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آدرس پست الترونيكي 

 ، كار

 1380گروه روانپرستاری از سال  –هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 ادميک :آك موزشيآمدارك و دوره های  

   

 1379 دانشگاه علوم پزشکي ايرانروانپرستاري كارشناسي ارشد : 

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مشاوره توانبخشي. : دكتریكاندیدای 

 

  مدرس كارگاههای : 

  97سال دانشکده پرستاري و مديريت  -مدرس و دبير کارگاه توانمند سازي اساتيد مشاور در دانشگاه علوم پزشکي ايران

 97سال انجمن علمي پرستاران قلب  با همکاري رجايي  دبيمارستان شهي مدرس کارگاه ارتباط موثر ،

 97سال  –مدرس کارگاه خودآگاهي ويزه مسولين دفاتر شرکت مپنا 

 97سال  –مدرس کارگاه ارتباط ويژه مسولين دفاتر شرکت مپنا 

 97سال  –ر شرکت مپنا مدرس کارگاه مديريت استرس ويزه مسولين دفات

  97 رشته هاي مختلف -پرستاري مدرس و دبير کارگاه مهارت هاي ارتباطي ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد

  97 –ماماهاي شاغل از طرف معاونت درمان دانشگاه  ويژه –مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباط موثر 

  دانشگاه کنان مدرس و دبير اجرايي کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي کار

 چندين دوره در مراکز مختلف  –دانشگاه ) دردهاي سايکوژنيک (، آموزش مداوم  مدرس کارگاه درد

 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي ايران از طرف جهاد دانشگاهي علوم پزشکي ايران 

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
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 ۲ 

انجمن پرستاري قلب  ، چمران، نيکان، الله ، قلب شهيد رجايي با همکاري ن شرکت نفتمارستامدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي پرستاران بي
 ايران 

 دانشجو ( –مدرس کارگاه آموزش باليني اثربخش ) ارتباط موثر معلم 

 مدرس در کارگاه کارگاه  ابعاد روانشناختي آسم و آلرژي : سايکوفارماکولوژي و نقش آن در سيستم ايمني

 دبير کارگاه مهارتهاي ارتباط در شرايط ويژه  مدرس و

 مدرس کارگاه مشاوره قبل از ازدواج ويِژه ماماهاي شاغل.  دانشگاه علوم پزشکي ايران

 ابعاد روانشناختي بيماري سرطان  –مدرس کارگاه سايکوانکولوژي 

 :پایان نامهمشاور 

 1386-2در بيماران مبتال به ديابت نوع  بررسي ارتباط حمايت خانوادگي و کنترل قند خون مشاور : 

فهيمه محمدي فخار : بررسي تاثير آرامسازي فک بردرد تعويض پانسمان بيماران سوخته مرکز شهيد  ي کارشناسي ارشدمشاوره پايان نامه دانشجو
 87-88مطهري 

کودکان سن مدرسه قبل از عمل جراحي در مرکز درماني و  نگار اربابي: بررسي طب فشاري بر اضطرابدانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه 
 89آموزشي کودکان حضرت علي اصغر سال 

 

 سيما قزلباش: بررسي عزت نفس و اضطراب اجتماعي دانشجويان کارشناسي سال اول تا چهارمکارشناسي ارشد  مشاوره پايان نامه دانشجوي

رسي تاثير آموزش روش هاي مثبت انديشي بر افسردگي در سالمندان مقيم برضيالدين ماهري:  مشاور  پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد سالمندي
 96 خانه سالمندان

 

 دهقاني  بررسي سرمايه اجتماعي سالمندان مراجعه کننده به سراهاي محله شهرداري تهران مشاور پايان نامه دانشجوي ارشد سالمندي زينب دهقان: 
 

 تاثير اموزش گروهي بر اضطراب زنان باردار در معرض خطر زايمان زودرس وي ارشد مامايي : مشاور پايان نامه دانشج
 

 تاثير اموزش گروهي بر حمايت اجتماعي درک شده و سالمت روان زنان داراي سابقه بارداري نافرجاممشاور پايان نامه دانشجوي ارشد مامايي : 

 استاد راهنمای پایان نامه : 

