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 1387اسفند  -ساعت(6وم پزشكي ايران )دانشگاه عل  -كارگاه اخالق پزشكي 

 1388اسفند-ساعت( 40دانشگاه علوم پزشكي ايران) -كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي واحد رشد وبالندگي مطالعات هيات علمي 

 1389استاد راهنماي دانشجويان در همايش كشوري دانشجويان پرستاري آذر 

 1389ساعت( اسفند  5شركت در كارگاه كارآفريني )

 1390ساعت( تير ماه  6)     Endnote  كارگاه 

 1390خرداد ماه  يقفسه صدر يگراف ويراد ريشركت در كارگاه تفس

 1390ساعت(خرداد ماه  6)  يشركت در كارگاه اسكوپ 

 1390ماه  ريت ني نو يشركت در كارگاه پانسمان ها

 1390ساعت(اسفند ماه  6)     OSCEشركت در كارگاه 

 1391ساعت(دي  8نشت هم انديشي اساتيد )سبک زندگي()

 1391ساعت(اسفند  12آسم و آلرژي ) –داور در دومين همايش بين المللي ايمنولوژي 

 1392ساعت(مهر ماه  10) يشركت در كارگاه خستگ

 1393ساعت(بهمن 5)شركت در كارگاه انجمن علمي پديده شناسي علوم سالمت 

 1393مهر ماه  LMS ستميو س يبا آموزش مجاز يي شركت در كارگاه آشنا

 1393ارتقاء آموزش باليني اسفند  –عضويت در پانل كنگره برنامه آموزش پرستاري و مامايي از نظريه تا عمل 

 1394ساعت(خرداد  10شركت در كارگاه طراحي و توليد محتواي الكترونيكي)

 1394ساعت( تير  10)advanced power pointشركت در كارگاه آشنايي با اصول مولتي مديا و 

 1394عضو كميته علمي كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه  

 1394عضويت در پانل كنگره واكاوي آموزش پرستاري در ايران دي ماه 

 1394ماه  يد رانيدر ا يآموزش پرستار يارائه پوستر در كنگره واكاو

 1394ارائه مقاله در كنگره كشوري سوختگي اسفند ماه 

 1395ارديبهشت –ساعت (10مدرس كارگاه مديريت دانشجويان در كارآموزي و نيدل استيک ) 

 1395ساعت(خرداد 10دبير كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان )

 1395ساعت( خرداد 5ي ترجمه پيشرفته )شركت در كارگاه اصول و مبان

 1395ساعت(خرداد 5پديدار شناسي ) –شركت در كارگاه روش تحقيق كيفي 

 1395 خردادساعت( 6شركت در كارگاه آشنايي با ثبت اختراع و مالكيت معنوي )

 1395ساعت(مهر  10) Articulate Story Line 2شركت در كارگاه 

 1395ساعت(آذر  10ايمني بيمار )دبير  كارگاه كنترل عفونت و 

 1396ساعت(ارديبهشت 10دبير  و مدرس كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان )

 1396ساعت(خرداد  4در ايران و كانادا )  شركت در سمينار علمي آموزش پرستاري

 1397ساعت(ارديبهشت 8دبير  و مدرس كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان )

 1397ساعت(ارديبهشت  5)  -ركت در كارگاه آموزشي روش تدريس مقدماتي  ش

 1397ساعت(ارديبهشت  5)  -شركت در كارگاه روش تحقيق مقدماتي  

 1397ساعت( ارديبهشت  4شركت در كارگاه اخالق حرفه اي )

 1397ساعت(خرداد  5) -(  1شركت در كارگاه آموزشي توليد محتوا )

 1397ساعت(تير  4آموزش پاسخگو)شركت در كارگاه 

 1397ساعت(تير  2شركت در كارگاه هم انديشي تعامل اخالقي استاد و دانشجو )

 1397ساعت(مرداد   8دبير كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان )
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 1397ساعت(شهريور  4شركت در كارگاه توانمند سازي اساتيد مشاوره تحصيلي)

