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 وضعيت استخدامي: 

  
 مالحظات تاريخ استخدام  تاريخ آخرين ارتقاء  پايه  مرتبه علمي  نوع استخدام 

 27/12/69 1/1/1400 31 مربی رسمی قطعی
با احتساب سه سال  

 طرح نیروی انسانی

 

 
 سوابق تحصيلي: 

  

 محل تحصيل  ييلحصرشته ت عنوان درجه تحصيلي  رديف
تاريخ  

 شروع

تاريخ  

 اتمام 

 1358 1353 دانشگاه تبریز علوم زیستی کارشناسی 1

 1369 1366 دانشگاه تهران  آموزش بهداشت  کارشناسی ارشد  2

 1397 1392 و رفاه اجتماعی توانبخشیدانشگاه علوم  سالمندشناسی تخصصی  دکتری 3
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 عنوان رساله)ها(: 
كچلي( در  –زردزخم  –ان مدارس ابتدايي بندرانزلي به بيماريهاي پوستي ) گالوزام دانش ميزان ابتالي بررسي 

         1369   -  ارتباط با فعاليتهاي مراقبين بهداشت مدارس
 

طراحي و ارزشيابي اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر نظريه تعالي سالمندي )ژروترانسندنس( بر تعالي،  

 1397  -مقيم جامعه نيراان ايافسردگي و رضايت از زندگي سالمند

 
 

 

 سوابق خدمت آموزشي  
 

 رديف
 عناوين دروس تدريس شده 

 )از ابتدا تا کنون( 

  مقطع تحصيلي

 رشته تحصيلي
 کارشناسی کاردانی

 کارشناسی ارشد 

 پرستاری/ گرایش بهداشت   ✓    (1پرستاری بهداشت جامعه ) 1

   (2)پرستاری بهداشت جامعه 2
✓  / / 

 / /  ✓   (3)جامعهبهداشت پرستاری  3

 / /  ✓   (  1رآموزی بهداشت جامعه)اک 4

 / /  ✓   ( 2کارآموزی بهداشت جامعه) 5

 / /  ✓   (  3کارآموزی بهداشت جامعه) 6

 پرستاری سلمت جامعه  ✓   نظریه ها و الگوهای پرستاری سلمت جامعه و کاربرد آنها 7

 / /  ✓   ارتقای سلمت و سبک زندگی سالم 8

 / /  ✓   ه )خانواده(لمت جامعپرستاری س 9

 / /  ✓   پرستاری سلمت جامعه )گروه های آسیب پذیر( 10

 / /  ✓   سلمت جامعه  کارآموزی نظریه ها و الگوهای پرستاری 11

 / /  ✓   کارآموزی ارتقای سلمت و سبک زندگی سالم 12

 / /  ✓   کارآموزی پرستاری سلمت جامعه )خانواده( 13

 / /  ✓   آسیب پذیر کارآموزی گروه های  14

 / /  ✓   خانواده و جامعه د،فررآموزی آموزش به اک 15

 / /  ✓   روش تحقیق پیشرفته 16

 پرستاری    ✓   (1پرستاری بهداشت جامعه ) 17
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 / /   ✓  (2)پرستاری بهداشت جامعه 18

