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 مامایي ایرانیاسمي، دانشکده پرستاری و 

 آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 
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  پست الكترونيكي، كار آدرس

Khayeri.f@gmail.com آدرس پست الكترونيكي، شخصي  

 : همطراز استادیار رتبه علمي

  :موزشيآمدارك و دوره هاي 

 كارداني  -1

 1365 ،تهران ،خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي دانشگاه علوم پزشکي و ،كارداني پرستاری

 ليسانس -2

 1368 ،گیالن ،دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي ،كارشناسي پرستاری

 كارشناسي ارشد -3

 1372، تهران ،دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي ،كارشناسي ارشد آموزش پرستاری

  دوره هاي آموزشي

 

 زبان

Speaking: Good, Reading: Good, Writing: Good 

  مندي هاي حرفه ايعالقه 

 ،بازرسي و ارزیابي عملکرداورژانس ،ینورولوژ

  ي كنونيعضویت هاي حرفه ا

رانیا یعضو سازمان نظام پرستار   

رانیقلب ا یانجمن پرستار عضو  

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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  كنوني انتصابات آكادميك

 .1368-1369سوپروایزر و مدرس آسایشگاه خیریه سالمندان كهریزك  -1

 .1372-1368 ،مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي تهرانمربي دانشکده پرستاری و  -2

 .1375-1372 ،عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني اراك -3

 .1379-1375 ،مربي دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران -4

 .1376-1378 پرستاری و مامائي دانشگاه شاهدمربي دانشکده  -5

 .1386مهر  -1376مهر  ،سوپروایزر بیمارستان توس تهران -6

 .1389-1380 ،هیئت علمي دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ایران -7

 .1384 ،ایران اشتي درمانيدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهد معاون پشتیباني دانشکده پرستاری و مامائي -8

ات نماینده دانشکده پرستاری و مامایي ایران در كمیته ارزیابي مداخالت و تدوین استانداردها با محوریت استانداردسازی و تعرفه گذااری خذدم -9

 .1388 ،بدون تعرفه، معاونت درمان وزارت متبوع

و مامایي ایران و مركز تحقیقذات مراقبتهذای پرسذتاری دانشذگاه علذوم كمیسیون نظارت فني بر خریداری تجهیزات دانشکده پرستاری  مسئول -10

 .1387 ،پزشکي ایران

 .1389 ،کي و خدمات بهداشتي درماني تهرانعضو هیئت علمي دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزش -11

 .1389 ،مامایي دانشگاه علوم پزشکي تهرانمشاور اداری و مالي دانشکده پرستاری و  -12

 .1389 ،ه رئیس دانشکده و عضو كمیته جاب نیرو دانشکده پرستاری و مامایي تهراننمایند -13

 .1390 ،قائم مقام و معاون مشاور وزیر در امور پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -14

وزارت بهداشذت درمذان و آمذوزش مترقبذه گروه بهداشت ودرمان در حوادث غیردفتر مشاور وزیر در امور پرستاری در كمیته درمان كار نماینده -15

 .1390 ،پزشکي

 .1390 ،معاون قائم مقام وزیر در امور پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -16

 .1390 ،مشاور اداری و مالي رئیس مركز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران -17

 .تاكنون 1389 ،رستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي تهرانمشاور اداری و مالي دانشکده پ -18

 .1390بازرس ویژه مقام عالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  -19

 .1390 ،مدیریت مركز استروك نورواینترونشن پژوهشکده علوم اعصاب و پایه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران -20

 .1390 ،ي پژوهشکده علوم اعصاب و پایه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهرانمعاون اجرائ -21

 .1391 ،بیمارستان حضرت امام خمیني)ره( دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهرانعضو كمیته نظام پیشنهادات  -22

، بهداشت درمان وآموزش پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشذکي معاون اداره نظارت دفتر اعتبار بخشي و نظارت بر امور درمان وزارت -23
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 .1391مهرماه 

 .1391آبان  ،مدیریت بخش اورژانس مجتمع بیمارستاني حضرت امام خمیني)ره(دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران -24

 .1391 ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نظام پزشکي سازمانهای هیئت مدیره هماهنگي ستاد هماهنگي ششمین دوره انتخاباتمعاون -25

 ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمذاني تهذران مسئول كنترل ارزیابي و كنترل آسیب در بحران بیمارستان حضرت امام خمیني )ره( -26

30/3/92. 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشذتي درمذاني تهذران ،مجتمع بیمارستاني امام )ره( (عضو كمیته هوش بیمارستان حضرت امام خمیني)ره -27

 .تاكنون -1392مهر 

 .تاكنون -1392شهریور  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران ،()رهعضو كمیته اجرائي مجتمع بیمارستاني امام خمیني  -28

 .تاكنون -1392دی ماه  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران عضو كمیته خرید بیمارستان امام خمیني)ره(. -29

 .1393بازرس ارشد ستاد كشوری طرح تحول نظام سالمت  -30

 .1393 ماه. مردادپزشکيآموزشدرمانوزارت بهداشت -سردشتاالنبیا شهرستانخاتمجانبازان شیمیائيساماندهي وضعیت كلینیکعضو كارگروه -31

ارزیابي عملکذرد و پاسذخگویي بذه شذکایات وزارت بهداشذت درمذان و  ریزی و مدیریت پاسخگویي مشاور وزیر و مدیركل بازرسي،معاون برنامه  -32

 .1393آموزش پزشکي 

 .1394عضو شورای راهبری پنجمین همایش ملي و جشنواره تجارب برتر مدیریت عملکرد، كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتي و خصوصي  -33

 1396پیشگیری از حوادث ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي شهریور عضو كمیته  -34

 1396، دی ماه عضو كارگروه تهدیدات نوین كمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -35

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 

 

  شایستگي هاي آموزشي

 .تاكنون -1368بهشتي، تهران، ایران شهید  دانشکده های پرستاری شاهد،دانشجویان مقطع تحصیلي كارشناسي  جراحي -كلیه دروس داخلي .1

 .1369-1370آناتومي و فیزیولوژی اسایشگاه خیریه كهریزك .2

 .1372 -1374 روش تدریس دانشکده پرستاری و مامائي اراك .3

 .تاكنون 1372ایران، تهران،  اراك، دانشکده های پرستاری دانشجویان مقطع تحصیلي كارشناسي پرستاری در بحران و حوادث غیر مترقبه .4

