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 1398 ماه آذر : اصالح آخرین تاریخ

 

 

 سيدفاطمي نعيمه :  دکتر فردي مشخصات

 : تحصيلي سوابق

  پرستاری آموزش دکترای

  رواني بيماریهای پرستاری ارشد کارشناسي

 پرستاری کارشناسي

 

 تدریس سوابق

 :کارشناسي مقطع در

 تدریس دروس:

  1روان بهداشت

 2روان بهداشت

  رواني بيماریهای پرستاری عرصه در کارآموزی و آموزی کار

 ياجتماع عمومي، روانشناسي

 تکامل و رشد

 مامائي مفاهيم

 بيمار به آموزش

 :ارشد کارشناسي مقطع در

 تدریس دروس:

  تحقيق سمينار و تحقيق روش

  مامائي راهنمائي مشاوره اصول
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 یکارآموز و درماني فرد

 کارآموزی و درماني گروه

 یکارآموز و درماني خانواده

  پرستاریو نظریه های   مفاهيم

 روانشناسي کودک  

 ننوزادا ویژه ارشد برای مادر و نوزاد جنين، روانشناسي و خانواده در بحران

 

 :پرستاري دکتري مقطع در

 تدریس دروس:

 روش شناسي تحقيق

 نقد تحقيقات کمي و کيفي 

 پرستاری چالشهای 

  مباحث ویژه پرستاری 

 

 

 استاد : دانشگاهي مرتبه

 پرستاری روانپرستاری کودکان، مراقبت ویژه نوزادان و  : آموزشي گروه

 :الکترونيك پست

Seyedfatemi.n@iums.ac.ir, nseyedfatemi@yahoo.com 

   :43651601  (21) 98+تلفن

 

 ایران پزشکي علوم دانشگاه مامایي و پرستاری دانشکده . یاسمي رشيد خ .وليعصر خ : کار محل نشاني

 

 

 شده گذرانده هاي نامه پایان
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 تهران جنوب مدارسدر  مطلقه غير و مطلقه های خانواده فرزندان اجتماعي رواني مشکالت مقایسه

 آموزشي برنامه ارائه و حاملگي در بهداشتي مشکالت

 

 اجرایي هاي سمت

 97انشکده تا شهریور د  تکميلي تحصيالت مدیر

 1396تا سال  1392از سال  پرستاری و مامائي دانشکده رئيس مشاور

 1392تا سال  1389از سال  پرستاری و مامائي دانشکده آموزشي معاون مشاور

 )ادغام دانشگاه ایران و تهران(1389آبان  تا 1386از سال  مامائي و پرستاری دانشکده آموزشي معاون

 1377تا  1373معاون آموزشي دانشکده پرستاری و مامائي تبریز از سال 

 اي حرفه -علمي مجامع در عضویت

  پرستاری مراقبتهای تحقيقات مرکز عضو

  دانشکده تکميلي تحصيالت شورای عضو

  دانشکده پژوهشي شورای عضو

 عضو شورای اخالق دانشگاه

  فرآیندها مدیریت گروه تهران مامائي و پرستاری دانشکده تعالي کميته عضو

  دانشکده ارتقاء کميته عضو

  دانشکده سازمان تعالي کميته عضو

 "ایران پرستاری علمي انجمن" پرستاری در پژوهش مجله تحریریه هيات عضو

 · مشهد مامائي و پرستاری دانشکده مجله تحریریه هيات عضو

 · اروميه مامائي و پرستاری دانشکده مجله تحریریه هيات عضو

 · همدان مامائي و پرستاری دانشکده مجله تحریریه هيات عضو

 عضو هيات تحریریه مجله انگليسي  پرستاری شيراز 

 ارتقاء سالمت مجله تحریریه هيات عضو

 انگليسي مراقبت  تسکيني مجله تحریریه هيات عضو
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 سارینسيبه پرستاری  مجله تحریریه هيات عضو

 

 

 انتشارمقاله در مجالت معتبرداخلي

ي یمجلة مراقبت پرستاری و ماما .يقلب یيدر افراد مبتال به نارسا یمقابلها یبا راهبردها یيدارو تيتبع يهمبستگ يبررس -1

 98. خرداد و تير 2. شماره 27. دوره نايابن س

 5. پرستتاری کودکتان.   زيالیت بر عزت نفس نوجوانان تحتت همود  يبه روش بحث گروه يتیریخودمد يبرنامه آموزش ريتأث -2

(3 .)1398 

 يروانت  یبا اختاللهتا  انیمددجو يخانوادگ نيمراقب یبر تابآور یمجاز يبر شبکه اجتماع يمبتن يآموزش روانشناخت ريتأث -3

 1397. بهمن و اسفند 6. شماره 6. نشریه روانپرستاری.. دوره دیشد

(. بهتار  1) 7. مجله تحقيقات کيفي در علتوم ستالمت.   ژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانيثبات: تجارب خانواده ب يابیباز -4

1397 

. 11پرستتاری شتهر تهتران.  اختالق و تتاریك پزشتکي.        يکارشناس انیبا نگرش معنوی در دانشجو يارتباط همدل يبررس -5

1397 

در بختش   ینتوزاد نتارس بستتر    یدارا یمتادران نخستت زا   یو خودکارآمد یبا غم مادر ياجتماع تیارتباط حما يبررس -6

 1397(. تابستان 4) 4نوزادان. پرستاری کودکان.  ژهیو یمراقبتها

 1397(. 1)13. رانیا یپژوهش پرستار هیشهر تهران. نشر يبه اختالالت روان انیمبتال يخانوادگ نيمراقب یتاب آور -7

 1397(. 2)2طراحي و روانسنجي پرسشنامه تبعيت از درمان در بيماریهای مزمن. یك مطالعه ترکيبي. کومش.  -8

ستال   ،يپزشتک  كی. اخالق و تتار يتجرب مهيپرستاری؛ مطالعه  ن انیبر سالمت معنوی دانشجو یآموزش معنو ريتأث يبررس -9

   11، دوره  1397

 یپرستار هینوزادان. نشر ژهیمراقبت و یپرستاران بخشها ياخالق سترسیبر د يزندگ یانتها یآموزش مراقبتها ياثر بخش -11

