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داخلي و جراحيآموزش :گروه آموزشي

:سال تولد
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:تلفن 
ایراندانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي :نشاني محل كار 

سوابق تحصیلي

دانشجوي دكتري در دانشگاه مسي نیوزيلند
يلندديپلما در علوم اجتماعي از دانشگاه مسي نیوز
 ريجستر نرس نیوزيلند)(NZRN
ايران، دانشگاه علوم پزشكي )داخلي جراحياموزش (کارشناسی ارشد
اسفند پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي ايرانکارشناسی

پايان نامه ھاي گذرانده شده

 بررسي مقايسه اي تاثیر اموزش بر میزان اگاھي بیماران بستري در بخشھاي جراحي اعصاب
)پايان نامه ارشد(فرايند تشخیصي مايلوگرافي در بیمارستانھاي منتخب تھراناز 

پايان نامه (تفكر انتقادي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه مسي نیوزيلند
)دكتري

سمت ھاي اجرايي

تاکنون١٣۶۵سخنران ارشد و عضو ھیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
١٣٧٠- ١٣٧۴سال ۴بمدت ٣و٢جراحي مسئول گروه داخلي و
٢۴/٣/١٣٧٩طراح سواالت فینال دانشجويان پرستاري جھت فارغ التحصیلي
١١/٨/١٣٧٩یعفونیھایماریکنگره بنینھمیعلمتهیعضو کم
١٣٨٣یو مامائیكمیته ارزيابي دروني دانشکده پرستارعضو
١٣٨٣ییو مامایدفتر توسعه آموزش دانشکده پرستارعضو
١٣٨۴یعلمئتیبرجسته ھاستاد
١٣٨۵نینویکردھایروییو مامایکنگره پرستارنیدومیعلمریدب
١۴/١٢/٨۵رانیایژاورولویکنگره پرستارنیاولیعلمتهیکم
٨۶یو فرھنگیمرکز نخبگان و پژوھشگران علمتیعضو
١٣٨۶رانیایژانجمن اورولویپرستارتهیکمرهیمدئتیھعضو
١٠/۶/٨۶ات و توسعه آموزش دانشگاهو عضو مرکز مطالعمامور
١٣٨٧رانیایژاورولویکنگره پرستارنیدومیعلمتهیکم
٩/١١/١٣٨٧دانشگاهیابیارزشتهیدانشکده در کمندهینما
یدانشگاه علوم پزشکییو مامایپرستاریکنگره مراقبت ھانیششمسهییرئتیھ

١٠/١١/١٣٨٧رانیا
تعھد یو گواھیبھره وریملزهیوان اخذ جابعنیموسسه آموزشنیدر اخذ اولمشارکت

١٩/١٢/١٣٨٧سازمانیبه تعال
دیجھت ارائه به جشنواره شھیآموزشیندھایفرآیابیارزشتهیکمعضو

٢/٣/١٣٨٨یمطھر
٢۴/٢/١٣٨٨-٢۵/٢/١٣٨٨رانیایاورولوژیپرستاریالمللنیکنگره  بنیسومریدب
یمرکز مطالعات و آموزش پزشکیوزشآمیبرنامه ھایابیو ارزشیابیارزشتهیکمعضو

١٢/۴/١٣٨٨دانشگاه



٢

یمرکز مطالعات و آموزش پزشکیدرسیزیبرنامه ریمرکزتهیکمعضو
٣٠/٧/١٣٨٨دانشگاه

١۵/٨/١٣٨٨یدفتر توسعه آموزش دانشکده پرستارمسئول
١٨/٢/١٣٨٩برنامهیابیارزشیمرکزیبرنامه در شورایابیارزشندهینما
٧/٢/١٣٨٩-١٢/٢/١٣٨٩یآموزش پزشکیکشورشیھمانیازدھمییعلمتهیکم
١٢/٢/١٣٨٩یآموزش پزشکیکشورشیھمانیازدھمییسخنرانئسهیرئتیھ -

١٠/٢/١٣٨٩
١/٨/١٣٨٩یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکتیریروز در ھفته در مد٢مامور
٧/٩/١٣٨٩یمجدد مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستارانتصاب
٢١/١٠/١٣٨٩-٢٣ییو مامایپرستاریمراقبتھایکنگره سراسرنیفتمھیعلمتهیکم
١٨/٢/١٣٨٩ارزشیابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پزشكينماينده
٧/٧/١٣٨٩..معاونت آموزشي دانشگاه در كمیته حاكمیت بالیني وزارت بھداشت نماينده
٢/٨/١٣٨٩توسعه آموزش دانشگاهدو روز در ھفته در مديريت مركز مطالعات و مامور
٧/٩/١٣٨٩دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكدهمدير
٣٠/١٠/١٣٨٩معاونت پژوھشي دانشكده در شوراي پژوھشي گروه پرستاري ويژهنماينده
٣٠/١٠/١٣٨٩شوراي پژوھشي گروه پرستاري داخلي و جراحيعضو
٢٣/١٢/١٣٨٩سیستم شعاع دانشكده مسئول
٢٣/١٢/١٣٨٩ري دانشكدهكمیته نوآومسئول
۴/٣/١٣٨٩گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشكدهعضو
توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي داوری طرحھای كمیته عضو

١٩/٧/١٣٩٠دانشگاه
 ١٣٩٠عضو کمیته علمی ھمایش آموزش پزشکی
 ١٢/١٣٩٠عضو کمیته اجرایی اولین ھمایش روز نوآوری
۵/١٣٩١گروه تله نرسینگ عضو کار
 ٧/١٣٩١عضو کارگروه برنامه ریزی و تدوین کارشناسی پرستاری مجازی
 ١٣٩١" مدیریت برداشتھا کارکنان، دانشجویان و جامعه"مدیر پروژه تعالی سازمان
 ١٣٩١" ارزشیابی و آموزش"عضو کارگروه فرآیندھا ایزو

 ١٣٩١جشنواره آموزشی شھید مطھریششمین کمیته داوری عضو
 ٩٢-١٣٩١کمیته اجرایی ھمایش آموزش پزشکی
 ٢/١٣٩٢کمیته علمی کنگره اورولوژی
 ایرانمسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی

٢٣/٢/١٣٩٢
١٣٩٢مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

حرفه ای- عضويت در مجامع علمی

تاکنون ١٣٦٦جراحي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه ايرانعضو گروه داخلي و
 عضو پرستاران ثبت شده در نیوزيلند
عضو (،دانشگاه علوم پزشكي ايران،، ايران،، تھرانھفتمین كنگره عفوني و گرمسیري١٣٧٤

١٣٧٩)كمیته علمي و عضو بانل
 ١٣٨٠)عضو كمیته علمي(نھمین كنگره عفوني و گرمسیري ، ايران، تھران
 اولین كنگره مراقبتھاي برستاري و مامائي ،دانشكده برستاري و مامائي ايران ،دانشگاه علوم

١٣٨٠)اجرائي کمیته(بزشكي ايران ،تھران ،ايران 
 دومین كنگره مراقبتھاي پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي ايران، دانشگاه علوم

١٣٨١)جرائيكمیته ا(پزشكي ايران، تھران، ايران 
 ١٣٨١عضو انجمن پرستاران ايران
 عضو (دھمین  كنگره عفوني و گرمسیري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تھران

١٣٨٢)كمیته علمي
١٣٨٢عضو انجمن استومي ايران
١٣٨٣دانشکده پرستاری و مامائیعضو كمیته ارزيابي دروني
١٣٨٣اري و مامائي دانشگاه  ايرانعضو دفتر توسعه اموزش مداوم دانشكده پرست
 عضو (یازدھمین  كنگره عفوني و گرمسیري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تھران
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١٣٨٣)كمیته علمي
 عضو (سیزدھمین  كنگره عفوني و گرمسیري سالن مطالعات وزارت امور خارجه  ، ايران، تھران

١٣٨۴)كمیته علمي
 ١٣٨٤عضو نظام پرستاري ايران
 كنگره ارتقا سالمت، دانشكده برستاري و مامائي ايران ،دانشگاه علوم بزشكي ايران ،تھران

