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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 

 ن همراهشماره تلف

  فاكس محل كار 

  پست الكترونيكي، كار آدرس 

M_negar110@yahoo.com 

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

  شخصي

 رتبه علمي

 دانشیار گروه داخلي جراحي

 موزشيآدارك و دوره هاي م

  1387دكتري پرستاري تربیت مدرس  

  1375فوق لیسانس پرستاري علوم پزشكي شهید بهشتي  

  1371لیسانس پرستاري علوم پزشكي شهید بهشتي  

 دوره هاي آموزشي 

  ،1377كارگاه تكمیلي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطمیه  

 1376شكي فاطمیهكارگاه امتحان شفاهي دانشگاه علوم پز  

  1376كارگاه مقدماتي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطمیه  

 1381دانشگاه علوم پزشكي ايران  -بازآموزي روشهاي تدريس دانشكده پرستاري و مامايي  

 )1376كارگاه آموزشي روش تحقیق پیشرفته در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل االعظم) عج  

 1381نشگاه علوم پزشكي ايران كارگاه احیاء دا  

  كارگاهECG  1381دانشگاه علوم پزشكي ايران  

  كارگاهSPSS  1382دانشگاه علوم پزشكي ايران  

  1380 ايران پزشكي علوم دانشگاه –كارگاه مقاله نويسي  

  1387دوره آموزش مربیگري از سیاستگذاري تا ارزيابي اثر 

 1392تهران  كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
mailto:M_negar110@yahoo.com


 

 2 

  زبان 

 فارسي 

  انگلیسي 

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

  تحقیقات كیفي و كمي 

 فلسفه و تئوري پردازي در پرستاري 

 آموزش بیمار 

 آموزش پرستاري 

  مراقبت بیمار 

 ارتباط موثر 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا 

 Young investigator network   ٍEACH 

 يرانعضو انجمن علمي پرستاران قلب ا 

  تهران -ايران/عضو انجمن پرستاري ايران 

  عضو هیات تحريه نشريه پرستاري قلب 

 کنوني انتصابات آكادميك

 1392 عضو شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده از 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشیار ، 

  تا كنون 1393مدير گروه داخلي و جراحي از 

  1392عضو شوري پژوهشي گروه  داخلي و جراحي از سال 

  1394نماينده شوري انتشارات دانشگاه از طرف دانشكده سال 

  1375مدرس پرستاري از سال 

 1373-1370،اهلل  هیبق مارستانیب وي يس يو س يبخش جراح فتیمسئول ش 

 1378-1376 ،قم  هیدانشگاه فاطمي و جراح يگروه داخل ريمد 

 1376-1374،هینجم مارستانیب وزش و پژوهش آم تهیكم عضو 

 يرهبر اریمع مسئول IEQM 1389 -1387،رانيا يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستار 

 1389 -1388،رانيا يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستاري لیتكم التیتحص مسئول 

 آذر 1392تا 1389 تهران يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستاري، پرستار تيريپژوهش گروه مد تهیكم عضو 

 ادامه دارد -1389 ايران -تهران يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستار يلیتكم التیتحص يشورا عضو 

 ادامه دارد -1387 تهران يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستار  يپرستار قاتیمركز تحق عضو 

 شايستگي هاي آموزشي 

  1391كارگاه روش تدريس، دانشگاه علوم پزشكي تهران  مدرس  سال   

  ،1391سال  تهران مدرس  يدانشگاه علوم پزشككارگاه ارزشیابي بالني 

  1393سال  مدرس  رانيا يدانشگاه علوم پزشككارگاه آيتم آنالیز، مركز توسعه  

  1394سال  سمدر  رانيا يدانشگاه علوم پزشككارگاه آيتم آنالیز، مركز توسعه  

  1393سال  مدرس  رانيا يدانشگاه علوم پزشككارگاه ارزشیابي بالیني مقدماتي، مركز توسعه  
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 1393سال  مدرس  رانيا يمركز توسعه دانشگاه علوم پزشك ،پیشرفته ينیبال يابیكارگاه ارزش  

  1393سال  مدرس رانيا يدانشگاه علوم پزشككارگاه معاينه فیزيكي قلب، آموزش مداوم 

  ، 1393مدرس سال  رانيا يدانشگاه علوم پزشككارگاه تئوري زمینه اي 

 1393سال  مدرس  رانيا يدانشگاه علوم پزشكمركز توسعه ،  يا نهیزم يكارگاه تئور 

 1393سال  شركت كننده رانيا ي، دانشگاه علوم پزشك يا نهیزم يكارگاه تئور 

 ،1387مدرس، دانشكده توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،مدرس  كارگاه مرور سیستماتیك و متاآنالیز ، ويژه اساتید  

