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  مشخصات فردي 

 

 نام  

 نام خانوادگي 

 محل تولد   

خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونک، خيابان رشيدياسمي،   تهران،
 دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

  پست الكترونيكي، كار آدرس 

M_negar110@yahoo.com 

Farahani.ma@iums.ac.ir 
الكترونيكي،   پست  آدرس 

  شخصي

 گروه داخلي جراحي  استاد  رتبه علمي

 

 موزشي آمدارك و دوره هاي 

   1387دكتري پرستاري تربيت مدرس  •

  1375فوق ليسانس پرستاري علوم پزشكي شهيد بهشتي   •

   1371ليسانس پرستاري علوم پزشكي شهيد بهشتي   •

•   

 دوره هاي آموزشي 
  1377كارگاه تكميلي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطميه،  •
  1376كارگاه امتحان شفاهي دانشگاه علوم پزشكي فاطميه •
  1376كارگاه مقدماتي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطميه  •
   1381دانشگاه علوم پزشكي ايران  -بازآموزي روشهاي تدريس دانشكده پرستاري و مامايي •

  1376 االعظم) عج(كارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه هللا •
   1381كارگاه احياء دانشگاه علوم پزشكي ايران  •
   1381دانشگاه علوم پزشكي ايران  ECGكارگاه  •
   1382دانشگاه علوم پزشكي ايران   SPSSكارگاه  •
   1380دانشگاه علوم پزشكي ايران  – كارگاه مقاله نويسي  •
 1387دوره آموزش مربيگري از سياستگذاري تا ارزيابي اثر  •
 1392رگاه مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی تهران کا •
 1400کارگاه مقدماتی و پيشرفته ابزار سازی سال  •
 1400مرداد ماه سال  ویرایش مقاالت انگليسی با توجه به ساختار جمالتکارگاه   •
 1400تيرماه سال  طراحی آموزشی در محيط های الکترونيکی •
 

 

 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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•   

 :  زبان

 فارسی 

 انگلیسی  

 

•   

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 تحقیقات کیفی و کمی 

 فلسفه و تئوری پردازی در پرستاری

 آموزش بیمار

 آموزش پرستاری 

 مراقبت بیمار  

 ارتباط موثر

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

• Young investigator network    ٍEACH 

 عضو انجمن علمي پرستاران قلب ايران  •
 تهران  - ایران/عضو انجمن پرستاری ایران  •
 عضو هيات تحریه نشریه پرستاری قلب   •

 
 

 

 کنوني انتصابات آكادميك

 دانشكده  پژوهشی عضو شوراي  •

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي
 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران استاد •
 1397تا  1393مدیر گروه داخلی و جراحی از  •
 1399الی  1397مدیر تحصيالت تکميلی از سال  •
 1392عضو شوری پژوهشی گروه  داخلی و جراحی از سال  •
 1394نماینده شوری انتشارات دانشگاه از طرف دانشکده سال  •
 1375مدرس پرستاری از سال  •
 1373-1370،  هللا هيبق  مارستانيب وی  یس  یو س  یبخش جراح فت يمسئول ش  •
 1378-1376 ،قم  هيدانشگاه فاطمی و جراح  یگروه داخل ریمد •
 1376-1374،هينجم مارستانيبآموزش و پژوهش    تهيکم عضو •
 1389 -1387،رانیا یدانشگاه علوم پزشک ییماما ی دانشکده پرستار IEQM یرهبر  اريمع مسئول •
 1389 -1388،رانیا یدانشگاه علوم پزشک ییماما یدانشکده پرستار ی ليتکم التيتحص مسئول •

 آذر 1392تا 1389  تهران ی دانشگاه علوم پزشک ییماما  ی دانشکده پرستاری، پرستار   تیری پژوهش گروه مد تهيکم عضو •
 1399 -1389 ایران -تهران یدانشگاه علوم پزشک یی ماما  یدانشکده پرستار یليتکم التيتحص ی شورا عضو •
 ادامه دارد  -1387 تهران  یدانشگاه علوم پزشک ییماما ی دانشکده پرستار   یپرستار  قاتيمرکز تحق عضو

  

 شايستگي هاي آموزشي 
    1391کارگاه روش تدریس، دانشگاه علوم پزشکی تهران  مدرس  سال  •
 1391سال   تهران مدرس  یدانشگاه علوم پزشککارگاه ارزشيابی بالنی،  •
   1393سال  مدرس  رانی ا یدانشگاه علوم پزشککارگاه آیتم آناليز، مرکز توسعه  •
   1394سال  مدرس  رانی ا یدانشگاه علوم پزشککارگاه آیتم آناليز، مرکز توسعه  •
   1393سال  مدرس   رانیا یدانشگاه علوم پزشککارگاه ارزشيابی بالينی مقدماتی، مرکز توسعه  •
   1393سال  مدرس   رانیا یمرکز توسعه دانشگاه علوم پزشک ، پيشرفته یني بال یابيکارگاه ارزش •
 1393سال   مدرس رانیا  یدانشگاه علوم پزشککارگاه معاینه فيزیکی قلب، آموزش مداوم   •
 1393مدرس سال   رانیا یدانشگاه علوم پزشککارگاه تئوری زمينه ای ،  •
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 1393سال   مدرس  رانیا ی دانشگاه علوم پزشکمرکز توسعه ،   یا  نهيزم  ی کارگاه تئور •
 1393سال   شرکت کننده  رانیا ی، دانشگاه علوم پزشک یا  نهيزم  ی کارگاه تئور •
  1387كارگاه مرور سيستماتيك و متاآناليز ، ويژه اساتيد، مدرس، دانشكده توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،مدرس  •

