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 دوره هاي آموزشیمدارک و  

 

  1396رستاري، دانشگاه علوم پزشکي تهران دكتراي آموزش پ  •

  1387، )عج(بقيه اهلل كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي، دانشگاه علوم پزشکي  •

  1382، علوم پزشکي ایرانكارشناسي پرستاري عمومي، دانشگاه  •

  
 دوره هاي آموزشی

 1385در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي )جهاد دانشگاهي(  -CCUشركت در دوره آموزشي پرستاري  •

 1391كنگره پژوهشي ساليانه دانشجویان علوم پزشکي كشور  -شركت در كارگاه كشوري آموزش داوري مقاالت •

 1386دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )عج( – SPSSشركت در كارگاه آموزشي  •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  –ارگاه روش پژوهش كيفي شركت در ك •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  –شركت در كارگاه تفکر انتقادي •

 1392دانشگاه علوم پزشکي تهران -شركت در كارگاه آزمون سازي در مطالعات كمي  •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  –شركت در كارگاه روش پژوهش كمي  •

 1387دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )عج(  - Reference managerگاه شركت در كار •

 1393دانشگاه علوم پزشکي تهران -شركت در كارگاه ابزارسازي •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  -شركت در گاركاه روش مصاحبه كيفي •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  -ايشركت در كارگاه اخالق حرفه •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  -د گذاري و پروپوزال نویسي كيفي شركت در كارگاه ك •

 1391دانشگاه علوم پزشکي تهران  -هاي كيفي شركت در كارگاه تجزیه و تحليل داده •

 1397دانشگاه علوم پزشکي ایران  -كارگاههاي سرامدي ویژه اساتيد 10شركت در  •
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 زبان

  
 فارسي و انگليسي

  
 مندیهاي حرفه ايعالقه  

  
 تحقيق كيفي و كمي •

 اخالق پرستاري حرفه اي  •

 آموزش به بيمار  •

 برقراري ارتباط موثر با بيمار •

 ایمني فرهنگي بيماران •

 

  
 حرفه اي  -عضویت در مجامع علمی

  
  (1390عضو انجمن علمي طب اورژانس ) •

 تا كنون(  1381عضو نظام پرستاري ایران ) •

  (1390پرستاري قلب ایران )عضویت در انجمن  •

 

 سابقه کار حرفه اي و آموزشی

  
 ) طرح()ره( كارشناس پرستاري اورژانس بيمارستان امام خميني  •

 تاكنون 1386 -مربي حق التدریس دانشگاه علوم پزشکي تهران •

  1387 –1390مربي حق التدریس دانشگاه علوم پزشکي ایران •

 1388-1387 -پزشکي شاهدمربي حق التدریس دانشگاه علوم  •

 كارشناس ارشد پرستاري اورژانس بيمارستان مركز قلب تهران ) پرستار( •

 تا كنون 1391داوري مقاالت مجله حيات و پژوهش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران  •

 1392-برگزاري كارگاه دو روزه پروپوزال نویسي كمي •

 1394 -همکاري با سردبير مجله حيات •
 
 

 

 تجربيات پژوهشی

  
بررسي تاثير آموزش به شيوه ي نقشه كشي مفهومي بر نحوه استفاده از داروها در كودكان مبتال به آسم مراجعه  •

 آسم و آلرژي مركز طبي اطفال تهران  كننده به درمانگاه

 امنيت فرهنگي در بيماران بستري در بيمارستان: مطالعه اتنوگرافي انتقادي •

 

 
 

 



 نامه هاپایان  

  
 1394بررسي تاثير كارگاه اخالق بر رعایت حقوق بيمار توسط پرستاران در بخش اورژانس -

رستاري ایمن و شجاعت اخالقي پرستاران در مراكز آموزشي درماني منتخب دانشگاه بررسي مراقبت پ  -

 1398علوم پزشکي ایران سال 

بررسي قدرت گروه پرستاري از دیدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي ایران  -

 1398 -1399سال

ایي قلبي بستري در مراكز آموزشي درماني بررسي سواد سالمت و باور بيماري در بيماران مبتال به نارس -

 1398استان البرز سال 
   

  
 و همایشها ي معتبر ارائه مقاله در سمينارها ، کنگره

  
 (مقاله2 -) سخنران.     1386آلمان .  -كنگره بين المللي انجمن جراحان قلب ایران پنجمين •