 تجربيات پژوهشي

 در حال اجرا " ΙΙبررسي تاثیر پودر سیاه دانه بر میزان قند و چربي بیماران دیابتي نوع  "، جواهری جواد و همکارانخیّری فریدون  -1

 صالحیت های پرستاران و تکنسین های اورژانس پیش بیمارستاني ایران جهت حضور در موقعیتبررسي "و همکاران  ، آئین فرشتهخیّری فریدون -2
 ) در حال اجرا(1396بهمن ماه   "های بحراني

دی ماه "ایرانپیمایش ملي چالشهای دسترسي عمومي به دفیبریالتور خارجي خودكاردر بستر مراقبتي "و همکاران  ، مسعودی رضاخیّری فریدون -3

 )در حال اجرا( 1396

 1396دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران، آذر ماه  " 96ژوهشگر برگزیده سال پ -4
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، دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات ارزیابي بسته های طرح تحول نظام سالمت .خیّری فریدون، گودرزی لیال، خاكي ابراهیم، مشکیني علي - 5

 1394-1393 با همکاری وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي درماني سراسر كشور،بهداشتي 

بررسي تاثیر مدل شادماني فوردایس بر افسردگي، استرس، اضطراب و خستگي  خیّری فریدون، ربیعي لیلي، مسعودی رضا، محمدعلي صحرائیان. -6

 .1393شهر اصفهان ، بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،بررسي وضعیت سالمت عمومي پرستاران كشوراسکویي فاطمه ، سیدفاطمي فاطمه ، خیّری فریدون . -7

 1392درماني ایران با همکاری وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي 

 پایان نامه

 مراجعه كننده به II پیروی از برنامه درماني در بیماران دیابتي نوع بررسي تاثیر مداخالت آموزشي و پیگیری های تلفني بر میزان قند خون و .1

 .1389 كارشناسي ارشد كلینیک دیابت شهرستان خمین

 .1388بررسي عوامل مرتبط با كیفیت زندگي افراد با قطع اندام تحتاني مراجعه كننده به مركز جامع توانبخشي شهر تهران  .2

 انتشارات

 مقاله هاي منتشر شده

ارزیابي  وضعیت سالمت رواني پرستاران شاغل در بیمارسذتان هذای آموزشذي ایذران   یذک سیدفاطمي نعیمه.  خیّری فریدون، اسکویي فاطمه، .1

-91، صذفحات  1396، مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كردستان، دوره بیسذت و دوم، مهذر و آبذان پیمایش ملّي

100 

، پنجمذین همذایش نامه مداخله ای توانمندسازی خانواده محور بر رفتار مراقبتي و انتظارات پیامد مذراقبین بیمذاران همودیذالیزبررسي تاثیر بر .2

رامسر، با تاكید بر پیشگیری ، كنترل و ارتقاء كیفیت زندگي، نقش پرسذتار و مذراقبین )س( سراسری دانشکده پرستاری و مامایي فاطمه زهراء 

 95اردیبهشت بهداشتي ، 

رضایت بیماران و كاركنان درمان از اجرای برنامه های طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان های دولتي تحذت پوشذش دانشذگاه هذای علذوم  .3

همایش ملي نقد عملکذرد دولذت در حذوزه سذالمت، وزارت بهداشذت درمذان و آمذوزش پزشذکي بذا  ،پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور

 96/02/15،16، همکاری دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، سالن پژوهشکده نیرو

مان وزارت متبذوع ، در بیمارسذتان هذای دولتذي نحوه اجرای برنامه های شش گانه طرح تحول نظام سالمت از دیدگاه كارشناسان نظارت بر در .4

همایش ملي نقد عملکرد دولت در حذوزه سذالمت، وزارت بهداشذت  ،تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور

 .94/02/15،16 ه نیرودرمان و آموزش پزشکي با همکاری دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، سالن پژوهشکد

ارزیابي ماندگاری پزشکان در مناطق كمتر توسعه یافته و محروم بیمارستان های دولتي تحت پوشش دانشذگاه هذای علذوم پزشذکي و خذدمات  .5

همایش ملي نقد عملکرد دولت در حوزه سالمت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بذا همکذاری دانشذگاه هذای  ،بهداشتي درماني كشور

 .94/02/15،16 لوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، سالن پژوهشکده نیروع

برنامه كاهش میزان پرداختي بیماران بستری در بیمارستان های دولتي تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشذکي و خذدمات بهداشذتي درمذاني  .6

همایش ملي نقد عملکرد دولت در حوزه سالمت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بذا همکذاری دانشذگاه هذای علذوم پزشذکي و  ،كشور

 .94/02/15،16خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، سالن پژوهشکده نیرو

شذش دانشذگاه هذای علذوم پزشذکي و خذدمات طرح تحول سالمت با تاكید بر برنامه ترویج زایمان طبیعي در بیمارستان های دولتذي تحذت پو .7

همایش ملي نقد عملکرد دولت در حوزه سالمت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بذا همکذاری دانشذگاه هذای  ،بهداشتي درماني كشور

 .94/02/15،16علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، سالن پژوهشکده نیرو 

.شناخت اثر بخشي برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارتهای خود تصمیم گیری و خود حمذایتي  ری فریدونربیعي لیال، مسعودی رضا، خیّ .8

 1392، فروردین/اردیبهشت 1، جلد 15دانش آموزان دبیرستاني،مجله دانشگاه علوم پزشکي شهركرد،شماره 
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 .1391سال ، 25، جلد 75شماره  ،نشریه پرستاری ایران .تهران عوامل مرتبط با كیفیت زندگي افراد معلول با قطع اندام تحتاني خیّری فریدون. .9

بذر عذزت نفذس بیمذاران مولتیپذل  ( workOrem frame) اثر برنامه خود مراقبتي مبتنذي بذر الگذوی اورم مسعودی رضا، خیّری فریدون. .10

 . 1389، پاییز سال 12، جلد  3.شمارهجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گرگانم .اسکلروزیس

خود مراقبتي مبتني برالگوی اورم بر میزان خستگي و فعالیتهای روزانه زندگي بیماران مبذتال  هتاثیر اجرای برنام مسعودی رضا، خیّری فریدون. .11

