هیئت رئیسه پانل نشست پرستاری) 

 .  1392مهر  22تا  18عضو هیئت رئیسه پانل یازدهمین همایش ملی پرستاری کودکان.  •

 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 
 International Association of Riskریت خطر در پزشکی)المللی مدی. برگزار کننده: انجمن بین 2013سپتامبر  13و 12

Management in Medicine/ IARMM) 

ای در ای و پرستاری حرفه در همایش پرستار حرفه   "چالش های مرتبط با حاکمیت بالینی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان    "  سخنرانی در پانل •
   دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران 17/8/91مراقبت ویژه نوزادان. 

 المللی لندن بین در کنگره ( teleconferenceصورت سخنرانی )پذیرش مقاله به  •

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 

governance approach: An action research study 

، تحت  1391خرداد    9-11بیمارستان فردا. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    _کشوری بیمارستان امروز  صورت سخنرانی در همایش   ارائه مقاله به  •

  پژوهیکننده به اورژانس از طریق توسعه رویکرد حاکمیت بالینی: یک مطالعه اقدامرسانی به بیماران و همراهان مراجعه ارتقاء کیفیت خدمت : عنوان

 Types of(. عنوان مقاله :  May 2012  4-2، زنان و کودکان. دانشگاه علوم پزشکی شیراز)  HIV/AIDSارائه مقاله در کنگره بین المللی   •

Addiction in women living with HIV/AIDS  
 Women(. عنوان مقاله :  May 2012  4-2، زنان و کودکان. دانشگاه علوم پزشکی شیراز)  HIV/AIDSارائه مقاله در کنگره بین المللی   •

and HIV: why Shame and stigma; is there any solution?  
های برقراری ارایه سخنرانی با عنوان: چالش  و   "ارتباط با بیمار در اورژانس  ". عضو هیئت رئیسه پانل1390کنگره سراسری طب اورژانس. اول آذر   •

 ارتباط با بیماران در اورژانس از دیدگاه بیماران و پرستاران.  

و ارایه سخنرانی با عنوان: رویکرد حاکمیت بالینی    "استانداردهای اورژانس  ". عضو هیئت رئیسه پانل1390کنگره سراسری طب اورژانس. سوم آذر   •
 های اورژانس  در مراقبت

خرداد  23دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران.    EDOدر مرکز    "ی با رویکرد حاکمیت بالینیآشنای  "سخنرانی در کارگاه  4ارائه   •
1390  

اسفند • یزد.  صدوقی  شهید  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  خدمات  ارتقاء  راهکارهای  سراسری   سازی  قدرتمند  مدل":    سخنرانی  ارائه  .1389همایش 

 و عضو هیئت رییسه پانل   "اری موثر بین آموزش و بالینهمک: پرستاری

ارزیابی فن آوری • المللی  بین    دانشکده   "است؟  بهتر  مراقبت  ارائه  مترادف  اطالعات  آوری  فن  از  استفاده  آیا  "  تشخیصی نوین  های اولین همایش 
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   .سخنرانی. 1387 بهمن. کبیر امیر صنعتی دانشگاه پزشکی مهندسی

.  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه.  "ایدز کنترل  و  غربالگری  پروتوکل  در  تغییرات  جدیدترین  "سمینار پرستاری ایدز، توسعه ، مشارکت و نوآوری.   •
 .  سخنرانی. 1387 آذر

 ران.  . سخن1386. بهمن ". دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی "حقوق قانونی بیماران مبتال به ایدز "همایش جامعه و ایدز.  •

  وسالمت   زندگی  برشیوه  مذهبی-فرهنگی  تفاوت  تأثیر  ماما.    و  نقش پرستار  کیفیت زندگی:   سالمت،   سخنرانی در سومین همایش سراسری آموزش، •

   ،1386 رامسر، مامایی پرستاری دانشکده ،"مهاجر زنان

 سخنران   1387. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. "آخرین دستورالعملهای پیشگیری از ترمبو فلبیت  "سخنرانی .همایش ترومای عروق .  •

   1385،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، "وظایف مدیران پرستاری دربحران"ارائه سخنرانی در دومین همایش پرستاری بحران •

نوین • رویکردهای  کنگره  پرستاری  دومین  بیمارستان،"ومامایی،  درآموزش  بالینی  در  مربیان  بالینی  رمزموفقیت  پزشکی  "آموزش  علوم  دانشگاه   ،
 ، سخنرانی.  1385ایران.

