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سوابق تحصيلي
 فلوشیپ اخالق زيست پزشکي ،مركز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکي .دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 1387 دكتراي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران .بهار 1386 كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران و كسب رتبه اول ()1371 كارشناسي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ()1364جوایز و افتخارات
كسب جاايزه  Human Rights & Nursing Awardsمرباو باه International Center for Nursing) Ethics(ICNEو ژورنال معتبر اين مركز )2012(Nursing Ethics
 رتبه دوم پايان نامه برتر جشنواره ابن سینا جهت پايان نامه دكتراي تخصصي با عنوان تبیین حقاوق بیماار از ديادگاه بیماار وخانواده ،پزشک و پرستار ()1386
 جشنواره مطهري رتبه دانشگاهي جهت طرح آموزشي رويکردي نوين در تادري آماوزش اخاالق حرفاه اي باه دانشا ويانپرستاري()1390
استاد نمونه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران()1379فعاليت های آموزشي ،حرفه ای
 عضو هیئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران و ايران ( 1371تا كنون) مدير گروه مديريت ،دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران ( 1387تا )13931

 مسئول دفتر آموزش مداوم پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران و ايران(1386تا كنون) عضو شوراي پژوهشي گروه آموزش .دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران و ايران ( 1386تا كنون) ويراستار علمي دوماهنامه علمي پزوهشي پرستاري ايران .دانشگاه علوم پزشکي تهران و ايران (  1387تا كنون) مربي دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شیراز ()1364-66 مربي حق التدريسي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و ايران ()1366-68 مدرس دانشکده پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي تهران در تدري دوره هاي كارشناسي ارشد ()1376-77 عضو شوراي پژوهشي گروه بهداشت دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران و ايران () 1378-1381 عضو هسته مركزي اخالق پرستاري ،گروه پیراپزشکي ،فرهنگستان علوم پزشکي( 1387تا كنون) عضو هیئت تحريريه Journal of Community Based Nursing and Midwifery عضو اديتوريال بورد بین المللي ژورنال Nursing Ethics داور مقاالت ژورنال Nursing Ethics داور مقاالت ژورنال International Nursing Review داور مقاالت ژورنال Japan Journal of Nursing Science داور مقاالت ژورنال African Journal of Bussiness Management ويراستار علمي و داور فصلنامه پرستاري ايران (علمي پژوهشي) داور فصلنامه حیات ،دانشگاه علوم پزشکي تهران (علمي پژوهشي) داور م له پژوهش پرستاري(علمي پژوهشي) م له ان من علمي پرستاري ايران داور م له اخالق و تاريخ پزشکي ،مركز تحقیقات اخالق پزشکي ،علوم پزشکي تهران(علمي پژوهشي) داور م له Iranian Journal of Medical History & Ethics داور فصلنامه اخالق پزشکي ،مركز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي داور م له دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي (علمي پژوهشي) همکاري با دانشگاه علوم پزشکي گرگان در مرور و داوري طرح هاي پژوهشي و مقاالت همکاري با مركز تحقیقات اخالق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران در مرور و داوري طرح هاي پژوهشي و مقاالت عضو مركز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتيتأليف و ترجمه کتاب
 تدوين فصل  Nursing Ethics in Iranاز كتاب  Bio Medical Ethics in Iranانتشاارات  Eubiosساال2014
 مروري بر تاريخچه حقوق بیمار ،مطالعات ان ام شده و ت ربه بیماران ،پزشکان و پرساتاران ايراناي از رعايات حقاوق بیماار.انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران ،تهران 1390
 اخالق حرفه اي در پرستاري ،نوشته دكتر ورنا چودين .مركز تحقیقات اخالق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشاکي تهاران و دفتارامور پرستاري وزارت بهداشت  .1388مترجم دكتر سودابه جواليي ،دكتر ناهید دهقان نیري
 پژوهش پديدارشناسي ،از تئوري تا عمل .نشر سالمي 1388 ،دكتر سودابه جواليي و همکاران پرستاري بهداشت جامعه ( 3محیط) – انتشارات امید( 1376 ،سودابه جواليي و همکاران) پرستاري بهداشت جامعه  2( 1جلد) – انتشارات امید( 1378 ،سودابه جواليي و همکاران)این کتاب در جشنواره رازی سال  80رتبه سوم را کسب کرده است.
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طرح های مصوب تحقيقاتي

