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     مربي و هیئت علميمرتبه دانشگاهي : 

 
  الف( سوابق تحصيلي

 

 محل تحصیل رشته تحصیلي مقطع
سال 

 تحصیل

 ۷۷ -۷۷ دانشگاه علوم پزشکي ايران  پرستاري کارشناسي

 ارشد
پرستاري 

 اطفال 
دانشگاه علوم پزشکي شهید 

 بهشتي 
۵۱-۵۵ 

دانشجوي 
 دکترا 

 پرستاري 
دانشگاه علوم پزشکي شهید 

 هشتي ب
 تا کنون  ۷۹

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه های زمان تحصيل 

اي درپیشگیري  _ان _درصد ودهانشويه ترکیبي دي ۹/0مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات 
سته ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان مبتال به سرطان بستري دربیمارستان کودکان مفید واب

  ۱۵۵۱به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
 طراحي نظام مراقبت تسکیني در بزرگساالن مبتال به سرطان )در حال اجرا(. 

 
 ( سوابق آموزشيپ
 

 

محل عکس 

 پرسنلی
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به عنوان مربي غیر هیئت علمي در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار و استخدام به عنوان  ۱۵۵۵از سال 
 تا کنون  ۱۵۷0عضو هیئت علمي اين دانشگاه  از سال 

 
 : ( سوابق اجراییت
 

 

 ت( عضویت در انجمن های علمی و اجرایی
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

درصد ودهانشويه ترکیبي  ۹/0مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات مجري در طرح تحقیقاتي 
بتال به سرطان بستري اي درپیشگیري ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان م _ان _دي

  ۱۵۵۱دربیمارستان کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
 مجري در طرح تحقیقاتي طراحي نظام مراقبت تسکیني در بزرگساالن مبتال به سرطان ) در حال اجرا(.

 
 
 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 

دکان در دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي سمیناريک روزه پرستاري اورژانسهاي کو
 ۹۷/0۷/۵۷مورخ 

دردانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم  ۹۷/۱0/۵۷ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 
 پزشکي شهیدبهشتي

دانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم در ۹۷/0۵/۵۱ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 
 پزشکي شهیدبهشتي

 ۱۵۵۱ارائه مقاله در اولین همايش سراسري تکنولوژي  ارتباطات وبهداشت روان تیرماه 

 ۵۱ارائه مقاله در سومین همايش پرستاري مديکال انکولوژي ايران آبان 

 ۱۵۵۱ارائه سخنراني در کنگره بین المللي سرطان کودکان  آبان 

دردانشکده پرستاري ومامايي  0۱/۱۱/۵۱ايه سخنراني درکارگاه اموزشي ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ ار
 دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

 ۵8ارائه مقاله در دهمین کنگره اورولوژي ايران ارديبهشت 
ومامايي دانشگاه علوم  دردانشکده پرستاري0۵/0۷/۵8ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 

 پزشکي شهیدبهشتي

 ۵8ارائه سخنراني در پنجمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 
ارائه سخنراني در کنگره کنترل عفونت هاي بیمارستاني دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشت درماني 

 ۵8شهیدبهشتي آبان 
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 ۵8انشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي آذر ارائه مقاله درسومین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان د
 ۵8ارائه سخنراني در سومین همايش سالیانه کشوري پرستاري بحران دي ماه 

دردانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم ۹۱/۱0/۵8ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 
 پزشکي شهیدبهشتي

 ۵8اسفند سخنراني در کنگره اورژانس هاي طب کودکان
 ۵۷ارائه سخنراني در ششمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 
 ۵۷ارائه سخنراني در هشتمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 

 ۷0ارائه سخنراني در نهمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 
 ۱۵۷۵مهرماه  ۹۵تا  ۹۷ارايه سخنراني در دوازدهمین همايش ملي پرستاري کودکان 

 
 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 

  اي  _ان _درصد ودهانشويه ترکیبي دي ۹/0مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات
دربیمارستان درپیشگیري ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان مبتال به سرطان بستري 