١٣٨٥)رییسهعضو ھیئت (،ايران 
١٣٨۶عضو مرکز مطالعات و دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ١٣٨۶عضو انجمن پرستاران قلب
 ١٣٨۶ی ایران ژاورولوانجمن عضو ھیئت مدیره کمیته پرستاری
١٣٨۶وھشگران علمی و فرھنگیضویت مرکز نخبگان و پژع
١٣٨۶)رییس کمیته علمی( کنگره رویکردھای نوین پرستاری و مامایی
١٣٨۶)ھیئت رئیسه و کمیته علمی و اجرایی(ی ژاولین کنگره پرستاری اورولو
 ١٣٨۶)ھیئت رییسه(کنگره سراسری مراقبت ھای پرستاری و مامایی ارتباطات انسانی
١٣٨٧)سخنران(٢٠٠٧ین المللی پرستاری چین کنگره ب
١٣٨٧ھیئت رئیسه و کمیته علمی و اجرایی(ی ژدومین کنگره پرستاری اورولو
 ١٣/٨/١٣٨٧)سخنران(اولین کنگره بین المللی پرستاری اتورینولوژی و جراحی فک و صورت
٢١/١٢/١٣٨٧عضو انجمن فرھیختگان و نخبگان شورایعالی انقالب فرھنکی
٢۴/٢/١٣٨٨ین کنگره بین المللی پرستاری اورولوژی ایراندبیرسوم
 ٢۴/٨/١٣٨٨)سخنران(سومین کنگره بین المللی پرستاری اورولوژی ایران
 ٢٧/٨/١٣٨٨)کمیته علمی" (رویکردھا و چالشھا"سومین کنگره آموزش پرستاری و مامایی
١٨/٢/١٣٨٩ينماينده ارزشیابي برنامه در شوراي مركزي برنامه دانشگاه علوم پزشك
١٢/٢/١٣٨٩ھیئت رییسه يازدھمین ھمایش کشوری آموزش علوم پزشکی
 ٧/٧/١٣٨٩..نماينده معاونت آموزشي دانشگاه در كمیته حاكمیت بالیني وزارت بھداشت
٧/٧/١٣٨٩مامور دو روز در ھفته در مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
١۵/٨/١٣٨٩نشكدهمدير دفتر مطالعات و توسعه آموزش دا
 کمیته علمی ھمایش سراسری ھفتمین کنگره سراسری مراقبتھای پرستاری و مامایی "

٢٣/١٠/١٣٨٩"ارتقا کیفیت مراقبت
٣٠/١١/١٣٨٩نماينده معاونت پژوھشي دانشكده در شوراي پژوھشي گروه پرستاري ويژه
٣٠/١١/١٣٨٩عضو شوراي پژوھشي گروه پرستاري داخلي و جراحي
٢٣/١٢/١٣٨٩م شعاع دانشكده مسئول سیست
٢٣/١٢/١٣٨٩مسئول كمیته نوآوري دانشكده
۴/٣/١٣٩٠عضو گروه داوري مجازي ارزيابي نوآوري دانشكده
 توسعه آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پژوھشی داوری طرحھای عضو كمیته

١٩/٧/١٣٩٠پزشكي
 ١٣٩٠عضو وابسته انجمن اورولوژی اروپا
١٣٩٠یی اولین ھمایش روز نوآوری عضو کمیته اجرا
 ١٣٩٠عضو کمیته علمی اولین ھمایش روز نوآوری
 ١٣٩٠عضو پنل تخصصی ابزارھای توسعه و مدیریت سرمایه فکری ھمایش اولین روز نواوری
 برداشت کارکنان، دانشجویان و جامعه از دانشکده پرستاری "مدیر پروژه بھبو د تعالی سازمان

١٣٩١و مامایی 
١٢/١٣٩٠میته اجرایی اولین ھمایش روز نوآوری عضو ک
 ٢١/٢/٩١ھیئت رییسه جلسه سخنرانان پانزدھمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
 ١٣٩١داوری طرحھای نوآوری –عضو کمیته علمی
 ١٣٩١رییس کمیته اجرایی دومین ھمایش روز نوآوری
 ۵/١٣٩١عضو کارگروه تله نرسینگ
 دانشکده پرستاری و "ارزشیابی و آموزش" فرآیند ھای ایزو دیریتکمیته راھبردی پروژه معضو

٢۵/۵/١٣٩١مامایی 
 ١/١٢/١٣٩١-٣عضو کمیته داوری دومین ھمکایش بین المللی ایمینولوژی، اسم و آلرژی
 ١٣٩٢عضو کمیته اجرایی ھامیش آموزش پزشکی و جشنواره شھید مطھری
موزش دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آ

٢٣/٢/١٣٩٢
 ١٠/٢/٩٢ھیئت رییسه ھمایش اموزش کشوری تحت عنوان مھارتھای برقراری ارتباط
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١٣٩٢مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 وابسته(عضو انجمن اورولوژی اروپا(

جوایز و گرانت ھا

 ای دکتر سجادی نسبت به خدمات ارزشمند، ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران آقتقدير نامه
٢٦/١٢/١٣٧١صادقانه و تالش پیگیر

 ریاست دانشکده پرستاری و مامایی خانم دکتر نیکروش بمنظور خدمات شایسته  تقدير نامه
١٨/١/١٣٧٢در جھت پیشبرد اھداف آموزشی

 قای دکتر آمشارکت در طرح کشوری اطالع رسانی و مبارزه با بیماری ھپاتیت ب تقدير نامه
٧/٩/١٣٧٩ملک زاده رییس مرکز تحقیقات بیماریھای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تھران

 استاد برجسته دانشگاه از طرف رییس شورای بسیج جامعه پزشکی آقای دکتر تقدير نامه
١١/٢/١٣٨٤محسن عماد الدین

 امعه پزشکی آقای عضو نمونه ھیئت علمی دانشگاه از طرف رییس شورای بسیج جتقدير نامه
٢/٣/١٣٨٤دکتر محسن عماد الدین

 ریاست محترم دانشکده خانم دکتر اسکویی جھت پیشبرد اھداف تقدير نامه
٢٤/١٢/١٣٨٤آموزشی

 ٢٤/١٢/١٣٨٤ریاست محترم دفتر توسعه آموزش تقدير نامه
 ٤/٢/١٣٨٥نتایج نظر سنجی دانشجویان تقدير نامه
 ٣٠/٥/١٣٨٥تکریم ارباب رجوعتقدير نامه
 و کتاب دستورالعملھای ٢ھفته کتاب جھت تالیف کتاب پرستاری داخلی و جراحی تقدير نامه

٥/٩/١٣٨٥پرستاری
 ٢٢/١٢/١٣٨٥مدیر گروه داخلی و جراحی نسبت به پیشبرد اھداف آموزشیتقدير نامه
 ریاست محترم دانشکده خانم دکتر اسکویی جھت پیشبرد اھداف تقدير نامه

٢٥/١٢/١٣٨٥آموزشی
 ٣/١١/١٣٨٦نظام پرستاری اصفھان در تدریس دروستقدير نامه
 اولین جشنواره آموزشی شھید مطھری مشارکت در کسب تندیس تقدير نامه

١٥/٢/١٣٨٧بلورین
 ٧/٨/١٣٨٧قدردانی و تقدیر دانشجویان تقدير نامه
 ١٩/١٢/١٣٨٧اخذ جایزه بھره وری و گواھی تعھد به تعالی در آموزشتقدير نامه
 ١٢/٨/١٣٨٨مشارکت فعال درپروژه ارزیابی درونینامه تقدير
 تقدیر مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه جھت داوری طرحھای

٨/١٠/١٣٨٨وھشیژپ
 تقدیر مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه در جھت ھمکاری در ھمایش کشوری آموزش

٢٩/٢/١٣٨٩پزشکی
در ھمایش کشوری آموزش تقدیر معاونت آموزشی دانشگاه در جھت ھمکاری

٢/٣/١٣٨٩پزشکی
 تقدیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در جھت ھمکاری در

١٤/٤/١٣٨٩ھمایش کشوری آموزش پزشکی
 ٢٢/١٢/١٣٨٩تکریم ارباب رجوعتقدير نامه
١١/٢/١٣٩٠لوح تقدير بعنوان استاد نمونه
ارائه الگوی فرایند ارزشیابی برگزاری "یرش فرایند از پذتقدیر مدیر مرکز مطالعات دانشگاه

