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  مشخصات فردي 

 

 نام  زهرا 

 نام خانوادگي  کاشانی نیا 

 محل تولد   تهران 

بیمارستان    -خیابان رشید یاسمی  -خیابان ولی عصر)عج(  -تهران جنب 

 دانشکده پرستاری و مامایی ایران   -سوختگیسوانح و  

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  43651602-021

 شماره تلفن همراه  -

  فاكس محل كار  88201448 -88201978

Kashaninia.za@iums.ac.ir پست الكترونيكي، كار آدرس  

  آدرس پست الكترونيكي، شخصي -

  استادیار :رتبه علمي

 عضو گروه آموزشی پرستاری کودکان)دانشکده پرستاری(   •

 عضو گروه اخالق پزشکی)دانشکده پزشکی(   •

 عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری  •

 : موزشيآمدارك و دوره هاي 

 کارشناسی  B.S 1364- 1358 ایران  تهران  پزشکی ایران علوم   پرستاری  کارشناسی -

  کارشناسی ارشد  MSN 1371-1368 ایران  تهران  علوم پزشکی ایران آموزش پرستاری کودکان   ارشد    کارشناسی  -

  :دوره هاي آموزشي

  -ورکیویدانشگاه ن  یوتوانبخشی با همکار دانشگاه علوم بهزیستی   ”  Training program in geriatric psychiatryماهه  “  6  یدوره آموزش •

  2000-1999ایران  -تهران

   1392-1391 ایران -تهران–تهران    یعلوم پزشکدانشگاه  –و تاریخ  پزشکی     مرکز تحقیقات اخالق   –  یاخالق پزشک  یمطالعات  فرصت •

 . 1395فلسفه اخالق    یآموزش  دوره •

 .1395مکاتب فلسفه اخالق،  یآموزش  دوره •

 شرکت در کارگاه ها:  •

 1372  کارگاه آشنائی باروشهای تدریس وارزشیابی •

 1373درکارگاه آموزش بر مبنای طرح مسئله •

 1373کارگاه نظارت وارزشیابی •

 1374کارگاه مبانی توانبخشی*   •

 1374خانواده درمانی وپویائی خانوادهکارگاه   •

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 1375جامعه نگرکارگاه آموزش پرستاری   •

 1375کارگاه آموزشی توان بخشی جامعه نگر •

 1375کارگاه آشنائی بامشاوره ژنتیك •

 1376کارگاه روش تحقیق پیشرفته در علوم پزشکی با تاکید بر شیوه های نمونه گیری وکارآزمائی بالینی •

• Workshop of” Improving Nursing Practice through Research”  as participant1377 

 F.G.D-1377ارگاه روش تحقیق کیفی  ک •

 1378کارگاه روشهای تدوین آزمون •

 1379مشارکتی    کارگاه ارگونومی •

 1379(spssکارگاه آمار کاربردی با تاکید بر استفاده از کاربری آن در پژوهشهای اجتماعی ) •

 1379کارگاه آموزشی یافته های پاراکلینیك در توانبخشی •

• Workshop of”Teaching Course in Cardiac Nursing”as participant2000   
 1379کارگاه تعیین اولویتهای پژوهش درپرستاری باروش ارگونومی   •

• Workshop of “Training program in geriatric psychiatry” as participant2000 
 1380کارگاه آموزشی ارگونومی •

 1380کارگاه مروری برتحقیقات کمی •

 1380آموزشی روشهای پژوهش کیفیکارگاه   •

 CQI1380کارگاه ارتقای مستمر کیفیت   •

 1381اجتماعی درشرایط اضطراری-کارگاه پشتیبانی روانی •

 1382کارگاه روش تحقیق •

 1382کارگاه روش تحقیق کیفی در علوم پزشکی •

 1386کارگاه مهارت های پیش از تدریس •

 1386توانبخشی وسالمندان(  -پرستاری)بخش کودکانکارگاه تدوین شرح وظایف تخصصی   •

 1386یتی جمع  قاتیتحق  گاهیپا  یکارگاه آموزش •

 1383  یسیمقاله نو  یکارگاه آموزش •

 1383پوستر  هیته  یکارگاه آموزش •

 C.V1383  یکارگاه آموزش •

 1384ژهیو  یدر واحد مراقبت ها  یطی کارگاه نوزاد و عوامل مح •

 1382ی آموزش  یتوانبخش  یکشور  یدر برنامه ها   یهماهنگ  یکارگاه آموزش  نیاول •

 E-Learning1385   یکارگاه آموزش •

 Need assessment1381  یکارگاه آموزش •

 IDL2007گارگاه   •

 1386"تدوین برنامه جامع تکامل کودکان ایرانی    "کارگاه مشورتی   •

 1386روز(3کارگاه آموزشی روش تحقیق بالینی) •

 1386روز (  2نقد مقاالت علمی)کارگاه آموزشی مهارتهای داوری و   •

 1386روز(  2کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد ) •

 1386کارگاه آموزشی آشنائی با منابع کتابخانه ای •

 1386روز(3کارگاه آموزشی مرور سیستماتیك ) •

 1387کارگاه تدوین برنامه درسی •

 1387شرکت در کارگاه نوآوری و خالقیت •

 . 1387اجتماعی سالمتشرکت در کارگاه تعیین کننده های   •

 .1389کارگاه بررسی پیش نویس کدهای ملی اخالق در حرفه پرستاری    در  شرکت •
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 1392شرکت در کارگاه اخالق حرفه ای پیشرفته، •