 .1388، سال 10، جلد 3، شماره مجله توانبخشي .به مولتیپل اسکلروزیس

مجله پذژوهش  .شغلي پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصي منتخب شهر تهران وامل موثر بر فرسودگيع مسعودی رضا، خیّری فریدون. .12

 .1387، سال3، جلد 8، شماره پرستاری

المللذي انجمذن قلذب پانزدهمین كنگره بین .های پرستاری مربوط به آن براساس الگوی اورمراقبتمنو به نگرش.  مسعودی رضا، خیّری فریدون .13

 .1385، سال  FOو  ایران و فرانسه

 

14. Group Education and Nurse-Telephone Follow-Up Effects on Blood Glucose Control. Authors: Jaleh M. 

Aliha, Mina Asgari1, Feridone Khayeri, Majid Ramazani2, Ziba Farajzadegan3, Javad Javaheri4, 

International Journal of Preventive Medicine, Vol.Vol 4, No.No 7,, Year. 2013, Page:797-802. 

 

15. A group- foudation exercise schedule on quality of life and well - being in older men and women. 

Authors: Reza Masoudi,Safar Ali Esmaeili Vardanjani,Leili Rabiei,Jafar Moghadassi,Fereydoon Khayeri 

and Mohammad Rahimi Madish .Indian Journal of Science and Technology , Vol.5, No.2, Year. 2012, 

Page:165-169. 

 

16. Sleep Quality and Spiritual Well-Being in Hemodialysis Patients. Authors: Ahmad Ali Eslami 1; Leili 

Rabiei 2; Fereydoon Khayri 3; Mohammad Reza Rashidi Nooshabadi 4; Reza Masoudi. Iran Red 

Crescent Medical  Journal.Vol  .No 55, 2014 July; Pages: 167-171. 

 

17. Assessment of Health Evolution Plan with Emphasis on Franchise Reduction Plan for Patients 

Hospitalized in Hospitals affiliated to State Universities of Medical Sciences,. Authors : fereydoon 

Khayeri *1, Leila Goodarzi 2 , Ali Meshkini 3, Ebrahim Khaki 3. Client-Centered Nursing Care ,May 

2015 . Volume 1. Number 2. 

 

18. Evaluation of the Implementation of the Six Programs of National Health System Reform Plan from the 

Perspective of Health Monitoring Experts. Authors : fereydoon Khayeri *1, Leila Goodarzi 2 , Ali 
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 ها کتاب 

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستای شهرستان ها و شورای عالي سازمان  كلیاتخیّری فریدون، امامي رضوی سیّد حسن،  -1

 1395،تهران   مهر راوش، نظام پرستاری

كلیات ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پزشکي شهرستان  .امامي رضوی سیّد حسن، رضوی سیّدسجاد خیّری فریدون، -2

 .1392 ر راوش،انتشارات مه تهران  .ها

. تهران   كلیات سومین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری شهرستانها و شورای عالي سازمان نظام پرستاریخیّری فریدون . -3

 .1390 ،راوش مهر شاراتتان

 انس ها/سمينارها/ ارائه هاكنفركارگاه ها/

 

بازرسي،ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور و  دفاتر كارگاه آموزشي .1

 ، دبیر و سخنران  96/10/27، " 97تدوین برنامه عملیاتي سال "سازمان ها ی وابسته با رویکرد  

آمایش  3بازرسي،ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كالن منتطقه  دفاتر همایش .2

 ، سخنران 24/10/96، همدان، سرزمیني

و فناوری،  ، معاونت فرهنگي دانشگاه تهران، با همکاری معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات"دانشگاه اخالق مدار "همایش ملي .3

 ، شركت كننده 96/09/20،21

دومین كنگره واكاوی آموزش پرستاری در ایران)فرصت ها و تهدیدها(، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران با همکاری  .4

 ، عضو كمیته علمي، سخنران1396آبان  25لغایت  23ي، بهداشت درمان و آموزش پزشکمعاونت پرستاری وزارت 

بازرسي،ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور و  دفاتر كشوریمایش ه .5

 ، دبیر و سخنران  96/08/1،2، "چالش ها و فرصت ها"سازمان ها ی وابسته با رویکرد  

 ، شركت كننده1396یر عامل كشور، شهریور سازمان پدافند غ "مقابله با اقدامات تروریستي "كارگاه آموزشي  .6

 ، شركت كننده96/06/7وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  "حوادث غیر مترقبه "كارگاه آموزشي  .7

وزارت بهداشت درمان و  يو هماهنگ یمعاونت راهبرد "در نظام سالمت، ياقتصاد مقاومت یها و كاركردها طهیح نییتب" كارگاه آموزشي .8

 ، شركت كننده 96/06/5 يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک يهماهنگ وی معاونت راهبرد "، يآموزش پزشک

، دفتر بازرس ویژه ریاست جمهوری ، سالن اجنماعات سازمان  "دو روزه كلیه مدیران جامعه بازرسي و نظارت دولت  "دوره آموزشي تخصصي  .9

 شركت كننده 96/05/17،18انرژی اتمي ایران، 

 1396دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  شهید بهشتي مرداد  "اصول و مباني بازرسي و آموزش كاربرد پورتال "كارگاه آموزشي  .10

 ، سخنران

 95/10/8 ، وزارتخانه، سازمان ها و استانداری های سراسر كشور، تهران،سالن اجالس سران،تو بازرسي دول جامعه نظارت "نشست تخصصي  .11

اجالس مدیران  دفاتر بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات  "گلو گاه های فساد خیزحدود اختیارات دفاتر بازرسي و  "گاه كار .12

 ، شركت كننده و سخنران 95/10/4، آمایش سرزمیني وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکي مازندران 1دانشگاه های علوم پزشکي منطق 

 ( 190، سخنران)ارائه سامان 95/09/25،26،27،28، تهران ، نمایشگاه بین المللي، نمایشگاه بین المللي الکامپبیست و دومین  .13

