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 1384( ICDLدوره آموزشي کامپيوتر )

 1388دوره کوتاه مدت مقدماتي آموزش پزشکي )دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران( 

 1389دوره آموزشي سالمندي )دانشکده توانبخشي و بهزيستي تهران( 

 

 

 

 

  

   

  

 آموزشيكارگاههاي 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان  -کارگاه مقدماتي روش تدريس، برنامه ريزي و ارزيابي دانشجو -1

(1377) 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   -G.F.A , P.ORکارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تأکيد بر الگوهاي  -2

 (1378درماني زنجان )

 (1379دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -آموزشي مقاله نويسيکارگاه  -3

 (1379دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه آموزش روش تحقيق -4

 (1379دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه آموزشي آموزش به بيمار -5

 (1382دانشگاه تربيت مدرس ) -هشي کيفي در پرستاريکارگاه آموزشي پژو -6

 (1383دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي -7

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه ارزيابي سئواالت امتحاني -8

 (1384انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران )د -کارگاه استفاده از نرم افزار سيمرغ -9
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 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه مديريت منابع -10

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -در تحليل آماري SPSSکارگاه کاربرد  -11

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه استفاده از نشريات الکترونيکي -12

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه آموزشي روش تحقيق کيفي -13

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه مهارت سخنراني -14

 (1384پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران )دانشگاه علوم  -کارگاه مشکالت باليني -15

 (1385دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه استومي -16

 (1385دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه تفکر انتقادي  -17

 (1385اني ايران )دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درم -کارگاه بيماري هاي سل و ايدز -18

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه مهارت تفکر انتقادي -19

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه مهارت شيوه سخنراني -20

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه مقاله نويسي -21

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -مقدماتي EBMکارگاه  -22

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه جستجوي منابع پزشکي -23

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي -24

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -بازخورد به دانشجويان در موقعيت بالينيکارگاه ارائه  -25

 (1387دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -E-Learningکارگاه  -26

ماني ايران دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي در -کارگاه روشهاي جستجو در کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي -27

(1388) 

 (1389دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -OSCEکارگاه  -28

 (1389دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه انواع زخم مراقبت و پانسمان )سخنران(  -29

 (1390ات بهداشتي درماني تهران )دانشگاه علوم پزشکي و خدم -کارگاه انواع زخم، مراقبت و پانسمان )سخنران(  -30
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 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه ديابت )سخنران(  -31

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه پرستاري در ايران -32

 (1391مات بهداشتي درماني تهران )خرداددانشگاه علوم پزشکي و خد -کارگاه احياي قلبي، ريوي بزرگساالن )سخنران -33

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه مقاله نويسي -34

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه مشاوره تحصيلي ويژه اساتيد راهنما -35

 (1391شگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران )شهريوردان -ريوي بزرگساالن )سخنران(  -کارگاه احياي قلبي -36

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه انواع زخم، مراقبت و پانسمان )سخنران(  -37

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه استومي )سخنران(  -38

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران )مهر -، ريوي بزرگساالن )سخنران( کارگاه احياي قلبي -39

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه آشنايي با تکريم ارباب رجوع  -40

(1391درماني تهران )آبان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -کارگاه احياي قلبي، ريوي بزرگساالن )سخنران(  -41

        

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  -  Emergency nursing care in Asthma and Allergyکارگاه  -42

 (1391تهران )

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) - New guideline in pediatric Asthma Managementکارگاه  -43

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  - Psychological caring for clients with Asthma and Allergyه کارگا -44

(1391) 

 (1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه خنده، آرامش و سالمتي  -45

 (1392اشتي درماني تهران )دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهد -کارگاه استومي )سخنران(  -46

 (1392دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -کارگاه انواع زخم، مراقبت و پانسمان )سخنران(  -47

 (1393کارگاه ونتيالسيون )سخنران( دانشکده پرستاري، مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران ) -48

 (1392رستاري، مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران )کارگاه زخم و پانسمانهاي نوين )سخنران( دانشکده پ -49
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 (1392کارگاه موسيقي درماني دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران ) -50

 (1392کارگاه مراقبت از زخم و پانسمانهاي جديد )سخنران( دانشکده پرستاري، مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران ) -51

 (1393ار بخشي بيمارستانهاي دانشکده پرستاري، مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران )کارگاه محورهاي استاندارد اعتب -52

کارگاه نتايج آزمايشگاهي و مداخالت پرستاري )آموزش مديريت خطر( )سخنران( دانشکده پرستاري، مامايي دانشگاه  -53

 (1393علوم پزشکي ايران )

 (1393مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران ) –کارگاه رويکردهاي نوين باليني )سخنران( دانشکده پرستاري  -54

