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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
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4
5




ابق تحصیلی و افتخاراتسو



٣

افتخارات: ) 2(جدول 

یف
سالشهرنام موسسهمقام صادر کنندهموضوعرد

شــبکه بهداشــت و ریاســت پرستار نمونه1
1381مان شهرستان بروجندر
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:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

واحد% 435داردکارشناسیپرستا ريگوشمبحث 4داخلی جراحی 
واحد41داردکارشناسیپرستاريمبحث گوارش2داخلی جراحی 

فعالیتهاي آموزشی
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: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

33داردکارشناسیپرستاريکارآموزي داخلی جراحی گوارش
41/441/4داردکارشناسیپرستاريگوشکارآموزي داخلی جراحی 

94/294/2داردکارشناسیپرستاريغدداصول و فنون پرستاريکارآموزي 
52/352/3ارددشناسیکارپرستاريکارورزي داخلی جراحی قلب



٦

: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

یف
نیمسالرد

نمره 
ارزشیابی

دانشجویان

نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14
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...ها و درمانی، آموزش مداوم، کارگاه- سخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزشی) 4(جدول 

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی

سخنرانی در کارگاه مباحث 1
پرستاري جانبازان

جانبازان کارگاه آموزشی 
اعتس2هتل پارس تبریزضایعه نخاعی

2
3

هامشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

مدت تاریخمکاننقشعنوان کارگاهردیف
اجرا

1
2
3

سایر فعالیتها)  6(جدول 

مدت ختمشروعمقام مسئولموضوعردیف
اجرا

1
2
3
4
5

فعالیتهاي پژوهشی 



٨

خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
تاریخ عنوان سمینار یا کنگرهعنوان خالصۀ مقالهرد

محل برگزاريبرگزاري

کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن مولتیپل اسکلروز 1
ــمین کنگـــره   ششـ
مراقبتهاي پرسـتاري و  

مامایی

بهمن ماه 7-5
1387

ــوم   ــگاه عل دانش
پزشکی ایران

قش پرستار در کنترل عفونتهاي بیمارستانین2

همایش سراسري نقش 
کارکنــان بهداشــتی  
درمـــانی در کنتـــرل 

عفونتهاي بیمارستانی

28-27
ــت  اردیبهشـ

1386

ــوم   ــگاه عل دانش
پزشکی اصفهان

بیماران مبـتال بـه سـرطان دسـتگاه     بررسی الگوي تغذیه اي 3
گوارش

ــري  ــمینار سراسـ سـ
سـرطان از پیشـگیري   

تا نوتوانی

اسفند 15-14
1386ماه 

دانشکده پرستاري 
و مامایی قزوین

کاربرد الگ بوك به عنوان یک الگو در آموزش بالینی اصول و 4
فنون پرستاري

ــري  همـــایش سراسـ
آمـــوزش بـــالینی در 

پرستاري و مامایی

ــان 17-16 آبـ
1385ماه 

ــوم   ــگاه عل دانش
پزشکی تبریز

راقبت ویـژه در  آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخشهاي م5
مورد کنترل عفونتهاي بیمارستانی

اولین همـایش منطقـه   
اي بیماریهاي عفونی

21-20
ــت  اردیبهشـ

1385

داشـــــگاه آزاد 
همدان

رفتارهاي تغذیه اي پرسـتاران شـاغل در مراکـز آموزشـی و     6
درمانی تبریز 

نهمین کنگـره تغذیـه   
ایران

16-13
ــاه  شــهریور م

1385

ــوم   ــگاه عل دانش
زپزشکی تبری

اولین همایش سراسري بررسی نیازهاي خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع دو7
مراقبت در منزل

آذرماه 26-25
1383

ــوم   ــگاه عل دانش
پزشکی تبریز

عملکرد پرستاران در ارتباط با نحوه جابجایی و اصالح و تغییر 8
وضعیت بدنی بیماران در بخشهاي مراقبت ویژه

اولین همایش کشوري
ایمنی در نظام سالمت

آبان ماه 4- 6
1390

دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه

اعتباربخشی فرایندي در جهت ارتقاء کیفیت آموزش علوم 9
پزشکی

دوازدهمین همایش 
کشوري آموزش 

پزشکی

12-10
اردیبهشت 

1390

دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد



٩

10Second life after angioplasty: a qualitative
study

Internantional
nursing and

midwifery
conference on

health and
wellbeing

6-9
may,2014

Isfahan
university of

medical
sciences
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راهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلی) 2(جدول 

یف
مقطع رشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

آموزشی
نوع 

همکاري

1
سھ ادراک از بیماری، تبعیت از درمان و مقای

تطابق در بیماران مبتال بھ بیماری عروق 
کرونر

استاد مشاورکارشناسی ارشدپرستاری١٣٩٣لیلی زارع

2
ارتباط خودمدیریتی با کیفیت زندگی 
و عملکرد بینایی بیماران مبتال بھ 

کم گلو
فاطمھ 
شاوراستاد مکارشناسی ارشدپرستاری١٣٩١حیدرنژاد 

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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طرح تحقیقاتی                                                                                           ) 3(جدول 

