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 کارگاههای مدیریت جامع کیفیت  

 میموفق برگزار کن یکارگاه آموزش کیچگونه  

  

..... 

  زبان

   فارسی 

 انگلیسی 

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 مدیریت آموزشی -انسانیمدیریت منابع   -تکنولوژی در پرستاری 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  عضو هیئت علمی گروه مدیریت پرستاری

 عضو انجمن نظام پرستاری ایران

  کنوني انتصابات آكادميك

 کده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشدانشیار دان

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

                        یکارشناس پرستار  

                     یآموزش زریسوپروا 

                 یعلم ئتیه عضو 

  شايستگي هاي آموزشي

 :دانشجویان  تدریس 
 شبانه و روزانه( یپرستار یکارشناس تیریاصول مد( 

 یمامائ یکارشناس یمامائ تیریمد اصول 

 یمارستانیب تیریمد یکارشناس یبا خدمات پرستار یآشنائ 

 یپرستار یکارشناس یپرستار تیریمد یکارآموز                           

 ژهیو یارشد پرستار یکارشناس یرهبر یها و روشها هینظر 

 نوزادان یارشد پرستار یکارشناس نوزادان ژهیو یو رهبر تیریمد اصول 

 یارشد پرستار یکارشناس یخدمات پرستار تیریمد 

 یارشد پرستار یکارشناس  تیریمد اصول 

 ییارشد ماما یکارشناس جامع  تیفیک تیریمد اصول 

 ییارشد ماما یکارشناس  یخدمات مامائ اصول 

 ییارشد ماما یکارشناس یرفتار سازمان یمبان 

 یجراح یداخل  یارشد پرستار یکارشناس یجراح یداخل یدر بخشها ینیبال یپرستار تیریمد 

 کودکان یارشد پرستار یکارشناس کودکان یدر بخشها ینیبال یپرستار تیریمد 

 یارشد روانپرستار یکارشناس یروانپزشک یدر بخشها ینیبال یپرستار تیریمد 

 یسالمند یارشد پرستار یکارشناس یدر سالمند ینیبال یپرستار تیریمد 

 یپرستار تیریارشد مد یکارشناس بحران  تیریمد 
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 یپرستار ژهیو و تیریارشد مد یکارشناس قیتحق روش 

 یپرستار تیریارشد مد یکارشناس بر شواهد  یمبتن یپرستار 

 سالمت جامعه  یارشد پرستار یکارشناس  یو پرستار اقتصاد 

 یپرستار تیریارشد مد یکارشناس و اقتصاد سالمت  یاستگزاریس 

 یپرستار یدکترا یدر پرستار یاستگزاریس 

 یپرستار یدکترا یپرستار یچالشها 

 یپرستار یدکترا  اثربخش در آموزش یو رهبر تیریمد 

 یجراح یداخل  یارشد پرستار یکارشناس الملل نیب یپرستار تیریمد 

 

 پرستاری و مدیرانیالن فارغ التحصتدریس  

  یدر پرستار یبودجه بند 

 بحران  تیریمد 

 زمان   تیریمد 

   تعارض 

   ارتباط 

 اثر بخش  یورهبر تیریاصول مد 

  یاجتماع یبهاینقش پرستار و ماما در آس  

  یپرستار یدر استانداردها تیفیک تیریمد  

  مارستانیکنترل عفونت در ب  

  ماریآموزش به ب  

  خطر  تیریمد 

  گشایی و تصمیم گیریمشکل 

 سازماندهی 

  مدیریت تئوریهای 

  ریزیبرنامه 

  و شاخصهای بیمارستانیاستانداردها 

  در پرستاریتکنولوژی 

  کیفیت در استانداردهای پرستاریمدیریت 

 

 

   نامهپایان :  یتجارب پژوهش

  ارشد: بررسی سبک رهبری مدیران پرستاری و ارتباط آن با جو سازمانیکارشناسی 

  یاکتشاف یاز نوع متوال یبیمطالعه ترک کی: ینیبال یآن در پرستار یریکارگو نحوة به یمفهوم فناور نییتبتخصصی: دکترای 

 

