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، مجلـه دارای رتبـه علمـی پژوهشـی پـژوهش «تجارب خانواده از مرا قبت از بيمار باپيوند عروق كرونـری»-7

 . )چاپ شده(1388دوره چهارم،زمستان پرستاری،
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 (1)40;1395، مجله پژوهش پرستاری  بستامی،

 یـک :امعهج به بازگشت برای ترافيکی حوادث از ناشی جسمی ناتوانی با بيماران توانبخشی نيازهای -11

خشـکناب،  فالحـی مسـعود ، خانکه حميدرضا تبریزی، نوروزی كيان* ثابت، پاشایی فاطمهكيفی،  مطالعه

 1. دوره  1،مجله پژوهش در پرستاری توانبخشی ،جلد

 

نصرآبادی، فاطمه پاشایی ثابت، عليرضا نيکبخت ،یک مطالعه كيفی  :تجربه زنان از زندگی پس از طالق  -12

 1395مجله روان پرستاری،   ،عليرضا بستامی 

 

 مخدردرميان دانش مواد به نسبت پییری اعتياد برسطح آوری تاب های مهارت آموزش تاثير بررسی-13

ومه بستامی، اصغر دالوندی، عليرضا بستامی، حميدرضا خانکه، معص آباد، خرم شهر راهنمایی مقطع آموزان

 ( 1395-3)  - 2، شماره 11جلد  ستاری،پر  پژوهش علمی پژوهشی مجلهفاطمه پاشایی ثابت، 

 

 بيمارستان های شهيد به كننده مراجعه دیابت به مبتال سالمندان در اضطراب و افسردگی ميزان بررسی-14

آرمان آزادی، حميد تقی نژاد، معصومه  ،1394 سال در آباد خرم عشایر شهدای و ایالم خمينی مصطفی

 پرستاری،  علمی پژوهشی مجله ثابت، بستامی، عليرضا بستامی، فاطمه پاشایی 

 (  1395-5)  - 3، شماره 11جلد 

 

مروری بر بررسی نياز به مدلی برای توانبخشی بيماران ضایعات نخاعی تروماتيک.مجله پژوهش   -15

 1395پرستاری ایران .

 

اد مخدر در دانش آموزان مقطع بررسی تأثير آموزش مهارت های تاب آوری بر تغيير نگرش نسبت به مو-10

اصغر دالوندی، عليرضا بستامی ، معصومه بستامی،  فاطمه پاشایی ثابت،  مجله پژوهش ،راهنمایی شهر خرم آباد

  1395 - 3، شماره 2توانبخشی در پرستاری، دوره 

http://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
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يفی، مجله علمی تجارب توانبخشی مبتنی بر منزل در بيماران با ضایعات نخاعی تروماتيک : یک مطالعه ك-16

 1395پرستاری،  پژوهش پژوهشی

عليرضا نيکبخت نصرآبادی، ،تجربه همسران مددجویان با ضایعات نخاعی: یک مطالعه پدیدار شناسی -17

 1396، گماروردی، عليرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، معصومه بستامی، محمد رضا صباغيه،شيوا 

شگيرانه از زمين خوردن بر شدت ترس از زمين خوردن، دفعات وقوع زمين خوردن بررسی تاًثير برنامه پي-18

آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک،  ، های سالمندانو كيفيت زندگی سالمندان ساكن در خانه

 جلدپرستاری، پژوهش ،مجله علمی پژوهشی عليرضا نيکبخت نصر ابادی، عليرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت

 (  1396-7)  - 4، شماره 12

 

ه صدیقه سيد،های كودكانتأثير ارتقای صالحيت بالينی بر كيفيت زندگی كاری پرستاران در بخش-19

، فاطمه پاشایی ثابت، مومنيان      سميه ، محمد گلی طالب،  محبوبه سادات یوسفی، سيد مجيد یوسفی، موسوی

 1397پرستاری،  علمی پژوهشی ، مجلهحکيمه دهقانی خرم آبادی

 

ا نيکبخت نصرآبادی، فاطمه عليرض ن همودیاليزی: یک مطالعه پدیدار شناسیكيفيت زندگی در بيمارا-20

 ثابت، عليرضا بستامی، معصومه بستامی،  پاشایی

 (  1397-10)  - 5، شماره 13جلد 

 