 (1393مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران ) –دانشکده پرستاري کارگاه ايمني بيمار )سخنران(  -55

 (1393شگاه علوم پزشکي ايران )کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع تعليم و تربيت اسالمي مشهدمقدس از طرف دان -56

مامايي  –کارگاه پرستار و آزمايشات بيمار )آزموش مديريت خطر()دبيرعلمي برنامه و سخنران( دانشکده پرستاري  -57

 (1393دانشگاه علوم پزشکي ايران )

 (1394کارگاه دانش افزايي استادان با اخالق علمي و حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي ايران ) -58

 (1394( دانشگاه علوم پزشکي ايران )2افزايي استادان با موضوع تمدن اسالمي ) کارگاه دانش -59

 (1394( دانشگاه علوم پزشکي ايران )3کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع تمدن اسالمي ) -60

 (1394کارگاه دانش افزايي استادان با اخالق علمي و حرفه اي)مخصوص اساتيد خانم( دانشگاه علوم پزشکي ايران ) -61

مامايي دانشگاه –کارگاه نتايج آزمايشگاهي و مداخالت پرستاري )آموزش مديريت خطر()سخنران(دانشکده پرستاري  -62

 (1394علوم پزشکي ايران )

مامايي دانشگاه علوم پزشکي –کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان )دبيرعلمي و سخنران( دانشکده پرستاري  -63

 (1394ايران )

 )شرکت کننده( کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي ايران  Elsevierکارگاه آموزش تخصصي منابع الکترونيک ناشر  -64

 (1394کارگاه اخالق حرفه اي)شرکت کننده( دانشگاه علوم پزشکي ايران )مشهدمقدس() -65

 (1394ايران )مامايي دانشگاه علوم پزشکي –کارگاه ترانسفوزيون ايمني )سخنران( دانشکده پرستاري  -66

مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران –کارگاه بررسي بيماران جراحي شکم و فرايند پرستاري )سخنران( دانشکده پرستاري  -67
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(1394) 

مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران –کارگاه مراقبت از بيمار سوختگي و زخم سوختگي )سخنران( دانشکده پرستاري  -68

(1394) 

به عنوان سخنران و شرکت کننده با  يو پژوهش يآموزش از ده ها کارگاه شيب 31/06/1398ت يلغا 01/01/1395مورخ  از

 :مختلف نيعناو
 

 مارستانيو ب مارانيکنترل عفونت در ب -69

 مارستانيو ب مارانيکنترل عفونت در ب -70

 يابتيد يو نفروپات يابتيد مارانيب -71

 ماريب يمنيا ياستانداردها -72

 يبا زخم سوختگ ماريب -73

 زخم هامراقبت از  -74

 در حال احتضار و پس از مرگ مارانياز ب اقبتمر -75

  Needle stickو  يدر کارآموز انيدانشجو تيريمد -76

 ينيمختلف بال يها در عرصه سيتدر يروش ها -77

 انيتفکر خالق و نقاد در خود و دانشجو -78

 يو حرفه ا ياخالق علم -79

 ييدانشجو ينيدانشگاه نسل سوم مشاوره و فرهنگ اخالق کارآفر -80

 (ياسالم يجمهور يخارج استي) س يماسالانقالب  -81

 يخون يها انتقال خون و فرآورده -82

 خطا تيريمد -83

 پرستار  -84
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 مارانيب يتيريو خود مد يخود مراقبت -85

 ارتباط اثربخش  يبرقرار يمهارت ها  -86

 يشگاهيآزما يپرستار و تست ها -87

 يسبک زندگ -88

 پنهان  تيو ترب ميتعل -89

 ماريآموزش به ب -90

 ياسياقتصاد س -91

 و دانشجو تادارتباط اس -92

 

   

  -آموزش دروس مختلف پرستاري  عالقه مندي هاي حرفه اي :

 
  

 ي كنونيعضويت هاي حرفه ا

 (1378عضو کميته علمي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ) -

 (1380عضو انجمن قلب ايران ) -

 -1389دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران از سال عضو کميته فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي  -

1385 

سرپرست مرکز مهارتهاي باليني دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران  -

(1387) 

 (1387)دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران  IEQMعضو  -

مسئول زيرمعيار تحت عنوان کارکنان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  -
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 (1387ايران )

 (1388دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) EDCعضو شوراي اجرايي  -

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران مسئول مرکز مهارتهاي باليني دانشکده  -

(1388) 

 تا بحال 1392مامائي علوم پزشکي ايران از سال -عضو کميته پژوهشي دانشکده پرستاري -

 1393مسئول درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري از سال  -

 )علمي و نظري(مسئول درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري -

 مسئول درس فوريت هاي پرستار)علمي و نظري( -

 عضو کميته پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران -

 مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران –عضو کميته پژوهش گروه داخلي جراحي دانشکده پرستاري  -

