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:مدارك تحصیلی  
 

00/17با معدل  1373سال  -امایی تهرانکارشناسی پرستاري از دانشکده پرستاري و م  
از دانشکده پرستاري و مامایی شهید  – (رتبه ممتاز) کودکان کارشناسی ارشد پرستاري با گرایش مدیریت

 51/17معدل  -1379سال  -بهشتی
 86/17معدل  -تهران دانشگاه علوم پزشکی پرستاري از دانشکده پرستاري و ماماییدکتراي تخصصی 

سال  -) بصورت آنالینWWSاز مرکز علم و فناوري مالزي ( (معادل) مدیریت اجرایی در سطح فوق لیسانس
1391 

 

 : زشیسوابق آمو
 

بصورت کار  دروس تدریس شده 82تا  1380مربی دانشکده پرستاري و مامایی شاهد در سالهاي  -1
 و پرستاري مادران و نوزادان  3و 1جراحی  داخلی بالینی شامل:

 بخش کودکان 1378تا  1374پرستار بیمارستان امام خمینی تهران در سالهاي  -2
تا کنون و در  1382رت بهداشت و درمان از سال ستاد وزا دفتر پرستاريکارشناس امور پرستاري  -3

  در دفتر مذکور بعنوان ریئس گروه تحقیق و توسعه 1390سال 
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 تحقیقاتی مرتبطآموزشی و پژوهشکده علوم پزشکی جانبازان در خصوص طرح هاي  باهمکاري  -4
 

 

 سوابق پژوهشی:
-همکار اصلی طرح)دانشکده پرستاري تهران( -سنجش رضایتمندي بیماران از خدمات پرستاري -1

1386 
دانشکده پرستاري  -بررسی عوامل موثر بر ترس و اضطراب کودکان قبل و بعد از عمل جراحی -2

 1379سال  -مجري -شهید بهشتی
دانشکده  -بر میزان یادگیري داوطلبان  self studyمقایسه دو روش برگزاري کارگاه آموزشی و  -3

 1386-پرستاري اصفهان(همکار دوم طرح)
دانشکده علوم بهزیستی و  -زار ارزیابی وضعیت سالمت خانواده ها مطابق فرهنگ ایرانیتدوین اب -4

 1388-توانبخشی(همکاراصلی طرح)
ارائه دهنده طرح و مطرح شده در جشن روز نوآوري  -نقش پرستار رابط در مدل مراقبت انتقالی -5

 1390سال  -دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1391رائه دهنده طرح و همکار اصلی سال ا -طرح ملی رضایت سنجی پرستاران -6
 91ارائه دهنده طرح و مجري سال  -تعیین اولویتهاي آموزشی پرستاران اورژانس -7

بررسی نقش خود مراقبتی بر اساس مدل خود مراقبتی همکار بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به  -8
 -همکار اصلی طرح -نیبا حمایت مالی سازمان بهداشت جها دانشگاه تربیت مدرس -دیابت تیپ دو

 1387سال 

 1391 -رساله دکترا -مجري -ارائه مدل فرایند تعالی حرفه اي پرستاران:تبیین  -9

 (در دست اجرا) -طراحی و ارائه سیستم آموزش الکترونیک به بیمار -10

مجري  -معاونت پرستاري وزارت بهداشت -فرم کادر پرستاري کشور ساماندهی لباسطرح ملی  -11
 1393 -طرح

 

 رها و همایشهاي ملی و بین المللی:سمینا
 
 

- presentation in a seminar entitled “Encountering Crisis in Natural 
Calamities” held on 21st of June 2004 at the Tehran Faculty nursing and 
midwifery  

- participation in an Overall Congress of Pediatrics and Obstetrics entitled 
“Fertility Health” held from 8th of June 2004 to 10th of the same month at the 
Iran Medical Sciences University; 

- presentation and a participant in the International Congress of Lung 
Diseases entitled “Special Cares and Tuberculosis” held from 1st of 
December 2003 till 14th of the same month in the Research and Health 
Training Centre of Tuberculosis and Lung Diseases; 
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- presentation the Annual Congress of Infectious and Tropical Diseases of Iran 
held by Specialists Association of Infectious and Tropical Diseases of Iran 
from 27th of February 2003 till 3rd of March 2003; 

- presentation, Board Head and Poster Evaluator in the Second Congress of 
Nursing and Obstetrics held from 16th of February 2003 till 18th of February 
2003; 

- presentation in 4th nursing and midwifery congress with health promotion 
approach. In Iran medical university.2005  

- participation in a seminar entitled “Newfangled Infectious Diseases” held at 
the University of Medical Sciences and Health Services of Iran on 24th of 
June 2003; 

- participation in training program for disaster nursing at acute phase in 
collaboration with Japanese Nursing Association(JNA). 2004 

- presentation in training program for disaster nursing at acute phase in 
collaboration with Japanese Nursing Association(JNA). 2004 

- As a participant in nursing and information technology workshop that was 
organized with nursing management of deputy for health in MOH and world 
health organization on 20-21 November 2004 . 

