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Book Publications:


Shahriari, Mohsen, et.al. Nursing and Midwifery Ethics. Isfahan University of Medical
Sciences Publication, 2013
 Shahriari, Mohsen, et.al. Research Methodology for Nursing and Maternity, Isfahan:
Khorasgan University Publication, 2008.
 Strategic Planning for Faculty of Nursing and Midwifery in Isfahan University of Medica
Sciences, Publication Center of Isfahan Medical Sciences University 2008.
 Shahriari, Mohsen, et.al. Medical Surgical Nursing. Translated of Black, J.m. and Hawaks,
J.H. Publication Center of Isfahan Medical Sciences University 2005.
 Shahriari, Mohsen, et.al. Promotion Health of the Heart for Nurses. Publication Center of
Isfahan Medical Sciences University 2005.
 Shahriari, Mohsen, et.al. Basic Geriatric Nursing. Isfahan: Publication Center of Isfahan
Medical Sciences University 2003.

Article Publications:
1.

Ehsan Ghadiri, Mohsen Shahriari, Jahangir Maghsoudi. The Effects of Peer-Led Education
on Anxiety of the Family Caregivers of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass
Surgery(CABG). Iranian Journal of Psychiatric Nursing, May-June 2016, 4( 2) : 56-60. (In
Persian)
2.Shahnaz Keifi, Mohsen Shahriari, Zahra Baghersad, Donya Sheibani-Tehrani, Farzaneh
Rejalian. Effects of Patient Education Program on the Quality of Nursing Care and Inpatient
Satisfaction in Surgical Wards of Selected Hospitals in Isfahan, Iran. Hosp Pract Res. 2016
Dec;1(4):129-134.

