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: حرفه اي  –: سوابق شغلي  پ  

 

 سال فعاليت

( ماه 19) بیمارستان امام نقده طرح نیروی انساني   

ترم(  4) دانشگاه آزاد اسالمي واحد خویمربي پرستاري    

سال( 5/1) ارومیه پرستار پیماني بیمارستان امام خمیني  

 پرستار پیماني بیمارستان شهید مدني خوی

بیمارستان شهید مدني خوی سوپروایزر آموزشي  

بیمارستان شهید مدني  فوق تخصصي گوارش بخش و آی سي يو  سرپرستار بخش 

 خوی 

دانشکده پرستاری و بهداشت خوی هيئت علمي  عضو    

 مدیر گروه اتاق عمل و فوریتهاي پزشکي 

7713-7913  

1379-3811  

2138-3138  

1383-8813  

3881-1389  

تا زمان   1389از سال 

 انتقال به دانشکده 

1390از مهرماه   

1401 

 

 

 

 :پایان نامه كارشناسي ارشد    .5

 1388اورهای بهداشتي و رفتارهای تشخیص زودرس سرطان پستان در کارکنان زن مراکز بهداشتي درماني شهر تبريز ب

    رضايي مهین برادران :استاد راهنما

 سنجي ابزار معني زندگي در زنان مبتال به سرطان پستان: يك مطالعه ترکیبيطراحي و روان پایان نامه دكترا:

 اساتید راهنما: دکتر آرام فیضي و دکتر عبداهلل خرمي مارکاني 
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 سمت هاي اجرایي و عضویت در كميته ها و تشکل ها 

 سمت / عضویت  سال ردیف 

 یدانشکده پرستاری و بهداشت محیط خو EDOول  مسئ 1393از شهريور 1

 دانشگاه   مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيعضو شوراي توسعه آموزش پزشکي   1394از مرداد  2

دانشکده پرستاری و بهداشت محیط خویعضو شوراي آموزشي   1393از ارديبهشت  3  

بیمارستان شهید مدني خوی سوپروایزر آموزشي 1389-1388 4  

تا   1389سال  زا 5

 انتقال به دانشکده 

آی سي يو و بخش فوق تخصصي گوارش بیمارستان شهید  بخش  ازي و مسئوليت دو  راه اند

 مدني خوی

 بیمارستان شهید مدني خوی  Aمسئول كنترل آنفلوانزاي   1390-1384 6

 بیمارستان شهید مدني خویعضو تيم احياي   1390-1384 7

 بیمارستان شهید مدني خوی اء كيفيتعضو كميته ارتق 1390-1386 8

 ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری عضو كميته علمي كنگره 1393 9

 ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  عضو كميته اجرایي كنگره 1393 10

 ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  عضو پانل ارتباط با بيمار در كنگره 1393 11

 یملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستار در كنگره  عضو پانل دانشجویي  1393 12

 عضو فعال بسيج جامعه پزشکي   تا کنون 1385از  13

 شهرستان خوی عضو فعال بسيج اساتيد   تا کنون 1390از  14

 استان آذربايجان غربي )رسته مهارت( عضو جمعيت هالل احمر تا کنون 1389از  15
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 : پژوهشي داخل و خارج از كشور–علمي    مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر –ت  

 

سال  ف ردی

 انتشار 

 نام مجله  عنوان مقا له  نویسنده/نویسندگان

1 1388 

 

لیال مختاری، مهین برادران رضايي،  

اصغر محمدپوراصل، دکتر 

 سیدمحسن موسوی 

باورهای بهداشتي کارکنان زن مراکز 

بهداشتي درماني شهر تبريز نسبت به  

 خودآزمايي پستان

تاری و مامايي  پرس مجله

 تبريز 

 

2  

1389 

 

مختاری، مهین برادران رضايي،   لیال

اصغر محمدپوراصل، دکتر 

 سیدمحسن موسوی 

باورهای بهداشتي کارکنان زن مراکز 

بهداشتي درماني نسبت به خودآزمايي و  

 معاينات کلینیکي پستان 

مجله پرستاری و مامايي  

 اردبیل 

 

3 1388 

 

 تاریحمیده پرتواعظم، لیال مخ

 حبیبه پرتواعظم

 

دگي در دختران  فراواني و شدت افسر

نوجوان دبیرستانهای عادی دخترانه 

 1386-87شهرخوی در سال تحصیلي 

مجله دانشکده پرستاری  

 و مامايي ارومیه

 

4 1390 

 

لیال مختاری، مهین برادران رضايي،  

اصغر محمدپوراصل، دکتر 

 سیدمحسن موسوی 

 