١٣٩٠" ھمایش ھای علمی دانشگاھھا و ارائه ی راھکارھای مناسب
 ١٣٩٠مشاور علمی نشریه پرستاری ایران
 ١٣٩٠انتخاب استاد محبوب توسط دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
 ٩/١٢/٩٠عضو کمیته داوری اولین ھمایش روز نواوری
١٣٩٠" حکیم جرجانی" جشنواره دانشگاھی ابن سینا ١٣یده برگز
 ١٣٩٠کسب برترین و نمونه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تھران
 ٣/٧/١٣٩١تقدیرریاست دانشکده از کیفیت فعالیتھا در راستای تعالی سازمان
٢٨/٨/١٣٩١سی پرستاری انتصاب استاد مشاور و راھنمای تحصیلی دانشجویان مقطع کارشنا
 ٢٣/١٢/١٣٩١تقدیرریاست دانشکده از برپایی با شکوه مراسم دومین ھمایش روز نواوری
 تقدیر نامه ھمایش دومین روز نواوری از مسئول محترم  کانون نواوری مراقبت جامع شھروندان
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٢۵/١٢/١٣٩١
در د و صادقانهتقدیر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تھران در خصوص زحمات ارزشمن

١٣٩٢اجرای پروژه بھبود و تعالی سازمان 

راھنمایی و مشاوره پایان نامه ھای دانشجویی

بیماران مبتال به ھیپوتیروئیديسم مراجعه کننده به انستیتو غدد تھران یمطالعه خصوصیات فرد
)استاد راھنما(١٣٧١،

ھپاتیت یژن سطحیصفات مشخصه حاملین آنتیبررسB استاد راھنما(١٣٧٢سنندج ، در(
یارائه شده در بیمارستانھایپرستاریرضايت بیماران بعد از پیوند کلیه از مراقبتھایبررس

)استاد راھنما(١٣٧٣منتخب تھران ، 
یدر زنان متاھل مراجعه کننده به بیمارستانھایادراریعوامل مستعد کننده عفونتھایبررس

)استاد مشاور(١٣٨١ب تھران ، منتخب ،  منتخیبیمارستانھا
مراجعه کننده به انستیتو کانسر تھران ، یبر شدت تھوع در بیماران سرطانیآرام سازتاثیر

)استاد مشاور(١٣٨٢
یدانشگاھھایبرستارریو غیبرستارانیدانشجویبھداشتیرفتارھایاسهیمقایبررس

١٣٨۴)استاد مشاور(شھر تھرانیدولت
سال رانیایدانشگاه علوم بزشکانیدانشجویو سالمت عمومیزندگارتباط سبک یبررس

)استاد راھنما(٨۵
بیماران در مورد رفتارھاي مراقبتي كاركنان پرستاري و ارتباط آن با رضايت از مراقبت ھا ديدگاه

١٣٨۵)استاد داور( در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران 
یمارستانھایبیبدن در بخشھایمرکزیدر بازتاب دماکیمپانتیصحت و دقت دمایبررس

١٣٨۶رانیایدانشگاه علوم پزشک
یدختر ساکن در خوابگاھھاانیدر دانشجویادراریعوامل مستعد کننده عفونتھایبررس

١٣٨۶)یقاتیطرح تحق(رانیایعلوم پزشک
یمارستانھایدر بیستربمارانیبیمنیازانیپرستار و پزشک درمیارتباط حرفه ایبررس

١٣٨٧رانیایدانشگاه علوم پزشک
تاثیر حركات نرمشي حین ھموديالیز بر كفايت ديالیز بیماران ھموديالیزي بیمارستان بررسي

١٣٨٧) استاد داور(ھاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران 
اجعه كننده به ارتباط تبعیت از رژيم دارويي با كیفیت زندگي بیماران پیوند كلیه مربررسي

١٣٨٨)استاد ناظر(انجمن حمايت از بیماران كلیوي تھران 
دیشھمارستانیمراجعه کننده به بمارانیدر بیسنگ ادرارجادیبا اهیارتباط تغذیبررس

٢۶/٢/١٣٨٨)استاد داور اول(نژاد یھاشم
اد است( دھنده نیتسکیمراقبتھانهیدر زمیداخلارانیدستیآموزشیازھاینیبررس

١۶/٣/١٣٨٨)داور
یدانشگاه علوم پزشکیپرستارانیدانشجویابیارزشیانواع روش ھایاسهیمقایبررس

٢٠/١/١٣٨٩)یقاتیطرح تحقیداور(در عرصهیدر دوره کار آموزرانیا
کاغذ (یبه دو روش سنتیو اطالع رسانتیریدانشکده مددیاساتیابیارزشجینتایسهیمقا

مرکز مطالعات یقاتیطرح تحقیداور(نیآنالیابیروش ارزشییایپانییعو تنیو آنال) و قلم 
٣/٣/١٣٨٩)دانشگاه

نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به یزندگتیفیکیبررس
٢٧/۴/١٣٨٩)استاد راھنما( تھرانران،یانجمن صرع ا

ران داراي استومي در مراكز آموزشي ارتباط خود كارآمدي و كیفیت زندگي در بیمابررسي
٧/١٣٨٩)استاد داور(١٣٨٩درماني علوم پزشكي ايران سال 

تاثیر طب فشاري بر خستگي و تھوع و استفراغ كودكان سن مدرسه مبتال به لوسمي بررسي
لنفوبالستیك حاد تحت شیمي درماني، بستري در مراكز آموزشي درماني حضرت علي اصغر 

٨/١٣٨٩)راستاد داو(١٣٨٩سال 
تاثیر برنامه مشاركتي مادران نخست زا در مراقبت از نوزاد پره ترم بر اضطراب و بررسي
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استاد (١٣٨٩رضايتمندي آنان در بستري مجدد اين نوزادان در بیمارستان شھید اكبرآبادي سال 
)داور

كننده به مراجعه ٢ارتباط توانمندي و كیفیت زندگي در بیماران مبتال  به ديابت نوع بررسي
مجري -استاد راھنما( ١٣٨٩انسیتو غدد درون ريز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي ايران 

)طرح
صالحیت بالیني دستیاران مربي از ديدگاه آنان و ارتباط آن با رضايتمندي دانشجويان بررسي

٩/١٣٨٩)ھمكار طرح- استاد مشاور.......(پرستاري در مراكز آموزشي درماني
رش دانشجويان پرستاري سال چھارم و دانشجويان پزشكي سال پنجم در زمینه نگبررسي

مجري - استاد راھنما( اھمیت مراقبت معنوي از بیماران در دانشگاه علوم پزشكي ايران
١٠/١٣٨٩)طرح

رابطه ھوش عاطفي با تنش شغلي و كیفیت ارتباطات پرستاران بخشھاي مراقبت بررسي
٩/٩١)استاد مشاور(١٣٩٠........وزشي وابسته به دانشگاه علوم ويژه قلبي بیمارستانھاي آم

ارتباط نشانه ھاي تنفسي و كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به بررسي
)ھمكار طرح- استاد راھنما(١۵/٣/٩٠بیماريھاي مزمن انسدادي ريه

ن در بخشھای مراقبت ویژه بررسی ارتباط کیفیت زندگی حرفه ای و توانایی مراقبت در پرستارا
) استاد داور ناظر(٩٠/ ٢٨/۶تھران .پ.ع.بزرگسال بیمارستانھای آموزشی د

 ١٣/٧/٩٠طراحی مدل مراقبت پرستاری بیمار محور در پرستاری ایران در بخش مراقبتھای ویژه
)استاد داور ناظر(

 درد مخدر مورد استفاده بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر درد محل جراحی و مقدار داروی ضد
بعد از جراحی شکم و قفسه سینه در بیماران بستری در بخشھای مراقبت ویژه بیمارستانھای 

٢٠/٧/١٣٩٠)استاد داور ناظر(تھران.پ.ع.منتخب د
ای بررسی درد در بیماران با کاھش سطح ھوشیاری بر عملکرد تاثیر بکارگیری ابزار مشاھده

)استاد داور ناظر(٢٠/٧/٩٠بخش مراقبت ویژه عمومی پرستاران در مدیریت درد در 
 روش اموزشی خانواده محور و بیمار محور بر تبعیت از رژی درمانی و عوارض ٢مقایسه تاثیر

)استاد داور ناظر(٢۵/٧/٩٠حین دیالیز 
 اثربخشی مداخله مبتنی بر اصالح درک از بیماری و   بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی

٢/٨/٩٠) استاد داور ناظر(ماران سندرم حاد کرونریبی
 بررسی تاثیر دو روش اموزش گروھی و چھره به چھره بر اگاھی و اضطراب بیماران کاندید

استاد داور (تھران . پ. انژیوگرافی عروق کرونر بستری در بیمارستانھای منتخب دانشگاه ع
٢/٨/٩٠) ناظر

 درک از بیماری و   بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت اثربخشی مداخله مبتنی بر اصالحتھران
٢/٨/٩٠) استاد داور ناظر(زندگی بیماران سندرم حاد کرونری

