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  1388 سال ، سازمان بسیج جامعه پزشکي، ایبه و بالمترق ریدر حوادث غ  تیریمد .164

 1388سال ، ران ای يدانشگاه علوم پزشک، استاندارد اطاتیاحت .165

 1388سال ، ران ای يدانشگاه علوم پزشک، مترقبه  ریغ حوادث.166

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، مادر ریبا ش هیتغذ جیترو .167

 1388سال  ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک، ء نوزادان  ایاح .168

 1388سال ، جواد اال ئمه  مشهد  يو تعال تیمرکز ترب،  رانیمد ياسیس يدتیعق .169

 1388سال، حوزه مقاومت وزارت بهداشت  ،  جیبس يمقدمات .170

 1388سال، حوزه مقاومت وزارت بهداشت ،  ياسیس رتیو بص ينید معرفت .171

 1388سال ،   رانیا يدانشگاه علوم پزشک،   مارانیآموزش به ب يکهایتکن .172

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، نگرش  رییدر تغ يارتباظ يمهارتها .173

 1388سال،   رانیا يدانشگاه علوم پزشک، اطفال  شرفتهیپ اءیاح .174

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،   یيتروما مارانیب اءیاح .175

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  کار طیموثر در مح يارتباط يمهارتها .176

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  شرفتهیپ  يویر يقلب اءیاح .177

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، آنفلوانزا  يهمه جانبه مقابله با پاندم اطاتیاحت .178
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 1388سال  ،رانیا يدانشگاه علوم پزشک، اورژانس  يپرستار .179

 1388سال ، رانته يشکدانشگاه علوم پز، در کودکان  يکیمکان هیتهو .180

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  ارتباط موثر يبرقرار يمهارتها .181

 1388سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، سالمت خانواده  يکنگره مل .182

 1388سال ،  شیک، سرطان کودکان  شیهما .183

 1388سال  ي ،بهشت دیطب کودکان دانشگاه شه عیشا يهایماریها و ب اورژانس .184

 1388سال، مشهد ،  بسیج ادارات ، رانیمد رتیبص طرح .185

 1388سال،  ، جامعه جراحان  يجراح يساال نه جراحان پرستار يآموز باز .186

 1389سال، وزارت بهداشت و درمان ،  حجاب و عفاف( يمرب تی)ترب يشبکه خوشه ا جادیا طرح .187

   1389سال ایران ،  دانشگاه يمعاون بهداشت،  ایو درمان ماالر يریشگیپ .188

  1389سال ،  رانیاعلوم پزشکي  دانشگاه ،  حجاب ( نی)اربع میتسن طرح .189

  1389سال  ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک، آموزش  تیریمد .190

 1389سال  ي، بهشت دیدانشگاه شهو  وزارت بهداشت ،  خانواده ( ي)روز مل يات هل .191

 1389سال ، مرکز مقاومت وزارت بهداشت ، عفاف و حجاب  يخوشه ا شبکه .192

 1389سال،  يستیدانشکاه علوم بهزو وزارت بهداشت ، خانواده  انیبن میتحک .193

 1389سال  ي ،ستیدانشگاه علوم بهز يمعاونت آموزش،  ياخالق در پرستار .194

 1389سال ،  يبهشت دیدانشگاه شه، در کودکان  کیآلرژ تیو رن آسم .195

 1389سال،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک، کودکان  شرفتهیپ يویر يقلب اءیاح .196

 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک، اورژانس  يپرستار .197

 1389 سال،  يبهشت دیدانشگاه شه،  يمعنو طب .198

 1389سال ، جراحان جامعه  انجمن ، دستگاه گوارش  يهایماریب .199

 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشکي، ولوژیراد ریو تفس يخوان شهیکل .200

 1389سال ،  رانیا يشگاه  علوم پزشکداني، قلب يهایماریدر ب هیتغذ .201

 1389سال  ،رانیا يدانشگاه  علوم پزشکي، سیتحقبق و مقاله نو روش .202
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 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک، از فقر آهن يریشگیپ .203

 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک، و ورزش هیتغذ .204

 1389 سال،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک،  يپرستار تیریمد اصول .205

 1389سال  ،رانیا يدانشگاه  علوم پزشک،  يدر پرستار يسینو گزارش .206

 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشک،  يدر مشاغل پرستار اخالق .207

 1389سال ، بهداشت شمال ،  هایماریمراقبت ب نظام .208

 1389سال ،  رانیا يدانشگاه  علوم پزشکي، هماتولوژ .209

 1389سال  مواد ضد عفوني کننده بوده ،  شرکت،  يمارستانیب يعفونتها کنترل .210

 1389سال  ،رانیا يدانشگاه  علوم پزشکي، مارستانیب يمراقبت کنترل عفونتها نظام .211

 1389سال  ،رانته يدانشگاه  علوم پزشک،  ينیبال تیو حاکم مارستانهایب يبخش اعتبار .212

 1389سال ،  يبهشت دیآموزش مداوم دانشگاه شه، مادر  ریبا ش هیتغذ جیترو .213

 1389سال،  رانیاعلوم پزشکي دانشگاه ، در کودکان  يقارچ يعفونتها درمان .214

 1389سال  ، رانیدانشگاه ا يمعاونت آموزش،  ينیبال تیحاکم .215

 1389سال،  رانیدانشگاه ا يمعاونت آموزش،  يسالمت شهر يمل شیهما .216

  1389سال ، در زنجان  يآموزش مداوم جامعه پزشک، رانیا يناتولوژینوزادان و پر سالمت .217

  1389سال ، آموزش ستاد  يراهبرد تهیکم،  دیکننده جد يبا مواد ضدعفون یيآشنا .218

   1390سال ، تهران  يدانشگاه  علوم پزشک،  ينیبال تیحاکم .219

 1390سال ، دانشگاه  يستاد مرکز،   رانیفراگ يابیارز .220

   1390 سال، بسیج جامعه پزشکي ،  ایبحران در حوادث و بال تیریمد .221

  1390سال ،  يبهشت دیدانشگاه شه، در کودکان  کیآلرژ تیرنو  آسم .222

 1390 سال،  ، انجمن قلب  ایرانقلب کودکان  شیهما .223

   1390سال ، تهران  يدانشگاه  علوم پزشک،  مارستانهایبدحال در ب مارانیدر ب هیتغذ .224

 1390سال ، تهران  يدانشکده پرستاري، ارتباط يمهارتها .225

  1390سال ، جامعه جراحان،   يجراح يپرستار ساال نه جراحان يآموز باز .226
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  1390سال  ،  رانته يدانشگاه علوم پزشک،   يریادگیو  يآموزش يتکنولوژ .227

