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 دانشگاهي سوابق تحصيلي

 سال اخذ محل اخذ مدرك تحصيلي

 1364 دانشگاه علوم پزشكي تبريز كارداني پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  كارشناسي پرستاري

 بهشتي تهران

1366 

جراحي -كارشناسي ارشد پرستاري داخلي 26/12/1373 دانشگاه علوم پزشكي تبريز -   

 

:و مسئوليتهاي اجرايي يكار سوابق  

 محل خدمت طول خدمت سمت

يو مامائ يدانشكده پرستار يمرب  

خدمت ( سال2

 يرويطرح ن

)يانسان  

ماه حق  6 

ماه  6س و يالتدر

مامور به خدمت 

پس از استخدام 

يشيماآز يرسم  

يو مامائ يدانشكده پرستار  

 سال 5 پرستار اطاق عمل
درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

)يوآموزش سوپروايزر باليني(سرپرستار معاون مترون  ماه 3سال و 2 
درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

يزر آموزشيسوپروا  ماه10سال و 1 
درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

)يبمر( يكارشناس پرستار  دانشكده پرستاري و مامايي ماه11 

يرتبه مرب يئت علميهمطراز ه -  يكارشناس پرستار  دانشكده پرستاري و مامايي سال 3 

س اداره آموزشيرئ  
 1386بهشت يارد

 تاكنون
 دانشكده پرستاري و مامايي

اييدانشكده پرستاري و مام سال 2 مسئول كميته ارزيابي وضعيت دانشكده پرستاري و مامايي   

ن يتدو( يپزشك يتهايفور يرشته كاردان pilotمدرس طرح 

 )س مباحثيوتدر يدرس يزيدروس برنامه ر يمحتوا
ييوماما يدانشكده پرستار تاكنون 29/6/82  



معاونت درمان دانشگاه علوم  يته پژوهشيسرپرست كم

 زيتبر يپزشك
 تاكنون1381

معاونت درمان دانشگاه علوم 

زيتبر يپزشك  

ز در طرح يتبر ييوماما يار دانشكده پرستاريم االختنده تاينما

موزش آدرنظام  يف آموزشيسم وظايتقس ين راهكارهايتدو

 يبرا) يخدمات آموزش يسطح بند(كشور يعلوم پزشك

  يرشته پرستار

3-1382 
وزارت بهداشت  يمعاونت آموزش

ي، درمان و آموزش پزشك  

ز در طرح يتبر ييماما و يار دانشكده پرستارينده تام االختينما

موزش علوم آنظام  در يف آموزشيسم وظايتقس ين راهكارهايتدو

 يهارشته يبرا) يخدمات آموزش يسطح بند(كشور يپزشك

 اتاق عمل  يو كاردان يپزشك يتهايفور يكاردان

1384 

وزارت  يمعاونت آموزش

بهداشت ، درمان و آموزش 

يپزشك  

زيتبر يدانشگاه علوم پزشك 1384سال    يعلوم پزشك ينيبال ياريآزمون دست يمسئول حوزه امتحان  

 يو پراكندگ يات ساختاريخصوص يناظرطرح بررس

  ييمراكز ارائه خدمات سرپا ييايجغراف
ييوماما يدانشكده پرستار 30-12/11/81  

معاونت درمان دانشگاه  يپژوهش يسرپرست شورا  معاونت درمان دانشگاه تاكنون1383 

معاونت  )HSR(سالمت  يستم هايس ق دريته تحقير كميدب

 درمان دانشگاه 
 معاونت درمان دانشگاه تاكنون1381

ت معاونت درمان يفيارتقاء ك يته علميعضو كم  معاونت درمان دانشگاه سال3 

گمنام  يج شهدايگاه مقاومت بسيپا يمسئول امور فرهنگ  1381 
درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

 يدرمان يت مركز آموزشيفيارتقاء ك يموزشآمشاور 

  يكوكارين
7/12/80 

درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

 20/3/80  يكوكارين يدرمان يمركز آموزش يته پرستاريعضو كم
درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

سالمت معاونت  يستم هايق در سيته تحقيكم يعضو شورا

 درمان 
 معاونت درمان دانشگاه 8/2/80

معاونت درمان  يت منديرضا يبررس يتقايعضو گروه تحق

 دانشگاه 
 معاونت درمان دانشگاه 79

ماران مركز يب يت منديرضا يطرح بررس يمسئول پرسشگر

  يكوكارين يدرمان ياموزش
22/1/80 

درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

) HSR(سالمت يستم هايق در سيته تحقير كميقائم مقام دب

 ه دانشگا يمعاونت درمان و دارو

تا سال 3/12/79

1381 
 معاونت درمان دانشگاه

 ييوماما ياداره پرستار يو پژوهش يته آموزشيعضو كم

 معاونت درمان دانشگاه 
تا سال 28/10/75

1380 
 معاونت درمان دانشگاه



 يكارگاه آموزش پرسنل مراكز اورژانس واحدها يير اجرايدب

استان  يدرمان  
 معاونت درمان دانشگاه 7/7/75

 يك دانشكده پرستارياستراتژ يزيته برنامه ريست كمسرپر

ز يتبر ييوماما  
 دانشكده پرستاري ومامايي تاكنون83از سال

ك معاونت درمان دانشگاه ياستراتژ يزيته برنامه ريعضو كم  معاونت درمان دانشگاه تاكنون82از سال  

83و85و 82سال  يان وروديدانشجو ياستاد راهنما ماماييدانشكده پرستاري و    

زيتبر ييوماما يئت داوران مجله دانشكده پرستاريعضو ه  دانشكده پرستاري ومامايي 1383 

 ييوماما يمسئول امتحانات رشته اتاق عمل دانشكده پرستار

ز يتبر  
 دانشكده پرستاري ومامايي 79در سال

مراقبت در منزل  يش سراسريهما ييته اجرايعضو كم وماماييدانشكده پرستاري  26-25/9/83   

مراقبت درمنزل  يش سراسريهما يته علميعضو كم  دانشكده پرستاري ومامايي 26-25/9/83 

ن ينو يكردهايرو يش سراسريهما ييته اجرايعضو كم

تا  يريشگياز پ يحركت – يدر اختالالت حس يپرستار

  ينوتوان

 دانشكده پرستاري ومامايي 7-6/12/82

گاه حرفه يجا يرش سراسين هماياول ييته اجرايعضو كم

در جامعه  ييماما  
 دانشكده پرستاري ومامايي 30-29/7/82

 يعيمان طبيد و مضرات زايفوا يكنفرانس علم يير اجرايدب

ن يدر برابر سزار  
 معاونت درمان دانشگاه 21/12/81

 يدر مركز آموزش CPR يدو كارگاه آموزش يير اجرايدب

 )EDCز ا ياز بازآموزشيامت يدارا(يكوكارين يدرمان
1380مهرماه   

درماني  -مركز آموزشي 

 نيكوكاري

مركز  –نار اصول كار در اتاق عمل يسم يته علميعضو كم

 شهدا  يدرمان يآموزش
29/11/83  معاونت درمان دانشگاه 

معاونت  يت منديرضا يبررس يقاتيسرپرست گروه تحق

 81درمان دانشگاه در سال 
 معاونت درمان دانشگاه 81

 يت هايازها و اولوين نييه درمان در طرح تعنده حوزينما

 83ز در سال يتبر يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش
دانشگاه يپژوهش معاونت 83  

84تاكنون حوزه درمان  يندهايفرا يعضو كميته بررس  معاونت درمان دانشگاه 

83تاكنون ستاد معاونت درمان  يوپژوهش يته آموزشيعضو كم  معاونت درمان دانشگاه 

ت در حوزه معاونت يفيارتقاء مستمر ك ير هدف راهبرديدب

 )كياز برنامه استراتژ(درمان 
84تاكنون  معاونت درمان دانشگاه 

 معاونت درمان دانشگاه 81 ان سالمت جامعه يشركت در طرح پرستاران حام

1386تاكنون   NPMC يپژوهش يعضو شورا  NPMC  

دانشگاه يروابط عموم 1386 )م ارباب رجوعيتكر( يون تحول اداريعضو كمس  

تاكنون 1383و  يك دانشكده پرستارياستراتژ يزيته برنامه رير كميدب  دانشكده پرستاري ومامايي 