استان قم طبق  115تعيين پيامد تریاژ تلفنی در بيماران با شکایت درد قفسه سينه در مركز اورژانس -21

معصومه ابام، فاطمه پاشایی ثابت، محمد پرورش  1396پروتکل اصالح شده نيوجرسی در نيمه اول سال 

 پرستاری، وهشیعلمی پژ ، مجلهمسعود، سميه مومنيان، 

 ( 1398-1)  - 1، شماره 14جلد 

 
-   22 - 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):63-70  

 

 

23-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  

 

- 

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
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%AF%D9%84%DB%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ijnr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 نامه و طرحهای تحقيقاتی پایان

بت، فاطمه پاشایی ثامطالعه كيفی پدیدارشناسی، يماران با پيوند عروق كرونری:های بـ تجارب خانواده1

نامه كارشناسی ارشد دانشگاه پایانخسروتوكل، دكتر فریبا طالقانی، عباس رضایی، دكتر سيروس دارابيان ،

 1385علوم پزشکی اصفهان، 

تببين فرآیند مراقبت توانبخشی در مصدومين با ترومای متعدد ناشی از حوادث ترافيکی ، پایان نامه دكتری  -2

ستی و توانبخشی،فاطمه پاشایی ثابت، دكتر كيان نوروزی تبریزی،دكتر ، دانشگاه علوم بهزیتخصصی پرستاری

 1395سهيل سعادت، دكتر حيدرضا خانکه، 

، طرح تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همکار طرح، «تجارب خانواده از وابستگی به اینترنت»ـ 2

 ) به اتمام یافته (1385

، «1387مراكز آموزشی درمانی شهر همدان در سال  ICUای بررسی كيفيت مراقبتهای پرستاری در بخشه»ـ 3

 ) به اتمام یافته (طرح تحقيقاتی دانشگاه آزاد واحد همدان، همکار طرح

، طرح تحقيقاتی در حال اجرا، دانشگاه آزاد «زندگی با ماشين همودیاليز: یک مطالعه كيفی پدیدارشناسی»ـ 4

 تمام یافته () به ا)مجری طرح(  1388اسالمی واحد همدان، 

منتقل شده در   "مقایسه پيامدها در دو روش انتقال با روش آمبوالنس زمينی و هوایی بيماران ترومایی  -5

 ، تصویب شده در مركز تحقيقات سالمت در حوادث و بالیا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،1390سال 

 ش دوماردر گز

و  تروما تحقيقات  شی در مصدومين حوادث ترافيکی :مركزموانع و تسهيل كننده های مراقبت توانبخ -6

 در مرحله نهایی گزارش نهایی ) همکار اصلی طرح( ی بيمارستان سيناجراح

دكتر عليرضا نيکبخت نصرآبادی ، فاطمه پاشایی ثابت،  كيفی ، هیک مطالع : زندگی با همسر معتاد-7

شماره طرح تحقيقاتی :  همکار اصلی طرح( تصویب دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ) 

26673-28-02-93 

 ) به اتمام یافته ( 

دكتر عليرضا نيکبخت نصرآبادی ، فاطمه پاشایی : یک مطالعه پدیدارشناسی ، زندگی زنان پس از طالق-8

-03-28-27-27464شماره  تصویب دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ) همکار اصلی طرح( به 

 ) به اتمام یافته (93

بازگشت به جامعه در مددجویان ضایعات نخاعی در كشور ایران: یک مدل تركيبی توضيحی  مولفه های -9

 )طرح ملی()تصویب شده در مركز تروما و جراحی سينا(



8 

 

دانشکده  تصویب تجارب زندگی همسران بيماران باضایعات نخاعی: یک مطالعه پدیدارشناسی ، -10

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ) همکار اصلی طرح(

 

 :كنگره ها مقاالت
 های داخل كشوری: كنگره 1

مالحظـات اپيـدميولوژیک »المللی كنترل عفونتهای بيمارستانی، مركز قلب تهران، مقاله با عنوان ـ كنگره بين1

 ، )سخنران( 1386، تهران، «در كنترل عفونتهای بيمارستانی

پيشـگيری از عفونتهـای »المللی كنترل عفونتهای بيمارستانی، مركز قلب تهـران، مقالـه بـا عنـوان ـ كنگره بين2