 .1394شرکت در اولین همایش خطاهای پزشکی و روش های پیشگیری از آن   •

 1395شرکت در دومین همایش خطاهای پزشکی،   •

 . 1397سوی دانشگاه نسل سوم،  شرکت در کارگاه حرکت به   •

 .1397کارگاه اخالق در پژوهش،    در  شرکت •

 .1397کارگاه توانمند سازی اساتید مشاوره تحصیلی،    در  شرکت •

 Story line1398شرکت در کارگاه   •

 1398شرکت در کارگاه سامانه های نوپا •

 1398ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش  کارگاه  شرکت در •

 . 1398(Systematic Reviewمرور نظام مند)شرکت در کارگاه   •

 .1398شرکت در کارگاه انواع تحقیقات کمی، •

 .1398کارگاه پژوهش از نوع ارزیابی،  در  شرکت •

 .1398روزه،    3کارگاه مقدماتی توانمند سازی مدرسین اخالق حرفه ای،    در  شرکت •

 . 1399روزه،    1شرکت در کارگاه اخالق و ارتباطات حرفه ای،   •

 .1399وبینار اخالق در پژوهش،   •

 :  زبان تسلط به  

   )مادری(یفارس  •

 انگلیسی  •

 عربی  •

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 پرستاری کودکان  •

 پرستاری سالمندی  •

 پرستاری توانبخشی  •

 اخالق حرفه ای و کاربردی  •

 آموزش پرستاری  •

 تحقیقات مداخله ای  •

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

   1369-1380عضو هیات مدیره انجمن پرستاری ایران   •

  کنوني انتصابات آكادميك

 1375-1372 عضو کمیته طراحان سوال آزمون کارشناسی ارشد  •

 1373سرپرست مرکز نگهداری وتوانبخشی شهدای هفتم تیر •

 1379-1375عضو هیات ممتحنه وارزشیابی رشته پرستاری •

 1381-1377ی  و توانبخش  یستیدانشگاه علوم بهز مدیر گروه آموزشی پرستاری •

شورای   • ومنطقه  HSRعضو  تحقیقاتی  اولویتهای  وتعیین  سنجی  نیاز  طرحهای  راهبردی  های  تحقیقاتی   وکمیته  پایگاه  ونیز  ای 

 )وزارت بهداشت( 1382جمعیتی

 1382-1383یو توانبخش  یستیدانشگاه علوم بهز باز آموزی کارکنان  سرپرست دفتر آموزش و •

 1385  -1382ی  و توانبخش  یستیدانشگاه علوم بهزدبیر هیات ممیزه   •

 1387-1386علوم بهزیستی و توانبخشیسرپرست کل اداره آموزش دانشگاه   •

 یو توانبخش  یستیدانشگاه علوم بهز 1391-1392عضو کمیته اخالق در پژوهش •

 تا کنون   1394دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران    عضو کمیته اخالق •



 

 4 

 1398تا      1394  رانیا  یدانشگاه علوم پزشک  یی و ماما  یدانشکده پرستار   مسئول برنامه ریزی رشته پرستاری توانبخشی •

 تا کنون  96از سال  رانیا  یدانشگاه علوم پزشک  ییو ماما  یدانشکده پرستارعضو شورای پژوهشی   •

 تا کنون.  1396عضو شورای فرهنگی دانشکده،   •

 . 1398دانشکده، 5Sعضو کمیته   •

و   • بهزیستی  علوم  داون)دانشگاه  سندروم  کودکان  در  توانبخشی  خدمات  استاندارد  الین(شناسنامه  بالینی)گاید  راهنمای  تهیه  کمیته  عضو 

 . 1398توانبخشی(،  

 . 1399پرستاری توانبخشی،  عضو کمیته بازنگری برنامه درسی   •

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 دانشکده پرستاری و مامایی  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 66-64 مربی  -قراردادی )طرح نیروی انسانی( تمام وقت •

 برزویه   پزشکی  گروه 71 67 مترون    -وایزر  سوپر  –سرپرستار    - تمام وقت  رسمی •

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی 74-71 عضو هیات علمی   -مربی تمام وقت  پیمانی  •

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  78-74 عضو هیات علمی  مربی  - تمام وقت  آزمایشی  -رسمی   •

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  87-78 عضو هیات علمی  مربی  - تمام وقت  رسمی قطعی •

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  -87 می عضو هیات عل استادیار   -تمام وقت رسمی قطعی •

 ران یا  یتا کنون دانشگاه علوم پزشک 93مهر   عضو هیات علمی  استادیار   - تمام وقت  رسمی قطعی •

  شايستگي هاي آموزشي

تدریس در مقطع کارشناسی

 پرستاری ارتوپدی  -

 پرستاری وبیماری چشم  -

 تاریخ وتحوالت پرستاری  -

 پرستاری گوش و حلق وبینی -

 اصول و فنون مامایی -

 و فنون تدریس ها  روش   -

 مقدمه داخلی و جراحی  -

 بهداشت مادران ونوزادان   -

  کودک سالم  یپرستار -

 پرستاری کودک بیمار  -

 اصول وفنون پرستاری  -

 ی روابط حرفه ا   و  یاخالق پرستار  -

 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

 بررسی وضعیت سالمت در کودک  -

 1بهداشت کودک وخانواده   -

 2بهداشت کودک وخانواده -

 در پرستاری   مفاهیم ونظریه ها -

 سمینار در مسائل پرستاری  -

 روشهای تدریس وارزشیابی   -

 روش تحقیق -

 سمینار تحقیق -

 تکامل کودک وخانواده  -

 مبانی اخالق و روابط انسانی) ارشد توانبخشی(  -
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 جراحی/ اورژانس/ سالمندی/ سالمت جامعه(   –اخالق پرستاری و روابط حرفه ای) ارشد پرستاری داخلی   -

