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 بيمارايمني 

  

 ي کنونيعضويت هاي حرفه ا
 عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي

 تا کنون 1390جراحي، -عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي

 1392تحصيالت تکميلي،  عضو شوراي

 McMaster Online Rating of Evidence عضو 

 1383عضو کميته ارزيابي دروني دانشکده، 

 1383عضو نظام پرستاري، 

  تا کنون 1390جراحي، -عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي

1389عضو هيئت رئيسه، اولين همايش کشوري دانشجويان پرستاري، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکي تهران،   

 1391عضو هيئت رئيسه، دومين همايش سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 

 

 کنوني انتصابات آکادميك

 1390 1391درس پرستاري ويژه کارشناسي،و مسئول  

 1390  1391مسئول درس روش تحقيق،و 

 1392-1390دبير اجرايي کارگروه سياست گزاري دانشکده پرستاري و مامايي تهران، 

 13921390-دبير اجرايي نشست هاي هم انديشي و نظريه پردازي در پرستاري ومامايي، 

 1391منولوژي، آسم و آلرژي، دبير علمي دومين همايش بين المللي اي

 1392تا  1391جراحي در شوراي پژوهشي دانشکده، -نماينده گروه داخلي

 داوري طرح هاي پژوهشي مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي

 داور پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري

 داور نشريه پرستاري ايران

  داور مجله حيات

 International Journal of Nursing Practice,Nursing Practice Today, complementary therapies in clinical ,داوري مجله 

practice, Journal of Clinical Nursing 

 JCCNCدستيار سردبير مجله 

 داوري مقاالت متعدد خارجي

 داوري طرح هاي پژوهشي مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي

 برگزاري کارگاه هاي مختلف

 1392تا  1391معاون شوراي پژوهشي گروه، 

 1393تا  1392مسئول مرکز مهارت هاي باليني، 

 تا کنون 1393مدير گروه مراقبت هاي ويژه و تکنولوژي گردش خون، 

 1392رابط امور بين الملل از 
 شهريور تا کنون 1396معاون آموزشي دانشکده، 
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 سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 نظري دروس مقطع كارشناسي ارشد به زبان فارسي و انگليسيتدريس  

 مشاوره تحصيلي دانشجويان

 سرپرستي كارآموزي مادران و نوزادان

 سرپرستي كارآموزي در عرصه مادران و نوزادان

 سرپرستي كارآموزي بهداشت جامعه

 سرپرستي كارآموزي در عرصه بهداشت جامعه

 سرپرستي كارآموزي بررسي وضعيت سالمت

 سرپرستي كارآموزي مديريت  

 سرپرستي كارآموزي اورژانس

 سرپرستي كارآموزي ارتوپدي

 1سرپرستي كارآموزي در عرصه داخلي جراحي 

 4سرپرستي كارآموزي در عرصه داخلي جراحي 

 تدريس نظري و سرپرستي كارآموزي بيماري هاي تنفس

 تدريس نظري و سرپرستي كارآموزي بيماري هاي قلب و عروق

 س نظري و عملي و سرپرستي كارآموزي اصول و فنون پرستاريتدري

 تدريس نظري بيماري هاي عروق مقطع كارشناسي

 تدريس نظري بيماريهاي عروق مقطع كارشناسي ارشد

 تدريس نظري و سرپرستي كارآموزي سي سي يو

 تدريس نظري و سرپرستي كارآموزي آي سي يو

 تدريس نظري روش تحقيق كارشناسي

 مقطع كارشناسي ارشد 1جراحي -نظري و عملي پرستاري داخليتدريس 

 مقطع كارشناسي ارشد 2جراحي-تدريس نظري و عملي پرستاري داخلي

 تدريس نظري نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري مقطع كارشناسي ارشد

 تدريس نظري تدوين برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد

 تدريس نظري روش تحقيق كارشناسي ارشد

 تدريس نقد مطالعات كمي و كيفي، دكتري

 9تدريس نظري و كارآموزي پرستاري ويژه اختصاصي 

 7تدريس نظري و كارآموزي پرستاري ويژه اختصاصي 

 8تدريس نظري و كارآموزي پرستاري ويژه اختصاصي 

 2 تدريس نظري و كارآموزي پرستاري ويژه اختصاصي 

 تدريس پرستاري مراقبت هاي ويژه

 پايش پرستاري پيشرفتهتدريس 
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 تدريس نظري ارائه خدمات سالمت در فوريت ها و باليا

 )پايش بيمار در اورژانس و تروما(1جراحي -تدريس نظري و كارآموزي پرستاري داخلي

 تدريس نظري پرستاري مراقبت ويژه در اورژانس

  