 1390سال ، کلوپالست ، از زخم  مراقبت .228

 1390سال ، بهداشت شمال ، مرکز و سرخک تیمننژ .229

 1390سال ، بهداشت شمال ، مرکز زئونوز .230

 1391سال رازیش  يآموزش مداوم جامعه پزشک، يسیگزارش نوو  3و  2و  1آموز سرطان پستان خود .231

 1391 سال،  ، سازمان اوقاف نظام پرستاريدر حج يپرستار .232

 1391سال ،  رانته يدانشگاه علوم پزشک،  يمادرزاد يهایناهنجار صیتشخ .233

 1391سال  ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک، مزمن  يصفاق زیالید .234

 1391  سال،  شهید بهشتي يانشگاه علوم پزشکد، در کودکان  کیآلرژ تیو رن آسم .235

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  مارستانهایبهداشت دستها در ب رشیپذ .236

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،   يانکولوژ مارانیدر ب يپرستار .237

 1391سال ،  انتهر يدانشگاه علوم پزشک، 3و  2و 1 يپرستار احکام .238

  1391سال ،  يجامعه پزشکسیج ، ب  يپزشک اخالق .239

 1391سال،  جراحانجامعه ،  جراحان  کنگره .240

 1391سال ،  يجامعه پزشک ، بسیج  نینو يامداد و نجات در جنگها برنامه .241

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، دست  بهداشت .242

 1391سال  ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک، تیو هپات کیاست دلین .243

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، دالورودیدپرسنل ج يساز اشنا .244

  1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، ونیزوالسیا يروشها .245

  1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، استاندارد اطاتیاحت .246

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، آنفلوانزا .247

  1391سال  ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يآتش نشان هیاول اصول .248

 1391سال  ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، استاندارد اطاتیعفونت و احت کنترل .249

 1391سال ،   رانیا يدانشگاه علوم پزشک، النسیژیهموو .250
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 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يپرستار تیریمد .251

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، ماریحقوق ب منشور .252

 1391سال  ،رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يو سالمت شغل يمنیا .253

 1391سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  ماریب يمنیا .254

  1391سال  ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يپرستار يدیکل يمراقبتها يتوانمندساز .255

 1392سال ،  رانته يدانشگاه علوم پزشک، آن  يعوارض و درمانها يچاق .256

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، ایسالمت در حوادث و بال کنگره .257

 1392سال شهید بهشتي ،  يدانشگاه علوم پزشک، مبتال به سرطان  ماریب ازین .258

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  فشار خون  کنترل .259

 1392سال ،  يجامعه پزشک ، بسیج يعلوم پزشک جشنواره .260

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يآموزش پزشک .261

 1392سال ،  جراحان  جامعه، جراحان  کنگره .262

  1392سال،   يمارستانیب تیریمد قاتیمرکز تحق،  و حجاب  عفاف .263

 1392سال ، منطقه  يشهردار،  يلیتکم هیاول يکمکها .264

 1392سال  بوده ،  شرکت، عفونت  کنترل .265

 1392سال ، بهداشت شمال ،  تیهپات.266

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  بد حال  کودک .267

 1392سال ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يحرفه ا اخالق .268

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  رداریواگ يهایماریو ب وبا .269

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، آنفلوانزا .270

  1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،   يعیطب يو بعداز بحرانها نیقبل ، ح اقدامات .271

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  يمانور آتش نشان يرااج .272

 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، ها  پانسمان .273

 1392سال  ، رانیا يدانشگاه علوم پزشک،   طیبهداشت مح اتیکل .274
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 1392سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  منیا قاتیو تزر ونیزوالسیا يروشها .275

 1393 سال ، دانشگاه علوم پزشکي شیراز،  قلب و عروق  يها تازه .276

 1393سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، کننده  يو مواد ضد عفون ونیزاسیاسترل يروشها .277

 1393سال ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک،  تروما .278

  1393سال  ،  رانیا يدانشگاه علوم پزشک، از زخم  مراقبت .279

 1393سال،  ان ، دانشگاه علوم پزشکي ایرکودکان  ينفرولوژ .280

 1393سال ، اداره کل آموزش و پژوهش ، حراست ها  فیمرتبط با وظا يکشور نیاز قوان يا دهیگز .281

 1393سال  ،  رانیعلوم سالمت ا يشناس دهیپد يانجمن علم،  در علوم سالمت  يشناس دهیکاربرد پد .282

 1393سال،  يدانشگاه علوم پزشک يمعاون بهداشت، ( يجهاد تیریبهداشت )مد انیمرب تیترب .283

  1394مدیریت آموزش ضمن خدمت ، انجمن علمي پرستاران قلب ایران ، سال  .284

  1394رویکردهاي نوین بالیني ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .285

 1394، سال  رانیا يدانشگاه علوم پزشکدانش اعتیاد با رویکرد سالمت خانواده ، مرکز تحقیقات سلولي و مولکولي،  .286

 1394لي ، دانشگاه علوم پزشکي ایران  سال سطح یک امنیت م .287

  1394سالمت در حوادث و بالیا ، سازمان بسیج جامعه پزشکي کشور ، سال  .288

 1394کنگره ساالنه طب اورژانس  ایران ، سال  .289

  1394کنگره واکاوي آموزش پرستاري در ایران ، دانشکده پرستاري ایران ، سال  .290

 1394اره آموزش و پژوهش ، ساله ، اد 250دوره آموزشي کتاب انسان  .291

 1395دوره آموزشي توجیهي حفاظتي ، اداره آموزش و پژوهش ،  .292

 1395کنگره جراحان ، انجمن جراحان ایران ، سال    .293

  1395کنگره علمي اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .294

 1395کنگره تروما ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .295

 1395علوم پزشکي ایران ، سال عوارض دارویي ،دانشگاه  .296

 1395داروهاي آگونیست ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .297

 1395ثبت اختراع و مالکیت معنوي ، دانشکده پرستاري ایران ، سال  .298
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 1396مدیریت بیماران ترومایي ، مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .299

 1396اثربخش ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  مهارتهاي برقراري ارتباط .300

 1396مهارتهاي ارتباط پرستار و بیمار  ، انجمن قلب ایران  ، سال  .301

 1396کنگره بین المللي سالمت در حوادث و بالیا ، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي ، سال  .302

 1396ي بقیه اله  ، سال کنگره سراسري تروما و تازه هاي درمان در تروما ، دانشگاه علوم پزشک .303

 1396پدافند غیر عامل ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .304

 1396تغذیه و نقش آن در چاقي ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .305