 / /   ✓  (3)پرستاری بهداشت جامعه 19

 / /   ✓  کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه 20

 / /   ✓  اری بهداشت جامعهرعرصه پرستکارآموزی د 21

 / /   ✓  شت محیط پرستاری و بهدا 22

 / /   ✓  ستاری سلمت جامعهرپ 23

 / /   ✓  کارآموزی پرستاری سلمت جامعه 24

 / /   ✓  کارورزی در عرصه پرستاری سلمت جامعه 25

 مامایی    ✓  اصول خدمات بهداشتی 26

 مدیریت   ✓  جمعیت و تنظیم خانواده 27

 پرستاری    ✓  فردی و جمعی  اشتبهد 28

 ابیماریها زه بمبار    ✓ آموزش بهداشت  29

 / /    ✓ اقبتهای بهداشتی اولیه وشبکه های بهداشتی درمانی رم 30

 / /    ✓ کارآموزی آموزش بهداشت  31

 / /    ✓ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 32

 بهداشت خانواده     ✓ بهداشت مدارس  33

 فوریت های پزشکی     ✓ ه های خاصفوریت های پزشکی در گرو 34

  ✓  بهداشت عمومی  35
 ت های پزشکی ریفو 

 
 دانشکده بهداشت رشت  پرستاری ومامایی رشت ودانشکده انزلی، پرستاری دانشکده : از ابتدا تا کنون دریس ت حلم
 
 

 هاي سرپرستي شده: نامهپايان .1

  

 سمت  تاريخ ثبت نام دانشجو  پايان نامه عنوان رديف

1 
 نشجویان سال آخربررسی ارتباط تفکرانتقادی وتصمیم گیری بالینی دا

 ی تارپرس
 استاد مشاور  4/10/85 ادینازیل جو

2 
عوامل پیش بینی کننده آن در بیماران   بررسی وضعیت خودکارآمدی و

قلب مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز  مبتل به بیماری عروق کرونر
 88شت درسال آموزشی درمانی دکترحشمت ر

 / / 13/3/88 طوبی حسین زاده

3 
ر مبتنی بر الگوی باور  ه استعمال سیگاپیش بینی کنندعوامل بررسی  

 89بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلن در سال 
 / / 22/4/89 حسن قدسی

4 
دانشجویان دانشگاه علوم   بررسی اعتیاد به اینترنت وعوامل موثربرآن در

 91گیلن درسال  پزشکی
 استاد راهنما  91 فاطمه فلحی
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5 
در دانش آموزان مدارس راهنمایی  ه های افسردگی  بررسی فراوانی نشان

 1392منتخب شهر رشت درسال 

  فاطمه جهانگشت
92 / / 

6 
بررسی مقایسه ای تاثیر روش آموزش کودک به کودک بر وضعیت تغذیه  

 94دانش آموزان ابتدایی شهر رشت در سال 

 ماندانا فرخ منش 
 

 
 استاد مشاور  94

7 
ید بر پرخاشگری در  اعتیاد با تاک گرایش به ل مرتبط بابررسی عوام

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلن در سال تحصیلی 
94-93 

 
 مریخ رونقی 

 
94 
 

 استاد مشاور 

8 
مندان  لابررسی تاثیر خنده درمانی به روش کاتاریا بر میزان افسردگی س

 مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت 

ه خرفا  
 محمد نژاد

 
 تاد راهنماسا 95

9 
بررسی وضعیت شیردهی تا پایان دو سالگی و عوامل مرتبط با آن در  

 95مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 

 95 سمیه رستم خان 
 استاد مشاور 

10 
عدد دارویی در سالمندان  و و عوامل مرتبط با تبررسی الگوی مصرف دار

بازنشستگان کشوری شهر حت پوشش صندوق عه کننده به مراکز تمراج
 رشت 

 
 فاطمه محمودی 

 
 استاد راهنما 

11 
 بررسی عوامل مرتبط با احساس تنهایی و نگرش به سالمندی در سالمندان 

شهر  مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری
 رشت  

 فهیمه روحی
 
 

 
 استاد راهنما 99

12 
ت اعتیاد به اینتذنت و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با  وضعیسی برر

 1399 -1400ت  سالسلمت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رش

 99 مریم عزیزی
 استاد راهنما

13 
ن در  بررسی احساس همدلی و نگرش به سالمندان و عوامل مرتبط با آ

 1400ر سال د ندانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیل

 1400 فاطمه قاسمی اقدم
/ / 

14 
آموزشی بهداشت خواب بر کیفیت  کیشن یطراحی و تعیین اثربخشی اپل

 خواب سالمندان تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت 

 1400 حنانه رحیمی
/ / 

15 
ن در دانشجویا 19-ندمی کوویدبررسی ترس و اضطراب مرتبط با پا

 وم پزشکی گیلن پرستاری و پزشکی دانشگاه عل

 1400 معصومه قربانی 
/ / 
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                                     پژوهشي سوابق   
  