 ) سخنران(   1387 كاربردي طب نظامي كنگره سراسري علمي چهارمين •

 ( پوستر )  1387كنگره سراسري علمي كاربردي طب نظاميچهارمين  •

 )سخنران(   1388ششمين كنگره بين المللي انجمن جراحان قلب ایران   •

 ( سخنران) 1390هفدهمين كنگره داخلي قلب ایران  •

 )پوستر(  1390هفدهمين كنگره داخلي قلب ایران  •

 )سخنران(  1388قانوني ایران اولين كنگره بين المللي پزشکي  •

 ( پوستر) 1386دومين همایش سراسري درد  •

 ( پوستر) 1386همایش منطقه اي مهارتهاي پرستاري •

 سخنران( ) 1389 "ارتقاء كيفيت"سمينار سراسري پرستاري مامایي  •

 )سخنران(   1387شانزدهمين كنگره بين المللي قلب ایران  •

 )سخنران(   1388سومين همایش تخصصي آسم و آلرژي  •

 )سخنران( 1390همایش علمي طب اورژانس ایران آبان   •

 )پوستر( 1392هفتمين همایش آموزش پزشکي كشوري  •

 )پوستر(  1391همایش كشوري توسعه نقش پرستار: گامي به سوي ارتقاء سالمت  •

  1398علوم پزشکي ایران )سخنراني( -سي امين كنگره مختصصان داخلي •

  
 انتشارمقاله در مجالت معتبرداخلی

  
مجله پرستاري  - CABGبررسي ماساژ بازتابي پا بر شدت درد ناشي از استرنوتومي پس از عمل جراحي  •

 .1388تابستان  -مراقبتهاي ویژه 

مقایسه نقشه هاي مفهومي بصري با آموزش چهره به چهره بر استفاده از اسپري در كودكان مبتال به آسم  •

 1389 بهار -وهش پرستاريپژ –

 مجله –تأثير اجراي الگوي مراقبت پيگير بر كيفيت زندگي بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر  •

 .1388 بهار - ویژه مراقبتهاي پرستاري

 
 



فصلنامه   -ررسي تاثير كارگاه اخالق پرستاري بر رعایت حقوق بيمار توسط پرستاران در بخش اورژانسب •

 .1394پرستاري قلب و عروق. 

 

An Overview of Critical Ethnography. Bozorgzad P. Hayat journal. 2015; 21 (2) :1-5 

 

Factors Associatedwith with the Development of Striae Gravidarum, MA Soleimani, ZM 

Rezaei, HS Nia, P Bozorgzad, MH Afshar. Advances in Nursing & Midwifery 2014:23 (82) 

 

 

Reflexivity and Its Application in Qualitative Researches: A Narrative Review. 

 Sarieh Poortaghi, Afsaneh Raiesifar, Parisa Bozorgzad*, Zeinab Raiesifar, Erfan Teymuri, 

Shakib Saraee. Iranian Journal of Nursing Research (IJNR), December-January 2018; 13 (5).  

  
  

 انتشارمقاله در مجالت معتبرخارجی 

  
Effect of foot reflex massage on sternotomy pain after coronary artery bypass graft surgery. 

Sadeghi Shermeh .Bozorgzad P, Ghafourian ., Ebadi A, Razmjoei N, Afzali M, Azizi A. 

Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(2): 51-54 

 

 

Evolutionary concept analysis of health seeking behavior in nursing: a systematic review. 

Poortaghi S, Raiesifar A, Bozorgzad P, Golzari SE, Parvizy S, Rafii F. BMC health services 

research. 2015;15(1):1. 

 

Effect of Applying Continuous Care Model on Quality of Life Among Kidney Transplant 

Patients: a Randomized Clinical Trial Raiesifar A, Tayebi A, Mehrii SN, Ebadi A, Einollahi 

B, Tabibi H, Bozorgzad, P. Iranian journal of kidney diseases. 2014;8(2):139. 

 

Cultural Safety: An Evolutionary Concept Analysis.Bozorgzad p, Negarandeh R, Raiesifar A, 

Poortaghi S. Holistic nursing practice. 2016;30(1):33-8. 

 

The effect of educating the use of spray by visual concept mapping method on the quality of 

life of children with asthma. Bozorgzad P, Ebadi A, Moin M, Sarhangy F, Nasiripour S, 

Soleimani MA. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. 2013;12(1):63. 

 

A critical lens on patient decision-making: A cultural safety perspective. 

Bozorgzad P, Peyrovi H, Vedadhir A, Negarandeh R, Esmaeili M. Nursing and Midwifery 

Studies. 2017;6(4):189-95. 

 

Nursing: An evolutionary concept analysis. 

Afsaneh Raiesifar, Soroor Parvizy, Parisa Bozorgzad, Sarieh Poortaghi*, Nayereh Davoudi, 

Masoumeh Masoumi.Journal of Nursing Practice Today 2019; 6(1):7-17. 
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 جوایز و افتخارات

 

 85-86سال تحصيلي  -دانشجوي برتر علمي در مقطع كارشناسي ارشد •

  86-87سال تحصيلي  -دانشجوي برتر علمي در مقطع كارشناسي ارشد •

 1390كشوري در آزمون دكتري سال  سومكسب رتبه  •

 

 