 ۱۳۹۸ش يعضو گروه پا -

  يپژوهش يعضو شورا  -

 

 (1377-79عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ) آكادميك كنوني انتصابات -

 تابحال ادامه دارد. 1379عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران از  -

 (1379عضو کميته علمي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ) -

 (1379عضو کميته علمي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ) -

 (1384عضو کميته فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -

 (1387مات بهداشتي درماني ايران )دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خد (IEQMمسئول زير معيار ) -

سرپرست مرکز مهارتهاي باليني دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران  -

(1387) 

مسئوليت مرکز مهارتهاي باليني دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران  -
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(1388) 

 (1388دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) EDCاي اجرايي عضو شور -

 
 

 

    سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 تا كنون سابقه باليني و آموزشي در بيمارستا نها و دانشگاه ها دارم .1367از سال 
 

  

 شايستگي هاي آموزشي

 (1377-1379علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان )برگزار کننده سمينارهاي دانشجويي در دانشگاه  -

 (1387برپا کننده غرفه فعاليتهاي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -

 (1386مسئوليت برگزاري ژورنال کالب دانشجويان کارشناسي ارشد ) -

 1387ز رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي ايران دريافت لوح تقدير به عنوان استاد نمونه ا -

 (1377 -1379عضو کميته علمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان ) -

( از طرف رياست 1393دريافت لوح تقدير به عنوان استاد نمونه باليني در اولين جشنواره مرحوم دکتر پروانه وثوق ) -

 محترم علوم پزشکي ايران آقاي دکتر ميراسماعيلي

 مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران -پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشکده پرستاري عضو کميته -

  

 

  

 تجربيات پژوهشي

 

 (1375بررسي بکارگيري الگوي مراقبت از خود در افراد مبتال به هيپرتانسيون ) -

 پروژه هاي در دست اجراء/ پايان يافته:

تأثير آموزش قبل از لقاح در خصوص تغذيه مناسب با تأکيد بر مصرف آهن و اسيد فوليک بر آگاهي، قصد رفتاري،  .1
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 خودکارآمدي و محور کنترل سالمت در زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج )همکار طرح تحقيقاتي (

گاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران بررسي شريک هاي استراتژيک دانشکده پرستاري و مامايي دانش .2

 )مسئول طرح(

 (1391بررسي تأثير طب فشاري بر شدت درد زنان مبتال به مولتيپل اسکروزيس ) .3

 (1391مقايسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران ) .4

ميک بر درد، اضطراب و خواب بيماران دچار سوختگي بستري در طرح پژوهشي بررسي تاثير اجراي روش تنفس ريت .5

 در دست اجرا -1393بيمارستان شهيد مطهري تهران )مجري اصلي( 

 -1393طرح پژوهشي بررسي تاثير آموزش خود مراقبتي مولتي مديا بر کيفيت زندگي بيماران دچار سوختگي )همکار(  .6

 در دست اجرا

طرح مستقل پژوهشي با عنوان بررسي تأثير خودمراقبتي به روش چند رسانه اي )مولتي مديا( برکيفيت زندگي  .7

 بيماران دچار سوختگي )همکار اصلي( 

8. The Effect of self-care compact Disk-Based Instruction program on physical 

performance and Quality of life of patients with Burn At-Dismissal January 2019 

 استاد راهنما(.) (۱۳۹۵) مفصل لگن ضيبا تعو انيمددجو يزندگ تيفيبر ک يآموزش خودمراقبت ريتاث يبررس .9

( ) ۱۳۹۵)ي سوختگ پانسمان در افراد دچار ضياز تعو يبر اضطراب و درد ناش کيتميتنفس ر ياجرا ريتاث يبررس .10

 استاد راهنما(

تحت تابع دانشگاه  يآموزش يها مارستانيپرستاران شاغل در ب ياندام تحتان سيعوامل مرتبط با شدت وار يبررس .11

 استاد راهنما (.( )۱۳۹۵)ي خراسان شمال يعلوم پزشک

قلب مراجعه کننده  ييدر افراد مبتال به نارسا يارتقاء دهنده سالمت با رفتار خود مراقبت يارتباط سبک زندگ يبررس .12

 استاد مشاور() ۱۳۹۷ رانيا يدانشگاه علوم پزشک يقلب مراکز آموزش يبه درمانگاه ها

)طرح يدچار سوختگ مارانيب يزندگ تيفيبر ک يا به روش چند رسانه يخود مراقبت يبرنامه آموزش ريتاث يبررس .13

