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 موزشی دانشکده پرستاری مامایی قمآعضو شورای 

 عضو شورای تحصيالت تکميلی دانشکده پرستاری مامایی قم

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی قم

  1383تا  1381عضو كميته آموزش پرستاری مركز قلب تهران 
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 Iranian Red Crescent Med J  دارو مجله 
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 التدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پيشوای ورامين به صورت حق همکاری یک سالسال سابقه كار آموزشی:  -

 89تا سال سال هيئت علمی قراردادی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان پنج   حدود-

 )تدریس دروس كارشناسی ارشد ویژه (سال حق التدریس در دانشکده پرستاری آجایک  -

 دانشکده پرستاری مامایی قم  حق التدریس و تعهد هيئت علمی در سه سال  -

 

 ليست انتشارات: -8

 

 كتابها:  1

ـ  اعتياد به اینترنت و آسيب شناسی آن، انتشارات ارجمند،نویسنده اول، كسـب مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و 1

 شابک.)تدوین و جمع آوری(

 2- ،ارات حيدری، با كسب مجوز از وزارت ارشاد اسالمی،انتش1396كتاب جامع تروما 

 3- انتشارات حيدری1396؛ ، خانواده و جامعه اعتياد ، ، 

 4- ،انتشارات جامعه نگر، چاپ دوم1394مدیریت و رهبری در بخش ، 

 5- انتشـارات حيـدری)چاپ شـده در 2018، انتشارات حيدری،ترجمه كتاب برونر اعصاب ، برونر ، 2018ترجمه كتاب اعصاب ،

 (97فرودین 

 6-2018ترجمـه كتـاب برونـر اعصـاب ، برونـر ، ، انتشـارات حيدری،2018، فيزیکـال، روانـی اجتمـاعی برونـرمفاهيم بيو ترجمه ،

 (97شده در فرودین  انتشارات حيدری)چاپ

 7- انتشارات حيدری،جلد 5(، 1397نتال نرسينگ ، كوزیر و اربز )منبع دكترای پرستاری سال مترجمه كتاب فاندا 

 

 :PUBMEDو  ISI چاپ مقاالت  -9

 

 

1-The effective factors on satisfaction from the view point of patients 

at the emergencyWards in Tabriz Emam and Sina hospitals, (2010).Karami Kabir 

 -Procedia  ,pashaee sabet Fatemeh,iNahid *, Lotfi Mojgan b, Tayebeh hasan tehran

Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 750 – 755.(PUBLISHED) 

 

2-The opinion of Iranian students about the society's perception on using 

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

javascript:void(0);
javascript:void(0);


4 

 

ShakourShiva Alizade, وFatemeh Pashaei Sabet, Sexual & Reproductive 

Healthcare.(PUBLISHED) 

Soheil  Hamid Reza Khankeh,1,* Kian Norouzi Tabrizi,1 ,Fatemeh Pashaei Sabet -3

Saadat,3 and Heidar Ali Abedi, Perception From Barrier and Facilitator for Providing 

Early Rehabilitation Care for RTI Victims ,Trauma Mon. 2015 August; 20(3): e21621 

 

Soheil  Hamid Reza Khankeh,,*  Kian Norouzi Tabrizi Fatemeh Pashaei Sabet, -4

Saadat, and Heidar Ali Abedi. Road Traffic Accident Victims’ Experiences of Return 

to Normal Life: A Qualitative Study,  Iranian Red Crescent Med J Published online 

2016 February 20. 

,1 Kian Norouzi Tabrizi,1, Hamid Reza Khankeh, Soheil Fatemeh Pashaei Sabet. -5

Saadat, Heidar AliAbedi, and Alireza Bastami,Life experiences with limb trauma: A 

thematic analysis ,Trauma mounthly ,Published online 2016 August 2.(PUBLISHED) 

 

 

 :چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی -10

 

 آلوده تيز نوك وسایل با ماست از درمانی بهداشتی كاركنان پاشایی،تجربه فاطمه ،*نشاط مدی مریم  -1

 Autumn شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه پدیدارشناسی، مجله مطالعه كيفی یک :بيمار خون به

 90 صفحات ،3 شماره سوم، دوره ،1390 پایيز 2011

 :همویاليز ماشين با ، زندگی   نصرآبادی نيکبخت عليرضا  كبير كرمی ناهيد ثابت پاشایی فاطمه *-2

 و1390 2011 تابستان ،2 شماره ،4 ویژه،دوره مراقبت پرستاری پدیدارشناسی، مجله ای مطالعه