کنان زن مراکز بررسي باورهای بهداشتي کار

نسبت به انجام  اني شهر تبريز بهداشتي درم

ماموگرافي و معاينات کلینیکي پستان،  

1388 

دو ماهنامه پرستاری 

 ايران 

 

5 1391 

 

زينب حبیب پور، معصومه 

اکبربگلو، شهريار سخايي، لیال  

 مختاری

ستدرم فرسودگي شغلي در زنان شاغل در  

شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال  

1391 

 سالمت جامعه 

 

6 1392 

 

عبداهلل خرمي   لیال مختاری،

 کاني، زينب حبیب پور رما

 

بررسي باورهای بهداشتي و رفتارهای  

 تشخیص زودرس سرطان پستان در 

 کارکنان زن مراکز بهداشتي درماني تبريز

مجله دانشکده پرستاری  

 ارومیه و مامايي
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7 2014 

 

لیال مختاری، عبداهلل خرمي  

 کاني رما

 

Health beliefs and breast cancer 

early detection behaviors among 

female healthcare providers in 

Tabriz health centers 

BCCR journal 

 

8 1393 

 

عبداهلل خرمي ماکاني، فريده  

يغمايي، محمد خداياری فرد،  

 علیرضا ديدارلو، لیال مختاری

ترجمه و روان سنجي مقیاس تندرستي 

 عنوی در پرستاران انکولوژی م

پرستاری  مجله دانشکده 

 ارومیه و مامايي

 

9 1393 

 

لیال مختاری، عبداهلل خرمي  

 کاني، زينب حبیب پور رما

بررسي تاثیر آموزش به روش چهره به چهره  

 و ارائه پمفلت بر آگاهي مادران شیرده

مجله دانشکده پرستاری  

 ارومیه و مامايي

بداهلل خرمي  لیال مختاری، ع  1393 10

 کاني، زينب حبیب پور رما

 

باورهای بهداشتي و رفتارهای   ستگيهمب

تشخیص زودرس سرطان پستان در زنان 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني  

 شهر خوی 

فصلنامه مديريت ارتقای  

 سالمت

لیال مختاری، عبداهلل خرمي   1395 11

 معصومه مددی  کاني، رما

 در شخصي يترضا با ترخیص علل و میزان

 شهید ستانبیمار سرپايي و بستری بیماران

 1392سال  در خوی مدني

مجله دانشکده پرستاری  

 ارومیه و مامايي

زادگان،  ینحس يبا فر يي، بقا یمرح 1396 12

 دوست،   یهنم  یسعد ،یمختار یالل

 یدوره دکترا ي برنامه درس یقيتطب يسهمقا

 نو ارد یهترک يران،در سه کشور ا یپرستار

 دانشکده لهمج

 و مامايي پرستاری،

 کردستان پیراپزشکي

رحیم بقايي، سعدی میهن دوست،  1397 13

 لیال مختاریفريبا حسین زادگان، 

  يدوره کارشناس ي برنامه درس يسهمقا

 نو ارد یهترک يران،در سه کشور ا یپرستار

 و آموزش فصلنامه دو

 پرستاری  در اخالق 

  الیعبداهلل خرمي مارکاني، ل 2018 14

 ، زهرا خانعلیلومختاری

 Evidence on the Patient 

Safety Culture and Nursing 

Work Environment in Iran 

Patient safety & 

quality 

improvement 

Journal 

  ،)مسول( یمختار یالل يي، بقا یمرح 2018 15

 یهنم  یزادگان، سعد ینحس يبافر

  مقايسه تطبیقي برنامه درسي کارشناسي

 دن ارشد پرستاری در ايران، ترکیه و ار

 ريه آموزش پرستاری نش
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 دوست

زادگان،  ینحس يبا فر يي، بقا یمرح 2018 16

 یهن دوستم  یسعد ،یمختار یالل

 دکترای دوره درسي برنامه تطبیقي مقايسه

 اردن  و ترکیه ايران، کشور سه در پرستاری

مجله دانشکده  

و   يي ماما ی،پرستار

 کردستان یراپزشکيپ 

17 0182   يعبداهلل خرم، لیال مختاری 

 ي مارکان 

و همراهان آن ها نسبت به  یمارانب  يدگاهد

 یمارستانب یماردرب يمنشور حقوق يترعا

 یخو يدانشکده علوم پزشک یها

  ی،فصلنامه پرستار

 یراپزشکيو پ  يي ماما

15 2020 Didarloo A, Mokhtary L, 

Khalkhali HR, 

Ahangarzaeh Rezaei S 

The impact of the theory-based 

training on beliefs of women 

towards breast cancer screening 

behaviors 

Current women’s 

health review 

19 2021 Baghaei R, Mokhtari L, 

Mihandoost S, 

Hosseinzadegan F 

Comparative study of nursing 

education in three Middle East 

countries 

Journal of Medical 

Education 

Development 

سعدی  ال مختاری،لی ،رحیم بقايي 2021 20

 ، فريبا حسین زادگانتمیهن دوس

مطالعه تطبیقي آموزش پرستاری در سه 

 کشور خاورمیانه

جله توسعه آموزش در م

 علوم پزشکي 

21 2021 Mokhtari L, Khorami 

Markani A, Khalkhali 

HR, Feizi A 

The perceived social support by 

Iranian women with breast 

cancer: a qualitative study 

 