 پایان نامهراهنمایی  : پژوهشیتجارب 

 وابسته  یها مارستانینسبت به آن در ب یو کارکنان پرستار رانیمد دگاهید سهیعملکرد پرستاران و مقا یابیارزش ینحوه  یبررس

 1393اصفهان در سال   یدانشگاه علوم پزشک

 1393در سال  یاداره فناور تیفیپرستاران و ارتباط آن با ک نیتکنواسترس در ب زانیم یبررس 

 1393در پرستاران  یشغل یبا عوامل استرس زا یپرستار یارتباط خطاها یبررس 
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 یعوامل سازمان یو ارتباط آن با برخ ژهیو یپرستاران در بخشها یماندگار زانیم یبررس 

 1391شهر اصفهان سال  یها مارستانیب یجراح یدربخشها یتوسط کادر پرستار یپزشک یپسماندها تیریمد تیوضع یبررس 

 دانشگاه علوم  یمارستانهایب یپرستار رانیدر سه رده مد کرتیل یو ارتباط آن با سبک رهبر تیشخص یعامل 5مدل  یبررس

 رانیا-شهر اصفهان یپزشک

 شهر اصفهان یدرمان یپرستاران در مراکز آموزش دگاهیبودن سازمان از د رندهیادگیبا  یپرستار رانیمد یارتباط سبک رهبر یررسی 

 اصفهان در سال یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یها مارستانیکارکنان ب نیدر ب یمصرف منابع سازمان تیوضع یچگونگ نییتب 

 یمنتخب دانشگاه علوم پزشک مارستانیشده در ب یروزانه  سالمندان بستر تیبر سطح فعال  تگریتار هداپرس ریتاث یبررس 

 وابسته به  یها مارستانینوزادان در ب ژهیو یعملکرد پرستاران بخش مراقبت ها یابیبر نمره ارزش یابیمصاحبه ارزش ریتأث یبررس

 1396اصفهان در سال  یدانشگاه علوم پزشک

 1394منتخب اصفهان  یمارستانهایدر ب یابتیسالمند د مارانیشدن مجدد ب یبا بستر یاجتماع یارتباط عوامل روان یبررس 

 1395 یکاشان یمرکز پزشک یعملهااتاق یپزشک زاتیتجه تیریبر بهبود مد گمایبرنامه شش س ریتاث یبررس 

 منتخب اصفهان یمارستانهایو عوامل مرتبط با آن در اتاق عمل ب یمیکار ت یسالمت به اثربخش نینگرش مراقب یبررس 

 ارائه دهندگان خدمت دگاهیاطالعات و ارتباطات در خدمات مراقبت در منزل سالمندان از د یفناور یریبکارگ یهاچالش مطالعه 

 اصالح شده یامه درسبرن یبه منظور ارائه الگو یدر پرستار یمجاز مهین یبرنامه درس  یو اعتبار بخش یسنج امکان 

 1400در سال  رانیا یکارکنان دانشگاه علوم پزشک دگاهیخطر از د تیریمد یابیارز 

 19 دیکوو یدمیدر دوران اپ ریهفتم ت مارستانیب ژهیو یپرستاران شاغل در بخشها یتهایفعال یکارسنج یبررس 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

  یشناس داریمطالعه پد کی(، یاستوما)کلستوم یدارا مارانیب یتجارب روان .1

 (اختالل ای)ابتکار یپرستار ینیبال یبر وجود دکترا یکردیرو .2

  یتوسط کادر پرستار یپزشک یپسماندها تیریمد .3

   یبی: )مطالعه ترکیپرستار تیریمد یکارآموز یابیارز.4

 شهر اصفهان یآموزش یسالمت اتاق عملها نیو عوامل مرتبط با آن در مراقب یمیکار ت یبررس .5

 پرستاران دگاهیاصفهان، د یآموزش یها مارستانیدر ب رندهیادگیسازمان  یها مؤلفه .6
1. Nurse Managers’ experiences as an agent for change  