 اثربخشی مداخله مبتنی بر اصالح درک از بیماری و   بر تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی
٢/٨/٩٠) استاد داور ناظر(بیماران سندرم حاد کرونری

یماران، مالقات کنندگان و پرستاران درباره مالقات در بخشھای مراقبت ویژه مقایسه دیدگاه ب
٩/٨/٩٠) استاد داور ناظر(قلبی بیمارستانھای منتخب

 بررسی ارتباط وضعیت ھمودینامیک و اکسیژن خون با زخم فشاری در بیماران تحت تھویه
١١/٨/٩٠) استاد داور ناظر(مکانیکی در بخش مراقبتھای ویژه

تاثیر استفاده از اطاق اسنوزلن بر سطح اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی مبتال بررسی
١١/٨/٩٠) استاد داور ناظر(به سرطان 

تاثیر برنامه بازتواني قلبي بر كیفیت زندگي بیماران متعاقب عمل پیوند عروق كرونر در بررسي
)استاد داور ناظر(٢٣/٨/٩٠مركز آموزشي، پژوھشي و درماني 

ی ارتباط وضعیت ھمودینامیک و اکسژن خون با زخم فشاری در بیماران تحت تھویه بررس
١۵/١٠/٩٠) استاد داور ناظر(مکانیکی در بخش مراقبت ویژه 

 بررسی تاثیر اموزش بر اساس مدل اعتقاد بھداشتی بر عود عفونت مجاری تحتانی ادراری و
٢۵/١٠/٩٠) داور ناظراستاد(رفتارھای پیشگیری کننده از آن در زنان متاھل 

 ثبت گزارشات پرستاری در دو سیستم ثبت الکترونیکی و کاغذی بررسی مقایسه ای کیفیت
١/٧/٩١) ابزاراستاد داور (

 مقایسه تاثیر روش چند روشی با اموزش به روش سخنرانی بر آگاھی، نگرش و عملکرد
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)ر محتوای اموزشی استاد داور بررسی اعتبا(٢٨/٣/٩١پرستاران در مورد بھداشت دست 
 تعیین و مقایسه تاثیر آموزش تازه ھای دیابت از طریق اموزش الکترونیکی و کتابچه اموزشی بر

)استاد داور ابزار(١٧/٧/٩١دانش و رضایتمندی پرستاران 
 بررسی تاثیر تور اشناسازی با رویه انژیوگرافی بر اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید

٢٣/٨/٩١) استاد داور ناظر(ونرانژیوگرافی عروق کر
درمانی - بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز اموزشی

٣٠/٨/١٣٩١)استاد داور ناظر(دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 بررسی تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل متابولیکی

٩/٩١) استاد داور ناظر(٢دیابت نوع بیماران مبتال به
 بررسی ارتباط بین درک پرستاران از فرھنگ سازمانی و عملکرد آنان در زمینه ایمنی بیمار

) استاد داور محتوای ابزار( ١٠/٩١/۶
رفتاری برتبعیت از رژیم درمانی و رفع موانع ان در بیماران -بررسی تاثیر مداخله شناختی

)استاد داور محتوای ابزار( ٢١/١٠/٩١ھمودیالیزی 
 بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی با رضایتمندی دانشجویان از اموزش بالینی

٢۵/١٠/٩١)استاد مشاور(
 بررسی تاثیر اتاق ارامش کاو بر اضطراب بیماران مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی در

١/١١/٩١) اد داور ناظر است(تھران . پ. بیمارستانھای وابسته به دانشگاه ع
 استاد راھنما و (٢بررسی تاثیر اموزش خانواده محور برکیفیت زندگی بیمار مبتال به دیابت نوع

١١/٩١/IRCT١۴)مجری طرح تحقیقاتی   
 بررسی ارتباط تبعیت از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران مبتال به

مجری طرح –استاد راھنما (نھای منتخب دانشگاه تھران پرفشاری خون در بیمارستا
٢۴/١١/٩١)تحقیقاتی

 استاد (درجه برمیزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری ٣۶٠بررسی تاثیر ارزشیابی به روش
٢٩/١١/٩١) داور ناظر

 مقایسه سالمت معنوی سالمندان مقیم کھریزک و مقیم منزل مراجعه کننده به مراکز
٢۴/١١/٩١) استاد داور ناظر(تھران بھداشتی جنوب 

 مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران در مورد تشریک مساعی پزشک و پرستار و عوامل مرتبط
٢٩/١١/٩١) استاد داور ناظر(با ان 

 بررسی تاثیر ارائه بسته اموزشی رژیم غذایی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی
٢٩/١١/٩١) استاد داور ناظر(

 استاد داور ابزار (١طراحی الگوی نظام مدیریت تغییر در دانشکده ھای پرستاری و مامایی تیپ
٢٠/١٢/١٣٩١)و پرسشنامه

 بررسی تاثیر ورزشھای کششی بر شدت عالئم سندرم پای بیقرار و کیفیت خواب بیماران
٢٢/١٢/٩١)استاد داور ناظر(ھمودیالیزی 

یت و خودکارامدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری بررسی ارتباط تعویق اکادمیک با موفق
٢۶/١/٩٢) استاد داور ابزار(پ تھران .ع.د

 تاثیر مداخله ای خانواده محور بر اضطراب و رضایتمندی در اعضای خانواده بیماران بخش مراقبت
٢٨/١/٩٢) استاد داور ابزار(ویژه 

بستری در بخشھای مراقبت بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار در تامین اسایش بیماران
۴/٢/٩٢) استاد داور ابزار (ویژه جراحی قلب 

 ٨/٢/٩٢) استاد داور ابزار (بررسی پیامدھای تزریق خون در بیماران جراحی قلب باز
 بررسی میزان رعایت شاخصھای کنترل کیفیت فرایندی توسط پرستاران در مراقبت از بیماران

)مجری طرح-استاد راھنما(١٣٩٢ھای ویژهتحت تھویه مکانیکی بخشھای مراقبت 
 مقایسه خودپنداره در بیماران ھمودیالیز و پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستانھای منتخب

)طرحمجری -استاد راھنما(١٣٩٢تھران 
موزش چند روشی بر اضطراب و درد بیماران مرد کاندید سیستوسکوپی بررسی تاثیر آ

)طرح مجری-نمااستاد راھ(١٣٩٢
 استاد راھنما(بررسی تاثیر آموزش ھمتا بر خودکارامدی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی -



٨

)مجری طرح

طرحھاي تحقیقاتي و پروپوزال ھای مصوب

       بررسی صحت و دقت دمای تمپانیک در بازتـاب دمـای مرکـزی بـدن در بخشـھای بیمارسـتانھای
١٣٨۶)جری طرحم-استاد راھنما(دانشگاه علوم پزشکی ایران

       بررسـی ارتبـاط حرفــه ای پرسـتار و پزشــک درمیـزان ایمنـی بیمــاران بسـتری در بیمارســتانھای
١٣٨٧) مجري طرح-استاد راھنما(دانشگاه علوم پزشکی ایران

      بررسی مقایسه ای انواع روش ھای ارزشیابی دانشـجویان پرسـتاری دانشـگاه علـوم پزشـکی
١٣٨٩)وری طرح تحقیقاتیدا(ایران در دوره کار آموزی در عرصه

 کاغـذ  (مقایسه ی نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده مدیریت و اطالع رسانی به دو روش سنتی
١٣٨٩)داوری طرح تحقیقاتی(و آنالین و تعیین پایایی روش ارزشیابی آنالین ) و قلم 

            بررسی کیفیت زنـدگی نوجوانـان مبـتال بـه صـرع و عوامـل مـرتبط بـا آن در مراجعـه کننـدگان بـه
١٣٨٩)مجری طرح-استاد راھنما( انجمن صرع ایران، تھران

 مراجعه كننده به ٢بررسي ارتباط توانمندي و كیفیت زندگي در بیماران مبتال  به ديابت نوع
مجري -استاد راھنما( ١٣٨٩علوم پزشكي ايران انسیتو غدد درون ريز و متابولیسم دانشگاه

)طرح
 بررسي نگرش دانشجويان پرستاري سال چھارم و دانشجويان پزشكي سال پنجم در زمینه

مجري -استاد راھنما( اھمیت مراقبت معنوي از بیماران در دانشگاه علوم پزشكي ايران
١٣٨٩)طرح

  ان و ارتبـاط آن بـا رضـايتمندي دانشـجويان     بررسي صالحیت بالیني دستیاران مربي از ديـدگاه آنـ
١٣٨٩)ھمكار طرح-استاد مشاور.......(پرستاري در مراكز آموزشي درماني