  شايستگي هاي آموزشي

 انگليسيتدريس دروس کارشناسي ارشد به زبان فارسي و 

  سرپرستي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتري

 
 

 تجربيات پژوهشي
 بررسي تأثير ماساژ پا بر درد، احساس آرامش و تهوع زنان مبتال به سرطان

 تبيين تجربه و تطابق با آنژين صدري در مبتاليان به بيماري کرونري قلب

 وهشي دانشگاه علوم پزشکي ايرانژپکيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان طرح 

 وهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران ژموانع کنترل درد سرطان طرح پ

 بررسي تأثير ماساژ تايلندي بر معيارهاي فيزيولوژيك بيماران مبتال به پرفشاري خون 

 بيماران سوختگيتأثير ماساژ و موسيقي همراه با آرامسازي بر شدت درد، اضطراب و احساس آرامش بررسي 

 بررسي اثرات کوتاه و بلند مدت مداخله چند روشي بر آگاهي، باور و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست

 مقايسه تأثير آموزش چند روشي و آموزش سخنراني بر آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران در زمينه بهداشت دست

 تاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهرانبررسي ارتباط تنش شغلي با کيفيت خواب و خستگي پرس

 بررسي تأثير مداخله چند بعدي پيشگيري از سقوط بر وقوع سقوط و کيفيت زندگي سالمندان ساکن سراي سالمندي

 بررسي تأثير برنامه آموزش خودمراقبتي چند رسانه اي بر کيفيت زندگي مبتاليان به پرفشاري خون

 ماساژ سوئدي و موسيقي ترجيحي بر اضطراب و خستگي مبتاليان به نارسايي قلبي مزمنمقايسه تأثير 

 بررسي تأثير آموزش اينترنتي بر کيفيت زندگي مبتاليان به ضايع نخاعي

 پسوريازيسبه  مبتال يمارانب يزندگ يفيتبر ك مديريتيآموزش خود  يبرنامه  يرتاث بررسي

 2عضالني بر هموگلوبين گليکوزيله و كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي مبتاليان به ديابت مليتوس نوع بررسي تأثير آرامسازي پيشرونده 

 به نارسايي مزمن قلبي مقايسه ي تاثير آموزش خود مديريتي با رويکرد چند روشي و لوح فشرده بر کيفيت زندگي مبتاليان

 مبتاليان به نارسايي مزمن قلبي و مقدار سديم دريافتي اريتبعيت از رژيم غذايي كم سديم بر قصد رفت بررسي تأثير آموزش

 هاي ويژهبررسي تأثير صداي طبيعت بر كيفيت خواب و بروز دليريوم در بيماران بستري در بخش مراقبت

 به ضربه الدنب به كما دچار بيماران فيزيولوژيک هاي شاخص و هوشياري سطح بر  پا كف بازتابي ماساژ و طبيعت صداي مقايسه تاثير ارائه منفرد و توام

  سر

 مقايسه تأثير صداي طبيعت و آرامسازي بنسون بر اضطراب و خستگي مبتاليان به نارسايي قلب

 اري خونشمقايسه تأثير اموزش خودمديريتي با و بدون پيگيري تلفن و شبکه اجتماعي مبتني بر تلفن همراه بر رفتارهاي خودمديريتي مبتاليان به پرف

 بيماران تحت جراحي دريچه  اي قلب الكتات سرمي و اكسيژناسيون مغزي بر  ريوي –قلبي  باي پس      پرفيوژن ضربان دار در حين  تاثير  بررسي

 يوير-يپس قلب يبا يتحت عمل جراح مارانيب ينيبال يامدهايبر پ Zero-balanceبه روش  ونيلتراسياولتراف ريتأث يبررس
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ا باكسيژن خون وريدي و الكتات خون شرياني بيماران  مخلوطبر تاثير تنظيم جريان پمپ باي پس قلبي ريوي بر اساس توده بدون  چربي بدن  بررسي 

 شاخص توده ي بدني غير طبيعي

 باي پس عروق كرونر بيماران تحت جراحي خانوادگي مراقبتي مراقبين باراضطراب و تاثير حمايت آموزشي بر بررسي 

 رسي تاثير مداخله خودمراقبتي يکپارچه بر كيفيت زندگي مبتاليان به نارسايي قلبي  همراه ديابتبر

 تبيين فرايند ايفاي نقش حمايت پرستاران اورژانس

 يي قلبينارسا افراد با يزندگ تيفيو ك ييدارو تيهوشمند بر تبع يبر گوش يمبتن ياستفاده از برنامه كاربرد رياثبررسي ت

