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 : سوابق تحصیلي( 1جدول )
 

 

 سال شهر نام موسسه رشته مقطع تحصیلي

 1831 تبریز دانشگاه آزاد اسالمی پرستاری کارشناسی 1

 1831 تبریز دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری گرایش کودکان کارشناشی ارشد 2

 1812 تبریز دانشگاه علوم پزشکی  ستاریپر دانشجوی دکتری  8

4      

5      

 

 



 : افتخارات( 2جدول )

ف
دي

ر
 

 سال شهر نام موسسه مقام صادر کننده موضوع

1      

2      

8      

4      

5      

1      

7      

3      













 سوابق تحصیلي و افتخارات



 3 



 



  

 شده :ي تدريس نظردروس تنوع  ( 1جدول )

 مقطع رشته واحد درسي
طرح 

 درسي

تعداد 

 واحد

سهم 

 مدرس

 1   کارشناسی پرستاری آموزش به بیمار

 1   کارشناسی پرستاری بررسی وضعیت بیمار

 2   کارشناسی پرستاری کودکان سالم

 2   کارشناسی مامایی های کودکانبیماری

 13   کارشناسی پرستاری استاد راهنمای دانشجویان

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 
 

 

 

يفعالیتهاي آموزش  
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 :  س بالیني سرپرستي شدهودرتنوع ( 2جدول )

 

 مقطع رشته واحد درسي
طرح 

 درسي

تعداد 

 واحد

سهم 

 مدرس

 81  دارد کارشناسی پرستاری کارآموزی کودکان سالم و بیمار

 11/51  دارد کارشناسی پرستاری هکارآموزی در عرص

 5/17  دارد کارشناسی پرستاری کارآموزی کودکان سالم و بیمار

 15  دارد کارشناسی مامایی های کودکانکارآموزی بیماری

 5  دارد کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان های پرستاری نوزاداناصول مراقبت

     11/123 

 

 : س شده کیفیت دروس تدري( 3جدول )
 

 

ف
دي

 نیمسال ر

 

نمره 

 ارزشیابي

 دانشجويان

نمره 

 مبنا

تعداد 

 فرم
 درس

1      

2      

8      

4      

5      

1      

7      
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ها و ...درماني، آموزش مداوم، کارگاه-( سخنراني علمي در دانشكده، مرکز آموزشي4جدول )  

 

رنامهمحل ب عنوان برنامه موضوع سخنراني رديف  تاريخ 
مدت 

 سخنراني

 مباحث احیا در کودکان 1
انجمن علمی 

 پرستاران قلب ایران
 - 1812-1811 شعبه آذربایجان شرقی

2 
مباحث اخالقی در تهویه 

 مکانیکی

تهویه مکانیکی در 

 کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

 درمانی کودکانمرکز آموزشی
 ساعت 1 5/11/12

8 
یه مباحث اخالقی در تهو

 مکانیکی

تهویه مکانیکی در 

 کودکان

 ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

 درمانی کودکانمرکز آموزشی
 ساعت 1 11/11/12

4 
مباحث اخالقی در تهویه 

 مکانیکی

تهویه مکانیکی در 

 کودکان

 ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

 درمانی کودکانمرکز آموزشی
 ساعت 1 8/11/12

 اریبرنامه ریزی در فرآیند پرست 5
کاربرد روش علمی در 

 مراقبت از کودکان
 ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک

EDC 
8/3/14 

 ساعت 1

1 
در  یکاربرد روش علم یپرستار ندیدر فرآ یزیبرنامه ر

 مراقبت از کودکان

 ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک
EDC 

 ساعت 1 11/3/14

 

 

 ها(  مشارکت در ادارة کار گروهي، پانل و کارگاه5جدول )

 

 تاريخ مكان نقش عنوان کارگاه رديف
مدت 

 اجرا

1      

2      

8      

 

 ساير فعالیتها(  6جدول )

 

 ختم شروع مقام مسئول موضوع رديف
مدت 

 اجرا

1 
دوازدهمین کنگره بین المللی 

 دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد
 روز 8 24/12/1834 22/12/1834 مسئول دبیرخانه

 روز 2 28/4/1831 22/4/1831 عضو کمیته اجراییای پرستاری از کودکان مبتال به هسمینار چالش 2
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 های مزمنبیماری