2. Technology concept in the view of Iranian Nurses 

3. Technology User’s Training is a Waif  

4. Relationship between Leadership Style and Personality Type in Three Levels of Nursing Managers in 

Iran- Esfahan Medical University Hospitals in 2015 

5. Psychosocial factors predicting length of hospitalization in elderly individuals with diabetes in selected 

hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2015 

6. Comparison of the Perceptions of Managers and Nursing Staff Toward Performance Appraisal 

7. The Relationship between Nurses intention to stay and Organizational factors in special care units  

8. Techno- stress: modern dilemma in the nursing profession 

9. Do psychosocial factors Predict Readmission among Diabetic Elderly Patients? 

10. Occupational Stressors in Nurses and Nursing Adverse Events 

11. Nursing Staff Shortage: How About Retention Rate 

12. How Managers are Related To Techno-Stress in Organization 

13. The effect of the appraisal interview on nurses' performance in neonatal intensive care units  

14. The Effect of Nurse Navigator program on Activity Daily Living in elderly hospitalized 



 

 5 

15. Development and Psychometrics of a Questionnaire to Assess the Importance of Integrated Education 

in Undergraduate Nursing from the Perspective of Faculty Members 

16. Strengths, Weaknesses, Threats, and Opportunities a Pediatric Home Care Program in Covid 19 

Virus Pandemic: A Qualitative Study 

17. Content Analysis of Blended Curriculum (virtual and non-virtual) in Nursing 

18. Effective Factors On Implementation Of Pediatric Home Care Adid Covid 19 Pandemic: Facilitators 

And Barriers 

19. Nurses' views: organizational resource consumption models in hospital 
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 یپرستار ینیبال یاصول مهارتهادرسنامه   .1

 35و 34فصل    2005جلد دوم  از کتاب بالک و هاوس  یجراح -یداخل یپرستار .2

 79فصل    2005جلد چهارم  از کتاب بالک و هاوس  یجراح -یداخل یپرستار .3

 یدیور درمان.4

 یعلوم پزشک ریو سا یدر پرستار یبیترک قاتیتحق .5

 یفیک یمحتوا لیبر تحل یمرور .6

 یو ارشد پرستار یاستخدام یسواالت آزمون ها بانک .7

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 تیریمد یدر کاراموز یپرستار انیمشکالت دانشجو یبررس :یفیک قاتیتحق شیهما نیسوم -1

 ماریپرستار و ب یو راحت برا منیا ،یقطار فناور :ماریب یمنیا یکشور شیهما نیدوم -2

 ؟ی؟ درخواست پرستار؟ بودجه مراکز درمان ماریب ازیبر کدام محور؟  ن نینو یتدارک فناور: مراقبت و مددجو  یسراسر شیهما -3

 اصفهان یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یاز مراکز پزشک ییک یمیزان آمادگ یبررس: ایکنگره سالمت در حوادث و بال نیششم -4

 در مدیریت حوادث و بالیا

 یمارستانیب یپسماندها تیرینقش پرستاران در مد:  جامعه سالم یسراسر شیهما نیدوم -5

و عملکرد کادر  یمنیدوستدار ا مارستانیب یالزام یاستانداردها تیرعا :در ارتقا سالمت یکاربرد یپژوهشها یمل شیهما -6

 یجراح یبخشها یپرستار

 تیریمد یدر کارآموز یپرستار انیتجارب دانشجو :یآموزش در علوم پزشک یکشور شیهما نیزدهمیس -7

 زخم شنیمورد اکستراوز کیگزارش : اصفهان یراپزشکیو پ یپزشک یتازه ها شیهما -8

 یهایریدر تصمصم گ ماریمرتبط در امر مشارکت ب یفاکتورها  :و اتاق عمل یمامائ ،یپرستار انیدانشجو یجامع سراسر ناریسم -9

 مراقبت از سالمت

 یپسماند پزشک تیریدر مد یعملکرد کادر پرستار :و اتاق عمل یمامائ ،یپرستار انیدانشجو یجامع سراسر ناریسم -10

 قلب یازدحام اورژانسها :رانیانجمن جراحان قلب ا یالملل نیکنگره ب نیچهارم -11

 یکلستوم مارانیب یتجارب جنس: رانیا یپروکتولوژ  انهیکنگره سال نیاول -12

 استوما یدارا مارانیب یتجارب روان :یطب روانتن یالملل نیب شیهما نیمدو -13

14- 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing Technology Management 

