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 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1395پزشکی اصفهان، دکترای آموزش پرستاری، دانشگاه علوم   ●

 1382کارشناسی ارشد پرستاری ) آموزش داخلی و جراحی(، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  ● 

1379کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ●

  دوره هاي آموزشي

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1400کارگاه نقش انگیزه در یادگیری و شکل گیری هویت حرفه ای دانشجویان،   •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران MAX QDA ،1400کارگاه تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1400کارگاه دانش پژوهی آموزشی،   •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  1400ای علم سنجی، کارگاه معیارها و فاکتوره  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1400کارگاه داوری و نقد مقاالت،  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  1400کارگاه جستجو در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس،  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  1400کارگاه جستجوی منابع الکترونیک پزشکی،  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1400کارگاه آموزشی سامانه نوید،  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1400کارگاه آموزشی اعالم خبر بد،   •

 
 
 

گاه  شتی ردمانی اریان  دانش  علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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● role of primary health care in context of Covid-19 Pandemic, in collaboration with WHO, 21 December 2020   

  ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران1399راهبری در پژوهش، دی ماه   ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1398کارگاه مباحث آماری،  ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1398کارگاه آموزش پاسخگو،  ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانstory line ،1398کارگاه آشنایی با نرم افزار  ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانcamtasia ،1398کارگاه  ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398راند اخالق در پرستاری، کارگاه ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1398نظام مند، مرور کارگاه ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397کارگاه روش تدریس مقدماتی، ●

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397کارگاه تولید محتوا،  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانEndnote ،1397کارگاه  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397کارگاه آموزش پاسخگو،  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397کرسی هم اندیشی تعامل اخالقی استاد و دانشجو،  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397راند اخالق در پرستاری،    ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397توانمند سازی اساتید مشاور تحصیلی،  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایرانHot Topic، 1397کارگاه نحوه استخراج  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397کارگاه اخالق در نشر،  ● 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1397کارگاه اخالق در پژوهش،  ● 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1397، "شکل گیری اخالق حرفه ای"حصیلی کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور ت ●

 ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پرشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1392کارگاه طراحی پرسشنامه و تحلیل عاملی،  ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 1386کارگاه آمار مقدماتی،  ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 1385کارگاه آموزش ایجاد وی الگ،   ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن1385کارگاه سبک های یادگیری و روش های مطالعه اثر بخش،  ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 1383کارگاه روش تحقیق،  ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 1382کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس،  ● 

 بن ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکا1382کارگاه نحوه نگارش زندگی نامه علمی، معرفی نامه و توصیه نامه به زبان انگلیسی،  ● 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 1382کارگاه آموزش به بیمار،  ● 

  زبان 

 فارسی  ●

 انگلیسی  ●

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 اعالم خبر بد  ● 

 پرستاری انکولوژی  ● 

 اخالق در پرستاری  ● 

 مراقبت تسکینی  ● 

 تحقیقات کمی و کیفی  ● 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 تا کنون(  1382نظام پرستاری ایران ) از سال عضویت در  ● 
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  کنوني انتصابات آكادميك

 در دانشکده  EDCدبیر کمیته جشنواره های مربوط به  ●

 تا اکنون  1399، مسئول آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  ●

 1400سال دبیر علمی کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی در  ●

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1397تا سال  1382عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، از سال  ● 

 1386تا سال   1384مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، از سال  ● 

 1382تا سال  1379مدرس حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، از سال  ● 

 1382تا سال   1379مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، از سال  ● 

 شایستگی های آموزشی 

 1400مدرس پایگاه آموزشی شیمی درمانی تحت نظارت کمیته آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهمن   •

 

  

 

 تجربيات پژوهشي

در بیماران مبتال به دیابت مراجعه کننده به مراکز آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران،   19بررسی دانش، نگرش و عملکرد در مورد بیماری کووید   •

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،   19بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش های کووید  ●

 ، )مجری طرح( 1400

  1399رفارین، سال  بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های قلب و عروق بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با داروی وا●

