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 سوابق تحصیلی

  1368-1372کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زینب )س( الهیجان دانشگاه علوم پزشکی گیالن  

 1382-1385ستاری و مامایی شهید بهشتی رشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارشناسی ارشد دانشکده پر . 

 .)نفر اول دانش آموختگان کارشناسی ارشدپرستاری( 

                                عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر محلول گلوکز خوراکی بر شاخصهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بدنبال خونگیری در                        

 نوزادان بستری

 ( دکتری تخصصیPhD پرستاری،  دانشگاه علوم توانبخشی و) 1392-1396تهران سالمت اجتماعی  

: یک یقضاوت بالینی در دانشجویان پرستار سنجش عوامل زمینه سازابزار اعتبار یابیطراحی و عنوان پایان نامه: 

 مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

 . 1400استاد پژوهشگر برترسال  -1399استاد نمونه سال  ه: امتیازات کسب شد

 ق پژوهشیعالی

 تسکین درد در کودکان و نوزادان 

  طراحی ابزار 

  کودکان و بزرگساالن ،ننوزادامراقبت ویژه 

 مراقبت در سرطان 

 سالمت کودکان و نوجوانان 
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 سوابق بالینی، آموزشی و اجرایی

 1372-1375( نیروی انسانی )طرح ی سینا قزوینمرکز آموزشی درمانی بوعل بخشهای بالینی پرستار  

 بخش مراقبت ویژه  پرستار(ICU) 1376-1384 ( مرکز آموزشی درمانی رازی رشتجنرال )بزرگسال و کودک 

  1384-1390سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 

 1390-1391 کارشناس ستادی اداره پرستاری و مامایی استان، دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  1391-1396مربی گروه پرستاری کودکان  دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت از  

  1391-1396 مامایی شهید بهشتی رشتاستادیار گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری وهیئت علمی عضو  

 ( مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکیEDO) تا کنون 1396از  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

  1385-1391سابقه تدریس نظری و بالینی دررشته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی رشت  

  تا کنون 1396از  دبیر کمیته اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 تا کنون 1396شت  از دبیر کمیته اعتبار بخشی برنامه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ر  

  تا کنون 1396عضو شورای آموزش دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  از 

  تا کنون 1396عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  از 

 د بهشتیعضو شورای برنامه ریزی دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهی 

 تا کنون 1397رشت از 

  تا کنون 1398از  پزشکی گیالنعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم 

 1400از  دانشگاه علوم پزشکی گیالن عضو کارگروه تخصصی بسته ارتقاء فرآیندهای پایش، سنجش و ارزشیابی 

  تا کنون

 تا کنون 1400از  دانشگاه علوم پزشکی گیالن یتعضو کارگروه راهبردی قطب بالقوه مسموم 

 تا کنون 1400دانشگاه علوم پزشکی گیالن از  عضویت و داوری در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی   

  تا کنون 1399از  دانشگاه علوم پزشکی گیالنعضو کارگروه مشترک آموزش و تحقیقات 

  تا کنون 1399از  دانشگاه علوم پزشکی گیالنعضو کمیته ارزشیابی 

 تا کنون  1397از  عضو کمیته ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  

  تا کنون 1399از  دانشگاه علوم پزشکی گیالنعضو کمیته برنامه ریزی درسی 

 تا کنون 1396از  دانشگاه علوم پزشکی گیالن کمیته علمی دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهریوعض   

 تا کنون 1396از  دانشگاه علوم پزشکی گیالنر طرحهای پژوهشی ناظ    

  1396-1397عضویت و همکاری با مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیالن، سال. 

  1396-1397مسئول کمیته تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیالن، سال. 

 ت و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از دارو پایان نامه ها و ایده های نوآورانه مرکز مطالعا

 تا کنون. 1396سال 

  تا کنون 1398مسئول آموزش مجازی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت از  

  تا کنون 1398مسئول برنامه ریزی وبرگزاری آزمون صالحیت بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری  از 

 تا کنون 1396 شجویان ازاد مشاور تحصیلی داناست 
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  عضو تیم درمان و مراقبت انفلوانزای نوعA 1388،  مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، مرداد. 

  1389مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، مرداد  ، کمیته حاکمیت بالینیدبیر. 

  1389عضو کمیته طرح تکریم ارباب رجوع،  مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، شهریور. 

 1389ته بررسی مرگ پری ناتال،  مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، آذر عضو کمی. 

  1387عضو کمیته بحران،  مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، اسفند. 

 1386عضو کمیته آموزش و پژوهش،  اداره پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، مرداد. 

 1391مرداد 21گیالن ،  عضو هسته آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی. 

    )دانشجویی های نامه پایان غیر( پژوهشی های طرح  

  بررسی میزان بروز هایپوناترمی مرتبط با"همکار طرح SIADH و سطح سرمی آنتی بادی ACTH  در بیماران

 ن مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیال "بستری شده در بیمارستان رازی رشت 19 -مبتال به کووید

(1400) 

  سازی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دختران بررسی تاثیر برنامه آموزش مجازی مبتنی بر توانمند"همکار طرح

 (1399) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  " 1399نوجوان شهر رشت سال 

  یک  :پیدمی ها از دیدگاه اساتید تبیین نقش اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مواجهه با ا"همکار طرح

 (1399) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  "مطالعه کیفی

  بررسی ارتباط سالمت روان و میزان تاب آوری پرستاران شاغل در بیمارستان استان گیالن در حین  "همکار طرح

  (1399) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  "19شیوع کووید 

  ررسی عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنین باروری مراجعه کننده به مرکز ب "همکار طرح

مصوب شورای پژوهش "19آموزشی، پژوهشی و درمانی الزهرا)س( شهر رشت طی دوره شیوع بیماری کووید 

 (1399) دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  چند رسانه ای آموزش اصول پیشگیری از آسپیراسیون جسم خارجی و  نرم افزار و ارزیابی طراحی"مجری طرح

یک روش آموزشی در آموزش علوم  برای والدین : مانورهای باز کننده راه هوایی در کودکان سنین قبل از مدرسه

 (1398) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  "پزشکی پاسخگو

 اب  و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه بررسی میزان فراوانی اضطر" مجری طرح

مصوب شورای پژوهش  ": یک مطالعه مقطعی مبتنی بر وب COVID- 19 علوم پزشکی گیالن درطی اپیدمی 

  (1398) دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 بیماری مزمن کلیوی مراجعه کننده به  بررسی رفتاراطالع یابی ونیازهای اطالعاتی بیماران مبتال به " مجری طرح

 (1398) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  "1397مراکز دیالیز شهررشت درسال 

  طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش عوامل زمینه ساز قضاوت بالینی در دانشجویان پرستاری: یک "مجری طرح

هش دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران مصوب شورای پژو "مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

(1395) 
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  بررسی ارتباط بین استقالل حرفه ای وآشفتگی اخالقی در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت "مجری طرح

 مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن   "ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

(1395)  

 تحلیل ویژگیهای روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران: یک " ح مجری طر

  (1396)مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن  " مطالعه روش شناسی

 بررسی ارتباط بین نگرش  و چگونگی استفاده دانشجویان در زمینه فناوریهای اطالعات و ارتباطات "جری طرح م" 

 (1393مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران )

  بررسی اولویتهای پژوهشی در مراقبتهای پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم  "همکار اصلی طرح

 (1391) مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن "پزشکی گیالن

  ا و سازگاری در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بررسی ارتباط بین دع"مجری طرح

 ( 1384مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گیالن ) "رازی رشت

   محلول گلوکز خوراکی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بدنبال  تاثیربررسی  "طرح اصلی همکار

مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی  "شتاکز آموزشی درمانی شهر ربستری در مرخونگیری نوزادان 

 (1383) گیالن

  های کارشناسی ارشد هدایت پایان نامه

  ،ز مراکبه  مادران مراجعه کننده در و عوامل مرتبط با آن کودکان  یجنس تیترب یسبک ها یبررس"فرجی، الناز

 (1400ا): راهنم "1400خدمات جامع سالمت شهر رشت در سال 

 ،اصول پیشگیری از آسپیراسیون جسم خارجی به شیوه نرم افزاری در مورد بررسی تاثیرآموزش " فائزه بهبودی

 کننده بهبر دانش وتصمیم گیری مادران مراجعه سنین قبل از مدرسه و مانورهای بازکردن راه هوایی در کودکان 

: راهنما (1398) نشگاه علوم پزشکی گیالن مصوب شورای پژوهش دا " 1398مهدهای کودک شهر رشت در سال

(1399)     

  ،بررسی مقایسه ای موانع عملکرد مبتنی بر شواهداز  دیدگاه پزشکان و پرستاران مراکز آموزشی " محمد مهرگان

  (.1399): راهنما " 1399درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

  ،میزان خستگی بعد از شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطانهای بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر " جواد علیزاده

  (.1399: مشاور ) "1399گوارشی بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی  رشت در سال 

  ،متوسطه دوم دوره آموزاندانش در آن با مرتبط عوامل و اجتماعیشایستگی وضعیت بررسی"فاطمه حسین زاده 

  (.1399مشاور ) :"  1399 سال در رشت شهر هایدبیرستان

  ،دکان اضطراب کو زانیبر م کیالکترون یبدو ورود به کمک محتوا یتأثیر برنامه آشناساز یبررس"معصومه زمانی

  (.1399: مشاور ) "ی بستر

  ،بر شاخصهای رفتاری و فیزیولوژیک درد ناشی  از  داخل رحمی صدایشنیدن بررسی تاثیر" شمیمه یار احمدی

ر د مراکزآموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشگی گیالنر نوزادان نارس بستری درد خونگیری

  (1398): راهنما" 1398سال 
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  ،اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق بررسی تأثیر انحراف فکر واقعیت مجازی بر روی "مصطفی کشوری

 (.1398: مشاور ) " 1398کرونر در مرکز آموزشی درمانی حشمت شهر رشت در سال 

  ،بربارکاری 2افزار یورواسکور بررسی اثرپیش بینی کنندگی عوامل خطرجراحی قلب برمبنای نرم"فاطمه نصیری

:  "1398درمانی حشمت شهررشت درسال_پرستاران بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب بازمرکزآموزشی 

 (.1398مشاور )

  ،و عملکرد مبتنی بر راهنمای مراقبت بالینی درد کودکان در پرستاران بررسی ارتباط بین دانش  "معصومه قاسمی

 (1397): راهنما "1397مرکز آموزشی درمانی کودکان شهررشت در سال 

  ،ز ا یکیو عوامل مرتبط با آن در کارکنان تحت آموزش  عضالنی – یاسکلت یها بیآس یبررس"حکمت راستی

 (.ت اجرادر دس: مشاور ) " 1399در سال  یمراکز نظام

  ،عوامل مرتبط با هیپوترمیو  بررسی مراقبتهای پرستاری پیشگیری از اتالف دمای بدن  نوزادان"سارا نوررسولی 

:  "1400  در سالمنتخب شهر رشت  درمرکز آموزشی درمانی به روش سزارین در نوزادان متولد شدهبعد از تولد 

 (در دست اجرا)راهنما

  ،تحت  تیو عوامل مرتبط با آن در جمع 19-دیاز کوو کنندهیریشگیپ یارهارفت زانیم یبررس"فاطمه کردی

 )در دست اجرا(.: مشاور "1400بهداشت شهر رشت در سال  یها پوشش خانه

  ،ارتباط بین جو اخالقی سازمانی و آشفتگی اخالقی در پرستاران بخشهای کودکان مرکز آموزشی "فاطمه مسلمی

 )در دست اجرا(.راهنما:  "1401در سال  19-گیری کوویدهمه  درمانی منتخب شهر رشت درطی

  ،و  عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره یسبک زندگدر رفتارهای  راتییتغ یبررس "فاطمه عشور فالحی 

 )در دست اجرا(.: راهنما "1401در سال  19-دیکوو یریهمه گ  یمتوسطه شهر رشت درط دوم

  ،نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری نسبت به رعایت اصول حفاظت فردی آگاهی،  بررسی" معصومه نوروزی

 (.در دست اجرامشاور ) :" 1399در دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  19در محیط های بالینی در پاندمی کووید

  ،تپرستاری مبتنی بر تئوری گذار بر مدیریت مراقب برنامه ای اثربخشیمقایسه بررسی"زهرا غالمعلی پور 

 در دستمشاور ) :" خودکارآمدی مادران کودکان دارای آسم مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی آسم و آلرژی

  (.اجرا

 ها  کنگره و سمینارها در مقاله ارایه

  ، پوستر و سخنرانی(1396شهریور  15-17کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای گری در ایران ، ارومیه( 

 The first International E-Conference on COVID-19 & Health System: the lesson learn May 

25-27 2021 (Poster) 

 1394اردیبهشت  19-21 . تهران، مطهری شهید جشنواره و پزشکی آموزش کشوری همایش شانزدهمین (

 سخنرانی(

  کودکان. دانشگاه علوم  بین المللی بیماریهای کودکان و دهمین همایش ملی پرستاریهمایش بیست و چهارمین

 )سخنرانی(.1391مهر  20-24پزشکی تهران. 
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 .ی دانشگاه علوم پزشک نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و اولین همایش بین المللی درد

 پوستر(.  2)ارائه  1388اردیبهشت  19-21گیالن، 

 اسفند  2-3نی بر جامعه.دانشگاه علوم پزشکی گیالن، همایش سراسری بیماریهای غیر واگیر و مراقبتهای مبت