 86،مدرس،کارگاه متاآناليز دانشکده پرستاری و مامایی •
  1375بيمارستان نجميه مدرس  NICUكارگاه  •
 
   1376بيمارستان نجميه مدرس  ICUكارگاه پرستاري  •
 1376مدرس  High Riskتاري از بيماران كارگاه پرس  •
 1390 مدرس ، دانشكده پرستاري و مامايي تهرانOSCEكارگاه آسكي    •
 1390 مدرس   كارگاه روش تحقيق كمي ، دانشگاه علوم پزشكي دزفول •
• EACH Workshop OSLO, Norway2008   مدرس 

Enhancing international collaboration among early career researchers. EACH 2010 Conference. In Verona, Italy مدرس  کارگاه
 2010 

  1385مدرس كالس آزمون هاي آمادگي كارشناسي ارشد پرستاري موسسه سنجش تكميلي سال  •
   1385مدرس كالس آزمون هاي آمادگي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه تربيت مدرس سال  •
 1384- 1383تهران -پرستاران شاغل نهاجا ايران ICUمدرس دوره بازآموزي  •
 1381 مدرس   Power Pointکارگاه نرم افزار  •
 87-مدرس-کارگاه آموزش بيمار دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی •

 1387بهمن ،مدرس،کارگاه مدیریت بخش در ششمين کنگره مراقبت های پرستاری و مامایی: دستاوردها و تازه ها  •
 1392کارگاه آموزش بيمار از طرف آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تهران  •
 1392کارگاه شيوه های ارتباط موثر در شرایط ویژه انشگاه علوم پزشکی ایران سال  •
  1381عفوني و گرمسيري تهران عضو كميته اجرايي   يازد همين كنگره •
  1378عضو كميته علمي، ششمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي: دستاوردها و تازه ها بهمن  •
 ،  1376كارگاه آموزش ترويج تغذيه با شير مادران سال  •
 ،   1376سال  C.D.Dكارگاه آموزش  •
 1387ران دانشكده پرستاري و مامايي كارگاه آموزش بيمار دانشگاه علوم پزشكي اي  •
 1400کارگاه فرآیند آموزش بيمار ثبت در سامانه آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران  •
 1400کارگاه فرآیند آموزش بيمار ثبت در سامانه آموزش مداوم مرکز قلب شهيد رجایی تهران   •
 1400سامانه آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران  کارگاه مالکيت روانشناختی ثبت در  •
ثبت در سامانه طبيب دانشگاه علوم پزشکی ایران دعوت شده از طرف مرکز توسعه دانشکده مدیریت و اطالع  1گراندد تئوری کارگاه  •

 1400رسانی پزشکی 
ایران دعوت شده از طرف مرکز توسعه دانشکده مدیریت و اطالع ثبت در سامانه طبيب دانشگاه علوم پزشکی  2کارگاه گراندد تئوری  •

 1400رسانی پزشکی 
 

 

 
 

 تجربيات پژوهشي 
 طرح  ی(، مجر اتمام یافته) طرح پژوهشي یفينوزادان: مطالعه ک ژه یمراقبت و یارشد پرستار  یکارشناس  یبرنامه درس  ی ابيارزش  •
 طرح  ی(، مجردر حال اجراطراحی و اعتبار سنجی نرم افزار چند رسانه ای آموزشی برای افراد دارای کلستومی) طرح پژوهشي  •

 
بررسي تاثير بكارگيري مدل بهينه سازي فرهنگ سازماني آموزش بيمار بر اضطراب و رضايتمندي بيماران تحت عمل جراحي پيوند   •

 طرح  یمجر ،(اتمام یافتهعروق كرونر)طرح پژوهشي 

تاثير"آموزش مبتني بر تئوري، بر محور كنترل سالمت و خودكارآمدي در سبك زندگي بهداشتي، در زنان مراجعه كننده به كلينيكهاي   •
 یهمکار اصل ( TSA 07/04( . )كد  WHO، )دکتر فریده باستانی با همكاري 2007مشاوره قبل از ازدواج )سال 

 طرح ی مجر،اتمام یافته، مدرسان پرستاري یني عملکرد آموزش بال یابي روان سنجي  ابزار ارزش  •
 طرح یمجر ،  ،اتمام یافته   یقلب مارانيدر ب ادياعت  ندیفرا یري شکل گ نييتب •

تحت عمل   مارانيدر ب  ی جداساز امد يبا پ یکيمکان  هیاز دستگاه تهو  ی قبل از جداساز کیولوژی زيو ف یتنفس یارتباط شاخص ها  یبررس  •
 طرح  یمجر، افته ی اتمام -1390قلب شهيد رجايي تهران، سال  یو درمان  یعروق کرونردر مرکز آموزش   ونديپ  یجراح

مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران،    IIخواب آلودگي با فعاليت فيزيكي و برآيندهاي عملكردي ناشي از خواب در بيماران مبتال به ديابت نوع    ارتباط
 طرح یمجر، افته یمام ات،1389سال 

 

 پايان نامه
بررسی تاثير آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای بر خودکارآمدی و کيفيت پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، الهام عبابافها،  •

 زندگی افراد دارای کلستومی 

 مطالعه يک :مغزي سكته دچار  خانوادگي بيماران مراقبين  نيازهاي روند شيوا بهلولی، بررسي ،یارشد پرستار  ینامه کارشناس  انیپا •
 .  1395سال  در  اروميه شهر درماني مراكز  در  نگر  آينده طولي
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 نوع ديابت خطر درک هوشمند بر گوشي افزار  نرم بر مبتني آموزش تاثير  بررسي (مریم قادری،  ،یارشد پرستار  ینامه کارشناس  انیپا •
 .  1395بارداري. سال  ديابت به  مبتال زنان در خودكارآمدي و 2