3. Moeini M*, Shahriari M, Yosefi H, Esfandiyari J, Baba Ahmadi M. An investigation on the
wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot.
Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016; 5(4): 67-75. (In Persian)
4. Zakieh Tavakoli, Narges Arsalani, Masuod Fallahi Khoshknab, Mohsen Shahriari, Akbar
Biglarian. The relation of meaning of work with organizational commitment among nurses of
Isfahan educational and therapeutic centers. Journal of Chemical and Pharmaceutical
Research, 2016, 8(2):99-105
5. Afsane Shahrani, Reza Daryabeigi, Mohsen Shahriari, Alireza Khosravi. Effect of
Continuous Care model on lifestyle modification in patients with hypertension: Randomized
clinical trial study. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5,
7S:231-239
6. Somayeh Kazem, Mohsen Shahriari*, Maryam Eghbali. Comparing the effects of two
methods of self-monitoring and telenursing on the blood pressure of patients with
hypertension. International Journal of Medical Research &Health Sciences, 2016, 5, 7S:213222
7. Mahdi Shamali, Atye Babaii,* Mohammad Abbasinia, Mohsen Shahriari, Mohammad
Akbari Kaji, Kim Oren Gradel. Minimally Invasive Endotracheal Tube Suctioning and
Suction-Related Pain, Airway Clearance and Airway Trauma in Patients with Intubation: A
Randomized Controlled Trial. Nurs Midwifery Stud. 2016 August 23
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8. Shahriari M, Khalili A, Shamsizadeh M, Mardani D, Paymard A, Molavi Vardanjani M.
Effects of Foot Reflexology on Pain in Patients after Lower Limb Amputation. J Mazandaran
Univ Med Sci 2016; 26(139): 18-26 (Persian).
9. Reyhaneh Alikhani, Mohsen Shahriari*, Sina Mobasherizadeh .Effects of a Protocol for the
Preparation of Oxygen-Moisturizing. Global Journal of Health Science. 2017, Vol. 9, No. 2:
160-165
10. Shahriari M, Alimohammadi N, Ahmadi M. Effects of a family centered program on
perceived social support in patients with congestive heart failure: An interventional study. J
Edu Health Promot 2016; 5:6.
11. Adibi P, *Shahriari M, Doosti Irani M. Development of a curriculum for endoscopy nurse
education in Iran. 2016, Nursing Education Journal, 5(1) , 38-43(persian)
12. Mohsen Shahriari, Ehsaneh Rezaei, Leila Azad Bakht, Saeid Abbasi. Comparison of the
effects of enteral feeding through the bolus and continuous methods on blood sugar and
prealbumin levels in ICU inpatients. J Edu Health Promot 2015;4:95.
13. Shamali Mahdi, Shahriari Mohsen, Babaii Atye, Abbasinia Mohammad. Comparative Study
of Job Burnout among Critical Care Nurses With Fixed and Rotating Shift Schedules. Nurs
Midwifery Stud. 2015 September; 4(3)
14. Shahriari Mohsen, Abbaszadeh A.s, Mohammadi E., Bahrami M. Definition on Nursing
Ethics Value from Quran and Islamic Literatures. The Iranian Journal of Bioethics, 4(12), p:
39-65[Persian] (2015),
15. Shahriari M, Golshan A, Alimohammadi N, Abbasi S. Fazel K. Effects of pain management
program on the length of stay of patients with decreased level of consciousness: A clinical
trial. (2015), Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, July-August, 20(4), P502507
16. Shahriari Mohsen, Mohammadi E., Abbaszadeh A.s, Bahrami M., and Fooladi MM. (2015).
Proposing Codes of Ethics for Iranian Nurses: A Mixed Methods Study. Journal of Mixed
Methods Research, p:1–15
17. Shahriari Mohsen. Conference report. Nursing Ethics Journal,(2015), Vol. 22(2) 276
18. Etemadifar Shahram, Bahrami Masoud, Shahriari Mohsen, Khosravi Farsani Alireza. Family
Caregivers' Experiences of Caring for Patients with Heart Failure: A Descriptive,
Exploratory Qualitative Study. (2015) J Nurs Res, JUNE 2015, VOL 23, N 2, p:153-161
19. Mohsen Shahriari, Ehsaneh Rezaei, Leila Azad Bakht, Saeid Abbasi. Comparison of the
effects of enteral feeding through the bolus method and continuous methods on blood sugar
and prealbumin levels in ICU inpatients. (2015), Medical Surgical Nursing Journal, spring
20. Alimohammadi Nasrollah, Maleki Bibi, Shahriari Mohsen, Chitsaz Ahmad. Effect of a care
plan based on Roy adaptation model biological dimension on stroke patients’ physiologic
adaptation level. ), Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (2015), March-April,
Vol 20(2), 275-281
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21. Raee Z, Abedi H, Shahriari M. (2014), Investigating the situation of respect for the privacy
and dignity of patients by nurses in Isfahan hospitals. Journal of Ethics in Education, Volume
2, Number 4, Summer, p21-30
22. Boroumand S., Shahriari M., Abbasi Jebeli M., Baghersad Z., Baradaranfard F.
Ahmadpoori F., (2015), Determine the level of self-efficacy and its related factors in patients
with ischemic heart disease: A descriptive correlational study, Iranian Journal of Nursing
Research, 7(4), 61-69
23. Etemadifar Shahram, Bahrami Masoud, Shahriari Mohsen, Khosravi Farsani Alireza.
(2014), Informational needs and related problems of family caregivers of heart failure
patients: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion,Vol. 3.
24. Shahriari M, Golshan A, Alimohammadi N, Abbasi S. (2014), The effect of a pain
management program on pain management in patients with decreased level of consciousness
admitted in Al-Zahra hospital ICUs; A clinical trial. Journal of Anesthesiolology and Pain,
4(1), 36-45
25. Shahriari Mohsen, Shamali Mahdi, Yazdannik Ahmadreza.(2014),The relationship between
fixed and rotating shifts with job burnout in nurses working in critical care areas, Iranian
Journal of Nursing and Midwifery Research, July-August, 19(4), p 360-365
26. Etemadifar Shahram, Bahrami Masoud, Shahriari Mohsen, Khosravi Farsani Alireza. (2014),
The effectiveness of a supportive educative group intervention on family caregiver burden of
patients with heart failure. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, May-June,
19(3), p: 217-223
27. Bahrami Masoud, Etemadifar Shahram, Shahriari Mohsen Khosravi Farsani Alireza.
(2014), Caregiver burden among Iranian heart failure family caregivers: A descriptive,
exploratory, qualitative study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, JanuaryFebruary, 19 (1), p: 56-63
28. Shahriari Mohsen, Baloochestani Elahe. (2014), Applying professional values: the
perspective of nurses of Isfahan hospitals. J Med Ethics Hist Med, 7:1
29. Shahriari Mohsen, Ahmadi M., Babaee S., Mehrabi T., Sadeghi M. (2013), Effects of a
family support program on self‑care behaviors in patients with congestive heart failure.
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, March-April, 18(2)
30. Shahriari Mohsen, Mohammadi E., Abbaszadeh A, Bahrami M. (2013), Nursing ethical
values and definitions: A literature review. Iranian Journal of Nursing and Midwifery
Research, 18(1)
31. Shahriari Mohsen, Mohammadi E., Abbaszadeh A.s, Bahrami M., and Fooladi MM. (2012)
Perceived ethical values by Iranian nurses. Nursing Ethics, 19(1) 30–44
32. Shahriari Mohsen, Shahsavari H., Alimohammadi N. (2012) Motivational factors of
adherence to cardiac rehabilitation: a qualitative research. Iranian Journal of Nursing and
Midwifery Research, 17(4).
33. Shahriari, Mohsen, (2008), Correlation between Life Style and Irritable Bowel Syndrome.
Govaresh (Scientific of the Iranian Association of Gastroenterology and Hepatology). Vol
13, Supplement, Autumn, 117
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34. Shahriari, Mohsen, et.al, Medical Education: Comprehensive Statement of Consent and
Quietus. (2009), Quarterly Journal of Scientific & Cultural of comprehensive Basij Medical
Education, Tehran, Vol 3. (in Persian)
35. Shahriari, Mohsen, Shahsavari H., Alimohammadi N. (2007), Patients Experiences of
Cardiac rehabilitation Effects. Iranain Journal of Nursing & Midwifery Research, 12(4),
125-129
36. Shahriari, Mohsen, et.al. (2005), The Effect of a Self-care Program on the Quality of Life of
Patients with Permanent Pacemaker. Iranian Journal of Medical Education. 5, 1(13), 45-52.
37. Shahriari, Mohsen, et.al. (2001), Effects of Physically Self-care on Quality of Life in Patients
with Asthma. Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty, Vol 17, 20-29. (in Persian)
38. Shahriari, Mohsen, Alimohammadi, Nasrollah. (1998), Effects of Relaxation & Imaging
Thinking in Relief of Cancer Pain. Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty. Vol
10, 44-46. (in Persian)
39. Shahriari, Mohsen, et.al. (1998), Effects of Self-care Training on Respiratory Status by
Chemically Poisoned Who Suffered COPD. Scientific Journal of Nursing & Midwifery
Faculty. Vol 8, 25-30. (in Persian)
40. Shahriari, Mohsen. (1996), Role of Nursing Educator in Linking between Theory & Practice
on Students of Nursing. Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty. Vol 5, 44-48. (in
Persian)

