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 رانیا  یدرمان  یو خدمات بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک

 یی و ماما  ی دانشکده پرستار

 
 

 : مشخصات فردی - 1

 

 فرم مشخصات و مجموعه كارهاي آموزشي، پژوهشي و باليني  

 فاطمه  :نام

 ثابت    خانوادگي:  پاشائي نام 

 تهران : محل تولد

 pashaii1392@gmail.comآدرس پست الکترونيک: 

 

 : سوابق تحصيلی  - 2

 

 1379، پرستاري از دانشگاه علوم پزشکي ايران  :مدرك كارشناسي

   1385 ،پزشکي اصفهان  ارشد: پرستاري بهداشت جامعه از دانشگاه علوممدرك كارشناسي

 1395دكتراي پرستاري از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  تاريخ فراغت از تحصيل:

 

 سوابق شغلی:   - 3  

 

 سوابق باليني:  

 جنرال  ICUسال طرح در  2

 آموزش پرستاري كميته و   ccuسال در مركز قلب تهران ـ بخش  3

  جنرال  ICU   بخش   PHDسال  حين تحصيل در دوره  1

 

 زبان   - 4  

 

 فارسي  

 انگليسي  

 

 عالقمندی های حرفه ای   - 5  

 

 پرستاري بهداشت جامعه

 رزومه
CV 
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 توانبخشي پرستاري  

 و تروما  پرستاري در باليا 

 پرستاري سالمندان 

 پرستاري ويژه )سي سي يو ، آي سي يو(

 مديريت پرستاري 

 

 ای  حرفه های عضویت- 6  

 

 عضو انجمن علمي پرستاران ايران 

 97تابستان  مدت سه ماه  درو معاون فني نظام پرستاري   عضو نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران

 عضو هيئت ريئسه كنگره باليا 

 عضو هيئت ريئسه كنگره درد  

 عضو هيئت ريئسه كنگره طب فيزيکي و توانبخشي براي سه سال متوالي

 سه كنگره نورو ريستالوژي ئعضو هيئت ري

 هيئت ريئسه كنگره بهداشت روان عضو 

 عضو هيئت رئيسه كنگره نارسايي قلب

 عضو هيئت ريئسه كنگره عفونتهاي بيمارستاني مركز قلب تهران

 كميته اخالق و رفتارمدني دانشکده پرستاريي مامايي قم عضو 

 موزشي دانشکده پرستاري مامايي قم آعضو شوراي 

 عضو شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده پرستاري مامايي قم 

 عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري مامايي قم 

   1383تا  1381عضو كميته آموزش پرستاري مركز قلب تهران 

 trauma monthlyداور مجله 

 Health in Emergencies and Disasters Quarterlyداور مجله 

 Iranian Red Crescent Med J  دارو مجله 

 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Science  

 

 شایستگی های حرفه ای   - 7

 

 اورژانس قم )از ساير دانشگاه ها(  پايان نامه ارشد پرستاري  مشاوره   2و   پايان نامه هاي ارشد پرستاري 2 سرپرستي

 فضاي مجازيسرپرستي و هدايت گروه هاي نرسينگ بوك و تحقيقات كيفي ايران در 

 

 التدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشواي ورامين  همکاري به صورت حق  يک سالسال سابقه كار آموزشي:   -

 89تا سال سال هيئت علمي قراردادي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان پنج     حدود-

 )تدريس دروس كارشناسي ارشد ويژه ( سال حق التدريس در دانشکده پرستاري آجايک  -

 دانشگاه علوم پزشکي قم   EDOو   EDCهاي  داور طرح    

 داور مجله ثبت در اسکوپوس كومش سمنان   

 مجله علمي پژوهشي، پژوهش توانبخشي در پرستاري     
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 دانشکده پرستاري مامايي قم    تعهد هيئت علمي در دو سال و نيم  حق التدريس و سال  يک -

 تا كنون در دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران  1398ادامه تعهدات از دي ماه   -

   1399از آذرماه  سرپرستي كميته تحقيقات دانشجويي

 

 

 ليست انتشارات:  - 8

 

 كتابها:  

آسيب شناسي آن، انتشارات ارجمند،نويسنده اول، كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و  ـ  اعتياد به اينترنت و 1 ✓

 شابک.)تدوين و جمع آوري(

 ، با كسب مجوز از وزارت ارشاد اسالمي،انتشارات حيدري 1396كتاب جامع تروما، -2 ✓

 ، ، انتشارات حيدري 1396؛ ، خانواده و جامعه اعتياد -3 ✓

 ، انتشارات جامعه نگر، چاپ دوم1394بخش، مديريت و رهبري در -4 ✓

، انتشارات حيدري)چاپ شده 2018، انتشارات حيدري،ترجمه كتاب برونر اعصاب ، برونر ،  2018ترجمه كتاب اعصاب  -5 ✓