بررسی تاثير موسيقی ترجيحی بر شدت درد و پارامترهای فيزیولوژیک بيماران بعد ، زهرا عسگری،    یارشد پرستار  ینامه کارشناس   انیپا •
 ) استاد مشاور(.  از جراحی بای پس عروق کرونر

 مراكز در سازماني  تعهد  و  فرهنگ با آن ارتباط (و  پرستاران اي حرفه رفتار ی، مرضيه احمدی طامه، بررسيارشد پرستار  ینامه کارشناس  انیپا
 1394 سال) استاد مشاور(. . در ايران پزشکي علوم  دانشااه به  وابسته آموزشي درماني
بيماران تحت  ين زندگی مراقب مراقبتی و کيفيتفشار حمایتی بر  برنامه آموزشی تاثير گلنار قانع، ، ینامه  ارشد پرستار  انیپا •

 1393در بيمارستان شهيد هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران سال همودیاليز
اسکلتی کارکنان پرستاری،    – تأثير آموزش حمل بيمار بر اختالالت عضالنی بررسی  محمد شهریاری، ، ینامه  ارشد پرستار  انیپا •

 1394سال  رانی ا یدانشگاه علوم پزشک
بررسي وضعيت ساختار موجود بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بر اساس استاندارهاي  پایان نامه  ارشد پرستاری ، الهه نائب لویی،  •

 .پيشنهادي بيمارستانهاي دولتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
آیندی توسط  پرستاران در مراقبت از  عليرضا عباس زاده، بررسی ميزان اجرای شاخص های کنترل کيفيت فر  ، ینامه  ارشد پرستار  انیپا •

 1394، بهار (ICU)بيماران تحت تهویه مکانيکی بخش های مراقبت ویژه 
  علوم  عمومي دانشگاه هاي  بيمارستان بررسي نگرش  پرستاران  و پزشکان  شاغل  در  ی، محبوبه الری، نامه  ارشد پرستار  انپای •

 رستار و عوامل مرتبط با آنتهران در مورد نحوه تشريک مساعي پزشک و پ  پزشکي
پرستاران شاغل در   دگاهیاز د  یو تعهد سازمان یارتباط عدالت سازمان یبررس رحمان زاده ،  ، الهه   ینامه  ارشد پرستار  انپای •

 92تهران سال  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک  یمارستانهايب

يمارستان های  بدرب پرستاران شاغل  بررسی مقایسه ای جوسازمانی وتمایل به ترک خدمت پایان نامه ارشد ، محمدزاده مریم،  •
 .1391وسایربيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال  اجراکننده طرح تعالی

ارائه مدل مفهومي    ري شدن بيمار در بخش مراقبت ويژه:رساله دکتری، مينا گائينی ، تبيين فرآيند رويارويي اعضاي خانواده  با بست •
 )راهنما(

 مدل براساس "قلب نارسايي به مبتال  در افراد  درمان از تبعيت  مدل" آزمون  و  رساله دکتری ، شبنم السادات شریعت پناهی، طراحي •
 روي") راهما(. سازگاري

 وي.   آي اچ عفونت با زنان سالمت مرتبط با زندگي  سبك ابزار  اعتبارسنجي  و رساله دکتری، مهرنوش خوش تراش، طراحي •

 
 ) راهنما(یدر مدرسان پرستار یمعلم یستگیکسب شا  ندیفرآ ،یحرمت السادات امام زاده قاسم ،یرساله دکتر  •

 (") مشاوریاقدام پژوه کردیبا رو ماري کردن آموزش به ب نهی با عنوان" نهاد یی ، فرزانه گل آقا یدکتر  رساله •

 رساله دکتری، رقيه جعفریان با عنوان" تبيين فرآیند حمایت در آموزش بالينی دانشجویان پرستاری" ) راهنمای دوم(  •

رساله دکتری ، حسين فيض اله زاده، با عنوان" تاثير آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای و شيوه سنتی بر دانش، رفتار تبعيت از   •

 " ) مشاور(. : یک مطالعه تلفيقیپيامدهای مراقبتی بيماران تحت درمان با همودیاليزرژیم درمانی و 

 
. " بررسي رفتارهاي آزارنده در سطح افقي بين پرستاران شاغل بيمارستان هاي  احمد اتحاد با عنوان"  ،ینامه ارشد پرستار انیپا •

 منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران"

تحت عمل   مارانيدر ب یویشده برعوارض ر ی زیبرنامه ر یتنفس نات یتمر ري تاث ی. بررس انیمراد بيط د يس   ،ینامه ارشد پرستار انیپا •
 . راهنما.1389عروق کرونرسال   ونديپ  یجراح

آنان در   یشغل  تیپرستاران و ارتباط آن با رضا دگاه یفرهنگ سازماني از د ی. بررس  انیزهرا احمد ،ینامه ارشد پرستار انیپا •
 ". راهنما.1389منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال  یبيمارستانها

.ارتباط خواب آلودگي روزانه با فعاليت هاي فيزيكي و برآيندهاي عملكردي در بيماران مبتال به  یاعظم قربان ،ینامه ارشد پرستار انیپا •
 . راهنما. 1389علوم پزشكي ايران، سال  مراجعه كننده به انستيتو غدد و متابوليسم دانشگاه  IIديابت نوع 

 یک يمکان هیاز دستگاه تهو ی قبل از جداساز کیولوژیزيو ف  یتنفس یارتباط شاخص ها  ی.بررس یاحمد ديمج  ،ینامه ارشد پرستار انیپا •
 راهنما . - 1389منتخب شهر تهران، سال  یو درمان  یعروق کرونردر مراکز آموزش  وند يپ ی تحت عمل جراح مارانيدر ب ی جداساز امد يبا پ