        بررسي رابطه ھوش عاطفي با تـنش شـغلي و كیفیـت ارتباطـات پرسـتاران بخشـھاي مراقبـت
١٣٩٠)اوراستاد مش........ .......(ويژه قلبي بیمارستانھاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم 

 بررسي ارتباط نشانه ھاي تنفسي و كیفیت زندگي مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به
١٣٩٠)مجري طرح- استاد راھنما( بیماريھاي مزمن انسدادي ريه

 استاد (١٠/٧/٩٠راه اندازی فرایند مشاوره پژوھشی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی تھران
)داور طرح تحقیقاتی

سقرار برنامه اموزشی رفتار حرفه ای دستیاران رشته ھای تخصصی دانشگاه علوم طراحی و ا
)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٠/٧/٩٠پزشکی تھران 

 بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته کارشناسی علوم ازمایشگاھی در ایران و چند کشور
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢٩/٧/٩٠جھان 

 اموزشی بالینی در گروه اموزشی جراحی عمومیتھیه بسته ھای چند رسانه ای-
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٣٠/٨/٩٠دانشکده پزشکی ) ره(دبیمارستان امام خمینی 

 د ع پ تھران ) ره(تھیه بسته ھای چند رسانه ای اموزشی جراحی در بیمارستان امام خمینی
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٨/٩/٩٠

اصول تصمیم گیری و استدالل " تابچه ھای اموزشی طراحی، نگارش و نشر مجموعه ک
)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٢/٩/٩٠" بالینی

 طراحی و ارائه واحد اختالالت اب و الکترولیت، اسید و باز و مایع درمانی جھت دستیاران رشته
)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٢/٩/٩٠پزشکی قانونی 

استاد داور (١٢/٩/٩٠.... ا ھیئت علمی و اموزشی وطراحی پایگاه جامع مدیریت عملکرد اعض
)طرح تحقیقاتی

از ) دانشجویان(و ارزیابی شوندگان ) اعضا ھیئت علمی(ارزیابی میزان رضایتمندی ارزیابان
برای ) global rating(در مقایسه با روش معمول ) فھرست وارسی(استفاده از چک لیست 

بیماریھای دھان و فک و "دندانپزشکی در درس٧م ارزیابی مھارتھای بالینی دانشجویان تر
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢٢/٩/٩٠"صورت

 تعیینitem ھای مطلوب برای تھیه راھنمای یادگیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢٠/١٠/٩٠تھران .پ.ع.دندانپزشکی د

 استاد داور طرح (٢١/١٠/٩٠درسی طراحی سامانھی بررسی و بازنگری برنامه ھای
)تحقیقاتی

از ) دانشجویان(و ارزیابی شوندگان ) اعضا ھیئت علمی(ارزیابی میزان رضایتمندی ارزیابان
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برای ) global rating(در مقایسه با روش معمول ) فھرست وارسی(استفاده از چک لیست 
بیماریھای دھان و فک و "دندانپزشکی در درس٧ارزیابی مھارتھای بالینی دانشجویان ترم 

)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢٢/٩/٩٠"صورت
 استاد داور طرح (٧/١٠/٩٠بازنگری برنامھی درسی دورھی دکترای حرفه ای داروسازی

)تحقیقاتی
کاربرد درسنامه در ارتقای کیفی اموزش دانشجویان پزشکی در دورھی بررسی تاثیر

)تحقیقاتیاستاد داور طرح(٢١/١٠/٩٠فیزیوپاتولوژی 
 شناسایی عوامل انگیزشی برای فعالیتھای اموزشی در اعضای ھیئت علمی بالینی دانشکده

)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢۶/١٠/٩٠تھران . پ.ع.پزشکی د
 نظر سنجی از دندانپرشکان شرکت کننده در دوره ھای بازاموزی مدون دانشکده دندانپزشکی

)استاد داور طرح تحقیقاتی(٣/١١/٩٠تھران بمنظور نیازھای آموزشی ایشان
 طراحی و اجرای راھنمای مطالعه برای اموزش درماتوپاتولوژی به دستیاران پوست

)استاد داور طرح تحقیقاتی(١١/٩٠/۵
 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از نحوه کاراموزی در رشته مدیریت خدمات بھداشتی

)استاد داور طرح تحقیقاتی(۵/١١/٩٠تھران .پ.ع.درمانی دانشکده پیراپزشکی د
 ٩٠طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح منتورینگ برای دانشجویان پزشکی سال اول، ورودی

)استاد داور طرح تحقیقاتی(۵/١١/٩٠پ تھران .ع.پردیس پورسینا د
 دندانپزشکی در درس بیماریھای ٨طراحی و بکارگیری راھنمای یادگیری برای دانشجویان ترم

)استاد داور طرح تحقیقاتی(۵/١١/٩٠فک و صورت وبررسی میزان رضایت دانشجویان دھان و
 طراحی، اجرا و ارزشیابی پورتفولیوی الکترونیکی دستیاران داخلی بیمارستان شریعتی

)استاد داور طرح تحقیقاتی(١١/٩٠/۵
نشکده طراحی و بھره برداری ایستگاه سالمت جامعه محور مبتنی بر خدمات سالمت در دا

)استاد داور طرح تحقیقاتی(۵/١١/٩٠پ تھران .ع.پرستاری و مامایی د
 مجری طرح (٢بررسی تاثیر اموزش خانواده محور برکیفیت زندگی بیمار مبتال به دیابت نوع

١١/٩١/IRCT١۴)تحقیقاتی   
 استاد(٢۶/١١/٩٠پیاده سازی و اجرای ارزشیابی اعضای ھیئت علمی دع پ تھران تحت وب

)داور طرح تحقیقاتی
 بررسی ارتباط نشانه ھای تنفسی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به

١٨/۴/٩١)مجری طرح(بیماری مزمن انسدادی ریه
 تبیین مشکالت اموزش بالینی در کاراموزی کودکان دانشجویان پرستاری و اجرای استراتژیھای

)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٩/۵/٩١پژوھش عملکرد : ترمیمی برای آن
 ارزیابی اثربخشی روش اموزش با رویکرد ترکیبی)blended learning ( برمیزان یادگیری درس

و رضایتندی دانشجویان داروسازی سال سوم از ارائه درس به این روش ١فارماسیوتیکس
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٩١/۵/٢٨

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته بررسی مقایسه ای برنامه ھای اموزشی
)استاد داور طرح تحقیقاتی(۴/۶/٩١فناوری اطالعات سالمت در کشورھای منتخب و ایران 

 بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش تدریسinteractive programmed Lecture و
conventional lecture درس ترمیمی بر ارتقا دانش دانشجویان مقطع عمومی دندانپزشکی در

)استاد داور طرح تحقیقاتی(٩١/١۴/۶
 طراحی، استقرار و ارزشیابی دوره کاراموزی در عرصه صنعت داروسازی به صورت ترکیبی

)blended (٢/٧/٩١گیری از سامانه ھای مجازی دانشگاه علوم پزشکی تھران با بھره) استاد
)داور طرح تحقیقاتی

یالن اعضا ھیئت علمی کتابداری و اطالع رسانی بررسی نظرات دانشجویان، فارغ التحص
)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٩/٧/٩١پزشکی نسبت به برنامه کارشناسی 

 بازنگری در فرایند ارزشیابی دانشجویان از اساتید در دانشکده بھداشت در جه استفاده از نتایج
)اتیاستاد داور طرح تحقیق(٨/٨/٩١ارزشیابی برای افزایش کیفیت اموزش 

 تدوین محتوا راھنمای مطالعه و بررسی تاثیر ان در خصوص بیھوشی چشم بر افزایش سطح
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢٢/٨/٩١دانش رزیدنتھای بیھوشی در بیمارستان فارابی 

 بازنگری، اجرا و ارزشیابی طرح دوره آموزشی ویروس شناسی پزشکی در دوره پزشکی
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٢۶/٨/٩١تھران . پ.اه ععمومی دانشکده پزشکی دانشگ

 دستیاران و دستیاران فوق تخصصی رشته ھای ) اینترن ھا(دانش کارورزان بررسی میزان
١٢/٩/٩١تھران در رابطه با مبانی تغذیه و رژیم درمانی . پ.مختلف داخلی و جراحی دانشگاه ع
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)استاد داور طرح تحقیقاتی(
وزشی به شیوه گروھھای کوچک در ارتقا دانش علمی و مھارت طراحی و اجرای دوره ام

