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دکتری تخصصی پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران6431،
کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان6433 ،
کارشناسی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد6431 ،

پايان نامه هاي گذرانده شده
 ادراک و تبيين چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل و ارائه الگو،دکتری تخصصی6431 ،
 بررسی تاثير آموزش بر ميزان آگاهی از روابط زناشویی در سکته قلبی ،کارشناسی ارشد6433 ،
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رئيس دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  19/61/61به مدت  3سال
عضو حقيقی هيات داوران پانزدهمين جشنواره ابن سينا بمدت 6سال 6419 ،
عضو کميته علمی هفتمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری کشوری 6419،
عضو شورای ارزیابی آثار و محصوالت فرهنگی کميسيون ماده یک آئين نامه ارتقاء 6419 ،

عضو شورای سياستگذاری پرستاری وزارت بهداشت 6419،

عضوهيئت تحریه مجله علمی پژوهشی نسيم دانش دانشکده پرستاری ومامایی همدان بمدت 9سال6419 ،
عضو کميسيون ارزشيابی در رشته پرستاری وزارت بهداشت بمدت  9سال 6419،
مسئول برگزاری طرح غربالگری فشار خو ن تعيين تناسب وزن ایرانيان باالی سی سال منطقه تهران و قم 6419
عضو شورای هم اندیشی اساتيد دانشکده پرستاری و مامایی تهران6416 ،
عضو هيئت تحریریه مجله 1391 ،Archive of Neuroscience
عضو هيئت تحریریه مجله افق پرستاری دانشگاه تربيت مدرس6411 ،
عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت ارتقای سالمت 6411 ،
عضو كارگروه راهكارهاي اجراي قانون آموزش مداوم وزارت بهداشت6411 ،
عضو نيمه وقت مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران6411 ،
دبير اجراي ي كارگاه بين المللي موضوعات و مسائل چالش برانگيز در تحقيقات كيفي دانشگاه علوم پزشكي تهران6411 ،
رئيس دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران  31/5/3تاكنون
عضو هسته سياستگزاري و ارزشيابي رشته پرستاري( بورد پرستاری) 6431 ،تاکنون
عضو هيئت موسس مركز تحقيقات علوم پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی همدان 6431
عضو گروه پژوهشي طب سنتي و بومي دانشگاه علوم پزشكي همدان 6431
مشاور وزير در امور پرستاري از تاريخ  6431 /5/69لغايت 11/3/91
عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي تهران 6431تاکنون
عضو كميته علمی دوازدهمين جشنواره ابن سينا  6431تاکنون عضو هيئت تحريريه مجله حيات دانشكده پرستاري مامايي علوم
پزشكي تهران 6431تاکنون
عضو كميته قطب آموزشي و پژوهشي كانون پرستاري بسيج جامعه پزشكي  6431تاکنون
عضو كميته تخصصي پياده سازي برنامه آموزشي پرستاري ويژه دانشكده پرستاري و مامايي همدان6433 ،
عضو شوراي تاليف و ترجمه و نشر دانشگاه علوم پزشكي همدان6433 ،
عضو شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،































عضو کميته سياست گزاری  HSRدانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو هيئت تحريريه مجله علمي دانشكده پرستاري ومامايي همدان ( نسيم دانش ) 6431 ،تاکنون
سردبير ماهنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
رئيس مرکز تحقيقات مراقبتهای مادر و کودک(پرستاری و مامایی) دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو کميته ارتقاء اعضای هيات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
دبير بزرگداشت بيستمين سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمينی(ره) دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو کارگروه بررسی صالحيت علمی هيات اجرایی جذب دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو کميته اخالق در آموزش دانشگاهی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،معاونت آموزشی ،همدان 6433
دبير بزرگداشت سی امين سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی (نمایشگاه گلبرگ مهر ،روایتی از گلستان سی سال خودباوری در
استان همدان ،شاخه دانشگاه علوم پزشکی همدان) ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو هيئت تحريريه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان 6433 ،تا 6431
عضو کميته امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
دبير کميته تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
دبير کميته نظر سنجی و پژوهش بر مشتری دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
عضو کميته فنی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 6431 ،تا 6433
عضو کميته پژوهش  EDCدانشگاه علوم پزشکی همدان 6431 ،تا 6431
عضو کميته سياست گزاری  HSRدانشگاه علوم پزشکی همدان 6431 ،تا 6431
عضو شورای تأليف ،ترجمه و نشر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان 6431 ،تا 6431
دبير بزرگداشت هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 - 6431 ،
عضو كميته پژوهش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي همدان 6431 ،تا 6431
عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 - 6431 ،
عضو کميته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه6433 -6431 ،
دبير علمی همایش سراسری" جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما" دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده پرستاری و
مامایی؛ 6431
مدیر تحصيالت تکميلی دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران6435 – 6433 ،
عضو شورای سياست گزاری پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران6435 – 6433 ،
عضویت در هيات مدیره نظام پرستاری استان همدان6433 – 6436 ،
عضو كميته بهبود كيفيت آموزش دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6431 ،
عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6431 ،