 2، شماره 5، دوره  1397کودکان. زمستان 

. يرستتان ياستترس زا در دانتش آمتوزان دب    تيبا موقع یيارویدر رو يبه روش بحث گروه یمقابلها یآموزش سبکها ريتأث -11

 1396(. 2)12نشریه پژوهش پرستاری ایران 
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(. 3) 23بررسي تأثير آموزش نقش والدی بر استرس والدین نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نتوزادان. حيتات.    -12

 1396پائيز 

ودوم، زمستتان   شماره چهتل  ازدهم،یدوره  ،ي. مجله اخالق پزشکیدر کارکنان پرستار تيو قاطع ياخالق يدگيارتباط تن -13

1396  

 يروانت  یبا اختاللهتا  انیمددجو يخانوادگ نيمراقب یبر تابآور یمجاز يبر شبکه اجتماع يمبتن يآموزش روانشناخت ريتأث -14

   1396(. بهمن و اسفند 6)1 6. روانپرستاری. دیشد

. 1396کودکتان. بهتار    یویژه نوزادان. نشریه پرستتار  یپرستاران مراقبتها يبرتوانایي  مراقبت یتأثير آموزش مجاز يبررس -15

 32-3:41، شماره3دوره 

   1396. 25دانش. شماره  مي. نسزيالیهمسر تحت همود یدر زنان دارا يزندگ تيفيبا ک یسازگار نيارتباط ب -16

. کومش. شتماره  زيالیتحت همود مارانيب يخانوادگ نيمراقب يزندگ  تيفيمقابله مساله محور بر ک یآموزش مهارتها ريتاث -17

2 .1396 

تاثير آموزش مبتني بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختي پرستاران سطح دوم مراقبتي ویژه نوزادان مجله آموزش در  -18

 1396. 2. شماره يعلوم پزشک

 يشتاغل در مراکتز درمتان    یپرستنل پرستتار   يو حفظ ستالمت عمتوم   يمدار بر استرس شغل جانيبرنامه مقابله ه یاجرا -19

 1395(. 6)11کودکان. پژوهش پرستاری ایران. 

. 141مازنتدران. شتماره    ي. مجلته علتوم پزشتک   يفت يجستجوگر سالمت: مطالعه ک یاز رفتارها انساليدرک زنان م نييتب -21

1395 

  1395. 4. شماره شیبخش های مراقبت ویژه نوزادان: تحليل محتوای کيفي. پاتبيين ادراک مادران از بستری نوزاد در  -21

 

.. رانیت ا یپرستتار   هی. نشتر یکمك بتارور  یدرک شده در زنان باردار شده با روش ها ياجتماع تیارتباط اضطراب و حما -22

 1395.113شماره 

متادران دارای نتوزاد بستتری در بختش هتای      بررسي ارتباط سالمت معنوی با ميزان استرس و راهبردهای مقابلته ای در   -23

 1394. 118مراقبت ویژه نوزادان . دانشور.شماره 

  1394. 2سالمت اخالقي و چالش های آن از دیدگاه زنان: تحليل محتوای کيفي. پژوهش پرستاری. شماره  -24
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: 94(. اسفند 2)15: پایش. تأثير مشاوره بر سطح اضطراب زنان مبتال به سقط خود به خود: یك کارآزمایي باليني تصادفي -25

179-174 

. مجله توسعه يو علوم پزشک يصنعت یتثبيت نوزاد قبل از انتقال  به پرستاران با تعامل دانشگاهها یتدوین آموزش مجاز -26

 1394(.  4)11آموزش پزشکي.  

نتوزادان   ژهیت در بخش مراقبتت و  یاز مراقبت نوزادان نارس بستر نیوالد یمند تیبا رضا ياجتماع تیارتباط حما يبررس -27

  1394. 2کودکان. شماره  یپرستار هی. نشر1394تهران سال  يمنتخب دانشگاه علوم پزشک یها مارستانيب

. 25دوره .يبهشت ديدانشگاه شهدانشکده پرستاری و مامائي . مجله تحليل تجارب پدیدارشناختي بر اساس روش جيورجي -28

 1394. 89شماره 

. فصتلنامه دانتش و تندرستتي، دوره:    یپول،وقت و انتر   یيسالمت زنان سرپرست خانوار:مثلث طال یارتقاعوامل موثر در  -29

 1394. 4، شماره11

. یپرستتار  تیری. فصتلنامه متد  ينيگذار پرستاران تازه کار به پرستار بال ندیفرا ليدر تسه یپرستار رانیمد یها یاستراتژ -31

 1394. 2شماره 

مراجعه کننده به انجمن  مریسالمندان مبتال به آلزا نيبر استرس درک شده مراقب يآموزش مهارتهای ارتباط ريتاث يبررس -31

 1393 ري، ت 121، شماره  21رازی دوره يمجله علوم پزشک 1391در سال. رانیا مریآلزا

 

 16-25: 1393همدان.  يمامائ و ی. مجله دانشکده پرستاريفيمطالعه ک كی: نيدر بال مارياحترام به استقالل ب یامدهايپ -32

 59-73: 1393( . 21) 1 اتي. حدیبري: مدل هیکار يبه زندگ يمفهوم گذر از دوره دانشجوئ ليتحل -33

  115-121: 1393. 2.  شماره يجراح يکودکان. فصلنامه داخل يبر اضطراب اجتماع يقصه گوئ ريتاث -34

  1393. 4. شماره رچنديب یآن. فصلنامه پرستار یها. هکنند. تسهيلو  نعامو. ، تسکيني قبتامر متفسيرمفهو -35

مراجعته کننتده بته     متر یسالمندان مبتتال بته آلزا   نيبر استرس درک شده مراقب يارتباط یها آموزش مهارت ريتاث يبررس -36

 1393. 121. شماره یراز ي. مجله علوم پزشک1391در سال  رانیا مریانجمن آلزا

آمتوزش در   يرانی. مجله ايفيپژوهش ک كی: یریپذ   به تعلق لين یبرا يراه ينيبال طيبا مح یپرستار انیدانشجو یينوا هم -37

  1393. 3. شماره يعلوم پزشک

 1393. 4. شماره يپزشک كی. مجله اخالق و تاريفيک قيتحق كی: یبستر مارانياستقالل ب یها چالش -38
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. 92. شماره رانیا یپرستار هی. نشرهیپا یمطالعه تئور كی: ينيبال یبه پرستار یيبر گذر نقش از دانشجو رگذاريعوامل تأث -39