.بررسي تأثير برنامه آموزشي مهارتهاي ارتباطي پرستاران بر اضطراب و  یصادق ترک نب ینامه كارشناسي ارشد پرستاري، ز پايان •
 . مشاور 1388سال رانی ا یرضايتمندي بيماران تحت عمل جراحي  شکمي در مرکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشک

دستگاه نگه   له يلوله تراشه به وس  یثابت ساز  ر يتاث  یا سهیمقا  ی. بررس ینامه كارشناسي ارشد پرستاري، شاکه حق نظر پايان •
حضرت رسول اکرم )ص(.  زه یدر بيماران بستري در بخشهايمراقبت و ییمراقبت راه هوا ت يفيدارنده لوله تراشه  و روش متداول، بر ک

 . مشاور 1389سال 

  تی پرستاران و ارتباط آن با رضا دگاهی سرپرستاران از د  یسبک هاي رهبر ی نامه كارشناسي ارشد پرستاري، عظيمه بهادري. بررس  پايان •
 . مشاور.  یدانشگاه علوم پزشک ی ها  مارستانيپرستاري در ب یاز مراقبت ها  ماريب
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اي شايستگي حرفه اي موجود و مورد انتظار از دانش   سهیزاده.  بررسي مقا لي ستاري، فاطمه اسماعنامه كارشناسي ارشد پر پايان •
 . مشاور  1388از ديدگاه آنان و سرپرستاران،  ران یا یآموختگان جديد پرستاري شاغل در دانشگاه علوم پزشک

يمان به دو روش زايمان فيزيولوژيك و زايمان طبيعي  بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از زا مریم  پايان نامه كارشناسي ارشد مامايي، •
 . مشاور.1387-1388رايج در بيمارستان آموزشي شهيد اكبرآبادي سال 

هيجانی و روشهای رویارویی با    نمره هوش تاثيرکارگاه آموزش هوش هيجاني بر  پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری،" بررسی •
 1391پرستاري سال استرس در دانشجويان كارشناسي 

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، مقایسه تاثير دو روش تدریس تلفيقی و متداول بر پيامدهای یادگيری دانشجویان کارشناسی   •
 1391پرستاری دانشگاه تهران سال 

 1391جانی آنها سال پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، بررسی همدلی دانشجویان کارشناسی پرستاری وارتباط آن با هوش هي •

، فرشيد  "یک مطالعه تلفيقی -تدوین و ارزشيابی طرح حمایتی بر بار مراقبتی خانواده بيماران مبتال  به سکته مغزی"رساله دکتری،  •
 راهنما  .1400االزمنی سال 

مشارکتی".  فاطمه کلروزی سال   پژوهی  اقدام  مطالعه یک :کودکان ویژه  های مراقبت  بخش در سازی ایمنی دکتری،" بهينهرساله  •

 ، مشاور.1400

.  1400رساله دکتری،" تبيين فرآیند بازیابی خطا توسط پرستاران بخش  مراقبت ویژه : ارائه الگوی نظری". فاطمه کفعمی، سال  •
 راهنمای دوم. 

 . راهنمای دوم. 1400ی"، حميده حکيمی، سال نظر ی پرستاران: ارائه الگو یتکامل اخالق ندیفرا نييتب رساله دکتری،" •

 . راهنمای دوم. 1400ی"، حميده حکيمی، سال نظر ی پرستاران: ارائه الگو یتکامل اخالق ندیفرا نييتب رساله دکتری،" •

 . راهنمای دوم. 1400نظري"، صفورای دری، سال   الگوي ارائه  :سالمندان در  شادکامی توسعه فرایند تبيين رساله دکتری،" •

  آموزشی مراکز در ایمنی با مرتبط عوامل  به نسبت  بيماران دیدگاه " بررسی فاطمه مرندی، کارشناسی ارشد پرستاری،پایان نامه  •
 .، مشاور  1398 سال ایران، پزشکی علوم  دانشگاه منتخب  درمانی

مبتال  زنان  ی با اميد در ماريب دریافت شده در خصوص اطالعاتبين ارتباط  ی بررس پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، فاطمه نگاری، "  •
 ، مشاور .1398سالمراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران،   به سرطان پستان

   تبعيت  و  اجتماعی حمایت  بر همسران  مشارکت  بر مبتنی آموزش عبداللهيان،، " تاثيرمریم  پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری،  •

 راهنما.، 1398سالبارداری ،   دیابت  با  زنان در  ازدرمان

 

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 1 بررسي نظرات دانشجويان دكتري پرستاري در مورد برنامه آموزشي دوره تحصیلي دكتري پرستاري. مجله ايراني آموزش در پزشكي. اصفهان شماره •

1385   

 

 59ید بهشتي باورهاي فرهنگي و رفتارهاي بیماران مبتال به اختالالت عروق كرونر: ضرورتي در آموزش به بیمار مجله دانشكده پرستاري و مامايي شه •

   1386زمستان 

 

؛ شماره زشكي ايرانپ  : يك مطالعه گراندد تئوري. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  Post CCUو    CCUموانع آموزش بیمار در بخش هاي   •

 1388تیر ماه  58

 

ت  بررسي تاثیر بكارگیري مدل بهینه سازي فرهنگ سازماني آموزش بیمار بر اضطراب و رضايتمندي بیماران مبتال به اختالالت عروق كرونر : تس •

 ،   69-59، صفحه: 1387بهار و تابستان  9و  8شماره هاي  3ژوهش پرستاري ايران. .  دوره نظريه، مجله پ