نامه کارشناسي ارشد ربابه بها: بررسي سبکهاي مقابله با استرس و ارتباط آن با خودکارآمدي در دانشجويان پرستاري کارشناسي سال  راهنماي پايان
90-91 

ي پزشکراهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد طيب قوامي: بررسي ويژگيهاي رفتارهاي پرخاشگرانه بيماران بستري در بخش روانپزشکي بيمارستان علوم 
 91سنندج 

بررسي رفتارهاي آزارنده در سطح افقي بين پرستاران شاغل بيمارستان هاي عمومي وابسته به دانشگاه راهنماي پايان نامه دانشجو کارشناسي ارشد احمد اتحاد: 
 1391علوم پزشکي تهران در سال 

 1391رس درک شده با تاب آوري و رضايت از زندگي مشاور پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد فرزانه پورافضل :بررسي ارتباط است

 92مشاور پايان نامه دانشجوي ارشد آقاي کبيري: برسي تاثير آموزش چند رسانه اي بر اضطراب قبل از سيستوسکوپي 

افراد مبتال به  يخانوادگ نيمراقب يزندگ تيفيو ک يبر بار مراقبت يمقابله ا يراهبرد ها رآموزشيتأثدانشجوي ارشد روانپرستاري   راهنماي پايان نامه :
 96 مزمن ياختالالت روان

 93تاثير پيگيري تلفني بر تبعيت دارويي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا در بيمارستانهاي علوم پزشکي استان مازندران  راهنماي پايان نامه : 

ي ارتباط سبک مقابله با اميد در بيماران همو دياليزي  مراجعه کننده به بررسدانشجوي ارشد روانپرستاري مرضيه ناظريه :   راهنماي پايان نامه :
 زشکي استان سمنان پبيمارستانهاي دانشگاه علوم 

 97راهنماي دانشجوي ارشد روانپرستاري : شقايق بصيري بررسي ياري جويي و انگ اقدام به خودکشي در مسمومين بستري در بيمارستان لقمان سال  
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بررسي کيفيت زندگي کاري و حمايت سازماني درک شده بهورزان ان نامه دانشجوي ارشد پرستاري  آموزش جامعه نگر پروين باقري: راهنماي پاي
 97شهرستان هاي منتخب استان زنجان در سال 

بهورزان شهرستانهاي ابهر و  بررسي تاب آوري و اخالق حرفه اي دررحمت مقدم: راهنماي پايان نامه دانشجوي ارشد پرستاري  آموزش جامعه نگر 
 1397خدابنده در سال 

 راهنماي پايان نامه آزيتا تکبيري 
ن بررسي ارتباط خودکارآمدي و حمايت اجتماعي درک شده در بيماران مبتال به اختالالت روان پزشکي مزمن مراجعه کننده به درمانگاه هاي روا

 1397ايران، سال پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

بررسي ارتباط تنش اخالقي با سالمت عمومي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد ويژه فاطمه عليپور: 
 1397آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي ايران 

سي تنش ناشي از تجربه دليريوم بيماران در پرستاران بخش مراقبت ويژه مراکز بررراهنماي پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد ويژه اقاي فرح دل: 
  1397درماني منتخب استان خراسان شمالي و رضوي سال  -آموزشي

 طرح های تحقيقاتي :

   87-86نمجري طرح مصوب : بررسي روشهاي رويارويي با استرس و ارتباط آن با سالمت معنوي زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکي ايرا

 86 – 87ساله و ارتباط آن با خشونت خانگي در زنان  در دبستانهاي غرب تهران  11- 6همکار طرح مصوب :  بررسي مشکالت رفتاري کودکان 

-98سالم سال  مدبر اجرايي و همکار طرح بررسي تفاوتهاي ژنتيکي و تجربيات ناگوار کودکي در بيماران مرد وابسته به هرويين، برادران سالم و افراد
97 

 87– 88همکار طرح مصوب تحقيق کيفي : تجربه خانواده از مراقبت از بيمار سالمند سرطاني 

 مقاالت: 

 26فصلنامه پرستاري و مامايي شماره ، 1380نوع و شدت همسر آزاري در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، 

،  بررسي حمايت خانواده و کنترل قند خون در فاطمه شيرازيو  فاطمه گل گيري،  مهرنوش اينانلو،  فاطمه حسيني،  مريم نوري تاجر، * شيوا حيدري
 .580-573، صفحات 8شماره  3.مجله سالمندان جلد 1387، 2لمندان مبتال ديابت نوع سا