- As a participant in a seminar entitled “management in action” held at the  
Mashhad university medical science 2004. 

- As a scientific comity member in a seminar entitled “management in action” 
held at the Mash had university medical science 2004. 

- presentation in place of the woman in health system congress 2005  
- participation in educational need assessment workshop that hold on MOH 

2004 
- presentation in a seminar entitled “management in action” held at the Mash 

had university medical science 2004. 
- participation in international midwifery day 2004 
- participation in GIS workshop  in MOH ,2006 
- participation in” Tuberculosis in viewpoint of nurses” that hold in Dr 

Daneshvari Hospital ,2001 
- participation in “nursing national lever managers “ 2003 
- presentation in “the role of information and technology in nursing care 

services”Yaza university medical science 2004 
- presentation in 2nd international pediatrics congress in Iran 2004 
- As a participant in “2nd neonate and environmental factors in NICU”2004 
- presentation in  5th Hematology and Oncology and nursing care in shiraz 

university medical science ,2004 
- As a participant in “nursing national level managers “ 2004 
- As a participant in “national training course for nurses and midwives on 

TB,HIV/AIDS prevention and care program”Daneshvari hospital 2005 
- Participation in 14th heart congress in collaboration with British Cardiac 

Society,2004  
-  Participation in 10 days study program on Disaster Nursing in Japan Dec.21 

2005. 
- participation in Health in Disaster conference in Tehran university 2004. 
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- Poster presentation in national forum “HIV/AIDS from prevention to 
rehabilitation” in Shahid Beheshti medical science university,2004 

- participation in” monthly Health in Disaster” conference in Tehran 
University 2005. 

- As a participant in” Nursing Dialysis “ that hold in transplantation and 
specific disease center, 2005 

- participation in “quality studies principles” workshop, in MOH,2005  
- participation in” Monitoring and Evaluation in Health System” workshop in 

MOH, 2005 
- presentation in” 3rd nursing medical oncology forum “ Iran, 2006 
- As a participant in” 3rd nursing medical oncology forum “ Iran, 2006 
- presentation in” international pediatric oncology “Iran, MAHAK center, 

2006 
- participation in a 14th International Heart Association in collaboration with 

British Cardiac Society 23 - 26st of Nov 2004 in Tehran . 
- participation in ” international pediatric oncology “Iran, MAHAK center, 

2006 
- Poster presentation in “8th national  newly nursing and midwifery congress ”  

2005 
- participation in “strategic management workshop”, Yazd medical university, 

2005 
- presentation in 2nd national forum “HIV/AIDS from knowing  to ability” in 

Shahid Beheshti medical science university,2005 
- participation in” providing Guidelines Methodology” workshop, MOH, 2005 
- participation in “ systematic review and Met analysis” workshop 

Tehran,2005 
- Poster presentation in 3rd annually “Disaster Management 

congress”,Tehtan,2005 
- presentation in  2nd disaster nursing congress in Shahid Beheshti Medical 

university ,2005 
- Poster presentation in disaster nursing congress in Shahid Beheshti Medical 

university ,2005 
- As a participant in training seminar on the subject of “Strategic 

Management” Tehran,2007 
- As a lecturer in” 5th National Congress of Pediatric Nursing” Tehran,2006 
- Poster presentation in international “Asian Pacific Cancer Conference 

(APCC) nursing meeting “ Tehran,2007  
- Poster presentation in “2nd International Congress of Medical Ethics in Iran” 

Tehran,2008 
- As a member of scientific comity in “Disaster Nursing Congress” in Shahid 

Beheshti Medical university ,2007 
- Poster presentation in “Disaster Nursing Congress” in Shahid Beheshti 

Medical university ,2007 
- As a participant in KMC seminar in MOH, 2007 
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- Poster presentation in” 3rd international congress on Pulmonary diseases, 
Intensive care and Tuberculosis with the collaboration of European 
Respiratory society” Shahid Beheshti Medical university ,2007 

- participation in “executive planning  for managers workshop” 2007 
- Presentation in 16th international conference on safe communities Tehran, 

Iran, 2007  
- Participation in” Nurses Job Description Workshop”, Tehran, 2007 
- participation in” monthly “Health in Disaster” conference in Tehran 