 هاي تحقيقاتي مصوب : عناوين طرح  -الف 

  

 هاي تحقيقاتي ها و پروژهعناوين طرح  رديف

 

يا    همکار

 مجري طرح

  

ي  اجراسال 

 طرح

1 
زردزخم  –رانزلی به بیماریهای پوستی ) گالبند دایی بررسی میزان ابتلی دانش اموزان مدارس ابت

 1369   -های مراقبین بهداشت مدارس  لیتتباط با فعاکچلی( در ار–

 

 مجري

 

69 

2 
ساله شهرستان بندرانزلی نسبت به علئم وعوارض   40-55بررسی میزان آگاهی وعملکرد زنان 

 دوران یائسگی ونحوه پیشگیری از آن 
 مجری

 
79-80  
 

ستاری تباط تفکرانتقادی وتصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پری اربررس 3  
صلیا همکار  
 

85-86  

4 
بررسی وضعیت خودکارآمدی وعوامل پیش بینی کننده آن در بیماران مبتل به بیماری عروق  

   88لب مرکز آموزشی درمانی دکترحشمت رشت درسالکرونرقلب مراجعه کننده به درمانگاه ق 
 
/ /  

 
88 

5 
نشجویان پسر وربهداشی در دای عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر الگوی بارسبر

89دانشگاه علوم پزشکی گیلن درسال   
/ /   

89 

6 
وم پزشکی گیلن  بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت ونحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه عل

1391درسال تحصیلی   

 مجری
 

 
91 
 

7 
 ب شهر رشت ی نشانه های افسردگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی منتخانفراو بررسی 

 1392ل درسا

 
 مجری

 

92 
 

8 
بررسی مقایسه ای تاثیر روش آموزش کودک به کودک بر وضعیت تغذیه دانش آموزان ابتدایی  

 94شهر رشت در سال 
 همکار اصلی

 
94 
 

9 
اشگری در دانشجویان مقطع کارشناسی  پرخ د بربررسی عوامل مرتبط با گرایش به اعتیاد با تاکی

  93-94حصیلی گیلن در سال تشگاه علوم پزشکی دان
 همکار اصلی

 
94 

10 
بررسی تاثیر خنده درمانی به روش کاتاریا بر میزان افسردگی سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان 

 شهر رشت و معلولین
 مجری

 
95 
 

11 
مادران مراجعه کننده به  عوامل مرتبط با آن در  گی وسال  بررسی وضعیت شیردهی تا پایان دو

  95شهر رشت در سال هداشتی درمانی  مراکز ب
 همکار اصلی

 
95 
 

12 
بررسی الگوی مصرف دارو و عوامل مرتبط با تعدد دارویی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز  

 وشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت تحت پ
هنماد رااستا  99 

 

13 
 دان لمندی در سالمنبررسی عوامل مرتبط با احساس تنهایی و نگرش به سا

 مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت 

 استاد راهنما
 

99 
 

14 
با آن در دانشجویان پرستاری  بررسی احساس همدلی و نگرش به سالمندان و عوامل مرتبط 

 1400ر سال  د ن دانشگاه علوم پزشکی گیل

 مجری
 

1400 
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15 
آموزشی بهداشت خواب بر کیفیت خواب سالمندان تحت  کیشن یطراحی و تعیین اثربخشی اپل

 پوشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت 

 مجری
 

1400 
 

16 
ن پرستاری و پزشکی دانشگاه  دانشجویا در 19-بررسی ترس و اضطراب مرتبط با پاندمی کووید