اجالس مدیران  دفاتر بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم  "حدود اختیارات و وظایف ادارات بازرسي  "كارگاه  .14
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 ، سخنران ، شركت كننده  95/09/6، وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکي اراكآمایش سرزمیني  6پزشکي منطق 
اجالس مدیران  دفاتر بازرسي،  "انواع فساد اداری و چگونگي راهکارهای مبارزه با فساد، تبیین روشهای ارزیابي مدیران و كارشناسان  "كارگاه  .15

، آمایش سرزمیني وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکي شیراز 5شکي منطق ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم پز

 ، سخنران و شركت كننده 95/08/10

 95/09/22، سازمان غاا و دارو،  "مقابله با كاالهای قاچاق حوزه سالمت  "همایش ملي  .16

سازمان پدافند غیر عامل كشور، شركت كننده، ، قرار گاه پدافند زیستي كشور و " زیستي كشورمدیران  وكارشناسان پدافند  "مليهمایش   .17

95/08/5 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي ، سازمان پدافند غیر عامل و دانشگاه  "مدیریت عملکرد حوزه سالمت و پدافند غیر عامل  "همایش  .18

 شركت كننده، سخنران. 1/08/1395های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، بجنورد 

ادارات بازرسي، ، نقد و بررسي فساد در بهداشت و درمان، تئوری، روشها و مداخالت ،  "سالمت اداری و مبارزه با فساد "كارگاه آموزشي  .19

 ، سخنران95/05/27دنشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني، كرمانشاه  3ارزیابي و پاسخگویي به شکایات ،كالن منطقه 

دنشگاه های علوم پزشکي و  3كالن منطقه ادارات بازرسي، ارزیابي و پاسخگویي به شکایات ،، "اری و مبارزه با فسادسالمت اد "همایش  .20

 ، سخنران، شركت كننده95/05/27خدمات بهداشتي درماني، كرمانشاه 

جمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، هشتمین همایش علمي كاربردی اقتصاد مقاومتي، نگاهي به اقتصاد ایران در چاچوب اقتصاد مقاومتي، ان .21

 ، شركت كننده95/04/27

 ، شركت كننده 95/03/17ستاد مركزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  "جایگاه طب سنتي در ایران و اتریش "پوزیوم مس .22

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  "مسائل حقوقي و فني اداره بیمارستان ها و مراكز جراحي محدود "بازرسي و شکایات "كارگاه آموزشي  .23

 ) سخنران(95/03/16،17 بهداشتي درماني شهید بهشتي،

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي،  "مسائل حقوقي و فني اداره بیمارستان ها و مراكز جراحي محدود "همایش  .24

95/03/16،17 

ی علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر دانشگاه ها 95رنامه عملیاتي سال ه نامه و معرفي سامانه بوتبیین شی "كارگاه آموزشي  .25

 ۹۵ كشور، خرداد

پنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایي رامسر، بیماری های مزمن با تاكید بر پیشگیری، كنترل و ارتقاء كیفیت زندگي  نقش  .26

  1395پرستار و مراقبین بهداشتي،اردیبهشت 

، 1395اردیبهشت ماه  3فروردین ماه لغایت  29سمپوزیوم جهاني انجمن های جراحان مغز و اعصاب، معاونت علمي ریاست جمهوری، پنجمین  .27

 برج میالد

دیدهباني نظام سالمت، مروری بر تجارب جمهوری اسالمي ایران در استقرار پوشش همگاني  چهارمین نشست های تخصصي و گزارشات .28

 94/11/27قات سالمت جمهوری اسالمي ایران.سالمت، موسسه ملي تحقی

پژوهشکده بازتواني عصبي  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران با همکاری "خود مراقبتي و آموزش بیمار"كنگره سراسری  .29

 ۹۴/11/1 و 94/10/30وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

و  يعلم تهی، عضو كم94/10/15،16،17 ران،یا يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک اه،دانشگ"رانیدر ا یآموزش پرستار یواكاو“كنگره  .30

 پانل

بسیج جامعه پزشکي كشور و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید  "اقتصاد مقاومتي "هم اندیشي اساتید بسیجي با عنوان  .31

 1394بهشتي  آبان 

دفترمشاور وزیر و مدیر كل بازرسي ، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات وزارت متبوع،  "اصول و مباني بازرسي "كارگاه آموزشي  .32

 ، سخنراني، دبیر اجرایي 13،14/06/94

هفتمین همایش بین المللي مدیریت بیمارستاني ،رضایتمندی بیشتر با بهره وری بهتر منابع، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ، مركز  .33

 شركت كننده 94/04/25،26المللي رازی همایش های بین 

 مطهری،آموزش علوم پزشکي و جشنواره شهید ، شانزدهمین همایش كشوری Mini CEX, DOPS كارگاه روشهای نوین ارزشیابي بالیني  .34

94/02/19. 
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 .94/02/19كارگاه اقدام پژوهي در آموزش، شانزدهمین همایش كشوری آموزش علوم پزشکي و جشنواره شهید مطهری، .35

 

شانزدهمین همایش كشوری آموزش علوم پزشکي و جشنواره آموزشي شهید مطهری،جایگاه و نقش آموزش در طرح تول نظام سالمت، وزارت  .36

 .شركت كننده 94/02/19،20،21بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

 

دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات  همایش ملي نقد عملکرد دولت در حوزه سالمت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با همکاری .37

 شركت كننده 94/02/15،16 پژوهشکده نیرو، سالن بهداشتي درماني سراسر كشور

 

،  16/02/94دفترمشاور وزیر و مدیر كل بازرسي ، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات وزارت متبوع،  "كاربرد پورتال  "كارگاه آموزشي  . .38

 ، دبیر اجرایييسخنران
 

رونمایي از سامانه ملي پاسخگویي، همایش دفاتر بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات  .39

 .سخنراني 93/12/20،21بهداشتي درماني و سازمان های وابسته سراسر كشور.