 1396مهارتهاي رفتاري و ارتباطي ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .306

 1396ایمني و سالمت شغلي ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .307

 1396شفافیت و سالمت اداري ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  .308

 1396پرستاري در طب کودکان ، دانشگاه شهید بهشتي ، سال  .309

 1396دوره آموزش رشد و تعالي ویژه فرماندهان و مدیران ، سال  .310

 1396( سازمان حراست کل کشور سال 2آموزش توجیهي حفاظتي ) امنیت ملي   .311

 1396کارشناس مطالعات زنان و خانواده ویژه سرمربیان و مربیان صالحین سال  دوره آموزشي تربیت .312

 1397دوره آموزشي سالمت هوشمند و پدافند بیوسایبري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ، سال  .313

 1397هم اندیشي دانشگاهیان با سازمانهاي نهاد سالمت ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال .314

 1397ران ترومایي ، انجمن طب اورژانس ایران سال مدیریت بیما .315

 1397مهارتهاي برقراري ارتباط اثربخش ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال .316

 کارگاههای آموزشی

   
    1377،  سال    رانیا ي، دانشگاه علوم پزشک( ( CAPDيصفاق زیالید  يکارگاه آموزش .1

 1377ال، س زیدانشگاه تبر ق،یروش تحق  يآموزش کارگاه .2

 1379،    وزارت بهداشت  و درمان ، سال  قیتحق يمتدولوژ يآموزش کارگاه .3

 1380، سال  رانیا يمراقبت در منزل  ، دانشکده پرستار يآموزش کارگاه .4

 1380،  سال رانیا ي،  دانشگاه علوم پزشک رمادریبا ش هیتغذ جیترو يآموزش کارگاه .5
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 1381، سال يبهشت دیشه يدانشگاه علوم پزشکسل ، ينقش پرستار در استراتژ يآموزش کارگاه .6

 1381، سال رانیا ي، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشک یيعوارض ناخواسته دارو يآموزش کارگاه .7

 1381، سال يالملل نیب  رانیا ي، دانشگاه علوم پزشک  ياستوم يالملل نیب کارگاه .8

 1381درمان ، سال ،وزارت بهداشت و  تیفیارتقائء ک يمرب تیترب يآموزش کارگاه .9

 1382، سال  رانیا ي، دانشگاه علوم پزشک  رمادریبا ش هیتغذ جیترو يآموزش کارگاه .10

 1383، سال  ياجتماع نی، سازمان تام  يصفاق زیالید يآموزش کارگاه .11

 1384، سال  ایخاتم االنب مارستانیمادر  ، ب ریش يآموزش کارگاه .12

 1384بهداشت و درمان،  سال  نظام ثبت  مرگ نوزاد ، وزارت يآموزش کارگاه .13

 1384، سال  رانیا ي، دانشگاه علوم پزشک ياستوم يآموزش کارگاه .14

   1384، سال يبهشت دیشه ي، دانشگاه علوم پزشک  رمادریبا ش هیتغذ يآموزش کارگاه .15

 1384مراقبت از زخم  ، شرکت کلوپالست  ، سال  يآموزش کارگاه .16

 1385سال  ران،یا يپزشکمادر ،دانشگاه علوم  ریش يآموزش کارگاه .17

 1386سال   ،ي،  نظام پرستار  قیروش تحق يآموزش کارگاه .18

 1386، سال  ي،  سازمان نظام پرستار قیروش تحق يآموزش کارگاه .19

 1386مراقبت از پورت  ،  شرکت آرمان گستر ، سال  يآموزش کارگاه .20

  1386، سال رانیا يمادر ، دانشگاه علوم پزشک ریبا ش هیتغذ يآموزش کارگاه .21

 1387، سال  رانیا يمادر ،  دانشگاه علوم پزشک ریبا ش هیتغذ يآموزش کارگاه .22

 1388تهران ، سال  ي، دانشگاه علوم پزشک يمارستانیب ياعتبار بخش ياستانداردها يآموزش کارگاه .23

 1389، سال  رانیا يناتال ، دانشگاه  علوم پزشک يمرگ پر کارگاه .24

 1389رت بهداشت  ، سال، وزا يسیوبالگ نو يآموزش کارگاه .25

 1391دانشکده  ، سال  ي،  معاون آموزش سیتدر يروش ها و مهارتها يآموزش کارگاه .26

 1394کارگاه آموزشي دانش افزایي استادان ، دانشکده پرستاري و مامایي ایران  .27

 1394مایي ایران ، آشنایي با اصول مالتي مدیا ، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاري و ما يکارگاه آموزش .28

 1394،  رانیا یيو ماما يدفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستارطراحي و تولید محتواي الکترونیکي ،  يکارگاه آموزش .29
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 1395ي آشنایي با ثبت اختراعات و مالکیت معنوي ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، کارگاه آموزش .30

  1395اروي آگونیست  ، دفتر سالمت رواني اجتماعي و اعتیاد ، سال کارگاه آموزشي نظارت بر مراکز درمان با د .31

 1397آموزش پاسخگو ، دانشکده پرستاري ایران ، سال .32

 ي کنوني : ا عضويت هاي حرفه

 1373عضو انجمن پرستاري از سال   .1

 ( 1374-1376)   النیگ يخوابگاه دانشگاه علوم پزشک يمسئول شورا .2

  1377عضو نظام پرستاري از سال   .3

  (  1375  -1391)  معاونت درمان دانشگاه ایران  آموزش تهیکمو  يارتقاء خدمات پرستارعضو کمیته  .4

 (    1377  -  1393ي  مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر )ع( ) آموزش تهیجلسه کم ریدب .5

  1377اصغر )ع(   يلحضرت ع يدرمان يمرکز آموزش،  مترقبه ریو حوادث غ يپزشک يتهایسوانح و فور تهیعضو کم .6

 (  1379 - 1391)  رانیا علوم پزشکي  معاونت درمان دانشگاه تیفیگروه کنترل ک تهیعضو کم .7

 1379مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر )ع(  ، از سال  خواهران جیمقاومت بس گاهیپاي انسان يرویمسئول امور ن .8

 1380  از سال رانیدرمعاونت درمان دانشگاه ا يابیارز میعضو ت .9

 1381ي در معاونت درمان دانشگاه ایران پرستار تیفیجامع ک تیریمد تیهدا میعضو ت .10

 1382سرخک و سرخجه ونیناسیواکس يطرح مل ونیناسیبرنامه واکس يدراجرا يهمکار .11

 1383از سالاصغر )ع(  يحضرت عل يدرمان يدر مرکز آموزش ياسناد و مدارک پزشک تهیعضو کم .12