 ( 97در فرودين 

،  2018  ترجمه كتاب برونر اعصاب ، برونر ، ، انتشارات حيدري،2018،  مفاهيم بيوفيزيکال، رواني اجتماعي برونر  ترجمه-6 ✓

 ( 97شده در فرودين  انتشارات حيدري)چاپ

)چاپ   انتشارات حيدريْ،جلد  5(،  1397نتال نرسينگ ، كوزير و اربز )منبع دكتراي پرستاري سال  مترجمه كتاب فاندا  -7 ✓

 ( 97در فرودين  اول

 1398تاليف كتاب فناوري اطالعات در علوم سالمت  در گروه مولفين ،انتشارات تيمورزاده ،-8 ✓

در جال چاپ  دوم  ) ،انتشارات حيدريْجلد  5ترجمه كتاب فاندامنتال نرسينگ ، كوزير و اربز )منبع دكتراي پرستاري(، -9 ✓

) 

نويسنده همکار كتاب در حال چاپ مجموعه سواالت كارشناسي ارشد و استخدامي وزارت بهداشت درمان و آموزش --10 ✓

 پزشکي )معاونت پرستاري(

 

 PUBMEDو     ISIچاپ مقاالت    - 9

 

 

1-The effective factors on satisfaction from the view point of patients 
at the emergencyWards in Tabriz Emam and Sina hospitals, (2010).Karami Kabir 
Nahid *, Lotfi Mojgan b, Tayebeh hasan tehrani,pashaee sabet Fatemeh, Procedia 
- Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 750 – 755 
 
2-The opinion of Iranian students about the society's perception on using surrogacy 

as an infertility treatment in the future community, Kobra SalehiوMahsa Shakour, 

Shiva AlizadeوFatemeh Pashaei Sabet, Sexual & Reproductive Healthcare,2015 

 
3- Fatemeh Pashaei Sabet,1 Kian Norouzi Tabrizi,1,* Hamid Reza Khankeh, 
Soheil Saadat, and Heidar Ali Abedi, Perception From Barrier and Facilitator for 
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Providing Early Rehabilitation Care for RTI Victims ,Trauma Mon. 2015 August; 
20(3): e21621 
 
4- Fatemeh Pashaei Sabet, Kian Norouzi Tabrizi ,* Hamid Reza Khankeh, Soheil 
Saadat, and Heidar Ali Abedi. Road Traffic Accident Victims’ Experiences of Return 
to Normal Life: A Qualitative Study,  Iranian Red Crescent Med J Published online 

2016 February 20. 

 
5-. Fatemeh Pashaei Sabet,1 Kian Norouzi Tabrizi,1, Hamid Reza Khankeh, Soheil 
Saadat, Heidar AliAbedi, and Alireza Bastami,Life experiences with limb trauma: A 
thematic analysis ,Trauma mounthly ,Published online 2016 August 

2.(PUBLISHED) 

 
 

:چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی  - 10  

 

 :بيمار خون  به آلوده تيز نوك وسايل با تماس از درماني بهداشتي كاركنان پاشايي،تجربه فاطمه ،*نشاط مدي مريم  -1

 دوره ،1390 پاييز Autumn 2011 شمالي خراسان پزشکي علوم دانشگاه پديدارشناسي، مجله مطالعه كيفي يک

 90 صفحات ،3 شماره سوم،

زندگي   نصرآبادي نيکبخت عليرضا  كبير كرمي ناهيد  ثابت پاشايي فاطمه *-2  اي  مطالعه :هموياليز ماشين با ، 

 Page: 59 – 66 و1390 2011 تابستان ،2 شماره ،4 ويژه،دوره مراقبت پرستاري پديدارشناسي، مجله

3-. "Family experiences of dependency to internet: a qualitatiue study, Isfahan 

Journal of nursing and midwifery Research, 2008. ) چاپ شده( 

ـ »تجربه جوانان از زندگي با اينترنت: يک مطالعه كيفي«، مجله علمي پژوهشي علوم رفتاري از كميسيون نشريات پزشکي 4

 )چاپ شده(1387كشور، 

علوم  5 پرستاري مامائي دانشگاه  دانشکده  از قاعدگي«، مجله علمي   تاثير روغن گل مغربي در سندروم قبل  ـ »بررسي 

 )چاپ شده(  1388، 29پزشکي همدان، شماره 

ساله در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان،مجله پژوهش پرستاري  6- 3»بررسي عملکرد پرستاران در پذيرش كودكان -6