 

ی شش گانه طرح تحول نظام سالمت  از دیدگاه كارشناسان نظارت همایش بین المللي تحول پایدار نظام سالمت، ارزیابي نحوه اجرای برنامه ها .40

 .شركت كننده، سخنران ، 93/12/5،6،7بر درمان وزارت متبوع ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان،

 

پرداختي بیماران بستری در همایش بین المللي تحول پایدار نظام سالمت، ارزیابي طرح تحول نظام سالمت با تاكید بر كاهش میزان  .41

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

 .شركت كنندهسخنران،  93/12/5،6،7اصفهان،،

 

 ، عضو پانل 1393اسفند كنگره آموزش پرستاری و مامایي از نظریه تا عمل  ارتقاء كیفیت آموزش بالیني  .42

 
همایش ساالنه  مدیران و روسای  دفاتر بازرسي ، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شذکایات دانشذگاه هذای علذوم پزشذکي و خذدمات بهداشذتي  .43

 ، سخنران، دبیر همایش20،21/12/93درماني و سازمان های وابسته ، 

 

سمینار سراسری ادغام آموزش پزشکي، مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشذتي درمذاني تهذران بذا همکذاری  .44

 93/11/30دبیرخانه شورای آموزش پزكي عمومي ، تاالر ابن سینا دانشکده پزشکي، 

 

ر نظام حسابداری دولتي ایران، وزارت بهداشذت درمذان و آمذوزش دومین همایش ملي استانداردهای حسابداری بخش عمومي با رویکرد استقرا .45

 .93/11/28پزشکي، 

 

 .، شركت كننده1393/ 29/10كارگاه تجهیزات پزشکي، مركز حوادث و فرریت های پزشکي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  .46

 

 .1393دی ماه  سومین كنگره آموزش بیمار و خودمراقبتي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ، .47

 

، شذركت 1393نخستین نشست تخصصي توانبخشي رواني و اجتماعي پس از حوادث و بالیا، دانشذگاه علذوم بهزیسذتي و توانبخشذي، دی مذاه  .48

 .كننده

 

، 1393، فذروردین پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشذتي درمذاني ششمین كنگره بین المللي جراحي مغز و اعصاب .49



 

 ۹ 

 .عضو كمیته اجرائي

 

50. Promotion of neuronal regeneration and functional recovery following strok  مركذز تحقیقذات الکتروفیزویولذوژی

 .، شركت كننده1393، فروردین پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 

 .، شركت كننده 1392صداو سیما، اسفند ماه  ،نوآوری در مدیریت تحول مراكز بهداشتي درماني  راهبردهای .51

 

ی، مركز تحقیقات الکتروفیزیولذوژی دانشذگاه علذوم پزشذکي و خذدمات بهداشذتي تازه های درمان بیماریهای قلبي با روش های الکتروفیزیولوژ .52

 .، شركت كننده 1392درماني تهران،اسفند ماه 

 

، مركز تحقیقات ترومبو هموستاز دانشذگاه علذوم پزشذکي و خذدمات (در جراحيrFVIIaانعقادی فعال نوتركیب ) viiیوم كاربرد فاكتور سمپوز .53

 .، شركت كننده1392بهداشتي درماني تهران ، بهمن ماه 

 

، همایش تجارت پارسذیان، بهمذن مذاه و توسعه( قی) نسل چهارم تحق ینوآور کردیكشور، با رو یتوسعه و فناور ق،یتحق رانیاجالس مد نیدوم .54

 .شركت كننده 1392

 

، 1392، وزارت بهداشت درمان و امذوژش پزشذکي و بسذیج جامعذه پزشذکي،بهمن مذاه مراقبت های پرستاری از قربانیان كوچک حوادث و بالیا .55

 .شركت كننده

 

، شذركت 1392وژش پزشکي و بسیج جامعذه پزشذکي،بهمن مذاه ، وزارت بهداشت درمان و امكاربردهای پژوهش در عملیلت در مدیریت بحران .56

 .كننده

 

، وزارت بهداشت درمان و اموژش پزشکي و بسیج جامعه پزشذکي،بهمن ارزیابي عملکرد شریان های حیاتي در جهت ارتقا عملیلت امداد و نجات .57

 .، شركت كننده1392ماه 

 

بهداشت درمان و آموزش پزشکي و بسیج جامعه پزشکي، سذالن همایشذهای رازی ، وزارت ششمین كنگره بین المللي سالمت در حوادث و بالیا .58

 .، شركت كننده 18/11/92الي  16/11/92،

 

، وزارت بهداشذت درمذان و آمذوزش پزشذکي و بسذیج یازدهمین كنگره بین المللي جراحي های كم تهاجمي و اولین كنگره بین المللذي چذاقي .59

 .شركت كننده 11/11/92الي 9/11/92جامعه پزشکي سالن همایشهای رازی،

 

 18/09/92 ،سذالن بیمارسذتان مذیالد ،علوم پزشذکي و خذدمات بهداشذتي درمذاني تهذران های پوست و پیری دانشگاهكنگره تازه های بیماری .60

 .، شركت كننده20/09/92

 

شذركت  17/09/92، 15/09/92 ،تان مذیالدسالن همایشذهای بیمارسذ، هفتمین كنگره سالیانه كولوپروكتولوژی و بي اختیاری بیمارستان میالد .61

 .كننده

 

تذاالر امذام  ،و درماني و .... نخستین كنگره ملي آموزش بیمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي .62

 .شركت كننده ،10/09/91، 08/09/91مجتمع بیمارستاني حضرت امام خمیني)ه(, 

 

ضایعات نخاعي بسیج جامعه پزشکي و مركز تحقیقذات ضذایعات مغذزی و نخذاعي دانشذگاه علذوم پزشذکي و خذدمات  سومین سمینار تخصصي .63
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 .شركت كننده 1390 ،بهداشتي درماني تهران

 

پنجمین كنگره بین المللي مدیریت بحران در بالیا بسیج جامعه پزشکي كل كشور با همکاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  .64

 .شركت كننده 1390 ،تهران

 

دومین همایش بزرگ دست اندركاران نظام سالمت با محوریذت جهذاد اقتصذادی در حذوزه سذالمت شذورای سیاسذتگااری بذا همکذاری كلیذه  .65

 .شركت كننده 1390 ،معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 

 .شركت كننده 1390 ،درماني تهران سمینار روز حهاني تغایه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي .66

 

 .شركت كننده 1390 ،تهران ،سمپوزیوم روزه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران .67

 

فدراسیون پزشکي جمهوری اسالمي ایران و اداره كل سذالمت شذهرداری  دانشگاه علوم پزشکي تهران، -دومین كنگره سراسری پزشکي ورزشي .68

 .شركت كننده 1390

 