 1384از سال در بخش نوزادان  يو پرستار يآموزش پزشک لیمسا يبررس،   رانیا نوزادان يعضو انجمن علم .13

 1384 يو نظارت برعملکرد و ارائه خدمات  مراکز درمان يابیارز يپرستار تیفیجامع ک تیریمد تیهدا میعضو ت .14

  1384،  ستهایچک ل تدوین  و يپرستار ياستانداردها يحضور در جلسات بازنگرو   ينطام پرستارعضو  .15

  1385عضو نظام پزشکي قانوني از سال  .16

 1385مراقبت از نوزاد  يآموزش ينوزاد و بسته ها ائیبرنامه اح يدستورالعمل کشورعضو کمیته احیا نوزاد ،  .17

 1385دانشگاه ایران و بهبود روشها  تیفیعضو گروه کنترل کي پرستار تیفیجامع ک تیریمد تیهدا میعضو ت .18

 1385،  يواحدها و گزارش ده يابیو ارز ستیچک ل هیته،  و لنژ يمارستانیفونت ببهداشت و کنترل ع تهیعضو کم .19

 1385اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکزآموزش يوگزارشده ریعلل مرگ و م يریگیپ،ریمرگ و م تهیعضو کم .20
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 1385 -1393کشور  يقانون يسازمان پزشک ي  پرستار يتخصص ونیسیعضو کم .21

 1386 ياصغر )ع(  شرکت در جلسات و اطالع رسان يحضرت عل يدرمان يزشمرکز آمو  يرابط انجمن پرستار .22

   1386 نیو مواز يو نسوج و اخالق پزشک يشناس بیآس ریمرک و م تهیکمي ، فیک تیریمد ياصل تهیعضو کم .23

 1386 يو نظارت بر عملکرد و ارائه خدمات  مراکز درمان يابیارز،مارستانیب تیفیک تیریمد يابیارز میعضو ت .24

 1387از سال  رانیو انجمن قلب اعض .25

  1387حوزه معاونت درمان  ينظارت يستهایچک ل يمعاونت درمان بررس يابیارز میعضو ت .26

  1387 يشدگان در آزمون استخدام رفتهیمعاونت درمان مصاحبه با پذ يابیارز میعضو ت .27

  1387 يشدگان در آزمون استخدام رفتهیمصاحبه با پذ معاونت درمان  يابیارز میعضو ت .28

  1387کشور  يقانون يسازمان پزشک استیدو ابالغ ر يپرستار يتخصص ونیسیعضو کم .29

 1388ياعتباربخش يتیریمد يدستورالعملها نیتدوي، مارستانیب تیریمد نینو يکردهایرو تهیعضو کم .30

 1388ي ،پژوهش ياستانداردها و جشنواره علم نیتدو،  يبا نظام پرستار يهمکار .31

  1388،  يآموزش يو اجرا و اثربخش يآموزش يزیبرنامه ر ،  شآموزش و پژوه میعضو ت .32

 1388 ياعتبار بخش يساز ادهیاول پ يگامها ياجرایي، اجرا يبرنامه ها يآموزش و مستند سازعضو تیم اعتبار بخشي  .33

 1388،  يشدگان در آزمون استخدام رفتهیمصاحبه با پذ،همکاري در معاونت درمان يابیارز میعضو ت .34

  1389،به کارکنان و ثبت آموزشها  مدیریت  آموزش ،  مترقبه ریبحران و حوادث غ تهیعضو کم .35

 1389، ها  ينظر سنج يابیو ارز مارانیکارکنان و ب يمشکالت اخالق يبررس، میاخالق و طرح تکر تهیعضو کم .36

 1389کنترل عفونت  تیرعا رواحدها از نظ يابیارز،  مارستانیکنترل عفونت ب تهیعضو کم .37

 1389براساس مصوبات دانشگاه  يزیبرنامه ر، بحران تهیسوانح و کم تهیعضو کم .38

 1389 ریعلل مرگ و م يثبت آمار و بررس،مارستانیو نسوج ب يشناس بیآس ریمرگ و م تهیعضو کم .39

   1389 دانشگاه علوم پزشکي ایران  و بهبود روشها  در معاونت درمان تیفیعضو گروه کنترل ک .40

 1389ي ،پرستار تیفیمع کجا تیریمد تیهدا میعضو ت .41

  1389 ، در نظام پرستاري  و تعرفه ها يخدمات پرستار ياستانداردها  نیو تدو يبازنگرعضو گروه  .42

  1389 - 1393 يشاک ماریپرونده ب رامونیپ ياظهار نظر کارشناس ي جهت سازمان نظام پزشک يانتظام يعال ئتیحضور در جلسه ه .43

 1391، دالورودهایجد يبرا يو تخصص يعموم يموزشهاآ يو اجرا يزیبرنامه ر، منتور بخش .44
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  1391، ارائه راهکار بر اساس مشکالت ابراز شده توسط کارکنان  ي ، تحول ادار تهیعضو کم .45

 1391، و همراهان  مارانیب يحقوق نیقوان ياجراي،شرع نیو مواز ياخالق پزشک تهیعضو کم .46

  1391،  يکیزیحفاظت ف يروهاید ننظارت بر عملکر ،  ارشد انتظامات  در موارد بحران .47

 1391) آموزش و اجرا (  ، مارستانیب يدرون يابیو نظارت و ارزش تیفیبهبود ک ينیبال تیحاکم تهیعضو کم .48

 1391، يو گزارش ده يابیو ارز ستهایچک ل هیدر ته يهمکار، و کنترل عفونت طیبهداشت مح تهیعضو کم .49

 1392،ارسال نرم افزار به معاونت درمان  لیثبت امار و تکم، هماه 59تا  کیکودکان   ریمرگ و م تهیعضو کم .50

 1392، يطیمح يابیآموزش و ارز،خطر تیریو مد يمنیا تهیعضو کم .51

 1392شده  نیتدو يبرنامه ها يو اجرا يزیدر برنامه ر يهمکار،مارستانیب کیبرنامه استراتژ نیتدو تهیعضو کم .52

 1392،مشکالت  يو ارائه راه حل برا اتیشکا يبررس،  اتیبه شکا يدگیرس تهیعضو کم .53

  1392،ثبت آماري،شناس بیوآس يمارستانیعوارض ب ریمرگ و م تهیعضو کم .54

   1393،  مشارکت در برنامه طرح تحول نظام سالمت .55

  1393،بحران  تهیکم يزیدر برنامه ر يهمکار ،  بحران تهیکم يزیبرنامه ر سیرئ نیجانش .56