 يمامائ

 ييو ماما يت دانشكده پرستاريوضع يابيته ارزير كميدب
ت يلغا 1384

1386 
 دانشكده پرستاري ومامايي

 دانشكده پرستاري ومامايي 1387 بحران يپرستار ياز  كارگاهها يكي ير اجرائيدب

 دانشكده پرستاري ومامايي 1387 يپرستار يم پژوهشيعضو ت

 يدانشگاه علوم پزشك  HSR ياستگزاريس يعضو شورا

 ز يتبر
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1387

تاكنون 1386 زيتبر يو مامائ يس اداره آموزش و آمار دانشكده پرستاريير  دانشكده پرستاري ومامايي 

 1387 ثارگريان شاهد و ايدانشجو ياستاد راهنما
ستاد  - دانشكده پرستاري ومامايي

ثارگر يان شاهد و ايدانشجو  

 1384  بر شواهد يمبتن يم پرستاريعضو ت
بر شواهد  يمبتن يدفتر پزشك

زيتبر يدانشگاه علوم پزشك  

دانشگاه يمعاونت آموزش 1389  يرونيب يابيم ارزشيعضو ت  

 

 

 

 

 

  :افته و در دست اجراياتمام  يقاتيتحق يطرحها -

 عنوان طرح سال مرجع تاييد كننده  ملي استاني

دانشكده   �

پرستاري و 

 1373 مامايي

  طرحهاي تحقيقاتي )الف

A :بررسي تـاثير آمـوزش بـر    : مجري طرح تحقيقاتي بعنوان پاياننامه دانشجويي

ران مبتال به كاتاراكت در مورد مراقبت از خـود پـس از عمـل    ميزان آگاهي بيما

  جراحي در بيمارستانهاي چشم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

 

   
 

B :ا همكار اصلي در تدوين واجراي طرحهاي تحقيقاتي به شرح ي يمجر

 :ذيل

وزارت بهداشت  � 

و درمان و 

 زشكيآموزش پ

84-1382 

طرح تدوين راهكارهاي تقسيم و ظايف آموزشي درنظام علوم پزشكي كشور 

كارداني اتاق عمل و  –در سه رشته پرستاري ) سطح بندي خدمات آموزشي(

 كارداني فوريتهاي پزشكي 

معاونت   �

 يپژوهش

 دانشگاه

1379 

گان خدمات از اورژانسهاي مراكز آموزشي و طرح بررسي ميزان رضايت گيرند

درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 1379تبريز در سال 

معاونت   �

 يپژوهش

 دانشگاه

1380 

طرح بررسي رضايت گيرندگان خدمات از بخشهاي بستري، راديولوژي ،  

ايشگاه، پذيرش و ترخيص مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي دانشگاه آزم

 1380علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در سال 



معاونت درمان   �

 1381 دانشگاه

طرح بررسي رضايت گيرندگان خدمات از بخشهاي بستري، راديولوژي ،  

رش و ترخيص مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي دانشگاه آزمايشگاه، پذي

 1381علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در سال 

معاونت درمان   �

 1381 دانشگاه

طرح بررسي ميزان رضايت گيرندگان خدمات از اورژانسهاي مراكز آموزشي و 

ي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني درماني و بيمارستانها

 1381تبريز در سال 

معاونت   �

 يپژوهش

 دانشگاه

1379-80  

طرح بررسي شيوع نئوپالسم هاي دستگاه گوارش در مراجعين به مراكز 

 78از مهرماه آموزشي درماني و آزمايشگاههاي پاتولوژي استان آذربايجانشرقي 

 79تامهرماه

معاونت   �

پژوهشي 

دانشگاه 

WHO, 

80-1379 
طرح بررسي رفتار ساكنين منطقه شمالغرب تبريز در مورد ابتال به بيماري در 

 )طرح شبكه جامع منطقه شمالغرب تبريز( 1379سال 

 معاونت  �

پژوهشي 

 دانشگاه

1380 
طرح بررسي مقايسه اي آگاهي دانشجويان دوره كارورزي پزشكي، پزشكان 

 1380عمومي و داروسازان تبريز از تداخلها و عوارض دارويي در بهار سال 

وزارت بهداشت  � 

و درمان و 

 آموزش پزشكي

1380 
شكي در خانوارهاي ساكن استان طرح بررسي تقاضا جهت امور پز

 )طرح كشوري(1380آذربايجانشرقي درسال 

 معاونت درمان  �
1381 

طرح بررسي علل و عوامل موثر برعدم پياده سازي مديريت جامع  يمجر

 كيفيت در مراكز آموزشي درماني تبريز 

انشكده د  �

و  يپرستار

 يمامائ

1384 
پروژه تحقيقاتي بررسي رفتارهاي پرخطر در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي 

 1384درماني تبريز در سال 

ارائه شده به   �

WHO)( 
 

طرح تحقيقاتي بررسي تاثير رژيم درماني در كاهش بروز عالئم باليني و 

 بيماري اسپيروي سلياك در ساكنين شهرتبريز  آندوسكوپيك

امنيت رخانه يدب  �

غذا و تغذيه 

 استان

 

طرح تحقيقات يبررسي تاثير دو روش آموزش تعذيه اي به شيوه سخنراني و 

آموزش گروه همسان بر رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان مدارس منطقه 

 شمالغرب تبريز 

امنيت رخانه يدب  �

غذا و تغذيه 

 استان

 
 6-12طرح تحقيقاتي بررسي تاثير مشاركت مادران در پايش رشد كودكان 

 ماهه مراكز بهداشتي درماني منطقه شمالغرب تبريز 



مصوبه كميته (   �

ارتقاء كيفيت 

مان معاونت در

 )دانشگاه

80-1379 
مجري طرح ارتقاء كيفيت فرايند ارسال پرونده هاي بيماران ترخيص شده از 

 به واحد ترخيص مركز آموزشي درماني چشم نيكوكاري Aبخش 

مصوبه كميته (   �

ارتقاء كيفيت 

معاونت درمان 

 )دانشگاه

80-1379 

د تامين مايحتاج تيم جراحي در حين عمل جراحي مجري طرح ارتقاء فراين

مصوبه ( توسط پرستاران سيركوليت مركز آموزشي درماني چشم نيكوكاري

 )كميته ارتقاء كيفيت معاونت درمان دانشگاه

مصوبه كميته (   �

ارتقاء كيفيت 

معاونت درمان 

 )دانشگاه

80-1379 

فرايند ويزيت بيماران در درمانگاه اورژانس مركز آموزشي  مجري طرح ارتقاء

  درماني نيكوكاري

 )مصوبه كميته ارتقاء كيفيت معاونت درمان دانشگاه (

 معاونت درمان  �
1385 

طرح تحقيقاتي بررسي عوامل موثر در زمان مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد 

 مركز مراقبتهاي بيمارستان شهيد مدني تبريز ميوكارد به 

 معاونت سالمت � 

وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 

 يپزشك

1383 

طرح تحقيقاتي ترسيم وضعيت شيوع سرطانهاي دستگاه گوارش در ساكنين 

  استان آذربايجانشرقي

عاونت سالمت وزارت ارائه شده و مصوبه م) cancer Registeryطرح ( 

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

معاونت   �

پژوهشي 

 دانشگاه

 80-81سال       
ساكنين شهر تبريز در رابطه با استفاده از مواد غذايي بسته  kapطرح بررسي 

 80-81بندي شده و استاندارد ساخت ايران در سال       

وزارت بهداشت   �

درمان و آموزش 

 پزشكي 

 
طرح بررسي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران و كاركنان  شاغل 

 در مراكز آموزشي درماني  تبريز

سازمان مديريت   �

 و برنامه ريزي
 

تالالت جسمي و رواني در آزادگان استان طرح بررسي عاليم و نشانه هاي اخ

 1380آذربايجانشرقي سال 

 معاونت درمان  �
 

طرح بررسي آگاهي و نگرش پزشكان، كادر پرستاري و بيماران مراكز آموزشي 

       1383درماني شهرستان تبريز نسبت به منشور حقوق بيماران در سال  –

 معاونت درمان  �

 