فصلنامه علمي پژوهشي در    ۱۵۵۱کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
 ۵۱زمستان دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي 

  ابعاد رواني  "با عنوان  ۱۵۷۷آبان  8-۵پذيرش مقاله )پوستر( در کنگره بین المللي بیماري هاي پستان
 در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي  "ي در سرطان پستاناجتماع

  

 Palliative Care Policy Analysis in Iran: A Conceptual Model, Indian 

Journal of Palliative Care. (2018) 

 Palliative care educational needs for cancer patients in Iran: A SWOT 

analysis International Journal of Community Based Nursing and 

Midwifery. (2018) 

 

 اتخ( ترجمه و تأليف
 

 

 ( شركت در كارگاه های تخصصید

 ۵۱شرکت درکنگره بین المللي سرطان کودکان درموسسه محک آبان 
 ۹0۱۷شرکت در کارگاه مراقبت تسکیني در دانشگاه حاجي تپه آنکارا تحت نظر انجمن پرستاري آمريکادر سال 

 ۱۵۷۵ت در کارگاه مراقبت تسکیني و جمايتي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي مهر شرک
  ۷۵عضو پانل مراقبت تسکیني در کودکان در همايش پرستاري کودکان در دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 
 ۷8عضو پانل مراقبت تسکیني در کودکان در همايش پرستاري کودکان در دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 

کارگاه دو روزه مراقبت تسکیني در بیمارستان کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي سال 
۱۵۷۵ 
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پانل مراقبت تسکیني در کنگره بین المللي آسیا و اقیانوسیه برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
۱۵۷۷ 

 ۱۵۷۷شرکت در کارگاه مديريت درد 

 ۱۵۷۱سکیني در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي همايش مراقبت ت

 
 ذ (راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی 

مشاور علمي فصلنامه علمي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سال شانزدهم، 
 .۷0پايیز وزمستان  ۷و۵شماره 

تاثیر مراقب خوشه اي بر الگوي خواب و بیداري نوزادان نارس بستري دربخش با عنوان مشاوره پايان نامه 
 . ۱۵۷۷شهر مشهد سال "ع"مراقبت هاي ويژه نوزادان بیمارستان امام رضا

 
 

 

 

 : افتخارات( عناوین و ر

 ۱۵۵۱عضو کمیته اجرايي دومین همايش ايدز از دانايي تا توانايي سال 

وکارشناسي ارشد درسومین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان  PhDع کسب رتبه دوم مقاالت مقط
 ۱۵۵8سال  دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

 

همکاري دربرنامه هاي آموزشي دفترپرستاري ومامايي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي 
 .  ۱۵۵8شهیدبهشتي به صورت  يک روز ماموريت در هفته، سال 

خون واعصاب بیمارستان فوق تخصصیي کودکیان مفییدتهران وابسیته بیه      رابط کمیته بحران دربخش 
 .۵۷دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي سال

 .۷0-۷۱استاد مشاور دانشجويان پرستاري در نیمسال اول تحصیلي 

 ۷۵تا سال  ۷0-۷۱مشاور دانشجويان هوشبري ازنیمسال دوم تحصیلي   استاد
)کارشناسي(، پرستاري بهداشت مادرونوزاد  ۱مسئول دروس پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

)کارشنناسي(، کارآموزي بهداشت مادرونوزاد و کارآموزي درعرصه بهداشت مادرونوزاد) کارشناسي( ۹
 ۷۹تا  ۱۷/۱۹/۷0ازتاريخ 

 
 

 مهارت ها تخصصی و غير تخصصی( ز

 

هاي صعب العالج به ويژه آشنايي با مراقبت تسکیني به عنوان يک رويکرد مراقبتي در مبتاليان به بیماري 
 بیماران مبتال به سرطان و گذراندن دوره مراقبت تسکیني 

سال کار بالیني در بخش انکولوژي و نورولوژي بیمارستان کودکان  ۵آشنايي با سرطان ها در کودکان و تجربه 
 مفید به عنوان سانتر انکولوژي و نورولوژي