 )چاپ شده( 1389،بهار،16پژوهشي ،دوره پنجم،شماره   -اي رتبه علميدار

»تجارب خانواده از مرا قبت از بيمار باپيوند عروق كرونري«، مجله داراي رتبه علمي پژوهشي پژوهش پرستاري،دوره  -7

 . )چاپ شده(1388چهارم،زمستان 

الکترو نيکْ-8 بر كاربردها،مزايا و معايب آموزش  الکترونيک    »مروري  بر كاربردها،مزايا و معايب آموزش  فاطمه »مروري 

 1389در علوم پزشکي،مجله منديش ،پاشايي ثابت ، فرشته حسن زاده، محمد عباسي، 

مجله  عليرضا بستامي، ، فاطمه پاشايي ثابت،عليرضا نيکبخت نصرآبادي يک مطالعه كيفيْتجربه زندگي با همسر معتاد :  -9

 (1)40;1395، پژوهش پرستاري 

كيفي،  مطالعه يک :جامعه به بازگشت  براي ترافيکي حوادث  از ناشي جسمي ناتواني با بيماران توانبخشي نيازهاي  -11

پرستاري   فالحي مسعود ، خانکه حميدرضا تبريزي، نوروزي كيان* ثابت، پاشايي فاطمه پژوهش در  خشکناب، ،مجله 

 1. دوره  1جلد1395توانبخشي ،

بررسي تأثير آموزش مهارت هاي تاب آوري بر تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر -10

مه بستامي،  فاطمه پاشايي ثابت،  مجله پژوهش توانبخشي در پرستاري،  اصغر دالوندي، عليرضا بستامي ، معصو،خرم آباد

   1395 -  3، شماره 2دوره 

http://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
http://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
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از طالق    -12 زندگي پس  از  زنان  نيکبخت  ،يک مطالعه كيفي    :تجربه  عليرضا  عليرضا  ثابت،  پاشايي  فاطمه  نصرآبادي، 

 1395مجله روان پرستاري،   بستامي ،

 مقطع  آموزان مخدردرميان دانش مواد به نسبت پذيري اعتياد برسطح آوري تاب هاي مهارت آموزش تاثير بررسي-13

 مجلهومه بستامي، فاطمه پاشايي ثابت،  اصغر دالوندي، عليرضا بستامي، حميدرضا خانکه، معص  آباد، خرم شهر راهنمايي

 (  1395-3)  -  2، شماره 11جلد  پرستاري،  پژوهش علمي پژوهشي

 

 مصطفي بيمارستان هاي شهيد به كننده مراجعه  ديابت به مبتال سالمندان در اضطراب و افسردگي ميزان  بررسي-14

آرمان آزادي، حميد تقي نژاد، معصومه بستامي، عليرضا بستامي،   ،1394 سال در آباد خرم عشاير شهداي و ايالم خميني

 پرستاري،   علمي پژوهشي مجله فاطمه پاشايي ثابت،  

  (  1395-5)  -  3، شماره 11جلد 

مروري بر بررسي نياز به مدلي براي توانبخشي بيماران ضايعات نخاعي تروماتيک.مجله پژوهش پرستاري ايران   -15

.1395 

 

 تجارب توانبخشي مبتني بر منزل در بيماران با ضايعات نخاعي تروماتيک : يک مطالعه كيفي، مجله علمي پژوهشي-16

 1395پرستاري،  پژوهش

عليرضا نيکبخت نصرآبادي، شيوا ،تجربه همسران مددجويان با ضايعات نخاعي: يک مطالعه پديدار شناسي -17

 1396،  مه بستامي، محمد رضا صباغيه،گماروردي، عليرضا بستامي، فاطمه پاشايي ثابت، معصو

 
-   18 - Fatemeh pashaei sabet 1.Kian Norouzi tabrizi.Hamid Reza Khankeh.Soheil Saadat 

.Heidar Ali abedi.Alireza Bastami: Physical trauma experience due to road traffic 

accident: a qualitative study,  Health in Emergencies& Disasters Quarterl,2016 

 
19- Seyed Hossein Hosseini1, Nasir Amanat1*, Vahid Ghanbari, Maryam Nakhaee, 

Masoumeh Abbasabadi1, Mehdi Najafi, Hamid Reza Khankeh1, Fatemeh Pashaei Sabet  
,Community-Based Management Challenges in Disaster Risk Reduction: A Content 

Analysis in Iranو Health in Emergencies and Disasters Quarterly2017;. 2(2):63-7 

 

بررسي تاًثير برنامه پيشگيرانه از زمين خوردن بر شدت ترس از زمين خوردن، دفعات وقوع زمين خوردن و كيفيت  -20

آرمان آزادي، معصومه بستامي، معصومه مالک، عليرضا نيکبخت نصر  المندانهاي سزندگي سالمندان ساكن در خانه