 )پوستر(.  1385

  ،پوستر(. 1385اسفند  10همایش کشوری سیره پیامبر اعظم. دانشگاه علوم پزشکی گیالن( 

  .سخنرانی(.   1386اسفند  14-15همایش سراسری سرطان از پیشگیری تا نوتوانی. دانشگاه علوم پزشکی قزوین( 

 آذر  23-27دانشگاه علوم پزشکی تهران.  المللی بیماریهای گوارش و کبد ایران. پنجمین کنگره بین

 )سخنرانی(1384

  ،بهمن  6دومین همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 پوستر(3)1384

 پوستر(.  1389بهمن  7بد گیالن. همایش کشوری سرطانهای گوارشی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و ک( 

  .10-11اولین همایش منطقه ای مراقبتهای پرستاری و آموزش به بیماردر پاراکلینیک. دانشگاه آزاد اسالمی رشت 

 )سخنرانی(.  1384اسفند 

  ،سخنرانی(1393بهمن  28-30کنگره مغز و اعصاب کودکان ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیالن( 

 (  ی)سخنران 1389مهر  24-28کان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، همایش پرستاری کود 

  ،اسفند  16دومین همایش سالمت رفاه اجتماعی و توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران

 سخنرانی(.  2) 1395

 ها و برنامه های آموزشی کارگاه تدریس در    

  تدریس در کارگاههای دانشجوییCPR  تا کنون.  1396د و کودک، نوزا 

  چگونه یک فرآیند نوآورانه بنویسیم؟"کارگاه  "EDO آذر 6 ،دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 ساعت(2)1400

  سخنرانی در وبینارBookish forum با عنوان "”Learning in a Simulated Environment ،EDO 

 .1400 دی 28 ،دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

  سخنرانی در برنامه آموزش حضوری و بیناری آشنایی با سامانه آموزشی نوید 

  1400وبینار برنامه ریزی درسی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، بهمن. 

 پزشکی گیالن،آذر  فرهنگی و آموزشی دانشگاه علوم دانشجویی و امور مبانی حقوقی اخالق در پژوهش، معاونت

1400. 

 معنوی با تکیه بر موازین اسالمی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  اخالق در نشر و اصول مالکیت

 .1400گیالن،آبان 

  سخنرانی در برنامه آموزش و بیناری تدریس آنالین و نحوه اتصال به وبینار از خارج از دانشکده،  دفتر توسعه

   .1399تاری و مامایی رشت، مرداد آموزش پزشکی دانشکده پرس
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  آشنایی با سامانه های آزمون آنالین فرادید و نوید"کنفرانس آموزشی  "EDO  دانشکده پرستاری و مامایی شهید

 . ساعت(2) 1399 تیر 21، بهشتی رشت

 Bookish forum  1398فصلهای کتاب هاردن سال 

  1392مرداد 18الی 10وم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،دانشگاه عل "روش تحقیق مقدماتی کمی "کارگاه آموزشی 

  ساعت(.32)

   ژورنا ل کالب آموزشی شبیه سازی، دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی رشت، سالهای

  . 1397و  1396

 ،مهر  مرداد وی گیالن، دانشگاه علوم پزشکمعاونت درمان  دوره پودمان آموزشی پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی

 ساعت(. 5) 1390و دی   1389

  مرداد و مهردانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  سیستمهای کنترل عفونت بیمارستانیدوره پودمان آموزشی  

  ساعت(. 5) 1390و دی   1389

  1390شهریور  16و  12،ندانشگاه علوم پزشکی گیالمعاونت درمان ، "پیشگیری و کنترل بیماری وبا"پودمان آموزشی 

  ساعت(2)

  ساعت(. 34) 1390وتیر  1385و بهمن  1384آذر  ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنپودمان آموزشی احیای قلبی ریوی 

  داد مردانشگاه علوم پزشکی گیالن، ، معاونت درمان نحوه نگهداری و ضدعفونی دستگاه اندوسکوپیدوره پودمان آموزشی 

 ساعت(. 2) 1389

 با تاکید بر آموزش تریاژ بیمارستانی به روش "ن آموزشی پودما( کارگاه مدیریت بحرانESI)" دانشگاه علوم ، معاونت درمان

  ساعت(. 4) 1389، آذر پزشکی گیالن

 )پودمان آموزشی آموزش مدیریت بیمارستانی)با تاکید بر اخالق و قانون و استاندارد های حرفه ای و مراقبتی در پرستاری، 

 ساعت(. 2) 1389بهمن  دانشگاه علوم پزشکی گیالندرمان  معاونت

 " دوره کوتاه مدت حرفه ایICU  "(1389اسفند  26دی الی  11) 1390 مرداد 5،دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 

 دانشگاه علوم معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی پیشگیری از بیماری انفلوانزای پرندگان، دوره پودمان آموزشی

 ساعت(.2)1388 شهریورکی گیالن، پزش

  دانشگاه علوم پزشکی معاونت درمان ، انفلوانزای پرندگانپیشگیری بیماری بهداشت در مراکز درمانی پودمان آموزشی

  ساعت(.28) 1388 مرداد شهریور و و  1386، آذر  1385آبان ، گیالن

  هشت و اردیبدانشگاه علوم پزشکی گیالن، ت درمان معاون پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی،دوره پودمان آموزشی

 .ساعت( 4) 1388  خرداد

 ساعت(. 12)1388و مرداد  دی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  گزارش نویسی، کارگاه دوره پودمان آموزشی 

  4) 1388  بهمنگیالن،  دانشگاه علوم پزشکیمعاونت درمان  آموزش نحوه کار با دستگاههای جدید،دوره پودمان آموزشی 

 ساعت(.

  1387 شهریور و مهر ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان  ،"پیشگیری و کنترل بیماری وبا"پودمان آموزشی 

  .ساعت(16)
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 بهمن   3دی و  12دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ، معاونت درمان دوره پودمان آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل

 ساعت(. 8) 1387

  و شهریور مرداددانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  آموزش مراقبت از بیماران مسموم،دوره پودمان آموزشی  

 ساعت(. 32) 1387

  1387دی و بهمن دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عمل ،دوره پودمان آموزشی 

 ساعت(. 10)

 دانشگاه علوممعاونت درمان ان آموزشی آشنایی با روشهای نوین امحاء پسماندها و مدیریت پسماندهای بیمارستانی، پودم 

 ساعت(.16) 1387دی ، پزشکی گیالن

  ،1387دی ، دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان پودمان آموزشی آموزش مراقبت از بیماران با خونریزی معده 

 ساعت(.4)

 دانشگاه علوم معاونت درمان  بیماریهای مشترک انسان و دام )تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(،ن آموزشی دوره پودما

 ساعت(. 16) 1386  بهمنپزشکی گیالن، 

 ساعت(. 32) 1386  خرداد و مرداددانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  گزارش نویسی، کارگاه دوره پودمان آموزشی 

 ساعت(. 10)  1386 دی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  گزارش نویسی، کارگاه دوره پودمان آموزشی 

 دانشگاه علوم معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی پیشگیری از بیماری انفلوانزای پرندگان، دوره پودمان آموزشی

 ساعت(. 16)1386 آبان و آذرپزشکی گیالن، 

  1386 تیر، دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان پیشگیری بیماری وبا، درمانی بهداشت در مراکز پودمان آموزشی 

   ساعت(.32) 1387و شهریور 

  ساعت(16) 1386 تیر ،دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان  ،"پیشگیری و کنترل بیماری وبا"پودمان آموزشی. 