 اخالق پرستاری در کودکان و روابط حرفه ای  -

 اخالق، حقوق و قانون در روانپرستاری  -

 اخالق در مشاوره مامایی)کارشناسی ارشد مشاوره مامایی(  -

 اصول و مبانی پرستاری توانبخشی  -

 قانون در مدیریت پرستاری)ارشد مدیریت پرستاری( اخالق و   -

 پاتو فیزیولژی مغز و اعصاب  -

 عضالنی   -پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی عصبی -

 پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی متابولیکی و تغذیه  -

 پرستاری توانبخشی اختالالت عملکردی ذهنی، روانی و اجتماعی  -

 سالمندان، کودکان، سوختگی و سرطان.   پرستاری توانبخشی گروه های خاص:  -

 بیماری های کودکان و کودکان استثنایی)ارشد مامایی(  -

   تجربيات پژوهشي

 تحقیقاتی و طرح های  پایان نامه

 . 1374  اصفهان   -نحوه مراقبت آنان    بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادران کودک مبتال به فلج مغزی و •

نوجوان   • دختران  ماهیانه  عادت  دوران  بهداشتی  رفتارهای  ای  مقایسه  تحت    11-18بررسی  دختران  با  بهزیستی  سرپرستی  تحت  ساله 

 . تهران–سرپرستی  خانواده  

 . شیراز–بررسی تحریکات لمسی بر افزایش وزن شیر خواران شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی   •

 . بابل-بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود دربکارگیری روشهای  مقابله نوجوانان مبتال به تاالسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی •

-اجتماعی وبهداشتی ایشان–مندی وارتباط آن با وضعیت اقتصادی  بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان  مقیم خانواده وسرا نسبت به سال •

 . سنندج

 . یاسوج -بررسی میزان تاثیر آموزش بر شیوه های مقابله ای مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر •

 . تهران-رستی خانوادهبررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی با دختران تحت سرپ •

 . قزوین-بررسی میزان آگاهی ،نگرش وعملکرد پرستاران در رابطه باانطباق موازین شرعی با امور مراقبتی در بیمارستانهای آموزشی •

روش آموزشی بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش های جراحی در مورد رعایت موازین پیشگیری از عفونت های    2بررسی مقایسه ای تاثیر   •

 . گیالن-یمارستانیب

 . تهران-برسی مقایسه ای عوامل استرس زا ورابطه آن با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده وزنان غیر سرپرست •

 .همدان-سال تاالسمی  6-12بررسی تاثیر دو روش بازدید منزل وآموزش در بیمارستان بر نحوه مراقبت والدین از کودکان   •

 .شیروان–ار خانواده کودک مبتال به فلج مغزی در مراجعین مرکز توانبخشی  بررسی تاثیر مراقبت در منزل به آپک •

 . تهران–سال بستری    3-6بررسی رابطه رضایت شغلی با میزان برقراری ارتباط پرستاران با کودکان   •

 . بندر گناوه-سال در خانه های بهداشت6ارزیابی عملکرد بهورزان در مراقبت از کودکان زیر   •

 .قم-هفته اول بعد از تولد  6اجرای برنامه ترخیص بر وضعیت  جسمی مادر ونوزاد در  بررسی تاثیر   •

 .بررسی مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی •

 . برسی تاثیر گلوکز خوراکی بر درد ناشی از تزریقات عضالنی به نوزادان ترم ،سمنان   •

 . بررسی تاثیر روش مراقبتی کانگورو بر واکنشهای رفتاری و نشانه های فیزیو لژیك ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان ترم،بندر عباس •

 . یتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط در بیمارستانهای اراکبررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضا •

 . تهران-بررسی تاثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب وبیداری شیر خواران مقیم در شیر خوارگاه های تحت نظر بهزیستی •

 .   تهران  شهر4  منطقه  درمانی–  بررسی تاثیر مشارکت مادران در بهبود الگوی تغذیه ای کودکان نوپا،مراجعه کننده به مراکز بهداشتی •

 . تهران-آموزش وپرورش شهر تهران  4بررسی  نقش آموزش پیش دبستانی  بر آگاهی های بهداشتی دانش اموزان اول ابتدائی منطقه   •

 . تهران-زسال مراجعین به مراکز بهداشت1-3بررسی رابطه عقاید مادری وعادات غذائی کودکان   •

 . کرمانشاه-به مادران کودکان مبتال به فلج مغزی مراجعین به مراکز توانبخشیبررسی میزان تنیدگی وشیوه های مقا •
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 . بررسی تاثیر آموزش تکنیك های اصالحات رفتاری بر چاقی دختران سن مدرسه شهرستان شهریار •

 . بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان •

–کامکار    یدرمان  یسال مراجعه کننده به مرکز آموزش  6-12  یابتیکودکان د  لهیکوزیگل  نیون و هموگلوببر قندخ   «یماساژ»سوئد   ریتاث  یبررس •

 . 1387  انی  عرب

تاثیر  برنامه توان بخشی خانواده محور بر آپکار و عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر در دبستان استثنایی   بررسی •

 . شهرری

پرستاری مشارکت دو سویه  "تاثیر    بررسی • مراقبت  بستری در بخش    "مدل حمایتی  نارس  نوزاد  دارای  والدین  و مشارکت  میزان تنش  بر 

 . 1389یژه نوزادان یکی از مراکز آموزشی تهران  مراقبت های و

 . 1391سال    یلواسان  دیشه  مارستانیدر پرستاران شاغل ب  زندگی  –استرس و تعارض کار    تیریمد  ریتاث •

 .1391دختران نوجوان چاق شهر کرج سال    یو افسردگ  یبر شاخص توده بدن  ییغذا  میورزش و رژ  ریتاث  یبررس •