 25/04/1396مستقل( 
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 دانشجويي )استاد راهنما، استاد مشاور(نظارت بر پايان نامه هاي 

 استاد مشاور بدون احتساب واحد )يک مورد( -1

استاد مشاور پايان نامه خانم محبوبه خدابخشي تحت عنوان بررسي عملکرد پرستاران اورژانس هاي دانشگاه علوم پزشکي  -2

 (1386ايران )

طب فشاري بر شدت درد و خستگي زنان مبتال به  استاد مشاور پايان نامه خانم مرضيه سبحاني با عنوان بررسي تأثير -3

MS  (1391)خرداد 

استاد راهنماي دوم پايان نامه خانم محبوبه الري تحت عنوان مقايسه نگرش پزشکان و پرستاران در مورد تشريک  -4

 (1391مساعي پزشک و پرستار و عوامل مرتبط با آن در بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران )بهمن 

استاد راهنماي دوم پايان نامه آقاي محمود بديعي تحت عنوان مقايسه تأثير آموزش تازه هاي ديابت ا ز طريق آموزش  -5

 (1392الکترونيکي و کتابچه آموزشي بر دانش و رضايتمندي پرستاران )خرداد 

)جراحي( تحت عنوان استاد راهنماي پايان نامه آقاي سيدکاظم موسوي دانشجو کارشناس ارشد آموزش پرستاري  -6

 بررسي تأثير آموزش خود مراقبتي برکيفيت زندگي ممدجويان با تعويض مفصل لگن

استاد راهنماي پايان نامه آقاي حامد عزيزخان، دانشجوي کارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي تحت عنوان  -7

 بررسي تأثير اجراي تنفس ريتميک بر اضطراب و درد افراد دوچار سوختگي

ستاد راهنماي پايان نامه خانم سمانه نودهي دانشجوي کارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي تحت عنوان ا -8

 بررسي عوام مؤثر بر کيفيت زندگي در پرستاران مبتال به واريس اندام تحتاني

 

  انتشارات

 مقاله هاي منتشر 

 (1391در مجله طب مکمل ) MSبررسي تأثير طب فشاري بر شدت درد زنان مبتال به  -1

مقايسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علومي پزشکي تهران در مورد تشريک  -2
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 (1391مساعي آنان. در مجله پژوهش پرستاري )

ري در بررسي تاثير آموزش مراقبت از دست ها بر اختالالت عملکردي آنها در بيماران مبتال به سوختگي دست بست -3

صفحه  1392بيمارستان شهيد مطهري تهران، مجله اروميه، مجله دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 

2-1) 

تاثير برنامه هاي آموزشي براساس ورزش درماني روي عملکرد دست سوخته، در مجله ژورنال جهاني جراحي پالستيک  -4

(WJPS) 39-46صفحات  1392، دي ماه 3جلد  1، شماره 

 تأثير برنامه هاي آموزشي مبتني بر حرکت درماني برعملکرد دست سوخته -5

(www.wjps.ir/vol.3/NO.1/Jan.2014) 

Burn injury in Mottahari Burn Center in Tehran, Iran 

(www.wjps.ir.1/vol.5/no.1/Jan.2016) 

 

6- The effect of  rhythmic breathing on pain of dressing change in patients with Burns 

research journal of medical sciences March 2017. 

7- Effect of a multimedia self-care education on the quality of life in burn patients . 

www.wjps.ir/vol.6/No.3/September 2017. 

8- factors affecting the intensity of nurses lower limbs varicose veins in the hospitals 

Hospital of North khorasan.Iran.in 2016, jBiostat Epidemiol.2018; 4(1): 36-46 

9- The effect of self-care compact Disk-Based Instruction program on physical performance 

and Quality of life of patients with Burn At-Dismissal. www.wjps.ir. Tuesday January 

15th 2019. 

 بررسي تاثير آموزش خود مراقبتي چند رسانه اي بر کيفيت زندگي بيماران سوختگي: با کمک مدل منحني رشد پنهان -10

 (۱۲ -۱۳۹۷) ۱۲، شماره  ۲۵مجله رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران، جلد 

11- Investigating the Psychosocial Empowerment Interventions through multimedia 

education in Burn patients. www.wjps.ir at 12:41 + 0430 on Sunday June 16th 2019 

12- The effect of Rhythmic Breathing on pain of Dressing change in patients with Burns 

Referred to Ayatollah Mousavi Hospital. www.wjps.ir/vol.7/No.1/January 2018 

http://www.wjps.ir/vol.3/NO.1/Jan.2014
http://www.wjps.ir.1/vol.5/no.1/Jan.2016
http://www.wjps.ir/vol.6/No.3/September%202017
http://www.wjps.ir/vol.7/No.1/January%202018
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 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه(