)مجری طرح( 

 1398شخصیتی بیماران مبتال به سرطان با تمایالت انها برای چگونگی مطلع شدن از سرطان، ارتباط بین ویژگی های بررسی ●

مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم    مبتال به سرطان پستانزنان    ی با امید درمار یب   دریافت شده در خصوص  اطالعاتبین  ارتباط    یبررس   ●

 .1398سالپزشکی ایران، 

 1398دیدگاه بیماران نسبت به عوامل مرتبط با ایمنی در مراکز آموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،  یبررس  ●

مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم    مبتال به سرطان پستانزنان    با امید دری  مار یب   دریافت شده در خصوص  اطالعاتبین  ارتباط    یبررس   ●

 .1398سالپزشکی ایران، 

 1398رضایتمندی خانواده از مراقبت بیماران بستری در بخش های ویژه مراکز منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،  یبررس  ●

 ) همکار ( 1388، آموزش بالینی کار آموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابنبررسی مشکالت ●
 اسالمی واحد  بررسی ارتباط بین سبک رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد  ● 

 ، )مجری( 1386، تنکابن
، بهشيتی رشيت  بررسيی تاثیر تدریس به روش نقشيه کشيی مفهومی بر میزان یادگیری و اراطه طرح يهنی در دانشيجویان پرسيتاری دانشيکده پرسيتاری و مامایی شيهید  ● 

 ، )همکار(1385

 ، )همکار طرح(1384،  امام سجاد رامسربررسی آلودگی قارچی هوای بخشهای مختلف بیمارستانهای شهید رجایی تنکابن و  ● 

 ، )همکار طرح(1384،  اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت-بررسی ارتباط بین مشخصات فردی ● 

 

 پايان نامه
 1381بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر قلب،  ●

 1395تدوین و اجرای پروتکل حقیقت گویی به بیماران مبتال به سرطان: یک مطالعه ترکیبی،  ●
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  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

؛ بجاش  1398رضااتمندی خ نتاده ب مادترهب مراانرخ  ر مای متخ برهویژ  مرب برهمو شبددراان  ربتان  همراانش مش  هاماازتب  ادر نوراالن همرهب   اات     ●

 8-16(  ص 1) 14  1400نر نترخ برهویژ متخ  مرب  

 .989-998(  11) 13  1392مت گارخ   مت  من تتبان: بطتلعش بر رخ  بجاش همرهان شبددش  ر  ادر نورلن  مهدن ●

مادتر انتاهتخ  همرانش مش  هامازتب شده   ● مرر ان هرتیت  مان  ایر رمیرخ  ارنر انترهب مت رضاتمژ راسان نر انترهب راتش   ر مای متخ  هنان    ره ن 

 .14-20  1391(  دبرنتب 1) 1ه البن  ه   تیلتمن  فصایتبش هنالق  ر شبددش  

 (  دبرنتب 4)11  وف  مده  بجاش  ادن نر ممن  هامزتب  ادر نورلن هر ما    Z● بقتمرش ر ت  ر  اترن هد تورمق  ضالان مش    ر ش 

1390  315-309. 

 بجاش  ادن نر ممن برمو بطتلعتت ● تتثار ت رمس مش ر ش اقمش ممن بفهدبن مر باوهب مت گارخ   مت  هرخ مر  رس  ر  هامجدمتب نر نترخ   

 .112-118  1389(  2) 7  تد عش شبددش نورلن ) گتر متخ تد عش  ر شبددش نورلن(  

 (  شذر    خ5)9  بجاش  ادن نر ممن  هامزتب  ادر نورلن متم   ره  شار  متمنيمت هف 2بقتمرش كافاژ دا گي مادترهب بینال مش  متمژ ادع ●  

1386  60-55. 