Supportive care 

in cancer 

، ، رضوان قهرمان زادهیمختار یالل 1400 22

  ي، عبداهلل خرمنصراهلل زاده یالل

 ي مارکان 

محور بر   یتمعنو یمداخله آموزش یرتاث

  یو تکامل معنو یسالمت معنو

 ی پرستار یاندانشجو

  ی،فصلنامه پرستار

 یراپزشکيو پ  يي ماما

23 2022 Mokhtari L, Feizi A, 

Khalkhali HR, Khorami 

Markani A  

Lived Experience of Women 

Suffering from Breast Cancer 

about Meaning of Life: 

Evidence from Society of 

Iranian Women 

Health Education 

and Health 

Promotion 

 

 :جيهاي داخلي و خار  همایش  ارایه مقاله در:ث

 نحوه ارائه  عنوان مقاله عنوان همايش  تاريخ رديف

1 
اسفند 

1389 

 پوستر باورهای بهداشمتي و رفترهمای تشمخیص زودرس ششممین کنگممره بممین المللممي سممرطان 
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 پستان

 

کنمان زن مراکمز بهداشمتي سرطان پستان در کار

 شهر تبريز

2 
اسفند 

1388 

پنجمممین کنگممره بممین المللممي سممرطان 

 پستان

 

Health beliefs about BSE and 

mammography among female heath 

care providers in Tabriz health 

centers,2009 

 پوستر 

3 
اسفند 

1387 

چهارمین کنگمره بمین المللمي سمرطان 

 پستان

 

 

Health beliefs and breast cancer 

early detection behaviors among 

female health care providers in 

Khoy, 2008   

 پوستر 

4 
اسفند 

1387 

کنگره سراسری ايده های نمو در عرصمه 

 سالمت

باو رهای بهداشتي و رفتارهمای تشمخیص زودرس 

در کارکنمان زن بهداشمتي خموی   سرطان پسمتان

1387 

 پوستر 

5 
 1388آبان 

 

نهمممین کنگممره مممديکال انکولمموژی و 

هماتولوژی ايران و آموزش و مراقبتهای 

 پرستاری آن

 

Health beliefs and breast cancer 

early detection behaviors among 

female health care providers in 

Tabriz health centers in 2009 

 

 پوستر 

 89مرداد  6
 زنان در آينه پژوهش 

 

 نقش زنان در حفظ و کیان خانواده و جامعه

 

 سخنراني 

7 
 

 89مرداد 

 زنان در آينه پژوهش 

 

 زنان و توسعه پايدار

 

 پوستر 

8 2009 

APCC th20 

 

 

Health beliefs and breast cancer 

early detection behaviors among 

female health care providers in 

Tabriz health centers in 2009 

 

 پوستر 

9 
2006 

 

دهمین کنگره سراسری تازه های قلمب 

 و عروق 

بررسي روند سازگار شدن با بیماری، سیسمتمهای 

یفیت سبك زندگي بعد از يتهای اجتماعي و کحما
 سخنراني 
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 سکته قلبي 