طرح بررسي علل عدم انجام به موقع مشاوره هاي پزشكي و ميزان مورتاليته و 

موربيديته ناشي از آن در بخشهاي مختلف مراكز آموزشي درماني تبريز درسال 

82-83 

 معاونت درمان  �

1385 

ررسي وضعيت موجود نيروي انساني شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه در طرح ب

ش در سال .مراكزآموزشي  درماني و بيمارستانهاي دولتي و غير دولتي استان آ

 و  مقايسه آن با شاخصهاي استاندارد جهاني  83



معاونت   �

پژوهشي 

 دانشگاه

1384 

وثر بر مرگ و مير بيماران فوت شده و رابطه بين اين طرح بررسي عوامل م

عوامل با ميزان مرگ و مير در مراكز اورژانس استان آذربايجانشرقي در سال 

84-1383 

�  NPMC 

1386 

در ساكنين مناطق شهري  مصرف خودسرانه داروطرح بررسي وضعيت  يمجر

و ارائه راهكارهاي عملي براي  1386يجانشرقي در سال و روستايي استان آذربا

 ترويج فرهنگ مصرف منطقي و مناسب داروها

مركز تحقيقات   �

بيماريهاي 

عفوني و 

 گرمسيري

1386 

و اقدامات انجام ) NSI(طرح بررسي آسيب هاي ناشي از اجسام نوك تيز 

ركنان مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي شده پس از آسيب در بين كا

-84تابعه دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني تبريز در سال 

83  

 معاونت درمان  �

(WHO) 

EMRO 
2006 

طرح تعيين وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني در مراكز آموزشي 

بيمارستانهاي دولتي و خصوصي استان آذربايجان شرقي  و ارائه درماني و 

 .راهكارهاي عملي براي كاهش خطرات پس مانده هاي مراقبت از تندرستي

  

 

معاونت  

 يپژوهش

 دانشگاه

1384 
بررسي ميزان استرس شغلي،فرسودگي شغلي و سالمت روان در پرستاران 

 1384شاغل در مراكز آموزشي و درماني تبربز سال 

مركز تحقيقات   �

 گوارش و كبد
1386 

مطالعه كوهورت بررسي عالئم و نشانه هاي اختالالت گوارشي و ارتباطات آن 

 1385با الگوي تغذيه اي ساكنين منطقه شمالغرب تبريز 

دانشكده   �

پرستاري و 

 مامايي

1385 
ررسي اختالالت سيستم عضالني اسكلتي در سالمندان مراجعه كننده به مركز ب

  1385آموزشي درماني شهدا تبريز سال 

دانشكده   �

پرستاري و 

 مامايي

1386 
و درمان  يريشگين در رابطه با پيبا لغ ICU يت موجود بخشهايل وضعيتحل

 ن بخشهايدر ا يان بسترماريدر ب يفشار يزخمها

�  NPMC 
 1386ز سال يم خانواده در شهر تبريسوء رفتار در سالمندان مق يبررس 1386

معاونت   �

 يپژوهش

 دانشگاه

1387 
 يائو روست ين مناطق شهريت مصرف خودسرانه دارو در ساكنيل وضعيتحل

 زيشهر تبر

�  
  

  

  

  

  

 معاونت درمان 

  

  

  

  

  

1388  

  

  

  

  

  

ماران مبتال به استئو يب يو خودكارآمد يت زندگيفيبر ك ير گروه درمانيتاث

  تيآرتر

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

 مان انتشارز

  

  

  

  

  

  

 حل انتشارم

  

  

  

  

  

  

  

 ارائه شده يپژوهش – يمقاالت علم

  24/7/1387   

25- 

خالصه مقاالت 

ش جامعه يهما

سالم با مشاركت 

 پرستار و ماما

 سيدر شهرستان هر ييدر كاهش مرده زا يدرمان يم بهداشتينقش ماما و ت

بهمن  9-10  

1387 

خالصه مقاالت 

ش ين همايدوم

 يريادگي يكشور

 يكيالكترون

 ش رويپ يو چالشها يدر علوم پزشك يكيآموزش الكترون

  16-

14/12/1386 

الصه مقاالت خ

ن كنگره ينهم

آموزش  يكشور

 يپزشك

 يدر آموزش پرستار يوتريكامپ يه سازيكاربرد شب

خالصه مقاالت  4-1/8/1386  

همايش ارتقاء 

سالمت خانواده 

 اروميه

 اعتياد به كامپيوتر، تهديدي براي سالمت خانواده

  11-13 June 

2007 

The 16
th
 

international 

conference of 

safe 

community 

1- leading cause of mortality in elder patients who recepted 

at emergency department of hospitals in Tabriz 

ر يت 26-27  

1386 

خالصه مقاالت 

ش پژوهش يهما

در آموزش 

 ي، مامائيپرستار

 يراپزشكيو پ

 ش رويپ ي، انقالبيستارآموزش جامعه نگر در پر -2



  16-15 

 1386بهشتيارد

خالصه مقاالت 

ارتقاء  شيهما

سالمت در 

ب يآس يگروهها

 ريپذ

 يدر سالمند يچاق -3

تا 30/11/85  

1/12/85 

خالصه مقاالت 

دز از يا شيهما

 يتا توانائ يدانائ

 دزيان اين قربانيدفاع تر يب زنان -4

خالصه مقاالت  1385آذر 9-8  

 يرش سراسيهما

سالمت  يدانشجوئ

 يجامعه و پرستار

 زيتبر يو درمان يپر خطر در پرستاران مراكز آموزش يرفتارها -5

آذر  28-26  

1385 

خالصه مقاالت 

و  يش چاقيهما

از  يناش يهايماريب

 آن

 ن در كنترل وزنينو يكردهايرو -6

آبان  17-16  

1385 

خالصه مقاالت 

ش آموزش يهما

 يدر پرستار ينيبال

 يائو مام

 يدر مراكز آموزش يپرستار ينيزان انطباق امكانات آموزش باليم يبررس -7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يارهايسه آن با معيز و مقايتبر يدرمان

 1381 - 2سال  يپزشك

آبان  17-16  

1385 

خالصه مقاالت 

ش آموزش يهما

 يدر پرستار ينيبال

 يو مامائ

ك ضرورت در ي، ينيبال يآموزش يبرنامه ها يابيارز يوه هايش يفيارتقاء ك -8

 يآموزش علوم پزشك

آبان  17-16  

1385 

خالصه مقاالت 

ش آموزش يهما

 يدر پرستار ينيبال

 يو مامائ

 ينيفعال در آموزش بال يريادگي يكاربرد روشها -9

  16-13 /6 /

1384 

خالصه مقاالت 

ن كنگره ينهم

 رانيه ايتغذ

آموزشي درماني تبريز سال  شاغل در مراكزان رفتارهاي تغذيه اي پرستار -10

1384 

آبان  24-21  

1384 

خالصه مقاالت 

ش ين همايهفتم

آموزش  يكشور

سه با يدر مقا يمشاركت يريادگيق يآموزش از طر يش اثر بخشيافزا  -11

 يانفراد يريادگي



 يپزشك

خالصه مقاالت  29/11/1383  

نار اصول كار يسم

 در اتاق عمل

 يهايشن در جراحيو دادن پوز يعمل جراح يمار برايب يزآماده سا -12

 يارتوپد

  

26-25/9/83 

خالصه مقاالت 

 يشسراسريهما

 مراقبت در منزل

نقش آموزش در ارتقاءكيفي مراقبت در منزل و هزينه اثربخشي مراقبت  -13

د انشگاه علوم  –ارائه در اولين همايش سراسري مراقبت درمنزل (سالمت 

 )پزشكي تبريز

     

  

11-10/3/83 

  خالصه مقاالت

سمينار استاني 

ايدز و اعتياد، 

اطالع رساني و 

راهكارهاي 

 –پيشگيري 

دانشگاه آزاد 

 )اسالمي تبريز

طراحي مدل آموزشي موثر به منظور ارتقاء  دانش و نگرش و تغيير  -15

 رفتارهاي پرخطر در گروههاي سني جوان و نوجوان 

  

