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 1397منتور گروه داخلی جراحی در مرکز اموزشی درمانی حضرت رسول اکرم  −

 1392عضو کمیته پژوهشی گروه داخلی جراحی   دانشکده پرستاری مامایی ایران    −

 1392اموزشی دانشکده    دانشکده پرستاری مامایی ایران    عضو شورای  −

   1392عضوشورای فرهنگی دانشکده    دانشکده پرستاری مامایی ایران     −

    1392عضو کمیته راهبردی استراتژیک دانشکده    دانشکده پرستاری مامایی ایران     −

 1375-1376 کردستان-کی کردستان  ایرانعضو هیئت تحریریه فصلنامه پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزش −

 1374-1376 کردستان -عضوکمیته ارتقاء سطح علمی کارکنان گروه درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان   ایران −

 1382 تهران –ایران   عضو کمیته جمع اوری طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف اموزشی در نظام اموزشی علوم پزشکی −

 1383 تهران –ایران    ونی دانشکدهعضو کمیته ارزیابی در −

 1385 -1386عضو انجمن قلب و عروق ایران  انجمن قلب  −

 1385عضو کمیته همکاری صنعت و دانشگاه     دانشکده پرستاری و مامایی   −

 1386عضویت در کمیته بازنگری کتاب استانداردهای خدمات پرستاری   سازمان نظام پرستاری  −

  کنوني انتصابات آكادميك

 عضو هیئت علمی گروه داخلی جراحی 

 معاون اداری مالی دانشکده 

 عضو کمیته پژوهشی گروه داخلی جراحی  

 عضو شورای اموزشی دانشکده

 عضوشورای فرهنگی دانشکده 

عضو کمیته راهبردی استراتژیک دانشکده

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 بالینی پرستاریتدریس دروس نظری و 

  تدریس دروس نظری و بالینی کارشناسی ارشد داخلی جراحی و ارشد ویژه

 تدریس در کالسهای آمادگی کارشناسی ارشد 

 تدریس در دوره های بازآموزی ویزه انجمن قلب

 راهنما ی پایان نامه دانشجویان ارشد 

 مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد 

 پژوهشی  –داور مقاله در مجالت علمی 

  داوری پایان نامه دانشجویان ارشد 
 

  شايستگي هاي آموزشي
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 1397دریافت مجوز دوره کوتاه مدت سوختگی از وزارت بهداشت با همکاری معاونت پرستاری          

     1374بسیج مشاوره سالمت مادرانراهنمای 

 )وزارتخانه (-1386فرمهای بخش ویژه همکاری در زمینه استاندارد سازی و یکسان سازی 

 1385-1386تهیه طرح ضوابط و کلیات برنامه پیشنهادی آموزش کوتاه مدت تخصصی در پرستاری سوختگی  

 تاکنون  -1387مرکز قلب شهید رجایی  –تدریس در دوره های کارشناسی ارشددانشگاه بین الملل کرج 

 تدریس در کالسهای آمادگی کارشناسی ارشد 

 انجمن پرستاری اصفهان  –جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران  –ه انوار دانش موسس

 استاد راهنما ی پایان نامه دانشجویان ارشد 

 شرکت در سلسله برنامه های رادیویی آموزش در منزل زخمهای سوختگی)رادیو سالمت (

  تدریس در دوره های بازآموزی ویژه )انجمن قلب پرستاران ایران (

 بیمارستان اتیه ......(–دانشکده پرستاری  –گزارش نویسی )شرکت نفت وبیرعلمی و سخنران در  کارگاه های درد د

 استاد مشاور پایان نامه دانشجویان ارشد 

 داور مقاله در نشریه پرستاری ایران

 

   تجربيات پژوهشي

 مشاور( -)راهنماپايان نامه .1

 1384.  مبتال به عوارض ریوی گاز خردل ساکن شهرستان سردشتبررسی کیفیت زندگی جانبازان - -

صاب مقایسه میزان بروز اسپیراسیون تنفسی در دو روش تغذیه لوله ای )بلوس متناوب و قطرات متناوب(در بیماران مبتال به بیماریهای مغز و اع  -

