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  کنوني انتصابات آكادميك

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

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

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

 1400عضو  کارگروه تخصصی تدوین بسته های خدمات پرستاری در مراکز مراقبتی درمانی طوالنی مدت  .2

 2019عضو کارگروه تدوین گایدالین کووید  .3

 . 1392تا  1389دانشگاه علوم پزشکی گیالن وتدریس دروس داخلی جراحی در دانشکده پرستاری مامایی رشت  از سال  عضوهیت علمی .4

 1394.- 1391اراموزی و کارورزی مدیریت پرستاری در کارشناسی پیوسته پرستاری ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدریس واحد ک .5

 . 1397تا  1394سایقه کار در بخش تحقیقات سرطان در بیمارستان فوق تخصصی کودکان محك به عنوان کارشناس تحقیقات از سال  .6

 .1386ماه  پرستاری به عنوان کارشناس پرستاری  11رازی  رشت بصورت قراردادی به مدت  سابقه کار در بالین در بخش داخلی بیمارستان .7

 دروس داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت.   Log Bookتهیه و تدوین  .8

 سال.    2دانشکده پرستاری مامایی رشت به مدت   EDOعضو فعال واحد  .9

 سال.  3تی و توانبخشی تهران دانشگاه علوم بهزیس EDCعضو فعال واحد  .10

 . 1390عضو کیته اجرایی همایش کشوری مراقبت و سالمت  .11

 .1391داور مجله پرستاری جامع نگر دانشکده پرستاری مامایی جامع نگر دانشکده پرستاری مامایی رشت .12

 . 1395، 1394عضو کمیته اجرایی نهمین، دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان  .13
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ه اعصاب مراکز آموزشی  ارزشیابی اثر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند بر کیفیت زندگی افراد مبتال به پارکینسون مراجعه کننده به درمانگا 
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Covid 19: Presenting Experience, EC Nursing and Healthcare2022, 4(7):134-132. 

3. Unmet Needs of the Iranian mothers of children with cancer and the Identification of the Related 

Factors: A Descriptive-Correlational Study. Psycho-Oncology. (Accepted8/23/2022) 

4. Consequences of pre-hospital delay in patients with acute myocardial infarction: A literature review. 

Cardiovascular Nursing Journal.2020;9(1).202-207.URL: http://journal.icns.org.ir/article-1-704-en.html  

5. Factors Related to Nurses and Physicians’ Knowledge and Attitudes Towards Palliative Care." 2022; 

15(2): e122653. https://brieflands.com/articles/ijcm-122653.html 

6. The Viewpoints of Hospitalized Patients with cancer regarding to their Nutritional Challenges in 

Hospital: A Phenomenological Study. Journal of Nutrition and Food Security. (Accepted: 2021/11/23) 
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7. The effects of preoperative nursing visit on anxiety and hemodynamic parameters among the candidates 

for general surgeries. Journal of Multidisciplinary Care 2022; 10(2):56-60. En  
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8. Perspectives of Afghan refugee mothers on the experience of caring for a child with cancer: a qualitative 
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9. Consequences of pre-hospital delay in patients with acute myocardial infarction: A literature review. Iranian 

Journal of Cardiovascular Nursing. 2020; 9(1):202- 
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12. Communication Needs of Patients with Breast Cancer: A Qualitative Study. Indian J Palliat Care. 2016 Oct-Dec; 

22(4):402-409. 

13. Reaching out for the Truth; A Need Universal to Every Woman with Cancer: A Qualitative Content 

Analysis. Basic & Clinical Cancer Research. 2016; 8(3):23-31. 
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 .1394، فصلنامه پژوهش پرستاری، مروری بر نسخه نویسی در پرستاری .1

آموزشی درمانی  کننده به واحد همودیاليز مرکز   ارتباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بيماران تحت همودیاليز مراجعه .2

 ۸۰۷-۸14،ص  1393،آذر  62درپی  جله دانشکده پرستاری و مامایی اروميه، دوره دوازدهم، شماره نهم، پی .مرشت