 .1مجری اصلي"بررسي عوامل مرتبط با رعايت اخالق حرفه اي توسط پرستاران در بیمارستان هااي دانشاگاه
علوم پزشکي تهران" 1393
 .2مجری اصلي" طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامه مالقات در بخش هاي مراقبت ويژه بیمارستان قلب و عاروق
شهید رجايي :يک مطالعه اقدام پژوهي" ( 1393در دست اجرا)
 .3مجری اصلي" تبیین فرايند تکامل اخالقي دانش ويان پرستاري" دانشگاه علوم پزشکي تهران" 1393
 .4مجری اصلي" بررسي عوامل مرتبط با سقو بیماران در بیمارستانهاي منتخاب وابساته باه دانشاگاه علاوم
پزشکي تهران" (1390پايان يافته)
 .5مجری اصلي بررسي نحوه اخذ رضايت نامه آگاهانه در مراكز جراحي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهاران
ازديدگاه بیماران ( 1390پايان يافته)
 .6مجری اصلي "بررسي درک پرستاران از حمايت سازماني و تعهد حرفاه اي آناان" دانشاگاه علاوم پزشاکي
تهران(1390 .پايان يافته)
 .7مجری اصلي "بررسي ارتبا شاخص هاي ايمني بیماربا شرايط محیط كار و تعهد حرفه اي پرستار" دانشگاه
علوم پزشکي تهران(1390 .پايان يافته)
 .8مجری اصلي "بررسي روانسن ي ابزار سن ش جمايت درک شده در زنان مبتال به سرطان پستان" دانشگاه
علوم پزشکي ايران 1389
 .9مجری اصلي " بررسي تنش اخالقي و ارتبا آن باا رضاايت شا لي و فضااي اخالقاي دربیمارساتان هااي
دانشگاه علوم پزشکي ايران(1388 .پايان يافته)
 .10مجری اصلي "بررسي ارتبا رضايتمندي بیماران از خدمات پرستاري با رضايت شا لي پرساتاران شاادل در
بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران( 1388 .پايان يافته)
 .11گروه مجریان "انگیزش يادگیري بالیني در دانش ويان پرستاري" پايان نامه دانشا وي دكتاري دانشاکده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران (1389پايان يافته)
 .12گروه مجریان " تبیین فرايند تصمیم گیري براي قرار دادن سالمند در خاناه ساالمندان" طارح پاياان ناماه
دانش وي دكتري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران (1389پايان يافته)
 .13گروه مجریان" تبیین فرايند دريافت حمايت در فرزندان معلولین ذهني " طرح پايان نامه دانش وي دكتاري
دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران (1386پايان يافته)
 .14مجری اصلي" بررسي خطاهاي دارويي و گزارش آن درپرستاران شادل در بیمارساتان هااي دانشاگاه علاوم
پزشکي ايران" طرح پايان نامه اي دانش وي كارشناساي ارشاد دانشاکده پرساتاري و ماماايي دانشاگاه علاوم
پزشکي ايران (پايان يافته)
 .15گروه مجریان " بررسي ارتبا پزشک و پرستار و تاثیر آن بر ايمني بیماران" .طارح پاياان ناماه دانشا وي
كارشناسي ارشد دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران (1386پايان يافته)
 .16مجری دوم "بررسي عملکرد مبتني بر شواهد" طرح مصوب پژوهشي مركز تحقیقات مراقبت هاي پرستاري،
دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران( 1387 ،پايان يافته)
 .17مجری اصلي "بررسي میزان رضايتمندي بیماران بساتري در بیمارساتان هااي منتخاب آموزشاي كشاور از
چگونگي خدمات ارائه شده و رعايت حقوق بیمار" .طرح پژوهشاي مصاوب وزارت بهداشات درماان وآماوزش
پزشکي .معاونت سالمت .دفتر امور پرستاري( 1386-87 ،پايان يافته)
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مجری اصلي " ت ربیات بیماران از زندگي با استومي" طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشاکي اياران.
(1386پايان يافته)
مجری اصلي "آموزش اخالق حرفه اي در پرستاري" طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علاوم پزشاکي اياران.
(1387پايان يافته)
مجری اصلي " پديدارشناسي حقوق بیمار از ديدگاه بیماران ،همراهان ،پزشاکان و پرساتاران "1383-1386
طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي تهران از پايان نامه دوره دكترا( ،پايان يافته)
مجری اصلي "بررسي میزان آگاهي پرستاران از حقوق بیمارو موانع و تسهیالت رعايات ايان حقاوق از دياد
آنان ،در بیمارستانهاي آموزشي شهر تهران "1384-1386طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي تهاران،
(پايان يافته)
مجری اصلي "ارائه رويکردي نوين در تدري اخالق حرفه اي در پرساتاري ،ياک مطالعاه اقادام پژوهاي
 "1383-1385طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي تهران( ،پايان يافته) .ارائه شده در كنگاره تحقیاق
پرستاري ،البسته ،اسپانیا 2006
مجری اصلي " بررسي تاًثیر رضايت مادران از زندگي زناشويي بر موفقیت هااي آموزشاي فرزنادان  ،تهاران
 "1382-1385طرح پژوهشي مصوب پژوهشکده تعلیم و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش( .پايان يافته)