 يي قلبينارسا افراد با خودمراقبتيهوشمند بر  يبر گوش يمبتن ياستفاده از برنامه كاربرد رياثبررسي ت

  يپرستار يكارشناس ياندانشجو در ييترومابيمار مواجهه با  مهارت بر  هوشمند يگوش نرم افزار بر مبتنيآموزش  يرتاث يرسبر

 بررسي تاثير طب فشاري بر تشنگي  بيماران تحت همودياليز

 االنريوي پايه بزرگس –بررسي تاثير آموزش همتا به روش پازل بر دانش و عملکرد دانشجويان كارشناسي پرستاري در زمينه احياي قلبي 

 يپرستار انيبزرگساالن در دانشجو هيپا يوير يقلب اءيدانش و عملکرد احبر  يساز هيبر شب يآموزش مبتن ريتاث يبررس
 باليا با استفاده از تلفن همراه بر دانش،نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس براي بررسي تاثير آموزش آمادگي

 پايان نامه

 راهنما

 کارشناسي ارشد عباس نژاد ز. -1

 جهان شاهي م. کارشناسي ارشد -2

 مرادي ف. کارشناسي ارشد -3

 جعفري م. کارشناسي ارشد -4

 صالح زاده ح. کارشناسي ارشد -5

 ارشدشهيدي م. کارشناسي  -6

 کهنداني م. کارشناسي ارشد -7

 سلطان دهقان ک. کارشناسي ارشد -8

 عباسي ع. کارشناسي ارشد -9

 آخوندزاده ک. کارشناسي ارشد -10

 باهنر ا. کارشناسي ارشد -11

 نصاري م. کارشناسي ارشد -12

 کلهر ل. کارشناسي ارشد -13

 سيفي ل. کارشناسي ارشد -14

 شريفيان س. کارشناسي ارشد -15

 دليري ه. کارشناسي ارشد -16

 صدقيان ح. کارشناسي ارشد -17

 سالمي کهن دکتري -18

 کبري آقابابايي، کارشناسي ارشد -19

 تکنولوژي گردش خون پروين وحيد، کارشناسي ارشد -20

 خليلي، کارشناسي ارشد تکنولوژي گردش خون -21
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 موسايي فر، کارشناسي ارشد تکنولوژي گردش خون -22

 ، کارشناسي ارشدلي حبيب -23

 ، کارشناسي ارشدافسانه جواهري -24

 ، کارشناسي ارشدتازيکي-25

 فرشيد االزمني، دکترا -26

 مشاور

 پورهاجر ث. کارشناسي ارشد -1

 صارمي ف. کارشناسي ارشد -2

 رستمي ش. دکترا -3

 اکبري ي. کارشناسي ارشد -4

 کارشناسي ارشدس.  عبدي -5

 کارشناسي ارشدمعيني  -6

 کارشناسي ارشدقادري ن.  -7

 حماني، کارشناسي ارشدرراهله  -8

 عبدالهي، کارشناسي ارشد. -9

 نصراله، دکترا -10

 کريمي ف. کارشناسي ارشد -11

 فراهاني ا. کارشناسي ارشد -12

 صادقي م. کارشناسي ارشد -13

 جوادي، کارشناسي ارشد -14

 

 

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 در نشريات معتبر داخلي:مقاالت 

( بررسي تاثير ماساژپا براحساس آرامش و شدت درد زنان مبتال به سرطان. فصلنامه 1382و بهار  1381نجفي ط.، رحيمي ها ف.، محدثف.، حسيني ف.. )زمستان 

 (،33و  32) 16و  15پرستاري ومامايي ايران، 

 عيارهاي فيزيولوژيك تن آرامي زنان مبتال به سرطان. فصلنامه پرستاري ومامايي ايران( بررسي تاثير ماساژپا بر م1382نجفي ط.، رحيمي ها ف. )

 (،  بررسي تاثير ماساژپا برشدت تهوع زنان مبتال به سرطان. فصلنامه پرستاري ومامايي ايران1383نجفي ط.، رحيمي ها ف. )

 88-79(، 1) 18با دريافت مسکن. حيات،  ( بررسي نگرش نسبت به تسکين درد و ارتباط آن1391نجفي ط.، حسيني ف. )

 1-13(، 80) 25( مروري بر متون بهداشت دست در ايران. نشريه پرستاري ايران ، 1391نجفي ط.، عباس نژاد ز، رفيعي ف. )