7-6/12/82 

 تخالصه مقاال

اولين همايش 

سراسري 

رويكردهاي نوين 

پرستاري در 

اختالالت حسي و 

حركتي از 

پيشگيري 

 -تانوتواني

دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز

رويكردهاي نوين پرستاري در پيشگيري و درمان اختالالت بينايي در  -16

 )بيماران مبتال به ديابت

  

و 30-9/82

1/10/82 

 خالصه مقاالت

دومين همايش 

ديريت كشوري م

جامع كيفيت در 

بهداشت ، درمان 

و آموزش 

 )پزشكي

 بررسي علل و عوامل موثر در عدم پياده سازي مديريت جامع كيفيت  -17

درمانگاههاي بررسي تقاضا جهت خدمات سرپايي در مراجعين به  -21 خالصه مقاالت 24-21/9/81  



چهارمين كنگره 

پرستاري چشم و 

دوازدهمين كنگره 

سراسري چشم 

 )پزشكي ايران

  تخصصي وفوق تخصصي چشم در مركز آموزشي درماني نيكوكاري تبريز

 

 خالصه مقاالت 24-21/9/81  

چهارمين كنگره 

پرستاري چشم و 

دوازدهمين كنگره 

سراسري چشم 

 )پزشكي ايران

نقش پرستاران در ارائه خدمات سرپايي در كلينيكهاي چشم مروري بر  -22

 رسي قبل از پذيريش براي عمل جراحي نقش پرستاران در كلينيك بر

  April 2002  هشتمين كنگره

مطالعات كيفي در 

  –كشور كانادا 

 

23 -The pattern of referral to the doctoring individuals not feel 

well being for urban and rural residents of East Azerbaijan 

province- IRAN r 

  

5/8/80-

10/8/80 

 صه مقاالتخال

دومين كنگره 

بيماريهاي گوارش 

 )و كبد ايران 

بررسي شيوع سرطانهاي دستگاه گوارش در مراجعه كنندگان به مراكز  -24

  79تامهرماه   78آموزشي درماني و آزمايشگاههاي پاتولوژي از مهرماه 

  

31-30/3/75 

 خالصه مقاالت

سمينار سراسري 

مفاهيم و 

 تئوريهاي پرستاري 

در بيماران  )بر اساس مدل اورم( مراقبت از خود سي تاثير آموزشبرر -25

 يبعد از عمل جراحمبتال به كاتاراكت 

  

  1388مرداد

 يكنگره سراسر

سالمت نوزادان 

مراقبت ( رانيا

  )خانواده محور

در مراكز  يمادرزاد يهايه از ناهنجارياول يريشگيارائه خدمات پ يبررس -26

  1387ز يتبر يدرمان يبهداشت

  

  1388مرداد

 يكنگره سراسر

سالمت نوزادان 

مراقبت ( رانيا

  )خانواده محور

  كودكان يجامع در پرستار يك مدل مراقبتي: مراقبت خانواده محور  -27

  ارائه شده يپژوهش – يمقاالت علم  محل انتشار  سال انتشار  

  

مرداد و شهريور 

83 

چاپ در فصلنامه (

پژوهشي پژوهنده 

دانشگاه علوم  –

بررسي شيوع سرطانهاي دستگاه گوارش در استان آذربايجانشرقي از مهرماه  -1

  79تا مهرماه  78

 



پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني 

 –شهيد بهشتي 

شماره  9سال 

19(  

 

  

 82زمستان 

مجله پزشك من 

–سال اول  –

 شماره اول

 چاپ مقاله خاطره اي بيادماندي از يك بيمار  -2

مجله علمي  1382  

ژوهشي  پزشكي پ

دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني 

   - تبريز

 

 1379خود درماني در ساكنين منطقه شمالغرب تبريز سال چاپ مقاله  -3

 

مجله علمي  1382  

پژوهشي  پزشكي 

دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني 

   - تبريز

 

تبريز در موارد ابتالءبه  چاپ مقاله بررسي رفتار ساكنين منطقه شمالغرب -4

  1379بيماري 

 

  

1368 

ن يچاپ در اول

خبرنامه  شماره

علمي دانشكده 

پرستاري ومامايي 

 )شماره اول -تبريز

 

 عوارض ترزيقات داخل وريدي- 5

  
1389  

 يمجله پرستار

  ران يا

در پرستاران  يشغل ين بهداشت روان ، استرس و فرسودگيارتباط ب يبررس - 6

  1386ز سال يتبر يمارستانهايژه بيو يمراقبت ها ياشاغل در بخش ه

   

 

  كتاب از يبخشهائ همكاري در ترجمه   -1

Understanding Nursing Research –Burns , Nacy and K. 

Grove,susan . second Edition , Philadelphia – Pennsylvania 

sunders co(2001) 

  ف و ترجمه كتابيتال    

  كتاب از  يبخشهائدر ترجمه همكاري  -2    



Health care teams: Mars, Piter . Management Department of 

louis will kentaky 

   

 

  :تاليف دوكتاب آموزشي تحت عنوان -3

  روشهاي رايج اتاق عمل مركز آموزشي درماني نيكوكاري -1

روشهاي رايج پرستاري در بخش هاي چشم مركز آموزشي درماني  -2

 اري نيكوك

 

 

 

 

 

 

 

 

   :يعلم ينارهايو سم يشآموز يدوره ها

  

 دوره عنوان
 برگزار كننده دوره

 سال
 طول دوره

 ساعت

-78سال

74 

86-79 

كارگاه آموزشي روشها و 

 فنون يادگيري فعال 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تبريز
 ساعت  10 21/8/84

 � 

كارگاه آموزشي روش 

 س تدري

مركز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشكي تبريز
 ساعت 12 25-24/1/84

 � 

دوره آموزشي اطالعات و 

 ارتباطات 

سازمان مديريت صنعتي 

 استان آذربايجانشرقي
 ساعت 12 15/9/83

 � 

دوره آموزشي بانكهاي 

 اطالعاتي  

مديريت صنعتي  مركز

 استان آذربايجانشرقي
 ساعت26 23/8/83

 � 

 دوره آموزشي ارائه مطالب  
مديريت صنعتي  مركز

 استان آذربايجانشرقي
 ساعت 20 4/7/83

 � 

 دوره آموزشي صفحه گسترده
مديريت صنعتي  مركز

 آذربايجانشرقياستان 
 ساعت  26 24/5/83

 � 

 دوره آموزشي واژه پردازي 
مديريت صنعتي  مركز

 استان آذربايجانشرقي
 ساعت 26 6/4/83

 � 

دوره آموزشي مفاهيم پايه 

 فناوري اطالعات 

مديريت صنعتي  مركز

 انشرقياستان آذربايج
 ساعت  12 16/3/83

 � 

 دوره آموزشي مديريت فايلها 
مديريت صنعتي  مركز

 استان آذربايجانشرقي
 ساعت  8 16/3/83

 � 

دوره آموزشي عمومي 

 مقدماتي بسيج 

آموزش ناحيه مقاومت 

 بسيج سپاه

27/12/83-

1/9/83-23/8/83 
 

 � 



  

دوره آموزشي مديريت در 

  ) بحران(پرستاري

 

  

   معاونت درمان دانشگاه

23/12/83 

  

 ساعت  8

   

