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  شايستگي هاي آموزشيو موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1366ساعت(  26دوره اول) يكارگاه آموزش مديريت آموزش 

 1368ساعت(  26دوره دوم) يآموزش مديريت آموزش كارگاه 

 9/4/1366ساعت( 25آموزش) تيفيبهبود ك كارگاه 
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 8/5/1368ساعت( 16آموزش) تيفيبهبود ك كارگاه 

 13/5/1369ييوماما يدر آموزش پرستار نينو يکردهايرو كنگره 

 1369ساعت(  70استخدام ) يبرا يآموزش توجيه دوره 

 1370ساعت(  26و تکامل) رشد 

 1370ساعت( 26رشد و تکامل) كارگاه 

 1370روزه( 6ساعت( ) 48تحقيق) يروشها يكارگاه آموزش 

 23/11/1372ساعت( 10) يمنابع و مراجع پزشک كارگاه 

 21/4/72ساعت(  32روش تحقيق) كارگاه 

 1374يبرستار يهماهنگ دستورالعمل ها اموزش 

 1375كامپيوتر در كالج گلن فيلد نيوزيلند دوره 

 مدرك Community 1375در نورث كوت كالج نيوزيلند 

 1375كالج  لديف نيل مدرك 

 1376براساس مشکل يپيشرفته يادگير يآموزش كارگاه 

 1376براساس مشکل  ييادگير يمقدمات يآموزش كارگاه 

 1/11/1379آموزش و درمان يهماهنگ كنگره 

 1379روزه( 5)سخنران()يريو گرمس يعفون يهايماريب كنگره 

 1379 يمداخالت پرستار كنگره 

 29/10/1379ساعت(  12آمار در پژوهش) كاربرد 

 23/12/1379ساعت( 6سخنران)-دزيا 

 30/3/1379ساعت( 4سخنران) يكبد روزيس 

 18/7/1379ساعت( 30آموزش و درمان) يهماهنگ كنگره 

 1379ساعت( 16)تيريو مد ييحل مشکل و مشکل گشا يآموزش كارگاه 

 28/7/1379ساعت(  16)يآموزش مقاله نويس كارگاه 

 1380ساعت 8اعضا )سخنران(  ونديپ 

 6/3/1380موزش مراقبت در منزل آ كارگاه 

 18/4/1380ساعت( 25)يها در اموزش برستار تازه 

 31/4/1380نوظهور يعفون يهايماريب 

 18/11/1380مرحله اول  يپرستار يروشها و استانداردها يبازآموز 

 14/11/1380مرحله دوم  يپرستار يروشها و استانداردها يبازآموز 
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 30/4/1381آموزش و مديريت دوره اول  يها تازه 

 30/4/1381آموزش و مديريت دوره دوم  يها تازه 

 18/4/1381ارتباطات  دوره 

 12/11/1381يكولوپروكتولوژ ييايآس ونيفدراس يالملل نيكنگره ب نيهشتم 

 13/8/1381(سخنران –روزه  5)يريو گرمس يعفون يهايماريب يالملل نيكنگره ب نيازدهمي 

 13/12/1381ييو ماما يپرستار يكنگره مراقبت ها نيدوم 

 30/11/1381دوره آموزش مراقبت از استوما اولين 

 1382ساعت( 14در تحقيق) يآمار يروشها 

 30/4/1381نوظهور يعفون يهايماريب 

 1383يليتحص شرفتيب يابيارزش 

 25/9/1383)سخنران(يريو گرمس يعفون يهايماريب يالملل نيكنگره ب نيزدهميس 

 ICDL ()2/9/1384ساعت( 75)سطح اول و دوم 

 20/9/1384منابع تيريكارگاه مد نيپنجم 

 كارگاه كاربرد   نيدوازدهمSPSS 21/9/1384يآمار ليدر تحل 

 19/10/1384ساعت(8و بهداشت آن)سخنران  غذا 

 6/11/1384سالمت يارتقا کرديبا رو يكنگره پرستار نيچهارم 

 24/12/1384سخنران(-ساعت 8)ينيمشکالت آموزش بال كارگاه 

 20/2/1385ياستوم كارگاه  

 26/2/1385ساعت( 6و قانون) پرستار 

 2/3/1385سخنران( -ساعت 40)رانيجامعه جراحان ا يعلم كنگره  

 10/3/1385ساعت( 20)زياليپرستاران د يسراسر شيهما 

 15/4/1385ساعت( 2)يشناس داريبر پد يو مقدمه ا يفيك قاتيتحق 

 18/4/1385(يارياخت بي و زخم– يمراقبت از استوم ي) دوره آموزشايتانيتهران و بر يم پزشکدانشگاه علو شيهما 

 24/10/1385هايماريدر ب يدرمان ورزش 

 1/11/1385ساعت( 5درد) نيتسک يدردو روشها يابيو ارز يبررس 

 22/12/1385كنگره( يعلم ري) دبييو ماما يآموزش پرستار نينو يکردهايكنگره رو نيدوم 

 9/2/86ساعت( 6و كاربرد اندنوت) نترنتيا كارگاه 

 12/2/1386ساعت سخنران(-10)رانيا يژكنگره اورولو نياول 

 16/3/1386سخنران( -ساعت 5آن) يارتقا يوچگونگ ينيبال آموزش 
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 19/3/1386ساعت( 3مزمن) يدر زخمها يدرمان و الر ناريسم 

 20/3/1386ساغت( 5و نقش آن در آموزش) ارتباط 

 30/3/1386سخنران(-ساعت 8و دانشجو) ينيمشکالت آموزش بال كارگاه 

 6/4/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 16/4/1386ساعت( 6)يسخنران وهيمهارت  ش گارگاه 

 17/4/1386ساعت(6) يسيمقاله نو كارگاه 

 18/4/1386ساعت( 6ت)مستندا هيبر پا يپزشک كارگاه 

 19/3/1386ساعت( 6)يجستجو منابع پزشک كارگاه 

 20/4/1386ساعت( 6)يليتحص شرفتيپ يابيارزش كارگاه 

 21/4/1386سخنران(  -ساعت 8پروستات ) يپرتروفيمبتال به ه ماريو اصول آموزش به ب يمراقبت پرستار كارگاه 

 5/7/1386سخنران( -ساعت 30) نيچ يالملل نيكنگره ب اصول 

 9/8/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 14/8/1386ساعت( -30)ينيآموزش بال يكشور كارگاه 

 21/9/1386ساعت( 3)رانيا يپرستار تيپرستاران و وضع يالملل نيانجمن ب نشست  

 10/11/1386ساعت( 5آن) يپزوهش و شاخص ها يابيارز كارگاه 

 14/11/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 11/10/1386سخنران( -ساعت 8)ينيبال تيدر موقع انيارائه بازخورد به دانشجو كارگاه 

 21/11/1386سهيير ئتيه "يرتباطات انسانا "يو مامائ يپرستار يمراقبت ها يسراسر كنگره 

 28/3/1387(كلي مسئول و سخنران –ساعت  8)يپرستار يژكنگره اورولو نيدوم -هيكل ونديبا پ مارياز ب مراقبت 

 17/4/1387-19روزه 3 کيستماتيمرور س كارگاه 

 16/7/1387-17)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 سواالت و محاسبه يتاكسونوم كارگاهMPL)1/8/1387)شركت كننده 

 12/8/1387فک و صورت )سخنران( يو جراح ينولوژياتور يپرستار يالملل نيب شيهما نياول 

 رانيدر فراگ زهيانگ جاديروزه ا کي كارگاه ( بالغadult learner motivation)26/10/1387()سخنران 

 25/10/1387كت كننده()شر کياستراتژ يزيروزه برنامه ر کي يآموزش كارگاه 

 1/11/1387)سخنران(يو ادرار يگوارش يارياخت بي و زخم – يمراقبت از استوم كارگاه 

 10/11/1387(سهيير ئتي)ه ييو ماما يپرستار يكنگره مراقبت ها نيششم 

 14/11/1387-15) سخنران(يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 14/12/1387-16)سخنران(يپرستار ژهيو يمراقبتها يآموزش كارگاه 
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 15/2/1388-16)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 24/2/1388-25كنگره( ري)دب ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيسوم 

 24/2/1388)سخنران( ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيسوم 

 27/2/1388-28)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 18/3/1388)سخنران(يمارستانيب يعفونتها يبررس کروزهي كارگاه 