 1381یو بیمارستانهای منتخب شهر تهران  -سی-بستری در بخشهای ای

ت  برسی تاثیر فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری بر سرانجام حاملگی زنان نخست زا مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی وابسته به وزار -

 بهداشت و درمان و اموزش پزشکی  

 1384می غرب تهران بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در سالمندان مراجعه کننده به اماکن عمو -

در مراجعه کنندگان به مرکز غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم  2بررسی عوامل خطرزای عفونتهای ادراری در بیماران دیابتیک نوع  -

 پزشکی ایران 

  1385رستان مطهریبررسی تاثیر اجرای آموزش مراقبت از خود بر میزان بروز عوارض جسمانی سوختگی دستها در بیماران بستری در بیما -

 بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه با محلول کلرهگزیدین با روش معمول بر بروز پنومونی ناشی از دستگاه تهویه مکانیکی -

 1390بررسی و مقایسه سالمت معنوی در سالمندان مقیم سرای سالمندان و منزل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در شهر اصفهان  -

 1391یت همودینامیک واکسیژن خون با ایجاد زخم فشاری در بیماران تحت تهویه میکانیکی بررسی ارتباط وظع -

وش  بررسی مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی وآموزش چهره به چهره بر آگاهی و اضطراب بیماران بستری کاندیدای آنژیوگرافی عروق کرونراز ر -

 1391تشخیصی

در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  بررسی ارتباط تنش اخالقی وفرسودگی شغلی -

 1390تهران

 1391بررسی اربباط تیپهای شبانه روزی و رفتارهای مراقبتی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران -

  رانیا یدانشگاه علوم پزشک کیو متابول زیغدد درون ر تویمراجعه کننده به انست 2نوع  ابتید مارانیدر ب یارتباط سواد سالمت با خودمراقبت یبررس -

 1392در سال

علوم پزشکی دانشگاه درمانی –کیفیت زندگی کاری با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در بخش های سرطان مراکز آموزشی  بینارتباط بررسی  -

 92تهران سال 
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سوانح مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و چهره به چهره بر آگاهی و اضطراب بیماران سوختگی کاندید گرافت پوستی، بستری در بیمارستان  -

   مطهری تهرانید سوختگی شه

  1392بررسی تاثیر آموزش مثانه  بر بی اختیاری ادراری و کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس -

بررسی احتیاطات  استاندارد  شیمی درمانی رعایت شده  توسط پرستاران دراماده سازی داروهای شیمی درمانی در بیمارستان های وابسته به  -

 1391پزشکی تهراندانشگاه علوم 

 1389مقایسه دو روش ثابت سازی لوله تراشه با وسیله و روش معمول بر کیفیت مراقبت در بیماران بخش ویژه  -

 1392در سال تهران یدانشگاه علوم پزشکمرکز تحقیقات دیابت نوع دو مراجعه کننده به  ابتید مارانیب یخودمراقبترفتارهای ارتباط سواد سالمت با     -

  1395بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر شدت درد و پارامترهای فیزیولوژیک بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر -
 1397استان کردستان در مناطق روستایي پزشک خانواده هاي سالمت قبل و بعد از اجراي برنامهشاخصمقایسه روند  -
 1396قلبي نارسایي  مبتالبه افراد آوريتاب بر  خودمراقبتي آموزش تأثیر  بررسي -

 1397کمر    سکیمبتال به  د مارانیبر  درد  ب يخود مراقبت رآموزشیتاث  يبررس -

 1393 رانیا يدانشگاه علوم پزشک  يپرستار انیدانشجو يزندگ تیفیبا سالمت روان  و ک  يتیشخص يها يژگیارتباط و  يبررس -
 

 1395و سازگاري بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  خودمدیریتيبررسي تاثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر  -

 
 1395یدرمان یمیبه سرطان تحت ش  انیمبتال ن یو اضطراب مراقب یبر فشار مراقبت  یمقابله ا یآموزش مهارت ها ریتاث یبررس  -