 86،مدرس،كارگاه متاآنالیز دانشكده پرستاري و مامايي 

  كارگاهNICU  1375بیمارستان نجمیه مدرس  

  كارگاه پرستاريICU  1376بیمارستان نجمیه مدرس  

  كارگاه پرستاري از بیمارانHigh Risk  1376مدرس 

   كارگاه آسكي OSCE1390 مدرس ، دانشكده پرستاري و مامايي تهران 

 1390 مدرس  كارگاه روش تحقیق كمي ، دانشگاه علوم پزشكي دزفول 

 EACH Workshop OSLO, Norway2008  مدرس 

 Enhancing international collaboration among early career researchers. EACH 2010 Conference. In 

Verona, Italy2010 مدرس  اهكارگ 

  1385مدرس كالس آزمون هاي آمادگي كارشناسي ارشد پرستاري موسسه سنجش تكمیلي سال  

  1385مدرس كالس آزمون هاي آمادگي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه تربیت مدرس سال  

  مدرس دوره بازآموزيICU 1384-1383تهران -پرستاران شاغل نهاجا ايران 

  كارگاه نرم افزارPower Point  1381 مدرس 

 87-مدرس-كارگاه آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده پرستاري و مامايي 

  1387بهمن ،مدرس،كارگاه مديريت بخش در ششمین كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي: دستاوردها و تازه ها 

  1392كارگاه آموزش بیمار از طرف آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  1392كارگاه شیوه هاي ارتباط موثر در شرايط ويژه انشگاه علوم پزشكي ايران سال 

  1381يازد همین كنگره عفوني و گرمسیري تهران عضو كمیته اجرايي  

  1378عضو كمیته علمي، ششمین كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي: دستاوردها و تازه ها بهمن  

 1376شیر مادران سال  كارگاه آموزش ترويج تغذيه با  ، 

  كارگاه آموزشC.D.D  1376سال  ، 

  1387كارگاه آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده پرستاري و مامايي 

 

 تجربيات پژوهشي

 رحط ي(، مجراتمام يافته) طرح پژوهشي يفینوزادان: مطالعه ك ژهيمراقبت و يارشد پرستار يكارشناس يبرنامه درس يابیارزش 

  طرح ي(، مجردر حال اجراطراحي و اعتبار سنجي نرم افزار چند رسانه اي آموزشي براي افراد داراي كلستومي) طرح پژوهشي 

 حبررسي تاثیر بكارگیري مدل بهینه سازي فرهنگ سازماني آموزش بیمار بر اضطراب و رضايتمندي بیماران تحت عمل جراحي پیوند عروق كرونر)طر 

 طرح يمجر ،(تهاتمام يافپژوهشي 

 آموزش مبتني بر تئوري، بر محور كنترل سالمت و خودكارآمدي در سبك زندگي بهداشتي، در زنان مراجعه كننده به كلینیكهاي مشاوره قبل از "تاثیر

 ي( همكار اصل TSA 07/04( . )كد  WHO، )دكتر فريده باستاني با همكاري 2007ازدواج )سال 

 طرح يمجر،اتمام يافته، مدرسان پرستاري ينیلكرد آموزش بالعم يابیروان سنجي  ابزار ارزش 

 طرح يمجر،  ،اتمام يافته  يقلب مارانیدر ب ادیاعت نديفرا يریشكل گ نییتب 
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 وندیپ يتحت عمل جراح مارانیدر ب يجداساز امدیبا پ يكیمكان هياز دستگاه تهو يقبل از جداساز كيولوژيزیو ف يتنفس يارتباط شاخص ها يبررس 

 طرح يمجر، افتهياتمام -1390قلب شهید رجايي تهران، سال  يو درمان يق كرونردر مركز آموزشعرو

 خواب آلودگي با فعالیت فیزيكي و برآيندهاي عملكردي ناشي از خواب در بیماران مبتال به ديابت نوع  ارتباطII  ،مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران

 طرح يمجر، افتهياتمام ،1389سال 

 ان نامهپاي

  ،بررسي تاثیر آموزش مبتني بر نرم افزار چند رسانه اي بر خودكارآمدي و كیفیت زندگي افراد پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري، الهام عبابافها

 داراي كلستومي

 آينده طولي مطالعه يك :مغزي سكته دچار خانوادگي بیماران مراقبین نیازهاي روند شیوا بهلولي، بررسي ،يارشد پرستار ينامه كارشناس انيپا 

 . 1395سال  در ارومیه شهر درماني مراكز در نگر

 و 2 نوع ديابت خطر درک هوشمند بر گوشي افزار نرم بر مبتني آموزش تاثیر بررسي(مريم قادري،  ،يارشد پرستار ينامه كارشناس انيپا 

 . 1395بارداري. سال  ديابت به مبتال زنان در خودكارآمدي

 بررسي تاثیر موسیقي ترجیحي بر شدت درد و پارامترهاي فیزيولوژيك بیماران بعد از جراحي ، زهرا عسگري،  يارشد پرستار يمه كارشناسنا انيپا

