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  مشخصات فردي

 عكس

 نام  فاطمه

 نام خانوادگي اردبیلی  محدث

 محل تولد   مشهد

خیابان   ونک،  میدان  از  باالتر  عصر،  ولي  خیابان  تهران، 

 دانشکده پرستاري و مامايي ايرانرشیدياسمي، 

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  88794302

 شماره تلفن همراه  09123386870

  فاكس محل كار 

Mohaddes.f@iums.ac.ir پست الكترونیكي، كار آدرس  

S_mohaddes2005@yahoo.com آدرس پست الكترونیكي، شخصي  

 مربی عضو هیات علمی  :رتبه علمي

 

 مدارك و دوره هاي آموزشي

 1368  تربیت مدرس(، دانشگاه پرستاریفوق لیسانس پرستاري )آموزش  •

 1364 مشهدلیسانس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي  •

 مشهد  1358 وزارت بهداشت درمان  ديپلم ماما سپاهی •

   1382اموزش پزشکی  AMERICAN UNIVERSITY OF HAWAIIدوره دکترای مجازی  •

•   

 دوره هاي آموزشي

 1374بیمارستان فیروز ابادی دانشگاه علوم پزشکی ايران  دوره اموزش معاينات بالین

راحی زنان (و بقیه هللا ) جراحی های  مختلف (از  جدوره ازموشی اتاق عمل بیمارستان امام خمینی )بخش و اتاق عمل سرطان(و نجمیه )  

 .سپاه پاسداران دانشگاه طرف

 1380 دانشگاه علوم پزشکی ايران گارگاه روش مديريت سواالت امتحانی

 1379 ی ايران دانشگاه علوم پزشک -تکنولوژی اموزشیگارگاه روش 

   1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران سال به باال10دوره اموزش تدبیر اعضائ هیات علمی 

 1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران  دوره اموزش دانشگاه مجازی و اموزش از راه دور )مجازی(

   1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره   ضیافت اساتید دانشگاه تاالر رازی

 1387شتر و حکومت علی دانشگاه علوم پزشکی ايران سمینار مالک ا

 1382کارگاه مديريت منابع تاالر رازی  دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 1378  -دانشگاه علوم پزشكي ايران –كارگاه روش تحقیق 

 1380 -دانشگاه علوم پزشكي ايران –كارگاه مقاله نويسي 

 1382 –پزشكي كشور  مركز ملي تحقیقات علوم  –كارگاه فیش برداري 

 1380 –دانشكده پرستاري و مامايي   –كارگاه آموزش مراقبت در منزل 

 1380 –دانشكده پرستاري و مامايي  –كارگاه مديريت مراجع 

 1381 –ايراندانشكده پرستاري و مامايي   –هاي خون شرياني كارگاه گاز

 ( 1381بیماريهاي عفوني نوظهور)-

   -(1380بهداشت خانواده)

   -(1379ژنتیك و كاربرد آن در پزشكي) 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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   -(1379ايدز)

 -(1379كنگره هماهنگي آموزش بهداشت و درمان در پرستاري و مامايي)

 ( 1380ارزشیابي)

 (1380كنگره رويكردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي) -

 -( 1383كنگره اخالق پزشكي) -

 -( 1383كي قانوني) سمینار آشنايي با مسائل پزش

 -( 1383كارگاه ارزشیابي پیشرفت تحصیلي)

 (  1383سمیناربانكهاي اطالعاتي و ژورنالهاي الكترونیكي)

 (1384و اخذ مدرك عالي) ICDLگذراندن دوره هاي هفت گانه 

 (  1384در تحلیل آماری) spssگذراندن كارگاه كاربرد 

 ( 1384گذراندن كارگاه مديريت منابع ) 

 ( 1384اه  مهارت سخنرانی) كذراندن كارگ

 ( 1384گذراندن کارگاه روش تحقیق کیفی )

 ( 1386گذراندن کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد)

 ( 1386گذراندن کارگاه ارزشیابی دانشجو در محیط بالینی)

 ( 1386گذراندن کارگاه ارزشیابی پژوهش و شاخص های آن )

  1390بیمارستان پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمیکوب ها و انتی بیوتیک ها 

 1390سمینار ديابت واسکرينینگ پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالروز ديابت دانشکده توان بخشی شهی بهشتی  