International Conference Presentation:
1. Comparison Patients and health provider perception and expectation of treatment and their
presumptions of functional gastrointestinal disorders in Iran and Germany. 5th International
Congress on Transcultural psychosomatics, Psychiatry and psychotherapy, Marburg,
Germany,8-10 May 2015
2. Developing Educational Curriculum for Nursing Palliative Care. 7th Annual DHA Nursing
and Midwifery Research Conference, 18-19 October2014, Dubai UAE(lecture)
3. Effects of self-care program on quality of life in patients with permanent pacemaker. 1th
international congress of cardiac rehabilitation from research to practice, Isfahan, Iran21-23october 2014(lecture)
4. Definition on Nursing Ethics Value from Quran, The first international Holy Ouran congress
with special view of Human and Society, Mashhad, Iran, 16-20 Nov 2013(lecture)
5. “Effects of a family support program on self-care behaviors in patients”, 8th Middle East
Cardiovascular Congress, Istanbul Turkey, 4-6 June 2014, (poster)
6. Comparison of the effects of enteral feeding through bolus method and continuous method
on blood sugar and pre albumin of the patients hospitalized in ICU. The 1st International
Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing, 6-9 May 2014, Isfahan,
Iran(poster)
7. Effects of a family support program on self-care behaviors in patients with congestive heart
failure. The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing, 6-9
May 2014, Isfahan, Iran(poster)
8. Ethical communication in health providers. The 1st International Nursing & Midwifery
Conference on Health and Wellbeing, 6-9 May 2014, Isfahan, Iran(lecture)
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9. Impact of the Implementation of the pain management program on length of stay of
patients in intensive care units in patients with decreased level of consciousness admitted in
Al-Zahra hospital ICUs in year 1392; A clinical trial. The 1st International Nursing &
Midwifery Conference on Health and Wellbeing, 6-9 May 2014, Isfahan, Iran(poster)
10. Relationship between fixed and rotating shifts with job burnout in nurses working in critical
care areas. The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing,
6-9 May 2014, Isfahan, Iran(poster)
11. Considering patients dignity status hospitalize in Isfahan hospitals by nursing staff. The 1st
International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing, 6-9 May 2014,
Isfahan, Iran(poster)
12. “Justice as a nursing ethical value for Iranian nurses”, International Council of Nurses ICN
Congress 2013, Melbourne, Australia, 18–23 May 2013 (Lecture)
13. “The effect of human resources on the efficiency and effectiveness
of primary health care”, International Council of Nurses ICN Congress 2013, Melbourne,
Australia, 18–23 May 2013 (poster)
14. “Unmeet the health needs of the elderly: a qualitative study”, International Council of
Nurses ICN Congress 2013, Melbourne, Australia, 18–23 May 2013 (Lecture)
15. Family oriented care, a suitable approach for accessibility of families to health services: a
qualitative research. International Council of Nurses ICN Congress 2013, Melbourne,
Australia, 18–23 May 2013 (poster)
16. Nurses' viewpoints about health system changes and the effects of them on their
performance. International Council of Nurses ICN Congress 2013, Melbourne, Australia, 18–
23 May 2013 (poster)
17. BURNOUT: CONSEQUENCE OF INAPPROPRIATE ORGANIZATIONAL AND
WORKING CONDITIONS IN IRANIAN RURAL PRIMARY HEALTH CARE
PROVIDERS. International Council of Nurses ICN Congress 2013, Melbourne, Australia,
18–23 May 2013 (poster)
18. Educational Curriculum Development for Nursing Endoscopy, Isfahan-Karbela Conference
on Medical Education, Isfahan, Iran, Oct 2013(poster)
19. “Developing Educational Curriculum for Nursing Palliative Care”, he 4th international pain
Interventional congress ISRAPM2013, Tehran, Iran, mehr 1392
20. “Effects of self care program on psychological and social status in patients with permanent
pacemaker”, first international cardiac congress, Sari 8-10 may, 2013(poster)
21. "Effects of a self-care program on quality of life in patients with
permanent pacemaker", 16th International Nursing Research Conference, Cartagena,
Spain, 6-9 November, 2012.(poster)
22. "Nursing Ethical Values, An integrated literature review", 16th International Nursing
Research Conference, Cartagena, Spain, 6-9 November, 2012.(poster)
23. "A Study to Develop a Proposed Code of Ethics for Nurses in Iran", 13th International
Nursing Ethics Conference, İzmir, Turkey , 4-6 October, 2012.(lecture)
24. "Evaluating Observation of Nursing Professional Ethics in Iranian Nurses in 2010",
Assessment of Competence in Medicine and the Healthcare Professions", 15th Ottawa
Conference Kuala Lumpur, Malaysia, 9-13 March, 2012.(poster)
25. "Motivational Factors in Cardiac Rehabilitation Attendance", 6th Middle East Cardiovascular
Congress, Dubai, UAE, 24-27 January, 2012.(poster)
26. "Nursing Ethical Values for Hospitalized Patients in Iran", All Together Better Health 5th
International Interprofessional Conference, Australia, Sydney, 2010.(poster)
27. "Effects of Self-Care Program on Physiccal Dimention of Quality of Life in Patients with
Permqaanent Pace maker”, International Conference on Health Promotion and Quality in
Health Services (IHPQS), Bangkok, Thailand, 19-21 November, 2008.(lecture)
28. "The Necessity of Establishing Ethical Codes" , An International Center for Nursing Ethics
(ICNE) Conference at Yale University School of Nursing, New Haven, Connecticut USA,
July 17-19, 2008.
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29. "Effects of self-care program on physical dimension of quality of life in patients with
permanent pacemaker".16th Congress of Iranian Heart Association in Collaboration with
)American College of Cardiology. Tehran 2008.(poster
30. "Motivational factors of adherence to cardiac rehabilitation: a qualitative research".16th
Congress of Iranian Heart Association in Collaboration with American College of
)Cardiology. Tehran 2008.(poster
31. "Patients Experiences of Cardiac Rehabilitation Effects "It isn’t like that I had cardiac
problem." 13th QHR Annual Qualitative Health Research Conference, Seoul, Korea, 20-23
)June, 2007.(poster
32. "Effects of Self-care Activity Program on Psychosocial Status by Asmathic Patients". 14th
)European Congress of Psychiatry. Nice, France, 4-8 March, 2006.(poster
33. "Effects of Self-care Activity Program on Respiratory Function by Asmathic Patients". 8th
World Congress Self-Care Deficit Nursing Theory. Ulm, Germany, 29 Sep-3 Oct.
)2004.(poster
34. "A Comparisons between Effects of Exercise with Exercise & Relaxation training on
Hyperlipidemia". VIIth IOC Olympic World Congress on Sport Sciences". Athens, Greece,
)7-11 October, 2003.(poster
35. "Evaluating the effectiveness of self-care education on respiratory status in chemically
poisoned from COPD". The international conference: Traditions, Evidence, and Innovations
)in Nursing. Phuket Thailand, 21-23 March, 2002.(poster