ر
یف

د

عنوان طرح تحقیقاتی
تاریخ 
تصویب

میزان 
دستگاه مجريپیشرفت

نقش هیات علمی

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

1
بررسی آگاھی، نگرش و عملکرد پرستاران بخشھای 

مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی تبریز در مورد 
کنترل عفونتھای بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی اتمام یافتھ١٣٨١
×ریزتب

2
بررسی تاثیر برنامھ خودمراقبتی بر کیفیت 
زندگی بیماران مبتال بھ سرطان معده پس از 

گاسترکتومی
دانشگاه علوم پزشکی اتمام یافتھ١٣٨٦

×تبریز

3
تحلیل وضعیت موجود بخشھای ویژه مراکز 

آموزشی درمانی تبریز در رابطھ با پیشگیری 
و درمان زخم فشاری

دانشگاه علوم پزشکی افتھاتمام ی١٣٨٦
×تبریز

4
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز در زمینھ معضالت اخالقی رایج در زمینھ علوم 
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اتمام یافتھ١٣٨٨
×تبریز

فرایند تطابق با بیماری قلبی پس از آنژیوپالستی 5
دانشگاه علوم پزشکی اتمام یافتھ١٣٩١عروق کرونر

×تبریز
مقایسھ ادراک از بیماری، تبعیت از درمان و تطابق 6

دانشگاه علوم پزشکی درصد١٣٩٣٥٠در بیماران مبتال بھ بیماری عروق کرونر
×تبریز

ارتباط خودمدیریتی با کیفیت زندگی و عملکرد 7
دانشگاه علوم پزشکی یافتھاتمام١٣٩٢بینایی بیماران مبتال بھ گلوکم

×تبریز
مقایسھ دیدگاه پرستاران و مدیران مراکز درمانی 8

دانشگاه علوم پزشکی درصد١٣٩٠٥٠تبریز در مورد استقالل حرفھ ای پرستاران
×تبریز
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شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 

یف
رد

تاریخ پذیرشناشرنام مجلهعنوان مقاله

هیات علمینقش

نویسنده 
همکارمسئول

1The lived experiences of patients post coronary
angioplasty

Journal of vascular
nursingelsevierFeb-2014×

2Gestational surrogacy: viewpoint of Iranian
infertile women

Journal of human
reproductive scienceselsevierSep-2011×

آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخشهاي آي سی یو در مورد 3
×1387آذرماه دانشکده پرستاري ایرانمجله پرستاري ایرانکنترل عفونت

ماهیت خشونت محل کار علیه پرسنل فوریتهاي پزشکی استان 4
×1388مهرماه ورسازمان پزشکی قانونی کشمجله علمی پزشکی قانونیآذربایجان شرقی

5Respecting to patients autonomy in viewpoint of
nurses and patients in medical surgical wardsIJNMRIsfahan university of

medical sciences
Winter 2010×

بررسی نیازهاي خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع دو 6
×1387آذرماه دانشگاه علوم پزشکی تبریزمجله پرستاري و مامایی تبریزه دیابت بیمارستان سینامراجعه کننده به درمانگا

×93شهریور ري ایرانانجمن علمی پرستامجله پرستاري قلب و عروقزندگی دوباره پس از آنژیوپالستی7

استراتژي هاي تطابقی مورد استفاده بیماران پس از آنژیوپالستی 8
×1393مهر ماه انجمن علمی پرستاري ایرانمجله پژوهش پرستاريونرعروق کر

تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
تاریخ انتشار نوععنوان کتابرد

ي بالینیادانش و نظریه هاي پرستاري در مراقبته1
2
3
4



١٣



١٤

ها یا شوراهاي رسمیعضویت در کمیته) 6(جدول 

یف
مقام منصوب کنندهتاریخان کمیته یا شوراعنورد

در کمیته پژوهشدبیرو کمیته آموزش مداومنماینده گروه داخلی جراحی در 1
ریاست دانشکده پرستاري ومامایی تبریز 1384سال آموزش

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18



١٥

سمتهاي مدیریتی و اجرائی 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
1
2
3
4
5
6
7
8
9

فعالیتهاي اجرایی 
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تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

1386ریاست دانشکده پرستاري و ماماییتقدیر از زحمات گروه داخلی جراحی1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