Challenges In Nursing 

15- 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing Self reporting of staff nursing 

and waste management  
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16- 3th World Congress of biotechnology Training technology users is a waif 

17- Global Reseach & Development Services Comparison Understanding of Nurse administrators and Nursing 

Staffs About Performance Appraisal 

  ارائه پوستر

در  یبه ماندگار لیبا تما یارتباط عوامل سازمان یبررس فرد خانواده و جامعه: یآموزش و خدمات سالمت یکشور شیهما -1

 ژهیو یپرستاران بخشها

 یحرفه ا یتکنو استرس معضل مدرن در پرستار فرد خانواده و جامعه: یآموزش و خدمات سالمت یکشور شیهما  -2

 انیدانشجو یریادگیدر  نینو یا وهینگارش پوستر، ش :یو مامائ یدر پرستار نیآموزش نو یسراسر شیهما  -3

 یو ارتباط آن با جو سازمان یپرستار رانیمد یسبک رهبر :یتحول در ارائه خدمات پرستار یسراسر شیهما  -4

 فعاليت های فرهنگی

 شرکت در کارگاههای 

 یعل محکومت اما یماه مبارک رمضان با موضوعات)اخالق در خانواده= شاخصه ها ژهیو یشینشست هم اند  

 ینو در اخالق اسالم یبا موضوع کاووش حکمت  یطرح گلواژه ها  

 یو اخالقه حرفه ا یاسالم تیو ترب میبا موضوع اصول تعل شهیاند افتیطرح ض 

 در قرآن یریبا موضوع س حکمت یطرح گلواژه ها  

 داعش یشناس انیبا موضوع جر ییرفت افزاکارگاه مع 

  اعتبارات پژوهشي

  یشناس داریمطالعه پد کی(، یاستوما)کلستوم یدارا مارانیب یتجارب روان  

 ( یبی: )مطالعه ترکیپرستار تیریمد یکارآموز یابیارز 

 یتوسط کادر پرستار یپزشک یپسماندها تیریمد  

 1399 یال 1391 یشهر اصفهان در سالها یمارستانهایبدر  پرستاران یماندگار زانیم یبررس  

  19 دیدر دوران کوو یپرستار انیدانشجو یو عملکرد گروه در آموزش مجاز یکار گروه ندیاز فرا انیدرک دانشجوبررسی 

   قدیرنامهت و جوايز

  

  یاول طرح اصالح و بازنگر یبه عنوان مجر یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیدر هفتم یاحراز رتبه برتر دانشگاه 

 1396 تیریمد یدر کارآموز یپرستار انیدانشجو یریادگی یتهایفعال

  1396 هفته آموزش توسط  یبرگزارتقدیر بابت 

  1395 سالمت فرد خانواده و جامعه توسط  شیهما یدر اجرا یهمکارتقدیر بابت 

  1383 عاتیو کنترل ما یاتیح میفرم عال نیتدوتقدیر بابت 

  1384 معاونت درمان یپاسخ به سواالت علمتقدیر بابت 

  1385 یعتیو شر یسعد مارستانیدر امر آموزش مداوم پرسنل ب یهمکارتقدیر بابت 

  1384نجف آباد یمنتظر دیشه مارستانیدر امر آموزش ب یهمکارتقدیر بابت 

  1386 ییدانشجو قاتیتحق شیهما نینوزدهم یدر اجرا یهمکارتقدیر بابت 

  1383 یآموزش نیو مسئول یپرستار انیدانشجو ییدر گردهما یارائه سخنرانتقدیر بابت 

  1392 در امور محوله یریگیدقت و نظم و پتقدیر بابت 

  1383 در امر آموزش  یهمکارتقدیر بابت 

  1384 در امر آموزش یهمکارتقدیر بابت 
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  1386 در امر آموزش  یهمکارتقدیر بابت 

  1386 امر آموزش  در یهمکارتقدیر بابت 

  اطالعات ديگر

  

  1401شهریور  آخرین بازبينی: 

 