�  
 

دوره آموزشي كارگاه روش 

 تحقيق مقدماتي 

 معاونت درمان دانشگاه
 ساعت18 24-23/12/83

 � 

 دوره آموزشي در پرستاري 
مركز آموزشي درماني  

 نيكوكاري
 ساعت 6 3/12/83

 � 

دوره آموزشي ارتباطات و 

 انگيزش درمديريت 

حوزه مقاومت بسيج 

كارمندي دانشگاه علوم 

 1پزشكي تبريز

 تا 24/12

8/11/83 
 ساعت30

 � 

دوره آموزشي ابزارهاي 

 كيفيت در مديريت 

حوزه مقاومت بسيج 

كارمندي دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز

تا  8/11/83

24/12/83 
 ساعت30

 � 

شركت در دوره آموزشي 

 پرستاري اتاق عمل  

ي درماني مركز آموزش

 شهدا
 ساعت6 29/11/83

 � 

شركت در دوره آموزشي 

 مراقبت درمنزل 

دانشكده پرستاري و 

 مامايي تبريز
 ساعت12 26-25/9/83

 � 

شركت در دوره آموزشي 

  مراقبت از زخم در منزل

دانشكده پرستاري 

 تبريزومامايي 
 ساعت 2 25/9/83

 � 

شركت در دوره آموزشي 

اصول درمان شكستگيها به 

براي پرسنل اتاق  AOروش 

 عمل 

 AO ين الملليانجمن ب

26-24 /

 2004/آوريل
 ساعت  35

 � 

شركت در دوره آموزشي 

ر كاربرد روشهاي آماري د

تحقيقات علوم بهداشتي ، 

 باليني و پايه  

معاونت پژوهشي 

 دانشگاه
 ساعت  24 8-6/5/83

 � 

دوره آموزشي احياء پيشرفته 

قلبي ريوي بالغين و اطفال 

براي مربيان كارداني 

 فوريتهاي پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي 

ايران باهمكاري 

  دانشگاههاي جورج

 واشنگتن وين استيت 

 ساعت 60 27-23/9/82

 � 

دوره آموزشي يك روزه 

 پرستاري چشم  

مركز آموزشي درماني 

 نيكوكاري
 ساعت6 18/9/82

 � 



كارگاه آموزشي برنامه ريزي 

  استراتژيك دانشگاه

 معاونت پژوهشي

 
 ساعت12

9-8/4/82 

 � 

كارگاه منطقه اي نحوه اجراي 

قانون برنامه سوم  193ماده 

 توسعه 

دانشگاه علوم پزشكي 

رياست مركز  –تبريز 

توسعه شبكه و ارتقاء 

 سالمت

 ساعت 8 23/2/82

 � 

كنترل ( SPCكارگاه آموزشي 

 ) فرآيندآماري 

معاونت درمان دانشگاه 

 علوم پزشكي

4/2/82-

16/11/81-

2/11/81 

 ساعت 18

 � 

مركز  –كارگاه ارتقاء كيفيت 

مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي 

 درماني تبريز

 ساعت 13 14-13/8/81

 � 

كارگاه آموزشي آمار كاربردي 

 در مديريت جامع كيفيت 

معاونت بهداشتي 

 دانشگاه
 ساعت 16 8-7/7/81

 � 

دوره آموزش سمينار ايجاد و 

 پرورش محيط خالق 

مركز آموزش مديريت 

 دولتي
 ساعت 8 8/5/81

 � 

پنجمين دوره بازآموزي 

پرستاري درمان جراحي 

 AOشكستگي ها به روش 

-  

دانشگاه علوم پزشكي 

 AOتبريز و انجمن 

ايران و مركز آموزشي 

 درماني شهدا

 ساعت  16 4-3/5/81

 � 

دوره توانمند سازي 

 كارشناسان بهداشت و درمان

  در پژوهشهاي كاربردي 

 

 يمعاونت پژوهش

 دانشگاه
 ساعت 40 27-24/6/80

 � 

دوره تكميلي توانمند سازي 

كارشناسان بهداشت و درمان 

 –در پژوهشهاي كاربردي 

معاونت پژوهشي وزارت 

بهداشت درمان و آموزش 

پزشكي و دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز 

 يپژوهشمعاونت 

 دانشگاه

 ساعت8 22/8/80

 � 

كارگاه احياء قلبي تنفسي 

CPR  دانشگاه علوم پزشكي

 تبريز 

مديريت مطالعات و  

  4/7/80-15 توسعه آموزش پزشكي

 � 



 دوره فن گزارش نويسي 
مركز آموزش مديريت 

 دولتي
 ساعت16 24-16/11/79

 � 

 �  ساعت6 4/9/79 معاونت درمان دانشگاه  EPI6كارگاه آموزشي 

 �   1382 دكتر كامران صداقت  SPSSكارگاه آموزشي 

كارگاه آموزشي آشنايي و 

در  SPSSربرد نرم افزار كا

دكتر فرح  -آناليزهاي آماري

 بخش 

مركز مطالعات و  

 توسعه آموزش پزشكي
  

 � 

 Focusكارگاه آموزشي 

PDCA  

 معاونت درمان
 روزه 2 8/79//28-27

 � 

كارگاه آموزشي ارتقاء 

  -كيفيت

 ونت درمان دانشگاهمعا
 ساعت 16 7-6/4/79

 � 

كارگاه آموزشي روش تحقيق 

 در سيستم هاي سالمت 

  19/8/79-20 معاونت درمان دانشگاه

29-28/7/79 
 روزه4

 � 

كارگاه آموزش روش تحقيق 

 مقدماتي 

 معاونت درمان دانشگاه
 روزه 2 5-4/9/78

�  

 آموزش مقدماتي بسيج 

كارمندي  3بسيج حوزه 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تبريز

24/4/78-

22/4/78  

8/3/78 

 

�  

دوره آموزشي احكام نماز و 

روزه بيماران ويژه كادر 

 پرستاري و مامايي 

زشي درماني مركز آمو

 نيكوكاري
12/11/76-

12/10/76 
 ساعت21

�  

كارگاه آموزشي يك روز 

گزارش نويسي ويژه 

معاونت درمان و  –پرستاران 

دارو دانشگاه علوم پزشكي 

 تبريز 

 

 ساعت8 1/9/76

�  

شركت در كارگاههاي 

كنيكهاي برنامه آموزشي ت

 مديريت  درريزي 

NPMC 

1384  

 � 

 -هفتمين همايش كشوري

ويژه كليه  –آموزش پزشكي 

 اعضاي جامعه پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي 

وخدمات بهداشتي 

 درماني تبريز

 ساعت 30 24-21/8/84

 � 

يريت تغذيه در همايش مد 

دانشگاه علوم  -بحرانها

دبيرخانه امنيت غذا 

 وتغذيه استان
 ساعت 6 28/8/83

 � 



پزشكي وخدمات بهداشتي 

  - درماني تبريز

اولين همايش رويكردهاي 

نوين پرستاري در اختالالت 

حسي و حركتي از پيشگيري 

  –تا نوتواني 

شكي و دانشگاه علوم پز

خدمات بهداشتي 

دانشكده  - درماني تبريز

 پرستاري ومامايي

 ساعت10 7-6/12/82

 � 

همايش شيوه زندگي سالم ، 

دانشگاه  -تغذيه و تحرك

علوم پزشكي وخدمات 

  - بهداشتي درماني تبريز

دبيرخانه امنيت غذا و 

 تغذيه استان
 روز1 6/11/82

 � 

كنفرانس يك روزه فوايد و 

مضرات زايمان طبيعي در 

برابر سزارين از سري برنامه 

 هاي آموزش مداوم 

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي 

كميته  - درماني تبريز

HSR  معاونت درمان

 دانشگاه

 ساعت 6 21/12/81

 � 

  

دوره آموزشي كنترل آماري 

  SPCفرآيند 

  

معاونت درمان دانشگاه  

علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني تبريز

  

30-162/11/81 

  

 ساعت 12

   

  