1393  

 44-1393:53. 91-91. شماره رانیا یپرستار هیپرستاران.  نشر يمراقبت یبا رفتارها یشبانه روز یها پيارتباط ت -41

  41-52: 1392. 19.شماره اتي. حیپرستار يدر دانشجویان کارشناس یاسترس درک شده با تابآور يهمبستگ يبررس -41

   71-81: 1392(. 3) 19. اتي. حیدر دانشجویان پرستار تيحل مسأله با مهارت قاطع يدرک از توانای يهمبستگ يبررس -42

. رانیت ا یپرستتار  هی. نشتر دیبريکار: روش ه طيدر مح یپرستار دیاز دانش آموختگان جد ياجتماع تیمفهوم حما ليتحل -43

 26.1392شماره 

 

. پتژوهش  ي. فصتلنامه علمت  يفت يپرستاران: مطالعه ک دگاهیبه سرطان از د انیدر مبتال تیبر معنو يمبتن ينيمراقبت تسک -44

 1392. 17. شماره يپزشک كیتار

 .1392 زیي، پا1، شماره4و درد، دوره  يهوشيب يپژوهش ياز درد در سرطان. فصلنامه علم ينيمراقبت تسک -45

 1392. اسفند 86.شماره رانیا یپرستار هیراجرز. نشر يمفهوم به روش تکامل لي: تحلينيمراقبت تسک -46

 15-25: 1392(.4) 19. اتي. حيوالدین کودکان مبتال به لوسم يزندگ تيفيمقابله بر ک یآموزش مهارت ها ريتأث -47

. 8.  شتماره  یدر دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسي پرستتاری. نشرسته پتژوهش پرستتار     تيمقایسه مهارت خالق  -48

1392 :57-49   

  1392. 3. شماره اتي. حیپرستار انیدر دانشجو تيحل مسأله با مهارت قاطع یيدرک از توانا يهمبستگ يبررس -49

 1392. 81. شماره  رانیا یپرستار هیمنزل. نشر ميسالمندان و مق یسرا ميسالمندان مق یسالمت معنو -51

  1391. 1در علوم سالمت شماره  يفيک قاتي. مجله تحقیجدید در پرستار يروش پژوهش ياتو اتنو گراف -51

مرتبط با آن. نشریه پرستتاری   ياجتماع -یعوامل فرد يو برخ كيستيک يسالمت روان زنان مبتال به سندرم تخمدان پل -52

 34-41: 1391، آبان ماه: 78ایران. شماره 

 66- :75.1391. . 3شماره 18. جلد اتيمقابله با استرس در دانشجویان پرستاری. ح یسبکها -53

 یپرستتار  هی.نشتر  یکمك بتارور  یدر زنان باردار شده با روش ها یو نابارور ياضطراب و ارتباط آن با عوامل مامای شدت -54

 77-84: 1391. 77.  شماره رانیا
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-22: 1391. 78اسکلروزیس. نشریه پرستاری ایران. شماره  پليمبتال به مولت مارانيعزت نفس و عوامل مرتبط با آن در ب -55

14 

. شتماره  اتيقلب باز بر اضطراب آنان. ح يتحت عمل جراح مارانيب يمراقبان خانوادگ يحمایت اطالعات ياثربخش يبررس -56

18 .1391 :43-33 

. 2. شتماره 17دوره . ارمغتان دانتش.  لوباي.بنکويکپسول ج يقبل و بعد از مصرف خوراک ائسه،یزنان  يعملکرد جنس سهیمقا -57

1391  

-52: 1391. 2. شماره یآموزش پرستار هی. نشریدانشجویان پرستار تيرفتار قاطعانه بر سطح قاطع يبرنامه آموزش ريتأث -58

42  

 1391. 6.شماره شیکيفيت زندگي زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيك. پا -59

. شماره ژهیو یپرستار ینوزادان. مجله مراقبتها  های مراقبت ویژه زای مادران نوزادان نارس بستری در بخش   عوامل تنش -61

1 .1391 

 1391. ي. آموزش در علوم پزشک يبه نام اقدام پژوه یچتر -61

 1391. ي. آموزش در علوم پزشکياقدامپژوه یبرا يمی: پاراداسيپراکس -62

 78-87: 1391. 24ایران. شماره  ی. نشریه پرستارمانیپس از زا يعوامل مستعد کننده افسردگ -63

. 4. شتماره  ژهیت نوزادان. مجله پرستاری مراقبت و ژهینارس بستری در بخشهای مراقبت وعوامل تنش زای مادرانِ نوزادان  -64

1391 :44-39 

 293-314: 1391.بهار 12مزمن در مراقبت پرستاری.کومش شماره  ماریيمبتال به ب مارانيارائه مدلي برای مشارکت ب -65

بختش ستزارین. فصتلنامه دانتش و تندرستتي      متادران بستتری در    تييتماس پوستي مادر و نوزاد بر اضطراب متوقع  ريتأث -66

 1-6: 1389. 4و خدمات بهداشتي درماني شاهرود. شماره  يدانشگاه علوم پزشک

 35-48: 1389مزمن. نشریه پرستاری ایران. دیماه  ماریيبه ب مارمبتاليمفهوم مشارکت ب ليتحل -67

: 1389. 4مشتهد. شتماره    يو مامائ یپرستار: مجله دانشکده قيدر تحق قيمطالعه تلف كی:ینقش مردان در حرفه پرستار -68

19-11 

 23-28.: 1389. بهار 1. شماره ژهیو پرستاران تریا . مجله پرستاری مراقبت و مارانيمقایسه برآورد درد توسط ب -69
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 : ارشد های نامه پایان مشاوره

 

 1397سال  رانیا يدر مرکز روانپزشک یبستر يبه اختالل دو قطب انیدر مبتال یارتباط انگ با خود دلسوز يبررس

 يمبتال به اختالالت دو قطب یبستر انیمددجو یخشم بر پرخاشگر تیریآموزش مد ريتاث يبررس