 ، )پوستر( 1386، تهران، «بيمارستانی و بخش مراقبتهای ویژه

 ، تهـران، تـاالر«سـازی و مسـائل اخالقـی پيرامـون آنشبيه»المللی پزشکی قانونی، مقاله با عنوان ـ كنگره بين3

 ، )پوستر( 1388خمينی، امام

حقوق بيمـار و رعایـت اسـتانداردهای مراقبتـی از دیـدگاه »المللی پزشکی قانونی، مقاله با عنوان ـ كنگره بين4

 خمينی، )پوستر( ، تهران، تاالر امام«پرستاران

ونـری بـدون جراحـی بـا پـس عـروق كر»المللی انجمن جراحان قلب ایران، مقاله با عنـوان پنجمين كنگره بين

 )سخنران(  1386، تهران، «پمپ، مزایا و مراقبتها

تجـارب »ـ پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ایران با همکـاری انجمـن قلـب فرانسـه، مقالـه بـا عنـوان 12

 )سخنران( 1385، سالن اجالس سران، تهران، «ی بيماران با پيوند عروق كرونرخانواده

بررسـی كاربردهـای گيـاه زعفـران در »اروی گياهی هزاره سوم مقاله با عنـوان المللی زعفران: دـ كنگره بين5

 )پوستر(  1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد، « ایران

، «زعفران نگينی در حلقـه طـب مکمـل»المللی زعفران: داروی گياهی هزاره سوم مقاله با عنوان ـ كنگره بين6

 )پوستر(  1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

جراحی با پس عروق كرونری بـدون »المللی انجمن جراحان قلب ایران، مقاله با عنوان جمين كنگره بينـ پن11

 )سخنران(  1386، تهران، «پمپ، مزایا و مراقبتها

تجـارب »ـ پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ایران با همکـاری انجمـن قلـب فرانسـه، مقالـه بـا عنـوان 12

 )سخنران( 1385، سالن اجالس سران، تهران، «عروق كرونر ی بيماران با پيوندخانواده

اكسـيدكربن انتهـای بـازدمی بـا روش كنتـرل دی»ـ كنگره سراسری مراقبتهای ویژه پرستاری، مقاله با عنوان 7

 )سخنران(  1386بيمارستان آتيه، تهران، « ABGغيرتهاجمی و مقایسه آن با 

تاثير مراقبت فرد به فرد مامائی طی مراحل ليبر »تارها، با عنوان ـ كنگره سراسری جامعه سالم با مشاركت پرس3

 ، )سخنران( 1387، همدان، «بر رضایتمندی خانمها از تجربه زایمان
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ها از وابستگی تجارب خانواده»ـ اولين همایش سراسری تکنولوژی، ارتباطات وبهداشت روان، مقاله با عنوان 9

 )سخنران(  1385هان، دانشگاه علوم پزشکی اصف« به اینترنت

ای و اخـتالالت رشـد و ـ اولين همایش سراسری تکنولـوژی، ارتباطـات و بهداشـت روان، بازیهـای رایانـه10

 )سخنران(  1385تکامل در كودكان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

كاپنوگرافی: » ـ شانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ایران با همکاری انجمن قلب آمریکا، مقاله با عنوان13

 )پوستر(  1387های رازی، تهران، ، مركز همایش«متد غيرتهاجمی كنترلی در بخش مراقبتهای ویژه

ارتقاء سـالمت در بيمـاران قلـب و »ـ سومين كنگره سراسری بيماریهای قلب و عروق فارس، مقاله با عنوان 14

 )پوستر(  1387، بيمارستان كوثر شيراز، «عروق با آموزش تغيير سبک زندگی

ـ همایش سراسری دانشجوئی نقش كاركنان بهداشتی درمانی در پيشگيری از عفونتهای بيمارستانی، مقاله با 15

 )پوستر(  1386، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، «عفونتهای اكتسابی ناشی از زخمهای جراحی»عنوان 

، دانشـگاه علـوم پزشـکی «در نابـاروریرحـم جـایگزین »المللی اخالق پزشکی، مقاله با عنوان ـ كنگره بين16

 )پوستر(  1386شهيد بهشتی، تهران، 

تجارب مراقبتی خـانوادگی بيمـاران بـا »ـ اولين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، مقاله با عنوان 17