مجری اصلي " بررسي میزان آگاهي مددجويان از حقوق خود در بیمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي
تهران( "1381 ،پايان يافته)
همکاری درطرح " ت ربه جوانان از روابط قبل از ازدواج در اياران  "1381 -1383طارح پژوهشاي مصاوب،
دانشگاه علوم پزشکي تهران( .پايان يافته)
مجری اصلي « بررسي نظرات دانش ويان پرستاري نسبت به حرفه پرساتاري و تارک آن در دانشاگاه هااي
علوم پزشکي شهر تهران  "79-81طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي تهران( .پايان يافته).ارائه شده
در كنگره بین ا لمللي تحقیق در پرستاري ،اسپانیا ،مادريد 2005
گروه مجریان طراحي يک آزمون  PMPبراي ارزشیابي مهاارت هااي تصامیم گیاري در -1384 CPR
 "1382طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي تهران( .پايان يافته)
مجری اصلي «بررسي مقايسهاي میزان درد ناشي از تزريق عضالني به روش  Zو روش عادي ،سال 79-80
" ارائه شده در كنگره بین المللي درد  ،پراگ 2003
گروه مجریان " ارائه طرح استانداردهاي اتاق پراتیک و فیلدهاي كارآموزي بهداشت در راستاي اجراي طارح
ارزيابي درون دانشگاههاي علوم پزشکي كشور .1380
مجری اصلي «بررسي رفتارهاي بهداشتي دانشآموزان مدارس ابتدائي با مربي و بدون مربي بهداشات شاهر
اهواز» .1381 ،طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشاکي تهاران ( .پاياان يافتاه) ( پاياان ناماه دانشا ويي
كارشناسي ارشد)
گروه مجریان «تعیین نیازهاي آموزشي رفتگران شهر زن ان» .1381 ،طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علاوم
پزشکي تهران ( .پايان يافته) (پايان نامه دانش ويي كارشناسي ارشد)
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پایان نامه های دانشجویي
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي تخصصي پژوهش تحت عنوان طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامه مالقات در بخاشهاي مراقبت ويژه بیمارستان قلب و عروق شهید رجايي :يک مطالعه اقدام پژوهاي ،مركاز تحقیقاات مراقبات هااي پرساتاري،
(1393در دست اجرا)
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكترا تحت عنوان :چالش هاي كمیته هاي اخالق بیمارستاني ،مطالعه تطبیقي در ايران وجهان .دانشگاه علوم پزشکي تهران ( 1394در دست اجرا)
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان"تکامال اخالقاي در دانشا ويان پرساتاري .ياک مطالعاهگراندد تئوري با رويکرد چارمز" .دانشگاه علوم پزشکي تهران . .پايان يافته
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان"تبیین فرايند حمايت بالیني در دانش ويان پرستاري و ارائهمدل" .دانشگاه علوم پزشکي تهران1391 .پايان يافته
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان"ت اويز پرساتاري در اياران و جهاان :مقايساه بساترها".دانشگاه علوم پزشکي تهران 1390 .پايان يافته
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان"فرايند حمايت از همسران مردان مبتال باه ساوم مصارمواد مخدر" .دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389 .پايان يافته
 استاد مشاور پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان "تبیین فرايند تصمیم گیري براي قرار دادن ساالمند در خاناهسالمندان" پايان نامه دانش وي دكتري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران (1389پايان يافته)
استاد مشاور پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان "انگیازش ياادگیري باالیني در دانشا ويان پرساتاري" ناماه
دانش وي دكتري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران (1389پايان يافته)
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي دكتراي پرستاري تحت عنوان"تبیین فرايند دريافت حمايت در فرزندان معلولین ذهناي".دانشگاه علوم پزشکي تهران( .پايان يافته)
 استاد راهنماي پايان نامه دانش وي كارشناسي ارشد تحت عنوان "بررسي ارتبا شاخص هاي ايمني بیماربا شرايط محیط كارو تعهد حرفه اي پرستار" دانشگاه علوم پزشکي تهران(1390 .پايان يافته)
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شماره .22
جوالیي س و همکاران .تعیین نیازهاي آموزشي رفتگران شاهر زن اان .1381فصال ناماه حیاات ،م لاه علماي
دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران1383 .؛ شماره . 23
جوالیي س و همکاران .بررسي نظرات دانش ويان پرستاري نسبت به حرفه پرستاري و ترک آن در دانشکده هاي
پرستاري شهر تهران .م له ان من علمي پرستاري ايران 1385؛ شماره يک.28-21 ،
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.31