 1390آبان  10
اولین همايش کشوری ايمنمي در نظمام 

 سالمت با محوريت ايمني بیمار

بررسي ديدگاه پرستاران نسمبت بمه انموا  و علمل 

خطاها و اشمتباهات دارويمي در شهرسمتان خموی 

1390 

 پوستر 

11 
اسمممممممفند 

1391 

شموری دانمش و دوازدهمین سممینار ک

 تندرستي

بررسي میزان رشد و تکامل معنوی در دانشجويان 

 دانشکده پرستاری و بهداشت محیط خوی
 پوستر 

12 
شممممممهريور 

1392 
 کنگره بین المللي ارتقا سالمت زنان

زودرس  تشخیص  رفتارهای  و  بهداشتي  باورهای 

کارکنا در  پستان  بهداشتي سرطان  مراکز  زن  ن 

 درماني تبريز

چاپ در 

 چهکتاب

 13 
شممممممهريور 

1392 
 کنگره بین المللي ارتقا سالمت زنان

بررسي تاثیر آموزش چهره به چهره و ارائه پمفلت 

بممر آگمماهي مممادران شممیرده در شهرسممتان خمموی 

1392 

چاپ در 

 کتابچه

14 
شممممممهريور 

1392 
 کنگره بین المللي ارتقا سالمت زنان

بررسممي شممیو  فقممر آهممن در دختممران نوجمموان 

 رستان خویدبیرستان های شه

چاپ در 

 کتابچه

15 
شممممممهريور 

1392 
 کنگره بین المللي ارتقا سالمت زنان

بررسي سندرم فرسودگي شغلي و عوامل مموثر بمر 

آن در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر 

 خوی

چاپ در 

 کتابچه

 1393مرداد  16
دومممین کنگممره کشمموری دانشممجويي 

 پژوهشهای علوم پزشکي

منشور حقوقي بیماران در بررسي میزان رعايت 

 بیمارستان های شهر خوی

چاپ در 

 کتابچه

 1393مرداد  17
دومممین کنگممره کشمموری دانشممجويي 

 پژوهشهای علوم پزشکي

بررسي کیفیت زندگي بیماران قلبي در بیمارستان  

 های شهر خوی

چاپ در 

 کتابچه

 1393مرداد  18
دومممین کنگممره کشمموری دانشممجويي 

 پژوهشهای علوم پزشکي

سي میزان رشد و تکامل معنوی در دانشجويان برر

 دانشکده پرستاری و بهداشت محیط خوی

چاپ در 

 کتابچه

19 
اسمممممممفند 

1393 
شخصي  کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات  رضايت  با  ترخیص  علل  و  میزان  بررسي 

شهید  بیمارستان  سرپايي  و  بستری  بیماران  در 
 سخنراني 
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 92مدني خوی در سال  پرستاری

20 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

با   ارتباطي  مهارتهای  اصول  رعايت  میزان  بررسي 

 بیمار در دانشجويان پرستاری شهرستان خوی 
 سخنراني 

21 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

بررسي همبسمتگي نگمرش معنموی و گمرايش بمه 

 حفممظ ممموازين حممريم بیممماران در دانشممجويان

 پرستاری مجتمع آموزش عالي سالمت خوی

 سخنراني 

22 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

بررسي تاثیر مالقات بمر شاخصمهای فیزيولموژيکي 

بیماران در بخش مراقبتهای ويژه قلبي بیمارستان 

 1390شهید مدني خوی سال 

 سخنراني 

23 
اسمممممممفند 

1393 

ت کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدما

 پرستاری

شخصي   رضايت  با  ترخیص  علل  و  میزان  بررسي 

 93در بیمارستان شهید مدني خوی در سال 
 پوستر 

24 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

منشور حقوقي   بررسي میزان رعايت

 بیماران در بیمارستان های شهر خوی 
 پوستر 

25 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

پرستاری   نويسي گزارش  وضعیت بررسي

 بیمارستان های خوی  در
 پوستر 

26 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

در    بررسي کیفیت زندگي بیماران قلبي

 بیمارستان های شهر خوی 
 پوستر 

27 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

محیط يرای ارتقاء  شناخت اصول ضروری بهداشت

 سالمت و ايمني در خدمات پرستاری
 پوستر 

28 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

بررسي ارتباط آگاهي پرستاران در زمینمه مسمائل 

قممانوني پرسممتاری بمما خطاهممای حرفممه ای در 

 بیمارستاهنای شهر خوی

 پوستر 

29 
اسمممممممفند 

1393 

 کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات

 پرستاری

بررسي دانش تسکین درد سالمندان در پرسمتاران 

 شاغل بیمارستانهای شهرستان خوی
 پوستر 
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30 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