 )پوستر(  1386، تهران، «پيوند عروق كرونری

، «صحت و استحکام در گرانـدوتئوری»قاله با عنوان ـ اولين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، م18

 )پوستر(  1386تهران، 

زنـدگی بـا ماشـين همودیـاليز :یـک »دومين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، مقاله با عنـوان -20

 )پوستر(1388،كرمان ،«مطالعه كيفی پدیدار شناسی 

پدیدار شناسی :فلسفه و روشی بـرای » قاله با عنواندومين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، م -21

 )پوستر(1388،كرمان ،«تحقيق

-30،اصـفهان، «زایمان در آب »  وان همایش كشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل ، مقاله با عن-22

 ،)پوستر(.1389مهر  28

همایش پزشکی در حـج و زیـارت ، سـخنران در كارگـاه اكسـيژن درمـانی و مـدیریت راههـای هـوایی  -23

 . )سخنرانی(1390،مهر«

حيطـه هـای پرسـتاری » . پانزدهمين كنگره سراسری طب فيزیکی و الکترو دیاگنوزایران ، مقالـه بـا عنـوان 24

 )سخنرانی(13 90توانبخشی ،آذر ماه 

- 14،« صال حيتهای مورد نياز برای ایجاد دانشگاه پویا » .كنگره سراسری سالمت دانشگاهها،مقاله با عنوان 25

 )پییرفته شده،پوستر (1390دی ماه  15

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
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در ایجـاد نقش مدیران پرسـتاری »مقاله با عنوان  2ایی و حرفه پرستاری ،ه همایش سراسری پرستاری حر ف 26

)پوسـتر و 1390،دی مـاه « ، دومی مفهوم  تعهد حرفه ایی در پرسـتاری«صالحيت حر فه ایی در پرسنل طرحی

 سخنرانی(

کوپتر آمبوالنس ،كنگره حوادث و تروما بندرعباس، فاطمه پاشایی ، يانتقال بيماران ترومایی توسط هل-27

 فرصتهای و چالشهای پيشرو :دكتر حميدرضا خانکه)سخنران(

 

شانزدهمين كنگره  1391 .نياز به ارائه مراقبت توانبخشی در مصدومين حوادث ترافيکی در ایران-28

و تاكيد بر نقش پرستار توانبخشی با  , .ترودیاگنوز ایران)پوستر(سراسری ساليانه طب فيزیکی توانبخشی و الک

 تاكيد بر مدل لوپر لوگان و تيرنی)پوستر(

 

برگشت به زندگی نرمال در مصدومين ترافيکی فاطمه پاشایی ثابت,دكتركيان  نوروزی تبریزی , -29

 .)پوستر(1391 .كنگره توانبخشی حرفه ایی .دكترحميدرضاخانکه

 

طمه پاشایی تجربه پرستاران از توانبخشی مصدومين ترافيکی: یک تجزیه و تحليل محتوای كيفی فا-30

 1392ثابت,دكتركيان  نوروزی تبریزی , دكترحميدرضاخانکه، 

 

هفدهمين كنگره سراسری ساليانه طب فيزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران وسخنران و داورمقاالت -31

 بخش پرستاری و شركت كننده در پانل تخصصی پرستاری توانبخشی

 

ناشی از حوادث ترافيکی : نقش پرستار جامعه نگر،كنگره بين برگشت به جامعه در مصدومين تروماتيک -32 

 . شركت در پانل تخصصی 92المللی حوادث و بالیا سال 

نيکبخت نصرآبادی ، عليرضا بستامی،تجربه همسر از اعتياد :یک مطالعه  فاطمه پاشایی ثابت ،عليرضا -33

 )سخنران(94پایيز  سال یاسوج ،  پدیدار شناسی,

یی ثابت، عليرضا بستامی،الزامات مراقبت های بيمارستانی در بيماران ترومایی: فرصتها و  فاطمه پاشا -33

 )سخنران(95خرداد  كنگره اورژانس های بيمارستانی ساری چالشهای پيش رو، 

وانبخشی از موانع مراقبت از مصدومين ضایعات نخاعی، كنگره ساالنه سالمت در تتجربه تيم مراقبت -34