.32
.33
.34
.35

جوالیي س و همکاران .بررسي تأثیر آموزش خودآزمايي پستان بار آگااهي و مهاارت اياران مادارس راهنماايي و
دبیرستانهاي دخترانه شهرستان محالت در سال  .77م له حیاات – فصالنامه دانشاکده پرساتاري و ماماايي علاوم
پزشکي تهران1378 .؛ سال پن م ،شماره .9
جوالیي س 0استفاده از كا در پیشگیري از لخته  .م لاه حیاات ،فصالنامه دانشاکده پرساتاري و ماماايي علاوم
پزشکي تهران 1379؛ شماره 6و. 5
جوالیي س .ارتبا در فرآيند آموزش و يادگیري ،ماهنامه خبري آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي
تهران1381 .؛ سال دوم ،شماره .17
جوالیي س،كاربرد عسل در ترمیم زخمهاي عفوني ،ماهنامه خبري آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي علوم
پزشکي تهران1381 .؛ سال دوم ،شماره .17
مهرداد ن ،پارسا يکتا ز ،جوالیي س ،مطالعهاي مروري بر حف حريم بیماران حيات .)4( 1383،10

 .36جوالیي س ،مهرداد ن ،بحراني ن ،محمد زاده ش ،بررسي مقايسهاي شدت درد ناشي از تزريق عضالني به روش
استاندارد و روش  .Zحيات .)4( 1383،10

شرکت درکنگره ها ،سمينارهای داخلي
 ارائه سخنراني در سمینار پیشگیري از رفتار هاي پرخطر با همکاري هاي بین رشته ايارائه سخنراني روش هاي جديد مشکل محور در ارزشیابي شايستگي هاي بالیني ،سیزدهمین همايش كشوري آموزش پزشکي و پن ماینجشنواره آموزشي شهید مطهري مازندران91/2/11-14 ،
ارائه سخنراني سرطان و مسائل اخالقي و قانوني ،يازدهمین كنکره سراسري مديکال انکولوژي و هماتولوژي اياران و هماايش پرساتاريبیماريهاي انکولوژي و هماتولوژي91/2/6-8-
-ارائه سخنراني .چهارمین كنگره سراسري پرستاري اورژان  .ان من علمي طب اورژان ايران .تهران 1-3.آذر 1390

 ارائه سخنراني "ارتقام كیفیت مراقبت" .سمینار سراسري پرستاري و مامائي .مركز همايش هاي رازي 21-23 .دي ماه 1389 ارائه سخنراني"منشور حقوق بیماران :مروري بر مطالعات ان ام شده در ايران" .كنگره سالیانه اخالق پزشکي ،دانشگاه علاومپزشکي تهران 28-29 .مهر 1389
 ارائه سخنراني "ضرورت منشور اخالقي براي پرستاران" اولین كنگره اخالق پرستاري ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشاي.دي ماه  ،1389تهران
 ارائه سخنراني"بررسي میزان رضايتمندي بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان هاي منتخب آموزشاي كشاور" .دهماینكنگره آسیايي اخالق زيستي و و چهارمین نشست آسیايي -اقیانوسیه يونسکو در حوزه اخالق ،مركز تحقیقاات اخاالق و تااريخ
پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 6-9 .ارديبهشت 1388
 ارائه سخنراني" عوامل موثر بر خطاهاي دارويي و راهکارهاي پیشگیري از آن :يک مقاله مروري" .كنگره سراسري پرساتاريو مامايي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران 7-5 .بهمن 1387
 ارائه سخنراني "حقوق بیماران در بخش هاي اورژان " .كنگره سراسري طب اورژان  ....دانشگاه علوم پزشکي تهران آذر87
 -ارائه مقاله در كنگره آموزش به بیمار .دانشگاه آزاد اسالمي .آبان  .84اهواز
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 سمينارهای خارجي،شرکت درکنگره ها
_Canadian Bioethics Society Conference, May 2016, Toronto. Educational initiatives
to prepare healthcare professionals for leadership in ethical practice