 
پرستاران اورژانس  یارتباط یآنان در مورد مهارت ها دگاهیاورژانس با د یمراجعه کننده به بخش ها مارانیب یارتباط اضطراب عضوخانواده  یبررس  -

 1398سال رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش 
 

مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر  سیاسکلروز پلیافراد مبتال به مالت ن یمرتبط با سالمت در مراقب یزندگ تیفیارتباط اضطراب مرگ و ک یبررس  -
 1397تهران

 
 یمطهر دیشه یسوانح سوختگ یدرمان یدر مرکز آموزش یپوست بستر وندیپ دیکاند یسوختگ مارانیبا اضطراب ب یارتباط تاب آور یبررس  -

 1398سال  رانیا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک
-  

 
-  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده
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فصلنامه پرستاری  1381میزان بروز اسپیراسیون تنفسی در دو روش تغذیه لوله ای )بلوس متناوب و قطرات متناوب( در بیماران مغز واعصاب        .1

 82و بهار81زمستان  33-32 ایران

 1373دیابت فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان .2
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فصدلنامه  1384کیفیت زندگی و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در سالمندان مراجعه کنندده بده امداکن عمدومی غدرب تهدران بررسی  .3

 پرستاری ایران

 1388کرمانشاه فصل نامه بهبود  دانشگاه علوم پزشکی  2فراوانی عفونتهای ادراری و عوامل خطر زای آن در زنان مبتال به دیابت نوع   .4

 139 ماه اسفند 74 شماره / 24دوره ایران پرستاری نشریه سوختگی زخم بهبودی بر مرطوب خشک و پانسمان تأثیر مقایسه .5

 نشریه)تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز نشریه منزل مقیم و سالمندان سرای مقیم سالمندان معنوی سالمت .6

 1392 ماه ، اردیبهشت 81 شماره ، 26 دوره (ایران پرستاری

 پرستاری دانشکده مجله کرونر عروق  آنژیوگرافی جهت  بیماران بستری  اضطراب و آگاهی بر  انفرادی آموزش و گروهی آموزش  شیوه دو تأثیر مقایسه .7

 1391حیات) تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و

 پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز نشریه تهویه مکانیکی تحت بیماران در  فشاری زخم بروز در خون اکسیژن و همودینامیک وضعیت نقش .8

 1391 اسفندماه 3 شماره ، 18 دوره (ایران پرستاری نشریه) تهران پزشکی علوم دانشگاه

)نشریه پرستاری   تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز نشریه آن با مرتبط عوامل و صرع به مبتال نوجوانان زندگی کیفیت .9

 54،1390، دی ماه  73، شماره  24دوره  -47ایران(

 94بهار ، ) 55 پیاپي( 3 شماره ،  61 جلد -کومش پرستاران مراقبتي رفتارهاي با روزي شبانه هاي تیپ ارتباط .10

 شماره  ،  ۲5 دوره ،  ۴۴ -3۴)تهران پزشکي علوم دانشگاه  پرستاري مراقبتهاي تحقیقات مرکز نشریه مکانیکي تهویه دستگاه از ناشي پنوموني به ابتالء بر کلرهگزیدین محلول با شویه دهان تأثیر .11

 13 ماه دي ،  79

 – 51 1394 زمستان 4 شماره 10 دوره پرستاري پژوهش نشریه نوع دیابت به مبتال بیماران در خودمراقبتي رفتارهاي با سالمت سواد ارتباط ررسيب .12

 در دست چاپ در مجله حیات   ارتباط سالمت عمومي با سواد سالمت در بیماران دیابت نوع دو .13

 158 ص   139۴، پاییز 5شماره مجله علوم مراقبتي نظامي،   عوامل خطر مرتبط با دلیریوم متعاقب عمل جراحي قلب .14

 53-۴۴ صص  1393، آبان و دي 91نشریه پرستاري ایران، شماره   ارتباط تیپ هاي شبانه روزي با رفتارهاي مراقبتي پرستاران .15

، اردیبهشت 87نشریه پرستاري ایران، شماره   اختیاري ادراري بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر آموزش تمرین عضالت کف لگن بر بي  .16
 5۴-۴3 صص  1393

 807-801 صص  139۲، 71مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، شماره با دلیریوم ارتباط ترانسفوزیون خون و پمپ قلبي ریوي  .17

18.  