Page: 59 – 66 

\ 

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

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

، مجله علمی پژوهشـی علـوم رفتـاری از كميسـيون «گی با اینترنت: یک مطالعه كيفیتجربه جوانان از زند»ـ 4

 )چاپ شده(1387نشریات پزشکی كشور، 

، مجلـه علمـی  دانشـکده پرسـتاری مامـائی «بررسی تاثير روغن گل مغربـی در سـندروم قبـل از قاعـدگی»ـ 5

 )چاپ شده( 1388، 29دانشگاه علوم پزشکی همدان، شماره 

سـاله در بيمارسـتانهای آموزشـی شـهر همدان،مجلـه  6-3ملکرد پرستاران در پـییرش كودكـان بررسی ع»-6

 )چاپ شده(1389،بهار،16پژوهشی ،دوره پنجم،شماره  -پژوهش پرستاری دارای رتبه علمی
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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،

مروری بر كاربردها،مزایا و معایب آمـوزش الکتـرو »فاطمه پاشایی ثابت ، فرشته حسن زاده، محمد عباسی، -8

 1389نيک در علوم پزشکی،مجله مندیش ،

ه : مجلـتجربـه زنـدگی بـا همسـر معتـاد  عليرضا بسـتامی، ، فاطمه پاشایی ثابت،عليرضا نيکبخت نصرآبادی-9

 (1)40;1395، پژوهش پرستاری 

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

 1395پرستاری،   پژوهش علمی پژوهشی آباد،مجله خرم شهر راهنمایی مقطع آموزان

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

 1395پرستاری،  علمی پژوهشی ، مجله1394 سال در آباد خرم عشایر شهدای و ایالم خمينی مصطفی

تجارب توانبخشی مبتنی بر منزل در بيماران با ضایعات نخاعی تروماتيک : یک مطالعه كيفی، مجله -16 

 1395پرستاری،  پژوهش علمی پژوهشی

عليرضا نيکبخت نصرآبادی، شيوا گماروردی، عليرضا بستامی، فاطمه پاشایی ثابت، معصومه بستامی،  -17

 1396،یعات نخاعی: یک مطالعه پدیدار شناسیتجربه همسران مددجویان با ضامحمد رضا صباغيه،

بررسی تأثير آموزش  ،،  فاطمه پاشایی ثابتاصغر دالوندی، عليرضا بستامی ، معصومه بستامی -01

د مخدر در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر مهارت های تاب آوری بر تغيير نگرش نسبت به موا

  1395 - 3، شماره 2، مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره خرم آباد

خشکناب،  فالحی مسعود ، خانکه حميدرضا تبریزی، نوروزی كيان *ثابت، پاشایی فاطمه-11

 :جامعه به زگشتبا برای ترافيکی حوادث از ناشی جسمی ناتوانی با بيماران توانبخشی نيازهای

 1. دوره  1جلد،كيفی،مجله پژوهش در پرستاری توانبخشی  مطالعه یک

، عليرضا بستامی ،تجربه زنان از زندگی پس از فاطمه پاشایی ثابتعليرضا نيکبخت نصرآبادی، -21

 1395طالق :مجله روان پرستاری،  

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

 1395پرستاری ایران . 

 

 

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://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
http://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
http://www.ijrn.ir/files/site1/user_files_279402/pourvali-A-10-27-45-3a69583.pdf
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، مومنيان      سميه ، محمد گلی طالب،  محبوبه سادات یوسفی، مجيد یوسفی سيد، سيده صدیقه موسوی-18

صالحيت بالينی بر كيفيت زندگی كاری  تأثير ارتقای،حکيمه دهقانی خرم آبادی، مه پاشایی ثابتفاط

 1397پرستاری،  علمی پژوهشی ، مجلههای كودكانپرستاران در بخش
-19 - Seyed Hossein Hosseini1, Nasir Amanat1*, Vahid Ghanbari, Maryam Nakhaee, 

Masoumeh Abbasabadi1, Mehdi Najafi, Hamid Reza Khankeh1, Fatemeh Pashaei Sabet  

,Community-Based Management Challenges in Disaster Risk Reduction: A Content 

Analysis in Iranو Health in Emergencies and Disasters Quarterly2017;. 2(2):63-70  

 

20- Pashaei Sabet F, Norouzi Tabrizi K, Khankeh HR, Saadat S, Abedi HA, Bastami A. 

Experiences of Encountering Physical Trauma Caused by Traffic Accidents: A Qualitative 

Study. Health in Emergencies and Disasters Quarterly. 2016; 1(4):187-192.  
 