  ساعت(.32) 1385خرداد و مرداد ، شگاه علوم پزشکی گیالندانمعاونت درمان ، کارگاه آموزش به بیمارپودمان آموزشی  

  ساعت(.24) 1384دی و بهمن ، دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان ، کارگاه آموزش به بیمارپودمان آموزشی  

 ها وبرنامه های آموزشیکارگاههمایشها،  شرکت در

 ، وبینار آموزشی به شیوه ژورنال کالبCrowdsourcing in nursing education  دانشکده پرستاری و مامایی(

 1400خرداد شهید بهشتی رشت(

 وبینار آموزشی به شیوه ژورنال کالب ،Clinical virtual simulation in nursing education  دانشکده(

 1400شهریور پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت(

  ین فروردکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت()دانش " چگونه یک ژورنال کالب خوب برگزار کنیم؟"وبینار

1400 

  1400آبان  25دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، . "مالحظات قانونی و حرفه ای در پرستاری"کارگاه. 

  1400دی. 26دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، . "قصور پرستاری"کارگاه.  

  1400 بهمن 12 .دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ."بی کوریکولومانواع الگوهای ارزشیا" کارگاه. 
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  ،دانشکده پرستاری و مامایی شهید کنفرانس آموزشی وبیناری آشنایی با سامانه آموزشی نوید و ارزشیابی فرادید

 .1399بهشتی رشت، تیر 

 2/10/99 "رفه مندان سالمت وبینار آموزشی راهنمای اخالقی نظام پزشکی و تکالیف مقرر شده برای ح 

   1/11/99 وبینار آموزشی مکانیسم های ایجاد حس تعلق برای دانشجویان در فضای آموزش مجازی 

  23/10/99وبینار رضایت آگاهانه بر حسب ظرفیت بیمار با محوریت کودکان و نوجوانان 

  11/9/99وبینار مسئولیت اخالقی و حقوقی حرفه مندان سالمت در حوادث و بالیا 

   23/10/99کارگاه آموزشی آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های هیئت علمی 

  12/4/99وبینار چالشهای آموزش مجازی در دوران پساکرونا 

  21/5/99تدریس آنالین و نحوه اتصال مدرسین به وبینار از خارج از دانشکده  "کارگاه 

 16/4/99زشکی وبینار آشنایی با بسته های تحول و نوآوری در آموزش پ 

  21/4/99کارگاه آشنایی با سامانه های آزمون آنالین فرادید و نوید 

  18/9/99وبینارآشنایی با سامانه ها و اپلیکیشن های کاربردی تدریس مجازی 

  99تیر  27الی  21کارگاه  مجازی دانش پژوهشی آموزشی  از 

  20/8/99وبینار آموزشی منشور حقوق بیمار در پرتو کرامت انسانی 

  کارگاه آشنایی با برگزاریOSCE ،". 3،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  .1396اسفند 

  کارگاه آموزش عملیCPR ،ساعت(. 8) 1396خرداد  22، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 20) 1396مرداد  3 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 3 کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای سطح 

 ساعت(.

  ، 1395تیر  27و26 دانشگاه علوم پزشکی گیالنسمینار پرستاری سالمندی. 

  ، 1395دی   22و  21 دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه آموزشی مقاله نویسی. 

  کد گذاری و طبقه بندی داده با نرم افزار  "کارگاه آموزشیMAXQDA" گاه علوم توانبخشی و سالمت دانش

 ساعت(. 6) 1395تیر  13اجتماعی تهران، 

  ساعت(.21) 1395دی  18و  11و  4دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،  "متا آنالیز "کارگاه آموزشی 

  8) 1395 خرداد 30دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،  "مطالعه پدیدار شناسی "کارگاه آموزشی 

 ساعت(.

  1395شهریور  28و  27دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،  "گراندد تئوری "کارگاه آموزشی 

 ساعت(.16)

  آبان  5مهر و  28و  27، 26دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران، "مرور نظام مند "کارگاه آموزشی

 ساعت(.32) 1395

  27دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران، "ه نویسی کیفی به زبان انگلیسیمقال "کارگاه آموزشی 

 ساعت(.24) 1395مرداد  29الی

  ساعت(.4) 1395بهمن  13معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  "جستجوی منابع "کارگاه 

  ساعت(.4) 1395بهمن  28م پزشکی گیالن، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علو "مقاله نویسی "کارگاه 
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  ، 1394بهمن   11 دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه آموزشی استفاده از پانسمانهای نوین در مراقبت از انواع زخم. 

  کد گذاری و طبقه بندی داده با نرم افزار  "کارگاه آموزشیMAXQDA"  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

 ساعت(.  5) 1393تیر  14پزشکی گیالن، 

  ساعت(. 8) 1393مرداد  20،دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه مدیریت بحران، معاونت درمان 

  شهریور  4، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت،  "نقش اینترنت در پیشگیری از سرطان"کنفرانس علمی

1393 .     

  مرداد 18الی 10انشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،د "روش تحقیق مقدماتی کمی "کارگاه آموزشی

  ساعت(.32) 1392

  ساعت(. 16) 1392آذر  11و  10،دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه مدیریت پرستاری، معاونت درمان 

  21لی ا 19دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،  "اصول و کلیات روش تحقیق کیفی "کارگاه آموزشی 

 ساعت(. 24) 1392آذر 

 دانشگاه، معاونت درمان "اعتبار بخشی( -ارتقاء کیفیت خدمات مراکز درمانی )حاکمیت بالینی"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(.  6) 1391تیر  12 علوم پزشکی گیالن

  )علوم پزشکی دانشگاه ، معاونت درمان دوره پودمان آموزشی مدیریت بحران )با تاکید بر مقابله با بحران زلزله

 ساعت(.20) 1391شهریور 14-20گیالن

  ساعت(. 8) 1391دی  13 دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه آموزشی پرستاری و قانون، معاونت درمان 

  ،1391آذر  22کارگاه استفاده از پورتال نشریات دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 

  و پیشگیری بیماری  کنترلپودمان آموزشیCCHF  دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان و کنگو()تب کریمه 

 ساعت(. 8)  1391خرداد  27

  ساعت(. 8) 1390 اسفند  24دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاونت درمان سمینار مدیریت اورژانس بیمارستانی 

  ،25 وم پزشکی گیالندانشگاه علمعاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونت توسعه همایش ماهواره، فرصتها و تهدیدها 