 
 

 

کتاب اصول و فنون پرستاري )پاتروپري(،  پاتريشيا ان پاتز، آن گريفين پري، فصل مرگ و مردن، تهران: سالمي، جامعه  -1

 )ترجمه( 1382نگر، 

 )ترجمه( 1383تجديد چاپ، کتاب اصول و فنون پرستاري )پاتروپري(  -2

(، تهران: انتشارات بشري 1387، فصل ايمني و آلرژي )2008جراحي برونر و سودارث، ويرايش  -کتاب پرستاري داخلي -3

 )ترجمه(

( تجديد چاپ، تهران: 1389، فصل ايمني و آلرژي )2010جراحي برونر و سودارث، ويرايش  -کتاب پرستاري داخلي -4

 انتشارات بشري )ترجمه(

 )ترجمه( 1387اب مفاهيم پرستاري، تهران: انتشارات ماهتاب، کت -5

 ، يک سوم از کتاب. )تأليف(1391کتاب مطالعات تشخيصي در سيستم آندوگريني ، تهران: انتشارات ماهتاب،  -6

 1391کتاب بررسي و مراقبت در اختالالت هيپوفيز و غده آدرنال، تهران: انتشارات ماهتاب،  -7

        1390رستاري، تهران: انتشارات ماهتاب، کتاب اصول و مهارتهاي پ -8

   1392کتاب بررسي وضعيت سالمت براي پرستاران،  تهران  ، انشارات جامعه نگر   -9

 1392کتاب مراقبت و درمان زخم ، تهران ، انتشارات ماهتاب  -10

 1393کتاب مراقبت از مددجويان با مشکالت بنياني )تاليف(، انتشارات بشري، سال  -11

 1393پرستاري و مراقبت در اختالالت شنوايي و تعادلي، انتشارات پيوند مهر، تاليف تهران کتاب  -12

 1391معيارهاي تفسير الکتروکارديوم گرام )تأليف( انتشارات ماهتاب  -13

 1393بررسي و مراقبت بيمار در اورژانس هاي پزشکي قبل از بيمارستان)تأليف( انتشارات پيوند مهر  -14

 1394تروماهاس قبل از بيمارستان با تأکيد بر  تروماي صورت )تأليف( انتشارات پيوند مهر بررسي بيمار در  -15
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 1394هويه و متابوليسم سلولي در حوادث و مراقبت هاي اورژانسي )تأليف( انتشارات پيوند مهر اهميت ت -16

 (في)تال ۱۳۹۵ ر،مهونديتهران: انتشارات پ ،ياتيدر اقدامات ح يپزشک ياورژانس ها يگانيثبت و باکتاب  -17

 (في)تال۱۳۹۵تهران: انتشارات ماهتاب، ، يسالمند ياورژانس ها کتاب -18

 (في) تال ۱۳۹۵تهران: انتشارات ماهتاب، ، مانيو زا يبر طب اورژانس باردار يمرور کتاب -19

( تهران: انتشارات ماهتاب، يدر خدمات اورژانس پزشک يآموزش مل ي)استانداردها خاص يها با چالش مارانيب کتاب -20

 (في) تال ۱۳۹۷

 (في) تال۱۳۹۷، تهران: انتشارات ماهتاب ،مارستانيب شيپ ياندازه صحنه در اورژانس ها کتاب -21

 (في)تال ۱۳۹۷تهران: انتشارات ماهتاب،  ،ياورژانس مارانيحرکت و انتقال ب کتاب -22

 (في)تال ۱۳۹۸تهران: انتشارات ماهتاب،  ،نيکبد در بال يبررس کتاب -23

 (في)تال ۱۳۹۶تهران: انتشارات سنجش و دانش ،  ،پرستاران ياندام تحتان سيعوامل مرتبط با شدت وار يبررس کتاب -24

 

 ارائه شفاهي: )سخنران(

 1377سمينار فرآيند پرستاري )سخنران(، دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،  -1

 1378)سخنران( ، دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،  CVAسمينار سکته مغزي  -2

 1379)سخنران( ، دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،  MIسمينار سکته قلبي  -3

 1379سمينار هايپرتانسيون )سخنران( ، دانشگاه علوم پزشکي زنجان ،  -4

 1380کنگره بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري )سخنراني پانل(،  -5

 1384سمينار غذا، دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران،  -6

 1384ل کالب )آموزش باليني(، دانشکده پرستاري و مامايي ايران، ژورنا -7

 1385سمينار ورزش درماني در بيماريها، دانشگاه علوم پزشکي ايران،  -8

 1386سمينار ارتباط و نقش آن در آموزش، دانشگاه علوم پزشکي ايران،  -9

 1390انشگاه علوم پزشکي تهران، سمينار پيشگيري و کنترل ديابت، مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم د -10
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ششمين کنگره بين المللي قلب و عروق رضوي و دومين کنگره پرستاري بيماري هاي قلبي بيمارستان فوق تخصصي  -11