National Conference Presentation:


آیا کدهای اخالقی پرستاری ایران قابل اجرا هستند؟ چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ،تهران بهمن ( 4931سخنرانی)



اخالق در ارتباط حرفه ای پرستاری ،سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،مهر ( 31سخنرانی)




راهکارهای به کار بستن کدهای اخالقی در پرستار ،دومین کنگره اخالق پرستای ،تهران ،خرداد (4939سخنرانی)
ارایه مقاله بررسی وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال  ،4934همایش ملی
پژوهش های کاربردی در ارتقای سالمت ،اصفهان ،آذر ( 4931سخنرانی)



ارایه مقاله بررسی میزان رعایت شأن بیماران بستری در بخش های بیمارستانهای مختلف شهر اصفهان ،نخستین همایش
سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ،گیالن ،مهر 4931



ارایه مقاله بررسی ارتبا ط بین پرفشاری خون با عوامل خطرساز آن در بزرگساالن شهر اصفهان ،چهارمین همایش سراسری
راهکارهای ارتقای سالمت با محوریت فشارخون ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مهر ( 4931سخنرانی)



ارایه مقاله بررسی میزان شیوع پرفشاری خون در بزرگساالن شهر اصفهان ،چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای
سالمت با محوریت فشارخون ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مهر ( 4931سخنرانی)




ارایه مقاله بررسی وضعیت رعایت حریم بیماران بستری در حفظ شأن آنان توسط کادر پرستاری در بیمارستانهای شهر
اصفهان در سال  ،4934ششمین سمینار سراسری پرستاری ،ماما و پژوهش ،گلستان مهر ( 4931پوستر)
ارایه مقاله بررسی وضعیت رعایت حریم بیماران بستری در حفظ شأأن آنأان توسأط کأادر پرسأتاری در بیمارسأتانهای شأهر
اصفهان ،ششمین سمینار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش ،دانشگاه گلستان ،مهر 4931




ارایه مقاله بررسی وضعیت رعایت حریم بیماران بستری در حفظ شأن آنان توسط کادر پرستاری در بیمارستانهای شهر
اصفهان در سال  ،4934نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی گیالن ،مهر (4931پوستر)
ارایه مقاله بررسی تأثیر وجود هم اطاقی در حفظ شأن بیماران بستری در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال  ،4934دومین
کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه مراقبتهای پرستاری ،مامایی ،بوشهر بهمن ( 4931پوستر)
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ارایه مقاله مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستانهای مختف شهر اصفهان ،همایش ملی پژوهشهای
کاربردی در ارتقای سالمت ،اصفهان ،آذر 4931



ارایه مقاله اجرای فرآیند پرستاری در بالین :ضرورتها ،چالش ها و راهکارها ،اولین سمینار استانی دانشجویان پرستاری،
مامایی و اتاق عمل اصفهان ،تیرماه ( 4931پوستر)



ارایه مقاله تئوری های اخالق و پرستاری ،اولین کنگره اخالق پرستاری ،تهران ،خرداد ( 4931سخنرانی)



ارایه مقاله تأثیر جو اخالقی بیمارستان بر رضایتمندی شغلی پرستاران ،اولین کنگره اخالق پرستاری ،تهران ،خرداد 4931



(پوستر)
ارایه مقاله مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش عمودی با افقی بر عملکرد تیم های احیای قلبی ریوی ،چهاردهمین همایش
کشوری آموزش علوم پزشکی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،تهران ،اردیبهشت 4931



ارایه مقاله اخالق حرفه ای راهی به سمت سالمت و امنیت اجتماعی ،اولین کنگره آسیب های اجتماعی ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اصفهان ،اسفند (4934سخنرانی)





ارایه مقاله تأثیرحمایت اجتماعی بر سالمت فردی و اجتماعی ،اولین کنگره آسیب های اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،اسفند (4934پوستر)
ارائه مقاله حفظ و رعایت کرامت زائرین خانه خدا در ارایه مراقبت سالمتی ،نخسأتین همأایش بأین المللأی پزشأکی حأو و
زیارت کشورهای اسالمی ،تهران ،شهریور (.4934پوستر)
ارائه مقاله تدوین کدهای اخالقی پرستاری در مراقبت از بیماران کنگره اخالق اصفهان(.4931،پوستر)