 .كنندهشركت 1389 فرهنگي شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکي ایران و اجتماعي امور محترم معاونت -اولین همایش ملي سالمت شهری .69

 

 .1390بررسي وضیعت سالمت پرستاران كشور.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  .70

 

انرژی الکتریکي دانشکده پرستاری و مامذائي دانشذگاه علذوم پزشذکي و خذدمات  اقتصادی -ررسي تاثیر مدیریت مصرف انرژی بر وضعیت فنيب .71

 .1390 بهداشتي

 

 .شركت كننده 1390 ،درمان و آموزش پزشکي كارگاه آموزشي امنیت فناوری و اطالعات وزارت بهداشت، .72

 

 .نندهشركت ك 1390 ،كارگاه آموزشي كشوری مدیریت بیمارستاني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي .73

 

 1390، افزار پایش برنامه عملیاتي مدیریت تحول اداری معاونذت توسذعه وزارت بهداشذت ودرمذان آمذوزش پزشذکي كارگاه آموزشي كاربرد نرم .74

 .شركت كننده

 

گذروه مشذاوران تعذالي سذازان دانشذکده   ISO/TS/76/SC2/N544Rكارگاه آموزشي رویکرد فرآیند در سیستم مدیریت كیفیذت براسذاس .75

 .هشركت كنند 1389 ،پرستاری و مامائي ایران

 

و دانشکده پرستاری  گروه مشاوران تعالي سازان ISO-9001 2008كارگاه آموزشي تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد  .76

 .شركت كننده 1389مامائي ایران, 

 

 .1389 -1390اولین بار در كشور اجرای فرآیند الکترونیک سومین دوره انتخابات نظام پرستاری برای  .77

 

بررسي مشکالت اعضای هیئت علمي دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران در امر آمذوزش بذالیني  .78

1388. 

 

و خدمات بهداشتي درمذاني  بررسي ارتباط رضایت شغلي و خودكارآمدی اعضای هیئت علمي دانشکده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشکي .79
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 .1388ایران 

 

بنیذاد  EFQM سرآمد سازی دانشکده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران با به كارگیری مدل سذرآمدی .80

 .1384-1388 اروپایي

 

 .شركت كننده 1388 ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي A كارگاه آموزشي مقابله با پاندمي انفلوانزای .81

 

 .شركت كننده 1388 ،تهران ،دانشکده پرستاری و مامایي ایران IEQMكارگاه آموزشي مدل ایراني مدیریت كیفیت آموزش  .82

 

 .شركت كننده 1387 ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکي ایران (BSC)كارگاه آموزشي نظام نوین ارزیابي عملکرد و اثربخشي سازمان  .83

 

 .شركت كننده 1388 ،المللي بودجه ریزی عملیاتي مجلس شورای اسالميسومین كنفرانس بین  .84

 

تحقیقات صنعتي ایذران، وزارت بهداشذت، سذازمان صذدا و سذیما و شذهرداری  و آموزش مركز -اولین كنفرانس بین المللي حسابداری مدیریت .85

 .شركت كننده 1388

 

 .شركت كننده 1388 ،پزشکي ایراندانشگاه علوم  H1N1 سمینار مقابله با پاندمي انفلوانزای .86

 

 .شركت كننده 1388 ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکي ایران A سمینار عفونتهای حاد دستگاه تنفسي با تاكید بر آنفلوانزای نوع .87

 

 .شركت كننده 1387 ،دومین كنگره بین المللي بودجه ریزی عملیاتي مجلس شورای اسالمي .88

 

 .شركت كننده 1387 ،مامایي  رویکردها و چالشها دانشگاه علوم پزشکي ایرانسومین كنگره آموزش پرستاری و  .89

 

 .شركت كننده 1386 ،دانشکده پرستاری و مامائي ایران ICN كارگاه وضعیت پرستاری ایران و .90

 

 .شركت كننده 1386 ،اولین كنفرانس بین المللي بودجه ریزی عملیاتي مجلس شورای اسالمي .91

 

 .شركت كننده 1386 ،تهران ،ی دانشکده پرستاری و مامایي ایرانسمینار منوپوز و سالمند .92

 

 .شركت كننده 1386، تهران ،همایش ارتقاء كیفیت و آموزش بالیني  راهکارهای عملي دانشکده پرستاری و مامائي ایران .93

 

 .شركت كننده 1385 ،تهران ،كارگاه استرس دانشکده پرستاری و مامایي ایران .94

 

 .شركت كننده 1385 ،دفتر توسعه آموزش ،دانشکده پرستاری و مامائي ایرانكارگاه استومي  .95

 

 .شركت كننده 1385 ،كارگاه مشاوره تحصیلي دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائي ایران دانشکده پرستاری و مامائي ایران .96

 

 .ركت كنندهش 1385 ،تهران ،كارگاه مشاوره تحصیلي دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائي ایران .97

 

 .شركت كننده 1385 ،تهران، سمینار بررسي و ارزیابي درد و روشهای تسکین آن دانشکده پرستاری و مامائي ایران .98
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 .شركت كننده 1385 ،تهران ،اولین همایش سراسری طب النبي معاونت آموزشي وزارت متبوع .99

 

 1385 ،تهذران ،خذدمات بهداشذتي درمذاني ایذران دانشگاه علوم پزشذکي و پنجمین همایش مشترك پزشکي ایران و فرانسه )بیماریهای عفوني .100

 .شركت كننده

 

 .1385خدمات بهداشتي ایران  بررسي رضایت مندی كاركنان دانشکده پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و .101

 

 .شركت كننده1385  ،تهران ،سمینار پرستار و قانون دانشکده پرستاری و مامائي ایران .102

 

 .شركت كننده 1385 ،تهران ،سمینار نگاهي نوین بر آموزش بالیني دانشکده پرستاری و مامائي ایران .103

 

 .شركت كننده 1384 ،تهران ،سمینار احصاء فرآیندها دانشکده پرستاری و مامائي ایران .104

 

 .شركت كننده 1384 ،سمینار غاا دانشکده پرستاری و مامائي ایران .105

 

 كننده. شركت 1384، تهران ،رستاری و مامائي ایرانسمینار ارتباطات دانشکده پ .106

 

 رادیذوئي و چالشذهای پذیش روی ارائذه دهنذدگان خذدمات اینترنتذي در كشذور تلویزیذوني و هایفرستنده سمینارهای سیستمهای دیجیتالي، .107