 ) استاد مشاور(. باي پس عروق كرونر

 مراكز در سازماني تعهد و نگفره با آن ارتباط (و  پرستاران اي حرفه رفتار ي، مرضیه احمدي طامه، بررسيارشد پرستار ينامه كارشناس انيپا 

 1394 سال) استاد مشاور(. . در ايران پزشكي علوم دانشااه به وابسته آموزشي درماني

 ر بیمارستان دبیماران تحت هموديالیزین زندگي مراقب مراقبتي و كیفیتفشار حمايتي بر  برنامه آموزشي تاثیر گلنار قانع، ، ينامه  ارشد پرستار انيپا

 1393اد دانشگاه علوم پزشكي ايران سال شهید هاشمي نژ

 م دانشگاه علواسكلتي كاركنان پرستاري،   –تأثیر آموزش حمل بیمار بر اختالالت عضالني بررسي  محمد شهرياري، ، ينامه  ارشد پرستار انيپا

 1394سال  رانيا يپزشك

  ،ش هاي مراقبت ويژه نوزادان بر اساس استاندارهاي پیشنهادي بررسي وضعیت ساختار موجود بخپايان نامه  ارشد پرستاري ، الهه نائب لويي

 .بیمارستانهاي دولتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 علیرضا عباس زاده، بررسي میزان اجراي شاخص هاي كنترل كیفیت فرآيندي توسط  پرستاران در مراقبت از بیماران  ، ينامه  ارشد پرستار انيپا

 1394، بهار (ICU)اقبت ويژه تحت تهويه مكانیكي بخش هاي مر

 ر تهران د پزشكي علوم عمومي دانشگاه هاي بیمارستان بررسي نگرش  پرستاران  و پزشكان  شاغل  در ي، محبوبه الري، نامه  ارشد پرستار انپاي

 مورد نحوه تشريك مساعي پزشك و پرستار و عوامل مرتبط با آن

 دانشگاه يمارستانهایپرستاران شاغل در ب دگاهياز د يو تعهد سازمان يارتباط عدالت سازمان يبررس، رحمان زاده  ، الهه  ينامه  ارشد پرستار انپاي 

 92تهران سال  يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك

  ،ده طرح تعاليیمارستان هاي اجراكننبدرب پرستاران شاغل  بررسي مقايسه اي جوسازماني وتمايل به ترک خدمتپايان نامه ارشد ، محمدزاده مريم 

 .1391وسايربیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال 

 :ارائه مدل مفهومي )راهنما(  رساله دكتري، مینا گائیني ، تبیین فرآيند رويارويي اعضاي خانواده  با بستري شدن بیمار در بخش مراقبت ويژه 

 سازگاري مدل براساس "قلب نارسايي به مبتال در افراد درمان از تبعیت لمد" آزمون و رساله دكتري ، شبنم السادات شريعت پناهي، طراحي 

 ) راهما(."روي

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

 راهنما(يمدرسان پرستار در يمعلم يستگيكسب شا نديفرآ ،يحرمت السادات امام زاده قاسم ،يرساله دكتر ( 

 مشاور"ياقدام پژوه كرديبا رو ماریكردن آموزش به ب نهينهاد "با عنوان يي، فرزانه گل آقا يدكتر رساله () 

 راهنماي دوم( "تبیین فرآيند حمايت در آموزش بالیني دانشجويان پرستاري "رساله دكتري، رقیه جعفريان با عنوان ( 

  تاثیر آموزش مبتني بر نرم افزار چند رسانه اي و شیوه سنتي بر دانش، رفتار تبعیت از رژيم درماني و  "زاده، با عنوانرساله دكتري ، حسین فیض اله

 ) مشاور(. ": يك مطالعه تلفیقيپیامدهاي مراقبتي بیماران تحت درمان با هموديالیز

 نده در سطح افقي بین پرستاران شاغل بیمارستان هاي منتخب دانشگاه بررسي رفتارهاي آزار ".  "احمد اتحاد با عنوان ،ينامه ارشد پرستار انيپا

 "علوم پزشكي تهران
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 وندیپ يتحت عمل جراح مارانیدر ب يويشده برعوارض ر يزيبرنامه ر يتنفس ناتيتمر ریتاث ي. بررسانيمراد بیط دیس ،ينامه ارشد پرستار انيپا 

 . راهنما.1389عروق كرونرسال 

 ب منتخ يآنان در بیمارستانها يشغل تيپرستاران و ارتباط آن با رضا دگاهيفرهنگ سازماني از د ي. بررس انيزهرا احمد ،يارنامه ارشد پرست انيپا

 . راهنما."1389دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال

 ردي در بیماران مبتال به ديابت نوع .ارتباط خواب آلودگي روزانه با فعالیت هاي فیزيكي و برآيندهاي عملكياعظم قربان ،ينامه ارشد پرستار انيپاII 

 . راهنما.1389مراجعه كننده به انستیتو غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال 

 امدیبا پ يكیمكان هياز دستگاه تهو يقبل از جداساز كيولوژيزیو ف يتنفس يارتباط شاخص ها ي.بررسياحمد دیمج ،ينامه ارشد پرستار انيپا 

 راهنما . -1389منتخب شهر تهران، سال  يو درمان يعروق كرونردر مراكز آموزش وندیپ يتحت عمل جراح مارانیب در يجداساز

 بررسي تأثیر برنامه آموزشي مهارتهاي ارتباطي پرستاران بر اضطراب و رضايتمندي بیماران يصادق ترك نبينامه كارشناسي ارشد پرستاري، ز پايان.