 1391تاالر راضی –سمینار تغديه و بیماران .........بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 اذرماه  1395ک هفته ای  زخم و ديابت در دانشگاه اصفهان دوره ي

 دانشگاه مجارزی علوم پزشکی ايران.Camtasia   1397کارگاه تدوين درس مجازی از نرم افزار 

 داشگاه علوم پزشکی ايران.   Story lion   1397کارگاه کالس درس مجازی با نرم افزار 

 دانشگاه علوم پزشکی ايران  1397  1398و  کارگاه انقالب اسالمی جغرافیای سیاسی  

 دانشگاه علوم پزشکی ايران.  1398و   1397کارگاه روش تدريس  

 . داتشگاه علوم پزشکی ايران  1398و   1397کارگاه رشد و بالندگی اساتید مدارک ارتقاء  وپروسه بررسی  

 دانشگاه علوم پزشکی ايران  1397شبکه های مجازی  –کارگاه 

 ارديبهشت دانشگاه علوم پزشکی ايران. 1399اموزش روش تحقیقاتی    ONLINEکارگاه   ----

 ارديبهشت دانشگاه علوم پزشکی ايران. 1399اموزش پاسخگو    ONLINEکارگاه کارگاه   

 دانشگاه علوم پزشکی ايران.   1398کارگاه تبحر اطالعاتی  

 . دانشگاه ايران رشد و بالندگی  1398 ها   کارگاه آشنايی با ساختار دانشگاه و آيین نامه

 1398شرکت کننده و سخنران و هیات رئیسه در کنگره سوختگی 

   1399مجری و سخنران اصلی  کارگاههای حضوری  اموزش مداوم کشوری ، برگذار کننده دانشکده پرستاری و مامايی ايران 

های   در حیطه  مداوم کشوری  اموزش  وبینارهای  اصلی  و  مجری وسخنران  پرستاريی  دانشکده  کننده  .برگزار  پرستاری  اموزش ومراقبت 

 1399مامايی ايران 

 1400، به عنوان مجری و سخنران اصلی دانشکده پرستاری دهن وبینارهای اموزش مداوم کشوری  برگزار کن

 1400-14399شرکننده  در وبینار های پزشکی و پیرا پزشکی سامانه طبیب دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 1400رکت کننده در کنگره واکاوی پرستاری دانشگاه ايران دانشکده پرستاری و مامايی  ش

 1400- 1398شرکت کننده در وبینار های انجمن سوختگی حمايت از بیماران سوختگی 

 

•   

 :  زبان

 نگلیسي) متوسط(اترکی و  .فارسي . •

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 آموزش بالیني  -

  –گوش و حاق و بینی –زنان  -تنفس -فن پرستاری-اعصاب -اورولوزی  -داخلی قلب و عروق-جراحی گوارش و غددداخلی پرستاري  -

 -بخش اورژانس-چشم

 های تئوری:  آموزش -
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–اب و الکترولیت ها  -سمینار مسائل   -اعصاب –سرطان  –فوريت ها  –غدد درون ريز و برون ريز  –گوارش  –تنفس  -پوست وسوختگی 

قلب و  -معاينات بالین و بررسی وضعیت سالمت   -بیماری های دستگاه تناسلی زنان  -بیماری های عفونی–دستگاه ادراری  بیماری های

 -اتاق عمل -فوريت ها–عروق 

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 1382كمیته مشاورين تحصیلي از  •

 1384ايران از  پرستاران قلبعلمی  عضويت در انجمن  •

 1384پرستاری ايران از عضو نظام   •

 1386غضو انجمن پرستاری ايران  •

 . 1385عضو بسیج جامعه پزشکی ايران  •

 .  1398عضو کمیته سوختگی ققنوس   •

 1398عضو کمیته انجمن ديابت ايران   •

 1400عضو انجمن سوختگی حمايت از بیمارن سوختگی  •

 1400-1399عضو مدرسین دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت بهداشت   •

 

 انتصابات آكادمیك کنوني 

 1390عضو شوراي پژوهشي گروه از سال  •

 مشاور تحصیلی دانشجويان پرستاری  •

 1394مسئول پراتیک 

 1396منتور بیمارستان فیروزگر

 1390مسئول درس سالمندی 

 . 1390مسئول درس بیماری های مزمن ارشد پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی ايران  IJNعضو داوران مجله  •