 1392رضوي مشهد )دانشگاه علوم پزشکي مشهد( )سخنران(، 

هاي دولتي تهران دانشگاه علوم  بررسي ديدگاه پزشکان و پرستاران درباره ارتباط همکاري پزشک و پرستار در بيمارستان -12

 1394مهر  9پزشکي 

http://eventmobi.com/each2014/agenda/54344/378378 

 

آموزش پرستاري بررسي نيازها و توقعات مديران پرستاري از فارغ التحصيالن پرستاري در حال و آينده )کنگره واکاوي  -13

 (1394در ايران()

مهارتهاي ارتباطي در آموزش پرستاري از ديدگاه مديران پرستاري، يک بررسي توصيفي تحليلي)کنگره واکاوي آموزش  -14

 (1394پرستاري در ايران()

 ()سخنران(1394نقش ارتباط درماني در انجام حرکت درماني بيماران سوختگي)پنجمين کنگره بين المللي سوختگي() -15

مشهد  ۱۳۹۵)سخنران( ) اسفندماه  يمبتال به سوختگ مارانياز پانسمان در ب يبر درد ناش کيتميتنفس ر يبررس -16

 )سخنران((يسوختگ يکنگره کشور نيمقدس( ) ششم

 

 

 ارائه پوستر:

 1381کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري )ارائه پوستر(، دانشگاه علوم پزشکي ايران،  -1

 1388پرستاري و مامايي )ارائه پوستر(، دومين همايش دانشجويان  -2

 1391دومين همايش بين المللي ايمونولوژي، آسم و آلرژي )ارائه پوستر(،  -3

 مشهد مقدس( ۱۳۹۵) اسفند ماه  يچند رسانه ا يحاد با روش خود مراقبت يدچار سوختگ مارانيب يزندگ تيفيک -4

 ۱۳۹۵تهران ) اسفندماه  يمطهر ديشه مارستانيدر ب يبستر يسوختگ مارانيخواب ب تيفيبر ک يحيترج يقيموس ريتاث -5

 (يسوختگ يکنگره کشور نيمشهد مقدس( ) ششم

http://eventmobi.com/each2014/agenda/54344/378378
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 12/12/1396) (يسوختگ يکنگره کشور ني( )هفتمرانيا يدانشگاه علوم پزشک 13/12/1396)يپوستر سوختگ ارائه -6

 (13/12/1396لغايت 

  20/08/1396لغايت  Virtual education and Nursing care  23/08/1396پوستر  ارائه -7

 (رانيدر ا يآموزش پرستار يکنگره واکاو نيدوم)

 

 

 حضور بعنوان دبير/ مدير اجرايي/ عضو كميته/ ديگر موارد

 1378عضو کميته علمي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زنجان،  -1

 1378علوم پزشکي زنجان، عضو هيأت رئيسه کنگره مراقبت هاي پرستاري در افراد سالمند دانشگاه  -2

 1378عضو کميته علمي کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري در افراد سالمند دانشگاه علوم پزشکي زنجان،  -3

عضو هيأت رئيسه دومين کنگره رويکردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي )نيازهاي امروز برنامه ريزي براي فردا(  -4

 1385دانشگاه علوم پزشيکي زنجان، 

عضو هيئت رئيسه پنجمين کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي )ارتباطات انساني( دانشگاه علوم پزشکي  -5

 1386ايران، 

عضو کميته علمي ششمين کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي )نوآوري هاي مراقبتي در پرستاري و  -6

 1387مامايي( دانشگاه علوم پزشکي ايران، 

 1388ماي دومين همايش دانشجويان کارشناسي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران، استاد راهن -7

 1388عضو کميته علمي سومين کنگره آموزش پرستاري و مامايي )رويکردها و چالش ها( دانشگاه علوم پزشکي ايران،  -8

شکي و خدمات بهداشتي درماني عضو هيئت رئيسه يازدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي در دانشگاه علوم پز -9

 1389ايران، 

استاد راهنماي همايش کشوري دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران،  -10

1389 
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 1390عضو هيئت رئيسه دومين همايش سوختگي دانشگاه علوم پزشکي تهران،  -11

 1391وژي، آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشکي تهران، عضو کميته علمي دومين همايش بين المللي ايمونول -12

     1391عضو هيئت رئيسه سومين همايش سوختگي دانشگاه علوم پزشکي تهران،  -13

داوري طرح تحقيقاتي تحت عنوان بررسي ارتباط رضايت شغلي پرستاران با رضايتمندي بيماران در مراکز آموزشي  -14