57. BED MANAGER ،1393، انماریب رشینظارت بر پذ 

 1378 -1390 مارستانهایب يابیو ارز يابیارز يستهایچک ل نیتدو،رانیدرمعاونت درمان دانشگاه ا يمراکز درمان يابیکارشناس ارز میعضو ت .58

  1393مسئول حراست فیطبق شرح وظا،  يو اطالع رسان تیریمسئول حراست دانشکده مد .59

 1385 - 1393،   کودکان  مربوط به يدرمان اتیکارشناس در شکاي، عضو نظام پزشک .60

 1393از سال يپرستار ياصول و فنون مهارتها يمدرس عمل .61

 1394 يمصوبات سالمت ادار ياجرا،  از حقوق مردم  انتیو س يسالمت ادار تهیعضو کم .62

 1395عضو کمیته نظارت بر امور درماني مراکز درمان اعتیاد ، سال  .63

 1395مربي حلقه صالحین دانشکده پرستاري و مامایي  .64

 1396 يمصوبات سالمت ادار ياجرا،  از حقوق مردم  انتیو س يسالمت ادار تهیعضو کم .65

  کنوني انتصابات آكادميك -

-  

-  

- PICU 

- 
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    سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 

 . تا کنون سابقه بالینی و آموزشی در بیمارستا نها و دانشگاه ها را دارم1366از سال  

   شايستگی های آموزشی

 1372-11371ساعت  ،   137ي ایران   ،  دانشکده پرستارپرستاري   ،   انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .1

  1373- 1372 ،    ساعت 96  ،    رانیا يدانشکده پرستار ي  ، پرستار انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .2

  1375- 1374 ،    ساعت 156  ،  رانیا يدانشکده پرستار ،  ي پرستار انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .3

  1377-1376،     ساعت 270    ،  رانیا يدانشکده پرستار، يپرستار انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .4

  1376 -1377 ،      ساعت 56 ، رانیا يدانشکده پرستار ،    يپرستار انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .5

  1377 -13 78 ،    ساعت 36،   ، رانیا يدانشکده پرستار،  يپرستار انیدانشجو يکودکان برا يدروس عمل .6

  1378-1377،  ساعت198 ي ، پرستار انیدانشجو يکودکان  برا يدروس عمل .7

  1378 انریدرمان دانشگاه ا معاونتي،ساعت عمل 100و  يساعت تئور24 ،نوزادان ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .8

  1379-1378  ،ساعت 72 ،  رانیا يدانشکده پرستار ي ، پرستار انیدانشجو يکودکان  برا يدروس عمل .9

   1379،   ساعت 16، مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر)ع( ،  سرپرستاران ژهیو تیریمد .10

   1379،   رانیدرمان دانشگاه ا عاونتمي،ساعت عمل 109و  يساعت تئور24، نوزادان ژهیآموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .11

 1379 ،  ساعت 24، اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزشي ، ،تنفس يقبل ائیاح .12

    1380،   ساعت 6 ،اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ي ، انسان يرویبرآورد ن يکارگاه آموزش .13

   1380،  ساعت 6 ، اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،   قیروش تحق يکارگاه آموزش .14

    1380،   ساعت 25 ،اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش، مادر  ریش يکارگاه آموزش .15

     1380،  ساعت 20، اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزشي ، تنفس يقلب ائیاح يکارگاه آموزش .16

  1380،  ساعت 6 ، اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش، همه جانبه  اطاتیاحت يکارگاه آموزش .17

    1380،   ساعت 24 ،اصغر)ع( يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،   تیفیجامع ک تیریمد يکارگاه آموزش .18

   1380ي ،ساعت عمل 50و  يساعت تئور43، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،نوزادان ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .19

 1381ي،ساعت عمل 140و يساعت تئور46، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،نوزادان ژهیدمت کوتاه مدت مراقبت ودوره آموزش ضمن خ .20

   1381 -1382،ساعت392،  رانیا يدانشکده پرستار ي ،پرستار انیدانشجو يکودکان  برا يدروس عمل .21

 1382، يساعت عمل 6و  يساعت تئور 10 ، اصغر)ع( يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ي ،ویر يقلب اءیاح يکارگاه آموزش .22

  1382يساعت عمل 5و يساعت تئور  10،اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،همه جانبه  اطاتیاحت يکارگاه آموزش .23

   1382يساعت عمل 6و  يساعت تئور 10، اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش، يسیثبت و گزارش نو يکارگاه آموزش .24

   1382،   ساعت 20، اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ، تیفیجامع ک تیریمد تیریمد .25

  1382ي ، ساعت عمل 10و  يساعت تئور 10، اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،  مارانیآموزش به کارکنان و ب ندیفرا .26

  1382ي ، ساعت عمل 45و  يساعت تئور58،رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،  NICUآموزش ضمن خدمت  گاهیپا .27

   1383ي، و عمل يساعت تئور 40 ،اصغر)ع( يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ، آموزش تیریمد يکارگاه آموزش .28

   1383،  ساعت 40،اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ي ،ابیارزش ندیفرا يکارگاه آموزش .29

 1383، يساعت عمل 20و  يساعت تئور 40 ،اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش يویر يقلب ائیاح يکارگاه آموزش .30

     1383،  ساعت 40،اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش ،  تیفیک تیریمد يکارگاه آموزش .31

  1383ساعت 9 ،رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،   میدرشبکه بهداشت رباط کر تیفیجامع ک تیریمد يکارگاه آموزش .32

  1383 ، ساعت 16،اصغر)ع(   يحضرت عل يدرمان يوزشمرکز آم، يابیارز تیریمد .33
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    1384،  ساعت 17 ، اصغر)ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش، مادر  ریبا ش هیتغذ .45
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 1386ساعت،  7اصغر)ع( ،  يحضرت عل يدرمان ي، مرکز آموزشيسیگزارش نو .56

  1389،اعتس 100،  ينظام پرستار يشورا ریو دب يفن معاون،  ارانیآموزش به کمک به .57

  1387ي، ساعت عمل 70و  يساعت تئور 89،رانیدرمان دانشگاه ا معاونت ،نوزادان ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .58
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 1387،  ساعت 20 ،)ع( اصغر يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،  قیروش تحق .60

  1387،  ساعت 40  ،اصغر)ع( يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش،  يارتباط يو ومهارتها يابیو ارزش يابیو ارز يزیبرنامه ر تیریمد .61

 1388يعمل ساعت125و يتئور ساعت137رانیدرمان دانشگاه ا معاونت، نوزادان ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .62