. مقایسه تاثير آموزش درس اصول مدیریت به روش سخنرانی و بحث گروهی در گروه های کوچک برميزان یادگيری دانشجویان پرستاری، 5

 1393فصلنامه جامعه نگر، 

 13۸9تاثير توانبخشی مبتنی بر منزل بر فعاليت روزانه دست، در زنان مبتال به سرطان پستان، فصلنامه بيماری های پستان، .6

 139۰. تاثير برنامه توانبخشی بر حجم ادم و درد بعد از ماستکتومی، پژوهش پرستاری ایران،۷

 1392شجویان دانشکده پرستاری رشت، فصلنامه جامعه نگر، . بررسی باورهای انگيزشی  وراهبردهای یادگيری خود تنظيمی دان ۸

بعداز  پمپ فشاری در درمان ادم لنفاوی برنامۀ استاندارد احتقان زدایی ترکيبی در مقایسه با روش ادغام آن با روش تأثير . بررسی 9

 1391ماستکتومی، کارآزمایی بالينی تصادفی، فصلنامه بيماری های پستان،

،  مجله پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهيد بهشتی،  شارکت پرستاران در تصميم گيری های مدیریتیبررسی ميزان م. 1۰

1391. 

https://w.magiran.com/p2393278
http://ijnr.ir/article-1-1629-fa.html
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1628-fa.html
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 . 13۸9. مدیریت دانش در سازمان های امروزی، مجله سازمان برتر/علمی ترویجی، 11
20.  

 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

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

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

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 1400چهارمین کنگره واکاوی آموزش پرستتاری و مامایی: چایگاه آموزش مجازی،   .1

 1400مقررات انتشار چاپ و نشر کتاب اسفندوبینار قوانین و  .2

 1400،وبینار گزارش نویسی در پرستاری، بیمارستان هفت تیر  .3

 (1سطح   ) ژهیمراقبت و یپرستار یو حرفه ا یمهارت یوره آموزشبرگزاری د .4

 1399بیمار  به آموزش برگزاری وبینار فرآیند .5

 1400برگزاری وبینار آموزشی ، هموویژیوالنس  .6

 1398کودکان طب شایع بیماریهای  و ها اورژانس پرستاری سخنرانی در  کنگره مدیریت .7

وضعیت    "با عنوان    مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (،  نشست علمی سرطان پستان )تشخیص،درمان و مشاوره .8

 . 1396 "اپیدمیولوژیك و خدمات حمایتی سرطان پستان در ایران

   1389سومین کنگره سراسری سرطان پستان در سال  .9

 1389سی وچهارمین کنگره ساالنه جامعه جراحان ایران در سال 

  ارائه پوستر

 مشهد  1394چهاردهمین همایش پرستاری هماتولوژی و انکولوژی سال  .1

 1394اردیبهشت  17-16پوستر سومین کنگره اخالق پرستاری  .2

   1394بین المللی مدیریت جامع در حوادث و بالیا  کنفرانس هفتمین .3

   1394آبان  8-6کنگره بین المللی بیماری های پستان  .4

 1393در دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند  .5

  1388ارائه پوستر در پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان در سال   .6

  1391ارائه پوستر در سیزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی یاری در سال  .7

   1390ارائه پوستر در همایش کشوری مراقبت و سالمت در سال  .8

  1390ارائه پوستر در دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی مشهد مقدس سال  .9

   1390ارائه پوستر در همایش کشوری مراقبت و سالمت در گیالن سال  .10

  1389ارائه پوستر در چهاردهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز  .11

 ارائه پوستر در پنچمین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بالیا در سال   .12

    International Multidisciplinary Cancer  2012گره بین المللی  ارائه پوستر در کن .13

 فعاليت های فرهنگی 
 حضور دردوره های دانش افزایی اساتيد  

 14۰۰سالمت   و داری روزه  "موضوع 
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 14۰۰ارتباط موثر تير

اسالم و جهان غرب 

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

   1391مربی برتر در امر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری  در سال

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

 . 1386عضو واحد استعداد درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1401مهر آخرين بازبيني:

 


