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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
1386تبریزدانشگاه علوم پزشکی پرستاريکارشناسی ارشد1
1390تبریزدانشگاه علوم پزشکیپرستاريکارشناسی2
3
4
5

افتخارات: ) 2(جدول 

یف
سالشهرنام موسسهام صادر کنندهمقموضوعرد

1
2
3
4
5
6
7
8









سوابق تحصیلی و افتخارات
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:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

%2100داردکارشناسیپرستاري1بهداشت روان 
%2100داردکارشناسیپرستارير اتاق عملبهداشت روان د

: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

%1100داردکارشناسیپرستاريکارآموزي بهداشت روان

%160داردکارشناسیپرستاريکارآموزي در عرصه بهداشت روان

فعالیتهاي آموزشی



4

: 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- علمی در دانشکده، مرکز آموزشیسخنرانی) 4(جدول 

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی
1
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

ادامه دارد1390رییس دانشکدهاستاد راهنماي دانشجویان1
2
3
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خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
رد

محل تاریخ برگزاريا کنگرهعنوان سمینار یعنوان خالصۀ مقاله
برگزاري

1.
درك پرستاران از استیگماي بیماري روانی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک 

آنان در بخشهاي روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی شمالغرب کشور
سمینار سراسري دانشجویی 
مراقبتهاي پرستاري مامایی در 

عرصه

اصفهان 28/02/1390

2.
هاي استیگما در بین ی با افراد مبتال به بیماري روانی و مولفهارتباط تماس شخص

پرستاران شاغل در بخشهاي روانپزشکی
" همایش دانشجویی یک روزه 

از : مراقبت برای سالمت
"پیشگیری اولیھ تا نوتوانی

تبریز13/12/1390

3.
بین هاي استیگما درارتباط تماس شخصی با افراد مبتال به بیماري روانی و مولفه

پرستاران شاغل در بخشهاي روانپزشکی 
دومین کنگره پژوهشی 
دانشجویان علوم پزشکی شبکه 

همکار تهران

تهران4/3/1391و3

4.1
همسران و : مقایسه فشار مراقبتی در دو گروه مراقبین زنان مبتال به سرطان پستان

سایر اعضاي خانواده
پنجمین همایش سراسري ارتقاء 

سالمت خانواده
سنندج9/8/1392و8

5.2
درك پرستاران از کیفیت مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي روانپزشکی مراکز 

آموزشی درمانی شمالغرب کشور 
سمینار سراسري دانشجویی 
مراقبتهاي پرستاري مامایی در 

عرصه

اصفهان28/02/1390

6.3
موگرافیک فراوانی سابقه سوء مصرف مواد و ارتباط آن با مشخصات بالینی و د

بیمارانبیماران بستري در یکی از بخشهاي روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی رازي 
"تبریز

همایش کشوري توسعه نقش 
گامی به سوي ارتقاء : پرستار
سالمت

مشهد1391

هاي ارائه ارتباط میان درك پرستاران از استیگماي بیماري روانی و کیفیت مراقبت.7
غرب کشورروانپزشکی مراکز آموزشی درمانی شمالهاي شده به بیماران در بخش

چهارمین سمینار سراسري 
پرستار، ماما و پژوهش

گلستان1390

رفتارهاي بهداشتی در زمینه پیشگیري و تشخیص زودرس سرطان پستان در زنان 8.4
هاي خوراکی پیشگیري از بارداريمصرف کننده قرص

پنجمین همایش سراسري ارتقاء 
سالمت خانواده

سنندج9/8/1392و8

فعالیتهاي پژوهشی 
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راهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلی) 2(جدول 

یف
نوع همکاريمقطع آموزشیرشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

1
2

طرح تحقیقاتی                                                                 ) 3(جدول 

یف
تاریخ عنوان طرح تحقیقاتیرد

تصویب
میزان 
دستگاه مجريپیشرفت

نقش 
هیات 
علمی

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

ارائه شده به بیماران و کیفیت مراقبتهايارتباط درك پرستاران از استیگماي بیماري روانی1
*پزشکی تبریزدانشگاه علوماتمام یافته1389شمالغرب کشورروانپزشکی مراکز آموزشی درمانیيدر بخشها

2
فشار مراقبتی در مراقبین زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه 

داوري گزارش13911391انکولوژِي مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز، 
*شگاه علوم پزشکی تبریزدانطرح

3
بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتالي مراجعه کننده به  درمانگاه انکولوژِي 

اتمام یافته13911391مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز، 
تحقیقات هماتولوژي ومرکز 

انکولوژيِ دانشگاه علوم
تبریزپزشکی

*

4
اي دانشجویان ارتباط هوش هیجانی با صالحیت بالینی و اجتماعی شدن حرفه

داوري گزارش13911391پرستاري دانشکده پرستاري مامایی تبریز، 
*دانشگاه علوم پزشکی تبریزطرح

5
تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر انگیزه یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

