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 اعتیاد 

  

 : ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 · پرستاري مراقبتهاي تحقیقات مرکز عضو

 · دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي عضو

 عضو شوراي اخالق دانشگاه

 عضو هیات ممیزه دانشگاه

 عضو کمیته بانوان دانشگاه

 ·دانشکده ارتقاء یته کم عضو

  پرستاري در پژوهش مجله تحریریه هیات عضو

 · مشهد مائیما و پرستاري دانشکده مجله تحریریه هیات عضو

 · ارومیه مامائی و پرستاري دانشکده مجله تحریریه هیات عضو

 · همدان مامائی و پرستاري دانشکده مجله تحریریه هیات عضو

 عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی  پرستاري شیراز 

 ارتقاء سالمت مجله تحریریه هیات عضو

 انگلیسی مراقبت  تسکینی مجله تحریریه هیات عضو

 پرستاري ساري مجله تحریریه تهیا عضو

 

 

   :کنوني انتصابات آكادميك

 مسئول دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

 

 :سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

  مقطع ارشد و دکتری شامل: تدریس دروس

 · ارشد پرستاري تحقیق روش  

 · کارآموزي و درمانی فردروانپرستاري 

 · رآموزيکا و درمانی گروهروانپرستاري 
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 · کارآموزي و درمانی خانواده

 نوزادان  ویژه ارشد  براي مادر و نوزاد جنین، روانشناسی و خانواده در بحران

  مباحث ویژه پرستاري 

 روش شناسی تحقیق

 

  

  انتشارات

 مقاله هاي منتشر شده 
 :داخلي  معتبر نشريات در مقاالت

 

 1400(. 132) 34  .رانیا يپرستار هینشر . ینخاع   عاتیافراد با ضا  یگزند تیفیبر ک یخودمراقبت ي آموزش برنامه  ریتأث .1

 1400 (.129) 34. رانیا يپرستار هینشر.  یدرمان یپرستاران شاغل در مراکز آموزش یروانشناخت هیسرما .2

(. 123) 33.رانی ا يپرستار هینشر .یتجرب مهین مطالعه کی: یاختالالت دوقطب يراد دارااف يخشم بر پرخاشگر تیریمد یبرنامه آموزش ریتأث .3

1399 

(. 124)33.نش ریه پرس تاري ای ران.البرز  یپزشک  وابسته به دانشگاه علوم  یآموزش  يمارستانهایپرستاران شاغل در ب  يمراقبت معنو  یستگیشا .4

1399 

 1399(.  3)26. حیات.   رستاران: یک مطالعه نیمه تجربیتأثیر برنامه آموزشی تابآوري بر فرسودگی شغلی پ  .5

 1398(. 121)32.رانیا يپرستار هینشر .نوزادان ژهیدر بخش مراقبت و ينوزاد نارس بستر نیبر سوگ مزمن والد يبرنامه توانمندساز  ریتأث .6

منتخ   وابس ته ب ه دانش گاه  یدرم ان یآموزشدر مراکز  یقلب ییخواب در بزرگساالن مبتال به نارسا تیفیبا ک يارتباط سالمت معنو یبررس .7

 1398،  1نشریه پرستاري قل  و عروق، دوره هشتم، شماره  .رانیا  یعلوم پزشک

 1398(. 122) 32. نشریه پرستاري ایران.به اختالل دوقطبی انیدلسوزي در مبتال -ارتباط انگ با خود .8

 1398(.  3)  5. پرستاري کودکان.  زیالینوجوانان تحت همود بر عزت نفس  یبه روش بحث گروه  یتیریخودمد یبرنامه آموزش  ریتأث .9

 1398(. 120) 32. نشریه پرستاري ایران.. شهر تهران یروانپزشک يدر پرستاران بخشها يو تاب آور  یاز آس  یناش هیس ثانوتراس .10

(. 2)27قبت پرستاري و مامائی اب ن س ینا.. . مجله مرایقلب  ییدر افراد مبتال به نارسا  يمقابلها  يبا راهبردها  ییدارو  تیتبع  یهمبستگ  یبررس .11

1398 

 32. نش ریه پرس تاري ای ران.  رانی ا  یپزش ک  عل وم  دانشگاه  یدرمان  یپرستاران شاغل در مراکز آموزش  دگاهیمطلوب از د  یع تمااج  يشهایگرا .12

(120  .)1398 

 1398(.  4)8فصلنمه مدیریت پرستاري. . .يمطالعه مرور کیموانع و راهکارها:   ،يشدن حرفه پرستار  یاجتماع  ندیعوامل موثر بر فرآ .13
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 1397.  11پرستاري شهر تهران.  اخالق و تاریخ پزشکی.  یکارشناس انیبا نگرش معنوي در دانشجو  یارتباط همدل یبررس .14