 وم پزشکی گیلن عل

 مجری
 

1400 
 

 

 
 :مقاالت چاپ شده -ب 

  

  نام نشريه عنوان مقاله  رديف
نام ناشر و محل  

 شار انت

ل چاپ  اس

 مقاله

 تقویت نقش بیمارستانها 1
ای  فصلنامه دانشکده ه

مایی  پرستاری وما
 استان گیلن 

معاونت پژوهشی  

 رشت -دانشگاه
1370 

 1371 / /  بهداشت مادران و کودکان در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی  2

 1372 / / / / برنامه جهانی مبارزه با ایدز  3

 1374 / / / / شتیبهدا سل در کارکنان مراقبتهای 4

 1376 / / / / 2000جذام و حذف آن تا سال  5

 1387 / / / / بالینی : ارتباط آن با تفکرانتقادی تصمیم گیری  6

7 
پیش بینی کننده های خودکارآمدی رفتارتغذیه ای دربیماران مبتل به  

 بیماری عروق کرونر 
/ / / / 1389 

 گال وزردزخم درمدارس ابتدایی بندرانزلی 8
 له جم

 بهداشت جهان 
 1373 مرکز نشر دانشگاهی

 1377 / / / / مبارزه با جذام 9

 1382 / / / / یات ، انسان ، معناح 10

 1384 / / / / بیوتکنولوژی  11

 1385 / / / / سرطان پستان 12

13 
 لوبیای سحرآمیز

 ) سویا (
/ / / / 1387 

14 
  به لمبت بیماران در عمومی خودکارآمدی با بیماری از درک ارتباط

 کرونر عروق یماریب

فصلنامه پرستاری  
 ومامایی جامع نگر

پژوهشی  ونتمعا
 شگاهدان

1391 

15 
پسر دانشگاه  دانشجویان در آن با مرتبط عوامل و سیگار مصرف شیوع
 گیلن  پزشکی علوم

/ / / / 1391 

 1395 / / / / ی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان فراوان 16
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17 
Role of integrated well child care program in 

identification of health risk factors in children 

under eight years old 

Pediatric 

research 
USA 

November 

2010 

18 Personal, familial and social characteristic of 

infants with acute respiratory infection 
// // // 

19 Internet addiction and its predictors in Guilan 

medical sciences students 

Nursing & 

midwifery 

studies 

Iran 2012 

20 
A comparative effect of child-to-child and 

health educator to child teaching approaches on 

nutritional status in elementary school students 

Journal of 

holistic 

Nursing and 

Midwifery 

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

2018 

21 Relationship between aggression and addiction 

tendency among university students 
// // 2018 

22 Drug use pattern among elderly people referred 

to the retirement centers 
Shiraz E- 

Med 
Iran 2018 

23 
Psychometric properties of the Persian version 

of the Gerotranscendence scale in community-

dwelling older adults 

Educational 

Gerontology 
Taylor&Francis 2019 

24 

Breastfeeding Up to Two Years of Age and Its’ 
Associated Factors Based on Behaviors, 
Attitudes, Subjective Norms, and Enabling 
Factors (BASNEF) Model 

Journal of 

holistic 

Nursing and 

Midwifery 

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

2020 

 

 كتاب:  و تأليف ترجمه  –ج   

  

 عنوان تاليف  رديف
نام و مشخصات  

 محل انتشار 
 نام همکار)ان( تاريخ انتشار 

 
1 

 مقدمه ای بربهداشت جامعه 
معاونت پژوهشی 

 دانشگاه
1371  

 1377و
_ 

 
2 

آموزش بهداشت وخدمات  
 بهداشتی 

/ / 1372 _ 

 اشت ارزیابی درونی گروه بهد 3
معاونت آموزشی دانشگاه  

 علوم پزشکی گیلن 
1381 

 مینومیتراچهرزاد  
 فریده هاساواری 

 / / / / / / ارزیابی درونی گروه پرستاری اطفال 4

 _ 1390 انتشارات دهسرا رشت  المندی وارتقاء سلمت س 5

 سندروم های سالمندی  6
انتشارات دانشگاه علوم  

 بخشی بهزیستی و توان
  در دست چاپ
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 : و پوستر  / سخنراني مقاالت در همايش ها و كنفرانس ها –د  