ارتباط فاز آموزشي مدل پرسید با کیفیت زنمدگي 

سالمندان تحت پوشمش فرهنگسمرای سمالمندان 

 تهران

 پوستر 

31 
اسمممممممفند 

1393 

ارتقمماء کیفیممت خممدمات کنگممره ملممي 

 پرستاری

ترجمه و روان سمنجي مقیماس نگمرش بمه افمراد 

 سالمند در جامعه پرستاری
 پوستر 

32 
اسمممممممفند 

1393 

کنگممره ملممي ارتقمماء کیفیممت خممدمات 

 پرستاری

بررسي میزان رشد و تکامل معنوی در دانشجويان 

 دانشکده پرستاری و بهداشت محیط خوی
 پوستر 

33 
آبمممان مممماه 

1394 

در نظام سمالمت بما همايش ملي ايمني  

 محوريت ايمني بیمار

بررسي همبستگي بین بارکاری پرستاری و ايمني 

بیمار در بیماران بما مشمکالت داخلمي و جراحمي 

بستری در بیمارستانهای وابسته به شبکه بهداشت 

 و درمان خوی: يك مطالعه تلفیقي

 پوستر 

34 
آبمممان مممماه 

1394 

سمالمت بما   همايش ملي ايمني در نظام

 محوريت ايمني بیمار

بررسممي میممزان رعايممت ايمنممي توسممط کارکنممان 

 خدمات بیمارستاني در بیمارستانهای دولتي خوی
 پوستر 

35 
اسمممممممفند 

1394 
 همايش ملي بهداشت و سالمت جوانان

بررسي نگرش نسبت به اعتیماد و ممواد وخمدر در 

 1394ن دبیرستانهای خوی، نوجوانا
 سخنراني 

36 
اسمممممممفند 

1394 
 سالمت جوانانبهداشت و  همايش ملي  

بررسي نگرش و گرايش به ارتبماط قبمل از ازدوا  

در دانشجويان سال اول دانشمگاه آزاد و دانشمکده 

 1392پرستاری خوی در سال 

 پوستر 

37 
اسمممممممفند 

1394 
 همايش ملي بهداشت و سالمت جوانان

بررسي همبستگي بین بار کاری پرستاری و ايمني 

با مشکالت داخلي و جراحمي در   بیمار در بیماران

 بیمارستانهای خوی: يك مطالعه تلفیقي

 پوستر 

38 
شممممممهريور 

1396 

همايش بین المللي حرفمه ای شمدن در 

 پرستاری

 

A review of nursing education 

development in Iran 
 پوستر 
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39 
شممممممهريور 

1396 

همايش بین المللي حرفمه ای شمدن در 

 پرستاری

 

The role of education on 

professional socialization of nursing 

students: Review article 

 سخنراني 

40 
شممممممهريور 

1396 

همايش بین المللي حرفمه ای شمدن در 

 پرستاری

 

Comparative study of nursing PhD 

curriculum in Iran with Turkey and 

Jordan 

 سخنراني 

41 
شممممممهريور 

1396 

ای شمدن در   همايش بین المللي حرفمه

 پرستاری

 

The comparison of master of nursing 

in Iran, Turkey and Jordan 
 پوستر 

42 
شممممممهريور 

1396 

همايش بین المللي حرفمه ای شمدن در 

 پرستاری

 

The barriers to observation of ethics 

professional in confronting with 

clinical ethics challenges and 

suggested strategies 

 سخنراني 

43 
شممممممهريور 

1396 

همايش بین المللي حرفمه ای شمدن در 

 پرستاری

 

A comparative study of the 

curriculum of undergraduate nursing 

education in Iran, Turkey and Jordan 

 پوستر 

 1400بهمن  44
کنفرانس بین المللي بهداشت، درممان و 

 ارتقای سالمت

The perceived social support by 

Iranian women with breast cancer: a 

qualitative study 

 

 سخنراني 

 1400بهمن  45
کنفرانس بین المللي بهداشت، درممان و 

 ارتقای سالمت

The impact of the theory-based 

training on beliefs of women 

towards breast cancer screening 

behaviors 

 سخنراني 

  :عناوین  طرح هاي تحقيقاتي:ج

 وضعيت طرح  عنوان طرح  سال ردیف 

 درحال اجرا  خاتمه يافته سمت

  خاتمه يافته همکار علمي اورهای بهداشتي و رفتارهای تشخیص زودرس  ب 1388 1
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سرطان پستان در کارکنان زن مراکز بهداشتي  

 1388درماني شهر تبريز 

  )پايان نامه

( کارشناسي ارشد  

 

2 3911  

 

ارتباط باورهای بهداشتي و رفتارهای تشخیص 

زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به  

 1391مراکز بهداشتي شهر خوی 

 مجری طرح 

 

 خاتمه يافته

 

 

3 1391 

 

بررسي آگاهي و نگرش بیماران بستری در بخشهای 

روانپزشکي شمال استان آذربايجان غربي و خانواده  

 ا الکتروشوكآنها نسبت به درمان ب 

 همکار علمي 

 

  

4 1391 

 

بررسي همبستگي بین تندرستي معنوی و رضايت 

 شغلي در کارکنان شبکه بهداشت و درمان خوی

 

 همکار علمي 

 

  

بر تندرستي معنوی و تکامل   يآموزشبرنامه تاثیر  1394 5

و بهداشت  معنوی دانشجويان دانشکده پرستاری 

 خوی 

 

 مجری طرح 

 

  

رآيند مواجهه پرستاران با آسیب های ناشي  تبیین ف 1393 6

 از تماس با اجسام نوك تیز: طراحي مدل

 همکار علمي 

 

  

7 4139 بررسي تاثیر آموزش پرستاری مبتني بر شواهد بر   

مهارت اجرای فرآيند پرستاری در دانشجويان 

 دانشکده پرستاری خوی

 مجری طرح 

 