مدیرگروه پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6436 – 6431 ،
عضو شوراي تاليف و ترجمه و نشر دانشگاه علوم پزشكي همدان6431 ،
عضويت در شوراي انتشار نشريه سينا ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6435 ،
عضو هسته توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6435 ،
سردبير فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6433 ،

عضویت در مجامع علمی – حرفه ای















عضو کميته علمی ششمين کنگره بين المللی سالمت در حوادثو بالیا ،بسيج جامعه پزشکی 6419،
عضو کميته علمی کشوری ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6416-19 ،
عضو هيات مؤسس مرکز تحقيقات فرهنگی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران6416 ،
عضو کميته علمی کشوری پنجمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6411-16 ،
عضو کميته داوران چهاردهمين جشنواره ابن سينا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران6416 ،
عضو هيئت رئيسه کنگره حج و زیارت سازمان نظام پر ستاری کشور6416 ،
عضو کمبته علمی کشوری سيزدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6416 ،
عضو انجمن علمی و برون سپاری واژه گزینی ،فرهنگستان زیان و ادب فارسی6411 ،
عضو کميته مشورتی )LFC (Leadership For Changeسازمان نظام پرستاری با شورای بين المللی پرستاری ICN (International
) 1390،Council of Nursingتاکنون
عضو كميته اخالق پرستاری فرهنگستان علوم پزشكي  6431تاکنون
عضو هسته سياستگزاری و ارزشيابی رشته پرستاری (بورد پرستاری) ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 6431 ،تاکنون
عضو انجمن علمی پرستاری ایران 6433 ،تاکنون
عضو كميته اجرايي و علمي همایش سراسری" جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما" دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده
پرستاری و مامایی؛ همدان6433 ،
عضو نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران 6436 ،تاکنون

جوایز و گرانت ها
کسب لوح تقدیر جهت پذیرش فرآیند"تاسيس کرسی های تخصصی –حرفه ای آزاد اندیشی و نظریه پردازی در دانشکده پرستاری ومامایی
"در ششمين جشنواره دانشگاهی آموزشی شهيد مطهری 6419،




