.مجله پرستاري مراقبت 1389 .فروغ رفيعي، فهيمه محمدي فخار، روح انگيز جمشيدي، مهرنوش اينانلو .تاثير آرام سازي فک بر شدت درد پانسمان
 52-56، صفحات 2، شماره 3ويژه ،جلد 

روغ رفيعي،روح انگيز جمشيدي،مهرنوش اينانلو .تاثير آرامسازي فک بر اضطراب درد پانسمان سوختگي: کارآزمايي باليني تصادفي فيمه محمدي فخار،ف
 .19با گروه کنترل. پژوهش پرستاري.دوره

. مجله سالمت يپرستار انيانشجود کيدموگراف يرهايمتغ يبا برخ ي. ارتباط اضطراب اجتماعديحم يمهرنوش، حقان نانلويا د،يحم يرويپ ما،يلباش سقز
 29-19( :1) 17 ;139۴و مراقبت. 

18حيات ، دوره . 1391. بررسي سبکهاي مقابله با استرس در دانشجويان پرستاري.حسينيآغا فاطمه   ميمهرنوش اينانلو، ربابه بها، نعيمه سيد فاط   
 

. حيات 1392همبستگي استرس درک شده با تاب آوري در دانشجويان پرستاري.بررسي  .حقاني اينانلوحميد مهرنوش سيدفاطمي نعيمه پورافضل فرزانه
  1،شماره 19،دوره 

Leili Borimnejad, Negar Arbabi, Naima Seydfatemi, MehrnooshInanloo, Hamid Haghanii. 

The effects of acupressure on preoperative anxiety reduction in school aged children.2012. 

HealthMED, 6 (7), pp. 2359-2361. 

Ghezelbash S, Rahmani F, Peyrovi H, Inanloo M, Shekarchian S. et al. Comparison of Self-Esteem 

Among First to Fourth Year Nursing Students From Universities of Medical Sciences in Tehran, 

Thrita. 2015 ;4(1):e24336. doi: 10.5812/thrita.24336 

Seyedfatemi, N., Pourafzal, F., Inanloo, M., & Haghani, H. (2015). Percieved-stress and resilience in 

nursing students. European Psychiatry, 30, 1005. 

Inanloo, M., Ramezani, F., Seyedfatemi, N., Moudi, S., & Haghani, H., 2016. The Effect of Coping 

Strategies Training on the Quality of Life of the Family Caregivers of Patients With Chronic Mental 

http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%AF%D9%84+%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.salmandj.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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Disorders. Journal of Client-Centered Nursing Care, 2(4), pp. 207-214. 

Forough Mowla a , Sedigheh Khanjari b,  Mehrnoush Inanlou .Contribution of Benson's Relaxation 

Technique and Brief Psycho-Educational Intervention on Quality of Life of Primary Caregivers of 

Iranian Children with Chronic Diseases. Journal of Pediatric Nursing 35 (2017) 65–71 

Bakhshi, Fatan, وYektaee, Tahereh,Hajimiri, Khadijeh, Inanlou, Mehrnoosh.  

The Efficacy of Group-Based Logotherapy on Hope of Life in HIV Patients in North of Iran. 2019. 

Caspian Journal of Health Research. Vol(4):. 16-20 

 :پوستر ارائه
 )پوستر( خانواده در زنان با خشونت کاهش و پيشگيري در پرستاران نقش

 مامايي و پرستاري آموزش در نوين رويکردهاي کنگره دومين. کالب ژورنال : پوستر ائهار
 سايکوسوماتيک بيماريهاي االمللي بين کنگره1387 .درمانگر يک از تصويري : پوستر ارائه
 جراحان کنگره1387 .عمل از پس درد بر جراحي از قبل اضطراب تاثير :پوستر ارائه

 شفاهي ارائه
 1385 ايران پزشکي علوم مامايي و پرستاري فشاري،دانشکده زخم شجوييدان سمينار
 1385ايران پزشکي علوم مامايي و پرستاري دانشکده آزاري، کودک دانشجويي سمينار