�  
 

سومين همايش استاني 

 مدارك پزشكي 

 معاونت درمان دانشگاه  
29/10/81  

 � 

 Focusكارگاه آموزشيي 

PDCA  

 معاونت درمان دانشگاه
7-6/4/79  

 � 

كنفرانس يك روزه عوارض 

  –) AOR(ناخواسته دارويي 

مركز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشكي تبريز
9/8/81  

 � 

ايش اخالق و قانون هم

 درحرفه پرستاري 

دانشكده پرستاري 

 ومامايي تبريز
31-30/4/81  

 � 

همايش يك روزه مشاوره و 

آموزش درمامايي پزشكي 

 تبريز 

معاونت درمان دانشگاه 

  8/3/81 علوم

 � 

تار و كنفرانس يك روزه پرس

ايدز ويژه پرستاران شاغل در 

 مراكز آموزشي درماني تبريز 

مركز آموزشي درماني 

  25/11/80 شهيد مدني

 � 

دومين همايش كشوري ارتقاء 

مستمر كيفيت درخدمات 

گاه علوم پزشكي و دانش

خدمات بهداشتي 
10-9/10/80  

 � 



پژوهشي  –بهداشتي درماني 

در سيستم هاي بهداشتي 

 درماني و بهبود فرايندها 

 درماني تبريز

سمينار  انتقال خون 

سرپرستان و سوپروايزرهاي 

 آموزشي بيمارستانهاي استان 

دانشگاه علوم پزشكي 

وخدمات بهداشتي 

 درماني تبريز

2-1/10/80  

 � 

بازآموزي ارتوپدي براي 

پرستاري اتاق عمل (پرستاران 

 ) AOبه روش

معاونت درمان دانشگاه 

 ساعت 16 3/5/80-4 علوم پزشكي

 � 

اولين همايش كشوري 

مديريت جامع كيفيت در 

بهداشت درمان و آموزش 

 پزشكي 

كميته كشوري ارتقاء 

كيفيت وزارت 

درمان و  -بهداشت

 آموزش پزشكي

27-25/4/80  

 � 

 دوره فن گزارش نويسي 
مركز آموزش مديريت 

 ش.دولتي استان آ
 ساعت 16 24-16/11/79

 � 

آموزش عرضي توجيهي 

 بسيج 

 3ج حوزه يمركز بس

 يكارمند
 يك روزه 24/5/84

 � 

كارگاه احياء قلبي تنفسي 

CPR  

مديريت مطالعات و 

 توسعه اموزش پزشكي
15-4/7/80  

 � 

كارگاه روش تدوين طرح 

 درسي 

 يدانشكده پرستار

 يمامائ
 يك روزه  84

 � 

موزشي تبيين نقش جلسه آ

هماهنگي پرستار در جمع 

آوري ، نگهداري و ارسال 

 نمونه هاي آزمايشگاهي 

 معاونت درمان  

 يك روزه 8/12/78

�  

همايش كنترل عفونت در 

بيمارستانها ويژه سرپرستاران 

بخشهاي ويژه و 

 سوپروايزرهاي آموزشي 

 معاونت درمان

 ساعت 6 24/12/77

�  

  -سمينار پرستاري وبهره وري

دفتر امورپرستاري 

 - وزارت بهداشت

درمان و آموزش 

 پزشكي  

 ساعت10 11/3/77

�  

          



همايش تازه هاي پرستاري 

درسرطان از پيشگيري تا 

 نوتواني

زشكي دانشگاه علوم پ

وخدمات بهداشتي 

 درماني تبريز

24/23/2/77   

�  
 

سمينار سراسري مفاهيم و 

 تئوريهاي پرستاري 

دانشگاه علوم پزشكي 

وخدمات بهداشتي 

 درماني تبريز

31-30/3/75  

�  

كارگاه آموزشي روش تحقيق 

 م هاي سالمت در سيست

 معاونت درمان دانشگاه
5-4/9/78  

�  

پانزدهمين كنگره سراسري 

 چشم پزشكي ايران 

 يانجمن چشم پزشك

 رانيا
 ساعت 20 15/14/9/84

 � 

همايش سراسري ايمني 

 مددجو

و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
24-23/8/80  

 � 

كارگاه اصول نگارش مقاالت 

علمي ويژه سوپروايزرهاي 

آموزشي و مراكز آموزشي 

 درماني و بيمارستانهاي تابعه

 معاونت درمان دانشگاه

14/7/77  

�  

كارگاه آموزشي گزارش 

 نويسي

 انشگاهمعاونت درمان د
2/9/76  

�  

كارگاه آموزشي فرآيند 

 آموزشي

-29/3/76 معاونت درمان دانشگاه

27/3/76 
 

�  

  كارگاه آموزشي 

Reference manager 

 يمعاونت پژوهش
 ساعت  6 12/5/85

 � 

مدرسين   كارگاه آموزشي

 رشته فوريتهاي پزشكي

وزارت بهداشت درمان 

 يو آموزش پزشك
 ساعت 40 6/85

 � 

سمينار يك روزه زايمان 

 بدون درد

 معاونت درمان دانشگاه
 ساعت 4 11/3/85

 � 

 �  ساعت 32 13/6/85-16 رانيه ايمن تغذانج كنگره تغذيه ايران 

همايش آموزش باليني در  

 پرستاري و مامائي

و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
17-16/8/85  

 � 

كارگاه آموزشي  تدوين طرح 

 درسي 

و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 6 3/85

 � 

در   CPR كارگاه آموزشي 

 بالغين و نوزادان

و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 40 3/85

 � 

 evidence كارگاه آموزشي 

based medicine 

 يمعاونت پژوهش
 ساعت 12 27-26/9/85

 � 



 يكهايتكن كارگاه آموزشي 

 تيريدر مد يزيبرنامه ر

NPMC 
 ساعت 16 31-17/5/84

 � 

  Log كارگاه آموزشي 

book  

 يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 6 28/5/85

 � 

 كنگره بين المللي جامعه ايمن

مت وزارت معاونت سال

بهداشت درمان و 

 يآموزش پزشك

 ساعت 24 23-21/3/86

 � 

نگارش مقاله هاي علمي به 

 زبان انگليسي 

 رانيه ايانجمن تغذ
 ساعت 6 14/6/85

 � 

 دوره آموزش زبان انگليسي 
و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 40 6/7/85

 � 

 بحث علمي به زبان انگليسي 
و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 10 6/7/85

 � 

 دوره آموزش زبان انگليسي 
و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 40 10/3/86

 � 

 بحث علمي به زبان انگليسي 
و  يدانشكده پرستار

 يمامائ
 ساعت 3 10/3/86

 � 

 كارگاه پيشگيري از سوختگي

  

 قات ترومايمركز تحق
 ساعت 8 21/3/86

   

�  
 

 �  ساعت 6 23/3/86 معاونت سالمت كارگاه ايمني كودكان

 �  ساعت 10 22/3/86 معاونت سالمت سمينار ايمني در ورزش 

همايش ارتقاء سالمت 

 خانواده

و  رستاريپدانشكده 

 مامائي اروميه
4-1/8/1386 30 

 �  
 

 ين كنگره كشورينهم

  يآموزش پزشك

 يدانشگاه علوم پزشك

 زدي
16-14/12/1386  

 �  
 

روش ساخت  يكارگاه آموزش

شن در يميا و انيمد يمولت

 يآموزش پزشك

 يدانشگاه علوم پزشك

 10 14/12.1386 زدي

 �  
 

 Scientific يكارگاه آموزش

writing 

 يدانشگاه علوم پزشك

 زيتبر
 ساعت12 

 �  
 

 Spssيكارگاه آموزش

 شرفتهيپ

دانشكده پرستاري و 

 زيمامائي تبر
  

  

ل يتحل يكارگاه آموزش

 آزمونها

دانشكده پرستاري و 

 زيمامائي تبر
  

  



 يعيمان طبينار زايسم
دانشكده پرستاري و 

 زيامائي تبرم
8- 7  /12/1386  

 �  
 

 بحران  يپرستار يكارگاهها
دانشكده پرستاري و 

 زيمامائي تبر
1387 

 6كارگاه  16

 ساعته

  

 يقاتين طرح تحقيكارگاه تدو
دانشكده پرستاري و 

 زيمامائي تبر
 ساعت 18 1387

  

در  يكاربرد تكنولوژ يكنفران

 يپرستار

دانشكده پرستاري و 

 زيمامائي تبر
 ساعت 6 1387

  

بر  يمبتن يپرستار يكارگاهها

 شواهد 

دانشگاه  EBMواحد 

 زيتبر يعلوم پزشك
 ساعت 60 1387

  

شرفت يپ يابيكارگاه ارز

 1 يليتحص

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 31/5/13986

  

 دانشجو يابيكارگاه ارز

العات و توسعه مركز مط

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 30/5/1386

  

  يدرس يزيكارگاه برنامه ر

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 17/5/1386

  

آموزش  يكارگاه مقدمات

 يپزشك

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 7/5/1386

  

 يمائكارگاه مشاوره و راهن

 )نظام استاد راهنما(  يآموزش

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 12 10/6/1387 -11

  

 يدرون يابيكارگاه ارزش

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 28/3/1387

  

  1س يكارگاه روش تدر

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 12 25-24/1/1384

  