 7/4/1388-8مواجهه با آن )سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 يپرستار زهيو يمراقبتها يآموزش كارگاهICU 3)25/4/1388( )انجمن قلب )سخنران 

 29/5/1388-6/4/1388)سخنران(يو مدفوع يادرار يارياخت بي –زخم  ،يمراقبت ازاستوم يپرستار يالملل نيكوتاه مدت ب دوره 

 25/5/1388انجمن قلب )سخنران( زهيو يمراقبتها يآموزش كارگاه 

 15/7/1388-16)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 18/8/1388موسسه يابيآموزش ارزش كارگاه 

 14/9/1388-16صورت )سخنران( کيپالست يو جراح ينولوژيرا يتازه ها كنگره 

 29/10/1388-30مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 14/11/1388)سخنران( ينيبال يابيكارگاه ارزش -ها و چالشها کرديرو ييو ماما يكنگره آموزش پرستار نيسوم 

 15/11/1388ارتباط موثر در آموزش )سخنران( گاهيجا -ها و چالشها کرديرو ييو ماما يكنگره آموزش پرستار نيسوم 

 9/12/1388-10) سخنران( يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 19/1/1389) سخنران(يدر پرستار يآموزش اخالق حرفه ا كارگاه 

 27/1/1389يدانشگاه علوم پزشک يآموزش يرتبه بند يهيتوج كارگاه 

 23/2/1389-26) سخنران(رانيا ياورولوژ يالملل نيكنگره ب نيزدهميس 

 10/2/1389-12يآموزش يبا عنوان رهبر يآموزش علوم پزشک يكشور شيهما نيازدهمي 

 25/2/1389-26پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 3/3/1389-4)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 يپرستار زهيو ياصول مراقبتها يآموزش يبازآموز دورهICU 32/4/1389-4نران( ( )) سخ 

 20/4/1389-21پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 21/6/1389-22مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 27/7/1389-28)سخنران(  اثربخش ينيآموزش بال كارگاه 

 19/81389)سخنران(ي در پرستار يآموزش اخالق حرفه ا كارگاه 

 21/8/1389-22پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 8/8/1389-9مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 
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 27/9/1389-28مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 29/9/1389-30) سخنران( يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 5/10/1389سمپوزيوم ارتقا كنترل عفونت در بيمارستان)سخنران( اولين 

 21/10/1389-23سراسري پرستاري و مامايي ارتقا كيفيت مراقبت)سخنران( كنگره 

 6/11/1389يک روزه كارآفريني كارگاه 

 20/11/1389-21عفونتهاي بيمارستاني)سخنران( كنترل 

 21/11/1389درد از ديدگاه پرستاران)سخنران( مديريت 

 9/12/1389سخنران( -يکروزه اخالق پزشکي و حرفه اي )مسئول برگزاري كارگاه 

 يک روزه  كارگاهOSCE  16/12/1389سخنران( -)مسئول برگزاري 

 15/12/1389آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

 13/2/1390-16ولوژي و پنجمين كنگره پرستاري ايران)سخنران(كنگره اور چهاردهمين 

 26/2/1390آموزشي بررسي وضعيت سالمت)سخنران( كارگاه 

 1/3/1390(سخنران –آموزشي مهارتهاي ارتباطي)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 16/3/1390(سخنران –اخالق حرفه اي )مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 8/3/1390-9(سخنران –بررسي راهکارهاي نوين در نظام مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 23/3/1390(سخنران –حاكميت باليني)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 مراقبت هاي ويژه پرستاري در  اصولGeneral ICU 3  )4/4/1390)سخنران 

 21/4/1390ت)سخنران(آموزشي بررسي وضعيت سالم كارگاه 

 28/4/1390-29(كننده شركت –آموزشي اعتبار بخشي خدمات بهداشتي و درماني)مسئول برگزاري  كارگاه 

  )18/5/90كارگاه تدوين برنامه نواوري دانشگاه علوم پزشکي تهران )شركت 

 22/6/1390آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

 26/6/1390(سخنران –توانمند سازي و ارتقا مهارتهاي آموزش باليني پرستاري)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 27 روانپرستاري و باليني روانشناسي –آموزشي دو روزه ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشکي  كارگاه-

26/6/1390 

 31/6/1390-3/7/1390گره ملي روانپرستاري استانبول تركيه) ارائه شفاهي و پوستر(كنگره بين المللي و پنجمين كن اولين 

 12/7/1390آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

  فراواني  "ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان

 1390/ 8"خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي تهران

  تعامل حرفه اي  "ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان
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و ارتباط آن با شاخصهاي ايمني بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي پرستاران با پزشکان 

 8/1390 "تهران

  )9/3/90كارگاه مفاهيم و ابزارهاي نوآوري )شركت 

 ( ارائه پانل در اولين همايش روز نواوري تحت عنوان ابزارهاي توسعه و مديريت سرمايه فکري ) 9/12/90سخنران 

  10/2/91دانشگاه علوم پزشکي تهران )سخنران (   "ارزيابي فراگيران "پنل همايش آموزش كشوري 

  23/2/91)شركت كننده(  "كاربرد شبيه سازي گسسته در مديريت سالمت"كارگاه 

  2/3/91)شركت كننده(  "پروپوزال نويسي  "كارگاه 

 3/91عالي بيزينس  كارگاه خود ارزيابي توسط گروه مشاوران 

  22/3/91دانشگاه علوم پزشکي تهران )شركت كننده(  "توانمند سازي اساتيد براي راه اندزي رشته هاي مجازي  "كارگاه 

  27/3/91)شركت كننده(  "تفکر انتقادي"كارگاه 

  دانشگاه علوم پزشکي تهران )شركت  "نيکيساله حوزه اموزش دانشگاه در حيطه يادگيري الکترو 4كارگاه راهکارهاي اجرايي تحقق هدف برنامه

 6/4/91كننده( 

  12/4/91دقيقه از كار براي نواوري )مسئول كارگاه و شركت كننده( 5كارگاه 

  )19/4/91كارگاه معنويت در بهبود )مسئول وشركت كننده 

  )20/4/91هم انديشي نقد و بررسي سريال پرستاران )مسئول كارگاه و شركت كننده 

 20/4/91حرفه اي ) سخنران و مدرس(  كارگاه اخالق 

  3/12/91 -30/11/91امارات )سخنران(  –دومين كنگره انجمن تغذيه امريکا در خاور ميانه دبي 

  7/12/91همايش  ايمينولوژي، اسم و الرژي 

  سخنران   2/2/92-1/2/92 "پيشگيري از بيماريهاي منتقله از راه خون و احتياطات همه جانبه"كارگاه 

 25/2/92ساعت )شركت كننده(  69كميته تعالي سازمان   كارگاه 

  25/2/92ساعت ) شركت كننده(  15كارگاه كميته راهبردي فرايندها 

  شانزدهمين كنگره انجمن اورولوژي و هفتمين كنگره پرستاري اورولوژي تحت عنوان"evidence base of quality & safety in 

urology nursing"  )26/2/92) سخنران 

  25/10/92تفسير گازهاي خون شرياني 

  1/11/93كارگاه كاربرد پديده شناسي در علوم سالمت 

   سخنر ان( 7/11/93روشهاي يادگيري بر اساس حل مسئله( 

  18/1/94و 17اولين سمينار پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي ايران 

   15/7/94كارگاه اورژانسهاي اورولوژي و نفرولوژي 

  سخنران( 26/8/94يادگيري حل مسئله كارگاه اموزش( 
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  22/10/94كارگاه اموزشي ازمون سازي و تحليل ازمون و پيشرفت تحصيلي دبير و سخنران 

  سخنران( 15/11/94موضوعات اخالقي در استفاده از تکنولوژي در پرستاري( 

  15/11/94همايش كشوري اموزش الکترونيکي در اموزش پزشکي 

  15/11/95يادگيري الکترونيکي اموزش پزشکي سخنران اصلي همايش كشوري 

  سخنران( 22/3/94كنگره بين المللي نفرولوژي و اورولوژي( 

  همايش دو روزه مديرانEDC & EDO در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي 

 يساز هيشب يكارگاه اموزش (simulation)  15/10/94و سخنران  ريدب 

 6/10/94اطالعات در مستند سازي گزارشهاي پرستاري  اموزشي كاربرد فن اوري  كارگاه 

  25/1/95مفاهيم اينده نگاري 

  8/2/95مرجعيت علمي طرح تحول و نواوري 

  22/2/95اينده نگاري و مرجعيت علمي 

  )27/2/95اصول گزارش نويسي )سخنران 

  10/12/93بيمار مبتال به ديابت  تاثير آموزش همتا بر خودكارامدي و كيفيت زندگي "كنگره دبي عجمان ارائه سخنراني 