8      

 
 

 

 

 

 

 

 ( خالصة مقاله در سمینار و کنگره1جدول )

ف
دي

 ر

 

 تاريخ برگزاري عنوان سمینار يا کنگره عنوان خالصة مقاله
محل 

 برگزاري

 بریزکان مدارس ابتدایی تدعالیم استرس در کو  .1

های سمینار دو روزه چالش

پرستاری از کودکان مبتال به 

 های مزمنبیماری

28-22/4/1831 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

 کان مدارس ابتدایی تبریزدکو استرسورهای  .2

های سمینار دو روزه چالش

پرستاری از کودکان مبتال به 

 های مزمنبیماری

28-22/4/1831 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

8.  Coping with stress in Iranian school-age 

children 2010 

نهمین همایش کشوری 

 پرستاری کودکان
25-21/5/1811 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

4.  
Compare attitudes of Iranian fertile and 

infertile women to surrogacy 

 rdnational and 3 th18

international congress 

on reproductive 

medicine 

2012/7/18-20 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

5.  
The viewpoint of Iranian fertile regarding 

gestational surrogacy 

 rdnational and 3 th18

international congress 

on reproductive 

medicine 

2012/7/18-20 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

1.  
های ویژه نوزادان ش مراقبتاستانداردهای ساختاری بخ

 بیمارستان الزهرا تبریز

توانمند سازی و اصول 

های ها و چالشمراقبت

پزشکی و پرستاری در 
NICU 

21-11/2/1811 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

7.  
مقایسه وضعیت استرس در کودکان ایرانی و کشورهای 

 خارجی

کشوری دهمین همایش 

 پرستاری کودکان
24-21/7/1811 

شگاه  علووم  دان

 پزشکی تهران

3.  
Premature infants' stressors in 

neonatal intensive care unit 

دهمین همایش کشوری 

 پرستاری کودکان
24-21/7/1811 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

1.  

Cases of genetic consultation for 

thalassemia among marriage 

candidates in Azershahr 

ری مدیکال کنگره پرستا

 انکولوژی و هماتولوژی ایران
4-2/8/1812 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

ي فعالیتهاي پژوهش  
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11.  

The relation between personal-social 

characteristics with symptoms, sources 

of stress and coping strategies in 

elementary students of Tabriz 

Iranian 6th 

international 

congress of child 

and adolescent 

psychiatry 

21-24/1/1812 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

11.  
ساز و باورهای بهداشتی مادران در مورد عوامل زمینه

پیشگیری از اسهال کودکان بستری در مرکز آموزشی 

 درمانی کودکان تبریز

کشوری دهمین همایش یاز

 پرستاری کودکان
22-13/7/1812 

دانشگاه  علووم  

 هرانپزشکی ت

 تب در کودکان:آیا عملکرد مادران مناسب است؟  .12
سمینار تجویز منطقی دارو و 

 کودک سالم
1/1-81/3/1812 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

 پلی فارماسی در کودکان  .18
سمینار تجویز منطقی دارو 

 های تنفسیدر بیماری
2-1/8/1818 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

 ر تهویه مکانیکیتحلیلی بر مباحث اخالقی د  .14
دومین کنگره اخالق 

 پرستاری
3-7/8/1818 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

15.  

میزان رعایت معیارهای کنترل عفونت از نظر پرستاران 

مراکز آموزشی درمانی  NICUهای شاغل در بخش

 تبریز

 

The First 

International 

Congress of Medical 

Bacteriology  

27-25/1/1818 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

11.  
 علت مرگ نوزادان نارس:  عفونت یا . . .  ؟؟

 