  

شغلي با   بررسي مقايسه ای عوامل خطرزای مواجهه 1395 8

و ترشحات بمار در پرستاران شاغل  اجسام نوك تیز 

در بخشهای جنرال و داخلي بیمارستانهای خوی در 

 1395سال 

 همکار علمي 

 

  

   همکار علمي بررسي تاثیر مداخله آموزشي تئوری محور بر  1396 9
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باورهای بهداشتي زنان نسبت به رفتارهای غربالگری  

 سرطان پستان

  يابتد يريتيپرسشنامه خود مد  يو روانسنجترجمه  1396 10

 2نو   يابت مبتال به د یماراندر ب

   همکار علمي 

ای دو روش آموزش سنتي و  بررسي مقايسه 1396 11

الکترونیکي بر میزان يادگیری الکتروکارديوگرافي  

دانشگاه علوم پزشکي   8دانشجويان پرستاری ترم 

 1396 ارومیه در سال

   همکار علمي 

12 7139 طراحي و روانسنجي ابزار معني زندگي در زنان مبتال   

 به سرطان پستان: يك مطالعه ترکیبي

همکار علمي  

 )رساله دکترا(

  

13 1140 زنان مبتال به سرطان  یمعنو يتندرست یني ب یشپ  

  ياجتماع  يتو حما يزندگ  ي پستان بر اساس معن

 آنها

اول )در  مجری

 دست داوری(

  

ه روش بازخورد محور مبتني بر نظريه آموزش ب یرتاث 1401 14

از  کننده یشگیریپ رفتارهای در انگیزش محافظت 

 شهرستان خوی  سالمت یران سفندر ز ینهسرطان س

)در   دوم یمجر

 (یدست داور

  

 یبرا یناستقرار در بال یفرصت ها و چالش ها 1401 15

مطالعه   يك: يراندر ا یپرستار  يعلم  یاته یاعضا

 یفيک

در  )همکار علمي 

 (یدست داور

  

 

 

 شركت در جشنواره و فرآیندهاي دانشگاهي

 ردیف  سال عنوان فرآیند كسب رتبه

فرآيند مطلوب دانشگاهي  

هفتمین جشنواره شهید 

استفاده از روش ارزشیابي دو نفری برای کمك به دانشجويان با افت 

تحصیلي در آزمونهای میان ترمي در درس آمار حیاتي و روش تحقیق 

1392-93   1 
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 در پرستاری مطهری 

طراحي و روان سنجي ابزاری برای بررسي عملکرد انفرادی دانشجويان  فرآيند منتخب دانشگاهي 

 در بحثهای گروه کوچك در واحد درسي روش تحقیق در پرستاری 

1392-93  2 

استفاده از روش ارزشیابي دو نفری برای کمك به دانشجويان با افت  فرآيند منتخب دانشگاهي 

صیلي در آزمونهای میان ترمي در درس آمار حیاتي و روش تحقیق تح

 در پرستاری

1392-93  3 

 

 

 

:ها و دوره هاي آموزشي  : شركت در كارگاه چ  

 

 1389اسفند    تهران ششمین کنگره بین المللي سرطان پستان 1

 1388اسفند    تهران مین کنگره بین المللي سرطان پستانپنج 2

 1387اسفند    تهران ن المللي سرطان پستانچهارمین کنگره بی 3

 1389مرداد  خوی  زنان در آينه پژوهش 4

 1387اسفند  ارومیه  کنگره سراسری ايده های نو در عرصه سالمت 5

و آموزش و   نهمین کنگره مديکال انکولوژی و هماتولوژی ايران 6

 مراقبتهای پرستاری آن

 1388آبان  تهران 

 1387اسفند  ارومیه  بتني بر شواهدرگاه کشوری پزشکي مکا 7

 1387ارديبهشت  تبريز  پزشکي و اورژانس پیش بیمارستاني همايش فوريتهای 8

 1386اسفند  تبريز  همايش سراسری زايمان طبیعي 9

10 congress of the Iranian heart association th51  2006 تهران 

 1385آدر  تهران  سمینار هپاتیتهای ويروسي در بیماران ديالیزی 11

 1392شهريور  ارومیه  کنگره بین المللي ارتقا سالمت زنان 12
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 1393اسفند  خوی  کنگره ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  13

 1394اسفند  ارومیه  همايش ملي بهداشت و سالمت جوانان  14

 1396شهريور  ارومیه  همايش بین المللي حرفه ای شدن در پرستاری 15

 