  1396-7  - 4، شماره 12ابادي، عليرضا بستامي، فاطمه پاشايي ثابت، جلد 

  هاي كودكانتأثير ارتقاي صالحيت باليني بر كيفيت زندگي كاري پرستاران در بخش-21

سيده صديقه موسوي، سيد مجيد يوسفي، محبوبه سادات يوسفي، محمد گلي طالب، سميه مومنيان، فاطمه پاشايي ثابت،  

  1397-3  - 2، شماره 13حکيمه دهقاني خرم آبادي، جلد  

ليرضا نيکبخت نصرآبادي، فاطمه پاشايي ثابت،  ع  ،كيفيت زندگي در بيماران همودياليزي: يک مطالعه پديدار شناسي-22

 عليرضا بستامي، معصومه بستامي، 

  1397-10  - 5، شماره 13جلد 

استان قم طبق پروتکل اصالح  115تعيين پيامد ترياژ تلفني در بيماران با شکايت درد قفسه سينه در مركز اورژانس -23

  1396در نيمه اول سال  شده نيوجرسي 

 معصومه ابام، فاطمه پاشايي ثابت، محمد پرورش مسعود، سميه مومنيان،  

  1398-1  - 1، شماره 14جلد 

http://ijnr.ir/article-1-1944-fa.html&sw=%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://ijnr.ir/article-1-1879-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1879-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2073-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2195-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2195-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2195-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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المللي در مصدومان ترومايي ناشي  هاي بينهوايي و زميني با استانداردهاي زماني اورژانس ي شاخصابررسي مقايسه-24

، شماره  14اكبر اقبالي، فاطمه پاشايي ثابت، سميه مومنيان، محمد عباسي، جلد  1395قم در سال  از تصادف در استان

3 - 6-1398  

  

  1396بررسي خطاهاي دارويي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال -25

 بوبه سادات يوسفي، فاطمه پاشايي ثابت، سيد مجيد يوسفي، محمد افشار، حميدرضا گيالسي، خام مح

  1398-9  - 5، شماره 14جلد 
 

ان توسط پرستاران بخش اورژانس بر ميزان رعايت فرهنگ ايمني بيمار SBAR تاثير آموزش مدل ارتباطي-26"

مومنيان، محمد عباسي، زينب   آرزو خاكسار، فاطمه پاشايي ثابت، سميه،"1396بيمارستان شهيد بهشتي قم در سال 

  1399-1  - 1، شماره 15كريمي، جلد 

25- Ramezanzadeh Z, Pashaei Sabet F, Moosavi Arfa N, Abbasi M, Vahedian M. 
Assessment of the Incident Command System Preparedness of the Hospitals in 
Qom City, Iran. Health in Emergencies and Disasters Quarterly. 2019; 4(4):229-
234. http:// dx.doi.org/10.32598/hdq.4.4.   

 

سميه مومنيان، نرجس اعزازي، زهرا باقري، كوثر  ، هاي مقابله مذهبي با كيفيت زندگي در زوجين نابارورارتباط سبک -27

  1399-5  -3، شماره 15پاشايي ثابت، جلد  الهاشمي، سوريه سليمي، فاطمه

 

 

 پایان نامه و طرحهای تحقيقاتی

 

 

فاطمه پاشايي ثابت، خسروتوكل، دكتر مطالعه كيفي پديدارشناسي،  يماران با پيوند عروق كرونري:هاي بـ تجارب خانواده1

 1385كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، نامه پايانفريبا طالقاني، عباس رضايي، دكتر سيروس دارابيان ،

تببين فرآيند مراقبت توانبخشي در مصدومين با تروماي متعدد ناشي از حوادث ترافيکي ، پايان نامه دكتري تخصصي    -2

ر  ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،فاطمه پاشايي ثابت، دكتر كيان نوروزي تبريزي،دكتر سهيل سعادت، دكتپرستاري

 1395حيدرضا خانکه، 

) به اتمام 1385ـ »تجارب خانواده از وابستگي به اينترنت«، طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، همکار طرح،  2

 يافته ( 

پرستاري در بخشهاي  3 «، طرح 1387مراكز آموزشي درماني شهر همدان در سال    ICUـ »بررسي كيفيت مراقبتهاي 

 ) به اتمام يافته (احد همدان، همکار طرحتحقيقاتي دانشگاه آزاد و

ـ »زندگي با ماشين همودياليز: يک مطالعه كيفي پديدارشناسي«، طرح تحقيقاتي در حال اجرا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  4

 ) به اتمام يافته ( )مجري طرح(  1388همدان، 

،  1390منتقل شده در سال      "مقايسه پيامدها در دو روش انتقال با روش آمبوالنس زميني و هوايي بيماران ترومايي    -5