 1388درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي ايران، 

 (1393عضو هيئت رئيسه سومين همايش کشوري سوختگي ) -15

 تا بحال 1392عضو کميته پژوهشي دانشکده پرستاري، مامائي دانشگاه علوم پزشکي ايران، از سال  -16

 1393مسئول درس اصول و فنون مهارتهاي پرستاري، سال  -17

آموزش باليني)دانشگاه علوم پزشکي ايران عضو هيئت رئيسه کنگره آموزش پرستاري از نظريه تا عمل، ارتقاء کيفيت  -18

1393) 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران از  -منتور اساتيد باليني در بيمارستان حضورت رسول اکرم )ص( )مرکز آموزش -19

 تا کنون 01/07/1394

 1394عضو هيئت رئيسه کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ايران، دانشگاه علوم پزشکس ايران،  -20

 تا کنون  01/07/1394پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي از  عضو کميته -21

 تا کنون 1392مسئول درس اصول و فنون مهارت هاي پرستاري )علمي و نظري( از سال  -22

 تا کنون 1394مسئول درس فوريت ها و اورژانس هاي پرستاري)علمي ونظري( از سال  -23

 

  

 كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 (1378دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان ) -  -همايش يک روزه ايدز  -1

 (1379دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار ارتباطات و انگيزش  -2

شگاه علوم دان -سمينار دانشجويي کاربرد فرآيند پرستاري در مورد مددجويان مبتال به هيپرتانسيون )مسئول سمينار(  -3
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 (1380پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران )

 (1380دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار ارزشيابي  -4

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران  -کنگره بيماري هاي عفوني و گرمسيري )سخنران در پانل(  -5

(1381) 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  -گ هنگام اجراي دستورالعمل هاي پرستاري سمينار ارائه آموزش هماهن -6

 (1380درماني ايران )

 (1380سازمان تأمين اجتماعي ) -کنگره تازه هاي مراقبت هاي پرستاري و مامايي )سخنران( -7

 (1380تي درماني ايران )دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداش -کنگره رويکردهاي نوين در آموزش پرستاري ، مامايي  -8

 (1381دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کنگره مراقبت هاي پرستاري و مامائي )ارائه پوستر(  -9

 (1383دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کنگره سراسري پرستاري و مامائي )بهداشت باروري(  -10

 (1383دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -پزشکي قانونيسمينار آشنايي با مسائل  -11

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار تغييرات نوين دستورالعمل هاي پرستاري -12

Systematic Review of Cord Drainage in the Management of 3جلسه سخنراني  -13
rd
 stage of labor-  دانشگاه علوم پزشکي و

 (1384خدمات بهداشتي درماني ايران )

 (1384دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار غذا )سخنران(  -14

 (1385دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار ورزش درماني در بيماري ها )سخنران(  -15

 (1385دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -موزش پرستاري و ماماييکنگره رويکردهاي نوين در آ -16

 (1386پژوهشکده رويان ) -همايش سلولهاي بنيادي خون بندناف: پتانسيل و چشم انداز -17

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سرمايه اجتماعي و سالمت )سخنران(  -18

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -رماني در زخم هاي مزمنسمينار الرو د -19

 (1386دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار ارتباط و نقش آن در آموزش )سخنران(  -20

 (13861دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -سمينار پيوند اعضاء -21
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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  -ه سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي )ارتباطات انساني( کنگر -22

 (1386ايران )

دانشگاه علوم پزشکي و  -کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي )نوآوري هاي مراقبتي در پرستاري و مامايي(  -23

 (1387خدمات بهداشتي درماني ايران )

 (1388دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -Bنس تازه هاي هپاتيت مزمن نوع کنفرا -24

 (1388دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -کنگره آموزش پرستاري و مامايي )رويکردها و چالش ها(  -25

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران دانشگاه  -دومين همايش دانشجويان پرستاري، مامايي )استاد راهنما(  -26

(1388) 

 (1389دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ) -همايش کشوري آموزش علوم پزشکي  -27

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  -همايش کشوري دانشجويان پرستاري و مامايي )استاد راهنما(  -28

(1389) 

 (1390پژوهشکده رويان ) -المللي سلولهاي بنياديکنگره بين  -29

مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم  -سمينار بازآموزي برنامه کشوري پيشگيري و کنترل ديابت )سخنران( -30

 (1390)پرديس همت( علوم پزشکي تهران )

 (1390دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -همايش سوختگي  -31

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  -بين المللي ايمونولوژي، آسم و آلرژي )ارائه پوستر( همايش  -32

(1391) 

 ( 1391دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ) -همايش بين المللي سوختگي -33