 ( سخنران و دبير كارگاه 1كارگاه اموزشي روشهاي ارزشيابي )9/3/95 

  سخنران 12/3/95نواوري در اموزش پزشکي 

 16/3/95كارگاه  ري( سخنران و دب2) يابيارزش يروشها يكارگاه اموزش 

 Mind map   19/3/95كارگاه اموزشي 

  سخنران( 1396تحصيلي و ايتم اناليز كارگاه اموزشي ارزشيابي پيشرفت( 

  سخنران(  1396كارگاه اموزشي روش تدريس مقدماتي( 

  سخنران( 1397كارگاه اموزشي روش تدريس مقدماتي( 

  سخنران( 1397كارگاه اموزشي اموزش پاسخگو( 

  
  

   زبان

 فارسي 

 انگليسي 

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 
 

 ي تحقيق در زمينه اورولوژي و نفرولوژ 
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 استومي و بي اختياري ادراري 

 ارتباطات و اخالق حرفه اي 

 و سبک زندگي كيفيت زندگي 

 حاكميت باليني 

  ي گذشته و كنونيعضويت هاي حرفه ا

 تاكنون 1366عضو گروه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه ايران  

 عضو پرستاران ثبت شده در نيوزيلند  

 1379ايران، تهران )عضو كميته علمي و عضو بانل(  دانشگاه علوم پزشکي ايران، گرمسيري، هفتمين كنگره عفوني و 

 )1380نهمين كنگره عفوني و گرمسيري ، ايران، تهران )عضو كميته علمي 

 1380اجرائي ( تهي)كم اولين كنگره مراقبتهاي برستاري و مامائي ،دانشکده برستاري و مامائي ايران ،دانشگاه علوم بزشکي ايران ،تهران ،ايران 

 1381كنگره مراقبتهاي پرستاري و مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران )كميته اجرائي( دومين 

 1381انجمن پرستاران ايران  عضو 

 1382كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تهران )عضو كميته علمي(  دهمين 

 1382انجمن استومي ايران عضو 

 1383يو مامائ يكميته ارزيابي دروني دانشکده پرستار عضو 

 1383دفتر توسعه اموزش مداوم دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه  ايران عضو 

 1383كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تهران )عضو كميته علمي(  ازدهميني 

 1384كنگره عفوني و گرمسيري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تهران )عضو كميته علمي(  زدهمينيس 

 1384نظام پرستاري ايران  عضو 

 1385(سهييامائي ايران ،دانشگاه علوم بزشکي ايران ،تهران ،ايران )عضو هيئت رارتقا سالمت، دانشکده برستاري و م كنگره 

 1386رانيا يمركز مطالعات و دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشک عضو 

 1386انجمن پرستاران قلب  عضو 

 1386 رانيا يژانجمن اورولو يپرستار تهيكم رهيمد ئتيه عضو 

 1386يو فرهنگ يمركز نخبگان و پژوهشگران علم تيعضو 

 1386(يعلم تهيكم سيي) رييو ماما يپرستار نينو يکردهايرو كنگره 

 1386(ييو اجرا يعلم تهيو كم سهيرئ ئتي)ه يژاورولو يكنگره پرستار نياول 

 1386(سهيير ئتي)ه يارتباطات انسان ييو ماما يپرستار يمراقبت ها يسراسر كنگره 

 1387)سخنران( 2007 نيچ يپرستار يالملل نيب كنگره 

 1387ييو اجرا يعلم تهيو كم سهيرئ ئتي)ه يژاورولو يكنگره پرستار نيدوم 
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 13/8/1387فک و صورت )سخنران( يو جراح ينولوژياتور يپرستار يالملل نيكنگره ب نياول 

 21/12/1387يانقالب فرهنک يعاليو نخبگان شورا ختگانيانجمن فره عضو 

 24/2/1388رانيا ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيرسوميدب 

 24/8/1388)سخنران( رانيا ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيسوم 

 27/8/1388(يعلم تهي)كم "و چالشها کردهايرو" ييو ماما يكنگره آموزش پرستار نيسوم 

 1389 /18/2ارزشيابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پزشکي نماينده 

 12/2/1389يآموزش علوم پزشک يكشور شييازدهمين هما سهيير ئتيه  

 7/7/1389معاونت آموزشي دانشگاه در كميته حاكميت باليني وزارت بهداشت .. نماينده 

 7/7/1389دو روز در هفته در مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مامور 

 15/8/1389دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده مدير 

 23/10/1389"مراقبت تيفيارتقا ك " ييو ماما يپرستار يمراقبتها يكنگره سراسر نيهفتم يسراسر شيهما يعلم تهيكم 

 30/11/1389معاونت پژوهشي دانشکده در شوراي پژوهشي گروه پرستاري ويژه نماينده 

 30/11/1389شوراي پژوهشي گروه پرستاري داخلي و جراحي عضو 

 23/12/1389سيستم شعاع دانشکده  مسئول 

 23/12/1389كميته نوآوري دانشکده مسئول 

 4/3/1390گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشکده عضو 

 19/7/1390توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي يطرحها يداور يكميته پژوهش عضو 

 1390اروپا  يوابسته انجمن اورولوژ عضو  

 1390 يروز نوآور شيهما نياول يياجرا تهيكم عضو 

 1390 يروز نوآور شيهما نياول يعلم تهيكم عضو 

 1390 يروز نواور نياول شيهما يفکر هيسرما تيريتوسعه و مد يابزارها يپنل تخصص عضو 

 1391 ييو ماما يو جامعه از دانشکده پرستار انيبرداشت كاركنان، دانشجو"سازمان  يپروژه بهبو د تعال ريمد 

 12/1390 يروز نوآور شيهما نياول يياجرا تهيكم عضو 

 21/2/91 رانيا يكنگره انجمن اورولوژ نيجلسه سخنرانان پانزدهم سهيير ئتيه 

 1391 ينوآور يطرحها داوري – يعلم تهيكم عضو 

 1391 يروز نوآور شيهما نيدوم يياجرا تهيكم سيير 

 5/1391 نگيكارگروه تله نرس عضو 

 25/5/1391 ييو ماما يدانشکده پرستار "و آموزش يابيارزش " زويا يها نديفرآ تيريپروژه مد يراهبرد تهيكم عضو 

 1/12/1391-3 ياسم و آلرژ ،ينولوژيميا يالملل نيب شيهمکا نيدوم يداور تهيكم عضو 
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 1392 يمطهر ديو جشنواره شه يآموزش پزشک شيهام يياجرا تهيكم عضو 

 23/2/1392 رانيا يمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک يابيواحد ارزش مسئول  

 10/2/92ارتباط  يبرقرار يتحت عنوان مهارتها ياموزش كشور شيهما سهيير ئتيه 

 يو فرهنگ يمركز نخبگان و پژوهشگران علم تيعضو 

 تاكنون 1386 رانيا يژانجمن اورولو يپرستار تهيكم رهيمد ئتيه عضو 

 19/7/90توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاهطرحهاي  داوريكميته  عضو 

 عضو وابسته انجمن اورولوژي اروپا 

  تاكنون 93عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي جراحي 

  6/11/93دبير جشنواره آموزشي دكتر وثوق 

  6/11/93دبير جشنواره اموزشي شهيد مطهري 

  16/7/93پرستاري و مامايي مسئول ارزشيابي برنامه دانشکده 

  19/7/93عضو شبکه اموزش دانشگاه 

  11/6/94عضو انجمن علمي اموزش پزشکي 

  23/9/94داوري دومين جشنواره انتخاب برترينهاي عرصه اموزش 
 

  كنوني انتصابات آكادميک

 عضو گروه داخلي جراحي پرستاري 

 عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي جراحي پرستاري 

  آموزشي دانشکده پرستاري و ماماييعضو شوراي 

  23/2/92مدير واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران 

  92مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده 

 92يي و ماما يدانشکده پرستار يابيمسئول واحد ارزش 

  92دبير هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري 

 تاكنون دانشکده پرستاري و مامايي 92عاد مسئول سيستم س 

  93مسئول كارگروه شبکه هاي آموزش دانشگاه 

  30/10/93عضو كميته فرهنگي دانشکده 

  15/11/1394همايش يادگيري الکترونيک  8عضو كميته راهبردي 

 15/11/1394 کيالکترون يريادگي شيهما 8 علمي تهيعضو كم 

 17/11/1394جشنواره فرايندهاي برتر الکترونيک  دبير 

 3/94مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  معاون 
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  30/8/94عضو كميته اموزشي در كارگروه بهداشت، درمان و توانبخشي در حوادث غير مترقبه و پدافند غير عامل دانشگاه 