 1397(. بهار 1) 7. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت.  ژهیدر بخش مراقبت و يبستر مارانیثبات: تجارب خانواده ب  یابیباز .15

 1397(. 1)13. رانیا يپژوهش پرستار هی. نشرتهرانشهر  یبه اختالالت روان  انیمبتال یخانوادگ نیمراقب يب آورتا .16

ن وزادان.   ژهیو  يدر بخش مراقبتها  ينوزاد نارس بستر  يدارا  يمادران نخست زا  يو خودکارآمد  يبا غم مادر  یاجتماع   تیارتباط حما  یبررس .17

 1397(. تابستان  4) 4پرستاري کودکان.  

 1397(.  2)2ي مزمن. یک مطالعه ترکیبی. کومش.  طراحی و روانسنجی پرسشنامه تبعیت از درمان در بیماریها .18

  1397سال ،  11 ، دوره    ،یپزشک خی. اخالق و تاریتجرب مهیپرستاري؛ مطالعه  ن انیبر سالمت معنوي دانشجو يآموزش معنو  ریتأث یبررس .19

، 5کودک ان. دوره  يپرس تار هینش رنوزادان.  ژهیمراقبت و يپرستاران بخشها یاخالق سترسیبر د یزندگ يانتها يآموزش مراقبتها یاثر بخش .20

  1397زمستان ،  2شماره 

. نش ریه روان .دیش د یروان يبا اختاللها انیمددجو یخانوادگ نیمراقب يبر تابآور يمجاز یبر شبکه اجتماع  یمبتن یآموزش روانشناخت ریتأث .21

 1397پرستاري. 

. نش ریه پ ژوهش یرس تانیاس ترس زا در دان ش آم وزان دب  تی ب ا موقع  ییاروی در رو  یبه روش بحث گروه  يمقابلها  يش سبکهاآموز  ریتأث .22

 1396(. 2)12پرستاري ایران 

. روانپرس تاري. دیشد  یروان  يبا اختاللها  انیمددجو  یخانوادگ  نیمراقب  يبر تابآور  يمجاز  یبر شبکه اجتماع   یمبتن  یآموزش روانشناخت  ریتأث .23

 1396(. بهمن و اسفند 6)0  6

 1396.  2. کومش. شماره زیالیتحت همود مارانیب  یخانوادگ نیمراقب  یزندگ  تیفیبر ک ساله محورمقابله م يآموزش مهارتها  ریتاث .24

 139ودوم، زمستان  شماره چهل  ازدهم،یدوره    ،ی. مجله اخالق پزشکيدر کارکنان پرستار تیو قاطع  یاخالق  یدگیارتباط تن  .25

. یان سطح دوم مراقبتی ویژه ن وزادان مجل ه آم وزش در عل وم پزش کآموزش مبتنی بر فضاي مجازي بر توانمندي روانشناختی پرستارتاثیر   .26

 1396.  2شماره 

 1396(. پائیز 3) 23بررسی تأثیر آموزش نقش والدي بر استرس والدین نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان. حیات.  .27

 1396.  25دانش. شماره  مینس. زیالیهمسر تحت همود يدر زنان دارا  یزندگ تیفیبا ک يزگارسا  نیارتباط ب  .28

کودک ان. پ ژوهش   یش اغل در مراک ز درم ان  يپرس نل پرس تار  یو حفظ س المت عم وم  یمدار بر استرس شغل  جانیبرنامه مقابله ه  ياجرا .29

 1395(. 6)11پرستاري ایران. 

 1395.103.. شماره رانیا يارپرست  هی. نشريکمک بارور  يه در زنان باردار شده با روش هادرک شد یاجتماع  تیارتباط اضطراب و حما .30

 1395. 4. شماره  شیتبیین ادراک مادران از بستري نوزاد در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتواي کیفی. پا .31
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 1395 .140مازندران. شماره   یلوم پزشک. مجله ع یفیجستجوگر سالمت: مطالعه ک  ياز رفتارها  انسالیدرک زنان م نییتب .32

 1394.  2. شماره يپرستار  تیری. فصلنامه مدینیگذار پرستاران تازه کار به پرستار بال ندیفرا لیدر تسه يپرستار رانیمد يها ياستراتژ .33

 يه ا  مارس تانیوزادان بن   ژهی در بخ ش مراقب ت و  ياز مراقبت نوزادان نارس بس تر  نیوالد  يمندتیبا رضا  یاجتماع   تیارتباط حما  یبررس .34