The First 

International 

Congress of Medical 

Bacteriology  

27-25/1/1818 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تبریز

17.  
مقایسه ثبت گزارش پرستاری به دو روش الکترونیکی و 

 دستی از دیدگاه پرستاران

هفتمین همایش کشوری 

یادگیری الکترونیکی در 

 علوم پزشکی

1-4/1/1818 
دانشگاه  علووم  

 پزشکی تهران

13.  
 های پرستاری با نقشهمیزان همخوانی پژوهش 

 می سالمت کشورجامع عل

نقشه راه سالمت جمهوری 

 اسالمی ایران
1-5/1/1818 

دانشگاه  علووم  

 پزشکی شیراز

11.  
ای در دستورالعمل بررسی محل قرارگیری لوله تغذیه

 جایگذاری بدون دید مستقیم

تجویز و مصرف منطقی 

دارو ها در تغذیه کودکان 

 و زنان باردار

7-1/1/18 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 تبریز

21.  Cumulative stressor in pereterm infants 

hospitalized in neonatal intensive care unit 
کنگره بین المللی کودکان 

 استاد امیر حکیمی
24-21/2/1815 

 دانشگاه

 یعلوم پزشک

 رازیش

21.  
Comparison of Faculty Members and 

Student's Attitude toward Educational 

Counseling in Faculties of Nursing and 

Midwifery, 2011 

-کنگره دانشجویی چالش

-ها در رشتهها و فرصت

 های پیراپزشکی

21-23/2/1815 

دانشگاه  

 یعلوم پزشک

 زیتبر

22.  
Relationship between emotional 

intelligence and clinical competencies of 

nursing students in Tabriz Nursing and 

Midwifery School 

-چالش ییکنگره دانشجو

-رشته در هافرصت و ها

 یراپزشکیپ های

21-23/2/1815 

دانشگاه  

 یعلوم پزشک

 زیتبر

 

 

 

 

http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
http://congress.tbzmed.ac.ir/cmb/Archive
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 ( راهنمايي، مشاوره و داوري پاياننامة هاي تكمیلي2جدول )
 

ف
دي

 ر

 نوع همكاري مقطع آموزشي رشته سال دانشجو نام موضوع پايان نامه

1 

 از  NICUمقایسه تأثیر آشناسازی با بخش 

بر میزان اضطراب   طریق فیلم یا جزوه آموزشی

 مادران

 مشاور کارشناسی ارشد پرستاری 1818 ژیال حیدرپور

2 

عوامل پیش بینی کننده وضعیت تکاملی 

کودکان یکساله با سابقه تولد نارسی و 

مرکز آموزشی  NICUبستری در بخش 

 درمانی بوعلی اردبیل

 

 1818 زهرا سرداری

 مشاور ارشد یکارشناس یپرستار

8       

 

  ( طرح تحقیقاتي                                                                                           3جدول )

ف
دي

 ر

 

 

 عنوان طرح تحقیقاتي
تاريخ 

 تصويب

میزان 

 پیشرفت
 دستگاه مجري

 نقش هیات علمي

ي
جر

م
ر  

كا
هم

ور 
شا

م
 

1 
 ارتباط سالمت معنوی با پیشرفت تحصیلی و سالمت روان

 دانشجویان 
 گزارش نهایی 1837

 مرکز تحقیقات

 دانشجویی
*   

2 

 ارتباط استرسورهای تجمعی با پیامدهای کوتاه مدت آن در

 در دست اجرا 1811 های ویژهنوزادان نارس بستری در بخش مراقبت 

 معاونت پژوهشی

انشکده پرستاری مامایی د

 تبریز

* 

  

8 

 های بالینی و اجتماعی شدنارتیاط هوش هیجانی با صالحیت

 گزارش نهایی 1811 ای دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری تیریزحرفه 

 معاونت پژوهشی

دانشکده پرستاری مامایی 

 تبریز

* 

  

4 

 ها با کیفیت ترس از بازگشت سرطان و تردید و ارتباط آن

 زندگی در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان

 شهید قاضی طباطبایی تبریز  

 گزارش نهایی 1811
 مرکز تحقیقات

 هماتولوژی و انکولوژی
 *  

5        
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 شده در مجالت علمي( مقاالت چاپ4جدول )

ف
دي

 ر

 

 عنوان مقاله

 

 

 ناشر نام مجله
تاريخ 

 پذيرش

 لمينقش هیات ع

نويسنده 

 اصلي
 همكار

1 
Investigation of stress symptoms among 

primary school children 

 