در انتقال بیماران ) ره(علمی دستیاران سال اول و انترن ھای مجتمع بیمارستانی امام خمینی 
)استاد داور طرح تحقیقاتی(١٩/٩/٩١بحرانی 

ی بھداشت دانشگاه علومابررسی عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکدھ
)استاد داور طرح تحقیقاتی(٩١٢٩/٩/٩١-٩٢پزشکی البرز در طی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 استاد (٣١/٩/٩١طراحی و اجرای ازمایشگاه مجازی تحت وب دانشکده پرستاری و مامایی
)داور طرح تحقیقاتی

تال به بررسی ارتباط تبعیت از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران مب
مجری طرح –استاد راھنما (پرفشاری خون در بیمارستانھای منتخب دانشگاه تھران 

٢۴/١١/٩١)تحقیقاتی
مارانیتوسط پرستاران در مراقبت از بیندیفراتیفیکنترل کیشاخصھاتیرعازانیمیبررس

)مجری طرح-استاد راھنما(١٣٩٢ژهیویمراقبت ھایبخشھایکیمکانهیتحت تھو
منتخب یمارستانھایمراجعه کننده به بهیکلوندیو پزیالیھمودمارانیخودپنداره در بسهیمقا

)طرحیمجر-استاد راھنما(١٣٩٢تھران 
یستوسکوپیسدیمرد کاندمارانیبر اضطراب و درد بیآموزش چند روشریتاثیبررس

)طرح یمجر-استاد راھنما(١٣٩٢
استاد راھنما(یابتیدمارانیبیزندگتیفیکو یآموزش ھمتا بر خودکارامدریتاثیبررس-

)طرحیمجر

ارائه مقاله در سمینارھا ، كنگره  و ھمايشھا ی معتبر

١٣۶۶) ساعت٢۶(دوره اولیکارگاه آموزش مديريت آموزش
١٣۶٨) ساعت٢۶(دوره دومیآموزش مديريت آموزشکارگاه
٩/۴/١٣۶۶)ساعت٢۵(آموزشتیفیبھبود ککارگاه
٨/۵/١٣۶٨)ساعت١۶(آموزشتیفیبھبود ککارگاه
١٣/۵/١٣۶٩ییومامایدر آموزش پرستارنینویکردھایروکنگره
١٣۶٩) ساعت٧٠(استخدام یبرایآموزش توجیھدوره
١٣٧٠) ساعت٢۶(و تکاملرشد
١٣٧٠)ساعت٢۶(رشد و تکاملکارگاه
١٣٧٠)روزه۶) (ساعت۴٨(تحقیقیروشھایکارگاه آموزش
٢٣/١١/١٣٧٢)ساعت١٠(یع و مراجع پزشکمنابکارگاه
٢١/۴/٧٢) ساعت٣٢(روش تحقیقکارگاه
١٣٧۴یبرستاریھماھنگ دستورالعمل ھااموزش
١٣٧۵کامپیوتر در کالج گلن فیلد نیوزيلنددوره
مدرکCommunity١٣٧۵در نورث کوت کالج نیوزيلند
١٣٧۵کالج لدیفنیلمدرک
١٣٧۶ساس مشکلبرایپیشرفته يادگیریآموزشکارگاه
١٣٧۶براساس مشکل یيادگیریمقدماتیآموزشکارگاه
١/١١/١٣٧٩آموزش و درمانیھماھنگکنگره
١٣٧٩)روزه۵)(سخنران(یریو گرمسیعفونیھایماریبکنگره
١٣٧٩یمداخالت پرستارکنگره
٢٩/١٠/١٣٧٩) ساعت١٢(آمار در پژوھشکاربرد
٢٣/١٢/١٣٧٩)ساعت۶(سخنران-دزیا
٣٠/٣/١٣٧٩)ساعت۴(سخنرانیکبدروزیس
١٨/٧/١٣٧٩)ساعت٣٠(آموزش و درمانیھماھنگکنگره
١٣٧٩)ساعت١۶(تیریو مدییحل مشکل و مشکل گشایآموزشکارگاه



١١

٢٨/٧/١٣٧٩) ساعت١۶(یآموزش مقاله نويسکارگاه
١٣٨٠ساعت٨) سخنران(اعضا وندیپ
۶/٣/١٣٨٠آموزش مراقبت در منزل کارگاه
١٨/۴/١٣٨٠)ساعت٢۵(یش برستارھا در اموزتازه
٣١/۴/١٣٨٠نوظھوریعفونیھایماریب
١٨/١١/١٣٨٠مرحله اول یپرستاریروشھا و استانداردھایبازآموز
١۴/١١/١٣٨٠مرحله دوم یپرستاریروشھا و استانداردھایبازآموز
٣٠/۴/١٣٨١آموزش و مديريت دوره اول یھاتازه
٣٠/۴/١٣٨١آموزش و مديريت دوره دوم یھاتازه
١٨/۴/١٣٨١ارتباطات دوره
١٢/١١/١٣٨١یکولوپروکتولوژییایآسونیفدراسیالمللنیکنگره بنیھشتم
١٣/٨/١٣٨١)سخنران–روزه ۵(یریو گرمسیعفونیھایماریبیالمللنیکنگره بنیازدھمی
١٣/١٢/١٣٨١ییو مامایپرستاریکنگره مراقبت ھانیدوم
٣٠/١١/١٣٨١مادوره آموزش مراقبت از استواولین
١٣٨٢)ساعت١۴(در تحقیقیآماریروشھا
٣٠/۴/١٣٨١نوظھوریعفونیھایماریب
١٣٨٣یلیتحصشرفتیبیابیارزش
٢۵/٩/١٣٨٣)سخنران(یریو گرمسیعفونیھایماریبیالمللنیکنگره بنیزدھمیس
ICDL)٢/٩/١٣٨۴)ساعت٧۵)(سطح اول و دوم
٢٠/٩/١٣٨۴منابعتیریکارگاه مدنیپنجم
کارگاه کاربرد  نیمدوازدھSPSS٢١/٩/١٣٨۴یآمارلیدر تحل
١٩/١٠/١٣٨۴)ساعت٨سخنران (و بھداشت آنغذا
۶/١١/١٣٨۴سالمتیارتقاکردیبا رویکنگره پرستارنیچھارم
٢۴/١٢/١٣٨۴)سخنران- ساعت٨(ینیمشکالت آموزش بالکارگاه
٢٠/٢/١٣٨۵یاستومکارگاه
٢۶/٢/١٣٨۵)ساعت۶(و قانونپرستار
٢/٣/١٣٨۵)سخنران-ساعت۴٠(رانیجامعه جراحان ایعلمکنگره
١٠/٣/١٣٨۵)ساعت٢٠(زیالیپرستاران دیسراسرشیھما
١۵/۴/١٣٨۵)ساعت٢(یشناسداریبر پدیو مقدمه ایفیکقاتیتحق
یزخم و ب–یمراقبت از استومیدوره آموزش( ایتانیتھران و بریدانشگاه علوم پزشکشیھما

١٨/۴/١٣٨۵)یاریاخت
٢۴/١٠/١٣٨۵ھایماریدر بیدرمانزشور
١/١١/١٣٨۵)ساعت۵(دردنیتسکیدردو روشھایابیو ارزیبررس
٢٢/١٢/١٣٨۵)کنگرهیعلمریدب( ییو مامایآموزش پرستارنینویکردھایکنگره رونیدوم
٩/٢/٨۶)ساعت۶(و کاربرد اندنوتنترنتیاکارگاه
١٢/٢/١٣٨۶)ساعت سخنران-١٠(رانیایژکنگره اورولونیاول
١۶/٣/١٣٨۶)سخنران- ساعت۵(آنیارتقایوچگونگینیبالآموزش
١٩/٣/١٣٨۶)ساعت٣(مزمنیدر زخمھایالرودرمانناریسم
٢٠/٣/١٣٨۶)ساغت۵(و نقش آن در آموزشارتباط
٣٠/٣/١٣٨۶)سخنران-ساعت٨(و دانشجوینیمشکالت آموزش بالکارگاه
روز کامل۵(و گوارش یدر دستگاه ادراریاریاختیزخم و ب-یمراقبت از استومکارگاه-

۶/۴/١٣٨۶)سخنران
١۶/۴/١٣٨۶)ساعت۶(یسخنرانوهیمھارت  شگارگاه
١٧/۴/١٣٨۶)ساعت۶(یسیمقاله نوکارگاه
١٨/۴/١٣٨۶)ساعت۶(مستنداتهیبر پایپزشککارگاه