  1388،  ساعت  3،  رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،  يخوک يستاندارد آنفلوانزاا اطاتیاحت .63

 1388،  ساعت 4،  رانیدرمان دانشگاه ا معاونت ،مادر ریبا ش هیتغذ جیترو .64

  1388ساعت 7، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت، مترقبه  ریحوادث غ .65

    1388 ،  ساعت 24،  اله هیبق يپرستار دهدانشک، نوزادان  ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .66

   1388 ،  ساعت 99، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت ،  نوزادان ژهیدوره آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت مراقبت و .67

  1389،ساعت 8، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت ي ، کیزیو حفاظت ف ياصول نگهبان .68

 1389،  ساعت 4، رانیان دانشگاه ادرم معاونت،  زباله ها  يو جمع آور کینحوه تفک .69

  1389،  ساعت 4،  رانیدرمان دانشگاه ا معاونت،   ياخالق در مشاغل پرستار .70

  1389،  ساعت 2، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت ،  آموزش تیریمد .71
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  1389، ساعت 2،  طیو مح يآموزش بهداشت فرد ، رانیدرمان دانشگاه ا معاونت .72
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 1389،  ساعت 8، ارشد  يکننده ارشد پرستار هماهنگي ، عمل سیارشد تدر يکارشناس انیدانشجو  2نوزادان  ژهیو يمراقبتها .75

 1389،  ساعت 8، ارشد  يکننده  ارشد پرستار هماهنگ ي ، عمل سیارشد تدر يکارشناس انیدانشجو  2نوزادان  ژهیو يمراقبتها .76
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 1391، ساعت 80،  يدانشکده پرستار يآموزش معاون نوزادان فتهشریپ يمراقبتها يموزش عملآ .85
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  1392- 1393،  واحد 35/2 ،  ساعت 40 ، کودکان يکارآموز، ارشد يکارشناس انیآموزش به دانشجو .93

   1393سال  رانیا یيو ماما  يپرستار دانشکده آموزش اصول و فنون پرستاري ) پراتیک و عملي ( به دانشجویان ترم اول .94

  1393-1394،  واحد  5/4، رانیا یيو ماما  يپرستار دانشکده،   يآموزش اصول و فنون پرستار .95
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 1380 سالبررسي مقایسه اي میزان اشباع اکسیژن خون شریاني نوزادان نارس دچاردیسترس تنفسي دردو وضعیت طاقباز و دمر،  -

 1380ارزیابي نحوه مراقبت از مسیر وریدي بیماران توسط کارکنان پرستاري ،  -

  1388، رانیدانشگاه ا يدرمان يدرمراکز آموزش يساله بستر 10تا  5درکودکان  يریازرگگ يلمس برشدت دردناشفکرو رانحرافیتاث سهیمقا -

 1388بررسي میزان رضایت بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار در سال  -

 1396- 1395بررسي میزان وقوع عوارض تزریق خون در نوزادان نارس در سال  -

 : يان يافتهپروژه های در دست اجراء/ پا

 اجرا دست در - ماریمنشور حقوق ب تیاز رعا والدین کودکان بستري در مراکز درماني  تیرضا زانیم يررسب  پژوهش طرح -

 نظارت بر پايان نامه های دانشجويی )استاد راهنما، استاد مشاور(

 ي پرسشنامه ها همکاري با دانشجویان ارشد و دکترا براي جمع آوري اطالعات و پیشنهادات اصالحي برا -

  

  انتشارات

 مقاله های منتشر 

تابستان  ،فصلنامه پرستاري و مامائي ایران، بررسي مقایسه اي میزان اشباع اکسیژن خون شریاني نوزادان نارس دچاردیسترس تنفسي دردو وضعیت طاقباز و دمر -1

1380 

 1380بهار  1380 تابستانفصلنامه پرستاري و مامائي ایران ، ارزیابي نحوه مراقبت از مسیر وریدي بیماران توسط کارکنان پرستاري  -2
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 NICU  1393در  يپرستار ياصول مراقبتها،(  ياز نوزادان )تشنج نوزاد يپرستار يمراقبتها -97

 1393 رانیکنگره سالمت نوزادان ا،نوزادان  ژهیبخش مراقبت و يکیزیف طیمح ياستانداردها -98
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 1393ي،نیبال نینو يکردهایرو، يدرمان يدر مراکز آموزش ينیبال آموزش -99

 1394، يطب سنت ناریسم،خت غذا پ لیاصول استفاده از وسا تیرعا -100

 1394کنگره جراحان،  شهر تهران يشکم در مراکز درمان یيبایز يخطرات و عوارض جراح زانیم يبررس -101

 1394بررسي مشخصات دموگرافیک کودکان دیالیز صفاقي ، سمینار نفرولوژي ،  -102

  1394سمینار بین المللي کودکان ،  NICUنوزادان ژهیت وبررسي علل استفاده ،  نتایج  و عوارض تهویه مکانیکي نوزادان  در بخش مراقب -103

  1394استراتژیها و راهبردهاي پایه اي  براي ایجاد شهرهاي تاب آور ، کنگره سالمت در حوادث و بالیا ، سال  -104

  1394ویژگیهاي شخصیتي افراد تاب آور  تاب آور ، کنگره سالمت در حوادث و بالیا ، سال  -105

  1394، کنگره ساالنه طب اورژانس  ، سال  ایدراح يقانون لیو همراهان در مورد مسا درمان مینظرات ت يبررس -106

 1394مراقبت از زخم در کودکان ، مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستار ي،بیمارستان  حضرت رسول )ص(  سال  -107

  1394  رویکردهاي نوین بالیني ) مراقبتهاي درمان وریدي ( ، دانشکده پرستاریي مامایي ایران ، سال -108

 1394مراقبت از بیمار در حال احتضار  ، دانشکده پرستاریي مامایي ایران ، سال   -109

 1395 اثرات مثبت ابدومینوپالستي جراحي بر روي زیبایي بدن افراد کنگره جامعه جراحان  -110

 1395تیاد ، سال ، کنگره علمي اععلل اولیه و عوامل زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتي نوین از دیدگاه زنان -111

 1395دربیمارستانهاي تهران ،همایش کودکان دانشگاه علوم پزشکي تهران ، سال کودکان  PICUبررسي رعایت استانداردهاي بخشهاي  -112

   1395، کنگره تروما سال  مراجعه کننده به بخش اورژانس مارانیعلل تروما و پیامد نهایي آن در ب وعیش يررسب -113

 1395ي، کنگره تروما سال درمان يروهاین دگاهیتروما از د از يریشگیپ يراهها يبررس -114