 ش دوماردر گز تصويب شده در مركز تحقيقات سالمت در حوادث و باليا دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،

ي بيمارستان و جراح  تروما   تحقيقات    وادث ترافيکي :مركزموانع و تسهيل كننده هاي مراقبت توانبخشي در مصدومين ح  -6

 در مرحله نهايي گزارش نهايي ) همکار اصلي طرح(  سينا

تصويب دانشکده  دكتر عليرضا نيکبخت نصرآبادي ، فاطمه پاشايي ثابت،    كيفي ،  هيک مطالع  :  زندگي با همسر معتاد-7

 93-02-28-26673شماره طرح تحقيقاتي :  پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران ) همکار اصلي طرح( 

http://ijnr.ir/article-1-2148-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2148-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2148-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2082-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2082-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2082-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2151-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2151-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2151-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-2151-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1970-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1970-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijnr.ir/article-1-1970-fa.html&sw=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ) به اتمام يافته ( 

تصويب دانشکده  دكتر عليرضا نيکبخت نصرآبادي ، فاطمه پاشايي  : يک مطالعه پديدارشناسي ،  زندگي زنان پس از طالق -8

 ) به اتمام يافته (93-03-28-27-27464شماره  هران ) همکار اصلي طرح( به پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ت

)تصويب شده  بازگشت به جامعه در مددجويان ضايعات نخاعي در كشور ايران: يک مدل تركيبي توضيحي    مولفه هاي  -9

 )طرح ملي( در مركز تروما و جراحي سينا(

تصويب دانشکده پرستاري دانشگاه علوم    نخاعي: يک مطالعه پديدارشناسي ،تجارب زندگي همسران بيماران باضايعات    -10

 پزشکي تهران ) همکار اصلي طرح(
 

 مقاالت کنگره ها: 

 

 های داخل کشوری:  کنگره  

المللي كنترل عفونتهاي بيمارستاني، مركز قلب تهران، مقاله با عنوان »مالحظات اپيدميولوژيک در كنترل  ـ كنگره بين1

 ، )سخنران( 1386عفونتهاي بيمارستاني«، تهران، 

راقبتهاي  المللي كنترل عفونتهاي بيمارستاني، مركز قلب تهران، »پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني و بخش مـ كنگره بين2

 ، )پوستر( 1386ويژه«، تهران، 

 ، )پوستر( 1388خميني، سازي و مسائل اخالقي پيرامون آن«، تهران، تاالر امامالمللي پزشکي قانوني، »شبيهـ كنگره بين3

بين4 كنگره  تاـ  تهران،  پرستاران«،  ديدگاه  از  مراقبتي  استانداردهاي  رعايت  و  بيمار  »حقوق  قانوني،  پزشکي  الر المللي 

 خميني، )پوستر( امام

المللي انجمن جراحان قلب ايران، »جراحي با پس عروق كرونري بدون پمپ، مزايا و مراقبتها«، تهران، پنجمين كنگره بين

 )سخنران(   1386

وق  ي بيماران با پيوند عرـ پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران با همکاري انجمن قلب فرانسه، »تجارب خانواده12

 )سخنران(  1385كرونر«، سالن اجالس سران، تهران، 

»بررسي كاربردهاي گياه زعفران در ايران« دانشگاه علوم پزشکي  ،  المللي زعفران: داروي گياهي هزاره سوم  ـ كنگره بين5

 )پوستر(  1388مشهد، 

کمل«، دانشگاه علوم پزشکي مشهد،  »زعفران نگيني در حلقه طب م،المللي زعفران: داروي گياهي هزاره سوم  ـ كنگره بين6

 )پوستر(  1388

المللي انجمن جراحان قلب ايران، »جراحي با پس عروق كرونري بدون پمپ، مزايا و مراقبتها«،  ـ پنجمين كنگره بين11

 )سخنران(  1386تهران، 

ي بيماران ان »تجارب خانوادهـ پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران با همکاري انجمن قلب فرانسه، مقاله با عنو12

 )سخنران( 1385با پيوند عروق كرونر«، سالن اجالس سران، تهران، 

اكسيدكربن انتهاي بازدمي با روش غيرتهاجمي و مقايسه آن با  ـ كنگره سراسري مراقبتهاي ويژه پرستاري، »كنترل دي 7

ABG ،سخنران(   1386« بيمارستان آتيه، تهران( 

عه سالم با مشاركت پرستارها، »تاثير مراقبت فرد به فرد مامائي طي مراحل ليبر بر رضايتمندي  ـ كنگره سراسري جام3

 ، )سخنران(  1387خانمها از تجربه زايمان«، همدان،  

ها از وابستگي به اينترنت« دانشگاه علوم  ـ اولين همايش سراسري تکنولوژي، ارتباطات وبهداشت روان، »تجارب خانواده9