 كارگاه فتوشاپ 

مركز مطالعات و توسعه 

 يآموزش علوم پزشك

 زيتبر

 ساعت 6 

  



 ك روزهيكنفرانس 

ن در استفاده ينو يكردهايرو

 يدر پرستار ياز تكنولوژ

و  يدانشكده پرستار

 ساعت 6 21/9/87 زيتبر يمامائ

  

 

معادل د ل به واحيبر اساس تبدشده  محاسبه   ينيو بال يعمل يواحدها:سابقه فعاليت هاي آموزشي  

  .باشند يم ينظر
  تدريس  - 1

 مقطع تدريس مقطع تدريس )نام دروس(تدريس عملي )نام دروس(تدريس نظري سيمسال تدرين رديف

تعداد  كارشناسي كارداني 

 ترم

تعداد 

 واحد

تعداد  دكترا ارشد

 ترم

 يروشها(اتاق عمل يكارآموز  66-67دوم  1

 )زنان يجراح

    

     ���� 

  02/11    

    1  ����          يند پرستاريفرا "  " 2

 يهايماريب يپرستار "  " 3

 يتنفس

         ����  1    

 يروشها( اتاق عمل يكارآموز  67-68اول 4

 )يجراح

     ����   76/11    

    2  ����        هياول يكمكها "  " 5

  )2(يفن پرستار "  " 6

 

       ����  1    

 يروشها( اتاق عمل يكارآموز  67-68دوم  7

 )چشم يجراح

     ����  02/11     

     5/0  ����       گوارش يجراح يپرستار "  " 8

     1  ����       اصطالحات اتاق عمل "  " 9

 يروشها( اتاق عمل يكارآموز  69-68اول   10

 )كودكان يجراح

     ����  76/11     

   هياول يكمكها "  " 11

 

   ����  2     

     02/11  ����    اتاق عمل يروشها يكارآموز  68-69دوم  12

     2  ����     روش كار در اتاق عمل "  " 13

 يروشها( اتاق عمل يكارآموز  69-70اول  14

 )چشم يجراح

����  02/11     

   هياول يكمكها "  " 15

 

����  2     

 يجراح يروشها يكارآموز  69-70دوم 16

 چشم

����  10     

روش كار در اتاق عمل  "  " 17

 يو اختصاص يعموم

 ����  1     

 يپرستار(در عرصه  يكارآموز  75-76اول و دوم  18

ان يدانشجو)يجراح يداخل

 روزانه و شبانه

 ���� 8+8     

 يپرستار(    يارتوپد يكارآموز  75-76 اول 19

 )2 يجراح يداخل يهايماريب

 ���� 17/3     

 يپرستار( يارتوپد يكارآموز  75-76دوم 20

 )2 يجراح يداخل يهايماريب

 ���� 76/3     

 يپرستار(  در عرصه يكارآموز  76-77اول 21

  )  يجراح يداخل

 ���� 42/4     



 

بخش خون و  يكارآموز  76-77دوم 22

  يهايماريب يپرستار(سرطان

 )يجراح يداخل

 ���� 58/1     

ان يدانشجو يكارآموز  78-79اول 23

(   يتارپرس يكارشناس

 يداخل يهايماريب يپرستار

 )4 يجراح

 ���� 70/4     

ان يدانشجو يكارآموز  "  " 24

(   يپرستار يكارشناس

 يداخل يهايماريب يپرستار

 )4 يجراح

 ���� 8     

( مبخش چش يكارآموز  78-79دوم  25

 يداخل يهايماريب يپرستار

 )4 يجراح

 ���� 61/6     

   1380تابستان  26

  

 

( بخش چشم  يكارآموز

 يداخل يهايماريب يپرستار

  )4 يجراح

 

 ���� 94/2     

 ياران پرستيدانشجو يكارآموز  1381تابستان  27

 يداخل يهايماريب يپرستار( اهر

  )4 يجراح

 

 ���� 94/2     

 يداخل يهايماريب يپرستار 75-76دوم  28

خون و  يپرستار(  يجراح

  )سرطان، چشم  و اعصاب

 ان مراغهيدانشجو

  ���� 2     

  76 تابستان 29

  76-77دوم 

 77-78ان ترم يم

( بخش چشم  يكارآموز 

 يداخل يهايماريب يپرستار

 ان مراغهيدانشجو)4 يجراح

 ���� 88/3     

 يروشها( اتاق عمل يكارآموز  81-82اول  30

  )يجراح

 

����  08/8     

  يكارآموز  "  " 

  CSRيروشها(   

  )ونيزاسيلياستر

   

����  3     

بافت  يهايماريب يپرستار "  " 

 ان روزانهيهمبند  دانشجو

  ���� 75/0     

بافت  يهايماريب يپرستار "  " 

  انيهمبند  دانشجو

 ان شبانهيجودانش

  ���� 75/0     

( ت سالمتيوضع يبررس 81-82اول  

 يستم عضالنيس

 دوره روزانه)ياسكلت

  ���� 45/0     

( ت سالمتيوضع يبررس "  " 

) ياسكلت يستم عضالنيس

 دوره  شبانه

  ���� 45/0     

          81-82دوم  

          82-83اول  

          82-83دوم  

          83-84اول  



          83-84دوم 

  يهايماريب يپرستار يكارآموز  84-85اول 

 4 يجراح يداخل

 ���� 94/7     

 يداخل يهايماريب يپرستار  

 چشم - يجراح

  ���� 1     

     1  ����  ينظر ينشانه شناس  

     58/0  ���� يعمل ينشانه شناس   

     41/1  ���� يعمل يدررفتگ يشكستگ   

     02/8 ����  يبخش جراح يكارآموز  84-85دوم  

استادرا

 هنما

 يو دررفتگ يشكستگ 84-85دوم 

  ينظر

  يو دررفتگ يشكستگ

 يعمل

����  5/1  

  

33/1    

    

( بخش چشم  يكارآموز  85-86اول  

 يداخل يهايماريب يپرستار

( يو ارتوپد) 4 يجراح

 يداخل يهايماريب يپرستار

 )2 يجراح

 ���� 11/9     

 يلداخ يهايماريب يپرستار "  " 

 يارتوپد 2 يجراح

  ���� 18/1     

استادرا

 هنما

 يداخل يهايماريب يپرستار 

 چشم 4 يجراح

  ���� 70/0     

( بخش چشم يكارآموز  85-86دوم  

 يداخل يهايماريب يپرستار

 )يجراح

 ���� 41/4     

در عرصه بخش  يكارآموز  "  " 

 يارتوپد

 ���� 05 /4     

استاد 

 راهنما

و بافت  يارتوپد يپرستار "  "

 يپرستار( همبند

 يجراح يداخل يهايماريب

2( 

  ���� 17/1     

اختالالت  يپرستار 86-87اول  

 ياسكلت يعضالن

  ���� 17/1     

نات يو معا ينشانه شناس "  " 

 ينظر يبدن

 ����  35/0     

 ينات بدنيو معا ينشانه شناس  86-87اول  

 يعمل

����  20/0     

  ياندامها نظر يتروما "  " 

 يعمل

 ����  5/0  

  

  

66/0 

    

استادرا

 هنما

     41/0 ����   چشم يهايماريب يپرستار "  "

و بافت  يارتوپد يرپرستا 86-87دوم  

 يپرستار( همبند       

 )2 يجراح يداخل

  ���� 20/1     

اختالالت  يپرستار "  " 

و بافت  يو اسكلت يعضالن

 همبند

  ���� 5/0     

 يپرستار( چشم يپرستار "  " 

 )يجراح يلداخ يهايماريب

  ���� 5/0     

     9/0 ���� ( يارتوپد يپرستار يكارآموز  "  " 



 يداخل يهايماريب يپرستار

 )2 يجراح

     5/1  ����  2 يتروما "  " 

درااستا

 هنما

 يولوژيزيپاتوف( يروماتولو "  "