   1396 بررسي میزان شیوع علل دردهاي شکمي ، کنگره جامعه جراحان  -115

 1396، همایش بین المللي کودکان دانشگاه علوم پزشکي تهران ، سال  نوزادان ویژه مراقبت دربخشهاي دارویي خطاهاي میزان و نوع بررسي -116

 1396، همایش نوزادان ، دانشگاه علوم پزشکي تهران ، ایکتر در نوزادان  -117

 1396برقراري ارتباط اثر بخش ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  -118

 1396خود مدیریتي و خود مراقبتي بیماران ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  -119

 1396مهارتهاي برقراري ارتباط اثر بخش ، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، سال  -120

همایش بین المللي کودکان دانشگاه علوم  سي آگاهي، نگرش و عملکرد والدین در رابطه با آموزش پیشگیري از سوء رفتار جنسي به کودکان دبستانيبرر -121

 1397پزشکي تهران ، سال 

  1397 بررسي میزان بروز عوارض جراحي زیبایي بیني کنگره جامعه جراحان  -122

 

 کمیته/ ديگر مواردحضور بعنوان دبیر/ مدير اجرايی/ عضو 

 1383و انتخاب مقاله ها  يجهت بررس  یيماما يخدمات پرستار تیفیارتقاء ک شیدرهما يعلم تهیعضو کم -1

 1383در وزارت بهداشت و درمان ،  اءیاح تیریمد يساز نهیبه يبرا  اءیعضو گروه کد اح -2

  1383کودکان  يپرستار شیهما نیدوم سهیرئ ئتیعضو ه -3

 1385کودکان  شیهما هیشرکت در برنامه افتتاح يعلم تهیکمبا  يو همکار يسخنران -4

 1386،  يارسال يبر اساس نامه ها جیبس يبرنامه ها ياجرا ي و جامعه پزشک جیمسئول کانون بس -5

 1381در دانشگاه  يفیک تیریمد يمرب تیکارگاه ترب يمراکز با برگزار ریسا يبرا تیفیک تیریمد يبرنامه آموزش يمجر -6

  1388اصغر )ع(  يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش يتیریامور مد يجهت اجرا ي، معرف مارستانیب تیفیک ریمد -7

 1390جلسات  لیجهت تشک يزیبرنامه ر،  جیدفتر بس یياجرا يمسئول شورا -8

 1391،  يجامعه پزشک جیکانون بس نیصالح بهیسرگروه حلقه شجره ط -9

 1391 ،يجامعه پزشک جیو آموزش کانون بس تیترب ریمد -10
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 1382اصغر )ع(از سال   يحضرت عل يدرمان يمادر درمرکز آموزش ریبا ش هیتغذ جیول ترومسئ -11

 1384اصغر )ع( از سال   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش مارستانیب تیمسئول وب سا -12

 1384 نرم افزاروارسال به معاونت درمان از سال  لیاطالعات مرگ نوزاد وتکم يورابط نظام ثبت مرگ نوزاد جمع اور مسئول -13

 1385مطابق با برنامه دانشگاه ،  يفرهنگ يبرنامه ها ي، اجرا رانیا يدانشگاه علوم پزشک جیبس  گاهیپا اتیعمل مسئول -14

 1386اصغر )ع(   يحضرت عل يدرمان يمرکز آموزش يمارستانیب تیفیک تیریمد ياصل تهیکم ریدب -15

 1389مصوب،   يآموزشها يجرابه کارکنان و ا ،آموزشينیبال تیمحور آموزش کارکنان حاکم مسئول -16

 1389اصغر )ع(،  از سال  يحضرت عل يدرمان يسرپرست حراست مرکز آموزش -17

 1391، يمختلف کار يفتهای، حضور در ش مارستانیدر گردش ب زریسوپروا -18

 1391کارکنان در هر رده ،  يجهت توانمند يزی،  برنامه ر يآموزش و مهارت آموز تهیکم ریدب -19

  1393 در بحرانها  مارانیبه ب يخدمت رسان يبر مکانها تیری،  برنامه جهت مد مارانیمناطق ب ریمد -20

  1393 يو دانشکده پرستار يو اطالع رسان تیریحراست دانشکده مد مسئول -21

 1393اد و درمان طبق درخواست از مقام مربوطه،مدبرنامه ا يدر اجرا يهمکار،يجامعه پزشک جیامداد و درمان بس مسئول -22

 1395لحین  دانشکده پرستاري و مامایي ایران ، سال مسئول حلقه صا -23

 كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  1387 ) سخنراني (نوزادان ژهیمراقبت و يدر نوزادان ، کارگاه آموزش يخون يگازها ریتفس .1

 1387(  ينوزادان، ) سخنران ژهیمراقبت و يدر نوزادان ،کارگاه آموزش يکیمکان هیتهو .2

 1387(  ي،) سخنران يروزه نظام پرستار کیکودکان ، کنفرانس در  يدیور درمان .3

  1388(  يآموزش به همراهان در اورژاتسها ، کنگره طب اورژانس ، ) سخنران تیریمد .4

 1387(  ي) سخنران،يروزه نظام پرستار کی،کنفرانس  يسیو گزارش نو ثبت .5

 1387( ي،) سخنران رانیا يیو ماما يدر کودکان ، دانشکده پرستار يو دارودرمان يدرمان سرم .6

 1388(  يکودکان، ) سخنران ژهیمراقبت و ي،کارگاه آموزش يکیمکان هیدر تهو يپرستار يمراقبتها .7

 1388(  يکودکان، ) سخنران ژهیمراقبت و يدر کودکان، کارگاه آموزش يخون يگازها ریتفس .8

   1388(  ي، ) سخنرانکودکان ژهیمراقبت و يدر نوزادان ،کارگاه آموزش ژهیو يمراقبتها اصول .9

 1388( ، ي) سخنران  يناتولوژیدر انتفال نوزاد ، کنگره مشترک نوزادان و پر ژهیو يها مراقبت .10

 1388تهران ، سال  ي، دانشگاه علوم پزشک کینوزادان  ژهیدوره مراقبت و .11

 1388تهران ، سال  ينوزادان دو  ، دانشگاه علوم پزشک ژهیمراقبت و دوره .12

 1389در زنجان رانیا يناتالوژیسالمت نوزادان و پر شیدرنوزادان،هما زسورفکتانتیوتجو يدرمان ژنیدراکس مراقبت .13

 1391(  ي) سخنران ران،یانجمن قلب ا ناری، سم1نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان  هما ژهیو يمراقبتها اصول .14