 . مشاور1388سال رانيا يكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكتحت عمل جراحي  شكمي در مر

 ه  و دستگاه نگه دارنده لوله تراش لهیلوله تراشه به وس يثابت ساز ریتاث  يا سهيمقا ي. بررسينامه كارشناسي ارشد پرستاري، شاكه حق نظر پايان

 . مشاور1389حضرت رسول اكرم )ص(. سال  زهيراقبت ودر بیماران بستري در بخشهايم ييمراقبت راه هوا تیفیروش متداول، بر ك

 ز ا ماریب تيپرستاران و ارتباط آن با رضا دگاهيسرپرستاران از د يسبك هاي رهبر ينامه كارشناسي ارشد پرستاري، عظیمه بهادري. بررس پايان

 . مشاور. يدانشگاه علوم پزشك يها مارستانیپرستاري در ب يمراقبت ها

 اي شايستگي حرفه اي موجود و مورد انتظار از دانش آموختگان جديد  سهيزاده.  بررسي مقا لیسي ارشد پرستاري، فاطمه اسماعنامه كارشنا پايان

 . مشاور 1388از ديدگاه آنان و سرپرستاران،  رانيا يپرستاري شاغل در دانشگاه علوم پزشك

 ،حاصل از زايمان به دو روش زايمان فیزيولوژيك و زايمان طبیعي رايج در بررسي مقايسه اي نتايج  مريم  پايان نامه كارشناسي ارشد مامايي

 . مشاور.1387-1388بیمارستان آموزشي شهید اكبرآبادي سال 

 ،هیجاني و روشهاي رويارويي با استرس در دانشجويان  نمره هوش بررسي تاثیركارگاه آموزش هوش هیجاني بر "پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري

 1391ي پرستاري سال كارشناس

 شگاه نپايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري، مقايسه تاثیر دو روش تدريس تلفیقي و متداول بر پیامدهاي يادگیري دانشجويان كارشناسي پرستاري دا

 1391تهران سال 

  1391هیجاني آنها سال پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري، بررسي همدلي دانشجويان كارشناسي پرستاري وارتباط آن با هوش 

  

  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  

  

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

  1386زمستان 

  

  موانع آموزش بیمار در بخش هايCCU  وPost CCU ؛ زشكي ايرانپ : يك مطالعه گراندد تئوري. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

 1388تیر ماه  58شماره 

  

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

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

  

 ر وضعیت پرينه. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار. سال مقايسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست ب

 .195-189. صفحه 4شماره  16. جلد 1389
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 ره ، پژوهش پرستاري دوهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد تشريك مساعي آناننگرش پزشكان و پرستاران شاغل در بیمارستان همقايس

 ،1392پايیز   3شماره  8

 (1392-6)  - 2, شماره 2وره د ،طرح تعالي سازمان از ديدگاه پرستاران مقايسه جو سازماني بیمارستانهاي مجري و غیرمجري 

 ( 1392-3)  - 1, شماره 2دوره ، بعاد مختلف مراقبت پرستاريمقايسه میزان رضايت بیماران بستري از ا 

 1392؛ 13(9)في. مجله آموزش در علوم پزشكيكی مطالعه يك: ريپرستا نساركسبشايستگيمعلميمددر  مؤثر ملاعو. 

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

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

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

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

 1393تیر  ، 57 پي در پي چهارم، شماره دوازدهم، ارومیه دوره مامايي و پرستاري

 پژوهي.  اقدام يك :بالیني هاي مراقبت در بیماران به سالمت آموزش كردن فراهاني.نهادينه اشقلي منصوره و  آقايي گل فرزانه ؛ باستاني فريده 

 92ارديبهشت  دوم، شماره هفدهم، سال -كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي ماهنامه. 