 .شركت كننده 2006 ،دوازدهمین نمایشگاه الکامپ

 

شذركت  1384 ،درمذاني شذهید هاشذمي نذژاد -گروه مشاوران تعالي سازان مركز آموزشي EFQM كارگاه آموزشي خودارزیابي، تربیت ارزیاب .108

 .كننده

 

 .شركت كننده 1384 ،دانشکده پرستاری و مامائي ایران EFQM كارگاه خود ارزیابي .109

 

 .شركت كننده 1383 ،تهران ،جتمع آموزشي درماني و پژوهشي حضرت رسول اكرم )ص(م CPCR كارگاه .110

 

 .شركت كننده 1381 ،سراسری مراقبت های پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ایراندومین كنگره  .111

 

 .شركت كننده 1381، تهران ،سمینار ناباروری در مردان و زنان و روش های كمک به باروری دانشکده پرستاری و مامائي ایران .112

 

 .شركت كننده 1381 ،تهران، اری و مامائي ایرانسمینار بیماریهای عفوني نوظهور دانشکده پرست .113

 

 .شركت كننده 1381 ،تهران ،سمینار استرس و روشهای مقابله با آن دانشکده پرستاری و مامائي ایران .114

 

 .شركت كننده 1381 ،تهران ،سمینار ارائه آموزش هماهنگ هنگام اجرای دستورالعمل های پرستاری دانشکده پرستاری و مامائي ایران .115

 

 .شركت كننده 1380 ،تهران ،نگره رویکردهای نوین در آموزش پرستاری و مامائي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ایرانك .116

 

 داوري ها



 

 13 

 1396، معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندی شاپور مرداد  "مدیریت نوین پرستاری "كتاب -1

  ارائه پوستر

 

1-The 3rd Intervational and 8th  National Congress on Health Education and Promotion, "Effect of Fordyce 

Happiness Model on depression, stress, anxiety, and fatigue in patients with multiple sclerosis", Fereydoon 

.khayeri,R.Masoudi,Leili.Rabiei, Isfahan-Iran, 23-25 Agu 2017 

 

2- The 3rd Intervational and 8th  National Congress on Health Education and Promotion,"Iranian family 

caregivers’ challenges and issues in caring of hemodialysis patient’s : A descriptive explorative qualitative 

study ", Fereydoon .khayeri,R.Masoudi,Leili.Rabiei, Isfahan-Iran, 23-25 Aug 2017 

پنجمین همایش سراسری  ،بررسي تاثیر برنامه مداخله ای توانمندسازی خانواده محور بر رفتار مراقبتي و انتظارات پیامد مراقبین بیماران همودیالیز-3

پرستاری و مامایي رامسر، بیماری های مزمن با تاكید بر پیشگیری، كنترل و ارتقاء كیفیت زندگي  نقش پرستار و مراقبین دانشکده 

  1395بهداشتي،اردیبهشت 

 

مارسذتان همایش بین المللي تحول پایدار نظام سالمت، ارزیابي طرح تحول نظام سالمت با تاكید بر كاهش میزان پرداختي بیماران بسذتری در بی--4

 .93/12/7های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان،

 

ارت بذر همایش بین المللي تحول پایدار نظام سالمت، ارزیابي نحوه اجرای برنامه های شش گانه طرح تحول نظام سالمت  از دیدگاه كارشناسان نظ-5

 .93/12/7درمان وزارت متبوع ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان،

 

 .شركت كننده ،پوستر، 1390رآیند برگزاری انتخابات شورای عالي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمي ایران ف-6

 

 .شركت كننده ،پوستر، 1389فرآیند برگزاری انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری -7

 

 .1386، تاثیر اجرای برنام خود مراقبتي مبتني برالگوی اورم بر میزان خستگي و فعالیتهای روزانه زندگي بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس-8

 فعاليت هاي فرهنگي

 1384-1389عضو شورای فرهنگي دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .1

  اعتبارات پژوهشي

  
 

  افتخاراتجوایز و 

جراحي از دیدگاه دانشجویان، مدیر گروه و خود ارزیذابي نیمسذال دوم سذال  –در گروه داخلي كسب باالترین نمره ارزشیابي  "تقدیرنامه جهت  .1

 96-95تحصیلي 

 1396دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران، آذر ماه  " 96پژوهشگر برگزیده سال  "تقدیر نامه جهت  .2

و تالشهای مجدانذه  96تقدیر نامه جهت بازدید از مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکي كشور در ایام تعطیالت نوروز  .3

 1396از مقام محترم وزارت  95در سال 

 1396تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  .4

جهت تالش مستمر و شایسته در معاونت برنامه ریزی دفتر مشاور وزیر و مدیر كل بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شذکایات  تقدیر نامه .5
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 1396وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

بازرسي، ارزیابي عملکذرد و تقدیر نامه جهت تالش مستمر و شایسته در معاونت برنامه ریزی و مدیریت پاسخگویي دفتر مشاور وزیر و مدیر كل  .6

 1395پاسخگویي به شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

تقدیر نامه جهت تقویت نظام برنامه ریزی حوزه بازرسي از معاون برنامه ریذزی، همذاهنگي، حقذوقي و امذور مجلذس وزارت بهداشذت درمذان و  .7

 1395آموزش پزشکي 

 1395یر بهداشت درمان و آموزش پزشکي تقدیر نامه جهت روز پرستار از معاون وز .8

 1395تقدیر نامه جهت ارائه كارگاه آموزشي از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراك  .9

 1395 تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران .10

دوره انتخابذات هیئذت مذدیره هذای نظذام  چهذارمینستاد مركذزی اجرایذي  جانشین رئیسجهت  ه هاقائم مقام وزیر در امور دانشگاتقدیرنامه  .11

 1394، پرستاری شهرستانها و شورای عالي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمي ایران

ظام پرسذتاری شهرسذتانها و دوره انتخابات هیئت مدیره های ن چهارمینستاد مركزی اجرایي  جانشین رئیسوزارت جهت  تقدیرنامه مقام عالي .12

  1394، شورای عالي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمي ایران

 .1394تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  .13

 