 )سخنران (95سال  ،تبریز حوادث و بالیا

تجارب توانبخشی مبتنی برمنزل در بيماران با ضایعات نخاعی ، پوستر برتر در بيستمين كنگره طب  -35

 اسفند1395فيزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوزیز، 

 

 )یک سال اخير(98و  97و  96و  95در سال  ادامه كنگره ها

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/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
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ارائه جایگاه  تاریخ نام كنگره عنوان مقاله ردیف

 دهنده

ارائه سخنرانی/  

 پوستر

ا

م

ت

ی

ا

 ز

تجربه برگشت به  36

جامعه در مصدومين 

تروماتيک ناشی از 

 حوادث ترافيکی

كنگره بين 

المللی سالمت 

در حوادث و 

 بالیا

 1 سخنران سخنران جامع 1395بهمن 

مروری بر نياز به  37

مراقبت تواننبخشی 

مبتنی بر منزل در 

مددجویان ضایعات 

 نخاعی 

بيستمين كنگره 

ساالنه طب 

فيزیکی، 

توانبخشی و 

الکترودیاگنوز 

  ایران

 1 سخنران  هيئت رئيسه  1395اسفند  13الی  11

مواجهه تخصصی  38

ر بالينی با درد پرستا

با فوكوس بر دانش 

 پرستاری  

سيزدهيمن 

كنگره بين 

المللی انجمن 

بررسی و مطالعه 

 درد درایران

هيئت رئيسه و  1396آبان  12تا  10

 سخنران

 1 سخنران

تجارب توانبخشی  39

مبتنی برمنزل در 

بيماران با ضایعات 

 نخاعی ، 

پوستر برتر در 

بيستمين كنگره 

طب فيزیکی، 

خشی و توانب

الکترودیاگنوزیز

، 

  پوستر برتر   1395اسفند  13الی  11

نفش پرستاران در  40

رفتارهای ارتقاء دهنده 

سالمت جوانان در 

زمينه اعتياد به مواد 

 مخدر

چهارمين 

همایش ملی 

مراقبت های 

پرستاری در 

و  بهداشت روان

 سالمت جامعه

 سخنران  1396آبان 24

 كميته علمی

 هيئت رئيسه

 1 سخنران

 1 پوستر پوستر 1396آبان  24چهارمين  بهداشت پرستار 41

http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
http://www.medcongress.ir/post/860
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 توانبخشی و جامعه

 در محور خانواده

 زندگی كيفيت ارتقا

 معلول كودكان

همایش ملی 

مراقبت های 

پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 های شنق بر مروری 42

 بهداشت پرستار

 با مواجهه در جامعه

 غيرمترقبه حوادث
 

چهارمين 

همایش ملی 

مراقبت های 

پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 1 پوستر پوستر 1396آبان  24

 بهداشت پرستار نقش 43

 فقر در جامعه

 

چهارمين 

همایش ملی 

مراقبت های 

پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 1 پوستر پوستر 1396ان آب 24

مروری بر برنامه  44

آموزش پرستاری در 

 ایران و جهان

كنگره بين ;

الملی پرستاری و  

حرفه ای شدن 

 در ایران و جهان

 1 پوستر پوستر  1396شهریور  

مواجهه تخصصی  45

پرستار بالينی با درد با 

فوكوس بر دانش 

 پرستاری  

سيزدهيمن كنگره 

بين المللی انجمن 

سی و مطالعه برر

 درد درایران

هيئت رئيسه و  1396آبان  12تا  10

 سخنران

سخنران و هييت 

 رئيسه 

توانبخشی مبتنی بر  46

جامعه در بيماران با 

 صدمه به سر

بيست و یکمين 

طب ه كنگر

فيزیکی و 

 توانبخشی 

هيئت رئيسه و  آبان ماه 29تا  27

 سخنران

هيئت رئيسه و 

 سخنران

ن مراقبت از مصدومي 47

 ترومایی

كنگره ملی 

 مراقبت و درمان
 هيئت ریئسه هيئت ریئسه 1397اسفند ماه  1

توانبخشی باز ماندگان  48

 تروما 

كنگره بين المللی 

سالمت در 

 حوادث و بالیا

 هيئت ریئسه هيئت ریئسه 1398خرداد  27تا  25
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مراقبت پس از جراحی  49

 قلب

كنگره بين المللی  

 بيهوشی قلب
 هيئت ریئسه هيئت ریئسه 1398ماه آذر 15تا  13

 

 

 ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعاليت های پژوهشی و داوری مقاالت

 
رد

ی

 ف

 نوع داوری عنوان

)طرح پژوهشی، مقاله و 

)... 