معاونت پژوهشی دانشکده پرتاری مامایی علوم پزشکی تهران   "روشهای کاربردی جهت طراح و اداره اثربخش یک کارگاه "ارایه سخنرانی در کارگاه  •
 3/85/ 29تا  27

   ، پوستر1384، تهران، "مهارتهای ارزیابی ومدیریت بیماران ترومانی درحوداث، ایران "همایش بین المللی علمی ـ تحقیقی مدیریت امداد و نجات، •

   ، پوستر1383عوامل غفلت وخطا درپرستاران بالینی، ایران، تهران، . هاافقها و چالش 1400همایش سراسری پرستاری ایران  •

   پوستر  ،1382 کرمانشاه، ایران، منفی، بافشار پانسمان درجراحی، پرستاری های مراقبت سراسری همایش •

   ، پوستر.1382عمل، ایران، آبادان،  برکاهش فاصله بین تئوری و و پورت فولی تاثیر .همایش سراسری سالمت ، پرستار، جامعه •

   سخنرانی. ، 1382تهران، .ایران،  انگیزش استاندارد سازی و سخنرانی: 2تهران،همایش بازآموزی مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  •

 سخنرانی.   ،1383اسفند   تهران، ایران،   ،"دهی پرستاری اورژانسگزارش و ثبت تضمین کیفیت در" همایش وکارگاه بین المللی مدیریت اورژانس •

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

. کد طرح:  1391تهران. مجری. اتمام    ی منتخب دانشگاه علوم پزشک  یهامارستانیاز ب  ی کیدر بخش اورژانس    ینیبال  تیحاکم  کرد یاجرا و توسعه رو  •
89-01-28-10433 
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 و خارجی انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلی

 

 

• Experience of patients and their family members regarding health care in emergency department: a content analysis 

study.  Emergency Nurse 2020,  the article is in press  

• Relationship between Healthy Work Environment, Job Satisfaction and Anticipated Turnover among Nurses in Intensive 

Care unit (ICUs). Ann Med Health Sci Res. 2020;10: 826-825. 

• Investigating Knowledge of Patients Undergoing Total Knee Replacement. Journal of Client-Centered Nursing Care, 

4(4), pp. 223-230. https://doi.org/10.32598/jccnc.4.4.223  

• The Relationship of Basic and Instrumental Activities of Daily Living With the Risk of Developing Pressure Ulcer. Client-

Centered Nursing Care: May 2018. Volume 4. Number 2 

• The relationship between empathy and emotional intelligence among Iranian nursing students; International 

Journal of Medical Education. 2018; 19;9: 239-243    DOI: 10.5116/ijme.5b83.e2a5 

  35-26صفحات    2شماره    5جلد  .  1395ی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری.  پرستارکارشناسی    انیدانشجو  یجانیو هوش ه  یآموزش  تیریمد •
 نویسنده مسئول 

 56-67. ص 4. دوره نهم. شماره 95مجله اخالق و تارخ پزشکی. آبان  .تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری کارشناسی دانشجویان در همدلی بررسی •

• The impact of management skill to managers on the obstetrician’s efficiency. JML (journal of medicine 

and life) Vol. 8, Special Issue 4, 2015, pp.174-179 

• 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  94بهار    پرستاری.تاثیر آموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم اطالعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس. مجله علمی پژوهشی پژوهش   •

  .5شماره 

• 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. 