منتخب دانشتگاه علتوم    يدرمان يشاغل در مراکز آموزشدر پرستاران  مطلوب ياجتماع یها شیبا گرا يارتباط هوش فرهنگبررسي 

 1397سال  ران،یا يپزشک

 نوزادان ژهیو یدر بخش مراقبت ها ینوزاد نارس بستر یارتقا دهنده سالمت مادران دارا يآموزش بر سبك زندگ ريتاث يبررس

 .یکتونور ليفرزند مبتال به فن یاضطراب و استرس مادران دارا ،يآموزش بر افسردگ ريتاث يبررس

وابستته بته دانشتگاه     يدرمتان  يدر مراکز آموزش يقلب یيخواب در بزرگساالن مبتال به نارسا تيفيبا ک یارتباط سالمت معنو يبررس

 1397 رانیا يعلوم پزشک

ستالمندان   یسترا  ميمق مریآلزا یدر سالمندان دارا يروانشناخت -ي)ناماسته( بر درد و عالئم عصب ينيتسک یمراقبتها ريتاث بررسي 

   96 تهران در سال ديتوح

 نوزادان زهیمراقبت و یپرستاران بخش ها ياخالق سترسیبرد يزندگ یانتها یآموزش مراقبت ها ريتاث يبررس

 مزمن يافراد مبتال به اختالالت روان يخانوادگ نيمراقب يزندگ تيفيو ک يبر بار مراقبت یمقابله ا یراهبرد ها رآموزشيتاث

 ررسي تاثير آموزش خود مراقبتي بر تاب آوری افراد مبتال به نارسائي قلبيب

 ژه نوزادان  بررسي تاثير تعامل راهنمای ویدیوئي مادر و نوزاد بر استرس مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت وی

 کارشناستي  دانشتجویان  در استترس  بتا  رویاروئي روشهای و هيجاني هوش نمره بر هيجاني هوش آموزش کارگاه تاثير بررسي

 پرستاری

 کلستومي دارای نوزادان مادران افسردگي و اضطراب استرس، بر توانمندسازی برنامه تاثير بررسي 
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 بته  مبتال افراد خانوادگي مراقبين زندگي  کيفيت و تنهائي احساس افسردگي، بر حمایتي گروههای در مشارکت تاثير بررسي

 آلزایمر

 

 دخترانه  دبيرستانهای آموزان دانش ای مقابله سبکهای بر گروهي بحث اجرای تاثير 

 قطبي دو اختالل  بيماران خانوادگي مراقبين ای مقابله سبکهای و مراقبتي بار بر حمایتي گروه تاثير

 ویژه مراقبتهای بخش از شده ترخيص نارس نوزادان مادران افسرده خلق و موقعيتي اضطراب بر مادر توسط نوزاد ماسا  تاثير

 نوزادان

 ختود  ستقط  بته  مبتتال  زنان در سانحه از پس استرس اکنش و و حاد استرس واکنش اضطراب، سطح بر مشاوره اجرای تاثير 

 بخودی

 

 مراکتز  بته  کننتده  مراجعته  رواني اختالالت به مبتال بيماران خانوادگي مراقبين در زندگي کيفيت با آوری تاب ارتباط بررسي

 تهران شهر پزشکي علوم منتخب های دانشگاه درماني آموزشي روانپرشکي

 

 آلزهایمر خانوادگي مراقبين زندگي کيفيت و تنهائي احساس افسردگي، بر حمایتي گروههای در مشارکت تاثير بررسي

 

 منتخب بيمارستانهای در کليه پيوند بيماران و همودیاليز بيماران در خودپنداره بررسي     

 

 مراکتز  در شتاغل  پرستتاری  پرستنل  عمتومي  ستالمت  حفظ و تنش برمدیریت مدار هيجان مقابله برنامه تأثيراجرای بررسي     

 قم پزشکي علوم دانشگاه کودکان  درماني

 انورکتال آنومالي نوزادان والدین افسردگي و اضطراب استرس، و مشارکت بر محور خانواده توانمندسازی الگوی تاثير بررسي       

 

 اصفهان استان روانپزشکي بيمارستانهای در آن با مرتبط عوامل و پرستاران عليه شغلي خشونت بررسي     

 

  بيمارستان در بستریسال  7-11کودکان اضطراب بر گویي قصه تاثير      
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 1391 تهران پزشکي علوم دانشگاه های بيمارستان در پرستاران مراقبتي رفتارهای با روزی شبانه های تيپ ارتباط بررسي   

 

 لوسمي به مبتال کودکان والدین منطقيهماهنگي  حس و زندگي کيفيت بر مقابله مهارت های آموزش تاثير بررسي   

 

 معتادین های درخانواده اجتماعي حمایت از درک با اجتماعي – رواني مشکالت بين ارتباط بررسي 

 

 بته  کننتده  مراجعته  استکلروزیس  مولتيپل بيماران اجتماعي حمایت از درک و نفس عزت با بدن به گذاری ارزش ارتباط بررسي  

  تهران شهر در MSانجمن 

 

 تهران شهر جنوب بهداشتي مراکز به کننده مراجعه منزل مقيم و کهریزک سالمندان سرای مقيم سالمندان معنوی سالمت مقایسه

 1391 سال

 

 گذاری تخمك تحریك دوره در باروری کمك روشهای با درمان تحت نابارور زنان اضطراب بر سازی آرام تأثير بررسي   

 

 1391سال پرستاری کارشناسي دانشجویان در خودکارآمدی با ای مقابله سبکهای ارتباط بررسي   

 

  1391 سالCABG بيماران  خودکارآمدی و اضطراب بر همتا آموزش تاثير بررسي   

 

 1391سال پرستاری دانشجویان قاطعيت و خودکارآمدی بر قاطعيت آموزش تاثير بررسي

 

 اطالعتات  از ختانواده  رضتایتمندی  و براضتطراب  بتاز  قلتب  جراحي عمل تحت بيماران خانواده اطالعاتي حمایت اثربخشي بررسي 

 1391سال دریافتي

 

 روماتوئيد آرتریت به مبتال زنان بيماری فعاليت بر بارداری از پيشگيری خوراکي های قرص تاثير بررسي
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 دانشتگاه  پوشتش  تحت درماني بهداشتي مراکز به کننده مراجعه یائسه زنان جنسي عملکرد بر بيلوبا جينکو کپسول تاثير بررسي  