 1391(  ي) سخنران رانیا انجمن قلب ناریسم2نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان  هما ژهیو يمراقبتها اصول .15

 1391(  ي) سخنران رانیانجمن قلب ا ناریسم2نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان  هما ژهیو يمراقبتها اصول .16

 1392 (  ي) سخنرانرانیانجمن قلب ا ناریسم2نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان ، هما ژهیو يمراقبتها اصول .17

 1392 (  ي) سخنرانرانیانجمن قلب ا ناریسم1نوزادان ژهیت ومراقب شینوزادان ، هما ژهیو يمراقبتها اصول .18

  1392 (  ي) سخنرانرانیانجمن قلب ا ناریسم2نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان ، هما ژهیو يمراقبتها اصول .19

 1392(   ي) سخنرانرانیانجمن قلب ا ناریسم1نوزادان ژهیمراقبت و شینوزادان ، هما ژهیو يمراقبتها اصول .20
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 1393(  ي،) سخنران رانیا یيو ماما يپرستار ناردانشکدهیدر کودکان ، سم يدیور يها ریبه مس يابیستد يراهها .21

  1393(   ي، ) سخنران رانیا یيو ماما يدانشکده پرستار نارینوزاد،  سم اءیاح ينوزاد ، کارگاه آموزش ایاح .22

  1394، احتضار  يدر حال احتضار ، کارگاه آموزش ماریاز ب يپرستار يمراقبتها .23

 1394، رانیا یيماما ي، دانشکده پرستار ينیبال نینو يکردهایروکارگاه به عروق  ، يدسترس يراهها ينیبال آموزش .24

 1394، سال  رانیا ي، دانشگاه علوم پزشک ياستوم يکارگاه آموزش .25

  1394مراقبتهاي بعد از عمل جراحي زیبایي شکمي ، جامعه جراحان ، سال   .26

 1394ي شکمي ، جامعه جراحان ، سال اثرات مثبت عمل جراح .27

 1395برگزاري کارگاه  مراقبت از بیمار در حال احتضار در سال  .28

 1395برگزاري کارگاه آموزشي کنترل عفونت در سال  .29

 1395برگزاري کارگاه آموزشي ارتباطات بین کارکنان ،  در سال  .30

اعتبارات پژوهشي

 

  جوايز و افتخارات 

     1378درمان دانشگاه معاونت ،  هنمون يآموزش زریسوپروا .1

 1378بهداشت و درمان  ریوز، پرستار نمونه  .2

 1379درمان دانشگاه معاونت،  نمونه يآموزش زریسوپروا .3

 *1384رشد  يآموزش يجشنواره کتابها  نیدر منزل درپنجم يبهداشت يمراقبتها يکتاب راهنما ریلوح تقد .4

 1384درمان دانشگاه عاونتم ،  NICUآموزش ضمن خدمت يدوره ها يبرگزار .5

  1385 ينظام پرستار سیرئ ي ،خدمات پرستار ياستانداردها نیتدو .6

 1386و منابع دانشگاه  تیریمعاونت توسعه مد سرپرست،  يانسان يروین يبهساز .7

 1387دانشگاه  استیر،  مارستانهایب ينظارت يستهایو اصالح چک ل يجمع آور .8

 1388مسلح   يروهایدرمان ستاد کل ناداره بهداشت و  سیرئ، پرستار نمونه  .9

   1385و مدیر بسیج جامعه پزشکي از سال  1388وزارت بهداشت  جیبس فرمانده، خواهران  جیمسئول بس .10

 1389ضمن خدمت کارکنان بعنوان رابط معاونت  يدانشگاه تالش درآموزشها يزیو برنامه ر تیریتوسعه مد معاون .11

  1390 يجامعه پزشک جیبس يتخصص يشورا سیرئ،دشت امیرهنمون منطقه قدیشه یيصحرا مارستانیدرمناطق محروم ب يخدمت رسان .12

  1390نمونه (  زری) سوپروا انیسالمت مددجو نیو تام يعلم يدانشگاه تهران تالش در عرصه ها سیرئ .13

 يبرترآموزش ندیکسب فرا يمطهر دیشهنوزادان ) جشنواره  ژهیارشد مراقبت و انیشده  وهدفمند دانشجو يزیبرنامه ر يژورنال کالبها يبرگزار .14

  1391دانشگاه  * يآموزش معاوندانشگاه ( 

 1391کل و سازمان اطالعات استان تهران  حراست، کسب رتبه سوم پرتاپ توپ به حلقه بسکتبال  .15

 1392 ران بزرگته يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئول، آباد  افتی المهیدکتر د مارستانیبضاعت در ب يب مارانیبه ب يخدمت رسان .16

 1393 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئولحضور در بیمارستان صحرایي و خدمت رساني به بیماران ،  .17

 1394 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئولحضور در بیمارستان صحرایي و خدمت رساني به بیماران ،  .18

 1395 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئول،  حضور در بیمارستان صحرایي و خدمت رساني به بیماران .19

 1396 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئولحضور در بیمارستان صحرایي و خدمت رساني به بیماران ،  .20

 1396 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئولحضور در برنامه هاي  ویزیت رایگان ) یافت آباد ( ،  .21

 1397 تهران بزرگ يجامعه پزشک جیسازمان بس مسئولهاي  ویزیت رایگان ) یافت آباد ( ، حضور در برنامه  .22
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 : اطالعات ديگر

  

 1380 مایصدا و س کیبا شبکه  ي) برنامه خانواده ( برنامه همکار يآموزش گلودرد چرک 

 1380مایس صدا و کیبا شبکه  يدر کودکان ) برنامه خانواده ( برنامه همکار يآموزش بثورات جلد 

 1387 مارستانیزباله در ب يجمع آور يچگونگ ما،یبا شبکه چهار صدا و س يبرنامه همکار 

  1397تا سال  1388همکاري با شهرداري جهت آموزشهاي بهداشتي عمومي از سال 

 ویژه  همکاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران براي آموزش بهداشت و کمکهاي اولیه ، ایمني و برگزاري مراقبتهايCCU , ICU   1397تا  1385از سال 

 1395تا 1390شهید بهشتي براي آموزش دروس مراقبت ویژه در سالهاي  دانشگاه يبا جهاد دانشگاه يهمکار 

  1397تا  1395همکاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکي تهران براي آموزش بهداشت و کمکهاي اولیه از سال 

 1397تا  1385ن براي برگزاري دوره هاي مراقبت ویژه نوزادان و کودکان از سال همکاري با انجمن قلب ایرا  

 1397آبان ماه آخرين بازبيني: 

 

 