ديشي استادان و نخبگان دانشگاه علوم نشست دانش افزايي استادان دانشگاه با موضوع استاد و اخالق )مديريت هم ان -34

 (1392پزشکي تهران )

کانادا، دانشکده پرستاري ، مامايي دانشگاه علوم پزشکي  UBCسمينار يک روزه گزارش سفر فرصت مطالعاتي دانشگاه  -35

 (1393ايران )
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 (1393يران )کنفرانس علمي پاي ديابتيک و ديابت )سخنران( دانشکده پرستاري، مامايي دانشگاه علوم پزشکي ا -36

 (1393کنفرانس علمي ادواري تحت عنوان علم و معنويت درعصر ما، دانشکده پرستاري، مامايي علوم پزشکي تهران ) -37

 (1394کنگره بين المللي نفرولوژي و اورولوژي )دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...()شرکت کننده() -38

( بررسي نيازها و توقعات مديران 1394ايران)سخنران()کنگره واکاوري آموزش پرستاري در ايران، دانشگاه علوم پزشکي  -39

 پرستاري از فارق التحصيالن پرستاري در حال و آينده.

( ارتباط در آموزش پرستاري از 1394کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ايران، دانشگاه علوم پزشکي ايران )سخنران() -40

 ديدگاه مديران پرستاري يک بررسي توصيفي و تحليلي

( تأثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر خودکارآمدي 1394واکاوي آموزش پرستاري در ايران )پوستر()کنگره  -41

 تغذيه اي در پيشگيري از پوکي استخوان در دختران نوجوان

( بررسي رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات آموزشي دانشکده 1394کنگره واکاوي پرستاري در ايران )پوستر() -42

 مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران.–اري پرست

( نقش ارتباط درماني در انجام حرکت 1394پنجمين کنگره بين المللي سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي ايران )سخنران() -43

 درماني بيماران سوختگي

  الديتهران برج م( ۱۳۹۵)ي و ارولوژ ينفرولوژ يالملل نيکنگره ب نيدوم -44

 (۱۳۹۶) يسوختگ يکنگره کشور نيهفتم -45

 ( ۱۳۹۶) رانيدر ا يآموزش پرستار يکنگره واکاو نيدوم -46

 (۱۳۹۸: دانشگاه نسل سوم )ييو ماما يآموزش پرستار يکنگره واکاو نيسوم -47

 

 

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

 1367دريافت تقديرنامه از شبکه بهداشت و درمان استان کردستان،  -1
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 (1372-76آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران ) دريافت سه تقديرنامه از معاونت -2

 (1377-79دريافت سه تقديرنامه از معاونت آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي زنجان ) -3

 (1384دريافت تقديرنامه از رياست محترم بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( به عنوان مربي نمونه در بالين ) -4

-85دريافت دو تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم دکتر اسکويي ) -5

1384) 

 (1386دريافت دو تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم دکتر اسکويي ) -6

 (1387رم بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( بعنوان مربي نمونه در بالين )دريافت تقديرنامه از رياست محت -7

 (1387دريافت تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران در امور آموزش باليني ) -8

دکتر اسکويي به عنوان  دريافت تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم -9

 (1387مشارکت در اخذ جايزه ملي بهره وري و گواهي تعهد و تعالي در بخش آموزش )

دريافت تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم دکتر اسکويي بعنوان  -10

 (1387برپاکننده غرفه فعاليت هاي دانشکده )

امه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم دکتر اسکويي در دريافت تقديرن -11

 (1387مشارکت کيفيت آموزشي دانشکده )

 (1387دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي ايران بعنوان استاد نمونه دانشکده ) -12

و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران سرکار خانم دکتر اسکويي در  دريافت تقديرنامه از رياست دانشکده پرستاري -13

 (1388راستاي امور فرهنگي دانشکده )

دريافت تقديرنامه از رياست محترم دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران جناب آقاي دکتر چراغي  -14

(1390) 

تاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران سرکار خانم دکتر دريافت تقديرنامه از معاونت محترم آموزشي دانشکده پرس -15

 (1392غياثونديان )

 (1392بهترين استاد پاسخگو دانشکده پرستاري، مامائي دانشگاه علوم پزشکي ايران ) -16
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 (1393استاد نمونه باليني در اولين جشنواره منتخبين برترين هاي عرصه آموزشي مرحوم استاد دکتر پروانه وثوق ) -17

()دانشگاه علوم پزشکي 1393دريافت لوح تقدير به عنوان استاد نمونه باليني در اولين جشنواره مرحوم دکتر پروانه وثوق ) -18

 ايران(

 23/08/1396. دهايها و تهد : فرصت رانيدر ا يآموزش پرستار يکنگره واکاو نيپوستر برتر در دوم -19
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