• The effectiveness of risk management program on pediatric nurses' medication error.  Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery Research. 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 

http://journal.rums.ac.ir/files/site1/user_files_e1c3fe/masoomehimanipour-A-10-2149-1-e7d1ca5.pdf
http://journal.rums.ac.ir/files/site1/user_files_e1c3fe/masoomehimanipour-A-10-2149-1-e7d1ca5.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403939
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 ساير موارد

  
عضو گروه تدوین کوریکولوم رشته مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد )بار اول( و تصویب در معاونت آموزشی و  شـورای برنامـه ریـزی  •

 آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دریافت امتیاز دانش پژوهی آموزشی

ه مسئول گروه تدوین کوریکولوم رشته مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد بین الملل )بار اول( به زبان انگلیسی و تصویب آن در دانشـگا •

پرستاری. . مجله علمی پژوهشی پژوهش کی تهرانهای دانشگاه علوم پزشبررسی کیفیت برنامه های بهسازی نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان •
    39-47. 1393( پاییز 34)پیاپی   3شماره  9دوره 

 .  1390های دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه پایش: دوره دهم، شماره دوم، بهار ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه •

 /.  3. شـماره  8-9. شـماره"پـژوهش پرسـتاری  "کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یکدیگر . مجله علمـی پژوهشـی •
  . نویسنده مسئول 27-36/ صفحات 1387

  .1386/ دوره سیزدهم 3شماره.مجله حیات/  .یرآن برکیفیت مراقبت های پرستاریتآث مبنای هدف و ارزشیابی عملکرد به شیوه مدیریت بر •
 ، 1383(، ماهنامه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 3استاندارد سازی ) شماره  •
 ، 1383(، ماهنامه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2استاندارد سازی ) شماره  •
 ، 1382مه داخلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، (، ماهنا1استاندارد سازی ) شماره  •

 

 کتابها 

 (. ترجمه1393. )عیرف شهی. انتشارات اندیدر پرستار ق یروش تحق -

 ، ترجمه.  1387انتشارات ویستا، ،یپرستار  یدر مراقبتها تیفیک نیتضم -

 تهران  یاز مرکز انتشارات دانشگاه علوم پزشک  ازیامت 6 ی. تألیف. دارا1388خدمات پرستاری و مامایی انتشارات بشری.  مدیریت           -
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 1394علوم پزشکی تهران 

: بکـارگیری عنـوان طـرح -1394 اردیبهشـت برتر در جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی تهراندریافت لوح تقدیر و طرح  •

  تر.دانشجویان پرستاری واحد کارورزی عرصه مدیریت جهت آموزش دانشجویان پرستاری مقاطع پایین

-در سایت برنامـه  "تشخیص، درمان و مراقبت پرستاري از بیمار مبتال به شوك هايپوولمیك    "با عنوان    PMPطراحی و اجرای   •

 .1393( دانشگاه علوم پزشکی تهران. بهار CMEی)های آموزش مداوم اینترنت

در سامانه آکادمی )آموزش الکترونیکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی   "رعايت حريم بیمار"طراحی و اجرای برنامه آموزش اینترنتی با عنوان  •

 1393تهران(. بهار

فرهاد غالمی تربیت    -19/6/93فاطمه غفرانی –)میترا رستمی دانشگاه شهید بهشتی  استاد ناظر پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا •
علیرضا عباس زاده علوم پزشکی تهران   -15/11/93لمه ده نبی تربیت مدرس عا -7/7/93 علوم پزشکی تهرانزهراسادات حسینی  -مدرس
  –در دانشگاه علوم پزشکی تهران(  94، دکتر سریه پورتقی تیر94، پریسا فارسیجانی شهریور 94، سمیه بهرامی تیر94، زهرا کریم مرداد1393

-امین ایری –ابولحسنی  فرشته –مریم بزرگی  –دالهیان ارشد مریم عب  -علی تاح آبادی دکترا -1396شیوا بهلولی  -1396فاطمه تازیکی 

پروانه وصلی دکترا  –محسن مالهادی دکترا بقیه اله  -ناصر جوادی –الناز طالبی   –سونا الیاسی –مریم عیدی –فریده مهربانی  –مهین قالوند 

سوسن سعادتی ارشد   –مه غفرانی دکترا شهید بهشتی فاط–اسفندیار بالجانی دکترا تربیت مدرس  -اعظم زارع دکترا تربیت مدرس –تهران 