١٧

یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

شرکت در ھمایش سراسری 1
مراقبت در منزل

آذرماه ٢٦و ٢٥
٨٣

دانشکده پرستاری و 
مامایی تبریز

1383تبریز

دوره احیای مقدماتی و 2
پیشرفتھ

بھ بھمن ٣٠تا ١
١٣٨٤ساعت٤٠مدت 

دانشکده پرستاری و 
مامایی تبریز

1384تبریز

3
ذیھ مرکز تحقیقات علوم تغ٨٥شھریور ١٤تدوین طرح درسی

دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

1385تبریز

کارگاه تدوین راھنمای 4
یادگیری بالینی

دانشکده پرستاری و ١٣٨٥مرداد ٢٨
مامایی تبریز

١٣٨٥تبریز

دوره آموزشی ھفت عادت 5
مردمان موثر

دانشگاه علوم پزشکی ١٣٨٦بھمن ٢٠
تبریز

١٣٨٦تبریز

دوره آموزشی تحلیل 6
آزمونھای عینی

دانشکده پرستاری و ٨٦بھمن ٤
مامایی تبریز

١٣٨٧تبریز

دوره آموزشی تجزیھ و 7
تحلیل آماری

٢١و ١١، ١٠، ٩
٨٦بھمن 

دانشکده پرستاری و 
مامایی تبریز

١٣٨٦تبریز

دانشکده پرستاری و ساعت١٠٠بھ مدت ICDLشرکت در کالسھای 8
بروجنمامایی 

١٣٨٢تبریز

کینی کنفرانس یکروزه طب تس9
مبتال بھ سرطانبیماران

١٣٨٦تبریزمرکز توسعھآموزش پزشکی٨٦آذر ١

کارگاه آموزشی متودولوژی 10
تحقیق در مقاالت کمی

دانشکده پرستاری و ٨٨خرداد ٢٤
مامایی تبریز

١٣٨٨تبریز

دوره آموزشی روش تحقیق 11
عمومی

٢٠(١٣٨٦آذرماه 
)ساعت

دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

1386زتبری

کارگاه پژوھش در استراتژی 12
آموزش بالینی

دانشکده پرستاری و ١٣٨٩دی ماه ١٣
مامایی تبریز

1389تبریز

referenceشرکت در کارگاه 13
manager

دانشکده پرستاری و )ساعت٦( ٨٦بھمن 
مامایی تبریز

1386تبریز

کارگاه یک روزه رفرنس 14
نویسی در اند نوت

دانشکده پرستاری و ٩٠ریور شھ٢٤
مامایی تبریز

1390تبریز

15
کارگاه یکروزه استفاده از 

سیستم وب محور در آموزش 
یادگیری و ارزشیابی 

دانشجویان

1389تبریزدانشکده پرستاری تبریز١٣٨٩بھمن ٩

16
سمینار دو روزه مراقبتھای 

پرستاری از کودکان مبتال 
بھ بیماریھای مزمن

دانشکده پرستاری و ٩١تیر ١٢
مامایی تبریز

1391تبریز

شھریور ١٦تا ١٣نھمین کنگره تغذیھ ایران 17
١٣٨٥

دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

1385تبریز

کارگاه آموزشی پزشکی 18
دانشگاه علوم پزشکی ١٣٨٥آذرماه ٢٧و ٢٦مبتنی بر شواھد

1385تبریزتبریز

spssدوره آموزشی آمار و ١٩
دانشکده پرستاری و ٨٦بھمن ١١دی تا ٢٤

١٣٨٦تبریزمامایی تبریز

٢٠
٨ th congress on reproductive
biomedicine and ٣th congress

on stemcell biology and
technology

September ٧,٢٠٠٧-٥
Tehran university of medical

sciences
tehran٢٠٠٧

٢١English language program
(MCHE)

Aug, ٢٠٠٥Tabriz universitytabriz٢٠٠٥

آموزش مکالمھ زبان ٢٢
)یک ترم(انگلیسی

دانشکده پرستاری و ٨٦پاییز 
١٣٨٦تبریزمامایی تبریز

فعالیتهاي توسعه فردي



١٨

کنفرانس صدمات شکم و ٢٣
دیافراگم

١٣٨٧تبریزدانشکده پرستاری تبریز٨٧آذر ٩

کنفرانس صدمات مھره ھا ٢٤
و حمل مصدوم

١٣٨٧تبریزدانشکده پرستاری تبریز٨٧ن آبا١٨

کارگاه صدمات قفسھ ٢٥
سینھ در محل حادثھ

١٣٨٧تبریزدانشکده پرستاری تبریز٨٧آبان ٢٥

کنفرانس صدمات ھستھ ای ٢٦
شیمیایی 

١٣٨٧تبریزدانشکده پرستاری تبریز٨٧دی ٧

بحث علمی بھ زبان ٢٧
انگلیسی

١٣٨٥تبریززدانشکده پرستاری تبری٨٥مھر ٦

کارگاه آموزشی ٢٨
متودولوژی تحقیق

١٣٨٨تبریزدانشکده پرستاری تبریز٨٨خرداد ٢٤
١٣٩٣تبریزRDCC)ساعت٢٠(٩٣آذرماه RCTکارگاه ٢٩