 .1393بهداشت درمان و آموزش پزشکي تقدیرنامه از مشاور وزیر و مدیركل بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات وزارت  .14

 

 .1393تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  .15

 

 .1393تقدیر نامه از ریاست  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  .16

 

 .1392تي درماني تهران تقدیر نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداش .17

 

 .1392تقدیر نامه از ریاست پژوهشکده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  .18

 

 .1392تهران  درماني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتياز ریاست  ایثارگری  تقدیر نامه جهت .19

 

 .1392ره( تهرانقدیر نامه از ریاست بیمارستان حضرت امام خمیني)ت .20

 

 .1392ينظام پزشک ی سازمانها رهیمد ئتیدوره انتخابات ه نیستاد ششم سیمعاون درمان وزارت متبوع و رئاز  رنامهیتقد .21

 

 .1391ایثارگری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران  تقدیرنامه جهت .22

 

 .1391گیری عملکرد در آموزش عالي كاربردكارت امتیاز متوازن به عنوان ابزار اندازهو مامائي تهران جهت دانشکده پرستارینامه از ریاستتقدیر .23

 

 .1391از ریاست مركز ضایعات مغزی و نخاعي داننشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران  تقدیرنامه .24
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 .1390معاونت  یتصد جهتوزارت متبوع  یدر امور پرستار ریاز قائم مقام وزتقدیرنامه  .25

 

 .1390مجمع خیّرین سالمت شهرستان شبستر  تقدیرنامه جهت عضویت در .26

 

 .1390دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران از ریاست  ایثارگری  تقدیرنامه جهت .27

 

هذای نظذام تقدیرنامه مقام عالیه وزارت جهت مسئولیت كمیته اجرایي و پیگیری ستاد مركزی اجرایذي سذومین دوره انتخابذات هیئذت مذدیره  .28

 .1390، پرستاری شهرستانها و شورای عالي سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمي ایران

 

تقدیرنامه معاون وزیر جهت مسئولیت كمیته اجرایي و پیگیری ستاد مركزی اجرایي سومین دوره انتخابات شورای عالي سازمان نظام پرستاری  .29

 .1390 ایران جمهوری اسالمي

 

 .1390برگزاری سومین دوره انتخابات نظام پرستاری  جهتسازمان نظام پرستاری ایران  رئیس كل تقدیرنامه .30

 

 .1390پرستار برگزیده كشوری  جهت رئیس كل سازمان نظام پرستاری ایران تقدیر نامه از .31

 

 .1390كشوریپرستار برگزیده  جهتمشاور رئیس جمهور و رئیس مركز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری  تقدیر نامه .32

 

 .1390 پرستار برگزیده كشوری جهتمقام عالیه وزارت نامه تقدیر  .33

 

هماهنگي و برگزاری سومین دوره انتخابذات  جهتقائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران   تقدیرنامه .34

 .1389نظام پرستاری 

 

 .1389دانشکده پرستاری و مامائي تهران و ایران تقدیرنامه جهت فعالیت در تجمیع دو  .35

 

 .1389، پرستاریهای نظاممدیرهدوره انتخابات هیئتاجرایي و پیگیری ستادمركزی اجرایي سومینمعاون وزیر جهت مسئولیت كمیته تقدیرنامه .36

 

 .1389ماني تهران تقدیرنامه جهت ارائه نظرات مربوط به نقشه علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي در .37

 

 .1389ایثارگری دانشگاه علوم پزشکي ایران تقدیرنامه جهت .38

 

 .1389برگزیده پرستاری سازمان بسیج جامعه پزشکي تهران بزرگ و دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي  تقدیرنامه جهت .39

 

 .1388حضور بیش از ساعت موظف در سازمان دانشگاه علوم پزشکي ایران  جهتتقدیرنامه  .40

 

 .1388تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  نامه جهت دیرتق .41

 

 .1388ارتقاء امور فرهنگي دانشکده پرستاری و مامائي ایران  جهتتقدیرنامه  .42

 

 .1388ارتقاء عملکرد امور اداری و مالي دانشکده پرستاری و مامائي ایران جهت تقدیرنامه .43
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 .1388كسب رتبه اول عملکرد مالي در بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکي ایران  جهتتقدیرنامه  .44

 

 .1387كسب تندیس بلورین اولین جشنواره آموزشي شهید مطهری  جهتتقدیرنامه  .45

 

 .1387 تقدیرنامه جهت اخا جایزه ملي بهره وری و گواهي تعهد به تعالي در بخش آموزش دانشگاه علوم پزشکي ایران .46

 

 .1387تقدیرنامه جهت دستیابي مركز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ایران در بین مراكز تحقیقاتي تازه تاسیس  .47

 

 .1387تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  .48

 

 .1386تقدیر نامه جهت ایثارگری از ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران  .49

 

تقدیرنامه جهت ایجاد هماهنگي بین فعالیتهای دانشکده و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و مالي دانشذکده پرسذتاری و مامذائي  .50

 .1386ایران 

 

 .1385مراجعه كنندگان دانشکده پرستاری و مامائي ایران  %36/98رضایتمندی  جهتتقدیرنامه  .51

 

 .1385تقدیرنامه جهت بهبود كیفیت امور اداری و مالي و بازبیني برنامه راهبردی دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .52

 

 .1385در دستیابي به سرآمد سازی دانشکده پرستاری و مامائي ایران جهت تقدیرنامه  .53

 

 .1385یت در امر پیشبرد اهداف آموزشي دانشکده پرستاری و مامائي ایران تقدیرنامه جهت فعال .54

 

 .1385به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز  نامه تقدیر .55

 

 .1385تقدیر نامه جهت نظرسنجي بدست آمده از طرح تکریم ارباب رجوع دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .56

 

 .1385بدست آمده از میزان رضایت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائي ایران  تقدیر نامه جهت نظرسنجي .57

 

 .1384تقدیر نامه جهت بهبود و ارتقا كمي و كیفي امور اداری و مالي دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .58

 

 .1383تقدیرنامه جهت تالش در جهت رشد و بالندگي دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .59

 

 .1383تقدیر نامه در انجام وظایف محوله در پیشبرد اهداف آموزشي دانشکده پرستاری و مامائي ایران  .60

 

 .1374ك مربي نمونه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراتقدیر نامه جهت  .61
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