 مبتال به سرطان پستان     یدر خانم ها  یدرمان  یمیاز ش  یبر تهوع و استفراغ ناش  یو بابونه آلمان  لیزنجب  ریتاث  سهیمقا •

والد  یکودکان دبستان  یزندگ   تیفیخانواده بر سطح کنترل آسم و ک  یتوانمند ساز   ریتاث  یبررس • به    نیمراجعآن ها در    نیمبتال به آسم و 

 .1392تهران    یدانشور  حیدکتر مس  مارستانیب

  ژه یو  ینوزادان در بخش مراقبت ها  یر ینوزاد نارس و بر وزن گ  یتنش و عزت نفس مادران دارا   زانیبر م   ییمراقبت کانگورو  ریتأث  یبررس •

 .1392سال    زدی  یاجتماع  نیو تأم  یصدوق   دیشه  یها  مارستانینوزادان ب

 .2نوع    ابتید  مبتال به  مارانیب  یزندگ  تیفیو ک  لهیکوزیگل  نیبر قند خون ،هموگلوب  یتیریبرنامه خود مد  ریتاث  یبررس •

شهر    پیه  یو ترس از سقوط در سالمندان مبتال به شکستگ  یروزمره زندگ  یها   تیبر منزل بر انجام فعال  یمبتن  یتوان بخش  ریتاث  یبررس •

 . 1392تهران

   .کرج    سیشهرستان فرد  یرستانیساله دب  18-16خواب نوجوانان دختر    تیو کم  تیفیآموزش بهداشت خواب بر ک  ریتاث  یبررس •

در   یدرمان  یمیتحت ش  كیحاد لنفوبالست  یساله مبتال به لوسم  12-7کودکان    یزندگ  تیفیو ک  یبر خستگ  یکاربرد ماساژ سوئد   ریتاث  یبررس •

 . کودکان    یمرکزطب

 . 93سال    نیساله قزو  11-6توده بدن در کودکان    هیارتقاء دهنده سالمت خانواده با عادات خواب و نما  یسبك زندگ  نیب  رابطه •

 . 1395یر یگ  یهمراه با پ  ییدر نوپا  سمیاصالح شده اوت  ستیچك ل  یفرهنگ  انطباق •

 .1394  لیشهر اردب  یمادران نخست زا   یمادر   تیمراقبت و هو  نی بر اعتماد به نفس ح  یمادر  ی نقش ها   یآموزش عمل  ریتاث  یبررس •

 .قائم شهر    یراز   مارستانیماژور در ب  ینوجوانان مبتال به تاالسم  یو افسردگ  یزندگ  تیفیبر ک  یمدل مراقبت مشارکت  یاجرا   ریتاث  یبررس •

 . پرستاران در شهر تهران  یو رفتار شهروند   یعدالت سازمان  نیارتباط ب  یبررس •

 .1393مفرح تهران     مارستانیب  یپرستار   رانیمد  یریگ  میتصم  یبر سبك ها   یتفکر انتقاد   یآموزش مهارت ها   ریتاث  یبررس •

 . 1394قرآن  اتیبا آ  یاصول منشور اخالق پرستار   نیمهمتر  قیتطب •

از قوان  یها  ستیتکنولوژ  یآگاه  زانیم  یبررس • استاندارد ها  نیاطاق عمل  ا  یو    ی دانشگاه علوم پزشک  یو درمان  یدر مراکز آموزش  یحرفه 

 . 1396رانیا

 . تهران-بررسی تاثیر روش پیشنهادی آماده سازی داروهای شیمی درمانی بر میزان آلودگی داروئی کارکنان پرستاری •

 . 1396در سالمندان مناطق منتخب شهر تهران در سال  یعموم  یبا خودکارآمد  یارتباط سالمت معنو   یبررس •

 . 1396سالمندان  یعموم  یبا خود کارآمد   یارتباط سالمت اجتماع  یبررس •

 . 1396خانواده در سالمندان شهر تهران در سال    یارتباط  اضطراب  با  سوءرفتار توسط اعضا   یبررس •

 .1397زیالیدر  بخش د  ی بر استرس درک شده سالمندان بستر   یتیریآموزش خود مد  ریتأث  یبررس •

 .1399  دی روماتوئ  تیخواب افراد مبتال به آرتر  تیفیبه روش بازخورد محور بر شدت درد و ک  یاثر آموزش خود مراقبت  یابیارزش •

 .1399منتخب استان گلستان، سال    یهامارستان بی  اورژانس  ¬بخش   نیپرستاران و مراجع  دیاز د  ماریحقوق ب  تیرعا  زانیم  سهیمقا •

 . 1399دیروماتوئ  تیافراد مبتال به آرتر  یروزمره زندگ  یتها یعملکرد و فعال  تیبر وضع  یاثر آموزش خود مراقبت  یابیارزش •
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  :انتشارات

 : مقاله هاي منتشر شده

 

 .1377مغزی ازنحوه مراقبت آنان* دانشور*بررسی تاثیرآموزش برمیزان آگاهی مادران کودکان مبتالبه فلج   -

 .1379نگاهی نو به تحقیقات ده سال اخیر پرستاری کودکان*طب وتزکیه* -

 .1380ای مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر * ارمغان دانش*-میزان تاثیر آموزش بر شیوه های مقابله   -

بکارگیری روشهای مقابله نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تاالسمی ماژور بیمارستان کودکان  بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود در   -

 .1385*مجله پزشکی هرمزگان*

 .1385تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی به پرستاران بر رضایت مندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط* پژوهش پرستاری* -

*  تاثیر مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراکز شبانه روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستانبررسی  -

 .1386مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان*

 .1387*فصلنامه پرستاری ایران*  -تاثیر شیوه غذا خوردن  کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه -

 .1387*بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده .مجله حیات   -

 .1388ماهه  *ارمغان دانش*  12-30تاثیر آموزش تغذیه به مادران بر الگوی غذائی کودکان نوپای   -

 .1388رل محرک های محیطی و رفتارهای حرکتی بر چاقی دختران سن مدرسه * مجله پزشکی هرمزگان*تاثیر آموزش تکنیك های کنت -

 .  1388بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان*مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان* -

 .  1389در نوزادان* افق دانش*  یعضالن  قیاز تزر  یمادر و نوزاد بر شدت درد ناش  میمستق  یتماس پوست ریتأث -

 .1391*  اتیدر پرستاران * مجله ح  زندگی  –و تعارض کار    یاسترس بر استرس کار  تیریمد  ریتاث  یبررس -

 .  1392*ی* مجله آموزش پرستارسیتدر  یابیارزش  اسیمق  یو روان سنج  یطراح -

 .1393*  یشهر کرج* مجله پژوهش پرستار  یچاق  یدختران نوجوان دارا  یبرشاخص توده بدن  ییغذا  میورزش و رژ  ریتاث -

 .  1393*رانیپستان ا  یها  یماری*مجله بیدرمان  یمیاز ش  یدر کنترل تهوع و استفراغ حاد ناش  لیاثر زنجب  یبررس -

 .1393*  اتیمجله ح تأثیر مراقبت کانگورویی بر تنش مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان*  بررسی -

 .1394مازندران *  یساله *مجله دانشگاه علوم پزشک  6-11ارتقاء دهنده سالمت خانواده با عادات خواب در کودکان    یسبك زندگ  نیب  رابطه -

 .1394جامع نگر*  یینوع دو *پرستاری و ماما  ابتیبه د  انیدر مبتال  لهیکوزیگل  نیبر کنترل قند خون و هموگلوب  یتیریاجرای برنامه خودمد ریتأث -

 .1394*یدر پرستار  یپژوهش توانبخش  هیماژور*نشر  ینوجوانان مبتال به تاالسم  یزندگ  تیفیبر ک  یمدل مراقبت مشارکت ریتأث -

 .1394و سالمت*  یریشگیماژور*مجله پ  ینوجوانان مبتال به تاالسم  یبر افسردگ  یمدل مراقبت مشارکت  ریتاث -

 .1395ارتقاء سالمت*  تیری* فصلنامه مدرازیشهر ش  یآموزش  یمارستانهایپرستاران ب  یشغل  تیو رضا  یعدالت سازمان  یهمبستگ -

در    رانی   ا  یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان -یآموزش یها مارستانیب در ماریحقوق ب یو استانداردها نیاتاق عمل از قوان یها ستیتکنولوژ یآگاه زانیم یبررس -

 96یو بهداشت نظام  یراپزشکپی  علوم  مجله-1395  –  96سال  

ارومی  ه، دوره هف  دهم، ش  ماره  مجله دانشکده پرستاری و مام  ایی  -زیالیسالمند بستری در بخش د مارانیبر استرس درک شده ب یتیریآموزش خودمد ریتأث -

 616-624،ص    1398،آبان    121درپی    هشتنم، پی

، زمستان  4، شماره 7دوره  -مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -1397در سال رفتیسالمندان شهر ج یعموم یو خودکارآمد یسالمت اجتماع نیارتباط ب  -

1399. 

-EFFECT OF DISCHARGE PLANING ON PHYSICAL STATUS OF NEONATES *ACTA MEDICA 

IRANICA,2006. 

-THE EFFICACY OF ORAL GLOCOSE FOR RELIEVING PAIN FOLLOWING INTRAMASCULAR INJECTICON 

IN TERM NEONATES * ACTA MEDICA IRANICA, 2006. 

-THE EFFECT OF DISCHARGE PLANING ON PHYSICAL STATUS OF IRANIAN MOTHERS IN 

POSTPARTUM PERIOD* Middle East  Journal of Nursing,2007. 

-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON PHYSIOLOGIC RESPONSES OF PAIN TO INTRA MUSCULAR 

INJECTION IN NEONATES *IRAN J Ped, 2007. 

-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON BEHAVIORAL RESPONSES TO PAIN OF AN  INTRA MUSCULAR 
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INJECTION IN NEONATES * JSPN, 2008. 

-HOW EFFECTIVE IS SWEDISH MASSAGE ON BLOOD GLUCOSE LEVEL IN CHILDREN WITH DIABETES 

MELLITUS? * ACTA MEDICA IRANICA, 2011. 

-The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Childrenwith Diabetes Mellitus *IRJ, 2011. 

-Effect of Family Empowerment on the Quality of life of School-Aged Children with Asthma* TANAFFOS, 

2014. 

-THE EFFECT OF KANGAROO CARE  ON weight gain of Premature Neonates in Hospitalized in  IN 

NEONATAL intensive care units *BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY, 2015. 

-Effect of Kangaroo Mother Care on the Self-esteem of Mothers of Preterm Infants Hospitalized in the 

Neonatal Intensive Care Unit *Client-Centered Nursing Care, 2015. 

-The Effect of Teaching Critical Thinking Skills on the Decision Making Style of Nursing Managers* Client-

Centered Nursing Care, 2015. 

-The Effect of Swedish Massage on Relieving Fatigue of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia 

Undergoing Chemotherapy  *Client-Centered Nursing Care, 2015. 

-Effect of Ginger and Chamomile on Nausea and Vomiting Caused by Chemotherapy in Iranian Women with 

Breast Cancer   *Asian Pac J Cancer, 2016. 