 ساعت(. 8) 1391خرداد 

 لدوره پودمان آموزشی تغذیه مکم (TPN)  ساعت(. 8) 1390خرداد  19،دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان 

  ،1390شهریور 15و  12،دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان پودمان آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری وبا 

 ساعت(. 16)

  1390 تیر 6،دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان آموزشی سیستمهای کنترل عفونتهای بیمارستانی پودمان 

 ساعت(. 8)

  اردیبهشت  26دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان سیستمهای کنترل عفونتهای بیمارستانیپودمان آموزشی

 ساعت(. 8) 1390خرداد  31و 

  اردیبهشت  26دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان عفونتهای بیمارستانی سیستمهای کنترلپودمان آموزشی

 ساعت(. 8) 1390تیر  23و 

  ساعت(. 8) 1390تیر  30دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان احیای قلبی عروقی پودمان آموزشی 

  ساعت(. 8) 1390تیر  2م پزشکی گیالندانشگاه علو، معاونت درمان بیماریهای غدد، مراقبت و درمانپودمان آموزشی 
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 1390مرداد  13دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان پسوریازیس و مراقبت های پرستاری آنودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 8)

 8) 1390مرداد  10دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان تغذیه، مسمومیت و بیماریهای کلیویودمان آموزشی پ 

 ساعت(.

 مان آموزشی ودپ( نارسایی حاد تنفسیARFو مراقبت های پرستاری آن ) دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت درمان

 ساعت(.  8) 1390خرداد  29گیالن

 خرداد  25دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان بیماری پنومونی و اصول مراقبتی درمانی آن ودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1390

 خرداد  23دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان نی در بیماران تحت عمل جراحی پروستاتاصول مراقبتی درما

 ساعت(. 8) 1390

 ساعت(. 8) 1390خرداد  14دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان لوسمی، مراقبت، درمانودمان آموزشی پ 

 خرداد  19دانشگاه علوم پزشکی گیالندرمان ، معاونت بیماری گاستریت و مراقبت های پرستاری آنودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1390

 م علو، معاونت درمان دانشگاه انواع دستیابی عروق در بیماران دیالیزی و مراقبت های مربوط به آنودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1390شهریور  3پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 8) 1390خرداد  6دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "آسم و مراقبت های مربوط به آن"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(.

 مراقبتهای پرستاری در "ودمان آموزشی پ“CCU 8) 1390شهریور  3دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان 

 ساعت(.

 مراقبت پرستاری در "ودمان آموزشی پCCU" ساعت(. 8) 1390آذر  13دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان 

 بهمن  19دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "سرطان پستان و مراقبتهای پرستاری آن"ودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1390

 ساعت(. 8) 1390شهریور 17دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "مراقبت در انواع زخم"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 8) 1390تیر2دانشگاه علوم پزشکی گیالنت درمان ، معاون"درمان داخل وریدی"ودمان آموزشی پ 

 آشنایی با عملکرد دستگاههای "ودمان آموزشی پECG" 1390دی 11دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان 

 ساعت(. 8)

 با تاکید بر آموزش تریاژ بیمارستانی به روش "ودمان آموزشی پ( کارگاه مدیریت بحرانESI)" نشگاه دا، معاونت درمان

 ساعت(. 8) 1390اسفند 2علوم پزشکی گیالن

 6دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "اصول مراقبتی  و درمانی بیماران دمبتال به دیابت"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 8) 1390تیر 

  گاه دانشان ، معاونت درم فنون ارزیابی موسسات بهداشتی درمانی)اعتبار بخشی ملی بیمارستانها(پودمان آموزشی

 ساعت(. 8) 1390شهریور  15علوم پزشکی گیالن

 اه دانشگ، معاونت درمان "(مدیریت بیمارستانی )با تاکید بر اهمیت اجرای قانون ارتقاء بهره وری "ودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1390شهریور 24علوم پزشکی گیالن
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 1390تیر  22و  21ت بهداشت، معاونت درمان وزار "آموزش تریاژ بیمارستانی و بحران "  کارگاه . 

  آموزش مدیریت بیمارستانی)با تاکید بر اخالق و قانون و استاندارد های حرفه ای و مراقبتی در پودمان آموزشی

 ساعت(. 32) 1389بهمن  28و   27دی و  9و   8دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان پرستاری(

  مان ، معاونت درمدیریت بحران )با تاکید بر مقابله با آتش سوزی در بیمارستان و اطفای حریق( پودمان آموزشی دوره

 ساعت(.  16) 1389آبان   18و  11دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آموزشی نظام مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا، معاونت بهداشتی

 . 1389تیر  22گیالن

  1389دی   16دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان پیشگیری و کنترل بیمار انفلوانزاپودمان آموزشی دوره 

 ساعت(. 8)

 14دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "نحوه نگهداری وضد عفونی دستگاه آندوسکوپی"ودمان آموزشی پ  

 ساعت(. 8)  1389مرداد 

 با تاکید بر آموزش تریاژ بیمارستانی به روش کارگاه "ودمان آموزشی پ( مدیریت بحرانESI)" دانشگاه ، معاونت درمان

 ساعت(. 8) 1389آذر  27، علوم پزشکی گیالن

  اسفند   14دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  سیستمهای کنترل عفونتهای بیمارستانیپودمان آموزشی

  ساعت(. 8) 1389

  مرداد  20و  19دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  مهای کنترل عفونتهای بیمارستانیسیستپودمان آموزشی

 ساعت(.32) 1389مهر  19و  18و  

 گاه علوم دانش، معاونت درمان "مدیریت بحران )با تاکید بر نقش کمیته بیمارستانی مقابله با بالیا("ودمان آموزشی پ

 اعت(. س 8) 1389مهر  15الی  13 پزشکی گیالن

  ساعت(. 8) 1389تیر  24دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  شناخت داروهای بیهوشیپودمان آموزشی 

  تعیین مایع درمانی بر اساس معادالت استاندارد)با تاکید بر اهمیت مایع درمانی در دیالیز صفاقی(پودمان آموزشی ، 

 ساعت(. 8) 1389شتاردیبه 30دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان 

  دوره کوتاه مدت حرفه ایICU ساعت(.  8) 1389 اسفند 26الی  دی 11دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان 

  1389آذر  11الی  10علوم پزشکی گیالندانشگاه  "آشنایی با مبانی حاکمیت خدمات بالینی"کنفرانس. 

  1389بهمن  7ی گیالنعلوم پزشکدانشگاه  "سرطانهای گوارشی"کنفرانس کشوری. 