 

. 1389و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرينه. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. سال    مقايسه دو روش با استفاده از دست •

 . 195-189. صفحه 4شماره  16جلد 

 



 

 6 

 8ي دوره  ، پژوهش پرستارهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشريک مساعی آناننگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان  همقايس •

 ، 1392پايیز   3شماره 

 

 ( 1392-6)  - 2, شماره 2وره د ، طرح تعالی سازمان از ديدگاه پرستاران مقايسه جو سازمانی بیمارستانهای مجری و غیرمجری •

 

 (   1392- 3)  - 1, شماره 2دوره ، ان رضايت بیماران بستری از ابعاد مختلف مراقبت پرستاری مقايسه میز •

 

 . 1392؛  13(9)كیفی. مجله آموزش در علوم پزشکی مطالعه يك: ريپرستا نساركسبشايستگيمعلميمددر  مؤثر ملاعو •

 

 .91، بهار 1جراحي پیوند عروق کرونر، نشريه پرستاري قلب و عروق شماره بررسي تأثیر تمرينات تنفسي برنامه ريزي شده بر اکسیژناسیون متعاقب  •

 آموزشي بیمارستان جماران  -فیزيوتراپي تنفسي بعد از جراحي پیوند عروق کرونري، مجله علمي •

 تأثیر .فرهادمند ناهید ،  زارع زهرا ، خسروشاهي طیبي فراهاني، حمید اشقلي منصوره مقدسي،  ، حمید تفرشی زاغري منصوره ،  زاده اله فیض حسین •

 و پرستاري دانشکده هموديالیز. مجله با درمان تحت بیماران درماني رژيم تبعیت از و دانش بر سنتي شیوه و اي چندرسانه افزار نرم بر مبتني آموزش

 1393تیر  ،  57 پی در پی چهارم،  شماره دوازدهم،  ارومیه دوره مامايی

•  

 پژوهی.   اقدام يک :بالینی  هاي مراقبت در بیماران به سالمت آموزش کردن فراهانی.نهادينه اشقلی منصوره و  آقايی گل فرزانه ؛  باستانی فريده •

 .92ارديبهشت  دوم،  شماره هفدهم،  سال -کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه •

•  

 علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای پرستاران سازمانی فراهانی  و میر سعید يکانی نژاد. تعهدالهه رحمان زاده، زهره پارسا يکتا، منصوره اشقلی  •

 1392 ماه اسفند ، 29-38،  82 شماره ،  62 دوره ، )ايران پرستاري نشريه( ايران پزشكي علوم دانشگاه پرستاري مراقبتهاي تحقیقات تهران. مركز پزشکی

•   

 غیر و مجری های بیمارستان در شاغل پرستاران خدمت ترک به تمايل نصوره اشقلی فراهانی و ناثر بحرانی، مقايسهمريم محمد زاده، فروغ رفیعی، م •

 ، 46-55 88 شماره ،  27 دوره ، )ايران پرستاري نشريه( ايران پزشكي علوم دانشگاه پرستاري مراقبتهاي تحقیقات سازمان مركز طرح تعالی مجری

  1393تیرماه 

  

 مجله .تراکئوستومی بیماران مندي رضايت و زندگی کیفیت بر آموزشی فیلم تاثیر  .، عباس مهران  یمحمدي، منصوره فراهان نيدوست ، نورالد سالم وطن  •

  .1393بهمن ،  11 شماره هفدهم،  سال اراك پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی

 

تأثیر آموزش مبتنی بر نرم  و محمد رضا خلیل زاده.   زارع زهرا فراهاني،  اشقلي منصوره مقدسي،  ، حمید تفرشی زاغري منصوره ،  زاده اله فیض حسین •

  95، تابستان 80، شماره 25افزار چند رسانه ای و شیوه سنتی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با هموديالیز. پرستاري و مامايي جامع نگر، سال 

 .          78 -69صفحه 

 

اسکلتی کمک  -هانی، محمد شهرياری، مهناز صارمی، نورالدين محمدی، حمید حقانی. تاثر آموزش حمل بیمار بر اختالالت عضالنیمنصوره اشقلی فرا •

 10-19، ص 1396، شهريور 107، شماره 30بهیاران. مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ايران)نشريه پرستاری ايران(. دوره 

 

تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای مسئله محور بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی  وره اشقلی فراهانی، نعیمه سیدفاطمی، حمید حقانی.گلنار قانع، منص •

 .1396(، بهار 66)پیاپی  2، شماره 19جلد  –بیماران تحت هموديالیز . کومش 

 

اسازی از میترا خوبی، مجید احمدی هدايت،نورالدين محمدی، منصوره اشغلی فراهانی، حمید حقانی، آرش انیسیان. ارتباط شاخص های تنفسی با پیامد جد  •

. اسفند  6شماره .  8دستگاه تهويه مکانیکی در بیماران تحت پیوند عروق کرونر در بیمارستان شهید رجايی تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم . دوره 

93  .71-66          

 

اران تحت  گلنار قانع، منصوره اضقلی فراهانی، نعیمه سیدفاطمی، حمید حقانی. تاثیر برنامه آموزشی حمايتی بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیم •

 895-885، ص 1395، دی 87، پی در پی 10، شماره 14هموديالیز . مجله دانشکده پرستاری و مامايی ارومیه، دوره 

 

ی با فاطمه غفرانی کلیشمی، منصوره اشقلی فراهانی، روح انگیز جمشیدی اورک، نعیمه سیدفاطمی، سارا بنی هاشمی. بررسی ارتباط نمره هوش هیجان •