 1399 - 1398تدوين برنامه  و طرح درس اموزش پاسخگو در بالین عضو کمیته   •

 IJN 1400عضو  کمیته داوران مجله علمی وپزوهشی دانشکده پرستاری ومامايی ايران  •

 1400عضوکمیته داوران پايان نامه های پرستاری دانشکده پرستاريی و مامايی ايران •

 1400کمیته اساتید راهنمايی دانشکده پرستاری و مامايی ايران .عضو  •

 1400عضو گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاريی و مامايی ايران  •

 کارشناسی و ارشد داخلی جراحی  3عضو اساتید مسئول درس سالمندی  •

 

 سابقه كار حرفه اي و تجربیات آموزشي 

  1358-1357مشهد وزارت بهداشت  ماما سپاه 

 الی  1359بیمارستان مطهری -پرستار سوختگی  

 1370تا 1365و درس اتاق عمل و بالین اطاق عمل  سپاه   علوم پزشکی مدرس دانشگاه

 1364بیمارستان سینا مشهد  بخش زنان و زايمان ،سرپرستار

 1370مدرس دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 همکاری با دانشگاه آزاد شاخه پرستاری گرج  

 دانشکده پرستاری تهران  همکاری با دانشگاه شاهد 

 

پرستاري تنفسی -گوارش  مدرس دروس  و  -بیماری های سیستم  هاي  زنان  بیماري  زنان،  تناسلی  و دستگاه  پوست  بیماري هاي عفوني،   ،

بیماری های غدد درون ريز و    –بیماری های سیستم اعصاب    -اری تناسلیابیماری های دستگاه ادر  -سوختگي، سرطان، آب و الكترولیت ها

 بیماری های گوش–سمینار مسائل –قلب و عروق   –فوريت ها -بیماری های بافت همبند -برون ريز 

 مربي پرستاري بالیني

 تدريس در کالسهای امادگی کارشناسی ارشد 

 امادگی کنکور رفع اشکال کارشناسی تدريس در دوره های 

 استومی  تدريس در کارگاه 

 تدريس در کارگاه زخم و پانسمان

 تدريس در کارگاه زخم و سوختگی 
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 تدريس در کارگاه ديالیز صفاقی 

 تدريس در کارگاه احیائ قلبی تنفسی 

 تدريس در کارگاه معاينات بالین 

 تدريس در کارگاه معاينه قلب و عروق  

 تدريس در کارگاه خطا های ازمايشگاهی پرستاران 

 تدريس در کارگاه اخالق پرستاری

 تدريس در کارگاه ديابت  

 تدريس در کارگاه ديابت  مرگز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 تدريس در کارگاه درد 

 کمتدريس در کارگاه معاينات سیستم گوارش و ش

 زخم ديابت و پای ديابتیک تدريس در کارگاه 

 های ارتباط سازمانی تدريس در کارگاه روش 

 تدريس در کارگاه بررسی سرو گردن  بیمارستان شرکت نفت 

 حاکمیت بالینی و ايمنی بیمار  تدريس در کارگاه

 1400تدريس در دانشگاه مجازی وزارت بهداشت

  

 شايستگي هاي آموزشي

 1389دانشجويی سمیناردبیری  •

   1391سخنران پانل کنگره سوختگی سال   •

 1392و 1391عضوهیات ريیسه ارايه مقاالت سوختگی کنگره سوختگی  •

 عضو کمیته علمی کنگره سوختگی   •

 1391عضو کمیته علمی کنگره اسم و الرژی •

 عضو هیات رئیسه ارائه مقاالت اسم و الرژی  •

 متهیات رئیسه کنگره پرستاری و ارتقاء سال •

 1387عضو کمیته اموزش مداوم کشوری •

 1386عضو پانل کنگره جراحان   •

 1397معلم برتر  •

 1395پژوهشگر برتر  •

 . 1397پژوهشگر برتر  •

 1399 -13398ماهه ديلبت 6عضو کمیته درسی دوره های تخصصی  •

 1399-  1398عضو کمیته تدوين طرح درسی دوره های تخصصی اندوسکوپی و گوارش  •

 اموزش  و پیشگیری از سوختگی انجمن ققنوس. عضو کمیته   •

 1398کسب رتبه برتر نهمین کنگره سوختگی مقاالت ارائه شده  اسفند  •

 .  1398عضو کمیته علمی کنگره واکاوی دانشگاه ايران دانشکده پرستاری و مامايی ايران  •