University 2007. 
- Acceptance my article in” International Union of Risk management” 

conference ,Tokyo,2006 
- Acceptance my article in oral presentation at the Valdor Symposium that 

took place in Stockholm on May 14-18 2006. 
- Acceptance my article in oral presentation at the 15th International safe 

community conference ,cape town (south Africa),2006 
- Acceptance my article in poster presentation in ICN Annually 

congress,Yokohama,Japan,2006 
- Acceptance my article in oral presentation at the first scientific international 

conference, Asian Center,2006 
-  Acceptance my article in poster presentation at the” international pain 

conference ‘ in Budapest,2006 
- Acceptance my article in poster presentation  at the “ New frontiers in PHC : 

role of nursing and other professions” conference, Thailand,2008 
- Acceptance my article in poster presentation  at the “ Crisis management in 

infectious disease forum” Tokyo,Japan,2007 
- Acceptance my article in oral presentation(with take grant for participation )  

at the “ Towards Global Access to Health “ Geneva Health Forum,2008 
- Presentation in "Emergency Medicin"congress,2009 
- Presentation in "How can we face with pandemic FLU?"workshop as a 

lecturer and instructor,2009 
- Presentation in" 3thEmpowering Human Resources" conference ,2010 
- Poster presentation in Iranian Nuclear medicine international 

congress,Tehran-2012 
ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس توانمندسازي منابع انساني تحت عنوان " ارائه مدل راهبردي تعالي  -

 ١٣٨٩حرفه پرستاري " سال 

 ١٣٩١در کنگره پزشکي هسته اي و بیولوژي آسیا و اقیانوسیه،  ارائه مقاله -

 ١٣٩١شرکت در کنگره بین المللي سلول هاي بنیادي،  -

 ١٣٩١ره کشوري آموزش به بیمار، شرکت و ارائه مقاله در کنگ -

، و ششمین جشنواره شهید مطهري ارائه مقاله در چهاردهمین همایش کشوري و آموزش علوم پزشکي -
١٣٩٢ 

 ١٣٩٢شرکت در کنگره ملي بروسلوز دانشگاه شهید بهشتي،  -

 ١٣٩٢ارائه مقاله در کنگره کشوري توانبخشي حرفه اي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي،  -
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  ١٣٩٢، سازمان مدیریت صنعتي ه مقاله در دهمین کنفرانس بین المللي مدیریت استراتژیكارائ -
 ١٣٩٢ -بسیج جامعه پزشکی -ارائه مقاله در ششمین کنگره بین المللی مدیریت حوادث و بالیا -

 -دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی -ارائه پوستر در دومین کنگره بین المللی اخالق پرستاری -
 ١٣٩٣ -انتهر

 ١٣٩٣ -٢١بین المللی مدیریت در قرن  کنفرانس ارائه پوستر در -

 

 

 :آموزشیو دوره هاي  کارگاه هاشرکت در 
- SPSS, one month course of study, 2004; 
- Research Methods, 2003. 
- ICDL computer courses ,2005 
- English language courses,2005-2006 
- Photoshop course of study,2004 
- Evaluation of health system workshop 2007. 
- Strategic Management, 2011 
- MBA, 2010 
- First World Managers Forum training workshop, 2010 

 ١٣٩٢شرکت در کارگاه تخصصي جذام وزارت بهداشت درمالن و آموزش پزشکي،  -

 ١٣٩٢پزشکي شرکت در کارگاه کشوري ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش  -

 

 : ي علمیعضویت در کمیته ها
 2006 -آموزش پزشکی و وزارت بهداشت درمان عضو کمیته کشوري بحران -
 2007 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عضو کمیته کشوري اورژانس بیمارستانی -
- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عضو کمیته تدوین استانداردهاي خدمات پرستاري -

2008 
 2007 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عضو کمیته تدوین شاخص هاي سالمت -
 2008 -عضو کمیته تدوین اولویتهاي پژوهشی وزارت بهداشت -
 2009 -عضو کمیته علمی همایش کشوري کودکان -
 2009 -عضو کمیته علمی همایش بحران -
 2012-عضو کمیته پرستار خانواده دفتر پرستاري وزارت بهداشت -
 2012 -1404کمیته راهبردي تدوین نقشه راه پرستاري در افق عضو  -
 2013 -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عضو شوراي سیاستگذاري پرستاري  -
و راهبردي دبیرخانه دائمی ثبت و انتشار تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام شورایعالی عضو  -

 2013 -مراقبتهاي اولیه بهداشتی
 1391 ژانس پرستاري طب اورته علمی همایش عضو کمی -
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تدوین دوره آموزشی کمک پرستاري دفتر آموزش مداوم معاونت آموزشی  وزارت  علمی عضو کمیته -
 1392بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

سازمان بسیج جامعه پزشکی  حوادث و بالیاسالمت در  بین المللی عضو کمیته علمی ششمین کنگره -
1392  