  کی دانشگاه علوم پزش، معاونت درمان  آشنایی با ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانیپودمان آموزشی

 ساعت(. 8) 1389بهمن 24گیالن

  عوارض واکسن پودمان آموزشیAFP )24دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  )تازه های ایمن سازی 

 اعت(.س 8) 1389بهمن

  آموزش مدیریت بیمارستانی)با تاکید بر اخالق و قانون و استاندارد های حرفه ای و مراقبتی در پودمان آموزشی

 ساعت(. 16) 1388بهمن  8و   7دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان پرستاری(

 ساعت(. 16) 1388رداد م 15و 14دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان کارگاه گزارش نویسیودمان آموزشی پ 

 20-22-23-28و  مرداد 14- 15دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان کارگاه گزارش نویسیودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 48) 1388 دی
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  دوره آموزش خود ارزیابی بر اساس مدلEFQM ،ساعت(. 24) 1388آذر  28الی   26دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  ساعت(. 8) 1388مرداد  26دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان اری انفلوانزابیمپودمان آموزشی 

  کنفرانس" IBD " 1388تیر  11 علوم پزشکی گیالندانشگاه. 

 علوم دانشگاه " اصالح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان بصورت فراخوان مقاله "کنفرانس یکروزه کشوری

 . 1388بهمن   1 پزشکی گیالن

 23-24دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانیپودمان آموزشی  دوره 

 ساعت(. 32) 1388خرداد  12- 13اردیبهشت و 

  28و 27دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، معاونت درمان  آموزش نحوه کار با دستگاههای جدیدپودمان آموزشی 

 ساعت(. 16) 1388بهمن

  آموزشی پودمان(آموزش مراقبت پرستاری برای بیماران با کاهش سطح هوشیاریGCS)  دانشگاه ، معاونت درمان

 ساعت(. 24) 1388بهمن 11و 6و 3دی و 30و 9علوم پزشکی گیالن

  ساعت(. 8) 1388دی  24دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  بیماری ایدزپودمان آموزشی 

  بهمن  13-14دی و 26-30 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  گاه ونتیالتورآموزش با دستپودمان آموزشی

 ساعت(.16) 1388

  16) 1388بهمن 1-8دی و 10-17 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  شناخت اتاق عملپودمان آموزشی 

 ساعت(.

 ایش بین المللی درد، دانشگاه علوم پزشکی همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و اولین هم

 1388اردیبهشت  19-21گیالن،  

  1388مرداد 1 علوم پزشکی گیالندانشگاه " مدیریت بحران در حوادث و بالیا در عرصه بهداشت و درمان "کنفرانس. 

 24) 1/2/1388و  29/11/1387دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، معاونت پشتیبانی کارگاه استفاده ازظرفیتهای ذهنی 

 ساعت(. 

  آذر  6شهریور و  4و   3دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان آموزش مدیریت بیمارستانی، پودمان آموزشی

 ساعت(. 24) 1387

  دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت درمان بهداشت درمراکز درمانی پیشگیری از بیماری وباپودمان آموزشی دوره

 ت(.ساع 8) 1387شهریور  17گیالن

 مرداد  13-14و  2-3دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "آموزش مراقبت بیماران مسموم"ودمان آموزشی پ

 ساعت(. 16) 1387

  26دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان آموزش مراقبت از بیماران با خونریزی معدهپودمان آموزشی 

 ساعت(.10) 1387دی  26و  22اردیبهشت و 

 انشگاه د، معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی)پیشگیری و مقابله با بیماری انفلوانزای پرندگان(ن آموزشی پودما

 ساعت(. 8) 1387آذر 30علوم پزشکی گیالن

  انشگاه د، معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی)پیشگیری و مقابله با بیماری انفلوانزای پرندگان(پودمان آموزشی

  ساعت(. 32) 1388شهریور  25-26مرداد و   28-29گیالن علوم پزشکی
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  ،1387شهریور  24، دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان پودمان آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری وبا 

 ساعت(.8)

  16) 1387 بهمن 21دی و  21،دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  آموزش اینتوباسیونپودمان آموزشی 

 ت(.ساع

  اسفند 1 ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان  آموزش مراقبتهای پرستاری قبل از عملپودمان آموزشی 

 ساعت(. 24) 1387

  گاه دانشمعاونت درمان ، آشنایی با روشهای نوین امحاء پسماندها و مدیریت پسماندهای بیمارستانیپودمان آموزشی

 ساعت(.8) 1387دی 15و   8، علوم پزشکی گیالن

  ساعت(. 20)1387تیر 1اردیبهشت الی  7از مهارتهای هفت گانه فناوری اطالعات،  "ارائه مطالب"دوره آموزش 

  علوم پزشکی دانشگاه علوم، معاونت پشتیبانی دانشگاه کارگاه آموزشی برنامه های تحول اداری و وظایف دانشگاهها 

 ساعت(. 6) 3/12/1387پزشکی گیالن 

  1387خرداد  9علوم پزشکی گیالندانشگاه  "ی عملکردارزشیاب"کنفرانس. 

  عالئم و نشانه های اختالالت "کنفرانس  .1387 مرداد 31علوم پزشکی گیالندانشگاه  "اخالق پزشکی"کنفرانس

  .1387دی  12علوم پزشکی گیالندانشگاه " روانی و مراقبتهای پرستاری 

  ت استاندارد)با تاکید بر اهمیت مایع درمانی در دیالیز صفاقی(تعیین مایع درمانی بر اساس معادالپودمان آموزشی ، 

 ساعت(.  5) 1387بهمن 27دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت درمان 

  و  9دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ، معاونت درمان آموزش فرمهای تستهای آزمایشگاهیپودمان آموزشی دوره

 ساعت(. 16) 1387بهمن  17

 ساعت(. 8) 1385 اسفند 10،  دانشگاه علوم پزشکی گیالن پژوهشیمعاونت امبر اغظم )ص(، همایش ملی سیره پی 

  3دی و  12دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ، معاونت درمان آشنایی با قوانین و مقررات اتاق عملپودمان آموزشی دوره 

 ساعت(. 8) 1387بهمن  

  11و  10دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان انیپیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستپودمان آموزشی دوره 

 ساعت(. 16) 1386مرداد 

  دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت درمان بهداشت درمراکز درمانی پیشگیری از بیماری وباپودمان آموزشی دوره

 ساعت(. 8) 1386تیر  25گیالن

 ساعت(. 16) 1386مرداد  25و24زشکی گیالندانشگاه علوم پ، معاونت درمان کارگاه گزارش نویسیودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 16) 1386خرداد  24و23دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان کارگاه گزارش نویسیودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 26)1386اسفند  26دی الی  30از مهارتهای هفت گانه فناوری اطالعات،  "بانکهای اطالعاتی "دوره آموزش 

  ساعت(. 26)1386آذر 13آبان الی  13از مهارتهای هفت گانه فناوری اطالعات،  "گستردهصفحات "دوره آموزش 

  1386آبان   3و 2علوم پزشکی گیالندانشگاه  "سرطانهای گوارشی"سمینار. 

  1386مهر 5 علوم پزشکی گیالندانشگاه  "مشکالت ریوی بیماران"کنفرانس. 