-The Relationship Between Spiritual Health and General Self-Efficacy in the Iranian Elderly   * Client-Centered 

Nursing Care, 2017. 

-Effect of family empowerment on asthma control in school-age children TANAFFOS, 2018. 
 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1374 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي   -حوادث خانگي كودكان وراههاي پيشگيري از آنها •

 1376 وتوانبخشيدانشگاه علوم بهزيستي    -مراقبت هاي بهداشتي كودكان در منزل •

 1378 انتشارات ماهتاب   -پيشگيري از چاقي در كودكان و اصالحات رفتاري •

 1378 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي  روشهاي استاندارد آماده سازي داروهاي شيمي درماني •

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 حوادث در کودکان پیش دبستانی- بهشتیعلوم پزشکی شهید   طب اجتماعی اطفال 1372 "

 برنامه های تربیت پرستاران توانبخشی  ضرورت و - علوم بهزیستی وتوانبخشی خانواده وبهتر زیستن 1373

 ساله اخیر پرستاری کودکان  10نگاهی نو به تحقیقات  -االعظم ةاهللدانشگاه علوم پزشکی بقی پرستاری  اولین همایش جامع 1375

 WHOکنترل درد سرطان با داروها ودیدگاههای  -شرکت ملی نفت ایران سرطان پرستاری و 1377

 بهداشت بلوغ -دانشگاه آزاد اسالمی اراک توسعه بهداشت مدارس 1378

 بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان مقیم خانواده وسرا نسبت به سالمندی -یعلوم پزشکی شهید بهشت -نگاهی تازه به سالمندان 1378

توانبخشی 1378 وتوانبخشی-پرستاری  بهزیستی  روانی  -علوم  های  مزمن  -رویکرد  بیماریهای  به  مبتال  کودک  توانبخشی  در  اجتماعی 

 وخانواده

 بیماریهای قلبی غیر سیانوتیك وسیانوتیك نوزادان  -انجمن قلب وعروق ایران -پرستاری قلب وعروق  1379

 نواده محورمراقبت های خا  -وزارت بهداشت -پرستار وجامعه 1379

 مقایسه رفتار های بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان تحت سرپرستی  -علوم بهزیستی مراقبت شبانه روزی ازکودکان 1379

 بی خوابی در سالمندان -دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی مراقبت و بهداشت سالمندان 1380

 تاثیر برنامه های بازدید منزل بر نحوه مراقبت والدین از کودک تاالسمی  -پزشکی خراسانعلوم  -آموزش ومراقبت بیماران مزمن 1380
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 اپیدمیولژی بیماریهای عفونی کودکان -تهران بیماریهای عفونی و گرمسیری 1381

 عوامل استرس زا ورابطه آن با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده -علوم پزشکی شیراز  -سالمت زنان 1381

نقش آموزش پیش دبستانی برآگاهی های بهداشتی    -دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی  -وپرورش کودکان پیش دبستانی   رشد 1381

 دانش آموزان 

 مقایسه نگرش سالمندان مقیم خانواده وسرا نسبت به سالمندی -بلژیك سالمندی 2002

 -پیش دبستانی برآگاهی های بهداشتی دانش آموزاننقش آموزش  -علوم پزشکی تبریز-پرستار وارتقاء سالمت کودکان 1381

رابطه آن با میزان   میزان رضایت شغلی پرستاران و   -علوم پزشکی کرمان  -نقش وجایگاه پرستار ومامادر عرصه خدمات بهداشتی 1381

 برقراری ارتباط با کودک بستری

بیماریهای کودکان 1382 المللی  بین  تهران  -پانزدهمین همایش  پزشکی  آپکار خانواده کودک    -علوم  بر  منزل  مراقبت در  تاثیر  بررسی 

 مبتال به فلج مغزی

بررسی تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیر    -علوم پزشکی تهران  -شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 1383

 خواران مقیم در شیر خوار گاههای بهزیستی

 اصول کلی آموزش به بیمار -انتهر بیماریهای عفونی و گرمسیری 1383

 نقش خانواده در اداره کودک مبتال به اختالالت تکاملی  -علوم پزشکی تهران هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 1384

 تاثیر آسم بر سالمت عمومی  -علوم پزشکی تهران هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 1384

تهران المللی بیماریهای کودکان هفدهمین همایش بین 1384 پزشکی  اجتماعی    -علوم  اضطراب  بر  مسئله  حل  مهارت  تاثیر  بررسی 

 کردستان -نوجوانان فاقد سرپرستی موثر  بهزیستی 

سال در خانه های بهداشت بندر  6ارزیابی عملکرد بهورزان در مراقبت از کودکان زیر  -علوم پزشکی تبریز  -ارتقائ سالمت کودکان 1384

 ه گناو

مراقبت 1385 و  پیشگیری  وتوان بخشی  -تکامل طبیعی کودک  بهزیستی  علوم  در   -دانشگاه  محور  مراقبت های خانواده  واهمیت  نقش 

 کودکان

 آسیبهای اجتماعی و ارتقائ سالمت -علوم پزشکی ایران  -چهارمین کنگره مراقبت های پرستاری ومامائی  1385

 آسیبهای اجتماعی کودکان  -علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385

 وضعیت کودکان خیابانی در ایران  -علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385 پزشکی  های    -علوم  نشانه  بر  گانگورو  مراقبتی  روش  گیری  بکار  تاثیر 

 فیزیولژیك ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان 

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385 پزشکی  درد    -علوم  از  ناشی  رفتاری  واکنشهای  بر  خوراکی  گلوکز  تاثیر 

 تزریق عضالنی در نوزادان 

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385 پزشکی  رو  -علوم  گیری  بکار  واکنشهای تاثیر  بر  گانگورو  مراقبتی  ش 