 . تهران تاالر رازی.  1398عضو کمیته علمی و پانل کنگره سوختگی اسفند   •

 . در دانشگاه علوم پزشکی ايران 1398ر حوزه پژوهش مربی برت •

   1398حکم تشويقی   و پايه تشويقی   •

 1399پژوهشگر برگزيده دانشکده پرستاريی و مامايی ايران در رتبه مربی برتر دانشگاه ايران  •

 

 

 

 

  

 تجربیات پژوهشي

بیمارستان های  مراجعه كننده به  ازوفازيت ريفالکسبیماران داراي  و عود ريفالکس در خودازبررسي تاثیر آموزش بر مراقبت  •

 1375ايران  اموزشی علوم پزشکی

 1367بررسی دانش خود مراقبتی در بیماران جذام در مرکز جذام مشهد  •

 1379علوم پزشكی ايران مبیالئ به سرطان   تاثیر ماساژ پا بر درد بیمارانبررسی  •
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 1387بیمارستان شهید مطهری –ختالالت حرکتی دست بیماران سوخته دست بررسی تاثیر حرکت درمانی بر ا  •

 1388بررسی اپیدمیولوژی بیماران سالمند متال به سوختگی بیمارستان شهید مطهری  •

 1389پژوهش و مالی اداری -بررسی رضايتمندی دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری از معاونت اموزشی  •

 1386بررسی کیفیت زندگی زنان يائسه دربیمارستان های اموزشی تهران •

 1390بررسی تاثیر ماساژسوئدی بر درد و اضطراب بیماران سوخته در بیمارستان شعید مطهری  •

 1391ماساژشیاتسو بر درد و اضطراب بیماران سرپايی بیمارستان مطهری بررسی تاثیر  •

 1388بررسی الگوی تغديه دانش اموزان مدارس غرب تهران و قدو وزن  •

 1395بررسی تاثیر ماساژ و موسیقی بردرد  و اضطراب ناشی از پانسمان در بیماران سوختگی •

 1394بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر خواب بیماران سوختگی •

 1392بررسی تاثی پانسمان الوورائ بر زخم سوختگی  •

 1395بررسی تاثیر ماساژاستروک بر اظطراب و افسردگی بیماران نارسايی قلبی   •

 1395تاثیر تنفس ريتمیک بر خواب بیماران سوختگی •

 1397کیفیت خواب بیماران قلبیتاثیر سالمت معنوی بر  •

 1397بیماران تراکئوستومی بررسی تاثیر اموزش مراقبت پی گیر بر  •

 1395بررسی تاثیر اروماتراپی تنفسی بر خواب بیماران ديابتیک  •

 1395بررسی تاثیر حرکات کششی بر پای بی قرار در بیماران ديابتیک •

 1397بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان درخودآزمائی پستان  •

 1399بیماران سوختگی حاد بررسی تاثیر اموزش همتا در اضطراب و خود مراقبیتی  •

 1399بررسی تاثیراموزش پی گیر بر خودمراقبتی در بیماران تراکیئوستومی  •

 بررسی رعايت دستورالعمل های استاندارد شیمی درمانی در پرستاران بخش های شیمی درمانی.  •

• 1399 . 

 . 1399بررسی تاثیر اموزش خود مراقبتی در بیماران مبتال به ارتريدروماتويید •

 . 1400بررسی تاثیراموزش مراقبت در انزيو گرافی بر اضطراب و رضايتمندی بیماران قلبی تحت انژيو گرافی.  •

 پايان نامه

-  

1391بررسی تاثیر ماساژشیاتسو بر درد و اضطراب بیماران سرپايی بیمارستان مطهری  • -  

بیماران داراي ازوفازيت ريفالکس مراجعه كننده به بیمارستان های      بررسي تاثیر آموزش بر مراقبت ازخود و عود ريفالکس در  •