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 موسسه سنجش تکمیلی مدرس     1384تالیف       4پرستاری داخلی جراحی  
 موسسه سالمی        1382پوتر و پری ) بخش ارتباط (     ترجمه گروهی        –اصول و فنون پرستاری  

 نشر سالمی    –انتشارات ارجمند      1380(  ویرلستار    2000برونر و سودارث    –پوست و سوختگی ) درسنامه پرستاری  

 انتشارات ماهتاب       1385ه گروهی      دستورالعملهای بالینی پرستاری   ترجم

ABC     در سوختگی       ترجمه و تالیف    در دست چاپ 

 1394کیفیت زندگی کاری پرستاران    ترجمه و تالیف    انتشارات ماهتاب    

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 سال شارکتمنوع  نام سمینار/ کنگره/ همایش/ محل برگزاری

 30/3/1379 سخنران  سمینار ایدز 

 14/11/1379 سخنران  اموزش هماهنگ اجرای دستورالعمل های پرستاری ارائه

  سخنران مدعو کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی         

 26/9/1383 عضو پانل کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران        

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7246&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7246&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3666&Number=91&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3666&Number=91&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3666&Number=87&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3666&Number=87&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4861&Number=71&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4861&Number=71&Appendix=0
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 22/9/83 مدرس ICUدوره آموزش ضمن خدمت 

 1383 مسئول ومدرس دوره آموزش ضمن خدمت سوختگی

کنگره سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی ) ارتقای سالمت 

) 

 1384 سخنران 

 5/10/1384 سخنران  سمینار تغیرات نوین دستور العملهای پرستاری

 19/10/1384 سخنران  سمینار غذا 

 8/1385/  9 -12 سخنران  پانزدهمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران 

 14/4/1385 سخنران  بالینی   سمینار نگاهی نوین بر آموز

 "دومین کنگره رویکردهای نوین در آموزش پرستاری و مامایی

  "نیاز های امروز برنامه ریزی برای فردا 

 21/12/85-22 عضو کمیته علمی 

 24/10/1386 سخنران  سمینار ورزش درمانی در بیماریها 

 1/11/1385 سخنران   سمینار بررسی و ارزیابی درد و روشهای تسکین آن 

 7/3/1386 سخنران  سمینار آموزش بالینی و چگونگی ارتقاء آن 

 1387 دبیر و سخنران  کارگاه درد و روشهای مواجه با آن

 2/10/1386 دبیر سمینار  سمینار زخم و مراقبت از زخم

اولین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک 

 صورت  

 16/8/87  --دبیر علمی 

اولین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک 

 صورت 

 16/8/87 سخنران 

 27/2/88 سخنران  کارگاه آموزشی ثبت و گزارش نویسی 

آی سی یو  یآموزش مداوم جامعه پزشکی ) اصول مراقبت ها

)general ICU   

 13/4/88 سخنران 

 –دبیر کارگاه  کارگاه درد و روشهای مواجه با آن     

 سخنران 

8/4/88 

 6/2/88 سخنران  وازدهمین کنگره بین المللی اورولوژی ایران  

 10/9/88 سخنران  کارگاه آموزشی ثبت و گزارش نویسی

آی سی یو  یمراقبت هاآموزش مداوم جامعه پزشکی ) اصول 

)general ICU 

 28/9/88 سخنران 

 جلسه  10 سخنران  کارگاه آموزشی ثبت و گزارش نویسی)بیمارستان شرکت نفت (
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دومین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک  

 صورت 

دبیر  –سخنران 

 علمی
• 14/9/88 

 13/11/88 • سخنران  کارگاه معاینات بالینی 

 15/11/88 • کمیته علمی  سومین کنگره آموزش پرستاری و مامایی        

 کارگاه درد و روشهای مواجه با آن

 اسری طب اورژانس  ششمین کنگره س

دبیر  –سخنران 

 علمی

30/10/88 

سمینار سراسری ارتقاء کیفیت در خدمت مراقبتی )کردستان 

 دانشگاه علوم پزشکی  (

 کارگاه توانمند سازی  

 کنگره بین المللی  مراقبتهای ویژه                     

 کارگاه درد و روشهای مواجهه با ان 

سمینار سراسری مراقبت از بیماران کلیه و مجاری ادراری / 

   شیراز

 