نگارش گزارش921391-1391پزشکی پرستاري دانشگاه علوم 
*دانشگاه علوم پزشکی تبریزطرح
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شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 

یف
رد

تاریخ ناشرنام مجلهعنوان مقاله
پذیرش

نقش هیات علمی

نویسنده 
همکاراصلی

1
Quality of Nursing care in psychiatric
wards of university  hospitals in north west
of Iran

Journal of Caring Sciences
(JCS) دانشکده پرستاري

مامایی تبریز

2012

*

2

Mental illness stigma among Nurses  in
psychiatric wards of teaching  hospitals in the
north-west of Iran

Iranian  journal  of

nursing and midwifery

research

(IJNMR)

دانشکده پرستاري 
اصفهانمامایی 

2012

*

3

هاي ارتباط تماس شخصی با افراد مبتال به بیماري روانی و مولفه
)چکیده(استیگما در بین پرستاران شاغل در بخشهاي روانپزشکی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه 
)دانشور(شاهد

دومین کنگره پژوهشی ویژه نامه(
وم پزشکی شبکه دانشجویان عل
)همکار تهران

دانشگاه شاهد

91

*

میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاري به اهداف 4
ها آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش

آموزش هشیفصلنامه علمی پژو
تاريسپر

انجمن علمی
پرستاري ایران

91
*

5
Professional Identity Development in
Nursing Students: Eisner’s Evaluation
Model

Research and
Development in
Medical Education
(RDME)

Tabriz university of
Medical sciences
–Education
Development Center
(EDC)

2014

*

6
Risk Factors for Breast Cancer in Iranian
Women: A Hospital-Based Case Control
Study in Tabriz, Iran

Journal of breast cancer
Korean breast cancer
society

2014

*

7
Investigation of Seclusion in one of the
Psychiatric Wards in Razi Teaching
Hospital of Tabriz

Journal of Caring
Sciences(JCS) دانشکده پرستاري

مامایی تبریز

2014

*
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تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
عنوان کتابرد

تاریخ انتشار نوع

88-89، 87-88، 86-87هاي کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سالهاي پرستاري آزمون1
1390تالیفهاي تشریحی و قابلیت خودسنجیدانشجویان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با پاسخسواالت ویژه

2
3
4

ها یا شوراهاي رسمیعضویت در کمیته) 6(دول ج

یف
مقام منصوب کنندهتاریخعنوان کمیته یا شورارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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سمتهاي مدیریتی و اجرائی 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
نه ماه13861387پرستار بیمارستان علوي تبریز1
چهار سال و پنج ماه13871392بیمارستان ارتش تبریزICUپرستار بخش 2
دو ترم تحصیلی13871388التدریس دانشگاه آزاد اسالمی مراغه مربی حق3
سه ترم تحصیلی13881390التدریس دانشکده پرستاري مامایی تبریزمربی حق4

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

1393رییس دانشکدهاستاد نمونه1
1392عاون آموزشی دانشکدهمهمکاري در برگزاري امتحانات پایان ترم دانشجویان 2
3

فعالیتهاي اجرایی 
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یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

1
ی احیاء قلبی ریوي پایه و کارگاه آموزش

پیشرفته

ساعت10
1387تبریزمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز

1392تبریزمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریزساعتOSCE6کارگاه آموزشی 2

3
کارگاه یک روزه اصول پایه در تجزیه و تحلیل 

افزاريها به همراه محاسبات نرمداده

ساعت6
1391تبریزمعاونت پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی تبریز

4
کارگاه یک روزه اصول پایه در تجزیه و تحلیل 

افزاري ها به همراه محاسبات نرمداده

ساعت6
1391تبریزتبریزمامایی دانشکده پرستاري پژوهشی معاونت

1392تبریزتبریزمامایی معاونت آموزشی دانشکده پرستاري ساعت2کارگاه یک روزه آموزش الکترونیکی5

مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ دانشگاه علوم پزشکی یک روزه"گیري بالینیاخالق و تصمیم"کارگاه 6
1390تبریزتبریز 

1390تبریزانجمن علمی روانپزشکان شاخه آذربایجان شرقیدو روزه)دوره مقدماتی(آموزش مصاحبه بالینیکارگاه 7

8
کارگاه دو روزه اصول پایه در تجزیه و تحلیل 

افزاري ها به همراه محاسبات نرمداده

ساعت6
1391تبریزمعاونت پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی تبریز

1393تبریزمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریزیک روزه"گیري من چیست؟سبک یاد"کارگاه 9

10
چهار روزهي مرور سیستماتیککارگاه چهار روزه

1393تبریزمعاونت پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی تبریز

1393تبریزدانشکده پرستاري مامایی تبریزآموزشیمعاونت یک روزهکارگاه مدیریت کالس11

کارگاه راهنمایی و مشاوره آموزشی در 12
نظام استاد راهنما

1393تبریزمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریزساعت8

هاي توسعه فرديفعالیت