 

 كنگره ملي  دانشگاهي   تاريخ ارائه عنوان مقاله  ردیف 

1 

دانش اموزان مدارس ابتدایی بندرانزلی به  بررسی میزان ابتلی 
کچلی( در ارتباط با فعالیتهای و زردزخم  ،بیماریهای پوستی ) گال

 راني (ن) سخ ن بهداشت مدارس  مراقبی
  کنفرانس علمی  1370

2 
ساله بندرانزلی نسبت   40-55بررسی میزان آگاهی وعملکرد زنان 

 )پوستر( به علئم وعوارض یائسگی
  یزد –سراسری آموزش بهداشت کنگره  82آذر 

 85بهمن  )سخنراني( نقش بیوتکنولوژی در کنترل بیماریهای غیرواگیر  3
 یواگیر ومراقبتهای مبتن بیماریهای غیر

 رشت -برجامعه
 

4 

نقش اشتغال وسواد زنان در آگاهی و رفتار پیشگیری کننده از 

 )پوستر( عوارض یائسگی 

 

تا   12
 86تیر14

زنان با محور خانواده همایش ارتقاء سلمت 
 مشهد  – سالم

 

 13/12/86 )سخنراني ( اصول ایمنی در مراقبت از بیماریهای واگیر  5
 علمی  کنفرانس 

 رستاران و ماماهاپباز آموزی ویژه 
 

  کارگاه رفتارهای پرخطر  21/12/87 ) سخنراني(دانستنیهای ایدز  6

6 
عوامل  نقش مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم در شناسایی

 )پوستر( سال  8تهدید کننده سلمت کودکان زیر 

دی  16-15
89 

 
هفتمین کنگره 

ملی سلمت  
 تهران-خانواده

  باز آموزی ویژه پرستاران و ماماها 9/11/89 سخنراني ( )ی ایدز رمنی شغلی دربرابر بیماای 7

 5/8/90 )پوستر( طراحی برنامه مراقبت وایمنی دربیماران سالمند  8
شوری ایمنی درنظام سلمت همایش ک

 ارومیه -بامحوریت ایمنی بیمار
 

  رشت  -هفته پژوهش  92 )سخنراني(  تغییرات جمعیتی کشور و چالش های پیش رو 9

  شیراز  -کنگره کشوری سالمندی و سلمت  93اسفند  مراقبت های سلمتی پیشگیری کننده در سالمندان  10

 95آبان  توانمندسازی سالمندان )سخنرانی(  11
اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم 

 رشت -زاده 
 

12 
لمندان  سبک زندگی و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در سا

 )سخنرانی( 
 95آذر 

اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم با 
 رشت -محوریت بیماریهای غیرواگیر

 

 96مهر  )سخنرانی(افسردگی، رضایت از زندگی و تعالی سالمندی  13
سی و چهارمین کنگره ساالنه انجمن  

 بیمارستان میلد  -روانپزشکان ایران
 

14 
New look to aging: Gerotranscendence  
 2017 (سخنرانی)

4th International conference 

on psychology education & 

social studies 
 

  نگاهی به سالمندی: فرصت ها و چالش ها 1400مهر  تغییرات جمعیتی، فرصت ها و چالش ها 15
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 ای سوابق اجرايي وتجارب حرفه 
 

 داخلي و خارجي:   عضويت در مجامع علمي -الف 
 )از ابتدا تا کنون(   

  