کسب لوح تقدیر جهت پذیرش فرآیند"فرایندپاسخگویی اجتماعی در دانشکده پرستاری ومامایی "در ششمين جشنواره دانشگاهی
آموزشی شهيد مطهری 6419،
کسب لو ح تقدیر به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی در هفته پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی تهران6416 ،
کسب لوح تقدیر روز پرستار،سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران6416 ،
کسب لوح تقدیر روز پرستار ،دفتر مشاور رئيس جمهور در امور زنان6416 ،
کسب لوح تقدیر به عنوان پرستار برگزیده ،از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6416 ،
کسب لوح تقدیر به جهت برگزاري سومين دوره انتخابات نظام پرستاري کشور به صورت الکترونيک برای اولين بار در کشور ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6411 ،
كسب رتبه اول در اولين جشنواره ارزيابي عملكرد نظام اداري و مالي بين دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران6411 ،
دريافت لوح تقدير روز نوآوري ،دانشگاه علوم پزشكي تهران6411 ،
دريافت لوح تقدير جهت برگزار ي سومين دوره انتخابات هيئت مديره هاي نظام پرستاري و شوراي عالي نظام پرستاري کشور ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6411 ،
كسب فرايند برتر (رتبه اول) در چهارمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در محور رويكرد روشهاي نوين ارزشيابي در سطح
دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي همدان6411 ،
پرستار نمونه منتخب کشوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دفتر مشاور رئيس جمهور در امور زنان6431 ،
گروه آموزشی برتر دانشکده پرستاری و مامایی ،جشنواره شهيد مطهری ؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان6431 ،
كسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي همدان6433 ،
کسب عنوان پژوهشگر برتر د ر نهمين مراسم هفته پژوهش و فناوری استان همدان؛ 6433
بورس کوتاه مدت تکميلی شش ماه دوره دکتری تخصصی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فرانسه6431 ،
بورس کوتاه مدت تحصيلی شورای فرهنگی بریتانيا در ایران ،انگلستان6433 ،
كسب عنوان مربي نمونه  ،دانشگاه علوم پزشكي همدان6431 ،
پرستار نمونه ،دانشگاه علوم پزشکی همدان6431 ،
مربی نمونه کشوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی6431 ،

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجویی
استاد راهنما











خوشنوای فومنی،فاطمه؛"فلسفه ورزی وتاب آوری در نوجوانان مورد غفلت واقع شده :مطالعه ای ترکيبی"د.ع.پ.تهران؛ 6419
ترابی ،ویدا .کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه؛ " بررسی تعامالت گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در بخش مراقبت ویژه
بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران" د.ع.پ.تهران"؛6416
جوانمردی ،ساناز .بررسی عوامل مستعد¬ کننده بروز خشونت در بخش اورژانس از دیدگاه پرستاران ،بيماران و همراه بيماران در
بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران"؛ 6416
علی ،حسن پور .کارشناسی ارشد مراقبت ویژه؛ "بررسي رابطه هوش عاطفي با تنش شغلي و كيفيت ارتباطات پرستاران بخش
هاي مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران" د.ع.پ.تهران؛6416
اسماعيلی ،مریم .دکتری پرستاری؛ "تبيين فرایند مراقبت پرستاری بيمار محور در بخشهای مراقبتهای ویژه :ارائه مدل" دانشگاه
علوم پزشکی تهران؛ 6411
داوری دولت آبادی ،الهام .کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه؛ "بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران
نارسايي قلب مراكز آموزشي -درماني تخصصي قلب و عروق" د.ع.پ .همدان؛.6411
تيرگری ،بتول .دکتری پرستاری؛ " تبيين ابعاد طرح مراقبت معنوی در پرستاری" د.ع.پ.کرمان؛6411
اعرابی ،اکرم .دکتری پرستاری؛ " تبيين جايگاه پرستاران در سياستگزاري برای پرستاری در نظام سالمت" د.ع.پ.تهران؛6411
مانوکيان ،آرپی .دکتری پرستاری؛ "تبييين تجربه زيسته پرستاران و بيماران از حفظ كرامت انساني"د.ع.پ.تهران؛6411
نوغان ،نساء .کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه؛ " بررسي خشونت محيط كار در پرستاران مراقبتهاي ويژه مراكز آموزشي
درماني شهر همدان و ارائه برنامه پيشنهادي" د.ع.پ .همدان؛6411

استاد مشاور





آقابراری ،مریمPhD by Research.؛ "تبيين فرایند گذار در زنان مبتال به سرطان پستان طی سال اول پس از تشخيص :مطالعه گراندد
تئوری طولی" مرکز تحقيقات مراقتبهای پرستاری؛ 6416
شمسی زاده ،مرتضی .کارشناسی ارشد پرستاری؛ " بررسی تاثير آموزش همتا بر اضطراب و خود کارآمدی بيماران کاندید عمل
جراحی پيوند عروق کرونر" د.ع.پ.تهران؛6411
درویش پور ،آذر .دکتری پرستاری؛ "تحليل موقعيت تجويز پرستاري در ايران و جهان مقايسه بسترها" ؛ د.ع.پ.تهران؛6411
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