 تهران پزشکي علوم

 

 نارس نوزادان گيری وزن و نوزاد-مادر تعامل و نارس نوزادان مادران تنش بر رفتاری-آموزشي مداخله تاثير 

 

 اکبرآبادی درماني-آموزشي درمرکز بستری سزاریني مادران موقعيتي اضطراب بر موسيقي و پوستي تماس تاثير 

 

 بته  کننتده  مراجعته  ختون  فشاری پر به مبتال بيماران در بهداشتي باورهای با آن ارتباط و داروئي ر یم از پيروی چگونگي بررسي 

 تهران قلب مرکز

 

 تبریز پزشکي علوم دانشگاه درماني -بهداشتي مراکز به کننده مراجعه زای نخست زنان در اکالمپسي پره با اضطراب ارتباط بررسي 

 

 باروری کمك روشهای به شده باردار زنان در آن با مرتبط عوامل و اضطراب فراواني بررسي 

 

 تبریز سينای درماني آموزشي مرکز به کننده مراجعه سوخته مددجویان اجتماعي و فردی مشخصات یررسي 

 

 تهران رجائي شهيد قلب بيمارستان در بستری قلب جراحي عمل تحت بيماران اضطراب ميزان بر آرامسازی تاثير بررسي 

 

 تبریز مامائي و زنان درماني -بهداشتي مراکز به کننده مراجعه زنان در حاملگي نتایج با بارداری از قبل وزن زیادی ارتباط

 پزشتکي  علتوم  دانشتگاه  تابعه بيمارستانهای و درماني آموزشي مراکز در گذر دوره طول در طرحي پرستاران شغلي تجارب بررسي 

 تبریز

 تبریز مدني شهيد قلب مرکز در بستری قلبي کرونر عروق ایسکميك بيماران زندگي سبك بررسي 

 

 و پرستاری دانشکده در قلب ایسکميك ازبيماریهای پيشگيری نحوه مورد در پرستاری آخر ترم دانشجویان نگرش و دانش بررسي 

 تبریز پزشکي علوم دانشگاه مامائي
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 درمتاني  مراکتز  به کننده مراجعه شده ماستکتومي زنان اجتماعي و خانوادگي روابط با خویش جسم از ذهني تصویر رابطه بررسي 

 تهران پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

 درمتان  معاونتت  تابعته  بيمارستتانهای  خدمت حين آموزش های برنامه در شرکت جهت پرستاران انگيزش در موثر عوامل بررسي 

 تهران شهر اجتماعي تامين سازمان

 

 آموزشتي  مرکتز  داخلتي  درمانگاههتای  به کننده مراجعه خون فشار افزایش با بيماران داروئي ر یم پذیرش در موثر عوامل بررسي 

 تبریز خميني امام درماني

 

 تبریز شهر آموزشي بيمارستانهای از یکي داخلي بخشهای پرستاری کادر داروئي اشتباهات ميزان بررسي 

 

 تبریز شهر پرورش و آموزش دخترانه ابتدائي مدارس در خود کودکان با رفتار سوء بررسي 

 

 خانواده تنظيم خوراکي و مکانيکي پيشگيری روشهای از استفاده به نسبت روستائي و شهری زنان عملکرد و نگرش دانش، بررسي 

 همودیاليز تحت بيماران مراقبين زندگي کيفيت و مراقبتي فشار بر حمایتي آموزشي برنامه تأثير

 دانشتگاه  درمتاني  آموزشتي  زمراکت  شکيزروانپ های بخش در شاغل پرستاران در آوری تاب و آسيب از ناشي ثانویه استرس بررسي 

 1397 سال ران،هت رهش شکيپز علوم های

 

 :دکتری دانشجویان های رساله مشاوره و راهنمائي

  هیپا ی هینظر كی: دیشد پزشکينمبتال به اختالل روا ماربي از کننده تطابق خانواده مراقبت ندیفرآ .1

 يقيهمسرشان : مطالعه تلف زيالیبا همود یيارویتجربه زنان از رو .2

 تئوری گراندد مطالعه یك:  اوتيسم به مبتال کودک دارای مادران زندگي .3

 نگاری قوم مطالعه یك: ویژه مراقبت های بخش در پرستاران فردی بين ارتباط فرهنگ  .4

 تئوری مطالعه گراندد: بيمارستان محور در خانواده مراقبت فرایند تبيين .5

 مدل ارائه :ميانسال زنان در سالمت رفتارهای گيری شکل چگونگي .6
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 مخدر مواد کنندگان مصرف در عود فرآیند تبيين .7
 

 خانواده سرپرست زنان سالمت ارتقاء فرایند تبيين .8
 

 مزمن بيماران در درماني برنامه از تبعيت پرسشنامه سنجي روان و طراحي .9

 

 تئوری گراندد مطالعه :بالين در بيماران استقالل حفظ فرآیند .11

 

 سرطان به مبتال بيماران در تسکيني مراقبت از پرستاران زیسته تجارب تبيين .11

 

 پژوهي اقدام مطالعه یك :1 نوع دیابت به وابسته انگ بر غلبه برای تالش .12

 

 پرستاری دانشجویان در باليني پذیری تعلق تجربه تبيين .13

 پرستاری مراقبت در بيماران مشارکت تبيين .14

 باليني پرستاران در شغلي استرس با رویاروئي فرآیند فرایند .15

 ای حرفه پرستاری به دانشجوئي دوره از گذر فرآیند .16

 مخدر مواد کننده مصرف مردان همسران از اجتماعي حمایت رآیندف .17

 ویژه مراقبت بخش در بيمار شدن بستری رویداد با خانواده اعضای رویارویي فرآیند تبيين .18

 تبيين فرآیند بازگشت به فعاليت حرفه ای در پرستاران باليني .19

 تبيين فرآیند توسعه شادکامي در سالمندان .21

 

 مصوب های پروپوزال و تحقيقاتي طرحهای

 

 تحقيقاتي طرح مجری

 

 کشور آموزشي مراکز در شاغل پرستاران عمومي سالمت بررسي

 

 تهران پزشکي علوم دانشگاههای دانشجویان در مواد مصرف و هيجاني هوش بررسي
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 سوختگي و سوانح بيمارستان در دچارسوختگي  زنان و مردان خویش جسم از ذهني تصویر بر آموزشي های برنامه اثر بررسي