 1385تهران شهر خانواده دادگاه مراجعه زنان در همسرآزاري شدت و نوع با آن ارتباط و زوجين مشخصات بررسي جامعه و پرستاري همايش 
  ايران پزشکي علوم مامايي و پرستاري آن،دانشکده با مقابله روشهاي و استرس سمينار
 1385 ايران مامايي و پرستاري ،دانشکده فيزيکي هاي محدوديت کاربرد پرستاري،اصول دستورالعملهاي نوين تغييرات سمينار
 1385 ايران مامايي و پرستاري دانشکده ، غذا و ،خلق غذا سمينار
 1385ايدز به مبتال بيماران اجتماعي و رواني ايدز،مشکالت سمينار
 1385 ، پرستاري آموزش دورنماي مامايي، و پرستاري آموزش در نوين رويکردهاي کنگره دومين
 1385 جراحي ديليريوم(جراحان کنگره
  )فقدان در رواني حمايت (بحران در پذير آسيب گروههاي از پرستاري سمينار
  )آموزش در ارتباطي موانع ( آموزش در آن نقش و ارتباط سمينار
 ايران پزشکي علوم پرستاري دانشکده ،)نوروني ورزشهاي (درماني ورزش سمينار
 )جراحي درد کنترل موانع( جراحان کنگره
  ناصفها) مشاور رابط روانپزشکي تيم در اي رشته بين همکاري: امروز نياز(سوماتيک سايکو بيماريهاي المللي بين کنگره

 اورژانس در حمايت( : ها تازه و دستاوردها: مامايي و پرستاري مراقبتهاي سراسري کنگره ششمين در سخنراني

 بيني و حلق و گوش اورژانسهاي در روانشناختي هاي حمايت

 Body image تغييرات با مقابله چگونگي پانل در سخنراني

 – مشاور رابط پرستار

 مزمن بيماری دارای کودکان با طارتبا :موثر ارتباط چالشهای پانل

 برخي از فعاليتها : 

 پرستاري از گروههاي اسيب پذير   -نشريه حيات -داور نشريات فصلنامه پرستاري ايران

 88دبير اجرايي کنگره آموزش پرستاري سال 
  1386استرسهاي دوران دانشجويي و روشهاي مقابله با آن،  سمينار دبير علمي

 ايش پرستاري و مامايي در ناباروري ، پژوهشکده رويان عضو کميته علمي هم
 89عضو کميته علمي اولين همايش کشوري دانشجويي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 

 90کودکان پرستاري عضو هيئت رئيسه همايش بين المللي 
 انجمن علمي روانپرستاري عضو هيئت موسس 

 اجتماعي وزارت بهداشت _درمان پرخاشگري دفتر سالمت رواني همکاري در تدوين راهنماي باليني شوک درماني و 
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 86با اداره سالمت بهداشت روان سال  Agression Managementو ECT guidlineَهمکاري در تدوين راهنماي باليني  
  1386و1387همکاري با برنامه پرستاري در خانه راديو سالمت   
 دگي ارشد مانند انوار دانش همکاري با مراکز برگزارکننده کالسهاي آما  
 و مهارتهاي زندگي موثر همکاري با انجمن پرستاري قلب ايران در برگزاري کارگاههاي ارتباط  

 
 

 جوایز و افتخارات 

  

 پايه ترفيع با 33 سال نمونه استاد بابت تقدير
 53.31 معدل ارشد کارشناسي در دوم رتبه

 رواني اختالالت رد پرستاري تشخيصهاي کتاب چاپ بابت تقدير
 5831 جراحي داخلي گروه با همکاري بابت تقدير –

 مطهري شهيد جشنواره و 5831 پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه در پوستر ارائه بابت تقدير

 فعاليت های داوطلبانه :

 بيمارستان فيروزگر ) سايکوانکولوژي(   palliative careمشاور و رواندرمانگر بخش 

 همکاري با انجمن حمايت از بيماران سوخته  –ختي  بيمارستان سوختگي شهيد مطهري مشاور روانشنا
 همکاري با انجمن حمايت از خانواده بيماران رواني 

 انتخاب ) طب تسکيني (  -مرکز کنترل سرطان االهمکاری با 
 

 سال 8 مدت به دانشکده فرهنگی کميته عضو:  یتهای فرهنگیلفعا 

 98دين رورفاخرين بازبيني 

 