  1386آبان   16 یالنعلوم پزشکی گدانشگاه  "هپاتیتهای ویروسی"سمینار. 

  1386آبان   10و  6 علوم پزشکی گیالندانشگاه  "تازه های تشخیصی، درمانی بیماریهای عفونی اطفال"سمینار. 

  1386دی   6 علوم پزشکی گیالندانشگاه " مراقبت پرستاری از زنان مبتال به سرطان "کنفرانس. 
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 دانشگاه ، معاونت درمان "یزی دهنده کریمه و کنگو(بیماریهای مشترک انسان و دام )تب خونر"ودمان آموزشی پ

 ساعت(. 8) 1386بهمن  10علوم پزشکی گیالن

  ،1386تیر  14بسیج جامعه پزشکی گیالن، سمینار عفاف و حجاب. 

 اسفند  12-13و   6- 5 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "ریوی-کارگاه احیای قلبی"ودمان آموزشی پ

  ساعت(. 32) 1386

 کنفرانس نیازهای تغذیه ای درICU ،ساعت(. 8) 1386خرداد  24دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  انشگاه د، معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی)پیشگیری و مقابله با بیماری انفلوانزای پرندگان(پودمان آموزشی

 ساعت(. 16) 1386آذر  11آبان و10علوم پزشکی گیالن

 ساعت(. 8) 1386تیر  14دانشگاه علوم پزشکی گیالنعفاف، بسیج جامعه پزشکی گیالن،  سمینار یکروزه حجاب و 

  معاونت درمان و  بهداشت در مراکز درمانی)پیشگیری و مقابله با بیماری انفلوانزای پرندگان(پودمان آموزشی ،

 ساعت(. 16) 1385آبان 22شهریور و 28دانشگاه علوم پزشکی گیالنبهداشتی 

  ساعت(. 6) 1385خرداد  4دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مراقبتهای ویژه ، موانع و چالشهای فراروکنفرانس بخش 

 1385مرداد   6تیر و  24،  دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان دوره پودمان آموزشی امداد و نجات در زلزله 

 ساعت(. 8)

  دانشگاه ، معاونت درمان ریزی دهنده کریمه و کنگو(بیماریهای مشترک انسان و دام )تب خونپودمان آموزشی دوره

 ساعت(. 8) 1385تیر  15علوم پزشکی گیالن، 

  ،1385دی  28سومین سمینارتازه های علمی در پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت. 

 1385اسفند  3و2کی گیالن، همایش بیماریهای غیرواگیر و مراقبتهای مبتنی بر جامعه، دانشگاه علوم پزش. 

  ،1385آذر  1همایش آمار و ارتقاء مدیریت سالمت  ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 

  ،1385آذر  30و  29سمینار با این بیمار چه کنم؟ ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 

 ( سمینار یکروزه عوارض نا خواسته داروییADRمعاونت غذا و دارو ،)1385بهمن  28ندانشگاه علوم پزشکی گیال 

 ساعت(. 8)

 ساعت(. 16) 1385دی  21و 20دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان کارگاه گزارش نویسیودمان آموزشی پ 

 16) 1385بهمن 19و 18 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "ریوی-کارگاه احیای قلبی"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 

 8) 1385خرداد  30و  29 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "ه بیمارکارگاه آموزش ب"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(.

 دانشگاه ، معاونت درمان "بیماریهای مشترک انسان و دام )تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو("ودمان آموزشی پ

 ساعت(.  8) 1385تیر  15علوم پزشکی گیالن

  10دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان ان مشاغل درمانیارتقاء شغلی پرستاران و متصدیآموزشی کارگاه  

 ساعت(. 8) 1385مرداد

  ،1385تیر  29سمینار جایگاه زن در سیره نبوی، بسیج جامعه پزشکی گیالن. 

  ساعت(. 8) 1385مرداد  5دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان و بهداشتی  ثبت مرگ و میرپودمان آموزشی 
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 زشکی دانشگاه علوم پ، معاونت بهداشتی  کاربرد سانوسیل در کنترل عفونتهای بیمارستانی یجی آموزشیکارگاه ترو

 ساعت(. 8) 1384اسفند   3 گیالن

 3 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت غذا دارو  کارگاه کاربرد بهینه مواد گند زدا در بیمارستانها پودمان آموزشی  

 ساعت(.  8) 1384اسفند 

 ه مقدماتی ارتقاء کیفیت کارگاFOCUS-PDCA  ، 1384آذر  3الی  1 علوم پزشکی گیالندانشگاه. 

 18دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "نحوه نگهداری وضد عفونی دستگاه آندوسکوپی"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 8) 1384اسفند

 دانشگاه علوم پزشکی گیالنو دارو  انت غذ، معاو"کاربرد بهینه مواد گند زدای بیمارستانها"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 8) 1384اسفند3

 8) 1384بهمن  2دی و  26 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "کارگاه آموزش به بیمار"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(.

 32) 1384 آذر 28و  3 دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان "ریوی-کارگاه احیای قلبی"ودمان آموزشی پ 

 ساعت(. 

  انشگاه د، معاونت درمان  بهداشت در مراکز درمانی)پیشگیری و مقابله با بیماری انفلوانزای پرندگان(پودمان آموزشی

 ساعت(. 8) 1384آبان  11علوم پزشکی گیالن

  16) 1384بهمن  2دی و  26دانشگاه علوم پزشکی گیالن، معاونت درمان کارگاه آموزش به بیمارپودمان آموزشی 

 ساعت(.

 بهمن آذر  6دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دومین همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1384 . 

  ،اردیبهشت  8الی  6کارگاه راهنمای تدوین پروپوزال های طرح های تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی مازندران

1384. 

 1384آذر  25و  24، کبد و اندوسکوپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سومین همایش پرستاری بخشهای گوارش. 

  ،1384مهر  26بسیج جامعه پزشکی گیالن، سمینار نوپدیدی و باز پدیدی بیماریهای عفونی. 

  ،1384مرداد  9دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، سمینار تغذیه و سالمت زنان. 

 ساعت(. 16) 1384خرداد  5و  4دانشگاه علوم پزشکی گیالننت پژوهشی کارگاه روش تحقیق مقدماتی، معاو 

  ،8الی  6ششمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 .1384اردیبهشت 

  ،1383فند اس 23و  22دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، همایش سراسری مشاوره و جامعه سالم. 