  2/95مسئول كميته پايش دانشکده پرستاري و مامايي 

   
  كار حرفه اي و تجربيات آموزشيسابقه 

 تاكنون 1365سخنران ارشد و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران 

  1370-1374سال 4بمدت  3و2مسئول گروه داخلي و جراحي 

 24/3/1379طراح سواالت فينال دانشجويان پرستاري جهت فارغ التحصيلي 

 11/8/1379يعفون يهايماريكنگره ب نينهم يعلم تهيعضو كم 

 1383 يو مامائ يكميته ارزيابي دروني دانشکده پرستار عضو 

 1383ييو ماما يدفتر توسعه آموزش دانشکده پرستار عضو 

 1384يعلم ئتيبرجسته ه استاد 

 1385نينو يکردهايرو ييو ماما يكنگره پرستار نيدوم يعلم ريدب 

 14/12/85رانيا يژاورولو يكنگره پرستار نياول يعلم تهيكم 

 86يو فرهنگ يمركز نخبگان و پژوهشگران علم تيعضو 

 1386 رانيا يژانجمن اورولو يپرستار تهيكم رهيمد ئتيه عضو 

 10/6/86و عضو مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مامور 

 1387 رانيا يژاورولو يكنگره پرستار نيدوم يعلم تهيكم 

 9/11/1387دانشگاه يابيارزش تهيدانشکده در كم ندهينما 

 10/11/1387رانيا يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يپرستار يكنگره مراقبت ها نيششم سهيير ئتيه 

 19/12/1387سازمان يتعهد به تعال يو گواه يبهره ور يمل زهيبعنوان اخذ جا يموسسه آموزش نيدر اخذ اول مشاركت 

 2/3/1388يمطهر ديجهت ارائه به جشنواره شه يآموزش يندهايفرآ يابيارزش تهيكم عضو 

 24/2/1388-25/2/1388رانيا ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره  ب نيسوم ريدب 

 12/4/1388دانشگاه يمركز مطالعات و آموزش پزشک يآموزش يبرنامه ها يابيو ارزش يابيارزش تهيكم عضو 

 30/7/1388دانشگاه يمركز مطالعات و آموزش پزشک يدرس يزيبرنامه ر يمركز تهيكم عضو 

 15/8/1388يدفتر توسعه آموزش دانشکده پرستار مسئول 

 18/2/1389برنامه يابيارزش يمركز يبرنامه در شورا يابيارزش ندهينما 

 7/2/1389-12/2/1389يآموزش پزشک يكشور شيهما نيازدهمي يعلم تهيكم 

 10/2/1389-12/2/1389يآموزش پزشک يكشور شيهما نيازدهمي يسخنران ئسهير ئتيه 

 1/8/1389يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک تيريروز در هفته در مد 2 مامور 
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 7/9/1389يمجدد مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستار انتصاب 

 21/10/1389-23ييو ماما يپرستار يمراقبتها يكنگره سراسر نيهفتم يعلم تهيكم 

 18/2/1389شکيارزشيابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پز نماينده 

 7/7/1389معاونت آموزشي دانشگاه در كميته حاكميت باليني وزارت بهداشت .. نماينده 

 2/8/1389دو روز در هفته در مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مامور 

 7/9/1389دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده مدير 

 30/10/1389ي گروه پرستاري ويژهمعاونت پژوهشي دانشکده در شوراي پژوهش نماينده 

 30/10/1389شوراي پژوهشي گروه پرستاري داخلي و جراحي عضو 

 23/12/1389سيستم شعاع دانشکده  مسئول 

 23/12/1389كميته نوآوري دانشکده مسئول 

 4/3/1389گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشکده عضو 

 19/7/1390و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه توسعه آموزش مركز مطالعاتداوري طرحهاي كميته  عضو 

  1390عضو كميته علمي همايش آموزش پزشکي 

  12/1390عضو كميته اجرايي اولين همايش روز نوآوري 

  5/1391عضو كارگروه تله نرسينگ 

  7/1391عضو كارگروه برنامه ريزي و تدوين كارشناسي پرستاري مجازي 

  1391 "اشتها كاركنان، دانشجويان و جامعهمديريت برد"مدير پروژه تعالي سازمان 

  1391 "ارزشيابي و آموزش"عضو كارگروه فرآيندها ايزو 

  1391عضو كميته داوري ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري 

  92-1391كميته اجرايي همايش آموزش پزشکي 

  2/1392كميته علمي كنگره اورولوژي 

 23/2/1392مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران  مسئول واحد ارزشيابي 

  تاكنون 1392مدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده 

 تاكنون  1366عضو گروه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه ايران 

  عضو پرستاران ثبت شده در نيوزيلند 

 تاكنون 27/11/94مسئول سيستم سعاد 

 عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي و جر احي 

 عضو شوراي اموزشي دانشکده پرستاري و مامايي 

  92دانشجو  19استاد مشاور تحصيلي 
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 ) 94عضو كارگروه بسته اينده نگاري و مرجعيت علمي )بسته تحول و نواوري 

 94( ي)بسته تحول و نواوركارگروه بسته نظام هاي ارزشيابي  عضو 

  مجري و مسئول ارزشيابي برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشدNICU 15/1/95 

 15/1/95ويژه  ارشد يرشته كارشناس يبرنامه آموزش يابيو مسئول ارزش مجري 

 15/1/95 ماماييارشد  يرشته كارشناس يبرنامه آموزش يابيو مسئول ارزش مجري 

  1396اورولوژي پرستاري عضو كميته علمي  و داور مقاالت ارسالي كنگره 

 عضو كميته علمي، عضو هيئت رييسه و داور مقاالت ارسالي كنگره واكاوي اموزش پرستاري فرصتها و تهديدها 

  1396عضو شوراي پزوهش در اموزش 

 1396عضو كميته اموزش پاسخگو 

  1396جشنواره مطهري  11عضو كميته داوري 

  1396مسئول واحد توانمندسازي مركز مطالعات 

 1396و كميته اخالق دانشکده پرستاري و مامايي عض 

  1396عضو شوراي اموزشي دانشکده  

  1396داوري اختراع سوزن بيوپسي اتومات 

  1397عضو كميته علمي  و داور مقاالت ارسالي كنگره اورولوژي پرستاري 

 1395عضو كارگروه اجرايي بسته ي اينده نگاري و مرجعيت علمي در اموزش پزشکي 

  1397كارگروه اجرايي بسته ي ارتقا نظام ارزيابي و ازمونهاي علوم پزشکي عضو 

  

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

  استاد راهنما( 1371بيماران مبتال به هيپوتيروئيديسم مراجعه كننده به انستيتو غدد تهران ، يمطالعه خصوصيات فرد( 

 هپاتيت  يژن سطح يصفات مشخصه حاملين آنت يبررسB  ، استاد راهنما( 1372در سنندج( 

 استاد راهنما( 1373منتخب تهران ،  يارائه شده در بيمارستانها يپرستار يرضايت بيماران بعد از پيوند كليه از مراقبتها يبررس( 

 استاد 1381منتخب تهران ، منتخب ،   يبيمارستانها يدر زنان متاهل مراجعه كننده به بيمارستانها يادرار يعوامل مستعد كننده عفونتها يبررس(

 مشاور(

 استاد مشاور(1382مراجعه كننده به انستيتو كانسر تهران ،  يبر شدت تهوع در بيماران سرطان يتاثير آرام ساز( 

 1384شهر تهران)استاد مشاور( يدولت يدانشگاهها يبرستار ريو غ يبرستار انيدانشجو يبهداشت يرفتارها يا سهيمقا يبررس 

 استاد راهنما(85سال  رانيا يدانشگاه علوم بزشک انيدانشجو يو سالمت عموم يارتباط سبک زندگ يبررس( 