 علوم دانشگاه به وابسته هايبیمارستان پرستاران سازماني الهه رحمان زاده، زهره پارسا يكتا، منصوره اشقلي فراهاني  و میر سعید يكاني نژاد. تعهد 

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

 1392 ماه

  و مجري هاي بیمارستان در شاغل ارانپرست خدمت ترک به تمايل مريم محمد زاده، فروغ رفیعي، منصوره اشقلي فراهاني و ناثر بحراني، مقايسه 

 88 شماره ، 27 دوره ،)ايران پرستاري نشريه( ايران پزشكي علوم دانشگاه پرستاري مراقبتهاي تحقیقات سازمان مركز طرح تعالي مجري غیر

  1393تیرماه  ، 55-46

  بیماران مندي رضايت و زندگي كیفیت بر شيآموز فیلم تاثیر .، عباس مهران يمحمدي، منصوره فراهان نيسالم وطن دوست ، نورالد 

  .1393بهمن ، 11 شماره هفدهم، سال اراک پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله .تراكئوستومي

 تأثیر آموزش مبتني  و محمد رضا خلیل زاده.   زارع زهرا فراهاني،  اشقلي منصوره مقدسي، ، حمید تفرشي زاغري منصوره ، زاده اله فیض حسین

، 80، شماره 25نرم افزار چند رسانه اي و شیوه سنتي بر كیفیت زندگي بیماران تحت درمان با هموديالیز. پرستاري و مامايي جامع نگر، سال  بر

 .         78 -69صفحه   95تابستان 

 اسكلتي كمك -مار بر اختالالت عضالنيمنصوره اشقلي فراهاني، محمد شهرياري، مهناز صارمي، نورالدين محمدي، حمید حقاني. تاثر آموزش حمل بی

 10-19، ص 1396، شهريور 107، شماره 30بهیاران. مركز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران)نشريه پرستاري ايران(. دوره 

 .مسئله محور بر كیفیت زندگي مراقبین تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله اي  گلنار قانع، منصوره اشقلي فراهاني، نعیمه سیدفاطمي، حمید حقاني

 .1396(، بهار 66)پیاپي  2، شماره 19جلد  –خانوادگي بیماران تحت هموديالیز . كومش 

   میترا خوبي، مجید احمدي هدايت،نورالدين محمدي، منصوره اشغلي فراهاني، حمید حقاني، آرش انیسیان. ارتباط شاخص هاي تنفسي با پیامد

.  8هويه مكانیكي در بیماران تحت پیوند عروق كرونر در بیمارستان شهید رجايي تهران. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم . دوره جداسازي از دستگاه ت

         66-71.  93. اسفند  6شماره 

 تحت  اقبین خانوادگي بیمارانگلنار قانع، منصوره اضقلي فراهاني، نعیمه سیدفاطمي، حمید حقاني. تاثیر برنامه آموزشي حمايتي بر فشار مراقبتي مر

 895-885، ص 1395، دي 87، پي در پي 10، شماره 14هموديالیز . مجله دانشكده پرستاري و مامايي ارومیه، دوره 

 يفاطمه غفراني كلیشمي، منصوره اشقلي فراهاني، روح انگیز جمشیدي اورک، نعیمه سیدفاطمي، سارا بني هاشمي. بررسي ارتباط نمره هوش هیجان 

 78-86، 1393( ، زمستان 35)پیاپي  4، شماره 9با اطالعات دموگرافیك دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران. پژوهش پرستاري، دوره 

 ن منصوره اشقلي فراهاني، تهمینه صالحي، زهرا عرب عامري، فاطمه حاجي بابابیي، آغا فاطمه حسیني، فاطمه غفاري. بررسي همدلي در دانشجويا

 56-67، ص 1395، آبان 4، شماره 9كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران. اخالق و تاريخ پزشكي، دوره 

 فاطمه غفراني كلیشمي، منصوره اشقلي فراهاني، روح انگیز جمشیدي اورک، زهرا عرب عامري، سارا بني هاشمي، نعیمه سید فاطمي. هوش هیجاني 

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني -اندازه گیري. نشريه علمي در پرستاران، الگوها و روش هاي

   21-29، 1395، تابستان 93، شماره 26شهید بهشتي، دوره 

http://www.ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/azime_bahadori-A-10-247-1-0dc79a9.pdf
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 هوش هیجاني دانشجويان  منصوره اشقلي فراهاني، زهرا عرب عامري، فاطمه حاجي بابايي، آغا فاطمه حسیني، تهمینه صالحي. مديريت آموزشي و

          35-26.  1395، تابستان 2، شماره 5، دوره 5فصلنامه مديريت پرستاري. سال پرستاري. 
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 Gaeeni M, A Farahani M, Mohammadi N, Seyedfatemi N, Abbasi M. To Restore the Stability: Family Experiences of 

Patients in Intensive Care Unit. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2018 Jun 21;7(1):103-18 

 MAHVAR T, FARAHANI MA, ARYANKHESAL A. Conflict management strategies in coping with students’ 

disruptive behaviors in the classroom: Systematized review. Journal of advances in medical education & professionalism. 