JCS 
Tabriz university of 

medical sciences 
 مسئول  2112

2 
کان مدارس ابتدایی تبریزداسترس در کومنابع   مجله پرستاری 

 مامایی تبریز

 دانشگاه  علوم پزشکی

 تبریز
1811 *  

8 

Coping with stress in Iranian 
school-age children 

 
Nurs Midwifery Stud 

 دانشگاه  علوم پزشکی

 کاشان
 مسئول  2102

4 

Necessity of genetic consultation for 
screening of thalassemia among 

marriage candidates in Azershahr 
 

Switzerland 

Research park journal 

Nationalpark- 

forschung 

in der schweiz 

2118 *  

5 

Evaluation and outcomes of pediatric 

pleural effusions in over 10 years in 

Northwest, Iran 

 

International Journal 

of Pediatrics 

Mashhad University 

of Medical Sciences 
 نفر دوم  2114

1 

A Comparison between Electronic 

and Manual Methods of Nursing 

Record from the Perspective of 

Nurses 

 

International Journal 

of Pediatrics 

Mashhad University 

of Medical Sciences 
2114 *  

7 
The Effect of Interleukin 36 Gene 

Therapy in the Regression of Tumor Iranian Journal of 

Cancer Prevention 

Shahid 

beheshti 

University 

of Medical Sciences 

 نفر سوم  2114

3 IL-4 Regulate the Pro-inflammatory 

Cytokines in Rheumatoid Arthritis. 

Advances in 

Environmental Biology 
 نفر پنجم  2114 

1 
 های پرستاری با نقشهمیزان همخوانی پژوهش

 جامع علمی سالمت کشور
 

 مجله مدیریت

 اطالعات سالمت

 دانشگاه  علوم پزشکی

 اصفهان
 مسئول  1818

11 
 با اجتماعی شدنهوش هیجانی ارتباط 

 ای دانشجویان پرستاریحرفه

 دانشکده پرستاری مامایی تبریز

 مجله گام های

 توسعه در

 آموزش پزشکی

  * 1818 دانشگاه  علوم پزشکی

11 
Methadone Poisoning in Children and some 

Factors affecting it: A Cross-sectional Study 

in Tabriz, Northwest of Iran 

International 

Journal of 

Pediatrics 

Mashhad 

University 2115  مسئول 

12 Relationship between emotional intelligence RDME 2115 یدانشگاه  علوم پزشک *  

http://www.mums.ac.ir/research/fa/journals
http://www.mums.ac.ir/research/fa/journals
http://www.mums.ac.ir/research/fa/journals
http://www.mums.ac.ir/research/fa/journals
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XAHZHroAAAAJ&citation_for_view=XAHZHroAAAAJ:VOx2b1Wkg3QC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XAHZHroAAAAJ&citation_for_view=XAHZHroAAAAJ:VOx2b1Wkg3QC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XAHZHroAAAAJ&citation_for_view=XAHZHroAAAAJ:fQNAKQ3IYiAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XAHZHroAAAAJ&citation_for_view=XAHZHroAAAAJ:fQNAKQ3IYiAC
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and clinical competencies of nursing 

students in Tabriz Nursing and Midwifery 

School 

18 
 و  یارمقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشکده پرست

 1811در سال  یتبریز نسبت به مشاوره تحصیل یمامای
 نشریه آموزش پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 مسئول  1814

14 
ارشد رشته  یدوره کارشناس یمقایسه برنامه آموزش

 کودکان ایران و آمریکا یپرستار
 نشریه آموزش پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 مسئول  1814

15 
با استرس در کودکان مدارس  یتطابق یروشها بررسی

 یشهر خو ییابتدا

نشریه پرستاری کودکان و 

 نوزادان

 یدانشگاه علوم پزشک

  تهران
 نفر سوم  1814

11 Cumulative stressor in pereterm infants 

hospitalized in neonatal intensive care unit  

Nurs Midwifery 

Stud 
  * 2111 یدانشگاه  علوم پزشک

 

 ( تالیف و ترجمة کتاب5جدول )

ف
دي

 ر

 

 

 تاريخ انتشار  نوع عنوان کتاب

 1818چاپ اول، پاییز  های ویژه پزشکیتنفس درمانی برای نوزادان مراقبت درسنامه احیای نوزاد  1

2    

8    

4    

 

 

 

 ها يا شوراهاي رسمي( عضويت در کمیته6جدول )

ف
دي

 ر

 مقام منصوب کننده تاريخ عنوان کمیته يا شورا

 سازمان نظام پرستاری 1831 عضو سازمان نظام پرستاری 1

 انجمن علمی پرستاران قلب ایران 1811 عضو انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2