 1386رانيا يدانشگاه علوم پزشک يمارستانهايب يبدن در بخشها يمركز يدر بازتاب دما کيتمپان يصحت و دقت دما يبررس 
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 1387رانيا يدانشگاه علوم پزشک يمارستانهايدر ب يبستر مارانيب يمنيا زانيپرستار و پزشک درم يارتباط حرفه ا يبررس 

 27/4/1389تهران) استاد راهنما( ران،ينوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ا يزندگ تيفيك يبررس 

  به انسيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم مراجعه كننده  2بررسي ارتباط توانمندي و كيفيت زندگي در بيماران مبتال  به ديابت نوع

 مجري طرح( -) استاد راهنما1389پزشکي ايران 

 اد بررسي صالحيت باليني دستياران مربي از ديدگاه آنان و ارتباط آن با رضايتمندي دانشجويان پرستاري در مراكز آموزشي درماني.......)است

 9/1389همکار طرح( -مشاور

 شجويان پرستاري سال چهارم و دانشجويان پزشکي سال پنجم در زمينه اهميت مراقبت معنوي از بيماران در دانشگاه علوم بررسي نگرش دان

 10/1389مجري طرح( -پزشکي ايران) استاد راهنما

 ابسته به دانشگاه علوم بررسي رابطه هوش عاطفي با تنش شغلي و كيفيت ارتباطات پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي آموزشي و

 9/91)استاد مشاور( 1390........

 همکار  -)استاد راهنما15/3/90بررسي ارتباط نشانه هاي تنفسي و كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن انسدادي ريه

 طرح(

 25/10/91)استاد مشاور( ينياموزش بال از انيدانشجو يتمنديبا رضا يمرب ارانيدست ينيبال يارتباط آمادگ يبررس 

 يقاتيطرح تحق ي)استاد راهنما و مجر 2نوع  ابتيمبتال به د ماريب يزندگ تيفياموزش خانواده محور برك ريتاث يبررس    (IRCT  14/11/91 

 منتخب دانشگاه تهران  يمارستانهايخون در ب يمبتال به پرفشار مارانيدر ب يمرتبط با سالمت يزندگ تيفيبا ك يدرمان مياز رژ تيارتباط تبع يبررس

  24/11/91(يقاتيطرح تحق مجري –)استاد راهنما 

 يمراقبت ها يبخشها يکيمکان هيتحت تهو مارانيتوسط پرستاران در مراقبت از ب ينديفرا تيفيكنترل ك يشاخصها تيرعا زانيم يبررس 

 طرح( يمجر -)استاد راهنما 1392ژهيو

 طرح( يمجر -)استاد راهنما1392منتخب تهران  يمارستانهايمراجعه كننده به ب هيكل ونديو پ زياليهمود مارانيخودپنداره در ب سهيمقا 

 طرح ( يمجر -)استاد راهنما1392 يستوسکوپيس ديمرد كاند مارانيبر اضطراب و درد ب يآموزش چند روش ريتاث يبررس 

  داور( 1393دانشجويان پزشکي مقطع علوم پاه و كارورزي دانشگاه علوم پزشکي ايران الگوي توزيع كمال گرايي در بين( 

  استاد داور 93بررسي علل افت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي البرز سال تحصيلي 

  بررسي روايي و پايايي پرسشنامهD-RECT 1393شگاه علوم پزشکي قزوين در ارزيابي محيط اموزشي باليني از ديدگاه دستياران پزشکي دان 

 طرح( يمجر -)استاد راهنما يابتيد مارانيب يزندگ تيفيو ك يآموزش همتا بر خودكارامد ريتاث يبررس 

 94ساعت  30 رانيا يپرستار هيمقاالت نشر يداور 

  داور()استاد ناظر و  1394بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پر فشاري خون 

 )1394بررسي همدلي در دانشجويان مامايي دانشگاه ازاد سمنان )استاد راهنما 

  استاد راهنما(بررسي تاثير يادگيري دانشجو محور بر مهارتهاي تفکر انتقادي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران( 

1394 
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  استاد داور(  1394بررسي تاثير اموزش قبل از عمل به روش فيلم بر روي اضطراب بيماران تحت عمل جراحي با روش بيهوشي اسپاينال( 

  استاد داور( 1394تاثير آموزش خود مراقبتي برترميم زخم بيماران تحت عمل جراحي سزارين( 

 استاد داور( 1394اري بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس بررسي تاثير اموزش مهارتهاي زندگي بر خود مديريتي و سازگ( 

 استاد داور( 1394 2اروما تراپي با عصاره بهار نارنج بر كيفيت خواب بيماران ديابتي نوع  ريتاث بررسي( 

  داور()استاد  1394بررسي ارتباط باورهاي مذهبي بر كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه مراجعه كننده به مراكز اموزشي 

 استاد داور( 1394بررسي تاثير اجراي تنفس ريتميک بر درد اضطراب و خواب افراد دچار سوختگي( 

  استاد داور( 1394بررسي تاثير برنامه اموزشي با رويکرد خانواده محور بر رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتال به صرع( 

 14/4/94 ژهيمراقبت و يپرستاران شاغل در بخشها يبنسون بر اضطراب و خستگ يارامساز يمداخله ا ريتاث يبررس 

 21/4/94در سالمندان ياز خروج لوله درناژ  قفسه صدر يبر درد ناش يو سر ما درمان يطب فشار ياثر بخش سهمقاي 

  21/4/94بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پرفشاري خون 

 95ساعت  30 رانيا يپرستار هيمقاالت نشر يداور 

  استاد داور( 1395مقايسه اثر بخشي طب فشاري و سر ما درماني بر درد ناشي از خروج لوله درناژ  قفسه صدري در سالمندان( 

  )1395بررسي دانش نگرش و عملکردكاركنان پرستاري از انتقال بيمار در مراكز منتخب درماني )استاد داور 

 24/3/94ثير طب فشاري بر شدت سر درد پس از بي حسي اسپاينال در زنان تحت عمل جراحي سزارين )استاد ناظر و داور ( بررسي تا  

 14/4/94()استاد داور ژهيمراقبت و يپرستاران شاغل در بخشها يبنسون بر اضطراب و خستگ يارامساز يمداخله ا ريتاث يبررس 

 استاد داور 21/4/94در سالمندان ياز خروج لوله درناژ  قفسه صدر يبر درد ناش ينو سر ما درما يطب فشار ياثر بخش سهيمقا() 

 استاد داور  21/4/94خون  يبر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پرفشار يچ يورزش تا ريتاث يبررس() 

 استاد داور 24/1/94 يمزمن قلب ييبه نارسا انيمبتال يزندگ تيفيو لوح فشرده بر ك يقيتلف کرديبا رو يتيريآموزش خود مد ريتاث سهيمقا() 

 استاد داور 94 لسونيشارلوت دان کيبر اساس روبر انيتوسط دانشجو دياسات يابيابزار ارزش ييايو پا ييروا يبررس() 

 95( )استاد داور کينوع  ابتيدر نوجوانان مبتال به د  يتيريبا خود مد يارتباط هوش معنو يبررس 

 95( )استاد داور يپانسمان افراد دچار سوختگ ضياز تعو يبر اضطراب و درد ناش کيتميتنفس ر ياجرا ريتاث يبررس 

 استاد داور 95 /5/3پس عروق كرونر  يبا يبعد از جراح مارانيب کيلوژ ويزيف يبر شدت درد و پارامترها يحيترج يقيموس ريتاث يبررس() 

 استاد داور 11/3/95پس عروق كرونر  يبا يتحت جراح مارانيب يخانوادگ نيبر اضطراب و بار مراقب ياموزش تيحما ريتاث يبررس() 

 استاد داور17/3/95 2نوع  يابتيد مارانيبر  سالمت روان و عزت نفس ب يبرنامه اموزش خود مراقبت ياجرا ريتاث يبررس() 

 استاد داور  24/3/95 نيسزار يزخم و شدت درد در زنان تحت عمل جراح اميبر الت يبرنامه اموزش خود مراقبت ريتاث() 

  استاد داور(1396بررسي تاثير طب فشاري بر تشنگي و ديسترس ناشي از ان در افراد تحت همودياليز( 

  استاد  1396بررسي رضايت دانشجويان پرستاري از اموزش تركيبي مبتني بر سامانه مديريت يادگيري و مشاركت تحصيلي انها در د.ع.پ. ايران(