_27th 26th Qualitative Health Research(QHR) Conference, Oct 2015, Toronto,
Canada. 1) Health care decision making as percieved by Iranian Population in
Canada.
_27th 26th Qualitative Health Research(QHR) Conference, Oct 2015, Toronto,
Canada. 2) Health care decision making as percieved by diverse population isn
Canada.
_26th Qualitative Health Research(QHR) Conference, Oct 2014, Victoria, canada.
Lived experiences of iranian Women with Breast Cancer.
-13thICNE’s International Nursing Ethics Conference.The relationship between
thefrequency of moral distress in nurses and their job satisfaction in hospitals of
tehran university of medical Scienes 4-6 Oct 2012, Izmir, Turkey. (Poster
presentation)

13thICNE’s International Nursing Ethics Conference. Discussing movies with
undergraduate Nursing students: an interactive approach for teaching ethics 4-6
Oct 2012, Izmir, Turkey. (oral presentation)
-5th International nursing management conference. 17-19 Novomber 2011, Papillon
Zeugma Hotel & Resort, Antalya, Turkey
- Developing nursing ethics in Iran through innovative continuing education
programs. ICNE 2010 ‐ 11th International ICNE Conference, 12-14 September.
Nursing Ethics and Health Care Policy: Bridging Local, National and International
Perspectives. Turku, Finland, University of Turku, Department of Nursing Sciences. (oral
presentation)

- Caring relationship as was experienced by Iranian Patients and their companion.
The First International Nursing Education, Research and Practice. Tsaloniki, Greece;
2009 Oct. (oral presentation)

-Patients rights in Assisted Reproductive Technology (ART).

Infertility

congress,(ISRM), 2009 Feb, Tehran, Iran (poster presentation)

-Code of ethics for Iranian nurses. International conference of Nursing Ethics, 1417 July 2008, Yale University, New Haven, USA. (oral presentation)

-Patients, Nurses and physicians’ experience with patients’ rights. International
conference of Nursing Ethics, 14-17 July 2008, Yale University, New Haven, USA.
(oral presentation)
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- A new approach for teaching ethics to nursing students: An action research,
International Nursing Research Congress, Albaste, Spain, Nov 2006 (poster
presentation)

-An Iranian perspective on patients’ rights: A qualitative study. Oral presentation
16th International Nursing Research Congress, Sigma Theta Tau, Honor Society of
Nursing, USA, Hawaii Big Iseland, July 2005(oral presentation)

-Teaching Nursing Ethics in Iran , ICNE Periodical Conferences, Surrey University,
Guilford, UK(oral presentation)
Nursing students' opinion toward nursing and attrition in Iran. Nursing Research
Congress, Madrid, Spain. 2005(oral presentation)

-Breast Cancer patients’ rights, The first Iranian Applied Congress on Centinle Node
Desection. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Feb 2006(oral
presentation)

-An investigation on patients' knowledge of their rights, Bioethics Congress, Bursa,
Turkey, 2002(oral presentation)

-A comparative investigation on pain caused by standard and z-track methods for
I.M injection 4th Europian Pain Congress, Peraha, Checz Republic Sept 2003 (poster
presentation)

 سمينار، کارگاه،برگزاری کنگره
 كارگاه اخالق پرستاري با رويکرزد بالیني،حرفه پرستاري،  همايش پرستار حرفه اي، عضو هيئت رئيسه تهران،1389  عضو کميته علمي و سخنران كنگره سراسري پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران بهمن كنگاره ساالیانه اخاالق." مروري بر مطالعات ان ام شاده در اياران: عضو کميته علمي و سخنران"منشور حقوق بیماران1389  مهر28-29 . دانشگاه علوم پزشکي تهران،پزشکي
 دانشاگاه علاوم، عضو کميته علمي و سخنران "ضرورت منشور اخالقي براي پرستاران" اولاین كنگاره اخاالق پرساتاري تهران،1389  دي ماه.بهزيستي و توانبخشي
 دفتار آماوزش ماداوم، اجرايي و ساخنران در بایش از دوازده كارگااه اخاالق حرفاه اي و حقاوق بیماار،  دبيرعلمي، طراح، و ارديبهشات و خارداد1387  بهمن، آذر، آبان، تیر،1386  آبان و دي،دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران.پرستاري
1388 و1389 ،  دي،آبان
 مركز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران،1389  مدرس كارگاه هاي روش تحقیق مركز توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران،1389  مدرس كارگاه اخالق حرفه اي مركز توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران،1389 OSCE  مدرس كارگاه تهران،1388  بهمن، دبير علمي و سخنران كنگره سراسري پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران14