 ررژ  فصایتبش  هامل ب متخ نر نترخ   بتبتمن ه نتب گاالب   مرر ي  دهب  بدثر مر كافاژ ندهب مادترهب نس هد  ره ي نادا   ر ق كر ار  ر●  

 . 5-13  47   46 ت   او مم  ردترب 

 .272-79  1393(  2) 11● ریاش  تدخ  بجاش  ادن نر ممن برمو بطتلعتت   تد عش شبددش نورلن ) گتر متخ تد عش  ر هبددش نررلن(  

 .45-52  94(  دبرنتب 78) 25● بدهاع ه رهخ  تمداژ متلاین هد  م گتب ب مرهب   نر نترهب  بجاش نر نترخ   بتبتمن  تبع ازر   

   94(  دبرنتب 78) 25● هثر مامن مراتبش متخ مهرتدخ   هرتیت  شب مت  طدح رتمرنزن  رفش هخ نر نترهب  بجاش نر نترخ   بتبتمن  تبع ازر   

80-73. 

 

● Exploring Perceptions and Preferences of Patients, Families, Physicians and Nurses Regarding Cancer  

Disclosure: A Descriptive Qualitative Study; Supportive Care in Cancer Journal; 2016, 24 (11),  

4651-4659; DOI 10.1007/s00520-016-3308-x. 

● Perceptions of Patients, Families, Physicians and Nurses Regarding Challenges in Cancer   Disclosure: A 

Descriptive Qualitative Study; European Journal of Oncology Nursing; 2016, 25, 55- 61, 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.003. 

● Perspective of Nurses toward the Patient Safety Culture in Neonatal Intensive Care Units; Iranian Journal of 

Neonatology; 2017, 8( 4), 89-94; DOI: 10.22038/IJN.2017.9985. 

● Breaking Bad News Protocol for Cancer Disclosure: an Iranian Version; Journal of Medical Ethics & 

 History of Medicine; 2017, 10( 13);167-173.  

● Caring Burden and Quality of Life of Family Caregivers in Patients Undergoing Hemodialysis: A Descriptive-

Analytic Study. IJCBNM. 2019;7(2):88-96. 

• Effedtcs of Implementing Domestic Truth-telling Protocol on Stress, Anxiety and Depression in Cancer Patients; 

Middle East Journal Of Cancer; 2019, 10(4), 351-61. 

● Evaluation of in-person continuing education programs from the perspective of ward nurses; Journal of Education 

and Health Promotion, 2020, 9, 258, doi: 10.4103/jehp.jehp_58_20. 

● Nutritional challenges of gastric cancer patients from the perspectives of patients, family caregivers, and health 

professionals: a qualitative study; Supportive Care in Cancer, January 2021, https://doi.org/10.1007/s00520-020-

05951-7.  

• Challenges of family caregivers in caring for gastric cancer patients from the perspectives of family caregiversT 

patients and healthcare providers: a qualitative study. Indian Journal of Palliative Care. 27(4), October-

December 2021 

• The relationship between hope and received information about cancer among women with breast cancer: a 

descriptive-qualitative study. International Journal of Cancer Management. 2021 August, 14(8):e114586. 

• The relationship between personality traits of cancer patients and their preferences when receiving bad news. 

Journal of Supportive Care in Cancer. 31 October 2021  

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

. انتشارات جامعه  1396احسانی م، اوجیان پ، بابایی س، جعفری میانایی س،  گله دار ن، محمدی س. مقدمه ای بر فلسفه علم و دانش در پرستاری.    ● 

 (  نگر. )تالبف

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.003
http://dx.doi.org/10.22038/ijn.2017.9985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7657402/
https://dx.doi.org/10.4103%2Fjehp.jehp_58_20
https://doi.org/10.1007/s00520-020-05951-7
https://doi.org/10.1007/s00520-020-05951-7
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 . انتشارات شالک. )تالیف( 1395اسدی، پروانه و احسانی م. آموزه ای برای درمانگران بیماران مبتال به سرطان.  ● 

 . نشر سالمی و جامعه نگر )ترجمه(1390بلک و هوکس. پرستاری داخلی جراحی. ترجمه بخش سیستم های اراطه خدمات بهداشتی.  ● 

. انتشارات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  1384تدوین اهداف رفتاری در نظام های آموزشی.    صفرپور ع، احسانی م و همکاران. راهنمای  ● 