 )سخنران(  1385، پزشکي اصفهان

اي و اختالالت رشد و تکامل در كودكان،  ـ اولين همايش سراسري تکنولوژي، ارتباطات و بهداشت روان، بازيهاي رايانه10

 )سخنران(  1385دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 
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غيرتهاجمي كنترلي در  ـ شانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران با همکاري انجمن قلب آمريکا، »كاپنوگرافي: متد  13

 )پوستر(  1387هاي رازي، تهران، بخش مراقبتهاي ويژه«، مركز همايش

ـ سومين كنگره سراسري بيماريهاي قلب و عروق فارس، »ارتقاء سالمت در بيماران قلب و عروق با آموزش تغيير سبک  14

 )پوستر(  1387زندگي«، بيمارستان كوثر شيراز، 

ـ همايش سراسري دانشجوئي نقش كاركنان بهداشتي درماني در پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني، »عفونتهاي اكتسابي 15

 )پوستر(  1386ناشي از زخمهاي جراحي«، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 

  1386هشتي، تهران،  المللي اخالق پزشکي، »رحم جايگزين در ناباروري«، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بـ كنگره بين16

 )پوستر( 

ـ اولين كنگره ملي تحقيقات كيفي در علوم سالمتي، »تجارب مراقبتي خانوادگي بيماران با پيوند عروق كرونري«، تهران، 17

 )پوستر(  1386

 )پوستر(   1386ـ اولين كنگره ملي تحقيقات كيفي در علوم سالمتي، »صحت و استحکام در گراندوتئوري«، تهران، 18

دومين كنگره ملي تحقيقات كيفي در علوم سالمتي، »زندگي با ماشين همودياليز :يک مطالعه كيفي پديدار شناسي    -20

 )پوستر(1388«،كرمان ،

تحقيق«،كرمان    -21 براي  روشي  و  :فلسفه  شناسي  پديدار   « سالمتي،  علوم  در  كيفي  تحقيقات  ملي  كنگره  دومين 

 )پوستر( 1388،

 ،)پوستر(.1389مهر  28-30همايش كشوري مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل ، »  زايمان در آب «،اصفهان، -22

 . )سخنراني( 1390رماني و مديريت راههاي هوايي«،مهرهمايش پزشکي در حج و زيارت ، سخنران در كارگاه اكسيژن د  -23

ماه  24 ،آذر  توانبخشي  پرستاري  هاي  حيطه   «  ، دياگنوزايران  الکترو  و  فيزيکي  طب  سراسري  كنگره  پانزدهمين   .90  

 )سخنراني(13

)پذيرفته  1390ماه  دي    15-  14» صال حيتهاي مورد نياز براي ايجاد دانشگاه پويا « ،    ،  .كنگره سراسري سالمت دانشگاهها25

 شده،پوستر ( 

مقاله با عنوان »نقش مديران پرستاري در ايجاد صالحيت    2ايي و حرفه پرستاري ،ه  همايش سراسري پرستاري حر ف  26

 )پوستر و سخنراني( 1390حر فه ايي در پرسنل طرحي«، دومي مفهوم  تعهد حرفه ايي در پرستاري« ،دي ماه 

کوپتر آمبوالنس ،كنگره حوادث و تروما بندرعباس، فاطمه پاشايي ، دكتر حميدرضا  يهل  انتقال بيماران ترومايي توسط -27

 فرصتهاي و چالشهاي پيشرو :خانکه)سخنران(

 

شانزدهمين كنگره سراسري ساليانه   1391 .نياز به ارائه مراقبت توانبخشي در مصدومين حوادث ترافيکي در ايران-28

و تاكيد بر نقش پرستار توانبخشي با تاكيد بر مدل لوپر لوگان و   , .طب فيزيکي توانبخشي و الکترودياگنوز ايران)پوستر(

 تيرني)پوستر(

 

 .دكترحميدرضاخانکهبرگشت به زندگي نرمال در مصدومين ترافيکي فاطمه پاشايي ثابت,دكتركيان  نوروزي تبريزي ,  -29

 .)پوستر(1391 .كنگره توانبخشي حرفه ايي

 

تجربه پرستاران از توانبخشي مصدومين ترافيکي: يک تجزيه و تحليل محتواي كيفي فاطمه پاشايي ثابت,دكتركيان   -30

 1392نوروزي تبريزي , دكترحميدرضاخانکه، 

 

ايران وسخنران و داورمقاالت بخش پرستاري  هفدهمين كنگره سراسري ساليانه طب فيزيکي توانبخشي و الکترودياگنوز  -31