 سخنران 

 سخنران 

 سخنران 

 سخنران 

 سخنران    

              شرکت کننده

 

 1390آذر  1-3

 1390مهر  27-28

1390 

9-11/4/1374 

 1368                شرکت کننده                  سمینار احیاء ارزشهای علمی و معنوی پرستاری / تبریز  

 5/4/79             شرکت کننده                                                 سمینار مدیریت و اموزش پرستاری  

 9/11/1379-8           کت کنندهشر                                                       سمینار اموزش به بیمار    

 6/3/1380                  شرکت کننده                                                                سمینار پیوند اعضا

 26/2/1380       شرکت کننده                                                                       سمینار طب سنتی 

 19/11/1379                  شرکت کننده                                        سمینار تازه های واکسیناسیون   

 24/4/1381                       شرکت کننده     ارائه اموزش هماهنگ اجرای دستورالعمل های پرستاری سرم درمانی در کودکان             

 23/4/1380                          شرکت کننده                                                              سمینار ارزشیابی

 9/3/1380                       رکت کنندهش                                                  سمینار بهداشت خانواده  

 3/4/1378-1                     شرکت کننده                                               کنگره مراقبتهای پرستاری 

 24/8/1379-23      شرکت کننده   بهداشت ودرمان در پرستاری و مامایی -کنگره هماهنگی اموزش

 20/11/1384-                 / دانشگاه علوم پزشکی ایران   شرکت کننده "بهداشت باروری "کنگره سراسری پرستاری و مامایی 

 21/3/1383-19                      رکت کنندهش                                                        سمینار مدیریت      

 26/9/1383                      عضو پانل                      کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران    

 12/8/83     کنندهشرکت  گنگره بیمارهای عفونی گرمسیری/ مرکز دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجی

 22/9/83                               مدرس                                                   ICUدوره آموزش ضمن خدمت 

 1383                                   مسئول ومدرس                                   دوره آموزش ضمن خدمت سوختگی

 1383                                     عضو کمیته                                                         رونی دانشکدهارزیآبی د

 12/2/1384                                     شرکت کننده     کالس آموزشی استفاده از نرم افزار کتابخانه ای )سیمرغ (

 1384                       سخنران                کنگره سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی ) ارتقای سالمت (
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 15/11/1384                    شرکت کننده                      (( feminist perspectiveسمینار تحقیقات کیفی )

 1384                  شرکت کننده                                                   دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی پایه 

 5/10/1384                     سخنران                                           سمینار تغیرات نوین دستور العملهای پرستاری

 19/10/1384                       سخنران                                                                                              سمینار غذا

 8/1385/  9 -12پانزدهمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران                                            سخنران                         

 17/8/1385شرکت کننده                           "مقدمهای بر پدیدار شناسی  "سمینار تحقیقات کیفی تحت عنوان 

 14/4/1385سمینار نگاهی نوین بر آموزش بالینی                                                      سخنران                       

  "نیاز های امروز برنامه ریزی برای فردا  "ی نوین در آموزش پرستاری و ماماییدومین کنگره رویکردها

 21/12/85-22عضو کمیته علمی                                                                                                                    

 24/10/1386سخنران                                                                     سمینار ورزش درمانی در بیماریها          

 1/11/1385سمینار بررسی و ارزیابی درد و روشهای تسکین آن                                   شرکت کننده             

 7/3/1386سخنران                                        سمینار آموزش بالینی و چگونگی ارتقاء آن                    

 1387کارگاه درد و روشهای مواجه با آن                                                         دبیر و سخنران                   

 19/3/1386شرکت کننده                                سمینار الرو درمانی در زخمهای مزمن                                           

 2/10/1386سمینار زخم و مراقبت از زخم                                                         دبیر سمینار                             