  دی  5آذر الی  28از مهارتهای هفت گانه فناوری اطالعات،  "استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها"دوره آموزش

 ساعت(.  8)1383

  ساعت(. 12)1383آذر 23آذز الی  14از مهارتهای هفت گانه فناوری اطالعات،  "مفاهیم پایه فناوری"دوره آموزش 

 



 

18 
 

 ای آموزش مداوم پرستاریسخنرانی و دبیر برنامه ه    

 31 ت،رشآن، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی  پرستاری مراقبتهای و الکترولیت و آب اختالالت وبینار 

 ) سخنران و دبیر علمی(.1400فروردین 

   ان)سخنر 1400شهریور ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن بیمار. به آموزش ارزشیابی و ریزی برنامه نیازسنجی،وبینار 

 (. و دبیر علمی

  سخنران 1399آذر  8، دانشگاه علوم پزشکی گیالن بیمار. به آموزش ارزشیابی و ریزی برنامه نیازسنجی،وبینار( 

   (.و دبیر علمی

  اصول مراقبت پرستاری و تفسیرکنفرانس علمی ECG  دربیماران مبتال به آنژین صدری و انفارکتوس حاد

 )دبیر علمی(. 1398ایی شهیدبهشتی رشت،شهریور . دانشکده پرستاری و ماممیوکارد

 سخنران(. 1398اصول ثبت و مستند سازی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، شهریور  کنفرانس علمی ( 

 سخنران(. 1398دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مهر آشنایی با نظام مراقبت خون،  کنفرانس علمی ( 

 سخنران(. 1398ازی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مهر اصول ثبت و مستند س کنفرانس علمی ( 

 آذر ، دانشگاه علوم پزشکی گیالنادراری،  مجاری و کلیوی اختالالت در پرستاری های مراقبت کنفرانس علمی

 (.و دبیر علمی )سخنران 1398

 و  )سخنران1398، دی گیالندانشگاه علوم پزشکی ریه،  انسدادی مزمن بیماریهای در پرستاری کنفرانس علمی

  (.دبیر علمی

 1398 ذرآرشت، ، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی  مراقبتهای پرستاری در نارسایی قلب کنفرانس علمی 

  ) سخنران و دبیر علمی(.

 دانشکده پرستاری و مامایی ، مراقبتهای پرستاری در آنژین صدری و انفارکتوس حاد میوکارد کنفرانس علمی

 ) سخنران و دبیر علمی(. 1398 شهریور رشت،دبهشتی شهی

  سخنران(. 1397مقاله نویسی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، شهریور کارگاه ( 

  ،(.و دبیر علمی )سخنران1396دی، دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه روش تحقیق مقدماتی  

 سخنران(. 1396 آذرپزشکی گیالن،  اصول ثبت و مستند سازی در پرستاری، دانشگاه علوم کنفرانس علمی ( 

 سخنران(. 1396 آباناصول ثبت و مستند سازی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  کنفرانس علمی( 

 آن، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی  پرستاری مراقبتهای و الکترولیت و آب اختالالتسه روزه   سمینار

 علمی(.) سخنران و دبیر  1396 آذررشت، 

 1396 اسفندرشت، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی   .کنترل عفونت بیمارستانی کنفرانس علمی  (

  سخنران و دبیر علمی(.
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 یدر پرستار یپژوهش توانبخش ،یپژوهش یعلم هینشر 

 فعالیتهای فرهنگی

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم ، آزمون فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکرشرکت در

 (1399)اسفند  پزشکی گیالن

  1400نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن )سال اندیشه تمدن ساز، دوره مستمرلسات جشرکت در 

 .تا کنون(

 نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه علوم 3کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای سطح شرکت در ،

 (.1396پزشکی گیالن )مرداد 

 

  تقدیر نامه ها

  (. 1400، )1400وم پزشکی گیالن به مناسبت پژوهشگر برگزیده سال از ریاست دانشگاه عل 

  از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی در چهاردهمین جشنواره

 (. 1400آموزشی شهید مطهری )

 زدهمین جشنواره از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی درسی

 ( 1399آموزشی شهید مطهری )

 ( 1399از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت کسب امتیاز استاد نمونه) 

  (.1399)19 -به مناسبت همکاری در دوران بحران اپیدمی کوویدعلوم پزشکی گیالن  از معاون آموزشی دانشگاه 

 افیلیشن  با همکاری در چاپ مقاالتبه مناسبت  کی گیالنز معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشا

 (1397، )دانشگاه 

   از رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت به مناسبت برنامه ریزی و اجرای برنامه دوره آموزشی

  (.1398ویژه ی کارکنان سپاه قدس گیالن، ) "پزشکیاری"
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 (.1391فروردین  15اسبت  کسب درجه پرستارنمونه)از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن به من 

 ( خرداد   1از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری در پیشگیری از بیماری وبای التور

1391 .) 

  از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری در اجرای طرح پایلوت مراقبت پرستاری بر

 (. 1391آبان  24بیمارستان حشمت رشت ) CCUول راهنمای مراقبت بالینی در بخشهای مبنای اص

 (1390فروردین  20از فرماندار رشت به مناسبت روز پرستار.)  

 ( 1390فروردین   16از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت طرح تکریم ارباب رجوع.) 

 گیالن به مناسبت همکاری در برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت پرستاری  از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی

 (.  1390مهر  18)

 (1390اسفند 28از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری درجهت سالمت جامعه.) 

 (1390ر آذ22از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت دبیری کمیته ارتقاء کیفیت بیمارستان.) 

 (  1389اسفند 22از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت ارائه خدمات مطلوب به بیماران.) 

 (1389آبان 23از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت تشکیل جلسات کمیته های بیمارستانی.) 

 ور انفلوانزای نوع از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت اجرای مانA (6  1388آبان.) 

 ( 1388آبان  26از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری در هفته سالمت .) 

 ( اردیبهشت  15از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت ارائه خدمات مطلوب در ایام نوروز

1388 .) 

 (. 1388اسفند  18پزشکی گیالن به مناسبت همکاری در تهیه ویژه نامه پرستاری ) از معاون درمان دانشگاه  علوم 

 (1388دی 1از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت دبیری کمیته مدیریت کیفی بیمارستان.) 

 (  1388اسفند 27از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت ارائه خدمات مطلوب به بیماران.) 

 (  1387بهمن 29از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت ارائه خدمات مطلوب به بیماران.) 

 (  1387بهمن  29از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت ارائه خدمات مطلوب به بیماران.) 

 ( 1387ذر آ 1از مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی گیالن، به مناسبت همکاری با بسیج.) 

 (1387آبان   20از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری هفته سالمت.) 

 (1386اسفند  4از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت تالش جهت ارتقاء ارزشیابی بیمارستان.) 

 (.1386بهمن  27) 1386ن برف سال از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت همکاری در بحرا 

 ( 1386اسفند  28از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن.) 

 (1385اسفند  28از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن.) 

  ( آبان  24از مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، به مناسبت همکاری در برگزاری نمایشگاه هفته سالمت

1385 .) 
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 (.1385اسفند  28معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن ) از 

  (.1384اسفند  16)  ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشتاز 

 (  1384اسفند 16از ریاست مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به مناسبت ارائه خدمات مطلوب به بیماران.) 

 مکاری در برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت پرستاری از معاون درمان دانشگاه  علوم پزشکی گیالن به مناسبت ه

 (. 1384دی  20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