 78- 86، 1393زمستان ( ، 35)پیاپی  4، شماره 9اطالعات دموگرافیک دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران. پژوهش پرستاری، دوره 

 

ن منصوره اشقلی فراهانی، تهمینه صالحی، زهرا عرب عامری، فاطمه حاجی بابابیی، آغا فاطمه حسینی، فاطمه غفاری. بررسی همدلی در دانشجويا •

 56-67، ص 1395، آبان 4، شماره 9کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران. اخالق و تاريخ پزشکی، دوره 

 

http://www.ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/azime_bahadori-A-10-247-1-0dc79a9.pdf
http://www.ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/azime_bahadori-A-10-247-1-0dc79a9.pdf
http://www.ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/azime_bahadori-A-10-247-1-0dc79a9.pdf
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غفرانی کلیشمی، منصوره اشقلی فراهانی، روح انگیز جمشیدی اورک، زهرا عرب عامری، سارا بنی هاشمی، نعیمه سید فاطمی. هوش هیجانی در فاطمه  •

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید  -پرستاران، الگوها و روش های اندازه گیری. نشريه علمی

    21-29، 1395، تابستان  93، شماره 26تی، دوره بهش

 

منصوره اشقلی فراهانی، زهرا عرب عامری، فاطمه حاجی بابايی، آغا فاطمه حسینی، تهمینه صالحی. مديريت آموزشی و هوش هیجانی دانشجويان   •

       35-26.  1395، تابستان 2، شماره 5، دوره 5فصلنامه مديريت پرستاری. سال پرستاری. 

 

. فصلنامه مديريت مقايسه میزان رضايت بیماران بستری از ابعاد مختلف مراقبت پرستارییروی، ح، بهادری، ع، اشقلی فراهانی، م و حقانی، ح. پ •

 .  1392پرستاری. شماره اول سال 

 

ت  . بازيابي ثبات: تجارب خانواده بیماران بستري در بخش مراقب عباسي محمد ,سیدفاطمي نعیمه ,محمدي نورالدين ,اشقلي فراهاني منصوره ,گائیني مینا •

 . 118 تا صفحه 103 از صفحه ; 1  شماره , 7  دوره , 1397بهار . ويژه
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care units: A qualitative study. Nursing Ethics, 2021, 28(1), pp. 131–144, 2021. 

 

 

 

 

 

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

   1383انتشارات سنجش تكميلي تاليف ،فراهاني ، منصوره، خاچيان آليس. داخلي جراحي پرستاري فصل اختالالت آب و الكتروليت •
انتشارات  ژاله محمدعليها، صديقه عاصمي، منصوره فراهاني و مريم عاليخاني. داخلي جراحي پرستاري فصل اختالالت تنفسي.  •

   1383سنجش تكميلي تاليف 
خلي جراحي برونر و سودارث سوزن س. اسملتزر؛برندا جي.بير فصل درد، الكتروليت، شوك، سرطان و مراقبت پايان  پرستاري دا  •

  1381عمر.تهران: انتشارات سالمي ترجمه 
پرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث سوزن س. اسملتزر؛برندا جي.بير فصل درد، الكتروليت، شوك، سرطان و مراقبت پايان عمر.   •

  1382   ان: انتشارات سالمي ترجمهتهر
   1382اصول و فنون پرستاري پوتر و پري. پاتزيشيا ان پاتز؛ آن گريفين پري.فصل دستگاه تنفس. تهران: انتشارات سالمي ترجمه  •

 1381انتشارات ماهتاب ويراستاري ،كتاب احياء قلبي ريوي پيشرفته. ترجمه وتاليف فرشته محمائي، ژاله محمدعليها  •
 .1390، انتشارات ماهتاب، فراتحليل، عيسي ، فضل هللا و محمدي، ، احمدي، فاطمه،  اسکويي، منصورهانيفراه

تاليف کتاب آموزش به مددجو راهنمایی برای مراقبين سالمت. نویسندگان: منصوره اشقلی فراهانی، مژگان مرادی و فرزانه عامری.  •

 1398انتشارات اندیشه رفيع، سال 

از    تيدر تبع  یرو  یکاربرد مدل سازگار . کتاب )تاليف(، شبنم السادات شریعت پناهی، منصوره فراهانی، فروغ رفيعی و فرشته جواهری  •

 انتشارات باوفا.   1399. سال قلب ییمبتال به نارسا مارانيدرمان ب

  

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 و پوستر   ارائه شفاهي
   1381هاي پرستاري به منظور ارائه نمادين خدمات پرستاري در جامعه و بزرگداشت مقام پرستار در سال همكاري در پايگاه •
   1384مصاحبه با بخش راديويي در برنامه راديو سالمت در رابطه با ديابت تهران سخنران  •
• 1386  

 
• EACH Workshop OSLO, Norway  2008   مدرس

Enhancing international collaboration among early career researchers. EACH 2010  Conference. In Verona, Italy مدرس    کارگاه

 2010 
، سخنران، اولين همایش جامع پرستاری ) بررسی تاثير برنامه مراقبت از خود بر تعداد و شدت تهوع و استفراغ بيماران شيمی درمانی( •