   كارگاه ها و دوره هاي آموزشي در تدریس  

1 Orientation 1389 شبکه بهداشت و درمان خوی 

 1388 شبکه بهداشت و درمان خوی پرستاری بهداشت جامعه 2

 1387 شبکه بهداشت و درمان خوی مداخالت پرستاری در دارو درماني  3

 1392 جمعیت هالل احمر خوی  جمعیت هالل احمر  3دوره مربیگری درجه  4

 1390 شبکه بهداشت و درمان خوی صول مراقبت از بیمار برای کمك بهیاران ا 5

 1393 دانشگاه علوم پزشکي ارومیه مباني قانوني حقوقي در حرفه پرستاری 6

 1394 مجتمع آموزش عالي سالمت خوی ارتقاء تندرستي معنوی و تکامل معنوی  7

 1394 مجتمع آموزش عالي سالمت خوی عفونتهای بیمارستاني  8

 1394 شبکه بهداشت و درمان خوی دستگاههای موجود در بیمارستان یکاربر 9

 1400 دانشکده علوم پزشکي خوی کارگاه ابزارسازی  10

 1401 دانشکده علوم پزشکي خوی کارگاه نقش پرستار در طرح پزشك خانواده 11

 

 

 دروس تدریس شده 

 سال تدريس   نام درس  رديف

 تا کنون 1390 )پرستاری سالمت جامعه(  1 هجامعبهداشت پرستاری  1

 1390 پرستاری بیماريهای گوارش  2

 1390   بیماريهای پوست، سوختگي و معلولیت 3
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 تا کنون 1390 )پرستاری بهداشت محیط(  3 پرستاری بهداشت جامعه 4

 1395تا  1390 عفوني پرستاری بیماريهای 5

 1395تا  1391 (ICU)ژه پرستاری وي 6

 تا کنون 1391 )پرستاری سالمت فرد و خانواده(  2ستاری بهداشت جامعه پر 7

 1391 آموزش بهداشت  8

تدريس دروس پرستاری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوی  9

 واحد(  12)

1382-1379 

 

 

 )مربوط به هيات علمي(  شركت در كارگاههاي آموزشي

 برگزار كننده  عنوان كارگاه  ميزان ساعت سال ردیف 

معاونت تحقیقات و فناوری  تجزيه و تحلیل آماری داده های پژوهشي 6 1396 1

 دانشگاه 

معاونت تحقیقات و فناوری  مرور سیستماتیك  6 1396 2

 دانشگاه 

معاونت پژوهشي دانشکده   علم سنجي  3 1396 3

 پرستاری 

دانشکده   ي معاونت پژوهش تعیین حجم نمونه -آمار حیاتي 3 1396 4

 ی پرستار

معاونت تحقیقات و فناوری  تحقیقات کیفي 6 1396 5

 دانشگاه 

 دانشگاه   پ ارتش )تهران( تحلیل مطالعات کیفي  امتیاز  3 1396 6

 دانشگاه  EDCمرکز  مديريت اطالعات علمي و منابع الکترونیك سطح دو 12 1395 7

 دانشگاه  EDCمرکز  روشهای تدريس در عرصه های بالیني 12 1395 8
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نهاد نمايندگي رهبری دانشگاه   " خانواده متعالي-سبك زندگي"ست تخصصي هم انديشي اساتید نش 3 1393 9

 علوم پزشکي ارومیه

 دانشگاه  EDCمرکز  " روشها و فنون تدريس سطح دو"کارگاه دانش افزايي اساتید  6 1393 10

 انشگاه د EDCمرکز  " روش و مديريت تحقیق سطح يك"کارگاه دانش افزايي اساتید  6 1392 11

 دانشگاه  EDCمرکز  "روشها و فنون تدريس سطح يك"کارگاه دانش افزايي اساتید  6 1391 12

مديريت اطالعات علمي و منابع الکترونیك "کارگاه دانش افزايي اساتید  6 1392 13

 " سطح دو

 دانشگاه  EDCمرکز 

 دانشگاه  EDCمرکز  "يك ضوابط و مقررات دانشگاهي سطح "کارگاه دانش افزايي اساتید  2 1392 14

 دانشگاه  EDCمرکز  " دانش پژوهي آموزشي"کارگاه  6 1390 15

 دانشگاه  EDCمرکز  کارگاه آموزشي پرستاری و مامائي مبتني بر شواهد  16 1390 16

کارگاه آموزشي ترجمه و تطبیق فرهنگ پرسشنامه های پزوهشي و   8 1392 17

 پژوهشي  تعیین روايي محتوای و صوری پرسشنامه های

معاونت تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه 

معاونت تحقیقات و فناوری  کارگاه آموزشي بررسي مطالعات مبتني بر شواهد )علوم مختلف( 10 1392 18