 16/8/87 -                             -دبیر علمی اولین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک صورت         

 16/8/87اولین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک صورت        سخنران                                   

 27/12/87شرکت کننده                                                                                                 e-learningکارگاه 

 7/11/87پرستاری و مامایی                  شرکت کننده                                  یششمین کنگره سراسری مراقبت ها

 27/2/88نویسی                                                سخنران                                      کارگاه آموزشی ثبت و گزارش 

 13/4/88سخنران                                                   general ICUآی سی یو ( یآموزش مداوم جامعه پزشکی ) اصول مراقبت ها

 8/4/88سخنران                –جه با آن                                                     دبیر کارگاه کارگاه درد و روشهای موا

 6/2/88دوازدهمین کنگره بین المللی اورولوژی ایران                                       سخنران                                  

 10/9/88نویسی                                                   سخنران                                کارگاه آموزشی ثبت و گزارش 

 16/8/88شرکت کننده                                                                     H1N1سمینار مقابله با پاندمی آنفلوانزا ی 

 28/9/88سخنران                                                             general ICUآی سی یو ( یصول مراقبت هاآموزش مداوم جامعه پزشکی ) ا

 جلسه  10کارگاه آموزشی ثبت و گزارش نویسی)بیمارستان شرکت نفت (                   سخنران     

 14/9/88دبیر علمی       –رت                   سخنران دومین کنگره خاور میانه ای راینولوژی و جراحی پالستیک صو 

 15/11/88سومین کنگره آموزش پرستاری و مامایی                                                عضو  کمیته علمی              

 94/ 12/ 6و5مقاله(                                2ان  )پنجمین کنگره سوختگی                                                            سخنر

  ارائه پوستر

1) Comparative Study of the Effect of Dry and Moist dressing and nutrition on Burn Wound )دبی( 

  2 )EFECTS OF TWO ORAL ENDTRACHEAL TUBES SECURING METHODS ON THE QUALITY OF 

AIRWAY CARE  ) مالزی( 

)دانشکاه علوم  1392بررسی و مقایسه سالمت معنوی در سالمندان مقیم سرای سالمندان و منزل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در شهر اصفهان  3 

 پزشکی کردستان (

 های فرهنگی فعاليت 

 1397لغایت  1392از   عضو شورای فرهنگی دانشکده
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  اعتبارات پژوهشي 

 تاریخ پایان -تاریخ شروع -مالحظات= همکاران به ترتیب سمت  موضوع 

بررسددی کیفیددت زندددگی جانبددازان شددیمیای گدداز خددردل سدداکن 

 شهرستان سردشت 

   

 همکار

 1383------حقانی-خنجری-جمالی

بررسی کیفیت زنددگی و ارتبداط آن بدا رفتارهدای ارتقداء دهندده 

سالمت در سالمندان مراجعه کننده به اماکن عمومی غرب تهدران 

1384 

  

 همکار

 1385           حقانی – نیکپور –حبیبی 

زخدم سدوختگی  خشدک و طدوبمقایسه تا ثیر دو روش پانسمان 

 1385بیمهرستان شهید مطهری تهران 

  

 مجری

یا دا کت شر –ینی حس فاطمه –ی کاشان دکتر–دکتر رفیعی 

 1385مهسا احمد آبادی    -ضیه برگیمر–طب 

عوامل میزان ابتالء بده عفونتهدای ادراری و ارتبداط آن بدا عوامدل 

نددده آن در دانشددجویان پرسددتاری دختددر خوابگدداهی مسددتعهد کن

دانشگاه علوم واقع در تهران در نیمسال اول و دوم سدال تحصدیلی 

85 –84 

   

 همکار

 1385 - علیها محمد-خاچیان –مسرور 

بررسی عوامل خطرزای عفونتهای ادراری در بیماران دیابتیک ندوع 

2  
 مجری 

 1386 -حسینی   –عالمی  –کجایی بیدگلی 

مقایسه دو روش ثابت سازی لوله تراشه با وسیله و روش معمول بر 

 کیفیت مراقبت در بیماران بخش ویژه

 

 مجری 

 1389 -منصوره فراهانی  –شاکه حق نظریان 

شی از وسایل نوك تیز و برنده در بخشهای ویژه و بررسی آسیب نا

 عمومی

مقایسه تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان و مردان با سوختگی 

.... 