21-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  

 

- 

 

 

 نامه و طرحهای تحقيقاتی پایان

مطالعه كيفی يماران با پيوند عروق كرونری:های بـ تجارب خانواده1

فاطمه پاشایی ثابت، خسروتوكل، دكتر فریبا طالقانی، عباس رضایی، دكتر سيروس دارابيان پدیدارشناسی، 

 1385نامه كارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان،

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

، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،فاطمه پاشایی ثابت، دكتر كيان نوروزی تبریزی،دكتر تخصصی پرستاری

 1395سهيل سعادت، دكتر حيدرضا خانکه، 

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

 ) به اتمام یافته (1385

، «1387مراكز آموزشی درمانی شهر همدان در سال  ICUبررسی كيفيت مراقبتهای پرستاری در بخشهای »ـ 3

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

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

 ) به اتمام یافته ()مجری طرح(  1388اسالمی واحد همدان، 

  

  

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-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
http://ijnr.ir/article-1-1868-fa.pdf
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منتقل شده در   "مقایسه پيامدها در دو روش انتقال با روش آمبوالنس زمينی و هوایی بيماران ترومایی  -5

 ز تحقيقات سالمت در حوادث و بالیا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،، تصویب شده در مرك1390سال 

 ش دوماردر گز

و  تروما تحقيقات  موانع و تسهيل كننده های مراقبت توانبخشی در مصدومين حوادث ترافيکی :مركز -6

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

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

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

26673-28-02-93 

 ) به اتمام یافته ( 

کبخت نصرآبادی ، فاطمه پاشایی دكتر عليرضا ني: 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(جراحی سينا( )تصویب شده در مركز تروما و

تصویب دانشکده  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 »تهران، مقاله با عنوان  المللی كنترل عفونتهای بيمارستانی، مركز قلبـ 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 كنگره بين ـ3

 ، )پوستر( 1388خمينی، امام

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

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

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

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

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

 )پوستر(  1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد، « ایران

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

 )پوستر(  1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

جراحی با پس عروق كرونری بـدون »المللی انجمن جراحان قلب ایران، مقاله با عنوان ـ پنجمين كنگره بين11

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

تجـارب »ره انجمن قلب و عروق ایران با همکـاری انجمـن قلـب فرانسـه، مقالـه بـا عنـوان ـ پانزدهمين كنگ12

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

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

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

تاثير مراقبت فرد به فرد مامائی طی مراحل ليبر »ـ كنگره سراسری جامعه سالم با مشاركت پرستارها، با عنوان 3

 ، )سخنران( 1387، همدان، «بر رضایتمندی خانمها از تجربه زایمان

ها از وابستگی تجارب خانواده»ارتباطات وبهداشت روان، مقاله با عنوان  ـ اولين همایش سراسری تکنولوژی،9

 )سخنران(  1385دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، « به اینترنت

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

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

كاپنوگرافی: »ـ شانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ایران با همکاری انجمن قلب آمریکا، مقاله با عنوان 13

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

ارتقاء سـالمت در بيمـاران قلـب و »له با عنوان ـ سومين كنگره سراسری بيماریهای قلب و عروق فارس، مقا14

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

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

 )پوستر(  1386شهيد بهشتی، تهران، 

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

 )پوستر(  1386، تهران، «پيوند عروق كرونری
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، «صحت و استحکام در گرانـدوتئوری»ـ اولين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، مقاله با عنوان 18

 )پوستر(  1386تهران، 

ز :یـک زنـدگی بـا ماشـين همودیـالي»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 » دومين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سالمتی، مقاله با عنوان -21

 )پوستر(1388،كرمان ،«تحقيق

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

 ،)پوستر(.1389مهر  28

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

 نرانی(. )سخ1390،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

 ته شده،پوستر ()پییرف1390دی ماه  15

نقش مدیران پرسـتاری در ایجـاد »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(

النس ،كنگره حوادث و تروما بندرعباس، فاطمه پاشایی ، کوپتر آمبويانتقال 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  , .سراسری ساليانه طب فيزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران)پوستر(

 تاكيد بر مدل لوپر لوگان و تيرنی)پوستر(

 

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

 .)پوستر(1391 .حرفه اییكنگره توانبخشی  .دكترحميدرضاخانکه

 

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

 1392ثابت,دكتركيان  نوروزی تبریزی , دكترحميدرضاخانکه، 

 

http://dastyari.parsmedic.com/forum-f70/28-30-89-t149.html?sid=16b1ba30fa09ac4af192762ccc79aa67#p452
http://dastyari.parsmedic.com/forum-f70/28-30-89-t149.html?sid=16b1ba30fa09ac4af192762ccc79aa67#p452
http://eprints.ajaums.ac.ir/2559/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2559/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
http://eprints.ajaums.ac.ir/2557/
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قاالت هفدهمين كنگره سراسری ساليانه طب فيزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران وسخنران و داورم-31