1375 
 1376،سخنران،سراسري سرطان هاي شايع زنان دانشگاه  علوم پزشکی  اراك همايش •
 1376،سخنران،سمينار تازه های علمی در انتقال خون و پرستاری مربوطه دانشگاه علوم پزشکی بقيه هللا االعظم) عج( •
 1376،سخنران،یازدهمين كنگره انجمن قلب ايران تهران  •
 1378،سخنران،ان دوازدهمين كنگره انجمن قلب ايران تهر •
 1380،سخنران،سيزدهمين كنگره انجمن قلب ايران تهران  •
 1380، سخنران ،چهارمين كنگره انجمن جراحی قلب و عروق تهران •
ری تهران  • ٍِ  1379 سخنران ،نهمين كنگره عفونی و گرمسِ
ری تهران  • ٍِ  1380 سخنران و سخنران در پانل،دهمين كنگره عفونی و گرمسِ
 1381،سخنران عضو کميته اجرایی،و گرمسيری تهران يازد همين كنگره عفونی •
 1380،سخنران،دانشگاه علوم پزشكي ايران  - سمينار پيوند اعضا ) پيوند قلب ( دانشكده پرستاري و مامايي •

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ashghali+Farahani+M&cauthor_id=33858400
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Najafi+Ghezeljeh+T&cauthor_id=33858400
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Haghani+S&cauthor_id=33858400
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alazmani-Noodeh+F&cauthor_id=33858400
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alazmani-Noodeh+F&cauthor_id=33858400
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=6777
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029501300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37018219600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200620297
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091684438&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091684438&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/28836?origin=resultslist
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 1381 سخنران ،سمينار ارائه آموزش هماهنگ هنگام اجراي دستورالعملهاي پرستاري )تزریقات و دادن دارو( •
 1382 استاد راهنما دانشجویی" انتخاب، جمع آوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی"سمينار   •
 1382، سخنران، پنجمين کنگره سراسری تازه های قلب و عروق انجمن آترواسکلروزیس •

 1384،سخنران، همایش سراسری دانشجویی مراقبتهای پرستاری در تستهای تشخيصی اردیبهشت •
 1377، شرکت کننده شگاه علوم پزشکی فاطميهكارگاه تكميلي روش تدريس دان •
 1376، شرکت کننده، گاه امتحان شفاهی دانشگاه علوم پزشکی فاطميهارک •
 1376، شرکت کننده، کارگاه مقدماتی روش تدریس دانشگاه علوم پزشکی فاطميه •
 1381،ه شرکت کنند، دانشگاه علوم پزشكي ايران -بازآموزی روشهای تدریس دانشكده پرستاري و مامايي •
 1376، شرکت کننده، ، کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقيه هللا االعظم) عج( •
 1381، شرکت کننده، كارگاه احياء دانشگاه علوم پزشكی ایران  •
 1381، شرکت کننده دانشگاه علوم پزشكی ایرانECGكارگاه  •
 1382، شركت كننده ،دانشگاه علوم پزشكی ایران  SPSSكارگاه  •
 کنفرانس بی حرکتی و عوارض آن در بيماران استراحت مطلق در بيمارستان بقيه هللا االعظم) عج( •
 1372 سخنران  •
 1381،شرکت کننده،دانشگاه علوم پزشكي ايران - سمينار سرم درمانی در کودکان دانشكده پرستاري و مامايي •
 1383،پوستر، چالشها  دانشگاه علوم پزشکی تهرانافقها و  1400همایش سراسری پرستاری سال  •
 1380 شرکت کننده ،دانشگاه علوم پزشكي ايران – كارگاه مقاله نويسي  •
اولين همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی   •

 1383 سخنران  شهيد صدوقی یزد 
 1385 سخنران  ) پرستار ، ماما و پژوهش( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستانهمایش سراسری  •
فراهانی م، محمدی ع و همکاران . پنجمين كنگره مراقبت هاي پرستاري مامايي، ارتباطات انساني. اهميت برقراری ارتباط موثر در   •

 1386،آموزش به بيمار
• The importance of Communication patterns in Patient Education: A Qualitative research. International Confereence 

communication in health care. In Oslo,Norway  2008 .پوستر 
 

،  ششمين کنگره مراقبت های پرستاری و مامایی: دستاوردها و تازه ها) فرهنگ سازمانی و آموزش بيمار: مطالعه گراندد تئوری •
 1387بهمن ،سخنران

 1390، شركت كننده ،كارگاه حاكميت باليني  •
ششمين كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي: دستاوردها و تازه ها) فرهنگ سازماني و آموزش بيمار: مطالعه گراندد تئوري سخنران  •

   1378بهمن 
شدت تهوع و استفراغ بيماران شيمي درماني( سخنران    اولين همايش جامع پرستاري ) بررسي تاثير برنامه مراقبت از خود بر تعداد و •

1375  
   1376همايش سراسري سرطان هاي شايع زنان دانشگاه علوم پزشكي اراك سخنران  •
   1376سمينار تازه هاي علمي در انتقال خون و پرستاري مربوطه دانشگاه علوم پزشكي بقيه هللا االعظم) عج(سخنران  •

   1376ران تهران سخنران يازدهمين كنگره انجمن قلب اي  •
   1378دوازدهمين كنگره انجمن قلب ايران تهران سخنران  •
   1380سيزدهمين كنگره انجمن قلب ايران تهران سخنران  •
   1380چهارمين كنگره انجمن جراحي قلب و عروق تهران سخنران  •
ري تهران سخنران  • ٍِ    1379نهمين كنگره عفوني و گرمسِ
  1380دانشگاه علوم پزشكي ايران سخنران  - سمينار پيوند اعضا ) پيوند قلب ( دانشكده پرستاري و مامايي •
  1381سمينار ارائه آموزش هماهنگ هنگام اجراي دستورالعملهاي پرستاري )تزريقات و دادن دارو(سخنران   •
   1382نتخاب، جمع آوري و انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي" استاد راهنما سمينار دانشجويي" ا •
  1384همايش سراسري دانشجويي مراقبتهاي پرستاري در تستهاي تشخيصي ارديبهشت سخنران  •
   1372كنفرانس بي حركتي و عوارض آن در بيماران استراحت مطلق در بيمارستان بقيه هللا االعظم) عج( سخنران  •
سراسري راهكارهاي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني    اولين همايش •