 نام مجمع  رديف
 وع فعاليت موضوع و ن

 
 شهر و كشور مبداء 

 ایران  -تهران ارتقاء سلمت  انجمن آموزش بهداشت  1

2 IUHPE Health promotion Canada-toronto 

 ایران  -تهران مسائل مرتبط با سالمندی  ب سالمندیانجمن سالمندشناسی و ط 3

  
 

 

 

 شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر:  -ب 

  

 شريه نام و نوع ن  رديف
تاريخ شروع  

 فعاليت 
 نشريه  فعاليتنوع 

 سمت 

 )از ابتدا(

 پژوهشی –علمی    1370 جامعه نگر و مامایی پرستاریفصلنامه  1
 عضو هیئت تحریریه  -1
 بی اد ویراستار علمی -2

 
 و اجرايي)داخل و خارج دانشگاه(: سمت هاي علمي  -ج 

  

 الغشماره و تاريخ اب مدت محل سمت و نوع فعاليت  رديف  

 تا  از

 84 71 انزلی  دانشکده پرستاری معاون آموزشی 1
 /پ 15539/117/3
6/8/71 

 76 73 / / مسئول دوره آموزش شبانه 2
 /پ 188/117/3

5/2/73 

   / / نشجویان شاهد وایثارگراستاد مشاور دا  3
   1/پ/8091/117/3

1/5/80 

3 
استاد مشاور تحصیلی دانشجویان 

 د پرستاریکارشناسی وکارشناسی ارش
دانشکده پرستاری 

 ومامایی رشت
70 

تا 
 کنون

 

    / / سلمت زنان  دبیر علمی همایش 4
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5 
عضو کمیته علمی همایش کشوری  

مراقبتهای مبتنی  و بیماریهای غیرواگیر
 برجامعه

/ /    

    انزلی یادلمی همایش دانشجویی اعتدبیر ع 6

7 
دبیر علمی همایش دانشجویی  

 فاسیولیازیس 
/ /    

8 
عضو کمیته علمی همایش کشوری  

 مراقبت وسلمت 
دانشکده پرستاری 

 تومامایی رش
   

9  
عضو هیئت تحریریه فصلنامه دانشکده 

 پرستاری ومامایی 
/ / 70   

10 
ادبی فصلنامه پرستاری  -ویراستار علمی

 امعه نگر ج
/ / / /   

 اور مجله سالمندد 11
دانشگاه علوم بهزیستی 

 و توانبخشی 
93   

 اور مجله بهداشت در عرصه د 12
دانشگاه علوم پزشکی  

 شهید بهشتی
99   

13 
عضو کمیته علمی همایش کشوری  

 توانبخشی سالمندان
   95 دانشکده پزشکی 

14 
و کمیته علمی همایش کشوری  عض

سبک زندگی سالم و بیماری های غیر 
 واگیر

دانشکده پرستاری 
 ومامایی رشت

95   

15 
روه سلمت و سرگ روه پرستاریمدیر گ
 جامعه

ستاری دانشکده پر
 ومامایی رشت

98 
تا 

 کنون
 

 

 هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي: شركت در دوره   -د 

  

 ردیف 

 نوع دوره

 تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره
 اجرايي پژوهشي آموزشي

 70ان آب 6-14 رشت  کارگاه روش تحقیق  *  1

 71آذرA.R.I / / 16-14کارگاه اموزشی    * 2

 72بهمن 19-21 / / حل تدریسبازآموزی مرا   * 3

 73شهریور 21 -23 / / موزش پزشکی جامعه نگر آ   * 4

 75تیر 27-28 تهران آموزش پرستاری جامعه نگر   * 5

 رشت  برنامه ریزی آموزش پرستاری    * 6
 75خرداد  24-23
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7 *   
زی آخرین دستورالعمل های باز آمو