 1397ساعت( آبان  4حركت به سوي دانشگاه نسل سوم )شركت در كارگاه 

 1397ساعت( دي  8مدرس  كارگاه كنترل عفونت در بيماران  و بيمارستان )

 1397ساعت(دي  3شركت در كارگاه اخالق در پژوهش )

 1397ساعت(بهمن  2شركت در كارگاه آموزش ثبت برنامه  در سامانه آموزش مداوم)

 1398ساعت (ارديبهشت  5ساختار دانشگاه و آيين نامه ها) شركت در كارگاه آشنايي با 

 1398ساعت( ارديبهشت  8مدرس  كارگاه كنترل عفونت در بيماران  و بيمارستان )

 1398ساعت( ارديبهشت  2شركت در كاركاه پژوهش از نوع ارزيابي )

 1398ساعت(خرداد 5شركت در كارگاه  باز انديشي در آموزش ) 

 1398ساعت( خرداد 2اخالق در  پرستاري )شركت در راند 

 1398ساعت( تير  2شركت در كنفرانس چالش هاي قانوني در بالين )

 1399ساعت( مهر3)19شركت در كارگاه مالحظات و اخالق فقهي در مواجهه و پاسخ گويي به پاندمي كويد

  زبان 

 فارسي )زبان مادري( 

 انگليسي

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 آموزش باليني  

 پرستاري قلب و عروق 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 عضو نظام پرستاري

  کنوني انتصابات آكادميك

 1389تا   1380مربي عضو هيات علمي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران شهريور 

 92تا خرداد 1389مربي عضو هيات علمي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 تا كنون 92دانشگاه علوم پزشكي ايران از خرداد مربي عضو هيات علمي ، 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1371-1379عضو هيات علمي دانشگاه ازاد 

 1374 -1379              "مدير گروه پرستاري   

 1371-1379سوپر وايزور باليني                    

 تا كنون  1388وجراحيمسئول امور باليني گروه داخلي 

 16/11/1389تا  3/5/1389جراحي سرپرست گروه داخلي و

   تا كنون 23/11/89معاونت گروه داخلي و جراحي   

  شايستگي هاي آموزشي

  1371دانشگاه تربيت مدرس   –گواهي صالحيت مدرسي 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

عباسي   عروق كرونر)استاد مشاور( عيسي  پيوند  بيماران متعاقب عمل  بر كيفيت زندگي  بازتواني قلبي  برنامه  تاثير  مقطع كارشناسي    -بررسي 

   1390دفاع نهايي آبان ماه  -ارشد
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مشاور(  رضايت  ارتباط  بررسي  )استاد  اراك  درماني  آموزشي  مراكز  در  پرستاران  شغلي  فرسودگي  و  شمس  -شغلي  خانيسيمين  مقطع    -ي 

 1391آذر ماه  نهاييدفاع   -كارشناسي ارشد

خانم    )استاد راهنما(    -مقطع كارشناسي ارشد  بر التيام زخم و شدت درد در زنان تحت عمل جراحي سزارين  برنامه آموزش خود مراقبتي  رتاثي

 1395دفاع نهايي اسفند  فريده رستمي 

آموزشي و اسكلتي مرتبط با حمل بيمار در مراكز  ني ت عضال الامل خطر ايجاد كننده اختالبررسي درك و عملكرد كاركنان پرستاري نسبت به عو

 -1396بهمننهايي   دفاع آقاي وحيد حاتمي  ) استاد راهنما(  – -مقطع كارشناسي ارشد  1396و درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

زندگي كاري پرستاران بيمارستانهاي تامين اجتماعي استان تهران ) استاد مشاور(  بررسي ارتباط سبک زندگي ارتقاء دهنده  سالمت با كيفيت   

 1397دفاع نهايي دي 

بررسي ارتباط شايستگي فرهنگي پرستاران با رفتارهاي مراقبتي آنها در مراكز آموزشي  درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران سال      

     1399مشاور( خانم فاطمه السادات خاني .دفاع نهايي مردادمقطع كارشناسي ارشد . )استاد -1398

بيمارستانهاي منتخب  در  داراي كلستومي  افراد  زندگي  و كيفيت  كارآمدي  بر خود  اي   رسانه  افزار چند  نرم  بر  مبتني   آموزش  تاثير  بررسي 