ارائه مقاله مطالعه مرور نظام مند در باره ارزشهای اخالقی در پرستاری کنگره اخالق اصفهان(.4931 ،سخنرانی)



ارائه مقاله خصوصیات اخالقی پرستاران از دیدگاه اسالم ،کنگره اخالق اصفهان(. 4931 ،پوستر)




ارائه مقاله بررسی میزان رعایت اخالق حرفه ای ،کنگره اخالق اصفهان(.4931 ،سخنرانی)
ارائه مقاله عوامل بازدارنده مشارکت افراد در برنامه های بازتوانی قلبی :یک مطالعه کیفی اولین همایش کشوری مراقبت هأای
جامعه نگر در بیماریهای مزمن(.4931پوستر)



ارائه مقاله مداخالت غیر دارویی ،دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ،اصفهان (.4931پوستر)



ارائه مقاله تبیین ارزش های اخالقی اسالمی در تدوین کدهای اخالقی پرستاری ،نخستین همایش قأرآن پژوهأی و سأالمت
(.4931سخنرانی)



ارائه مقاله درک پرستاران ایرانی از ارزش های اخالقأی در مراقبأت از بیمأاران ،سأومین همأایش سراسأری انجمأن علمأی
پرستاری ایران ،تهران (.4931سخنرانی)





ارائه مقاله رعایت عدالت راهی برای رعایت حقوق مددجو ،سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی ،کیش (.4933پوستر)
ارائأأه مقالأأه رعایأأت حقأأوق بیمأأار یأأک ارزش اخالقأأی در مراقبأأت پرسأأتاری ،تهأأران ،کنگأأره سأأالیانه اخأأالق
پزشکی(.4933سخنرانی)
ارائه مقاله حفظ کرامت انسانی :یأک ارزش اخالقأی در مراقبأت پرسأتاری ،اولأین کنگأره اخأالق پزشأکی ،تهأران (.4933
سخنرانی)



ارائه مقاله انجام وظایف حرفه ای بعنوان یأک ارزش اخالقأی پرسأتاری در مراقبأت از بیمأاران ،دومأین همأایش سراسأری
تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،کرمان(.4933 ،پوستر)



ارائه مقاله ارتباط به عنوان یک ارزش اخالقی در پرستاری ،سأمینار سراسأری دانشأجویی مراقبتهأای پرسأتاری و مامأایی در
عرصه اصفهان(.4933 ،پوستر)



ارائه مقاله نظام پرستاری و نقش آن در حمایت از پرستاران ،سمینار دو روزه پرستاری قانونی ،اصفهان4933 ،
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ارائه مقاله مراقبت اخالقی در سالمندان ،سمینار سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان ،اصفهان(. ،پوستر) 4931
ارائه مقاله گزارش موردی :مراقبأت پرسأتاری در سأالمندی براسأا

الگأوی روی ،سأمینار سراسأری سأالمندی و پزشأکی

سالمندان ،اصفهان(.4931 ،پوستر)
ارائه مقاله کدهای اخالقأی ،سأالمت پرسأتاری و سأالمت جامعأه ،سأمینار سراسأری عأدالت در نظأام سأالمت ،اصأفهان،
(.4931پوستر)





ارائه مقاله سبک زندگی در مبتالیان به  ،IBSسمینار سراسری دانشجویی اصفهان(.4931 ،پوستر)
ارائه مقاله مراقبت و پیگیری از بیمار مبتال به  ،IBSسمینار سراسری دانشجویی اصفهان(.4931 ،پوستر)
ارائه مقاله ضرورت اخالق در ارایه خدمات سالمت ،دومین کنگره اخالق پزشکی ،قم (.4931سخنرانی)



من و پرستاری ،نوزدهمین سمینار تحقیقات در عرصه پرستاری اصفهان ،اصفهان (.4931پوستر)



هومن شهسواری،محسن شهریاری ،نصرا ..علیمحمدی و مهری دوستی ،ارائه مقاله اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم
سالمتی ،تجارب انگیزنده مشارکت در بازتوانی قلبی ،مطالعه کیفی پدیدارشناسی ،تهران ،اسفند (. 4931پوستر)



فرشته جالل وندی ،محسن شهریاری  ،حجت ا ..یوسفی،خسرو توکل و حمید صانعی تاثیر برنامه خود مراقبتأی بأر کیفیأت
زندگی بیماران دارای پیس میکر ،اولین کنگره نارسایی قلب ایران ،تهران (.4931پوستر)

 "Correlation between Life Style and Irritable Bowel Syndrome", 8th Iranaian Congress of
)Gastroenterology and Hepatology, 25- 28, Nov, Isfahan, Iran, 2008.(poster

Thezis Supervision



استاد مشاور پایان نامه پرستاری مراقبت ویژه ،خانم بی بی مالکی "بررسی تاثیر برنامأه مراقبتأی مبتنأی بأر الگأوی «روی» بأر
میزان سازگاری مبتالیان به سکته مغزی بستری در بیمارستان الزهراوابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال "4931
استاد مشاور پایان نامه پرستاری بهداشت جامعه ،خانم مریم کشوری تحت عنوان "بررسأی الگأوی بیمأاری هأا و خأدمات
ارائه شده به سالمندان مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر اصفهان در سال "4931-4934



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،خانم فهیمه جعفری تحت عنوان "بررسی تاثیر یک برنامأه اموزشأی
اصالح سبک زندگی بر میزان دانش ،نگرش و عملکرد مبتالیان بأه پرفشأاری خأون تحأت انژیوپالسأتی مراجعأه کننأده بأه
بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال "4939