 یمراقبتدد  یبددا رفتارهددا یشددبانه روز یهددا پیدد ارتبدداط ت یبررسدد 

 1391تهران  یدانشگاه علوم پزشک یمارستانهایپرستاران در ب

مقایسه سالمت معنوی سالمندان مقیم سرای سالمندان و مقیم  

 منزل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

بررسی تأثیر دهانشویه با محلول کلرهگزیدین برابتالء به پنومدونی 

ناشی از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش هدای 

 مراقبت ویژه .

حتیاطات استاندارد شیمی بررسی ارتباط استرس شغلی با رعایت ا

درمانی در پرستاران شاغل در بخش های سرطان بیمارستان های 

 1392شهر تهران در سال 

 

 مجری

 

 مجری  

 

 مجری 

 

 مجری 

 

 مجری 

 

 

 مجری 

 1389 –حسینی  –شهرآبادی 

 

-1388حسدینی   –ربابده شدکر ابدی  –نعیمه سید فداطمی 

1390 

 1392حسن مخمدی     –نعیمه سید فاطمی 

 

        3دکتر نعیمه سید فاطمی           2شهناز حشمت*

 1391حمید حقانی     

 1391 فریدیارادانی  –دکتر فروغ رفیعی  –مهناز سیدالشهدایی 

 

 

 1392 نژاد ساالریه –دکتر سرور پرویزی  -مهناز سیدالشهدایی

  

  جوايز و افتخارات 

نامهموضوع تشویق یا تقدیر   سال تشویق کننده 

 1385 رئیس دانشکده/ دکتر سید فاطمه اسکویی          نتایج نظر سنجی میزان رضایت دانشجویان 

 1384 رئیس دانشکده/ دکتر سید فاطمه اسکویی          پیشبرد اهداف پژوهشی وهمکاری در تهیه کتاب 

 1384 رئیس دانشکده/ دکتر سید فاطمه اسکویی          همکاری در فعالیت گروه
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 1383 معاون آموزشی دانشکده  تشکر و قدر دانی 

 1383 رئیس دانشکده/ دکتر سید فاطمه اسکویی          تشکر و قدر دانی

26/12/83 دکتر اسکویی رئیس دانشکده   تقدیر انجام وظایف محوله در پیشبرد اهداف آموزشی  

نمونهمربی   1382   وزیر بهداشت ودرمان  / دکتر پزشکیان                 

 1372   وزیر بهداشت ودرمان  / دکتر مرندی                 مربی نمونه

ریئس دانشگاه علوم پزشکی کردستان  / دکتر درفشی   مربی نمونه

        

1372 

 1377 رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری/ دکتر یمین تشکر و قدر دانی                     

1377و1378 انجمن اسالمی دانشجویان   تشکر و قدر دانی  

منطقه ای ارتش جمهوری  524سرپرست بیمارستان  همکاری در تخلیه مجروحین جنگی

 اسالمی

1367 

ی دانشگاه شرکت در نشست ریاست و معاونت موزش 13/3/1386 ریاست دانشکده    

مشارکت در کسب نتایج نظر سنجی تکریم ارباب 

 رجوع  

 1385 ریاست دانشکده 

تالیف کتاب  –ترجمه   1385 ریاست دانشکده  

شایستگی در انجام وظایف محوله وهمکاری در 

 پیشبرد اهداف آموزشی

 1385 ریاست دانشکده

 1387 ریاست دانشکده  اخذ جایزه بهره وری و گواهی تعهد به تعالی سازمان 

انتشار مقاله در مجالت خارجی  –ارائه طرح پژوهشی 

کتاب –  

 منتخب جشنواره وثوق                              

 ریاست دانشکده

 ریاست دانشکده

 ریاست دانشگاه

  

1385 

 

1394 

 

  اطالعات ديگر

•  

 1398ماه  بهمنآخرين بازبيني:

 