 بهداشتی
 76یرت 9-7 / /

 77فروردین  23-24 / / رح درسکارگاه تدوین ط   * 8

 27/11/78 / / کارگاه آموزش و سنجش و اندازه گیری    * 9

10 *   
بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش 

 بالینی 
/ / 1/5/79 

 1/10/81تا30/9 / / کارگاه ارزشیابی   * 11

 82بهمن 1-2 / / ارگاه روش تحقیقک  *  12

 6/3/83 / / ارائه پوستر  رگاه کا  *  13

 2/83/ 23-24 / / کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی  *  14

 83شهریور  / / آشنایی با اینترنت   * 15

 // / / wordنرم افزار  کاربا    * 16

 // / / excelکاربا نرم افزار    * 17

 // / / power pointر کاربا نرم افزا   * 18

 11/4/85 رشت  بر زایمان طبیعی ی نو کارگاه نگرش   * 19

 T.Q.M // 20/4/85کارگاه مفاهیم پایه  *   20

21 *   

کارگاه تفسیر تستهای پاراکلینیک 
سونوگرافی وآزمونهای  درشاخه رادیولوژی،

 هسته ای 
/ / 31/3/85 

    85مرداد 19-20 / / روش تحقیق مشارکتی جامعه محور   *  22

 10/3/86 مسررا زندگی  آموزش، سالمت،کیفیت  *  23

 2/12/86 رشت  رگاه نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر کا  *  24

 30/3/87 / / کارگاه اخالق در تحقیق  *  25

 87بهمن  SPSS  / / 7-5دوره آموزشی آمارو  *  26

 INLM // 27/7/2008کارگاه    *  27



12 

 

28 *   
ای ادغام یافته سالمت کارگاه مراقبته

 4/4/87تا  /1/4 // مادران

 13/10/88 / / تهای ادغام یافته کودک سالم کارگاه مراقب   * 29

30 *   
کارگاه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای 

 13/10/88تا  12 // اطفال)مانا( 

 19/3/89 / / پژوهش درآموزش   *  31

32  *  
علوم   آشنایی با منابع کتابخانه دیژیتال 

 پزشکی کشور
/ / 27/3/89 

 15/9/89 / / سالم  رتقاء سالمت برای زندگی رویکرد ا  *  33

34  *  
Medical journalism 

 1/9/89 / / مقاله نویسی علمی 

35  *  EBM // 22-21  89اسفند 

36  *  Medical jurnalism // 31/3/90 

37  *  
کارگاه هم اندیشی اصول اخالق درانتشار  

 علمی مقاالت 
/ / 29/9/90 

38  *  Medical journalism یراز ش  

  رشت  دیشه ها ضیافت ان   * 39

 11/11/91 / / اخالق حرفه ای  *  40

 18/7/92 / / آزمون بالینی ساختارمند عینی    * 41

 
42 

 *  
مدیریت اطالعات علمی ومنابع  

 (  end noteالکترونیکی ) 
/ / 20/7/92 

43  *  SPSS // 12/9/92 

 آزمون سازی در حوزه سالمت  *  44
ه ن/دانشگاتهرا

علوم بهزیستی و 
 خشی توانب

18/2/93 

45  *   
معرفت شناسی دینی و اندیشه سیاسی در  

 اسالم
  

 مقاله نویسی  *  46
تهران/دانشگاه 

علوم بهزیستی و 
 توانبخشی 

17/3/93 

 20/3/93 دانشگاه تهران  1-جستجوی منابع الکترونیک  *  47

 3/4/93 / / 2-جستجوی منابع الکترونیک  *  48
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 21/5/93 / / 3-یکجستجوی منابع الکترون  *  49

