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 بیمار محور 
 شهید بهشتي دانشگاه 40 24 17/9/85 15/9/85

 گروه اطفال+گروه بیهوشي  28 20 85/ 14/10 85/ 12/10 كارگاه احیاي نوزاد  11

 دانشکده پرستاري  ECG 2/11/85 5/11/85 24 25كارگاه تفسیر  12

 دانشکده پرستاري  ECG 16/11 /85 19/11 /85 24 22سیر كارگاه تف 13

14 
 يمستندسازكارگاه 

 9001-2000ايزو 
 BUReau Veritasشركت  20 24 10/2/86 8/2/86

15 
 يمستندسازكارگاه 

 9001-2000ايزو 
 BUReau Veritasشركت  20 24 21/2/86 19/2/86

 
 :(EDO)بيمارستاني  یهاتهيکمعضویت در 

 

 1396ه مورتالیتي و موربیدیتي بیمارستان معتضدی از سال عضویت در كمیت •

 1396از سال  بیمارستان معتضدی EDOعضویت در كمیته  •

  دانشکده پرستاری و مامایي EDOعضویت در كمیته  •

 1394ا ت 1387ترویج زایمان طبیعي و ترویج تغذیه با شیر مادر از سال  تهیكم ریدب  •

 1386 تا 1384از سال  كمیته آموزش و پژوهش بیمارستان دبیر •

 1383 تا 1380ترجمه از سال  تهیدر كم عضویت •

 1394 تا 1388نوزادان از سال  ریوممرگ تهیدر كم عضویت •

 1394تا  1385 از سال ریوممرگ تهیدر كم عضویت •

 1394تا  1390حاكمیت بالیني بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت •

 1394تا  1385از سال  يمارستان یب  یهاعفونتبهداشت و كنترل  تهیدر كم عضویت •

 1386 تا 1384مدیریت كیفي بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت •

 1386 تا 1384نظارت و ارزشیابي دروني بیمارستان از سال  تهیدر كم عضویت •

 1394تا  1391ایمني بیمار از سال  تهیدر كم عضویت •

 1394تا  1384آمار و اسناد از سال  تهیعضویت در كم •



 هاها و توانایيرتمها

 
 : ICDLیهامهارتآشنایي با 

 

    Windows 2000دوره  گذراندن •

 Internet گذراندن دوره •

 Microsoft Wordگذراندن دوره  •

 Microsoft PowerPointگذراندن دوره  •

 Microsoft Excelگذراندن دوره صفحه گسترده  •

  Microsoft Accessاطالعاتي   يهابانکگذراندن دوره   •

 

 :انگليسيان بز

 

 از كانون زبان ايران  Advanced 4ي زبان انگلیسي تا هادورهگذراندن موفق  •

 1391در شهريور  MSRTموفقیت در آزمون  •

 1383تربیت مدرس در سال  دانشگاه TOEFLموفقیت در آزمون  •

 

 