 راهنما(

 ايسه عوامل خطر قلبي تعديل پذير در افراد با و بدون دريافت فاز سوم بازتواني قلبي پس از جراحي عروق كرونر در مركز آموزشي تحقيقاتيمق 
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 )استاد داور( 1396درماني قلب شهيد رجايي 

  استاد داور( 1396مركز چمران اصفهان  بستري در 2بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي خود مراقبتي افراد با نارسايي قلبي داراي ديابت نوع( 

 استاد داور( 1396بررسي تاثير ورزش تاي چي بر استرس درك شده زنان سالمند مبتال به پر فشاري خون( 

  استاد مشاور( 1396تاثير موسيقي ترجيحي بر شدت خارش اورميک بيماران تحت همو دياليز( 

  استاد راهنما( 1396خودكارامدي و خود مراقبتي مددجويان مبتال به نارسايي مزمن قلبيمقايسه تاثير اموزش همتا و روش سخنراني بر( 

  

  1396بررسي اضطراب مرگ و ارتباط ان با حمايت اجتماعي درك شده در سالمندان تحت جراحي پيوند عروق كرونر در مركز قلب شهيد رجايي 

 )استاد داور(

 استاد داور( 1396يت زندگي و عزت نفس مبتاليان به ضايعات نخاعيبررسي تاثير اجراي برنامه ورزش كششي بر كيف( 

  مقايسه تاثير ماساژ نقطه فشاريL14 با يخ و استعمال روغن منتول بر شدت درد ناشي از ورود سوزن در فيستول شرياني وريدي افراد تحت

 )استاد داور( 1396همودياليز

 استاد راهنما( 1396و كيفيت زندگي افراد مبتال به پر فشاري خون بررسي تاثير آموزش همتا بر تبعيت از رژيم دارويي( 

  

  استاد راهنما( 1397بررسي تاثير آموزش مديريت زمان بر بار ذهني كار پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي و جراحي( 

  استاد داور ( 1397بررسي تاثير اموزش سواد سالمت بر خود مديريتي مددجويان با پيوند كليه( 

 استاد راهنما( 1397سي تاثير اموزش مبتني بر نياز سنجي بر عوارض بعد از عمل در افراد با تعويض مفصل زانو برر( 

  استاد راهنما( 1397مقايسه تاثير اموزش خود مراقبتي به روش بازخورد محور و كتابچه اموزشي بر خود كارامدي افراد مبتال به تاالسمي( 

 انتشارات

 

 بيماراني كه تحت عمل جراحي پيوند كليه قرار گرفته اند از مراقبتهاي ارائه شده در بيمارستانهاي وابسته به وزارت  بررسي ميزان رضايت

 1377بهداشت درمان و آموزش پزشکي )نشريه پرستاري ايران( 

  1380صفات مشخصه حاملين آنتي ژن سطحي هپاتيت ب 

 نشريه پرستاري ايران(1383تاهلبررسي عوامل مستعد كننده عفونتهاي ادراري در زنان م( 

 ...1385ارتباط سبک زندگي با سالمت عمومي دانشجويان پزشکي و پرستاري 

  1386بررسي صحت و دقت دماي تمپانيک در بازتاب دماي مركزي بدن 

 1388نبررسي ارتباط حرفه اي پرستار و پزشک درميزان ايمني بيماران بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي ايرا 

  مراجعه كننده به انسيتو غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم  2بررسي ارتباط توانمندي و كيفيت زندگي در بيماران مبتال به ديابت نوع

 1389پزشکي تهران 

 1390بررسي كيفيت زندگي نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به انجمن صرع ايران 
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 نشريه پرستاري ايران  1391يت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه كيف 

  فصلنامه مديريت پرستاري  1391بررسي رخدادهاي ايمني بيمار و ارتباط ان با تعامل حرفه اي پرستاران و پزشکان از ديدگاه پرستاران 

 Assessing patient safety events and it's correlation with nurse-physician interaction from nurses view"  management 

2012nnnnnnn  

 Nurses view about nurse & physician interaction and its impact on pressure ulcer & skin and musculoskeletal damage 

incidence in hospitalized patients .nursing management 2012 

  بررسي ارتباط هوش هيجاني با تنش شغلي و كيفيت ارتباطات حرفه اي پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي اموزشي دانشگاه

 علوم پزشکي تهران نشريه روان پرستاري ايران

 منتخب دانشگاه  يمارستانهايخون در ب يمبتال به پرفشار مارانيدر ب يمرتبط با سالمت يزندگ تيفيبا ك يدرمان مياز رژ تيارتباط تبع يبررس

 مجله شهيد بهشتيتهران 

   1393درسنامه پرستاري داخلي و جراحي كليه و مجاري ادراري 

  مقالهISI  "effectiveness of early job training on knowledge & satisfaction of nurses cof public 

hospitals of the karaj city 3/93 

 )1392بررسي ارتباط تبعيت از رژيم درماني با كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران مبتال به پرفشاري خون )نشريه پرستاري ايران 

 

 
 Body image disturbance: AAA   comparative study among hemodialysis and kidney transplant 

patients    مقاله(   ( ISI Journal of clinical and diagnostic research 2016 may vol-10(5))OC14-OC16 

 

 The effect of self-care education program on anthropometric indicators in postmenopausal 
women with metabolic syndrome (client-centered nursing care, august 2017, vol 3, no 3) 

 

 Quality of life in patients with type II diabetes 

R GHAFARZADEGAN, D MASROR, S PARVIZY, ME KHAMSEH, ... 

PAYESH 12 (5), 489-495(2013) 

 Study of predisposing factors of urinary tract infections among married women referred to selected 

hospitals in Tehran city (2003) 

S Nikpour, L Tabrizian, D Masroor Roodsari, H Haghani 

Razi Journal of Medical Sciences 11 (41), 489-497(2004) 
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 Analysis of Sexual behavior with urinary tract infections in married women 

L Tabriziyan, S Nikpoor, D Masroor, H Haghani 

Proceedings of the 5th International congress on Gynecology and Obstetrics, 7-10(2003) 

 Comparison of the attitudes of the last-year nursing and medical students about spiritual care 

R Shahrabadi, D Masroor, S Hadjizadeh, F Hosseini 

Iranian Journal of Cardiovascular Nursing 1 (1), 30-34(2012) 

 Health-Related Quality of Life in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

DD Masroor, F Rafii, N Fadaeeaghdam, AF Hoseini 

Iran Journal of Nursing 25 (76), 19-27(2012) 

 The relationship between lifestyle and students public health 

R Samimi, D Masroor, F Hoseini, M Tamaddon Far 

Iran Journal of Nursing 19 (48), 83-92(2007) 

 The role of family-based education in the management of depression in gastric cancer patients 

undergoing chemotherapy: a controlled clinical trial 

Y Mahmmodi, D Masroor-Roodsari, S Varee, S Valiee 

Gastrointestinal Nursing 14 (1), 43-49(2016) 

 Accuracy and precision of tympanic temperature in the reflection of core temperature 

M Shamshiri, D Masroor, ES Hajikazemi, H Haghani 

Iran Journal of Nursing 19 (47), 57-65(2006) 

 The effects of tai chi and walking on fasting blood glucose among patients with type II diabetes 

mellitus 

F Rafii, D Masroor, H Haghani, H Azimi 

Nursing and Midwifery Studies 7 (2), 56-61(2018) 

 The Effect of 8 Weeks Tai Chi Exercise on the Fasting Blood Glucose of people with Type 2 Diabetes 

F Rafii, D Masroor, H Haghani, H Azimi 

Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 7 (2), 1874 (2017) 
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 The comprison of exercise as a copmplementary therapy and walking exercise on the fasting blood 

glucose of people with type 2 diabetes 

F Rafii, H Haghani, D Masroor, H Azimi 

The J Urmia Nurs Midwifery Fac 15 (3), 218-229(2017) 

 Effect of Aerobic Exercise on Blood Pressure of Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized 

Controlled Trial 

H AZIMI, D MASROR, H HAGHANI, F RAFII 

Journal of Client-Centered Nursing Care 2 (3), 169-176(2016) 

 Factors associated with health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease 

N Fadaeeaghdam, AS Montazeri, D Masroor, R Aliyari, A Hamidzadeh 

Journal of Isfahan Medical School 33 (326), 275-286(2015) 

 ارتباط تبعیت از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران مبتال به پر فشاری خون 
 مسرور رودسری, دریا دخت, دبیری گلچین, پارسا یکتا, حقانی

 (1393)  54 -44(, 85) 26پرستاری ایران نشریه 

 بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی (Preceptor) با رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی 
 ... ,جعفر جالل, عزت, یکتا, پارسا, مسرور, دریادخت, حسینی, بابایی حیدر ابادی

 (1393) 159 -150(, 5) 21مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم   

 بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی (Preceptor) با رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی 
حسینی, بابایی حیدر ابادی جعفر جالل, عزت, یکتا, پارسا, مسرور, دریادخت, , ... 