 رفتاری ناشی از درد تزریق عضالنی در نوزادان

تاثیر آموزش تکنیك های اصالح رفتارهای تغذیه و حرکتی    -علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان18 1385

 بر چاقی دختران سن مدرسه 

 آموزش به بیمار پس از جراحی -تهران کنگره علمی جامعه جراحان ایران 30 1385

 ضرورت پیگیری بیماران پس از جراحی  -تهران کنگره علمی جامعه جراحان ایران 31 1386

 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران  - کرمانشاه  همایش سراسری پژوهش در آموزش 1386

 معرفی ابزارهای بررسی درد در کودکان -نشگاه تهراندا -همایش بین المللی بیماریهای کودکان 19 1386

 مشارکت مادران بر الگوی تغذیه کودکان -دانشگاه تهران- همایش بین المللی بیماریهای کودکان  19 1386

 نقش پرستاران در بررسی اختالالت تکاملی ومداخله زودرس -دانشگاه تهران- همایش بین المللی بیماریهای کودکان  19 1386
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 خانواده، اعتیاد وکودکان ونوجوانان -دانشگاه تهران -همایش بین المللی بیماریهای کودکان 19 1386

 کودکان در حوادث طبیعی -دانشگاه تهران- همایش بین المللی بیماریهای کودکان  19 1386

 دادن عزیزان  شوک روحی واز دست-کودکان وجدایی  -دانشگاه تهران -همایش بین المللی بیماریهای کودکان 19 1386

تاثیر آماده سازی استاندارد داروهای شیمی درمانی بر میزان   -دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی 1386

 آلودگی کارکنان  

 توان بخشی بیماران جراحی   -تهران کنگره علمی جامعه جراحان ایران 32 1387

 
بهزیستی وتوان بخشی-ت ذهنی وارتباطیششمین همایش کودکان دارای مشکال 1387 با کودک دارای   -دانشگاه علوم  ارتباط خانواده 

 مشکالت ذهنی وارتباطی   

 مایع درمانی  - دانشگاه علوم پزشکی اراک   

 نقش و اهمیت حضور پرستار در مدرسه  -دانشگاه تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  20 1387

 تاثیر مراقبت های معنوی در رشد وپرورش کودکان -دانشگاه تهران المللی بیماریهای کودکان همایش بین  20 1387

 فقر و آسیب های اجتماعی  -دانشگاه علوم پزشکی ایران ششمین گنگره مراقبت های پرستاری و مامائی   1387

استرس زا و رابطه آنها با کیفیت زندگی زنان عوامل    -شهرداری تهران همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار 1388

 سرپرست خانواده  

 احکام و مسائل مرتبط با پیوند  -تهران کنگره علمی جامعه جراحان ایران 31 1388

 تاریخچه پیوند در ایران و جهان -تهران کنگره علمی جامعه جراحان ایران 31 1388

نقش و اهمیت مراقبت های خانواده محور   -شگاه علوم بهزیستی وتوان بخشیدان اولین سمینار علمی خانواده وکودک استثنایی 1388

 در کودکان مبتال به سندروم داون

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  21 1388 پزشکی  علوم  گلیکوزیله   -دانشگاه  هموگلوبین  بر  سوئدی  ماساژ  تاثیر 

 سال دیابتی   6-12کودکان 

محرومیت از ادراکات حسی و دریافت بیش از حد    -دانشگاه علوم پزشکی تهران المللی بیماریهای کودکان همایش بین  21 1388

   NICUآن در   

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  21 1388 پزشکی  علوم  تحقیقات   -دانشگاه  نمودن  کاربردی  و  عملی  برداری  بهره 

 حوزه پرستاری کودکان 

تهران مللی بیماریهای کودکان همایش بین ال 21 1388 پزشکی  علوم  :    -دانشگاه  مشکالت  حل  و  ها  چالش  کودکان،  پرستاری 

 معرفی مدل ارگونومی مشارکتی  

اقتصادی و فرهنگی بر رشد    -تاثیر محیط اجتماعی  -دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  21 1388

 وتکامل کودکان 

 عوامل خطر سبك زندگی موثر در چاقی کودکان  -دانشگاه علوم پزشکی تهران ن المللی بیماریهای کودکان همایش بی 21 1388

 The effect of Swedish massage on-دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  21 1388

Blood sugar in pediatric school age 
بررسی تاثیر بازی درمانی    -دانشگاه علوم پزشکی کردستان   تقاء سالمت ) بیماری های مزمن ( سومین سمینار  سراسری ار 1388

 گروهی برمیزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان در مرکز محك 

درمان های مکمل و جایگزین در مراقبت پرستاری    -دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  22 1389

 وزاد و کودک  از ن

 حمایت از والدین کودکان سندروم داون  -دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  22 1389

تهران همایش بین المللی بیماریهای کودکان  22 1389 پزشکی  علوم  بر   -دانشگاه  توان بخشی خانواده محور  برنامه  تاثیر  بررسی 

 آپگار خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی  
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بهشتی NICUتوانمند سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی وپرستاری در  1389 شهید  پزشکی  علوم  های    -دانشگاه  مولفه 

 اجتماعی سالمت و مراقبت های دوران اولیه زندگی 

 نقش عوامل اجتماعی در سالمت  -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سالمتسمینار  1389

 انسان : خلیفه خدا ، امانت پرستار   -دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی اخالق در پرستاری  1389

مراقبت های خانواده    -ه علوم پزشکی تهراندانشگا همایش ملی پرستاری کودکان  9همایش بین المللی بیماری های کودکان و  23 1390