 دانشگاه 

کارگاه آموزشي کار با گرافیکهای آزمونهای پارامتری و غیرپارامتری، روايي  12 1392 19

 و پايايي پرسشنامه ها 

ت و فناوری معاونت تحقیقا

 دانشگاه 

کمیته تحقیقات دانشجويي  کارگاه کشوری پزشکي مبتني بر شواهد 8 1387 20

 دانشگاه 

معاونت تحقیقات و فناوری  کارگاه آموزشي مهارتهای نگارشي برای اساتید دانشگاه  4 1393 21

 دانشگاه 

 سازمان فني و حرفه ای   ICDLکارگاه مهارتهای هفتگانه   130 1384 22

 

 )مربوط به بالين(  كت در كارگاههاي آموزشيشر

نمره کسب  سال برگزاری  ساعت/ امتیاز عنوان دوره آموزشي  رديف
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 شده 

 19 1390 ساعت  18 کنترل راه هوايي 1

 - 1389 امتیاز A 10آنفلوانزای نو   2

 20 1389 ساعت  22 اصول آموزش به بیمار  3

 19 1389 ساعت  24 مديريت استرس 4

 18 1389 ساعت  8 تحقیق در سیستمهای بهداشتياصول روش  5

احتیاطات همه جانبه ايدز )در سمت سوپروايزر   6

 آموزشي( 

 5/18 1388 ساعت  8

 - 1388 امتیاز 5/2 کنفرانس يکروزه هموفیلي  7

 19 1388 ساعت  24 سیستم کنترل عفونتهای بیمارستاني  8

9 CPCR 30  19 1388 ساعت 

 18 1387 ساعت  8 مديريت بحران 10

 18 1385 ساعت  25 مهارتهای بالیني پرستاری 11

 19 1385 ساعت  20 کارگاه ديابت  12

 14 1385 ساعت  12 پاسخ پزشکي در حوادث و سوانح هسته ای  13

 20 1384 ساعت  20 آموزش ضمن خدمت پرستاری  14

 100 1384 ساعت  16 برقراری ارتباط موثر با محیط و ديگران  15

 18 1384 ساعت  20 ستاری در بیماران رواني مراقبتهای پر 16

 - 1383 ساعت  8 بیماريهای عفوني شايع در حوادث غیرمترقبه 17

 17 1383 ساعت  25 توانمندسازی کارکنان 18

 18 1383 ساعت  20 بازآموزی پرستاری بیماريهای داخلي 19

 - 1382 ساعت  6 اطال  رساني دارو  20

 - 1388 ساعت  6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 21

 98 1388 ساعت  28 آشنايي با مباحث مهدويت  22
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 19 1382 ساعت  28 ترويج و توسعه فرهنگ نماز  23

 16 1386 ساعت  24 احکام و مسائل فقهي  24

 16 1385 ساعت  28 نماز  فرهنگ توسعه و ترويج 25

 

 تقدیرها و تشویقهاي دریافتي: 

 مرجع/واحد علت دریافت سال دریافت ردیف 

قائم مقام وزير در استان و رئیس دانشگاه    استاد نمونه دانشکده پرستاری و بهداشت خوی  1395 1

 علوم پزشکي ارومیه

 رئیس دانشکده پرستاری و بهداشت خوی  تقدير نامه به مناسبت روز استاد  1395 2

عالي سالمت خوی و  رئیس مجتمع آموزش عضو کمیته اجرايي همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری 1393 3

 دبیر اجرايي همايش  

رئیس مجتمع آموزش عالي سالمت خوی و  همکاری در برگزاری مطلوب همايش ملي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  1393 4

 دبیر اجرايي همايش 

مجتمع آموزش   معاونت آموزشي و پژوهشي همکاری در برگزاری کارگاه پروپوزال نويسي ويژه دانشجويان 1393 5

 عالي سالمت خوی

 بیمارستان شهید مدني خوی  سرپرست ICUفعالیت مطلوب در طول تصدی سرپرستي بخش   1390 6

 مدير شبکه بهداشت و درمان خوی Aفعالیت به عنوان سوپروايزر آموزشي و در زمینه کنترل آنفلوانزا  1388 7

 دني خوی سرپرست بیمارستان شهید م در راستای طرح تکريم ارباب رجو  1388 8

 سرپرست بیمارستان شهید مدني خوی  ساله 22جوان  CPRشرکت فعال در  1387 9

 شبکه بهداشت و درمان خوی سرپرست  لوح تقدير جهت اجرای برنامه های بهداشتي هفته سالمت  1386 10

 نقده  شبکه بهداشت و درمانسرپرست  تقدير جهت شرکت در مراسم خونگیری روز عاشورا  1379 11

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکي آذربايجان غربي  تقدير به مناسبت روز پرستار   12
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