 و شركت كننده در پانل تخصصي پرستاري توانبخشي

 

http://dastyari.parsmedic.com/forum-f70/28-30-89-t149.html?sid=16b1ba30fa09ac4af192762ccc79aa67#p452
http://dastyari.parsmedic.com/forum-f70/28-30-89-t149.html?sid=16b1ba30fa09ac4af192762ccc79aa67#p452
http://eprints.ajaums.ac.ir/2559/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2559/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
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برگشت به جامعه در مصدومين تروماتيک ناشي از حوادث ترافيکي : نقش پرستار جامعه نگر،كنگره بين المللي حوادث -32 

 . شركت در پانل تخصصي 92و باليا سال 

   نيکبخت نصرآبادي ، عليرضا بستامي،تجربه همسر از اعتياد :يک مطالعه پديدار شناسي,   ،عليرضافاطمه پاشايي ثابت    -33

 )سخنران(94پاييز  سال ياسوج ،

فاطمه پاشايي ثابت، عليرضا بستامي،الزامات مراقبت هاي بيمارستاني در بيماران ترومايي: فرصتها و  چالشهاي پيش    -33

 )سخنران( 95خرداد  ي ساري كنگره اورژانس هاي بيمارستان رو، 

وانبخشي از موانع مراقبت از مصدومين ضايعات نخاعي، كنگره ساالنه سالمت در حوادث و باليا  تتجربه تيم مراقبت  -34

 )سخنران ( 95سال  ،تبريز

تجارب توانبخشي مبتني برمنزل در بيماران با ضايعات نخاعي ، پوستر برتر در بيستمين كنگره طب فيزيکي، توانبخشي    -35

 اسفند1395و الکترودياگنوزيز، 

المللي سالمت در حوادث و باليا  -36 از حوادث   »  ، كنگره بين  تجربه برگشت به جامعه در مصدومين تروماتيک ناشي 

 سخنران( ،  هيئت رئيسه)1395بهمن  «،ترافيکي

مروري بر نياز به مراقبت تواننبخشي مبتني   ، » بيستمين كنگره ساالنه طب فيزيکي، توانبخشي و الکترودياگنوز ايران-37

 ، سخنران(  هيئت رئيسه)  1395اسفند  13الي  11«،بر منزل در مددجويان ضايعات نخاعي 

مواجهه تخصصي پرستار باليني با درد با فوكوس   ، »سيزدهيمن كنگره بين المللي انجمن بررسي و مطالعه درد درايران  -38

 (هيئت رئيسه و سخنران )1396آبان  12تا  10« ، بر دانش پرستاري 

الکترودياگنوزيز،  -39 تجارب توانبخشي مبتني برمنزل در    »  پوستر برتر در بيستمين كنگره طب فيزيکي، توانبخشي و 

 )پوستر برتر( 1395اسفند  13الي  11« ، بيماران با ضايعات نخاعي 

نفش پرستاران در رفتارهاي ارتقاء    ، »  چهارمين همايش ملي مراقبت هاي پرستاري در بهداشت روان و سالمت جامعه  -40

 ( هيئت رئيسه ته علميسخنران كمي)1396آبان 24« ، دهنده سالمت جوانان در زمينه اعتياد به مواد مخدر

 توانبخشي و جامعه بهداشت پرستار  ، »  چهارمين همايش ملي مراقبت هاي پرستاري در بهداشت روان و سالمت جامعه  -41

 )پوستر( 1396آبان  24« ،  معلول كودكان زندگي كيفيت ارتقا در محور خانواده

بهداشت روان و س  -42 پرستاري در  مراقبت هاي   پرستار هاي نقش بر روري  ، »  المت جامعه چهارمين همايش ملي 

 )پوستر(   1396آبان  24« ، مترقبه غير حوادث با مواجهه در جامعه بهداشت

آبان    24« ،  فقر در جامعه بهداشت پرستار نقش  ، »  چهارمين همايش ملي مراقبت هاي پرستاري در بهداشت روان  -43

 )پوستر( 1396

  مروري بر برنامه آموزش پرستاري در ايران و جهان  ، »  حرفه اي شدن در ايران و جهانكنگره بين الملي پرستاري و   -44

 )پوستر( 1396شهريور « ، 

سيزدهيمن كنگره بين المللي انجمن بررسي و مطالعه درد درايران ، » مواجهه تخصصي پرستار باليني با درد با فوكوس    -45

 )هيئت رئيسه و سخنران( 1396آبان  12تا  10بر دانش پرستاري « ، 

تا    27مه به سر« ،  بيست و يکمين كنگره طب فيزيکي و توانبخشي ، » توانبخشي مبتني بر جامعه در بيماران با صد  -46