مریم واحدی ارشد تربیت مدرس    –زهرا نورزاده  –پروانه بیگی بروجنی   –فاطمه باباییان  -معصومه رحیمی ارشد تهران –مژگان مرادی  -ایران 

 - 1395معصومه منوچهری تهران  -

راهنمای اول محمود برزگر و فاطمه علیپور دانشجویان  ، 1393ابراهیم عینی  مدیریت پرستاریپایان نامه دانشجویان ارشد آموزش استاد راهنما  •
میثم   –نهاوندی نگین  -آرمان میری – 1396عباس محمودی  – 1397مسعود عبدالهی  -1397خدیجه لشکری  -95ارشد پرستاری ویژه مهر

 لیال ناظریان -زینب معروفی –سلطانی مرضیه   –ناهید شجاعی –جهان بین فرشته   –نادیا صالحی نیا  –عزیزی 

ندا   –  1396سحر محمدی  –( 1390و  1389) الله خسروی -مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش مدیریت پرستاری خانمها: فریبا بیات •

  ارشد  . 94پرستاری ویژه آقای عباس نبوره. اتمام تیر ارشد . 1394اتمام ی رعرب عام زهرادانشجوی ارشد آموزش مدیریت  -1396شایسته فر 
 . 1395مامایی خانم بیان ملکی، اتمام 

 هاي داخلی و خارجی شامل: داوري مقاالت متعدد براي ژورنال

 مجله حیات،       

 IJNR             )ژورنال پژوهش پرستاری( 

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (IJNMR) 

             Iranian Red Crescent Medical Journal 

   IJN,)نشریه پرستاری ایران( 

The American Journal of Managed Care( AJMC),   

,Quarterly Journal  of Nursing  Management (IJNV) 
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Global Journal of Health Science(GJHC)    

 SQUMJ)عمان( 

مدیریت   (/TQM)   کیفیت  جامع  مدیریت  /ای  حرفه  درافراد  انگیزشی  منابع    :ارائه سخنرانی در ژورنال کالب هاي دانشكده با عناوين •

مبنای موفق/  (/MBO)هدف   بر  مدیران  خصوصیات  جلسات  زمان/  مدیریت  زنی)  مدیریت  رفتار  (/  Bench Markingمحک    مدیریت 
 گیری مدیران ایرانی/ روش های تصمیم  سازمانی/

 سایر دانشکده های پرستاری و مامایی.   اعتبار سنجی ابزار تحقیق دانشجویان و همکاران دانشکده و  •

 دريافت تقديرنامه

 1388پرستار نمونه کشوری در سال 

 13/2/94تقدیرنامه از معاونت آموزشی وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقای دکتر جلیلی( 

 19/12/93تقدیرنامه از ریاست وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)آقای دکتر چراغی( 

 7/2/94تقدیرنامه از ریاست وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)آقای دکتر چراغی( 

 وم پزشکی تهران)خانم دکتر غیاثوندیان( تقدیرنامه از معاونت آموزشی وقت دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه عل

   گوناگون:آموزشی هاي و کارگاه  هادوره شرکت در ➢

 13/9/98هم اندیشی اساتید با عنان: مالحظات اخالقی حقوقی و فقهی در پیوند اعضا   •

 97های علم سنجی اسفند  دوره جستجو در منابع علمی و شاخص •

 97های نوپا اسفند  دوره آشنایی با سامانه •

 97ای اسفند  گیری اخالق حرفهدوره توانمند سازی اساتید مشاور تحصیلی: شکل •

 25/3/95  "آشنایی با ثبت اختراع و مالکیت معنوی " شرکت در کارگاه   •

 2016جوالی  12در دانشکده پرستاری    Moral Distressشرکت در ویدئو کنفرانس   •

 در محل اجالس سران   9/11/94الی    6/11/94روزه اخالق پزشکی و پرستاری  4شرکت در کنگره   •

  (NIMAD) ایرانمؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی توسط   Complex survey   1/10/94احی و تحلیلکارگاه طر  •

 توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسالمی   11/5/94و  10 "مرور مقاالت مجالت علوم پزشکی"کارگاه دو روزه  •