 مطهری

 

 ایران پزشکي علوم دانشگاه آموختگان دانش وضعيت پيگيری

 

 پرستاری دانشجویان در مقابله های شيوه و زا تنش عوامل

 

 تبریز پزشکي علوم دانشگاه ناموفق و موفق دانشجویان دیدگاه از دانشجویان تحصيلي موفقيت در موثر عوامل

 

 

 تحقيقاتي طرح همکار

 

 پرویزی سرور :مجری زنان دیدگاه از سالمت تئوریك تبيين

 

 مجتری  ایتران  پزشتکي  علتوم  دانشتگاه  شتاغل  زنتان  در معنتوی  سالمت با آن ارتباط و استرس با رویاروئي راهبردهای بررسي

 اینانلو مهرنوش:

 

  تفرشي مریم :مجری    NA   گروه به ورود از بعد و قبل معتادین معنوی سالمت

 

 صتدیقه  :مجتری  تهتران  پزشتکي  علتوم  دانشتگاههای  پرستاری مختلف سالهای دانشجویان اضطراب و افسردگي ميزان مقایسه

 سالمي

 

 رازی روانپزشکي مرکز در بستری اسکيزوفرني بيماران های خانواده آموزشي نيازهای

 

 مرادی آذر :تبریزمجری امام بيمارستان در شاغل پرستاران توسط شرعي موازین رعایت ميزان
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 ليالاميني :مجری 1388 سال تهران کيستيك، پلي تخمدان سندرم به مبتالیان در عمومي سالمت و زندگي کيفيت بررسي

 

 فراهاني منصوره دکتر :مجری قلبي بيماران در اعتياد فرایند گيری شکل تبيين

 

 معتبر ی همایشها و کنگره ، سمينارها در مقاله ارائه

 

 

 )سخنراني( شفاهي ارائه

 

 1391بهمن .نخاعي ضایعات کنگره .نخاعي ضایعات در روانشناختي های جنبه

 

 1391 اسفند .آلر یو  آسم ایمونولو ی، المللي بين همایش دومين .روانشناختي ابهاد و آلر یك واکنشهای

 

 1391.سوختگي همایش .سوختگي در روانشناختي مراقبت .

 

 سراستری  ستمينار  پنجمين .معتادین های خانواده در اجتماعي حمایت از درک با اجتماعي رواني مشکالت بين ارتباط بررسي

 گرگان ، 1391 آذر 23 و 22 پژوهش، و ماما پرستار،

 

 انکولتو ی  متدیکال  کنگتره  یتازدهمين  .هيبریتد  الگتوی  از استتفاده  بتا  سرطان بيماری در محور خانواده مراقبت مفهوم تحليل

 .هماتولو ی

 

 1392مهر کودکان پرستاری همایش یازدهمين.کالمي غير و کالمي ارتباط بر تاکيد با کودک با ارتباط

 

 1391 آبان .ویژه مراقبتهای کنگره .آنان اضطراب بر باز قلب جراحي تحت بيماران خانواده اطالعاتي حمایت تاثير

 

 1391 مهر .کودکان بيماریهای همایش نهمين .بحران در خانواده و کودک
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 1391تير .نوزادان ویژه مراقبت های بخش در پرستاری حرفه ای، حرفه پرستار همایش.ویژه مراقبت بخش و استرس

 

 1391 مرداد .کودکان بيماریهای همایش .کودک با ارتباط 

 

 1391 مهر .کودکان پرستاری کشوری همایش دهمين .موثر ارتباط لشهایچا

 

 1391 دی .پرستاری در ای حرفه تعامل همایش .ای حرفه ارتباط

 

 1391 بهمن  .نخاعي ضایعات کنگره جهارمين . ضایعات نخاعي بيماران از مراقبت در روانشناختي های جنبه

 

  1392 اسفند .سوختگي همایش .سوختگي در خشم

 

 .ویژه مراقبت بخش در بستری نوزادان مادران تنش بر سازی توانمند تاثير

 

 ستخنراني  1391 مهتر  23 ریتوی  بيماریهای المللي بين کنگره پنجمين . مزمن بيماران پرستاری مراقبت در ارتباط مهارتهای

  .پانل

 

 · .پانل سخنراني .اور انس طب ساليانه کنگره ششمين .اور انس در ارتباط مهارتهای

 1391آذر  3تا 1-1

 

 پانل سخنراني .تهران جراحي کنگره ششمين.بيمار موثربا ارتباط پانل -

  

 پرستاری ای حرفه جایگاه - 1391 دی 18 .پرستاری علمي انجمن همایش سومين .پانل سخنراني .ای حرفه نگاری آینده

 

  1391 مهر25تا  21 .تهران دانشگاه کودکان بيماریهای همایش .خانواده در بحران و کودک
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 · مراقبتهای سراسری کنگره پنجمين . "اسالم در انساني ارتباطهای اصول از برخي

 

  1386اسفند. ایران دانشگاه .انساني ارتباط و پرستاری 

 

 سراستری  همتایش  "· " پرستتاری  کارشناستي  چهارم تا اول سال پرستاری دانشجویان در مقابله راهبردهای و زا تنش عوامل

 1385همدان پزشکي علوم دانشگاه .ماما و پرستار نقش و سالمت ارتقاء

 

 و پرستتاری  مراقبتهتای  سراستری  کنگتره  چهتارمين  در "اول سال پرستاری دانشجویان در مقابله راهبردهای و زا تنش عوامل

 - 1384 بهمن 6تا  4 .ایران پزشکي علوم دانشگاه مامائي

 

 پزشتکي  علتوم  دانشتگاه  . 1383.· .داخلتي  بيماریهتای  کنگتره  ششتمين ."ميوکتارد  انفارکتوس به مبتال بيماران در افسردگي

  .تهران.ارتش

 

 و پرستاری دانشجویان همایش دومين " سالمتءارتقا" .آذربایجان روانپزشکي مراکز در شاغل پرستاران شغلي زای تنش عوامل

  . 1383خرداد 23 .خوی آزاد دانشگاه .پرستاران

 