1375اموزشی علوم پزشکی ايران      

 1379بررسی تاثیر ماساژ پا بر درد بیماران  مبیالئ به سرطان علوم پزشكی ايران 

 1394بررسی تاثیر ارام سازی با موسیقی و ريلکسیشن بر درد و اظطراب بیماران سوختگی 

 1397بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان درخودآزمائی پستان 

 1397بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب و خستگی پرستاران بخش های مراقبت ويژه 

مراکز آموزش  مقايسه کیفیت زندگی در افراد دارای کلستومی استفاده کننده از دو روش مراقبتی شستشوی کلستومی و سیستم کیسه ای در

 . 1396مراقبت از استومی شهر تهران، 

 . 1395مبتال به سندرم پای بی قرار  2های کششی بر کیفیت خواب مددجويان ديابتی نوع بررسی تاثیر ورزش

 .1396 2بررسی تاثیر رايحه درمانی با عصاره  بهارنارنج بر کیفیت خواب مبتاليان به ديابت نوع 

 1394سوختگی  2بر درد و بهبودی زخم  درجه  %2ی تاثیر ژل الوئه ورا و پماد نیتروفورازون عنوان طرح: بررسی مقايسه ا

 

.  1396بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران مبتال به نارسايی قلبی زن  

 به سوختگی در مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی  بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بیمار برکیفیت خواب و درد زمینه ای بیماران مبتال

. 1395شهید مطهری تهران   

 . 1395بررسی تاثیر اجرای تنفس ريتمیک بر اضطراب و درد ناشی از تعويض پانسمان در افراد دچار سوختگی 

 

.  1397تراکئوستومی دائم بررسی تاثیر بکارگیری الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی مددجويان دارای   

 .  1397بررسی ارتباط سالمت معنوی با کیفیت خواب در بزرگساالن مبتال به نارسايی قلبی 

 .  1397بررسی تاثیر اموزش همتا در بررسی و معاينه پستان  

 1398بررسی تاثیر اموزش همتا بر خودمراقبتی و کنترا درد و اضطراب بیماران سوختگی حاد 

 . 1399نگرش و عملکرد پرستاران در بخش شیم درمانی.بررسی  دانش و 
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 1399بررسی تاثیر حمايت های اجتماعی در تبعیت از درمان بیماران ديالیزی

 . 1399بررسی دانش و نگرش و عملکرد پرستارا درمحدود کنند های فیزيکی در ای سی يو.

 1400ه زندگی افراد مبتال به آرتريت روماتوئید ارزشیابی اثر آموزش خود مراقبتی بر وضعیت عملکرد و فعالیتهای روزمر

امام   بیمارستان  انژيوگرافی  تحت  بیماران  رضايتمندی  و  اضطراب  بر  انژيوگرافی  در  مجازی  های  سامانه  طريق  از  اموزش  تاثیر  بررسی 

 1400خمینی اهواز 

 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده
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 .سوختگی .تهران دانشگاه علوم پزشکی ايران مجله کنگره 1398تاثیر اموزش همتا بر درد زمینه ای بیماران سوختگی   اسفند  
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 . 1398ارائه مقاله سخنرانی  هىَگستان علوم پزشکی در فر   1398آذر  25کنگره  بین المللی  بررسی سالمت زنان 

 . 1399در تهران فرهنگستان علوم پزشکی ارائه مقاله  1399کنگره بین المللی بررسی سالمت زنان ادر 

نارسايی قلبی در مراکز آموزشیبررسی ارتباط سالمت معنوی با کیفیت خواب در بزرگساالن مبتال به    

 Cardiovascular 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره  درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران
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 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 انتشارات ماهتاب1368معاينات بالینی  -

 انتشارات ماهتاب 1389معاينات بالین چشم و گوش  

 نتشارات ماهتاب  1389اختالالت غدد ومتابولیک 

 نتشارات ماهتاب  1387تغديه در سالمت و بیماری

 1387پرستاری داخلی جراحی دستنامه 

 جامعه نگر 1389مراقبت در بیماران بامشکالت بینايی 

 بشری  1392مراقبت ودرمان زخم  

 ماهتاب 1392الکتروکارديو گرام

 بشری  1391بررسی وضعیت سالمت 



 