 گیالن ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی( )تالیف( 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 

  ارائه شفاهي

   1383مشهد.   پزشکی علوم دانشگاه –ششمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق   ●
 1383،  همایش منطقه ای دیابت )دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا( ●

 1383، همایش علمی گیاه درمانی در بیماریهای داخلی )دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم( ●

 1383  ،دستاوردهای پژوهشی در مراقبت از بیماران بستری در بخش های ویژهسمینار منطقه ای آخرین   ●
 1384 ،بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، تهران ●
 1384، اولین همایش منطقه ای مراقبت های پرستاری و آموزش به بیمار در پاراکلینیک  )دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت( ●

 1387، همایش منطقه ای آموزش پرستاری:  چالش ها و راهکارها ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن(اولین   ●

 1391دومین کنگره سراسری ارتقای سالمت نوزاد،  ●

 1394کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس ساالنه پرستاری سرطان،  ●

 1395بر پیشگیری، کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی، بیماری های مزمن با تاکید  ●

 1396دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران،  ●

 1397کنفرانس ساالنه پرستاری سرطان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  ●

●Covid-19: from prevention to caring, 25th July 2020, Sadiq International Virtual University, (Presenter) 

 1400ششمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و شانزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی، بهمن   •

  ارائه پوستر

 1383. بیماریهای ناشی از استرس، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( شیراز ● 

 1383، همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی )دانشگاه علوم پزشکی یزد(اولین   ● 

 1385، همایش بیماری های غیر واگیر و مراقبتهای مبتنی بر جامعه ) دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت(  ● 

 1388، دانشکاه علوم پزشکی گیالن مایش بین المللی درد،همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد ایران و اولین ه ●

 ) سه پوستر و یک پوستر الکترونیک(  1392چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی،  ●

 ) دو پوستر(  1394چهاردهمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاری ایران،  ●

 1398هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقاء سالمت و چالش ها با محوریت سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  ●

 ، شیراز، ایران  1399آير  13و  12نهمین کنفرانس بین المللی سالمت زنان،  ●

 1399سمینار مجازی پرستاری سرطان، اسفند   ●

●International and Health Sciences Researches Congress: 22-23 August 2020, Turkey.  
 

 فعالیت های فرهنگی 

 1397زندگی(، تیر ) مهارت های   2حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع سبک زندگی•

 1398مالحظات اخالقی، حقوقی و فقهی پیوند اعضا، اير  حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع  •

 1398تاریخ فرهنگ و تمدن، تیر  حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع  •

 1398افزایی استادان با موضوع سبک زندگی )با محوریت فضای مجازی و سایبری(، تیر   حضور در دوره دانش•

 1400حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ) جغرافیای سیاسی منطقه و جهان(، ابان  •

 1400عصر جدید، آبان حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ تمدن و تمدن سازی در  •
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 1399حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع امکان سنجی تحقق تمدن نوین اسالمی ) پروژه مقاومت(، شهریور  •

 1400حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع مناسبات نامریی در سبک زندگی، دی ماه  •

 1400ت و چالش های پیش روی دولت آینده، خرداد حضور در دوره دانش افزایی استادان با موضوع انتخابا •

  اعتبارات پژوهشی

 به عنوان داور  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research(  IJNMRهمکاری با مجله انگلیسی زبان )  ●

 به عنوان داور  Journal of Education and Health Promotionهمکاری با مجله انگلیسی زبان  ●

 به عوان داور Journal of Supportive Care in Cancerهمکاری با مجله  •

 به عنوان داور    Asian Pacific Journal of Cancer Preventionهمکاری با مجله انگلیسی زبان  ●

 همکاری با فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی به عنوان داور ●

 همکاری با مجله پرستاری و مامایی جامع نگر به عنوان داور  ●

 ( به عنوان داور IJNنشریه پرستاری ایران ) همکاری با مجله  ●

  

  جوايز و افتخارات 

● 

● 

● 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1401: اردیبهشت آخرین بازبینی

 