استاد مشاور پایان نامه روان پرستاری ،آقای احسان قدیری تحت عنوان "بررسی تاثیرآموزش همتا محور بأر میأزان اضأطراب
مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر ( )CABGدر مرکز درمانی شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در سال "4931



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،خانم پرستو رضاپور تحت عنوان " بررسی تاثیر بررسی تاثیر توافأ
تیم درمانی با بیمار بر میزان رعایت رژیم درمانی و کیفیت زندگی بیماران پس از آنژیوپالستی عروق کرونر مراجعه کننده بأه
بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 4939



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،خانم سمیه کاظم تحت عنوان " بررسی تاثیر و مقایسأه ی دو روش
خودپایشی و تله نرسینگ بر میزان فشار خون مبتالیان به پر فشاری خون مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پأر فشأاری خأون
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال "4931
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استاد مشاور پایان نامه مامایی قانونی ،خانم ریحانه بهرامی " بررسی چالش های اخالقی اهدای جنین از دیدگاه اهدا کنندگان
و دریافت کنندگان مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان و پژوهشگاه رویان تهران در سال "4931



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،خانم ریحانه علیخانی تحت عنوان" بررسی تاثیر یک پروتکل آمأاده
سازی محفظه ی مرطوب کننده ی اکسیژن بر شمارش باکتری های آن ،در بخش های منتخب بیمارستان الزهرای اصأفهان در



سال "4939
راهنمای اول پایان نامه دکتری بهداشت باروری ،خانم مریم شیرمحمدی تحت عنوان " تدوین کدهای اخالقی در پژوهشهای
مرتبط با سالمت جنسی"



راهنمای اول پایان نامه دکتری بهداشت باروری ،خانم گلنوش احمدی تحت عنوان " تبیین روند اجتماعی شدن حرفه ای
دانشجویان کارشناسی مامایی"



راهنمای اول پایان نامه دکتری پرستاری ،آقای محسن حجت تحت عنوان" ارتقاء برنامه های آموزش مداوم پرستاری :اقدام
پژوهی در سال "4931



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری ویژه  ،آقای علیرضا گلشن تحت عنوان" بررسی تاثیر یک برنامه مدیریت درد بر
کنترل درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا در سال " 4931



استاد مشاور پایان نامه دکتری پرستاری ،آقای شهرام اعتمادی فر تحت عنوان" تبیین نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبأتال



به نارسائی احتقانی قلب ،تدوین واجرای یک برنامه مداخله ای :یک مطالعه ترکیبی مداخله ای ،اصفهان "4934
راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری ویژه  ،خانم احسانه رضایی تحت عنوان"بررسی مقایسه ا تأثیر گاواژ به روشهای
بولو



و مداوم بر معیارهای متابولیکی و بالینی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهراء اصفهان،

"4934
راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری ویژه  ،آقای مهدی شملی تحت عنوان" بررسی ارتباط نوبت کاری با فرسودگی شغلی
در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"4934 ،


استاد مشاور پایان نامه ارشد پرستاری خانم زهرا راعی تحت عنوان" بررسی وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در
بیمارستانهای شهر اصفهان ،سال "4934



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری خانم مریم احمدی تحت عنوان" بررسی تأثیر مداخله حمایتی خانواده بر رفتارهای
خودمراقبتی و میزان حمایت درک شده بیماران مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی منتخب دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان"4934 ،



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری آقای هومن شهسواری تحت عنوان "تجارب بازتوانی در بیماران قلبی"4931 ،



راهنمای اول پایان نامه ارشد پرستاری خانم فرشته جاللوندی تحت عنوان" بررسی تأثیر برنامه خودمراقبتی بر کیفیت
زندگی بیماران دارای پیس میکر دائم مراجعه کننده به کلینیک پیس میکر بیمارستان شهید چمران اصفهان"4931 ،



راهنمای دوم پایان نامه ارشد پرستاری خانم لیلی یکه فالح تحت عنوان "بررسی تأثبر اجرای خودمراقبتب جسمی بر کیفیت
زندگی بیاران مبتال به آسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان الزهرا( )"4931 ،

Research Proposals


طرح تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی میزان رعایت اخالق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اصفهان"4931 ،



طرح تحقیقاتی شماره  133139تحت عنوان" تدوین راهنمای بالینی اخالقی در مراقبت از بیماران بستری در بیمارسأتانهأای
شهر اصفهان در سال "4931
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طرح تحقیقاتی شماره  13133تحت عنوان" بررسی رابطه وضعیت تحصیلی با ترم تحصأیلی در دانشأجویان دانشأگاه علأوم
پزشکی اصفهان "4913

Workshop:
The first international newborn individualized developmental care and assessment
program(NIDCAP) palliative and spiritual care workshop, Isfahan, 26-30 oct 2013
The course of Teaching Bedsides, held by M. Fooladi, Associate Nursing Professor at the
University of Texas, 25 Dec Isfahan, 2010
The course of How to Write and Publish, held by M. Fooladi, Associate Nursing Professor at
the University of Texas, 26 Dec Isfahan, 2010
The course of Advance Practice Nursing, held by M. Fooladi, Associate Nursing Professor at
the University of Texas, Isfahan, 2008
The course of Dialogue Phenomenology in Research, held on by S. Kappeli, Dean of Nursing
& Research Development University of Zurich, Isfahan, 2007
& The course of Phenomenology in Research, held on by S. Kappeli, Dean of Nursing
Research Development University of Zurich, Isfahan, 2009
The course of Qualitative Research for Nursing. Workshop held on by Professor Jane S.
Morse, in 13th QHR Annual Qualitative Health Research Conference, Seoul, Korea, 21 June,
2007
The course of Advanced Cardiopulmonary Resuscitation in Adults and Children. Workshop
held by academic members of The George Washington and Penn State University in USA
and Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 14-18 December, 2003.