 (1393) 159 -150(, 5) 21مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم   

 ای پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستارانبررسی رخدادهای ایمنی بیمار و ارتباط آن با تعامل حرفه 
سترن, جوالییمسرور, دریادخت, حیدری خیاط, ن  

 45 -37(, 2) 1فصلنامه مدیریت پرستاری  (1392)

 کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به انسداد مزمن ریه 
 دریادخت مسرور رودسری, رفیعی, فروغ, نسرین فدایی اقدم, آغا فاطمه حسینی

 (1392) 27  -19(, 76) 25نشریه پرستاری ایران   

 کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن 
 دریادخت مسرور رودسری, مریم چهره گشا, مهناز سید الشهدایی, آغا فاطمه حسینی
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  (1391) 54 -47(, 73) 24نشریه پرستاری ایران   

1 
 

 اعتبارات پژوهشي طرحهاي مصوب و

 

 

 

 

 

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

  

 ( ، 1380مسروردريادخت)( گفتگوي تمدنها و برستاري، انتشارات سالمي ، تهران. )گردآوري و تدوين 

 ( ،برستاري درس داخلي و جراحي 1382مسرور دريادخت )تاليف(، انتشارات سازمان سنجش ، تهران. )ترجمه و تدوين و 2 

 يپرستار ي( دستورالعملها1385دخت ) ايمسرور در 

 هاردن( مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه )در دست انجام( يآموزش پزشک كتاب( 

    (1393) 2014 درسنامه پرستاري داخلي و جراحي كليه و مجاري ادراري ويراست سيزدهم 

    (1397) 2018 درسنامه پرستاري داخلي و جراحي كليه و مجاري ادراري ويراست چهاردهم 

 
 
 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 

 1379روزه( 5)سخنران()يريو گرمس يعفون يهايماريب كنگره 

 23/12/1379ساعت( 6سخنران)-دزيا 

 30/3/1379ساعت( 4سخنران) يكبد روزيس 

 1380ساعت 8اعضا )سخنران(  ونديپ 

 13/8/1381(سخنران –روزه  5)يريو گرمس يعفون يهايماريب يالملل نيكنگره ب نيازدهمي 

 25/9/1383)سخنران(يريو گرمس يعفون يهايماريب يالملل نيكنگره ب نيزدهميس 

 19/10/1384ساعت(8و بهداشت آن)سخنران  غذا 

 24/12/1384سخنران(-ساعت 8)ينيمشکالت آموزش بال كارگاه 
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 2/3/1385سخنران( -ساعت 40)رانيجامعه جراحان ا يعلم كنگره  

 1/11/1385(سخنران -ساعت 5درد) نيتسک يدردو روشها يابيو ارز يبررس 

 22/12/1385كنگره( يعلم ري) دبييو ماما يآموزش پرستار نينو يکردهايكنگره رو نيدوم 

 12/2/1386سخنران(ساعت -10)رانيا يژكنگره اورولو نياول 

 16/3/1386سخنران( -ساعت 5آن) يارتقا يوچگونگ ينيبال آموزش 

 30/3/1386سخنران(-ساعت 8و دانشجو) ينيمشکالت آموزش بال كارگاه 

 6/4/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 21/4/1386سخنران(  -ساعت 8پروستات ) يپرتروفيمبتال به ه ماريآموزش به ب و اصول يمراقبت پرستار كارگاه 

 5/7/1386سخنران( -ساعت 30) نيچ يالملل نيكنگره ب اصول 

 9/8/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 14/11/1386سخنران( -روز كامل 5و گوارش ) يدر دستگاه ادرار يارياخت يزخم و ب-يمراقبت از استوم كارگاه 

 11/10/1386سخنران( -ساعت 8)ينيبال تيدر موقع انيارائه بازخورد به دانشجو كارگاه 

 21/11/1386سهيير ئتيه "يارتباطات انسان "يو مامائ يپرستار يمراقبت ها يسراسر كنگره 

 28/3/1387(كلي مسئول و سخنران –ساعت  8)يپرستار يژكنگره اورولو نيدوم -هيكل ونديبا پ مارياز ب مراقبت 

 16/7/1387-17)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 12/8/1387فک و صورت )سخنران( يو جراح ينولوژياتور يپرستار يالملل نيب شيهما نياول 

 رانيدر فراگ زهيانگ جاديروزه ا کي كارگاه ( بالغadult learner motivation)26/10/1387()سخنران 

 1/11/1387)سخنران(يو ادرار يگوارش يارياخت بي و زخم – يمراقبت از استوم كارگاه 

 10/11/1387(سهيير ئتي)ه ييو ماما يپرستار يكنگره مراقبت ها نيششم 

 14/11/1387-15) سخنران(يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 14/12/1387-16)سخنران(يپرستار ژهيو يمراقبتها يآموزش كارگاه 

 15/2/1388-16)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 24/2/1388-25كنگره( ري)دب ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيسوم 

 24/2/1388)سخنران( ياورولوژ يپرستار يالملل نيكنگره ب نيسوم 

 27/2/1388-28)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 18/3/1388)سخنران(يمارستانيب يعفونتها يبررس کروزهي كارگاه 

 7/4/1388-8مواجهه با آن )سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 يپرستار زهيو يمراقبتها يآموزش كارگاهICU 3)25/4/1388( )انجمن قلب )سخنران 

 29/5/1388-6/4/1388)سخنران(يو مدفوع يادرار يارياخت بي –زخم  ،يمراقبت ازاستوم يپرستار يالملل نيكوتاه مدت ب دوره 
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 25/5/1388انجمن قلب )سخنران( زهيو يمراقبتها يآموزش كارگاه 

 15/7/1388-16)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 14/9/1388-16صورت )سخنران( کيپالست يو جراح ينولوژيرا يتازه ها كنگره 

 29/10/1388-30آن ) سخنران(مواجهه با  يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 14/11/1388)سخنران( ينيبال يابيكارگاه ارزش -ها و چالشها کرديرو ييو ماما يكنگره آموزش پرستار نيسوم 

 15/11/1388ارتباط موثر در آموزش )سخنران( گاهيجا -ها و چالشها کرديرو ييو ماما يكنگره آموزش پرستار نيسوم 

 9/12/1388-10) سخنران( يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 19/1/1389) سخنران(يدر پرستار يآموزش اخالق حرفه ا كارگاه 

 23/2/1389-26) سخنران(رانيا ياورولوژ يالملل نيكنگره ب نيزدهميس 

 25/2/1389-26پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 3/3/1389-4)سخنران( يسيآموزش ثبت و گزارش نو كارگاه 

 يپرستار زهيو ياصول مراقبتها يآموزش يبازآموز دورهICU 3 )2/4/1389-4( )) سخنران 

 20/4/1389-21پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 21/6/1389-22مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 27/7/1389-28اثربخش)سخنران(  ينيآموزش بال كارگاه 

 19/81389) سخنران(يدر پرستار يآموزش اخالق حرفه ا كارگاه 

 21/8/1389-22پرستاران قلب) سخنران( يانجمن علم يکيزيف ناتيسالمت و معا تيوضع يبررس يآموزش كارگاه 

 8/8/1389-9مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 27/9/1389-28مواجهه با آن ) سخنران( يدرد و روشها يآموزش كارگاه 

 29/9/1389-30) سخنران( يسيدو روزه ثبت و گزارش نو كارگاه 

 5/10/1389سمپوزيوم ارتقا كنترل عفونت در بيمارستان)سخنران( اولين 

 21/10/1389-23ارتقا كيفيت مراقبت)سخنران( سراسري پرستاري و مامايي كنگره 

 6/11/1389يک روزه كارآفريني كارگاه 

 20/11/1389-21عفونتهاي بيمارستاني)سخنران( كنترل 

 21/11/1389درد از ديدگاه پرستاران)سخنران( مديريت 

 9/12/1389سخنران( -يکروزه اخالق پزشکي و حرفه اي )مسئول برگزاري كارگاه 

 يک روزه  كارگاهOSCE  16/12/1389سخنران( -)مسئول برگزاري 

 15/12/1389آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

 13/2/1390-16كنگره اورولوژي و پنجمين كنگره پرستاري ايران)سخنران( چهاردهمين 
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 26/2/1390آموزشي بررسي وضعيت سالمت)سخنران( كارگاه 