 1399رشهريو -الهام عبابافها   خانم  دانشگاه  هاي علوم پزشكي شهر تهران )استاد مشاور( 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

 88( تابستان 8فصل نامه پرستاري قلب و عروق )شماره  _روشهاي تهويه مكانيكي غير تهاجمي در درمان بيماران با نارسايي تنفسي

 91آبان ماه  78شماره 25نشريه پرستاري ايران دوره _ارتباط فرسودگي شغلي با مشخصه هاي فردي پرستاران

برون سازماني  درون عوامل با پرستاري كاركنان مواجهه از ناشي فشار شدت و فراواني مجله  _سوختگي   هاي بخش بر حاكم  سازماني و 

 91سال 2شماره   18پرستاري و مامايي تهران دوره 

 چاپ مقاله  
Effect of Multimedia Self-Care Education on Quality of Life in Burn Patients www.wjps.ir /Vol.6/No.3/September 2017 

 

Effects of Multimethod Teaching Approach on the Learning Outcomes of Nursing Students Client-Centered 

Nursing Care 01 Feb 2019 

 
 

 بيمار حمل  با مرتبط اسكلتي و عضالني اختالالت  خطر عوامل به نسبت پرستاري كاركنان چاپ مقاله درك

 1396 سال در كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه درماني آموزشي مراكز در

 1396 بهار اول، شماره سوم، دوره كردستان، پيراپزشكي و  مامايي پرستاري، دانشكده مجله

آموزشي درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم بررسي ارتباط سالمت معنوي  با كيفيت خواب  در بزرگساالن  مبتال به نارسايي قلبي در مراكز  

 1398. سال 1مجله پرستاري قلب و عروق دوره هشتم . شماره  -پزشكي ايران

 چاپ مقاله

     جلد هشتم . شماره دوم   1398مجله بيماري و تشخيص-پانسمان بيماران سوختگي تعويض تاثيرتنفس عميق بر اضطراب 

  سال بيست و دوم -سالمت و مراقبت  اي خود مراقبتي غير دارويي كنترل درد بر درد جراحي سزارين مجله  چاپ مقاله  تاثير آموزش  روش ه

   1399 بهار  -شماره اول 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1387 -متابوليكي فرايند مراقبت هاي پرستاري  -بيماريها و اختالال ت غدد آندوكريني

 1388 -اصول تغذيه و مراقبتهاي پرستاري-اختالالت دستگاه گوارشيبررسي 

 1388 -تغذيه در سالمت  و بيماريهاي گوارشي

  1389 -معاينه باليني چشم وگوش
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 1390 -اصول و مهارت هاي پرستاري

 1391بررسي و مراقبت در اختالت هيپوفيز و غده آدرنال 

 1391-اندوكرينيمطالعات تشخيصي در سيستم 

  1392 -مراقبت و درمان زخم    

 1393بررسي و مراقبت بيمار در اورژانس هاي پزشكي قبل از بيمارستان

 1394قبتهاي اورژانسي اهميت تهويه  و متابوليسم سلولي در حوادث و مرا

 1394بررسي بيمار در تروماهاي قبل از بيمارستان با تاكيد بر تروماي صورت

 1395سالمندي اورژانس هاي 

 1395پزشكي در اقدامات حياتي ثبت و بايگاني  اورژانس هاي 

 1395مروري بر طب اورژانس بارداري و زايمان 

 1397اندازه صحنه در اورژانس هاي پيش بيمارستان

 1398بررسي كبد در بالين 

 1398بررسي بيماريهاي پانكراس و مراقبت سال

 1399پرستاريبيماري تيروئيد و  

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 1393مهرساعتneedle stick   (4    )و     وژنيدر كارگاه آموزش مداوم برنامه ترانسف   يسخنران