 8 

 بشری  1391سندروم کرونری حاد 

 ماهتاب 1391اختالالت هیپو فیز 

 ماهتاب 1386هند بوک پرستاری 

 نشر جعفری  1390ومهارت های پرستاریاصول 

 سالمی  1385فن پرستاری پاتر پری

 ماهتاب 1392سیستم اندوکرين 

 جامعه نگر   -بشری1393سرگیجه و اختالالت گوش  

 .  1395اورژانس  های زنانان مامايی  ماهتاب 

 . 1395ثبت  وبايگانی اورژانس های پزشکی،اقدامات حیاتی 

 ارات ماهتاب. انتش 1395اورژانس های سالمندی 

 متابولیسم  و تهويه

 < 1394 مهر پیوند  انتشارات به را اوراژانسی مراقبتهای و حوادث در سلولی

 . 1397بیماران با چالش های خاص در اورژانس قبل از بیمارستان انتشارات ماهتاب 

 .  1397حرکت و انتقال بیماران اورژانسی انتشارات ماهتاب 

 محدث  مهری بزرگ نژاد    محمد رضا زارعی.  1398بررسی کبد در بالین 

 محدث   مهری بزرگ نزاد   محمد رضا زارعی.   1398بیماری های پانکراس و مراقبت 

 . 1399بررسی و معاينات فیزيکی در بیماری های پانکراس 

 

 

 

 

  كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها

 ارائه شفاهي

 1379پزشكي ايران  )سخنران( سمینار پیوند اعضائ د دانشگاه علوم 

 1379دانشگاه علوم پزشكي ايران  )سخنران(سمینار مراقبت های پرستاری 

 1379دانشگاه علوم پزشكي ايران  )سخنران( -سمینار سیروز كبدي )گوارش و کبد{دانشكده پرستاري و مامايي

 1385دانشگاه علوم پزشكي ايران  سمینار پرستار و قانون

 1382دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشكي ايرانکنگره بیماری های 

 1387کنگره نواوری و مراقبت پرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 برج میالد 1387کنگره انجمن قلب دانشگاه علوم پزشكي ايران 16

 1387کارگاه اخالق پرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران

 1386پزشکی تهرانپزشکی قانونی دانشگاه علوم  اولین کنگره قانون و 

 ظفر  1387کارگاه ديالیز صفاقی گروه ثامن تهران 

 1385کارگاه الپارسکوپی بیمارستان رسول اکرم واحد جراحی های کم تهاجمی درون بین از 

 1387کارگاه پرستار و ارتباط بیمارستان فیروزگر 

 1387سومین کنگره اموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ايران  
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 2012کنگره اسم و الرزی دانشگاه تهران بیمارستان امام دومین 

 1390ر رازیالاولین کنگره سوختگی تا

 1391دومین کنگره سوختگی تاالر رازی 

 1392سومین کنگره سوختگی تاالر رازی 

 1390کنگره هماتولوزی و انکولوژی هتل المپیک دانشگاه تهران  11

 1378کنگره جراحان دانشگاه شهید بهشتی 

 1384دانشگاه علوم پزشکی ايران  -دانشکده پرستاری و مامايی  -نال کالب ) کلونینگ (ژور

 1384دانشکده پرستاری و مامايی  سمینار غذا 

 1384كنگره سراسری پرستاری و مامايی با رويكرد ارتقای سالمت(

 1385 هپاتیت  همكاری با صدا و سیما شبكه خبر در ارتباط با پرستاری

 1385و قانون  سمینار پرستار  

 1386( عسل درمانیسمینار زخم و مراقبت از آن )

 دوره بیمارستان شرکت نفت  3کارگاه آموزشی بررسی وضعیت سالمت و معاينات فیزيکی انجمن علمی پرستاران قلب) سخنران()

1388  . 