 يداخل يهايماريو ب

 يمامائ)يجراح

  ���� 24/0     

      0.5 ����    ) 2(  يداخل يپرستار  87-88اول   

نات يو معا ينشانه شناس    

  يبدن

 ����  1.11      

      0.23  ����   ينشانه شناس يكارآموز    

چشم (  2 ي، جراح يداخل    

(  

  ���� 0.35      

    " " "    ���� 1.47      

      2.6 ����  4 ي، جراح يداخل يكارآموز      

      1.18 ����      انيدانشجو ياستاد راهنما  

و بافت  يارتوپد  يپرستار    

  2همبند 

  ���� 0.5      

 يپرستار يكارآموز    87-88دوم   

 يجراح يداخل يهايرمايب

 )بخش چشم( 4

  7/0 

  واحد

    

 5/0  ����   1تروما     

  واحد

66/0 

  واحد

    

 ياستاد راهنما    

  )نفر 15(ان يدانشجو

      واحد 3 ����  

در  ياخالق حرفه ا    

  اطاق عمل 

      واحد 1 ����  

 4 يجراح يداخل    

  )چشم(

  ���� 35/0 

  واحد

    

 يهايماريب يپرستار    

  1 يجراح يداخل

 47/0 ارشد  

واحد با 

ب يضر

بار (

  )اول

    

و  يوپاتولوژيزيف    

، يداخل يهايماريب

 3 يو عفون يجراح

  )يروماتولوژ(

 23/0 ارشد  

  واحد

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:يآموزش يو دوره ها س در كارگاههايتدر  

 سال  سمت

پروايزرهاي ودوره هاي آموزشي مهارتهاي مديريتي براي سرپرستاران و س

 آموزشي مركز آموزشي درماني نيكوكاري 
81-1380  

ي ويژه مشاورين آموزش) كنترل آماري فرآيند( SPC تدريس در كارگاه آموزشي 

 ارتقاء كيفيت 
2/11/81-16/11/81 -4/2/82  

13/8/81و14 اداره كل بيمه خدمات درماني  focus PDCAتدريس در كارگاه آموزشي   

13/8/81وfocus PDCA   14تدريس در كارگاه آموزشي   

در مركز  Focus PDCAتدريس در كارگاه آموزشي ارتقاء كيفيت به روش 

 آموزشي درماني نيكوكاري 
19/2/81و21  

23/10/80و24 تدريس در كارگاه آموزشي آرتقاء مستمر كيفيت حوزه معاونت امور دانشجويي   

 در آزمايشگاه مركزي استان Focus PDCAتدريس در دو كارگاه آموزشي 

2/7/80-316/80  

11-10/7/80  

14/7/80و16/7/80  

30/3/80-31 اهتدريس در كارگاه آموزشي ارتقاء كيفيت معاونت درمان وداروي دانشگ  

 تدريس در كارگاه آموزشي روش تحقيق در سيستم هاي سالمت معاونت درمان
29-28/7/79  

20-19/8/79  

 1380 تدريس در كارگاه آموزشي ارتقاء كيفيت حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي 

27/8/79-28 معاونت درمان  و دارو  Focus PDCAتدريس در كارگاه آموزشي   

ه اصول نگارش مقاالت علمي ويژه سوپروايزرهاي آموزشي و تدريس در كارگا

 مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه 
14/7/77  

2/9/76 تدريس در كارگاه آموزشي گزارش نويسي   

27/3/76-29/3/76 دبير اجرايي و تدريس در كارگاه آموزشي فرآيند آموزشي   

م هاي سالمت معاونت درمان تدريس در كارگاه آموزشي روش تحقيق در سيست

 دانشگاه
23/12/83و24  

 83 زيتبر ييماما يدانشكده پرستار يدركارگاه آموزشي روش تحقيق مقدمات تدريس

 83 تدريس در كارگاه آموزشي روش تحقيق مقدماتي دانشكده پرستاري ومامايي 

دانشكده  Focus PDCAتدريس دوره آموزشي ارتقاء مستمر كيفيت به روش 

 اري و مامايي پرست
1382 

83-84 تدريس دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيك دانشكده پرستاري ومامايي   



1385بهمن و اسفند حوزه معاونت درمان دانشگاه يبرا HSRقات يتحق تدريس در كارگاه آموزشي  

د يمارستان شهيپرسنل اتاق عمل ب يت برايفيارتقاء ك تدريس در كارگاه آموزشي

 )م رضا ع اما( يمدن
1386تابستان   

1386تابستان  ) 1( يژه جانبازان نخاعيو تدريس در كارگاه آموزشي  

1386زمستان  )2( يژه جانبازان نخاعيو تدريس در كارگاه آموزشي  

1387زمستان  يقاتين طرح تحقيتدوتدريس در كارگاه آموزشي  

1387ز ييپا يمه آموزشن ناين و آئيمربوط به قوان يچالشها تدريس در كارگاه آموزشي  

1387ز و زمستان ييپا بحران يپرستار يكارگاه آموزش 5س در يتدر  

 

 

:قاتيتشو  

84ز در سال يتبر ييوماما يانتخاب بعنوان پرستارنمونه دانشكده پرستار -1  

76در سال  يكوكارين يدرمان يانتخاب بعنوان پرستار نمونه مركز آموزش -2  

84استان ييوماما يس اداره پرستاريرئ معاون درمان دانشگاه و -3  

 ينار استانيرسميز و دبيتبر يزاد اسالمآ يدانشگاهها يس دفتر فرهنگ اسالميرئ -زيواحد تبر يس دانشگاه آزاد اسالميرئ -4

83اد يدز واعتيا  

81ز يتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون درمان دانشگاه علوم پزشك -5  

16/1/83ز يتبر ييوماما يپرستار دانشكده يمعاون آموزش -6  

20/4/84ز يتبر ييوماما يس دانشكده پرستاريرئ -7  

17/4/80ز يتبر يدرمان يوخدمات بهداشت يمعاون درمان دانشگاه علوم پزشك -8  

25/2/80زيتبر يدرمان يوخدمات بهداشت يمعاون درمان دانشگاه علوم پزشك -9   

3/5/80زيتبر يدرمان يوخدمات بهداشت يمعاون درمان دانشگاه علوم پزشك -10  

3/11/79 يكوكارين يدرمان يس مركز آموزشيرئ -11  

3/7/76دانشگاه  يشنهاد معاون درمان و دارويبه پ يكوكارين يدرمان يرمركز آموزشيمد -12  

1376ز ومعاون درمان ودارو يتبر يدمران يو خدمات بهداشت يس دانشگاه علوم پزشكيرئ -13  

6/3/68ز يتبر ييوماما يدانشكده پرستار يو مال يادارمعاون  -14  

13/7/76 يكوكارين يدرمان ير مركز اموزشيمد -15  

دانشگاه  يشنهاد معاون درمان و دارويبه پ 2/8/75ش .استان آ ييوماما يس اداره پرستاريرئ -16  

1384زيتبر يو مامائ يدانشكده پرستار يمعاون آموزش-17  

1384نشگاهمعاون درمان دا -18  

1385معاون درمان دانشگاه -19  

1386معاون درمان دانشگاه -20  

1386يو مامائ يس دانشكده پرستاريرئ -21  

1387زيتبر يو مامائ يس دانشكده پرستاريير -22  



1387معاون درمان دانشگاه -23  

1388س دانشگاهيير-24  

1388س دانشگاه يير -25  

1388معاون درمان دانشگاه  -26  

1388يو مامائ يس دانشكده پرستاريير -27  

1388يو مامائ يس دانشكده پرستاريير -28  

1388يو مامائ يس دانشكده پرستاريير -29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  افتخارات: ) 2( جدول

يرد
ف
 

 سال شهر نام موسسه مقام صادر كننده موضوع

1 

ــراع تكن  ــت اخت ــثب ــوزش ي ك آم

با اسـتفاده از   يپرستار يجرهايپروس

 يوتريكامپ يازه سيشب

  -س اداره ثبت اختراعيير 
  اداره كل ثبت شركتها و  

   يت صنعتيمالك
 1386 تهران

2 
ـ جاد مركـز تحق يشنهاد ايثبت پ ق و ي

 توسعه درمان سوء مصرف مواد

دانشـگاه   يبانيمعاون پشـت 

 زيتبر يعلوم پزشك

و خدمات  يدانشگاه علوم پزشك

 زيتبر يو درمان يبهداشت
 1386 زيتبر

 

 