 1/3/1390ان(سخنر –مهارتهاي ارتباطي)مسئول برگزاري كارگاه  آموزشي كارگاه 

 16/3/1390(سخنران –اخالق حرفه اي )مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 8/3/1390-9(سخنران –بررسي راهکارهاي نوين در نظام مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 23/3/1390(سخنران –زاري كارگاه حاكميت باليني)مسئول برگ كارگاه 

 مراقبت هاي ويژه پرستاري در  اصولGeneral ICU 3  )4/4/1390)سخنران 

 21/4/1390آموزشي بررسي وضعيت سالمت)سخنران( كارگاه 

 28/4/1390-29(كننده شركت –آموزشي اعتبار بخشي خدمات بهداشتي و درماني)مسئول برگزاري  كارگاه 

 22/6/1390آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

 26/6/1390(سخنران –توانمند سازي و ارتقا مهارتهاي آموزش باليني پرستاري)مسئول برگزاري كارگاه  كارگاه 

 27انپرستاري و رو باليني روانشناسي –آموزشي دو روزه ارزشيابي برنامه رشته هاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روانپزشکي  كارگاه-

 )سخنران(26/6/1390

 31/6/1390-3/7/1390كنگره بين المللي و پنجمين كنگره ملي روانپرستاري استانبول تركيه) ارائه شفاهي( اولين 

 12/7/1390آموزشي درد و روشهاي مواجهه با آن)سخنران( كارگاه 

 9/12/90ريت سرمايه فکري )سخنران ( ارائه پانل در اولين همايش روز نواوري تحت عنوان ابزارهاي توسعه و مدي 

  10/2/91دانشگاه علوم پزشکي تهران )سخنران (   "ارزيابي فراگيران "پنل همايش آموزش كشوري 

  )19/4/91كارگاه معنويت در بهبود )مسئول وشركت كننده 

  )20/4/91هم انديشي نقد و بررسي سريال پرستاران )مسئول كارگاه و شركت كننده 

 20/4/91حرفه اي ) سخنران و مدرس(  كارگاه اخالق 

  3/12/91 -30/11/91امارات )سخنران(  –دومين كنگره انجمن تغذيه امريکا در خاور ميانه دبي 

  سخنران   2/2/92-1/2/92 "پيشگيري از بيماريهاي منتقله از راه خون و احتياطات همه جانبه"كارگاه 

 پرستاري اورولوژي تحت عنوان  شانزدهمين كنگره انجمن اورولوژي و هفتمين كنگره"evidence base of quality & safety in 

urology nursing"  )26/2/92) سخنران 

 

 

  

  

  ارائه پوستر

  فراواني  "ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان
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 1390/ 8"دارويي از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي تهرانخطاهاي 

  تعامل حرفه اي  "ارائه پوستر در اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بيمار در دانشگاه علوم پزشکي اروميه تحت عنوان

ط آن با شاخصهاي ايمني بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي پرستاران با پزشکان و ارتبا

 8/1390 "تهران

  

 فعاليت هاي فرهنگي 

  3/5/92لغايت  19/4/92روزه كامل از  8مجموعه كارگاههاي آموزشي ضيافت انديشه اساتيد 

 

 جوايز و افتخارات  

 26/12/1371ريگينسبت به خدمات ارزشمند، صادقانه و تالش پ يدكتر سجاد يآقا رانيا يدانشگاه علوم پزشک استيتقدير نامه ر 

 18/1/1372ياهداف آموزش شبرديدر جهت پ  ستهيبمنظور خدمات شا کروشيخانم دكتر ن ييو ماما يدانشکده پرستار استينامه ر تقدير 

 گوارش و  يهايماريب قاتيمركز تحق سييدكتر ملک زاده ر يب آقا تيهپات يماريو مبارزه با ب ياطالع رسان ينامه مشاركت در طرح كشور تقدير

 7/9/1379تهران يكبد دانشگاه علوم پزشک

 11/2/1384نيدكتر محسن عماد الد يآقا يجامعه پزشک جيبس يشورا سيينامه استاد برجسته دانشگاه از طرف ر تقدير 

 2/3/1384نيدكتر محسن عماد الد يآقا يجامعه پزشک جيبس يشورا سييدانشگاه از طرف ر يعلم ئتينامه عضو نمونه ه تقدير 

 24/12/1384ياهداف آموزش شبرديجهت پ ييمحترم دانشکده خانم دكتر اسکو استينامه ر تقدير 

 24/12/1384محترم دفتر توسعه آموزش  استينامه ر تقدير 

 4/2/1385 انيدانشجو ينظر سنج جينامه نتا تقدير 

 30/5/1385ارباب رجوع مينامه تکر تقدير 

 5/9/1385يپرستار يو كتاب دستورالعملها 2 يو جراح يداخل يكتاب پرستار فينامه هفته كتاب جهت تال تقدير 

 22/12/1385ياهداف آموزش شبردينسبت به پ يو جراح يگروه داخل رينامه مد تقدير 

 25/12/1385ياهداف آموزش شبرديجهت پ ييمحترم دانشکده خانم دكتر اسکو استينامه ر تقدير 

 3/11/1386دروس سياصفهان در تدر ينامه نظام پرستار تقدير 

 15/2/1387نيبلور سيمشاركت در كسب تند يمطهر ديشه يجشنواره آموزش نينامه اول تقدير 

 7/8/1387 انيدانشجو ريو تقد ينامه قدردان تقدير 

 19/12/1387در آموزش يبه تعال تعهد يو گواه يبهره ور زهينامه اخذ جا تقدير 

 12/8/1388يدرون يابينامه مشاركت فعال درپروژه ارز تقدير 

 8/10/1388يپژوهش يطرحها يمركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه جهت داور تيريمد ريتقد 
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 29/2/1389يآموزش پزشک يكشور شيدر هما يدانشگاه در جهت همکار يگروه آموزش پزشک ريمد ريتقد 

 2/3/1389يآموزش پزشک يكشور شيدر هما يدانشگاه در جهت همکار يمعاونت آموزش ريتقد 

 14/4/1389يآموزش پزشک يكشور شيدر هما يدانشگاه در جهت همکار يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک ريمد ريتقد 

 22/12/1389ارباب رجوع مينامه تکر تقدير 

 11/2/1390تقدير بعنوان استاد نمونه لوح 

 يراهکارها يدانشگاهها و ارائه  يعلم يها شيهما يبرگزار يابيارزش نديفرا يارائه الگو" نديفرا رشيمركز مطالعات دانشگاه از پذ ريمد ريتقد 

 1390 "مناسب

 1390 رانيا يپرستار هينشر يعلم مشاور 

 1390 ييو ماما يدانشکده پرستار انياستاد محبوب توسط دانشجو انتخاب 

 9/12/90 يروز نواور شيهما نياول يداور تهيكم عضو 

 1390 "يجرجان ميحک " نايابن س يجشنواره دانشگاه 13 دهيبرگز  

 1390تهران  يو نمونه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک نيبرتر كسب 

 3/7/1391سازمان  يتعال يدر راستا تهايفعال تيفيدانشکده از ك استيرريتقد 

 28/8/1391 يپرستار يمقطع كارشناس انيدانشجو يليتحص ياستاد مشاور و راهنما انتصاب 

 23/12/1391 يروز نواور شيهما نيبا شکوه مراسم دوم ييدانشکده از برپا استيرريتقد 

 25/12/1391مراقبت جامع شهروندان  ياز مسئول محترم  كانون نواور يروز نواور نيدوم شينامه هما ريتقد 

 1392سازمان  يپروژه بهبود و تعال يتهران در خصوص زحمات ارزشمند و صادقانه در اجرا ييو ماما يدانشکده پرستار استير ريتقد 

  95-96رتبه برتر  در ارزشيابي گروه پرستاري داخلي جراحي از ديدگاه دانشجو، مدير گروه و خودارزيابي در نيمسال دوم 

  )1396مدير دفتر توسعه و دفتر توسعه برتر ) منتخب جشنواره آموزشي وثوق  

  اطالعات ديگر

  

 15/7/97آخرين بازبيني: 

 