 دانشتکده  تبریتز،  پزشتکي  علتوم  دانشگاه -1381 ، کودکان سالمت ارتقاء و پرستار سراسری همایش "کودکان در درماني بازی

  مامائي و پرستاری

 

 1381 · " پرستاری حرفه در قانون و اخالق سراسری همایش "روانپرستاری در اخالقي اصول

 

  تبریز 1381 مهر محروميت سراسری همایش. "جداسازی به نسبت رواني بيماران دیدگاه بررسي
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 از درسترطان  پرستتاری  هتای  تازه - علوم همایش .آن بر موثر عوامل و سينه سرطان به مبتال زنان در روانشناختي واکنشهای

 و مامائي پرستاری دانشکده تبریز، پزشکيعاوم   دانشگاه1377· نوتواني تا پيشگيری

 

 1381 مهر 3 نکولو یاو هماتولو ی المللي بين کنگره. یزدی خدیجه همکاری با تاالسمي مشکالت

 

 همتایش  اولتين  و غتدد  بيماریهای کنگره - بهشتي شهيد دانشگاه مهر 14شيرخواران تغذیه نوع با آن ارتباط و ادرار ید ميزان

   1381 ریز درون غدد پرستاری

 

 پزشتکي  علتوم  دانشتگاه  1381 آبان  24تا  23 مددجو ایمني سراسری همایش "آن گيری شکل در موثر عوامل و ایمني نياز 

 مامائي و پرستاری دانشکده تبریز،

 

 اردیبهشتت  15 نوجوانان مسائل - .اروميه ،· " کاربردی و علمي همایش "تربيتي های شيوه و نوجواني دوره در ارزشها بحران

1376 

 

  تبریز پزشکي علوم دانشگاه· درماني آموزشي مراکز از یکي به کننده مراجعه نابارور زنان نفس عزت بررسي

 

 سراستری  سمينار .رازی روانپزشکي بخشهای· در بستری افسرده بيماران خود از مراقبت آگاهي ميزان بر آموزش تاثير بررسي

 اروميه ، 1375 شهریور 8تا  6 مددجو به آموزش

 

 پزشتکي  علوم دانشگاه ، 173 خرداد 5و  4 پرستاری فوریتهای سراسری سمينار . روانپزشکي فوریتهای در پرستاری مداخالت

  مامائي - همدان،

 

 دانشتجویان  همبستتگي  بازیهتای  - مترداد  4تا  3 ورزشي پزشکي علمي کنگره "ورزش و بيحرکتي یا بستری دوران در ورزش

  1373 بهشتي شهيد دانشگاه اسالمي کشورهای
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 بهشتتي  شتهيد  دانشتگاه  استالمي  کشورهای دانشجویان همبستگي بازیهای ورزشي پزشکي علمي کنگره " "درد کمر و ورزش

 1373مرداد

 

 

Stressors & coping strategies among infertile women. Impact of Global issues on 

women and children 16-21 Feb 2003, Bangok, Thailand 

 

 

Stressors and coping strategies among nursing students. 27th international 

conference of stress and anxiety research society.13-15 july 2006, Greece, Rethymnon, 

Crete university. 

 

Investigation of anxiety level in ARTs pregnant women in Tehran,2009.16th congress 

of Iranian Society for Reproductive Medicine. Winter 2010.Iranian journal of 

reproductive Medicine, 8(1),2010 

 

 

 

 :پوستر ارائه

 

 

 متوردی  مطالعته  : عتالي  آمتوزش · در عملکرد گيری اندازه و استراتژیك ریزی برنامه ابزار عنوان به متوازن امتياز کارت کاربرد

 پزشکي آموزش کشوری - 1389 اردیبهشت 12تا  11همایش یازدهمين.ایران مامایي و پرستاری دانشکده
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 و پرستار مشارکت با سالم جامعه سراسری - همایش ." زنان در زایمان از پس افسردگي با کننده مستعد عوامل برخي ارتباط

 1385مهر  25تا  24 همدان .ماما

 

 هشتتمين  " 1387استفند  .  آمتوزان  دانتش  اجتمتاعي  یستتگي اش و نفس عزت افسردگي، ميزان با والدین تربيتي شيوه ارتباط

  شيراز، پرستاری دانشکده سراسری همایش

 

 سراستری  همتایش  اولتين  .خمينتي  امام کانسر انستيتو به کننده مراجعه درماني شيمي تحت سرطان به مبتال بيماران در دعا

   1387 21تا  19 .جایگزین و مکمل طب با بيماران درمان و مراقبت

 

 دانشتجویان  پژوهشتي  ستاليانه  کنگره هشتمين.  درماني شيمي تحت سرطان به مبتال بيماران معنوی سالمت بر دعا تجربه اثر

            1386خرداد  6تا  4 ایران در پزشکي علوم دانشچویان المللي بين کنگره نخستين و کشور پزشکي علوم

 

  1386خرداد  3تا  2 سایکوسوماتيك سراسری کنگره اولين"درماني شيمي تحت سرطان به مبتال بيماران در معنوی سالمت

 اقيانوستيه؛ -آستيا  پرستتاری  المللتي  بين· همایش اولين .درماني شيمي تحت سرطاني بيماران در معنوی سالمت و دعا رابطه

   1386 آبان25 و   24 مغز پيوند و انکولو ی هماتولو ی، تحقيقات مرکز

 

 :تبریتز  شتهر  - اردیبهشتت    28تتا   25 متدارس  نوجتوان  آموزان دانش رفتاری مشکالت ميزان با والدین تربيتي شيوه ارتباط

 1385ایران، در خانواده شناسي آسيب سراسری کنگره دومين

 

 علتوم  دانشتگاه . 1383خترداد   21تتا   19. پرستتاری  مراقبتهتای  سراسری کنگره سومين "طبيعي حاملگي در شایع ناراحتيهای

 مامائي و پرستاری "باروری بهداشت" مامائي - دانشکده ایران، پزشکي

 

 - برگزیده پوستر  1383اردیبهشت 31تا  28، خانواده شناسي آسيب سراسری کنگره اولين "کودکان مشکالت و والدین طالق

  بهشتي شهيد دانشگاه
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 دانشگاه .پرستازان و پرستاری دانشجویان· همایش دومين " سالمت ارتقائ" .ميوکارد انفارکتوس به مبتال بيماران در اضطراب