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران  93اسفند  18 –  20به زبان انگلیسی،  "توسعه عملکرد بالینی و ایمنی بیمار" روزه 3کارگاه  •

 روز 3به مدت    -1393، خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه( مهر EFQMکارگاه تعالی سازمانی)آشنایی با مدل تعالی سازمانی  •

 EFQM(10/10/93 ) ازمانیسمینار مبانی و مفاهیم مدل تعالی س •

 ساعت   16( به میزان 2014دسامبر  24-25روزه سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ) 2کارگاه  •

 1393روزه مالکیت معنوی بهمن   2کارگاه   •

 1393روزه تدبیر )آموزش در علوم پزشکی( مهر  6کارگاه  •

 93آبان  17و  7نشست هم افزایی اساتید با موضوع عرفان عاشورا  •

   از سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایرانو دریافت گواهینامه بین المللی   دوره یکساله پرستاری پرواز •

   SPSSو کارگاه  کارگاه یک هفته ای روش شناسی تحقیقات کمی •
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  ای اخالق در پژوهشیک هفتهکارگاه  •
   1390آبان 10کارگاه جستجوی پیشرفته دو،  •
   1390آبان 11کارگاه جستجوی پیشرفته سه،  •
  1390 مهر11و10 ،(گروپ فوکوس و فنومنولوژی )با تمرکز بر مصاحبه انفرادی در گرانند تئوری، کارگاه مصاحبه در تحقیقات کیفی •

 1390آذر   End Noteکارگاه  •

   1390آذر  Reference Manager کارگاه   •

   Springer & Edanzارائه توسط: 2011، 28نوامبر     How to publish a scientific journal articleکارگاه  •

 در دانشکده پرستاری مامایی 8/11/91  "سازمان نوآور و کارآفرین"همایش  •

 1392روز( مرداد  5کارگاه کشوری ارزشیابی برنامه پیشرفته ) •

 1393خرداد  19 "پردازی در پرستاری و مامایی بر مبنای متون اسالمینظریه"شرکت در پانل  •

 پیشرفته  و مقدماتی نویسی مقاله •

   کیفی و  کمی تحقیقات  شناسی روش •

  انتقادی تفکر   •

 پزشکی  علوم در آموزش فرآیند •

 موزش بالینیآ ارزشیابی هایروش •

 یادگیری الکترونیکی   •

 ارزیابی خود و همتا    •

 ؤثر رویکردهای نوین تدریس م  •

 طب اسالمی و حجامت    •

 روش تحقیق کمی)پیشرفته(  •

 ساعت 140به میزان  ITهفت مهارت  •

 در پژوهش SPSSکاربرد آمار و نرم افزار    •

 آموزش به بیمار •

 روش شناسی تحقیق کیفی   •

 کمیروش شناسی تحقیق   •

 طراحی سئواالت امتحانی  ارزشیابی دانشجو و  •

 و ...  تدوین محتوای الکترونیکی  •

   تهران شامل:هاي آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكی شرکت در دوره ➢

 مقدماتی نوآوری/ احیای و مشارکت توسعه، ایدز، ذهنی/ سمینار  ظرفیتهای از استفاده و دیگران/ شناسایی و  محیط با موثر ارتباط برقراری

 ایمنی و خطر بحران / مدیریت پزشکی/ مدیریت  علوم مطالعات در (2و  1پرسشنامه) طراحی بزرگساالن / اصول پیشرفته بزرگساالن / احیای

 و قلبی های بیماری خطرساز عوامل کنترل و کارکنان/ پیشگیری نامطلوب رفتار اصال کار؛ در باطظ/ ان  ISIدر   نویسی مقاله بیمار/ روش
 –رفتار شهروندی سازمانی / بیماری های سازمانی / ارتقا سالمت نظام اداری)فساد مالی    /  پیامدها مفاهیم، علل وسازمانی:   عروقی / سکوت

 /   2و 1/  زبان انگلیسی  3و 2و  1سنتی  طب کلیات اداری/ بدبینی سازمانی: علل و پیامدها / 

 