  1383شهيد صدوقي يزد سخنران 
   1385همايش سراسري ) پرستار ، ماما و پژوهش( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان سخنران  •
 1386ستاري مامايي، ارتباطات انساني. اهميت برقراري ارتباط موثر در آموزش به بيمار . پنجمين كنگره مراقبت هاي پر •

 

•  International Conference on Integrated Preventive Cardiology 2011   سخنران مدعو  
 

 1393شهریور  5-7آموزش به بيماران مبتال به سرطان ، سيزدهمين کنگره پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران.  •
• 12th International Conference on Communication in Healthcare (ICCH)).September 30, 2014Survey of attitude of 

physicians and nurses toward physician-nurse collaborative relationships in general hospitals of Tehran University of 
Medical Sciences 

نفرانس بين المللی آموزش پزشکی،ک •  Association for Medical Education in Europe, (AMEE 2014)  کشور ایتاليا، پذیرش مقاله ،
 BEING AT PEACE: BEYOND THE TEACHING COMPETENCY :بصورت پوستر الکترونيک، با عنوان 

وازدهمين کنفرانس آموزش پزشکی منطقه آسيا اقيانوسيهد •  12th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC) & 3rd 
International Conference on Faculty Development Health Professions (ICFDHP), 4 - 8 February 2015   کشور

پذیرش و ارائه مقاله بصورت پوستر، با عنوان  سنگاپور، :  Acquiring Teaching Competency Process by Iranian Nursing Faculties 
 

و دوازدهمين کنفرانس آموزش پزشکی منطقه آسيا   (Faculty Development) سومين کنفرانس بين الملی بهسازی اساتيد دانشگاه •
 Acquiring Teaching  :پذیرش و ارائه مقاله بصورت پوستر، با عنوان  کشور سنگاپور، ICFDHP), 4 - 8 February 2015 اقيانوسيه
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Competency Process by Iranian Nursing Facultie 12th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC) & 3rd 
International Conference on Faculty Development Health Professions ( 

 

چالشهای پيش روی  . 1394مهر ماه  20نا 23م پزشکی یاسوج سومين همایش کشوری تحقيقات کيفی در علوم سالمت دانشگاه علو •
 خانواده بيماران بستری در بخش مراقبت ویژه 

 
، سخنران   آذر ماه در دانشکده پرستاری و مامایی 20و  19 ، ومين کنگره واکاوی آموزش پرستاری و مامایی؛ دانشگاه نسل سوم س  •

 پانل.  
 

 
 
 

 

  

 

  

 فعاليت های فرهنگی 

   1381آموزش و پاسخگويي به سواالت اولياء مدرسه نرگس سال  •

  1379هدايت تحصيلي داوطلبان دانشگاه شاهد در آزمون سراسري سال  •
 

 

  اعتبارات پژوهشي 

گرانت پژوهشی  با عنوان کمبود نيروی انسانی در پرستاری از قائم مقام وزیر در حوزه پرستاری دکتر اسکویی( با همکاری مرکز   •
 تحقيقات مراقبت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری با صنعت 

   گرانت   •

  

  جوايز و افتخارات 

 1388/ رانی ا یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار  س يرئ ییاستاد نمونه /دکتر اسکو •
 1377/قم  هيفاطم یدانشگاه علوم پزشک سي دکتر لباف رئ  /استاد نمونه،سال  •
   1378سال   /قم هيفاطم یدانشگاه علوم پزشک سيدکتر لباف رئ  /استاد نمونه •
  1375پرستار نمونه بخش سي سي يو بيمارستان بقيه هللا االعظم) عج(،  •
شايستگي در انجام وظايف محوله و همكاري در جهت پيشبرد اهداف آموزشي گروه داخلي و جراحي . دانشگاه علوم پزشكي ايران   •

28/2/81   
ستگي در انجام وظايف محوله و همكاري در جهت پيشبرد اهداف آموزشي گروه داخلي و جراحي.دانشگاه علوم پزشكي ايران  شاي •

31/9/81   
 .3و( 2 یو جراح یداخل ی پرستار یکتابها فيو تال ی کتاب )بخاطر ترجمه کتاب اصول و فنون پرستار هفته •

شكي ايرانرياست دانشكده پرستاري و مامايي. دانشگاه علوم پز   1385             
    ی در مقطع دکتر ینامه برتر پرستار  انی، پا 1388سال   یپژوهش پرستار  -یجشنواره علم نيدوم •

 
• EACH YOUNG INVESTIGATORS NETWORK GRANTS, Workshop OSLO September   European Association for 

communication in Healthcare(EACH) , 2008.  

 1389کسب جائزه کشوری جشنواره مطهری سال  •
 1393توانبخشي آذر  پرستاري  و  جراحي  –پژوهشگر برگزيده از گروه پرستاري داخلي  •
 1394سال  جراحي  –پژوهشگر برگزيده از گروه پرستاري داخلي  •
 1392مين کنگره مطهری  در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران سال کسب تقدیر نامه هفت •
 1397کسب تقدیر نامه هفتمين کنگره مطهری  در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  •
•  
فراهانی جشنواره پروفسور حسابی، پایان نامه برتر در مقطع دکتری مربوط به خانم دکتر صفورا دری به راهنمایی دکتر منصوره اشقلی  •

 .1399، سال 
 

 

•  

 اطالعات ديگر 
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  (1386تير همکاری با رادیو سالمت بصورت مصاحبه و بحث کارشناسی در مورد تغذیه در دیابت )

•  

 1400سال    شهریور آخرين بازبيني: 

 