8    

4    

5    

1    

7    

3    
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1    

11    

11    

12    

18    

14    

15    

11    

17    

13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمتهاي مديريتي و اجرائي 

ف
دي

 ر

 عنوان يا سمت

 مدت تاريخ

 خاتمه شروع

    نماینده گروه کودکان در طرح راد 1

2     

8     

4     

5     

1     

7     

3     

 

 ( تقديرها و تشكرها2جدول )

ف
دي

 ر

 

 تاريخ مقام صادر کننده موضوع تقدير و تشكّر

ي عالیتهاي اجرايف  
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1 
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم  کارشناسی ارشد پرستاریرتبه اول در دوره 

 پزشکی تبریز
1831 

2 
معاون آموزشی دانشکده پرستاری  همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان

 مامایی تبریز
1812 

8 
های آموزشی به عنوان همکاری در تدوین و بازنگری برنامه

 فرآیند برتر دانشگاه

شگاه علوم معاونت آموزشی دان

 پزشکی تبریز
1814 

4    

5    

1    

7    

3    

1    

11    
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ف
دي

ر
 

 مدّت موضوع
 سال شهر مجري 

1 
مقدماتی و  ECGکارگاه آموزشی 

 پیشرفته

 ساعت 15
 1837 تبریز انجمن علمی پرستاران قلب ایران

 1837 تبریز ایران انجمن علمی پرستاران قلب ساعت 11 مقدماتی  CPRکارگاه آموزشی  2

 1837 تبریز انجمن علمی پرستاران قلب ایران ساعت 11 پیشرفته CPRکارگاه آموزشی  8

4 
کارگاه آموزشی متدولوژی پژوهش 

 در تدوین مقاالت کمی

دانشگاه علوم پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی ساعت 5/7

 تبریز
 1833 تبریز

 کارگاه احیا پایه نوزاد 5
علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری دانشگاه  روز 2

 مامایی
 1831 تبریز

1 
کارگاه مقدماتی پرستاری مبتنی بر 

 شواهد

 ساعت 4
 1831 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

7 References  نویسی وEndnote 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری  روز 1

 مامایی
 1811 تبریز

 1811 تبریز مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی روز 1 گیری بالینیکارگاه اخالق و تصمیم  3

1 
های ویژه از دوره آموزشی مراقبت

 نوزادان پر خطر

 ماه 2
 1811 تبریز مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز

11 
 Development of researchکارگاه ابزار سازی

instrument 

 1811 تبریز پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده روز 2

 1811 تبریز دانشکده پرستاری مامایی تبریز روز 1  اشکاالت رایج در مقاله نویسی 11

12 
 ها واصول پایه در تجزیه و تحلیل داده

 1محاسبات

 1811 تبریز دانشکده پرستاری مامایی تبریز ساعت 1

18 
ها و اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده

 2محاسبات

 1811 تبریز دانشکده پرستاری مامایی تبریز ساعت 12

14 
ها و اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده

 8محاسبات

 1811 تبریز دانشکده پرستاری مامایی تبریز ساعت 1

 1811 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 1 گزارش نویسی پرستاری 15

 1812 تبریز پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش ساعت OSCE 1آموزش  11

 1812 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 1 طراحی، اجرا و تحلیل سواالت تستی 17

 1818 تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 1 مدیریت کالس 13

 1818 تبریز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ساعت 1 سبک های یادگیری 11

 1818 تبریز ه علوم پزشکی تبریزدانشگا روز 4 مرور سیستماتیک 21

 1818 تبریز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ساعت 3 راهنمایی و مشاوره آموزشی در نظام استاد راهنما 21

22 NIDCAP 1 1814 تبریز زیالزهراء تبر یدرمان یمرکز آموزش ساعت 

رديفعالیتهاي توسعه ف  
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28 
آشنایی با اصول اسنادارد و گزارش نویسی در 

 کارآزمایی

 1814 زیتبر زیتبر ییماما ینشکده پرستاردا روز 1

24 
اشتراک گذاری تجارب بازدید از بیمارستان 

 آمریکایی کوچ استانبول

زیتبر  زیتبر ییماما یدانشکده پرستار ساعت 5/2  1814 

 