ارایه سخنرانی ودبیر علمی شناخت ومراقبتهاي پرستاري در آریتمی هاي قلبی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،
بهمن1392





ارایه سخنرانی ودبیر علمی شناخت ومراقبتهاي پرستاري در آریتمی هاي قلبی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اذر1392
ارائه سخنرانی در کارگاه مراقبت در بخش مراقبت ویژه ،اصفهان ،آبان 1392
ارائه سخنرانی در کارگاه مراقبتهاي پرستاري در دیالیز  ،اصفهان ،آبان 1392



ارائه سخنرانی در کارگاه مراقبت در بخش مراقبت ویژه ،اصفهان ،مهر 1392



شرکت در اولین کارگاه بین المللی آموزش برنامه مراقبت تكاملی) ،(NIDCAPتسكینی ،معنوي در بخش مراقبت
ویژه نوزادان ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،ابان 1392



شرکت در کارگاه مدیریت درد با رویكرد بین حرفه اي ،اصفهان ،مهر 1392



ارائه سخنرانی در کارگاه مراقبت در بخش مراقبت ویژه ،اصفهان ،مرداد 1392






ارائه سخنرانی در کارگاه مراقبت در بخش مراقبت ویژه ،اصفهان ،خرداد 1392
عضو هیأت رئیسه و کمیته علمی کنگره آسیب هاي اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اصفهان 1391
عضو هیأت رئیسه سمینار جامع سراسري دانشجویان پرستاري ،مامایی و اتاق عمل در عرصه ،اصفهان 1391
شرکت در اولین کارگاه آشنایی با فرآیند ثبت اختراع مالكیت فكري و تجاري سازي ایده هاي دانش بنیان ،دانشگاه
علوم پزشكی اصفهان1391 ،



دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان ،اسفند1391



ارائه سخنرانی در کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان ،اسفند 1391



ارائه سخنرانی سمینار یک روزه اخالق حرفه اي و ارتباطات مؤثر ،دانشگاه علوم پزشكی بوشهر ،ابان 1391
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دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان ،آذر ماه1391



ارائه سخنرانی در کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان ،آذرماه1391



ارائه سخنرانی در سمینار زخم هاي پپتیک ،اصفهان ،آذرماه1391



ارائه سخنرانی در پنج کارگاه هفت روزه مراقبت ویژه در  ، ICUدانشگاه علوم پزشكی اصفهان1391 ،



دبیر برگزاري کارگاه سه روزه روش تحقیق در پرستاري ،اصفهان1391 ،



ارائه سخنرانی در کارگاه سه روزه روش تحقیق در پرستاري  ،اصفهان1391 ،




شرکت در کارگاه آموزشی تدوین شرح فعالیتهاي اساتید دانشگاه علومپزشكی در حیطه هاي ششگانه ،میریت مطالعات
و توسعه آموزش پزشكی ،اصفهان 1391
شرکت در اولین کارگاه آشنایی با فرآیند ثبت اختراع و مالكیت فكري و تجاري سازي اندیشه هاي دانش بنیان ،دانشگاه
علوم پزشكی اصفهان1391 ،



دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اداره زخم ،اصفهان1391 ،



دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1389 ،



ارائه سخنرانی در کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1389 ،



شرکت در کارگاه اموزشی  Scientific Writingدر علوم پزشكی ،مرکز توسعه مهارتهاي پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی اصفهان1389 ،



ارایه سخنرانی تحت عنوان اخالق حرفه اي در نشست علمی آموزشی دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم
پزشكی اصفهان1389 ،






شرکت در کارگاه اموزشی پیشگیري از افت تحصیلی دانشجویان ویژه اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،
1389
نشست علمی کاربرد فرایند در تدریس مراقبتهاي ویژه ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1389 ،
شرکت در سمینار اموزشی آشنایی با ونتیالتور ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1389 ،
دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1389 ،



ارائه سخنرانی در کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1389 ،



شرکت در دومین گردهمایی علمی سردبیران نشریات علوم پزشكی ایران 23-24 ،اردیبهشت 1389



شرکت در کارگاه آموزش مهارتهاي بالینی پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1389 ،



دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1388 ،



شرکت در کارگاه آموزشی  ، Ovidدانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اسفند 1387



دبیر برگزاري کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1388 ،



ارائه سخنرانی در کارگاه دو روزه اخالق حرفه اي در پرستاري ،اصفهان1388 ،





شرکت در کارگاه دو روزه مراقبتهاي پرستاري از بیماران داراي استومی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1388 ،
برگزاري و ارایه سخنرانی در کارگاه رضایت و برائت در پزشكی در همایش سراسري اخالق پزشكی ،قم 1387
شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1387 ،



شرکت در کارگاه آموزشی  ،ovidدانشگاه علوم پزشكی اصفهان1387 ،



شرکت در کارگاه آموزشی روان سنجی ابزارهاي اندازه گیري پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1386 ،




شرکت در همایش سراسري نقش کارکنان بهداشتی درمانی در کنترل عفونت ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان1386 ،
ارائه سخنرانی در کارگاه تغییر در مدیریت نوین پرستاري ،اصفهان 1386
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1386  اصفهان،ارائه سخنرانی در کارگاه آشنایی با نظام پرستاري