اري آمدي تحصيلي در دانشجويان پرست(. بررسي ارتباط بين تعويق آکادميك، پيشرفت تحصيلي و خودکار1392رفيعي فو صارمي رسولي ف.و نجفي قزلجه ط. حقاني ح. )

 32-40(، 1) 14دانشگاه علوم پزشکي تهران. مجله ايراني آموزش پزشکي، 
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 زندگي كيفيت و سقوط وقوع بر سقوط از پيشگيري چندبعدي برنامه اجراي تأثير بررسي(. 1393نجفي ط، پارسايکتا ز،مهران ع، جعفري م. )

 14-24(، 2) 20، حيات سالمندان سراي ساكن سالمندان

 (2) 3(. تأثير موسيقي بر اضطراب مبتاليان به نارسايي قلب. نشريه پرستاري قلب و عروق. 1393). ، حقاني ح، رفيعي فصالح زاده حنجفي ط.، 

 اري قلب و عروق.(. آموزش خودمراقبتي و ارتقاي كيفيت زندگي در مبتاليان به پرفشاري خون: مقاله مروري. نشريه پرست1393)،. شهيدي منجفي ط.، 

3 (1) 

 40-49(، 89) 27ارتباط تنش شغلي با خستگي و كيفيت خواب پرستاران. نشريه پرستاري ايران. (. 1393). ، حقاني ح، رفيعي فمرادي فنجفي ط.، 
 

 79-93(، 1) 21. حيات، دست بهداشت مورد در پرستاران عملکرد و باور آگاهي،(.1393). ، حقاني ح، رفيعي فعباس نژاد زنجفي ط.، 

تأثير برنامه چند بعدي پيشگيري از سقوط بر تعادل ايستا و ( 1394)جعفري عوري م.، نجفي قزلجه ط.و مهرتک م.، نصيري خ.، آرياپور س. 

 .367-376(، 5) 13مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه،  پوياي سالمندان ساكن سراي سالمندي تهران.

 .40-47(، 1) 4تاثير آموزش خودمراقبتي بر کيفيت زندگي مبتاليان به پرفشاري خون. نشريه پرستاري قلب و عروق،  (1394) .ش، حقاني ح غياثونديان، شهيدي مي ط.، نجف

2016- Najafi, T., Kalhor L., [Clinical outcomes of blood transfusion in cardiac surgery: review literature]. Cardiovascular 

Nursing Journal, 4 (3). 
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 زمستان-1391برگزار کننده و سخنران، کارگاه احياي قلبي ريوي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 زمستان-1391برگزار کننده و سخنران، کارگاه ديابت و مراقبت پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1392سخنران، کارگاه تهويه مکانيکي غيرتهاجمي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1390سخنران، اولين همايش سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1382ليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران، انجمن علمي بررسي و مطالعه درد، سخنران، سومين همايش علمي سا
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 1386سخنران، کارگاه نوشتن مقاله علمي، دانشکده پرستاري ومامايي ايران ، 

 1386سخنران، نهمين کارگاه تحقيق کيفي، دانشکده پرستاري ومامايي ايران، 

 1383، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، "ددجو، مشارکت ، سالمتيم"سخنران، همايش سراسري پرستاري و مامايي 

 1384همکار در اجراي کارگاه، کارگاه مراقبت پرستاري از بيمارنما )ويژه دانشجويان کارشناسي پرستاري(، دانشکده پرستاري ومامايي ايران، 

 

  

  ارائه پوستر

 
metabolic  thintensity and location of angina pectoris”. 6Poster: “gender specific variation in the  -2009

syndrome, type ll Diabetes and Atherosclerosis congress, 20-24 May 2009. Berlin, Germany. 
 th9Poster: “Adaptation, validity and reliability of the Angina Pectoris characteristics questionnaire”. 1 -2009

IAGG world congress of gerontology and geriatrics. 5-9 July 2009 Paris, France. 

 1391پوستر، اولين کنگره انجمن پرستاري قلب ايران، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1391پوستر، دومين همايش بين المللي ايمنولوژي و آسم، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 10/2/83همايش سراسري کيفيت زندگي، دانشگاه تربيت مدرس، ارائه پوستر، اولين 

 1387ارائه پوستر، ششمين کنگره سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي دستاوردها و تازه ها، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 

 1390ارائه پوستر، اولين همايش سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1391سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ارائه پوستر، دومين همايش 

 1393کنگره آموزش پرستاري و مامايي از نظريه تا عمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز همايش رازي، تهران ايران، ارائه پوستر، 

 1391ارائه پوستر، دومين همايش سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1393جمن علمي پرستاران قلب ايران، سومين کنگره سراسري انارائه پوستر، 

 ، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران1394، واستريليزاسيون کنترل عفونتتجهيزات پزشکي ومواد حوزه ارائه پوستر در کنگره پنجمين 

 ، تهران، ايران1395ارائه پوستر در دومين همايش سالمت الکترونيك، شيراز 

 ، مشهد، ايران 1396ارائه پوستر در همايش سوختگي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 

 

  

 فعاليت های فرهنگی
 1390همکار در برگزاري نشست ،  نشست درآمدي بر طرح الگوي مراقبت اسالمي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،  

 1390،  شرکت کننده، طرح ضيافت انديشه استادان، دانشگاه علوم پزشکي تهران 

 1391، دانشگاه علوم پزشکي تهران ، 1404همکار در برگزاري نشست ،  نشست  پرستاري در ايران 

 1393شرکت در ضيافت انديشه استادان با موضوعات اخالق حرفه اي، انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي و تاريخ علم و تمدن اسالمي، 

  اعتبارات پژوهشي

 1382ک، -18وهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران با کد ژبيماران مبتال به سرطان پستان طرح پکيفيت زندگي 

 1383، 576وهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران با کد ژموانع کنترل درد سرطان طرح پ

 1390دانشجويان(، بررسي تأثير ماساژ تايلندي بر معيارهاي فيزيولوژيك بيماران مبتال به پرفشاري خون )مرکز پژوهشي 

 تأثير ماساژ و موسيقي همراه با آرامسازي بر شدت درد، اضطراب و احساس آرامش بيماران سوختگيبررسي 
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 بررسي اثرات کوتاه و بلند مدت مداخله چند روشي بر آگاهي، باور و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست

 یسازیمبتال به پسور مارانیب یندگز تیفیبر ک یتیریآموزش خود مد یبرنامه  ریتاث یبررس
 يمزمن قلب ييبه نارسا انيمبتال يزندگ تيفيتلفيقي و لوح فشرده بر ك کرديبا رو يتيريآموزش خود مد ريتاث ي سهيمقا

 

  

  جوايز و افتخارات

 1379رتبه اول در مقطع کارشناسي، 

 1380دانشجوي نمونه، 

 1381دانشجوي ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد، 

 1383و ارائه طرح تحقيقاتي از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران،  تقدير نامه در امر پيشبرد اهداف پژوهشي

 1383ان، ي ايرلوم پزشکتقدير نامه با توجه به نتايج نطرسنجي بدست آمده از ميزان رضايت دانشجويان از دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه ع

 1384و همکاري در تهيه کتاب از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران،  تقدير نامه در امر پيشبرد اهداف پژوهشي

 1385و ارائه طرح تحقيقاتي از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران،  تقدير نامه در امر پيشبرد اهداف پژوهشي

 1385به پاس ترجمه کتاب از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران،  تقدير نامه

 1385تقدير نامه با توجه به نتايج نطرسنجي مربوط به تکريم ارباب رجوع، 

 تا کنون 1385علوم پزشکي تهران و ايران، تقدير نامه ها با توجه به نتايج نظرسنجي بدست آمده از ميزان رضايت دانشجويان از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه 

ي دانشگاه تاري و مامايدريافت تقدير نامه به عنوان همکاري در کسب رتبه برتر دانشکده در اولين جشنواره آموزشي شهيد مطهري فرايندهاي آموزشي از دانشکده پرس

 1387علوم پزشکي ايران، 

ملي بهره وري و گواهي تعهد به تعالي در بخش آموزش و دريافت نشان ششمين همايش سراسري تعالي سازماني دريافت تقدير نامه به عنوان همکاري در اخذ جايزه 

 1387از دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران، 

 1392-1391دريافت تقدير نامه ها براي برگزاري کارگاه هاي مختلف، 

 1391يش بين المللي ايمنولوژي، اسم و آلرژي، دريافت تقدير نامه براي برگزاري دومين هما

 1391تقدير نامه در هفته پژوهش از آقاي دکتر چراغي براي همکاري در پيشرفت پژوهش دانشکده، 

 1392تقدير نامه از ششمين جشنواره دانشگاهي آموزشي شهيد مطهري براي طراحي فرآيندي که مايه مباهات دانشگاه و جامعه علمي کشور مي باشد، 

 1393تقدير براي همکاري در راه اندازي پرستاري اورژانس و توانبخشي از رياست دانشکده، 

 1396از رياست دانشکده،  JCCNCتقدير از همکاري در کسب رتبه علمي پژوهشي مجله 

  

  اطالعات ديگر

  

 1/9/1396آخرين بازبيني: 

 