 14/5/93 / / آشنایی با علم سنجی   *  50

 note  End // 4/6/93 اشنایی با نرم افزار  *  51

 10/6/94و9 / / مرور سیستماتیک   *  52

 6/6/93و2 رشت  مقاله نویسی به زبان انگلیسی  *  53

 9/11/93و8 / / روش تحقیق   *  54

55  *  NSU 

ن/دانشگاه تهرا
و  علوم بهزیستی
 توانبخشی 

17/10/93 

56  *  MAXQDA  14/12/93 رشت 

57  *  
بین المللی مدیکال  ششمین کنفرانس 

 ژورنالیسم منطقه مدیترانه شرقی
 شیراز 

 93بهمن 
 2015فوریه  18-20

 طراحی و روان سنجی ابزار   *  58
علوم دانشگاه 

پزشکی شهید 
 تهران-بهشتی

 

 ای تلفیقیپژوهش ه  *  59
 دانشگاه علوم

پزشکی شهید 
 تهران-بهشتی

 

 95آذر  رشت  کارگاه تجزیه و تحلیل داده های آماری  *  60

61 *   
کنفرانس آموزشی تدریس آنالین و نحوه  

 اتصال به وبینار از خارج دانشکده 
 99مرداد  رشت  

  رشت  کارگاه ابزارسازی   *  62

 99اذر  رشت  مانه ها و اپلیکیشن ها وبینار آشنایی با سا   * 63

64 *   
Covid-19 pandemic support to 
the society which includes: 
mental and social supports 

India 2020 

 *   
Social reality of seniors in 
India 

India 2021 
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 ب فرهنگي و...  : ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقالشركت در كميته

  

 شورانام كميته يا  رديف
 مدت فعاليت 

 توضيحات  شماره و تاريخ ابالغ

 تا  از

دانشکده پرستاری انزلی داشتکمیته به  1  71 84 
/پ 649/11/3  
19/11/71  

 دانشکده انزلی 

ی دبهشتیشه  ییو ماما یدانشکده پرستار یپژوهش تهیکم 2  70  
/پ 22917/117/3  
23/10/70  

پرستاری رشت  دانشکده  

ماعیکمیته مشترک پزشکی اجت 3  
75 
 

3-/ب115-22887   مرکز بهداشت استان  

4 
اونت آموزشی دانشگاهکمیته ارزیابی حوزه مع  
 

78  
/پ1950/13/113/3  

14/10/78  
 معاونت آموزشی دانشگاه 

  80 مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر 5
   1/پ/8091/117/3

1/5/80  
 ریاست دانشگاه

  85 دانشگاه  H.S.Rی سیاستگزاری  شورا 5
/پ 1643/117/3  
8/8/85  

/ /  

  88 های بهداشتی دانشگاه کمیته مرکزی تعیین شاخص 6
/پ 4565/132/3  

24/8/88  
 معاونت پژوهشی دانشگاه

  88 سال 5کمیته شاخص کم وزنی کودکان زیر  7
/پ 4461/132/3  

20/8/88  
/ /  

  89 عضویت شورای پژوهشی گروه تخصصی پرستاری 8
/پ 2394/2/3  
28/4/89  

ی رشت دانشکده پرستار  

    98 شورای آموزشی دانشکده  9

    98 پژوهشی دانشکده شورای  10

    98 یلی شورای تحصیلت تکم 11

  1400 « مدیریت مراقبت سالمندان»عضو کارگروه اجرایی قطب بالقوه  12
/پ 3/آ/5832/125  
3/5/4001  

 

13 
مدیریت مراقبت  »طب بالقوه ه قراهبردی پروژ عضو کارگروه

 «سالمندان
1400  

/پ 3/آ/5821/125  
3/5/4001  

 

14 
مدیریت مراقبت »ه قطب بالقوه پروژعضو کارگروه علمی 

 «سالمندان
1400  

/پ 3/آ/5832/125  
3/5/4001  

 

  1400 ی راهبردی آموزش بین الملل دانشکدهعضو شور 15
/پ 2038/2/3  

19/4/1400  
 

  99 ی موسسه ای دانشکده عضو کمیته اعتباربخش 16
/پ 5986/2/3  
10/12/99  

 

 
 
 