١٢

١٩/٣/١٣٨۶)ساعت۶(یجستجو منابع پزشککارگاه
٢٠/۴/١٣٨۶)عتسا۶(یلیتحصشرفتیپیابیارزشکارگاه
ساعت٨(پروستات یپرتروفیمبتال به ھماریو اصول آموزش به بیمراقبت پرستارکارگاه -

٢١/۴/١٣٨۶) سخنران
۵/٧/١٣٨۶)سخنران-ساعت٣٠(نیچیالمللنیکنگره باصول
روز کامل۵(و گوارش یدر دستگاه ادراریاریاختیزخم و ب-یمراقبت از استومکارگاه-

٩/٨/١٣٨۶)سخنران
١۴/٨/١٣٨۶)ساعت- ٣٠(ینیآموزش بالیکشورکارگاه
٢١/٩/١٣٨۶)ساعت٣(رانیایپرستارتیپرستاران و وضعیالمللنیانجمن بنشست
١٠/١١/١٣٨۶)ساعت۵(آنیپزوھش و شاخص ھایابیارزکارگاه
روز کامل۵(و گوارش یدر دستگاه ادراریاریاختیزخم و ب-یمراقبت از استومکارگاه-

١۴/١١/١٣٨۶)سخنران
١١/١٠/١٣٨۶)سخنران-ساعت٨(ینیبالتیدر موقعانیارائه بازخورد به دانشجوکارگاه
ئتیھ" یارتباطات انسان" یو مامائیپرستاریمراقبت ھایسراسرکنگره

٢١/١١/١٣٨۶سهییر
سخنران و مسئول –ساعت ٨(یپرستاریژکنگره اورولونیدوم- هیکلوندیبا پماریاز بمراقبت

٢٨/٣/١٣٨٧)یکل
١٧/۴/١٣٨٧-١٩روزه٣کیستماتیمرور سکارگاه
١۶/٧/١٣٨٧-١٧)سخنران(یسیآموزش ثبت و گزارش نوکارگاه
سواالت و محاسبهیتاکسونومکارگاهMPL)١/٨/١٣٨٧)شرکت کننده
١٢/٨/١٣٨٧)سخنران(فک و صورت یو جراحینولوژیاتوریپرستاریالمللنیبشیھمانیاول
بالغ رانیدر فراگزهیانگجادیروزه اکیکارگاه)adult learner

motivation)(٢۶/١٠/١٣٨٧)سخنران
٢۵/١٠/١٣٨٧)شرکت کننده(کیاستراتژیزیروزه برنامه رکییآموزشکارگاه
١/١١/١٣٨٧)سخنران(یو ادراریگوارشیاریاختیزخم و ب–یمراقبت از استومکارگاه
١٠/١١/١٣٨٧)سهییرئتیھ(ییو مامایپرستاریکنگره مراقبت ھانیششم
١۴/١١/١٣٨٧-١۵)سخنران( یسیدو روزه ثبت و گزارش نوکارگاه
١۴/١٢/١٣٨٧-١۶)سخنران(یپرستارژهیویمراقبتھایآموزشکارگاه
١۵/٢/١٣٨٨-١۶)سخنران(یسیآموزش ثبت و گزارش نوکارگاه
٢۴/٢/١٣٨٨- ٢۵)کنگرهریدب(یاورولوژیپرستاریالمللنیکنگره بنیسوم
٢۴/٢/١٣٨٨)سخنران(یاورولوژیپرستاریالمللنیکنگره بنیسوم
٢٧/٢/١٣٨٨-٢٨)سخنران(یسیآموزش ثبت و گزارش نوکارگاه
١٨/٣/١٣٨٨)سخنران(یمارستانیبیعفونتھایبررسکروزهیکارگاه
٧/۴/١٣٨٨- ٨)سخنران(مواجھه با آن یدرد و روشھایآموزشکارگاه
یارپرستزهیویمراقبتھایآموزشکارگاهICU٢۵/۴/١٣٨٨)سخنران(انجمن قلب ) (٣
و یادراریاریاختیب–زخم ،یمراقبت ازاستومیپرستاریالمللنیکوتاه مدت بدوره

٢٩/۵/١٣٨٨-۶/۴/١٣٨٨)سخنران(یمدفوع
٢۵/۵/١٣٨٨)سخنران(انجمن قلب زهیویمراقبتھایآموزشکارگاه
١۵/٧/١٣٨٨-١۶)سخنران(یسیآموزش ثبت و گزارش نوکارگاه
١٨/٨/١٣٨٨موسسهیابیآموزش ارزشکارگاه
١۴/٩/١٣٨٨- ١۶)سخنران(صورت کیپالستیو جراحینولوژیرایتازه ھاکنگره
٢٩/١٠/١٣٨٨-٣٠)سخنران( مواجھه با آن یدرد و روشھایآموزشکارگاه
ینیبالیابیکارگاه ارزش-ھا و چالشھاکردیروییو مامایکنگره آموزش پرستارنیسوم

١۴/١١/١٣٨٨)سخنران(
ارتباط موثر در آموزش گاهیجا-ھا و چالشھاکردیروییو مامایکنگره آموزش پرستارنیسوم

١۵/١١/١٣٨٨)سخنران(



١٣

٩/١٢/١٣٨٨-١٠)سخنران( یسیدو روزه ثبت و گزارش نوکارگاه
١٩/١/١٣٨٩)سخنران( یدر پرستاریآموزش اخالق حرفه اکارگاه
٢٧/١/١٣٨٩ینشگاه علوم پزشکدایآموزشیرتبه بندیھیتوجکارگاه
٢٣/٢/١٣٨٩- ٢۶)سخنران( رانیایاورولوژیالمللنیکنگره بنیزدھمیس
١٠/٢/١٣٨٩-١٢یآموزشیبا عنوان رھبریآموزش علوم پزشکیکشورشیھمانیازدھمی
پرستاران قلبیانجمن علمیکیزیفناتیسالمت و معاتیوضعیبررسیآموزشکارگاه )

٢۵/٢/١٣٨٩-٢۶)سخنران
٣/٣/١٣٨٩-۴)سخنران(یسیآموزش ثبت و گزارش نورگاهکا
یپرستارزهیویاصول مراقبتھایآموزشیبازآموزدورهICU٢/۴/١٣٨٩-۴) سخنران) (( ٣
پرستاران قلبیانجمن علمیکیزیفناتیسالمت و معاتیوضعیبررسیآموزشکارگاه )

٢٠/۴/١٣٨٩-٢١)سخنران
٢١/۶/١٣٨٩-٢٢)سخنران( آن مواجھه با یدرد و روشھایآموزشکارگاه
٢٧/٧/١٣٨٩-٢٨) سخنران(اثربخشینیآموزش بالکارگاه
١٩/٨١٣٨٩)سخنران( یدر پرستاریآموزش اخالق حرفه اکارگاه
پرستاران قلبیانجمن علمیکیزیفناتیسالمت و معاتیوضعیبررسیآموزشکارگاه )

٢١/٨/١٣٨٩-٢٢)سخنران
٨/٨/١٣٨٩- ٩)سخنران( با آن مواجھه یدرد و روشھایآموزشکارگاه
٢٧/٩/١٣٨٩-٢٨)سخنران( مواجھه با آن یدرد و روشھایآموزشکارگاه
٢٩/٩/١٣٨٩-٣٠)سخنران( یسیدو روزه ثبت و گزارش نوکارگاه
۵/١٠/١٣٨٩)سخنران(سمپوزيوم ارتقا كنترل عفونت در بیمارستاناولین
٢١/١٠/١٣٨٩-٢٣)خنرانس(سراسري پرستاري و مامايي ارتقا كیفیت مراقبتكنگره
۶/١١/١٣٨٩يك روزه كارآفرينيكارگاه
٢٠/١١/١٣٨٩-٢١)سخنران(عفونتھاي بیمارستانيكنترل
٢١/١١/١٣٨٩)سخنران(درد از ديدگاه پرستارانمديريت
٩/١٢/١٣٨٩)سخنران- مسئول برگزاري(يكروزه اخالق پزشكي و حرفه اي كارگاه
يك روزه كارگاهOSCE)١۶/١٢/١٣٨٩)خنرانس-مسئول برگزاري
١۵/١٢/١٣٨٩)سخنران(آموزشي درد و روشھاي مواجھه با آنكارگاه
١٣/٢/١٣٩٠-١۶)سخنران(كنگره اورولوژي و پنجمین كنگره پرستاري ايرانچھاردھمین
٢۶/٢/١٣٩٠)سخنران(آموزشي بررسي وضعیت سالمتكارگاه
١/٣/١٣٩٠)انسخنر–مسئول برگزاري كارگاه (آموزشي مھارتھاي ارتباطيكارگاه
١۶/٣/١٣٩٠)سخنران–مسئول برگزاري كارگاه (اخالق حرفه اي كارگاه
مسئول برگزاري (بررسي راھكارھاي نوين در نظام مراقبت از عفونتھاي بیمارستانيكارگاه