 مدرس كارگاه روش تحقیق  ،1388مركز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران عضو کميته علمي و سخنران كنگره سراسري پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 7-5 ،بهمن  ،1387تهران عضو کميته علمي و سخنران پانزدهمین كنگره باروري ،ناباروري1387 . عضو کميته علمي شانزدهمین كنگره باروري ،ناباروري1388 . عضو کميته علمي و سخنران دومین كنگره بین المللي اخالق پزشکي .مركز تحقیقات تاريخ و اخاالق پزشاکي .دانشاگاهعلوم پزشکي تهران ،فروردين 1387
 طراح و سخنران كارگاه مقدماتي اخالق پرستاري و حقوق بیمار .دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشاکي اصافهان ،بهمان1386
 عضو کميته علمي و اجرایي اولین كارگاه آموزش مراقبت از بي اختیاري ،زخم و استومي .دفتر آماوزش ماداوم دانشاکدهپرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران تیر ماه 1386
 دبير علمي دومین كارگاه آموزش مراقبت از بي اختیاري ،زخم و استومي .دفتر آموزش مداوم دانشاکده پرساتاري و مامااييعلوم پزشکي ايران آبان ماه 1386
 عضو کميته علمي و سخنران در كنگره سراسري پرستار و قانون .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج ،پائیز 85 طراحي و اجرای چند دوره كارگاه آموزشي اخالق پرستاري .دانشکده پرستاري دانشگاه علاوم پزشاکي تهاران ،زمساتان ،1384بهار  1385و تابستان  1385دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
 مدرس كارگاه روش تحقیق كیفي تابستان  ،1386مركز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران مدرس كارگاه روش تحقیق كیفي تابستان  1384دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران مدرس كارگاه روش تحقیق كمي تابستان  1385دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران برنامه ريزي و تدريتهران -دي 81
 -مدرس كارگاه آموزشي روش هاي ارزشیابي ،دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران1379

در كارگاه اموزشي اصول و فنون پرساتاري -دانشاکده پرساتاري و ماماايي دانشاگاه علاوم پزشاکي