 بخش پرستاری و شركت كننده در پانل تخصصی پرستاری توانبخشی

 

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

 . شركت در پانل تخصصی 92المللی حوادث و بالیا سال 

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

 )سخنران(94پایيز  سال یاسوج ،  پدیدار شناسی,

فاطمه پاشایی ثابت، عليرضا بستامی،الزامات مراقبت های بيمارستانی در بيماران ترومایی: فرصتها و   -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  ،تبریزحوادث 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(96و  95در سال  ادامه كنگره ها
جایگاه  تاریخ نام كنگره عنوان مقاله ردیف

 ارائه 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

 سخنران 1395بهمن 

 جامع

 1 سخنران

مروری بر نياز به  37

مراقبت تواننبخشی 

مبتنی بر منزل در 

مددجویان ضایعات 

 نخاعی 

بيستمين كنگره 

ساالنه طب 

فيزیکی، 

توانبخشی و 

الکترودیاگنوز 

  ایران

هيئت   1395اسفند  13الی  11

 رئيسه

 1 سخنران 

 1 سخنرانهيئت  1396آبان  12تا  10سيزدهيمن مواجهه تخصصی  38

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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پرستار بالينی با درد 

با فوكوس بر دانش 

 پرستاری  

كنگره بين 

المللی انجمن 

بررسی و مطالعه 

 درد درایران

رئيسه و 

 سخنران

بخشی تجارب توان 39

مبتنی برمنزل در 

بيماران با ضایعات 

 نخاعی ، 

پوستر برتر در 

بيستمين كنگره 

طب فيزیکی، 

توانبخشی و 

الکترودیاگنوزیز

، 

  پوستر برتر   1395اسفند  13الی  11

نفش پرستاران در  40

رفتارهای ارتقاء دهنده 

المت جوانان در س

زمينه اعتياد به مواد 

 مخدر

چهارمين 

همایش ملی 

مراقبت های 

پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 سخنران  1396آبان 24

كميته 

 علمی

هيئت 

 رئيسه

 1 سخنران

 بهداشت پرستار 41

 توانبخشی و جامعه

 در محور خانواده

 زندگی كيفيت ارتقا

 معلول كودكان

چهارمين 

ی همایش مل

مراقبت های 

پرستاری در 

بهداشت روان و 

 سالمت جامعه

 1 پوستر پوستر 1396آبان  24

 های نقش 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 1396آبان  24

http://www.medcongress.ir/post/860
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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  

هه تخصصی مواج 45

پرستار بالينی با درد با 

فوكوس بر دانش 

 پرستاری  

سيزدهيمن كنگره 

بين المللی انجمن 

بررسی و مطالعه 

 درد درایران

هيئت رئيسه  1396آبان  12تا  10

 و سخنران

سخنران و هييت 

 رئيسه 

توانبخشی مبتنی بر  46

جامعه در بيماران با 

 صدمه به سر

بيست و یکمين 

كنگرع طب 

ی و فيزیک

 توانبخشی 

هيئت رئيسه  آبان ماه 29تا  27

 و سخنران

هيئت رئيسه و 

 سخنران

 

 

 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

 2 1395 داورداور طرح دانشگاه علوم وزش بالينی از دیدگاه دانشجویان اتاق بررسی وضعيت آم 4
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 پزشکی قم عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی قم

اعتالی اخالق حرفه ای ازدیدگاه اساتيد و كارورزان: مطالعه  5

 كيفی

داور طرح دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 2 1396 داور

ری پس از ترخيص بر رفتار داوری مقاله تاثير آموزش و پيگي 

 خود مراقبتی بيماران با ایسکمی قلبی

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:تبط با حوزهمرپژوهشی  كسب رتبه

 

ف
ردی

 

 سال  مرجع اعطای رتبه برتر

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  -

 1382ز ایدز و هپاتيت، معاونت سالمت، ـ كارگاه احتياطات پيشگيری ا
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 1384سال شناسی تحقيقات كيفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ـ كارگاه  روش

 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

 روانشناسی تربيتی، 

 پاورپوینت و ارتباط موفق، 

 1388، 8مركز مطالعاتی نيروی انسانی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  

 

 

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

 ، بيمارستان لقمان حکيم1394و زمستان كارگاه مدیریت پرستاری مقدماتی و پيشرفته ، پایيز ـ 

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

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

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

 1395كارگاه ارتباطات در بيمارستان شهيد بهشتی قم ، 

 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 ، 

 