٨/٣/١٣٩٠-٩)سخنران–كارگاه 
٢٣/٣/١٣٩٠)سخنران–مسئول برگزاري كارگاه (حاكمیت بالینيكارگاه
ي ويژه پرستاري در مراقبت ھااصولGeneral ICU۴/۴/١٣٩٠)سخنران(٣
٢١/۴/١٣٩٠)سخنران(آموزشي بررسي وضعیت سالمتكارگاه
شركت –مسئول برگزاري (آموزشي اعتبار بخشي خدمات بھداشتي و درمانيكارگاه

٢٨/۴/١٣٩٠- ٢٩)كننده
 ١٨/۵/٩٠) شرکت(کارگاه تدوین برنامه نواوری دانشگاه علوم پزشکی تھران
٢٢/۶/١٣٩٠)سخنران(آموزشي درد و روشھاي مواجھه با آنارگاهك
مسئول برگزاري كارگاه (توانمند سازي و ارتقا مھارتھاي آموزش بالیني پرستاريكارگاه–

٢۶/۶/١٣٩٠)سخنران
آموزشي دو روزه ارزشیابي برنامه رشته ھاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل كارگاه

٢۶/۶/١٣٩٠- ٢٧و روانپرستاري روانشناسي بالیني–روانپزشكي 
ارائه شفاھي و ( كنگره بین المللي و پنجمین كنگره ملي روانپرستاري استانبول تركیهاولین

٣١/۶/١٣٩٠-٣/٧/١٣٩٠)پوستر
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١٢/٧/١٣٩٠)سخنران(آموزشي درد و روشھاي مواجھه با آنكارگاه
ايمني بیمار در ارائه پوستر در اولین ھمايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت

فراواني خطاھاي دارويي از ديدگاه پرستاران " دانشگاه علوم پزشكي ارومیه تحت عنوان 
٨/١٣٩٠"شاغل در بیمارستان ھاي منتخب وابسته به دانشگاھھاي علوم پزشكي تھران

 ارائه پوستر در اولین ھمايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محوريت ايمني بیمار در
تعامل حرفه اي پرستاران با پزشكان و ارتباط آن با " لوم پزشكي ارومیه تحت عنوان دانشگاه ع

شاخصھاي ايمني بیماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانھاي منتخب وابسته به 
٨/١٣٩٠" دانشگاه علوم پزشكي تھران

 ٩/٣/٩٠) شرکت(کارگاه مفاھیم و ابزارھای نوآوری
ایش روز نواوری تحت عنوان ابزارھای توسعه و مدیریت سرمایه فکری ارائه پانل در اولین ھم

٩/١٢/٩٠) سخنران (
 سخنران (دانشگاه علوم پزشکی تھران "  ارزیابی فراگیران" پنل ھمایش آموزش کشوری (

١٠/٢/٩١
 ٢٣/٢/٩١) شرکت کننده" (کاربرد شبیه سازی گسسته در مدیریت سالمت"کارگاه
 ٢/٣/٩١) شرکت کننده" (ی پروپوزال نویس" کارگاه
 ٣/٩١گروه مشاوران عالی بیزینس کارگاه خود ارزیابی توسط
 دانشگاه علوم پزشکی " توانمند سازی اساتید برای راه اندزی رشته ھای مجازی " کارگاه

٢٢/٣/٩١) شرکت کننده(تھران 
 ٢٧/٣/٩١) شرکت کننده" (تفکر انتقادی"کارگاه
ساله حوزه اموزش دانشگاه در حیطه یادگیری ۴ھدف برنامه کارگاه راھکارھای اجرایی تحقق

۶/۴/٩١) شرکت کننده(دانشگاه علوم پزشکی تھران " الکترونیکی
 ١٢/۴/٩١)مسئول کارگاه و شرکت کننده(دقیقه از کار برای نواوری ۵کارگاه
 ١٩/۴/٩١) مسئول وشرکت کننده(کارگاه معنویت در بھبود
٢٠/۴/٩١) مسئول کارگاه و شرکت کننده(ال پرستاران ھم اندیشی نقد و بررسی سری
 ٢٠/۴/٩١) سخنران و مدرس( کارگاه اخالق حرفه ای
 ٣/١٢/٩١-٣٠/١١/٩١) سخنران(امارات –دومین کنگره انجمن تغذیه امریکا در خاور میانه دبی
 ٢/٢/٩٢- ١/٢/٩٢" پیشگیری از بیماریھای منتقله از راه خون و احتیاطات ھمه جانبه"کارگاه

سخنران  
  ٢۵/٢/٩٢) شرکت کننده(ساعت ۶٩کارگاه کمیته تعالی سازمان
 ٢۵/٢/٩٢) شرکت کننده( ساعت ١۵کارگاه کمیته راھبردی فرایندھا
 شانزدھمین کنگره انجمن اورولوژی و ھفتمین کنگره پرستاری اورولوژی تحت عنوان"evidence

base of quality & safety in urology nursing" )٢۶/٢/٩٢) سخنران
 ھمایش دو روزه مدیرانEDC & EDO آموزش پزشکیدر وزارت بھداشت و درمان

انتشارمقاله در مجالت معتبرداخلي

 بررسی میزان رضایت بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند از مراقبتھای
نشریه (درمان و آموزش پزشکی ارائه شده در بیمارستانھای وابسته به وزارت بھداشت

١٣٧٧) پرستاری ایران
 ١٣٨٠صفات مشخصه حاملین آنتي ژن سطحي ھپاتیت ب
نشریه پرستاری ایران(١٣٨٣بررسی عوامل مستعد کننده عفونتھای ادراری در زنان متاھل(
١٣٨۵...ارتباط سبك زندگي با سالمت عمومي دانشجويان پزشكي و پرستاري
١٣٨۶ی تمپانیک در بازتاب دمای مرکزی بدن بررسی صحت و دقت دما
 بررسی ارتباط حرفه ای پرستار و پزشک درمیزان ایمنی بیماران بستری در بیمارستانھای

١٣٨٨دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مراجعه كننده به ٢بررسي ارتباط توانمندي و كیفیت زندگي در بیماران مبتال به ديابت نوع

١٣٨٩ابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تھران انسیتو غدد درون ريز و مت
 بررسي كیفیت زندگي نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به



١٥

١٣٩٠انجمن صرع ايران
 نشریه ١٣٩١کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به بیماریھای انسدادی مزمن ریه

پرستاری ایران 
از دیدگاه منی بیمار و ارتباط ان با تعامل حرفه ای پرستاران و پزشکانبررسی رخدادھای ای

فصلنامه مدیریت پرستاری ١٣٩١پرستاران 
Assessing patient safety events and it's correlation with nurse-physician interaction

from nurses view"management 2012nursing
Nurses view about nurse & physician interaction and its impact on pressure ulcer &

skin and musculoskeletal damage incidence in hospitalized patients .nursing
management 2012

 بررسی ارتباط ھوش ھیجانی با تنش شغلی و کیفیت ارتباطات حرفه ای پرستاران بخشھای
ھای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تھران نشریه روان پرستاری مراقبت ویژه قلبی بیمارستان

ایران
مبتال به مارانیدر بیمرتبط با سالمتیزندگتیفیبا کیدرمانمیاز رژتیارتباط تبعیبررس

مجله حیاتمنتخب دانشگاه تھران یمارستانھایخون در بیپرفشار

كتابھا

 ، گردآوري و . (ستاري، انتشارات سالمي ، تھرانگفتگوي تمدنھا و بر) ١٣٨٠(مسروردريادخت
)تدوين

 ،انتشارات سازمان سنجش ، ٢برستاري درس داخلي و جراحي ) ١٣٨٢(مسرور دريادخت ،
)ترجمه و تدوين و تالیف. (تھران

یپرستاریدستورالعملھا) ١٣٨۵(دخت ایمسرور در
در دست انجام(ه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگا) ھاردن(یآموزش پزشککتاب(

عالیق پژوھشی

 تحقیق در زمینه اورولوژي و نفرولوژی
استومی و بی اختیاری ادراری
ارتباطات و اخالق حرفه ای
کیفیت زندگی
حاكمیت بالیني