  1383خرداد  23، خوی آزاد

 

 پزشتکي  دانشتکده  جنستي  مشکالت و خانواده· همایش اولين ."آموزش نقش بر مبتني ودرمان جنسي دیسفونکسيونهای علل

 1382مهر  24و  23شاهد دانشگاه

 دانشگاه : جدید درمانهای و بيماریها· " مو، سراسری کنگره اولين " تریکوتيلومانيا"-مو کندن وسواس اختالل به اندازی چشم

  تهران  1382مهر  11و  9 ایران پزشکي علوم

 .تهتران   روانپزشتکي  در داروئتي  غيتر  درمانهای سراسری کنگره دومين " کودکان درمان در آن اساسي مفاهيم و درماني بازی

 1381مهر  7تا  3 اسفند  ایران پزشکي علوم دانشگاه

 ·  انکولو ی و هماتولو ی المللي بين کنگره "سرطان و تغذیه -

 

   - 1381آبان  غير واگير بيماریهای از پيشگيری کنگره اولين "تاالسمي های خانواده در مقابله های شيوه

 

مهتر   11و  11· " حستي  گرانباری و محروميت سراسری همایش .شده جداسازی عفوني بيماران در محروميت تجارب از برخي

 . تبریز1381

 پزشتکي  علتوم  دانشتگاه .  1381تير  31و  31 اخالق سراسری همایش " ای حرفه مسئوليت عنوان به پرستار-پزشك همکاری

 مامائي، و پرستاری،  دانشکده پرستاری پرستاری حرفه در قانون " تبریز

 

 3تهترا  . ایتران  پزشتکي  علوم روانپزشکي دانشگاهدر  داروئي غير درمانهای سراسری کنگره بيماری، و سالمت در آن نقش و دعا

    1381اسفند 

 

. نابتاروری  و محيطي عوامل سمينار .حسيني · " محمدی فائزه همکاری با و ای مقابله راهبردهای و زا تنش عوامل و ناباروری

  1381بهمن  11و  11
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 بهداشت در ازدواج نقش کشوری همایش· " نخستين .تبریز پزشکي علوم دانشجویان دیدگاه از ازدواج دارنده باز عوامل بررسي

  1376بهمن  31و  29 تهران پزشکي عتوم دانشگاه .دانشجویان رواني

 

 تئوریهتای  و مفتاهيم  همایش . تبریز· " 1375خرداد  31و  31 پرستاری تئوریهای دیدگاه از بيماری و سالمت در محيط نقش

  پرستاری

 

The effect of teaching program on Body satisfaction of Burn Women. 21th European 

psychiatry.France. April 2013. 

 

Austria.Veina. 19th European psychiatry.France. March 2011. 

 

Assertiveness and Ecstasy usage among Iranian Adolescents. ESCAP 13th International 

Congress, 25 -29 August, 2007 in Florence, Italy 

 

Process of medicine in the past”. 38th international congress on the history 

of Medicine, Istanbul.،Turkey, 1-6 Sep 2002 

 

 Common discomforts among Iranian pregnant Mothers. Dubay International 

OBS-GYN & fertility conference & exhibition.1-3 Oct 2003 (DIOFCE ) 

 

 

Effect of prayer on the spiritual well-being in cancer patients: 6thInternational 

Traditional & Complementary medicine Conference (INTRACOM) and 3rd 

International Congress on Traditional medicine & Materia Medica (ICTMMM):17- 

20 july 2007, Malysia, Kuala Lumpur 
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Adolescents' knowledge, attitude and performance regarding Ecstasy. XXIX 

International Congress of Psychology. 20-25 July 2008, Berlin, Germany 

 

 

Assertiveness and Ecstasy usage among Iranian adolescents. Excellence in 

pediatrics,3-6 Dec 2009, Florence, Italy 

 

 

 Problem solving skill and Iranian Nursing students. 19th European Congress 

of Psychiatry taking place in Vienna, Austria from March 12 - 15, 2011. 

 

 

 Creativity skill and Iranian Nursing students. 12th European Congress of 

Psychology, Istanbul,Turkey,4-8 July 2011 

 کتابها

 1390 اسفند .هيدج انتشارات :تهران· .سالمت ارتقاء برای راهي مساله حل و قاطعيت مهارت :زندگي مهارتهای یادگيری
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 1387 مرسل، انتشارات کاشان،· ادیب، محسن و سيدفاطمي نعيمه رضائي، محبوبه .پرستاری و سرطان معنویت،

 :تهتران  .استد  بنتي  منيتر  متاه  خانم· ترجمه و النگ آن تاليف .نگر جامعه پرستاری در تعامل جامعه، در بهداشتي مراقبتهای

 ویراستار دوم جلد . 1385 فروردین .ماهتاب انتشارات

 :تهتران  .استد  بنتي  منيتر  متاه  ختانم  ترجمه و النگ آن تاليف .نگر جامعه پرستاری در تعامل جامعه، در بهداشتي مراقبتهای

 ویراستار سوم جلد . 1385 مهر .ماهتاب انتشارات
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 ویراستاری· و گروهي ترجمه 1384 ماهتاب، انتشارات رواني، اختالالت در پرستاری تشخيصهای

 .استد  بنتي  منيتر  متاه  خانم ترجمه· . النگ آن تاليف .نگر جامعه پرستاری عملکرد در تعامل جامعه، در بهداشتي مراقبتهای

 ویراستار . اول جلد 1383 مرداد .ماهتاب انتشارات :تهران

 گروهي ترجمه 1378 سال· ساالر، انتشارات :تبریز.وارد .اف.مارتين نوشته باليني روانپرستاری یادگيری

 پژوهشي عالیق

 · اعتياد

  زندگي مهارتهای

 · رواني بيماران مراقبين زندگي کيفيت

 · رواني بيماریهای در محور خانواده مراقبتهای

 · مختلف موقعيتهای در مقابله های شيوه و استرس

 ·ن و نوجوانانزنا سالمت

 موارد سایر

    1384و 1383 سال پژوهشي و آموزشي نامه تقدیر دریافت

 1386ل سا در دانشکده برتر داور

     1387 )داخلي( دانشکده برتر داور

  1384 سال در نمونه مدرس

 1373 سال نمونه مدرس