2018 Jul;6(3):102. 

 Abbasi, A., Ghezeljeh, T.N. and Farahani, M.A.,. Effect of the self-management education program on the quality of life 

in people with chronic heart failure: a randomized controlled trial. Electronic physician.2018. 10(7), p.7028 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orak%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahani%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kelishami%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seyedfatemi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banihashemi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27467179
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 Abbasi, A., Najafi Ghezeljeh, T., Ashghali Farahani, M. and Naderi, N., Effects of the self-management education 

program using the multi-method approach and multimedia on the quality of life of patients with chronic heart failure: A 

non-randomized controlled clinical trial. Contemporary nurse. 2018., 54(4-5), pp.409-420 

 Ashghali Farahani, M., Maserat Aghdam Arjestan, E. and Haghani, H.,. Effect of Role-play Training on the Knowledge 

of Nursing Students on Patient Education. Iran Journal of Nursing.2018., 31(115), pp.29-40 

 Mohammadi, N., Askari, S., Farahani, M.A., Ghorbani, A., Ghafarzadegan, R. and Masuomi, N., Assessment of Anxiety 

Level in Patients Receiving Implantable Cardioverter Defibrillator. Crescent Journal of Medical and Biological 

Sciences.2019., 6(1), pp.13-17 

 Hashemi, S.M., Balouchi, A., Al-Mawali, A., Rafiemanesh, H., Rezaie-Keikhaie, K., Bouya, S., Dehghan, B. and 

Farahani, M.A.,. Health-related quality of life of breast cancer patients in the Eastern Mediterranean region: a systematic 

review and meta-analysis. Breast cancer research and treatment.2019. 174(3), pp.585-596 

 Shariatpanahi S, Farahani MA, Rafii F, Rassouli M, Kavousi A. Designing and Testing a Treatment Adherence Model 

Based on the Roy Adaptation Model in Patients With Heart Failure: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR research 

protocols. 2019;8(7):e13317. 

 Ghaderi M, Farahani MA, Hajiha N, Ghaffari F, Haghani H. The role of smartphone-based education on the risk 

perception of type 2 diabetes in women with gestational diabetes. Health and Technology. 2019:1-9. 

 Ghaffari F, Hosseini AF, Zarei MR, Ashghali Farahani M, Marandi F. Effects of Multimethod Teaching Approach on the 

Learning Outcomes of Nursing Students. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2019 Jan 10;5(1):33-42. 

 Farahani MA, Afsargharehbagh R, Marandi F, Moradi M, Hashemi SM, Moghadam MP, Balouchi A. Effect of 

aromatherapy on cancer complications: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine. 2019 Aug 5. 

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 .1383انتشارات سنجش تكمیلي تالیف ،داخلي جراحي پرستاري فصل اختالالت آب و الكترولیت  فراهاني ، منصوره، خاچیان آلیس  

 ف یژاله محمدعلیها، صديقه عاصمي، منصوره فراهاني و مريم عالیخاني. داخلي جراحي پرستاري فصل اختالالت تنفسي. انتشارات سنجش تكمیلي تال

1383  

 س. اسملتزر؛برندا جي.بیر فصل درد، الكترولیت، شوک، سرطان و مراقبت پايان عمر.تهران: انتشارات  پرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث سوزن

  1381سالمي ترجمه 

 ارات شپرستاري داخلي جراحي برونر و سودارث سوزن س. اسملتزر؛برندا جي.بیر فصل درد، الكترولیت، شوک، سرطان و مراقبت پايان عمر. تهران: انت

  1382   سالمي ترجمه

  1382اصول و فنون پرستاري پوتر و پري. پاتزيشیا ان پاتز؛ آن گريفین پري.فصل دستگاه تنفس. تهران: انتشارات سالمي ترجمه  

  1381انتشارات ماهتاب ويراستاري ،كتاب احیاء قلبي ريوي پیشرفته. ترجمه وتالیف فرشته محمائي، ژاله محمدعلیها 

 1390، انتشارات ماهتاب، فراتحلیل، عیسي ، فضل اهلل و محمدي، احمدي، ، فاطمه،  اسكويي، منصورهفراهاني. 

 

  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  

  1384در برنامه راديو سالمت در رابطه با ديابت تهران سخنران مصاحبه با بخش راديويي  

 1386  

  

 EACH Workshop OSLO, Norway2008  مدرس 

 Enhancing international collaboration among early career researchers. EACH 2010 Conference. In 

Verona, Italy2010 مدرس  كارگاه 

  ( اولین همايش جامع پرستاري)1375، سخنران، بررسي تاثیر برنامه مراقبت از خود بر تعداد و شدت تهوع و استفراغ بیماران شیمي درماني 

 1376،سخنران،همايش سراسري سرطان هاي شايع زنان دانشگاه  علوم پزشكي  اراک 

 1376،سخنران،) عج(سمینار تازه هاي علمي در انتقال خون و پرستاري مربوطه دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل االعظم 

  1376،سخنران،يازدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران 
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  1378،سخنران،دوازدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران 