 1393ساعت( اسفند    4)  نياجسام سنگ  ييدر كارگاه جابجا  يسخنران 

 1394  نيساعت( فرورد  4)  منيا  وژنيدر كارگاه آموزش مداوم ترانسف  يسخنران

 1394  يد  رانيدر ا  يآموزش پرستار  يدر كنگره واكاو   يسخنران

 1396  خردادساعت(    4)  انتقال خون و فراورده هاي خوني  –پرستار  در كارگاه آموزش مداوم    يسخنران

 1396  مهرساعت(    4)  خود مراقبتي و خود مديريتي بيماران  -پرستار  در كارگاه آموزش مداوم    يسخنران

 1396  مهرساعت(    4)  فيزيو تراپي و كار درماني بيماران سوختگي و مديريت پرستاردر كارگاه آموزش مداوم    يسخنران

 1396  ديساعت(    4)  و تست های آزمایشگاهیپرستار  در كارگاه آموزش مداوم    يسخنران

 1396  ديساعت(    8)  آمادگي همتاياراندر كارگاه    يسخنران

 1398ساعت( خرداد  2سخنراني در كارگاه اصول قانوني مراقبت از بيمار در حال احتضار و پس از مرگ )

 1398ساعت( خرداد  2سخنراني در كارگاه زخم و تكنولوژي  درمان زخم )

 1398ساعت( خرداد  2قانوني مراقبت از بيمار در حال احتضار و پس از مرگ )سخنراني در كارگاه اصول  

 1399ساعت( تير  2سخنراني در كارگاه مهارتهاي  برقراري ارتباط اثر بخش)

 1399ساعت( مرداد  2سخنراني در كارگاه مهارتهاي  برقراري ارتباط اثر بخش)

 1399ساعت(شهريور2سخنراني در كارگاه تشخيص پرستاري )

 1399ساعت( مهر    2نراني در كارگاه مهارتهاي  برقراري ارتباط اثر بخش)سخ

 1399ساعت( مهر  2سخنراني در كارگاه اصول قانوني مراقبت از بيمار در حال احتضار و پس از مرگ )

 1399ساعت( دي    2سخنراني در كارگاه مهارتهاي  برقراري ارتباط اثر بخش)

 1399ساعت(  دي2سخنراني در كارگاه فرايند پرستاري )

  ارائه پوستر

 1394دي ماه –بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر خود كارآمدي تغذيه اي در پيشگيري از پوكي استخوان  

 1394بررسي رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات آموزشي دانشكده پرستاري  و مامايي ايران دي ماه 

 كانديد  زنان در جراحي  از بعد درد كنترل دارويي غير  مراقبتي خود  هاي روش  آموزش  عنوان تأثيرارائه پوستر تحت  

 1398 ماه آذر  زنان سالمت المللي بين  سمينار هشتمين  "سزارين عمل
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 Investigation the psychosocial empowerment interventions through multimedia educationنوان  عارائه پوستر تحت  

in burn patients  1398 ماه سوختگي اسفند كشوري كنگره نهمين 

 The effect of self-care training program on healing incision on women who undergoingارائه پوستر تحت عنوان 

cesarean section  1399 ماه  آذر  زنان سالمت المللي بين نهمين سمينار 

 فرهنگی فعاليت های 

 1390 -پرستار نمونه بسيج جامعه پزشكي 

  اعتبارات پژوهشي 

 1384بررسي رضايت مندي كاركنان دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران از شرايط موجود، 

الگوهاي جديد آموزشي در  از تكنولوژي آموزشي و  ايران  پرستاري و مامايي علوم پزشكي  بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشكده 

 1387 – 1386فرايند آموزش 

  1389بررسي به كارگيري فن آوري هاي آموزشي در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  افتخارات جوايز و 

 1377مدرس نمونه دانشگاه ازاد اسالمي واحد الرستان

 1390 -پرستار نمونه بسيج جامعه پزشكي 

       1390 -مدرس نمونه گروه داخلي و جراحي

 1391انتخاب استاد برتر از ديدگاه دانشجويان ارديبهشت 

 1392پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشكي ايران 

   1394استاد برتر در عرصه آموزش دانشگاه )جشنواره استاد دكتر پروانه وثوق ( آذر ماه 

  اطالعات ديگر

•  

 1399ماه   بهمن آخرين بازبيني: 

 