 مدرس كارگاه فرايند آموزش در علوم پزشکي مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي تهران1376 ، برنامه ریزی و تدریس كارگاه آموزشي اصول و فنون پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران،شهريور 79
 سخنراني " آموزش اخالق پرستاري "  ،همايش سراسري پرستاري ايران سال  1400افق ها و چالش ها-آذر،83 سخنراني " حقوق بیمار"  ،همايش سراسري پرستاري ايران سال  1400افق ها و چالش ها-آذر83 عضو کميته علمي ،سخنران و عضويت در پانل اخالق در علوم پزشکي  ،همايش سراسري پرستاري ايران سال  1400افقها و چالش ها-آذر83
 سخنراني در همايش سراسري آموزش نوين در پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان -بهمن 82 برگزاري و تدري در كارگاه ارزيابي خود و همتا ،دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران – بهمن 82 سخنراني در همايش سراسري مفاهیم پرستاري -اذر  – 82گرگان برگزاري و آموزش در پايگاه هاي مشاوره و راهنمايي پرستاري در هفته پرستار – 82 برگزاري و آموزش در پايگاه هاي مشاوره و راهنمايي پرستاري در هفته پرستار – 81 مدرس سمینار تحقیقات كیفي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،خرداد 1381 مدرس كارگاه تازه هاي واكسیناسیون دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران -اسفند 81 سخنراني در كنگره سراسري بیماريهاي عفوني و گرمسیري-زمستان  -81تهران عضويت در پانل نمونه برداري و انتقال به آزمايشگاه كنگره سراسري بیماريهاي عفوني و گرمسیري،زمستان 81تهران -سخنراني در اولین همايش مواجهه با بالياي طبیعي  ،دانشگاه علوم پزشکي تهران  ،مهر 81
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 "بازنگري برنامه آموزشي كارشناسي پیوسته پرستاري" دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران ،ارديبهشات78
– ارائه مقاله «پرستاري و مراقبت در منزل در اروپا» در ژورنال كالب دانشکده پرساتاري و ماماايي علاوم پزشاکي تهاران 18
اسفند .76
– ارائه مقاله «ده گام موفقیت آمیز در آموزش بیمار» در ژورنال كالب دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي تهران  1اسفند
.75
 سخنراني در سمینار مراقبتهاي اولیه بهداشتي  .دانشگاه علوم پزشکي ايران ،خرداد .73کارگاه ها و دوره های آموزشي(شركت كننده)
 سبک زندگي ،نشست هما انديشي استادان دانشکده پرستاري و مامايي91/10/19 ، تعلیم و تربیت اسالمي ،نشست هما انديشي استادان دانشکده پرستاري و مامايي91/12/16 ، داوري اخالقي مقاالت علمي ،ان من علمي اخالق در علوم  .فناوري .وزارت علوم و آموزش عالي ،اسفند87 دوره تکمیلي  6ماهه دكتري دردانشگاه ساري انگلستان 2007-2006Intensive course on nursing ethics, KU Leuven, Belgium, 2012
Self Assesment, Business excellent consultation group, Tehran, Iran, 2012
EFQM Excellence model, Business excellent consultation group, Tehran, Iran,
2012
PhD 6 months Scholarship, European Institute of Health & Medical
Sciences(EIHMS), University of Surrey, Guildford, UK, 2006- 2007
Ethics in Health Care Systems. European Institute of Health & Medical
Sciences(EIHMS), University of Surrey, Guildford, UK, 2006
Medical

&

Qualitative Data Analysis. European Institute of Health
Sciences(EIHMS), University of Surrey, Guildford, UK, 2006

Management & Leadership. (One week full time course) (2006) European Institute
for Health & Medical Sciences (EIHMS) University of Surrey, Guildford, UK
Evidence Based Practice, Sigma Teta Thau, Honor Society of Nursing, Hawaii, USA,
2005
Teaching Ethics to Health Care Students. International Center for Nursing
Ethics(ICNE), University of Surrey, Guildford, UK, 2004
 كارگاه آموزشي مدريت و برنامه ريزي استراتژيک -اسفند  82تا خرداد  83دانشگاه علوم پزشکي تهران كارگاه آموزشي رسالت و اهدا دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران -تیر 83 در كارگاه آموزشي  Scientific Writingدانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران -اسفند 82 كارگاه آموزشي  Scientific Writingدانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران -اسفند 79 كارگاه آموزشي "فرايند آموزش در علوم پزشکي" مركز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،اسفند 77 كارگاه روش تحقیق در علوم پزشکي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران آذر 74 همايش كشوري آموزش پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران . 23-26.آبان .7916

 سمینار بررسي مسائل و شیوههاي بالیني دانشگاه علوم پزشکي تهران 5-6 .اسفند .76دروس تدریس شده
 اخالق زيست پزشکي(كارشناسي و كارشناسي ارشد) روش هاي تدري (كارشناسي ارشد و دكترا) روش تحقیق (كمي و كیفي) كارشناسي ارشد و دكترا مديريت و برنامه ريزي آموزشي(دكترا) سن ش و ارزشیابي(دوره دكترا و كارشناسي ارشد) طرح و برنامه ريزي درسي (كارشناسي ارشد) تمرين تدري (كارشناسي ارشد) تئوري هاي رهبري(كارشناسي ارشد) اصول مديريت(كارشناسي ارشد) اصول مديريت پرستاري(كارشناسي ارشد) اخالق حرفه اي (كارشناسي و كارشناسي ارشد) اصول و فنون پرستاري (تئوري و عملي) پرستاري بهداشت جامعه ( I,II,IIIكارشناسي و كارشناسي ارشد) اصول و مباني اپیدمیولوژي كارشناسيموضوعات مورد عالقه برای تحقيق
حقوق بیمار و اخالق حرفه اي
رضايتمندي بیمار ،رضايت ش لي پرستاران
آموزش پرستاري ،رويکردهاي كیفي تحقیق ،فنومنولوژي ،اقدام پژوهي
خرداد  95به روز شده است.
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