1386 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،شرکت در کارگاه آموزشی مرور متون و جستجوي منابع الكترونیک



1386 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، Reference manager شرکت در کارگاه آموزشی رایانه



1386 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،شرکت در اولین کنگره سراسري سایكو سوماتیک



1386 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،شرکت و سخنرانی در کارگاه آشنایی با اصول آموزش به بیمار



1386 برگزاري کارگاه اخالق حرفه اي در پرستاري و ارایه سخنرانی در اصفهان سال



1386 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،شرکت در کارگاه روان سنجی ابزارهاي اندازه گیري پژوهشی



1386 برگزاري کارگاه آموزش به بیمار و ارایه سخنرانی در اصفهان سال



1385 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،شرکت در کارگاه آموزشی متاآنالیز



1385 ، دانشكده پرستاري و مامایی اصفهان،شرکت در اولین کارگاه پرستاري قانونی



1384 ،ارائه مقاله در ژورنال کلوپ علمی دانشكده پرستاري و مامایی اصفهان



1383 ، دانشكده پرستاري و مامایی اصفهان،شرکت در کارگاه سه روزه تحقیقات کیفی



Professional Experiences


Vice-Chancellery for Research Affairs, Nursing & Midwifery Care Research Centers,
Faculty of Nursing& Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran,2015
 Vice-Chancellery for Logistics and Personnel Affairs, Faculty of Nursing& Midwifery,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, 2014
 Dean of Nursing & Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical
Sciences, Isfahan, Iran, 2014
 Chair of the first international The first international nursing and midwifery conferences on
health and wellbeing in Isfahan, Iran, 2014
 Head of Nursing Division, Daran Nursing Faculty, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran.( 1999-2002)
 Head of Emergency Medical Technician Division, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran. (2002-2005)
 Nursing & Midwifery Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran. from 2012
 Reviewer Member of Iranian journal of nursing& midwifery research from 2004
 Reviewer Member of Iranian journal of Education in Medical Sciences, from 2006
 Reviewer Member of Iranian journal of Qualitative Research, from 2006
 Member of Postgraduate of Adult Health Nursing Department, faculty of Nursing and
Midwifery, Isfahan university of medical sciences, Iran, 2011-present
 Member of Palliative Care Committee, Isfahan university of medical sciences, Iran, 2012present
 Member of Ethic Committee, Faculty of Nursing& Midwifery, Isfahan University of Medical
Sciences, Isfahan, Iran, 2011
 Member of Iranian Nursing Organization (INO) from 2005
 Member of Board of Directors Isfahan Nursing Organization and Dean of Education &
Research Commission from 2006
4931  غذا و دارد و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئول کمیته اخالق در سالمت
4931 عضو کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4939



عضو هیأت رییسه دومین کنگره اخالق پرستای ،تهران ،خرداد 4939



مشارکت در اجرای برنامه هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4931



عضو هیأت تحریریه  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Researchاز سال 4931



عضو کمیته مراقبت تسکینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 4934



معاون اجرایی مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 4934

 مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طراحی و اجرای برنامه مطالعاتی و اموزشی دکتر ساچیکو حوسویا در خصوص
اموزش اخالق و حقوق پزشکی در ایران ،خرداد 4934

 عضو کمیته علمی و هیأت رییسه همایش اسیب های اجتماعی(پیشگیری ،مراقبت و درمان) ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اسفند 4934


مشارکت در برگزاری نمایشگاه دستآوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،نمایشگاههای دائمی استان اصفهان ،آذر 4934



عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه سالمت بزرگساالن دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال
4934

 داور خارج گروه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی با عنوان تدوین کدهای اخالق در آموزش پزشکی در
ایران ،شهریور 4934
 عضو کمیته علمی سمینار جامع سراسری دانشجویان پرستاری  ،مامایی و اتاق عمل در عرصه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
دی 4934

 عضو کمیته علمی و هیأت رییسه سمینار جامع سراسری دانشجویان پرستاری  ،مامایی و اتاق عمل در عرصه دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،خرداد 4934




عضو کمیته اخالق دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 4931
عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 4931
عضو تحصیالت تکمیلی گروه پرستاری سالمت بزرگسال از سال 4931تا 4931

 عضو کمیته علمی اولین همایش کشوری مراقبت های جامعه نگر در بیماریهای مزمن ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،آذر
.4931
 عضو کمیته هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 4931

 عضو کمیته علمی همایش سراسری دانشجویی مراقبتهای پرستاری و مامایی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اردیبهشت
4931
 عضو کمیته علمی اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اسفند.4933


کارشنا



عضو هیأت مدیره نظام پرستاری اصفهان در دوره سوم و رییس کمیسیون آموزش و پژوهش از  4933تاکنون

مقاالت علمی مجله تحقیقات کیفی انجمن پرستاری ایران از سال 4933

 عضو کمیته علمی اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اسفند.4933





عضو هیأت مدیره نظام پرستاری اصفهان در دوره دوم و رییس کمیسیون آموزش و پژوهش از 4933-4931
کارشنا

مقاالت علمی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از سال  4931تاکنون

عضو پیوسته انجمن علمی پرستاری ایران از سال  4931تاکنون
عضو کمیته قانون و مقررات حرفه ایی و گزارش نویسی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان4931 ،
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عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان4931 ،



کارشنا



مشاور مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان4931-4939 ،

مقاالت علمی پژوهشی پرستاری و مامایی اصفهان( )IJNMRاز سال  4939تاکنون
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