 محور در جراحی کودکان 

تهران همایش ملی پرستاری کودکان  9همایش بین المللی بیماری های کودکان و  23 1390 پزشکی  علوم  مراقبت   -دانشگاه  مدل  تاثیر 

  پرستاری مشارکت دو سویه بر مشارکت مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان 

تهران همایش ملی پرستاری کودکان  9همایش بین المللی بیماری های کودکان و  23 1390 پزشکی  علوم  تاثیر   -دانشگاه  بررسی 

 توانبخشی خانواده محور بر عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی 

بهشت پنجمین سمینار آسم و رینیت آلرژی در کودکان 1390 شهید  پزشکی  علوم   Asthma Education for-یدانشگاه 

Parents,Children and Society 
بیماری های کودکان و    24 1391 المللی  پرستاری کودکان  10همایش بین  تهران-همایش ملی  در   یفرو گذار  -دانشگاه علوم پزشکی 

 مراقبت کودکان  

  یکودک آزار -شگاه علوم پزشکی تهراندان -همایش ملی پرستاری کودکان 10همایش بین المللی بیماری های کودکان و  24 1391

و چالش ها  یتوانمند ساز 1391 مراقبت ها  اصول  پرستار  یپزشک  یو  پزشکNICUدر    یو  علوم  مدل    ریتاث  -یبهشت  دیشه  یدانشگاه 

 NICUدر   ینوزاد نارس بستر یتنش مادران دارا زانیبر م هی مشارکت دو سو یمراقبت پرستار

بین    25 1392 و  همایش  کودکان  های  بیماری  کودکان   11المللی  پرستاری  ملی  تهران -همایش  پزشکی  علوم  ها  -دانشگاه    ی نقش 

 پرستار کودکان  

بیماری های کودکان و    25 1392 المللی  در    یخودکش -دانشگاه علوم پزشکی تهران -همایش ملی پرستاری کودکان  11همایش بین 

 نوجوانان 

بیماری    25 1392 المللی  بین  و  همایش  کودکان  کودکان  11های  پرستاری  ملی  تهران -همایش  پزشکی  علوم  و  -دانشگاه  خطرات 

  یحوادث در دوره نوجوان

   یمکارم اخالق  - یبهشت د یشه یدانشگاه علوم پزشک  یکنگره اخالق در پرستار نیدوم 1393

 اخالق آموزش  - یبهشت د یشه یدانشگاه علوم پزشک  یکنگره اخالق در پرستار نیدوم 1393

وتوان بخشی کنگره سندروم داون   نیچهارم 1393 بهزیستی  علوم  برا  یمراقبت ها  -دانشگاه  به   یخانواده محور  مبتال  کودکان 

 سندروم داون

 کودک   یبهداشت روان -دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 12 1393

 ی کودک آزار  دهی در پد  ط یکودک و مح  ،یمشخصات خانوادگ  -علوم پزشکی تهراندانشگاه   کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 13 1394

 ی جسم

نوجوانان مبتال به    یبر افسردگ  یمدل مراقبت مشارکت  ری تاث  -دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 13 1394

 ماژور یتاالسم

علوم   کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 13 1394 تهراندانشگاه   The effect of family empowerment on  -پزشکی 

the asthma control in school –age children with asthma 
پزشک و سل   ژه یو یمراقبت ها ،یویر  یها یماریب ی الملل نیکنگره ب 7 1394 علوم   The effect of  یبهشت  دیشه  یدانشگاه 

family empowerment on the quality of the life in parents of school –age children with asthma 
 نوجوانان  یمراقبت معنو -دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 14 1395

تهران کودکان  یپرستار یمل  ش یهما 14 1395 پزشکی  علوم  عمل  ریتاث  یبررس  -دانشگاه  به    یمادر  ینقش ها   ی آموزش  اعتماد  بر 

 مادران نخست زا ی مادر تیمراقبت و هو نینفس ح
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تهران ی الملل نیب ش یهما  نیو دوم یمل  ش یهما 15 1396 پزشکی  علوم  ها  -دانشگاه  توانبخش  ینقش  ارائه خدمات  در  به   یپرستار 

 کودک و خانواده

 برنامه مراقبت از کودکان خاص و ارتقاءسالمت ایشان -تهراندانشگاه علوم پزشکی  -ی الملل نیب ش یهما نیمپنجو   یمل شیهما18  -1399

 

  ارائه پوستر

رفتاری  -1379  واختالالت  روانی  زنجان  -بهداشت  پزشکی  علوم  ا  -دانشگاه  مراقبت  آموزش  ای  تاثیر  مقابله  روشهای  گیری  بکار  در  خود  ز 

 نوجوانان تاالسمیك 

 آموزش پرستاری جامعه نگر  -پزشکی همدانعلوم  کیفیت در خدمات آموزش پرستاری -1379

مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان بهزیستی   -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  بهداشت عمومی وطب پیشگیری 1379

 بادختران خانواده

تبریزهمایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان   1389 پزشکی  علوم  خانواده  -دانشگاه  توانبخشی  پرستاری   ضرورت  در  محور 

 کودکان معلول ذهنی 

  بر تنش مادران ییمراقبت کانگورو ریتاث - دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان یپرستار ی مل ش یهما 12 1393

  نوزادان یریبر وزن گ ییمراقبت کانگورو ریتاث - دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان  یپرستار ی مل ش یهما 12 1393

 بر عزت نفس مادران  ییمراقبت کانگورو ریتاث -- دانشگاه علوم پزشکی تهران کودکان یپرستار یمل  ش یهما 12 1393

 فعاليت های فرهنگی 

•  

  اعتبارات پژوهشي 

•  

  جوايز و افتخارات 

 1392 ینمونه کشور یبانو •

 1387و 1394پژوهشگر نمونه  •
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