 1398نشست علمی زخم وديابت  انجمن حمايت بیماران ديابتیک 

 .1399حمايت از بیماران سوختگی نشست علمی انجمن ققنوس  

 .  1400وبینارهای  هفتگی و ماهیانه انجمن حمايت از بیماران سوختگی 

 . 1400-1399وبینار های سامانه طبیب دانشگاه ايران 

 . 1400 -1399گارگاه های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران دانشکده پرستاری و مامايی ايران 

 .  1400-1399انشگاه علوم پزشکی ايران در دانشکده مديريت دانشگاه ايران  کارگاه های اموزشی  اساتید د

 

  

  ارائه پوستر

 

   1385کنگره پرستاری در استان گلستان 

 1386کنگره پرستاری و ارتباط دانشگاه شاهد 

    1378کنگره نواوری و مراقبت پرستاريدانشگاه علوم پزشکی ايران   

 1386گنگره بین المللی قلب ايرا ن امريک مرکز همايش های صدا و سیما 16

 1387کنگره باز توانی و توانبخشی دانشگاه شیراز  11

 1391دومین کنگره اسم والرزی بیمارستان امام 

 92-91-1390سوختگی در تاالر رازی اولین و دومین و سومین کنگره 

 1393کنگره اخالق و پرستار نظام پرستاری تهران 

 1365سخنران و پوستر کنگره سوختگی مشهد 

 1396سخنران و پوستر کنگره سوختگی  تهران 
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 .  1397سخنران و عضو کمیته علمی و اارائه سخنرانی و پوستر دکنگره سوختگی 

 1398سخنران و عضو کمیته علمی و اارائه سخنرانی و پوستر نهمین  دکنگره سوختگی اسفند 

 .1398مرکز بین المللی سالمت زنان وزارت بهداشت  98ارائه مقاله سخنرانی در کنگره سالمت زنان اذز 

 

  

 فعالیت های فرهنگی 

 1388 سال 2همکاری با مجله دانشکده پرستاری و مامايی ايران به مدت 

 همکاری با بسیج جامعه پزشکی دانشکاه علوم پزشکی ايران 

   IJN  1398- 1399همکاری با دفتر 

 1399.  1398 -1397همکاری با وزارت بهداشت در تدوين دوره ديابت برای پرستاران 

 . 1399-1398 -1397بهداشت در تدوين دوره گوارش و اندوسکوپی برای پرستاران همکاری با وزارت 

 . 1398همکاری با انجمن ديلبت ايران  

 . 1399همکاری با انجمن ققنوس 

 

  اعتبارات پژوهشي

  

 1397جايزه جشنواره استاد پروانه وثوق  جوايز و افتخارات

 دريافت تقدير نامه از دفتر مقام معظم رهبري و انجمن اسالمي دانشجويان                          •

     رياست بیمارستان سینا مشهددريافت تقدير نامه از  •

 دريافت تقدير نامه از معاونت آموزشی دانشكده    •

 دريافت تقدير نامه از رياست دانشكده  •

 نار دانشجويی پیس میکر قلب  دريافت تقدير نامه از دانشجويان سمی •

 نفر دوم مسابقات شنای دانشکده در دهه فجر   •

 به خاطر مقاله برتر پرستاری  1392سوختگی  بین المللی فاطمی رياست کنگره از اقای  دکترتقدير  •

 1397معلم برتر دانشکده پرستاری در جشنواره مطهری   •

 .  1397پژوهشگر برتر در دانشکده پرستاری سال  •

 .  1398پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی ايران  دانشکده پرستاری  •

 . 1399دانشکده پرستاريی و مامايی  پژوهشگر برتر در رتبه مربی در دانشگاه علوم پزشکی ايران  •

•  

 

•  

 اطالعات ديگر 

  (1386) هپاتیتهمکاری با راديو سالمت بصورت مصاحبه و بحث کارشناسی در مورد --

کارگاه  فرايند ترمیم فیزيولوژيک زخم ،  انواع زخم  و درمان و مراقبت کالسیک . دانشگاه علوم پزشکی ايران مرکز همايش های رازی    --

1396 

ارتباط، مراقبت بیمار در حال احتظار،  مراقبت در مردن و مرگ ازبیمار، تفسیر  مجری کارگاههای اموزشی،  زخم، ديابت ، سوختگی،   --

دانشکده پرستاری و    1399الی    1395ازمايش ها برای پرستاران، تغذيه و پرستار، تغذيه بیمار سرطانی، معاينات فیزيکی برای پرستاران  

 مامايی ايران.

 1400-1399امايی ايران  مجری وبینار های اموزش مداوم دانشکده پرستاری و م

 1400-1399سخنران کارگاه ها و وبینار های دانشگاه علوم پزشکی ايران دانشکده پرستاری و مامايی ايران 

 1400-1399مدرس علوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی  وزارت بهداشت 
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