  1380،سخنران،سیزدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران 

 1380، سخنران،چهارمین كنگره انجمن جراحي قلب و عروق تهران 

 1379 سخنران،ران نهمین كنگره عفوني و گرمسٍِِري ته 

  1380 سخنران و سخنران در پانل،دهمین كنگره عفوني و گرمسٍِِري تهران 

 1381،سخنران عضو كمیته اجرايي،يازد همین كنگره عفوني و گرمسیري تهران 

 1380،سخنران،دانشگاه علوم پزشكي ايران  -سمینار پیوند اعضا ) پیوند قلب ( دانشكده پرستاري و مامايي 

 1381 سخنران،ه آموزش هماهنگ هنگام اجراي دستورالعملهاي پرستاري )تزريقات و دادن دارو(سمینار ارائ 

 1382 استاد راهنما "انتخاب، جمع آوري و انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي "سمینار دانشجويي 

 1382، سخنران، پنجمین كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق انجمن آترواسكلروزيس 

 1384،سخنران، شجويي مراقبتهاي پرستاري در تستهاي تشخیصي ارديبهشتهمايش سراسري دان 

 1377، شركت كننده كارگاه تكمیلي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطمیه 

 1376، شركت كننده، گاه امتحان شفاهي دانشگاه علوم پزشكي فاطمیهارك 

 1376، شركت كننده، كارگاه مقدماتي روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي فاطمیه 

 1381،شركت كننده، دانشگاه علوم پزشكي ايران -بازآموزي روشهاي تدريس دانشكده پرستاري و مامايي 

 )1376، شركت كننده، ،كارگاه آموزشي روش تحقیق پیشرفته در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل االعظم) عج 

  1381، شركت كننده، كارگاه احیاء دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  كارگاهECG1381، شركت كننده دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  كارگاهSPSS 1382، شركت كننده، دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 )كنفرانس بي حركتي و عوارض آن در بیماران استراحت مطلق در بیمارستان بقیه اهلل االعظم) عج 

 1372 سخنران 

 1381،شركت كننده،دانشگاه علوم پزشكي ايران -اييسمینار سرم درماني در كودكان دانشكده پرستاري و مام 

  1383،پوستر، افقها و چالشها  دانشگاه علوم پزشكي تهران 1400همايش سراسري پرستاري سال 

  1380 شركت كننده،ايران پزشكي علوم دانشگاه –كارگاه مقاله نويسي 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهید صدوقي يزداولین همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي

 1383 سخنران 

 1385 سخنران همايش سراسري ) پرستار ، ماما و پژوهش( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان 

 ني. اهمیت برقراري ارتباط موثر در آموزش به فراهاني م، محمدي ع و همكاران . پنجمین كنگره مراقبت هاي پرستاري مامايي، ارتباطات انسا

 1386،بیمار

 The importance of Communication patterns in Patient Education: A Qualitative research. 
International Confereence communication in health care. In Oslo,Norway 2008 .پوستر 

 1387بهمن ،سخنران، مامايي: دستاوردها و تازه ها) فرهنگ سازماني و آموزش بیمار: مطالعه گراندد تئوري ششمین كنگره مراقبت هاي پرستاري و 

  1390، شركت كننده ،كارگاه حاكمیت بالیني 

 1378همن ششمین كنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي: دستاوردها و تازه ها) فرهنگ سازماني و آموزش بیمار: مطالعه گراندد تئوري سخنران ب  

  1375اولین همايش جامع پرستاري ) بررسي تاثیر برنامه مراقبت از خود بر تعداد و شدت تهوع و استفراغ بیماران شیمي درماني( سخنران  

  1376همايش سراسري سرطان هاي شايع زنان دانشگاه علوم پزشكي اراک سخنران  

  1376دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل االعظم) عج(سخنران سمینار تازه هاي علمي در انتقال خون و پرستاري مربوطه  

  1376يازدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران سخنران  

  1378دوازدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران سخنران  
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  1380سیزدهمین كنگره انجمن قلب ايران تهران سخنران  

  1380چهارمین كنگره انجمن جراحي قلب و عروق تهران سخنران  

  1379نهمین كنگره عفوني و گرمسٍِِري تهران سخنران  

 1380دانشگاه علوم پزشكي ايران سخنران  -سمینار پیوند اعضا ) پیوند قلب ( دانشكده پرستاري و مامايي  

  1381سمینار ارائه آموزش هماهنگ هنگام اجراي دستورالعملهاي پرستاري )تزريقات و دادن دارو(سخنران  

 1382استاد راهنما  "انتخاب، جمع آوري و انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي "يسمینار دانشجوي  

  1384همايش سراسري دانشجويي مراقبتهاي پرستاري در تستهاي تشخیصي ارديبهشت سخنران  

  1372كنفرانس بي حركتي و عوارض آن در بیماران استراحت مطلق در بیمارستان بقیه اهلل االعظم) عج( سخنران  

 مايش سراسري راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهید صدوقي يزد اولین ه