داور 

/ناظ

 ر

ا تاریخ

م

ت

ی

ا

 ز

1 The clinical care needs of patients with 

severe traumatic brain injury during 

Intensive Care Unit hospitalization: nurses 

experiences 

Manuscript ID: 

 

Trauma monthly داور Review Date: 

2017-08-07 
2 

2 Perception of nursing manpower about 

performance indicators and its correlation 

with productivity: a cross sectional 

study in emergency department of Tehran, 

Iran in 2016 

Manuscript ID: 

58686 

Trauma monthly 1 07-08-2017 داور 

بررسی موانع آموزش به بيمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری  3

 : یک مطالعه كيفی

داور طرح دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 2 1395 داور

بررسی وضعيت آموزش بالينی از دیدگاه دانشجویان اتاق  4

 هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی قم عمل و

داور طرح دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 2 1395 داور

اعتالی اخالق حرفه ای ازدیدگاه اساتيد و كارورزان: مطالعه  5

 كيفی

داور طرح دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 2 1396 داور

داوری مقاله تاثير آموزش و پيگيری پس از ترخيص بر رفتار  

 ان با ایسکمی قلبیخود مراقبتی بيمار

داور مجله ثبت در 

 اسکوپوس كومش سمنان

 1 1396و 1395 داور

داروی پنج مقاله مجله علمی پژوهشی پژوهش توانبخشی در  6

 پرستاری 

مجله علمی پژوهشی 

پژوهش توانبخشی در 

 پرستاری

 5 1396و 1395 داور

 ی تخصصی:مرتبط با حوزهپژوهشی  كسب رتبه



14 

 

 

ف
ردی

 

 سال  ه برترمرجع اعطای رتب

كسب رتبه برترپژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1

 همدان

1389 

2 

 كسب رتبه برترپژوهشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم

1396 

 

 

 

 كارگاه ها:

 .End Noteشركت در گارگاه آموزشی مقاله نویسی  -

 .Scientific writingشركت در كارگاه  -

 شركت در كارگاه مقاله نویسی ،  -

  Power Point , Excelشركت در كارگاه  -

 شركت در كارگاه روش های نوین تدریس،  -

 شركت در كارگاه روش تحقيق. -

 روز  3پيشرفته ، مقدماتی و  SPSS شركت در كارگاه  -

 1382ـ كارگاه احتياطات پيشگيری از ایدز و هپاتيت، معاونت سالمت، 

 1384سال شناسی تحقيقات كيفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،گاه  روشـ كار

 نشاهين آخوند زاده،مركز قلب تهرا كارگاه مقاله نویسی ،دكتر -

 مدارك كالسهای ضمن خدمت: 

 1382جراحی قلب، مركز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  Icuـ مدرك 1

 ـ مدرك فلسفه تعليم وتربيت،2

 تربيتی،روانشناسی  

 پاورپوینت و ارتباط موفق، 

 1388، 8مركز مطالعاتی نيروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  



15 

 

 

 

 برگزار شده توسط فاطمه پاشایی ثابت های  كارگاهفعاليت های دیگر: -13

 ، بيمارستان لقمان حکيم1394كارگاه مدیریت پرستاری مقدماتی و پيشرفته ، پایيز و زمستان ـ 

تشکيل كميته آموزش پرستاری قلب در مركز قلب تهران همراه بـا تشـکيل كالسـهای خـانواده و فعال عضو -

 برای بيماران post CABGبيمار محور برای بيماران و تدوین و چاپ كتابچه 

 1392كارگاه مقاله نویسی  ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، -

 1395م ، كارگاه ارتباطات در بيمارستان شهيد بهشتی ق

 1396كارگاه اورژانس های قلبی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم ، 

 1395كارگاه ارتباطات  و اخالق پرستاری در ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم ، 

 1396كارگاه پرستاری جامعه نگر در دانشکده پرستاری مامایی قم ، 

 1396، در دانشکده پرستاری مامایی قمانواده نقش پرستار در طرح پزشکی خ كارگاه 

 