 )هيئت رئيسه و سخنران( 1397آبان ماه  29
 (هيئت رئيسه) 1397اسفند ماه  1« ، مراقبت از مصدومين ترومايي ، »  كنکره ملي مراقبت و درمان -47

 ( هيئت رئيسه) 1398خرداد  28تا  25ا ، وانبخشي باز ماندگان تروم اليا ، تمت در حوادث و بالكنگره بين المللي س -48

 ( هيئت رئيسه)  1398اذر ماه  15تا  13« ،  مراقبت پس از جراحي قلب  ، » كنگره بين المللي بيهوشي قلب -49

 

 ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعاليت های پژوهشی و داوری مقاالت
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مجله  -1 »  Trauma monthlyداور  مقاله  عنوان   ، The clinical care needs of patients with severe 

traumatic brain injury during Intensive Care Unit hospitalization: nurses experiences  »   ،
2017-08-07  Review Date: 

 perception of nursing manpower about performance، عنوان مقاله »  Trauma monthlyداور مجله    -2

indicators and its correlation with productivity: a cross sectional study in emergency 

department of Tehran,Iran in 2016 , Manuscript ID: 58686 ، »2017-08-07 

دانشجويان پرستاري : يک    بررسي موانع آموزش به بيمار از ديدگاه  ، عنوان مقاله »  داور طرح دانشگاه علوم پزشکي قم  -3

 1395« ، مطالعه كيفي

بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان اتاق عمل و    ، عنوان مقاله »  داور طرح دانشگاه علوم پزشکي قم  -4

 1395« ، هوشبري در دانشگاه علوم پزشکي قم

« ه اي ازديدگاه اساتيد و كارورزان: مطالعه كيفي اعتالي اخالق حرف عنوان مقاله »،   داور طرح دانشگاه علوم پزشکي قم -5

 ،1396 

داور مجله ثبت در اسکوپوس كومش سمنان ، داوري مقاله تاثير آموزش و پيگيري پس از ترخيص بر رفتار خود مراقبتي    - 6

 1396و  1395بيماران با ايسکمي قلبي ، 

داروي پنج مقاله مجله علمي پژوهشي پژوهش توانبخشي داور مجله علمي پژوهشي پژوهش توانبخشي در پرستاري ،    -7

 1396و  1395در پرستاري ، 

 

  

 ی تخصصی مرتبط با حوزه پژوهشی   کسب رتبه

 

 1389كسب رتبه برترپژوهشي دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،  ✓

 1396كسب رتبه برتر پژوهشي دانشکده پرستاري علوم پزشکي قم ،  ✓

 

 

 کارگاه ها 

 

 . End Noteشركت در گارگاه آموزشي مقاله نويسي  ✓

 .Scientific writingشركت در كارگاه  ✓

 شركت در كارگاه مقاله نويسي ،   ✓

  Power Point , Excelشركت در كارگاه  ✓

 شركت در كارگاه روش هاي نوين تدريس،   ✓

 شركت در كارگاه روش تحقيق. ✓

 روز   3پيشرفته ، مقدماتي و  SPSS شركت در كارگاه   ✓

 1382كارگاه احتياطات پيشگيري از ايدز و هپاتيت، معاونت سالمت،  ✓

 1384سال شناسي تحقيقات كيفي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،كارگاه  روش ✓

 نشاهين آخوند زاده،مركز قلب تهرا كارگاه مقاله نويسي ،دكتر ✓

 

 مدارک کالسهای ضمن خدمت
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 1382جراحي قلب، مركز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران،  Icuـ مدرك 1

 ـ مدرك فلسفه تعليم وتربيت،2

 روانشناسي تربيتي،  

 پاورپوينت و ارتباط موفق،  

 1388، 8مركز مطالعاتي نيروي انساني دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  

 

 

 برگزار شده توسط فاطمه پاشایی ثابت   های   کارگاه فعاليت های دیگر:  -13

 

 ، بيمارستان لقمان حکيم1394كارگاه مديريت پرستاري مقدماتي و پيشرفته ، پاييز و زمستان  ✓

تشکيل كميته آموزش پرستاري قلب در مركز قلب تهران همراه با تشکيل كالسهاي خانواده و بيمار محور براي عضو فعال   ✓

 براي بيماران  post CABGبيماران و تدوين و چاپ كتابچه 

 1392كارگاه مقاله نويسي  ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،  ✓

 1395كارگاه ارتباطات در بيمارستان شهيد بهشتي قم ،  ✓

 1396كارگاه اورژانس هاي قلبي در ستاد دانشگاه علوم پزشکي قم ،  ✓

 1395كارگاه ارتباطات  و اخالق پرستاري در ستاد دانشگاه علوم پزشکي قم ،  ✓

 1396كارگاه پرستاري جامعه نگر در دانشکده پرستاري مامايي قم ،  ✓