حقوق شهروندي وزارت بهداشت درمان و  عمومی و امنیت ت از حریمستاد مرکزي صیان عضو کمیته -
 1392 -آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد -مبین هنري سفیران فرهنگ -یعضو هیات علمی افتخاري موسسه فرهنگ -
 1392-اسالمی

مرکز  -ه علمی برنامه ریزي آموزشی براي پرستاران در خصوص بیماران ضایعات نخاعیتعضو کمی -
 1392 -ایران دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاري و مامایی –ت پرستاري تحقیقا

 1393 -نظام سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیدر  عضو کمیته راهبردي تحول -
 1393تهران  -عضو کمیته علمی سمینار کشوري پرستاري چشم پزشکی -

 

 سایر فعالیت ها:
از طریق ایجاد ارتباط با انجمن  1382س از زلزله سال حمایت مالی از پرستاران آسیب دیده بم پ -

سال و جلب حمایتهاي مالی آنان به منظور کمک به بهبود وضعیت معیشتی  2پرستاري ژاپن به مدت 
 پرستاران شهرستان بم.

ژاپن براي  کشور نفر از کارشناسان و مدیران ستاد و پرستاران(از جمله اینجانب) به 5اعزام  -
 روز با حمایت مالی انجمن پرستاري ژاپن 10موزشی پرستاري بحران بمدت گذراندن دوره آ

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهران عضو بسیج -
 
 

 چاپ کتاب و مقاالت:
 

 2007 -نویسنده اول -راهنماي مقابله با پاندمی آنفلوانزاچاپ کتاب  -
 2009-چاپ جلد دوم کتاب نحوه مقابله با پاندمی انفلوانزا -
 2007 -نویسنده دوم -پ کتاب پرستاري بحرانچا -
 2006 -ترویجی درد -چاپ مقاله تاثیر چاي در سالمت قلب و عروق در مجله علمی -
 2007 -چاپ مقاله تاثیرات روانی کودکان در بحران در مجله علمی ترویجی درد -
پس از چاپ مقاله تحت عنوان بررسی وضعیت روانی اجتماعی پرستاران آسیب دیده بم یک سال  -

 2005 -نویسنده سوم-مجله علمی پژوهشی حیات -زلزله
همکاري در تدوین و چاپ وضعیت پرستاري ایران  با همکاري و حمایت مالی سازمان بهداشت  -

 2008سال -جهانی
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دفتر بهبود -همکاري در تدوین کتاب فرایندهاي مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهاي کشور -
 2013 -رمان و آموزش پزشکیتغذیه جامعه وزارت بهداشت د

همکاري در چاپ مقاله تحت عنوان بررسی وضعیت رضایت بیماران از خدمات پرستاران در مجله  -
 2008 -علمی پژوهشی پژوهش پرستاري

  چاپ مقاله تحت عنوان: -
Does the liaison nurse have an effective role in transitional care model?  

 ٢٠١١ -نویسنده اول -)ISC) (نمایه در اسکاپوس( پزشک الکترونیک پژوهشی -در مجله علمی
 چاپ مقاله تحت عنوان: -

 
 “Excellence in Nursing profession: A strategic approach  

 ٢٠١١ -Archives Desآی) -سا-آی(در مجله 
 چاپ مقاله تحت عنوان: -

 “ Evaluation of long term care based on the partnership care model in quality of 
life and metabolic control of diabetic patients “  

  آی) -سا-آی(مجلهدر 
Journal of American Science - ٢٠١٢  

 چاپ مقاله تحت عنوان: -

Nursing Professional excellence  آی) -سا-آی(در مجله 
Life Science Journal- - ٢٠١٣ 

 
 عنوان: تحت   )ISC(چاپ مقاله 

 تعالی حرفه اي پرستاران: اثر متقابل مدیریت استعداد و رفتارهاي فرا نقش حرفه اي
 1393،نویسنده اول، "پژوهش پرستاري "در فصلنامه علمی پژوهشی 

 :تشویق نامه ها
 1380 -دانشجوي نمونه مقطع کارشناسی ارشد و دریافت جایزه از وزیر بهداشت وقت-

 1385- هداشت درمان و آموزش پزشکیوزارت ب پرستار برگزیده -
 1386- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی زن نمونه -
 1386 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کارمند نمونه -
 دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت وقت 1390زن نمونه سال  -
 1391دریافت تقدیر نامه از وزیر بهداشت وقت  -
  1391از مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده دریافت لوح تقدیر  -
 1391دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران  -
 1392 -جانبازان دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز ضایعات نخاعی -
  1392 موزش پزشکیو آ درمان وزارت بهداشت وقت پرستاريلوح تقدیر از معاون  دو دریافت -
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 1393 -پرستار نمونه کشوري و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت -
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