  1383سخنران 

  1385همايش سراسري ) پرستار ، ماما و پژوهش( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان سخنران  

 1386ي پرستاري مامايي، ارتباطات انساني. اهمیت برقراري ارتباط موثر در آموزش به بیمار . پنجمین كنگره مراقبت ها 

  International Conference on Integrated Preventive Cardiology 2011  سخنران مدعو  

 1393شهريور  5-7ن. آموزش به بیماران مبتال به سرطان ، سیزدهمین كنگره پرستاري مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايرا 

 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 بین المللي آموزش پزشكي،ك Association for Medical Education in Europe, (AMEE 2014) كشور ايتالیا، پذيرش ،

 BEING AT PEACE: BEYOND THE TEACHING COMPETENCY :مقاله بصورت پوستر الكترونیك، با عنوان

 12 وازدهمین كنفرانس آموزش پزشكي منطقه آسیا اقیانوسیهدth Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC) & 

3rd International Conference on Faculty Development Health Professions (ICFDHP), 4 - 8 February 
 Acquiring Teaching Competency Process by Iranian  :عنوان با پوستر، بصورت مقاله ارائه و پذيرش  كشور سنگاپور، 2015

Nursing Faculties 

 سومین كنفرانس بین الملي بهسازي اساتید دانشگاه (Faculty Development)  و دوازدهمین كنفرانس آموزش پزشكي منطقه آسیا

 Acquiring Teaching  :عنوان با پوستر، بصورت مقاله ارائه و پذيرش  كشور سنگاپور، ICFDHP), 4 - 8 February 2015 اقیانوسیه

Competency Process by Iranian Nursing Facultie 12th Asia Pacific Medical Education Conference 

(APMEC) & 3rd International Conference on Faculty Development Health Professions ( 

  بیماران خانواده روي پیش ايھچالش. 1394 ماه رھم 20 نا23 ياسوج پزشكي علوم دانشگاه سالمت علوم در كیفي تحقیقات كشوري مايشھسومین 

 ويژه مراقبت بخش در بستري

  

 

 فعاليت های فرهنگی 

  1381آموزش و پاسخگويي به سواالت اولیاء مدرسه نرگس سال  

  1379هدايت تحصیلي داوطلبان دانشگاه شاهد در آزمون سراسري سال  

  اعتبارات پژوهشي

 نوان كمبود نیروي انساني در پرستاري از قائم مقام وزير در حوزه پرستاري دكتر اسكويي( با همكاري مركز تحقیقات مراقبت گرانت پژوهشي  با ع

  پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران و همكاري با صنعت

  جوايز و افتخارات 

 1388/ رانيا يكدانشگاه علوم پزش ييو ماما يدانشكده پرستار سیرئ يياستاد نمونه /دكتر اسكو 

  1377/قم  هیفاطم يدانشگاه علوم پزشك سیدكتر لباف رئ /استاد نمونه،سال 
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 1378سال  /قم هیفاطم يدانشگاه علوم پزشك سیدكتر لباف رئ /استاد نمونه  

  ،)1375پرستار نمونه بخش سي سي يو بیمارستان بقیه اهلل االعظم) عج  

 28/2/81جهت پیشبرد اهداف آموزشي گروه داخلي و جراحي . دانشگاه علوم پزشكي ايران  شايستگي در انجام وظايف محوله و همكاري در  

  31/9/81شايستگي در انجام وظايف محوله و همكاري در جهت پیشبرد اهداف آموزشي گروه داخلي و جراحي.دانشگاه علوم پزشكي ايران  

 3و( 2 يو جراح يداخل يپرستار يابهاكت فیو تال يكتاب )بخاطر ترجمه كتاب اصول و فنون پرستار هفته. 

 1385 رياست دانشكده پرستاري و مامايي. دانشگاه علوم پزشكي ايران            

 يدر مقطع دكتر ينامه برتر پرستار اني، پا 1388سال   يپژوهش پرستار -يجشنواره علم نیدوم   

 EACH YOUNG INVESTIGATORS NETWORK GRANTS, Workshop OSLO September   European 
Association for communication in Healthcare(EACH) , 2008.  

  1389كسب جائزه كشوري جشنواره مطهري سال 

  1393توانبخشي آذر  پرستاري و جراحي –پژوهشگر برگزيده از گروه پرستاري داخلي 

  1394سال  جراحي –پژوهشگر برگزيده از گروه پرستاري داخلي 

 1392ه هفتمین كنگره مطهري  در سطح دانشگاه علوم پزشكي ايران سال كسب تقدير نام 

  1397كسب تقدير نامه هفتمین كنگره مطهري  در سطح دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 

 اطالعات ديگر

 ( 1386تیر همكاري با راديو سالمت بصورت مصاحبه و بحث كارشناسي در مورد تغذيه در ديابت)  

  

 1398سال  شهریور يني: آخرين بازب

 