 1394. 2کودکان. شماره  يپرستار هی. نشر1394 تهران سال  یمنتخ  دانشگاه علوم پزشک

 1394.  2سالمت اخالقی و چالش هاي آن از دیدگاه زنان: تحلیل محتواي کیفی. پژوهش پرستاري. شماره  .35

 دران داراي نوزاد بستري در بخش ه اي مراقب ت وی ژه ن وزادان .بررسی ارتباط سالمت معنوي با میزان استرس و راهبردهاي مقابله اي در ما .36

 1394. 118دانشور.شماره 

 1394 .یبهشت دی. مجله دانشگاه شهیورجیتجربه بر اساس روش ج کیفنومنولوژ  لیتحل .37

در  رانی ا م ریانجم ن آلزامراجعه کننده ب ه  مریسالمندان مبتال به آلزا نیبر استرس درک شده مراقب یآموزش مهارتهاي ارتباط  ریتاث  یبررس .38

 139 ری، ت 121ماره ، ش 21رهرازي دو یمجله علوم پزشک 1391سال.

در  رانی ا م ریمراجعه کننده به انجمن آلزا  مریسالمندان مبتال به آلزا  نیبر استرس درک شده مراقب  یارتباط  يهاآموزش مهارت  ریتاث  یبررس .39

 1393. 121. شماره يراز  ی. مجله علوم پزشک1391سال  

 16-25: 1393همدان.    یو مامائ ي. مجله دانشکده پرستاریفیمطالعه ک  کی: نیدر بال ماریاحترام به استقالل ب  يامدهایپ  .40

 115-121: 1393.  2.  شماره یجراح یکودکان. فصلنامه داخل یبر اضطراب اجتماع   یقصه گوئ  ریتاث .41

 1393. 92. شماره رانیا يپرستار هی. نشرهیپا يطالعه تئورم کی:  ینیبال يبه پرستار ییبر گذر نقش از دانشجو  رگذاریعوامل تأث .42

 1393.  4، شماره10. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره:  يپول،وقت و انرژ  ییسالمت زنان سرپرست خانوار:مثلث طال يامل موثر در ارتقاوع  .43

 1393 .4. شماره  یپزشک  خی. مجله اخالق و تاریفیک قیتحق کی: يبستر مارانیاستقالل ب  يهاچالش .44

. شماره یآموزش در علوم پزشک  یرانی. مجله ایفیپژوهش ک  کی:  يریپذبه تعلق  لین  يابر  یراه  ینیبال  طیبا مح  يپرستار  انیدانشجو  یینواهم .45

3  .1393 

 1393.  4. شماره رچندیب يآن. فصلنامه پرستار  يها.  هکنند. تسهیلو   نعامو. ، تسکینی قبتامر متفسیرمفهو .46

 59-73: 1393( .  20)  1 اتی. حدیبری: مدل هيکار  یبه زندگ یدوره دانشجوئمفهوم گذر از  لیتحل .47

 44-1393:53. 90-91. شماره رانیا يپرستار هیپرستاران.  نشر یمراقبت  يبا رفتارها يشبانه روز  يها پیارتباط ت .48

 49-57:  1392. 8.  شماره  يدر دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاري. نشرسه پژوهش پرستار تیمقایسه مهارت خالق .49

. ش ماره یپزش ک  خی. پژوهش تاری. فصلنامه علمیفیپرستاران: مطالعه ک  دگاهیبه سرطان از د  انیمبتالر  د  تیبر معنو  یمبتن  ینیمراقبت تسک .50

17 .1392 
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  70-81:  1392(. 3)  19. اتی. حيدر دانشجویان پرستار  تیحل مسأله با مهارت قاطع  یدرک از توانای یهمبستگ یبررس .51

 .1392 زیی، پا1، شماره4و درد، دوره  یهوشیب  یپژوهش  یاز درد در سرطان. فصلنامه علم ینیمراقبت تسک .52

 1392.  81. شماره  رانیا يپرستار هیمنزل. نشر میسالمندان و مق يسرا  میسالمندان مق يسالمت معنو .53

  41-52:  1392. 19.شماره اتیح. يپرستار  یدر دانشجویان کارشناس ياسترس درک شده با تابآور یهمبستگ یبررس .54

 26.1392. شماره رانیا يپرستار هی. نشردیبریکار: روش ه طیدر مح يپرستار  دیدانش آموختگان جدز ا  یاجتماع  تیمفهوم حما لیتحل .55

 :  15-25:  1392(.4) 19. اتی. حیوالدین کودکان مبتال به لوسم  یزندگ تیفیمقابله بر ک يآموزش مهارت ها  ریتأث .56

 1392. اسفند 86.شماره نرایا يپرستار هیراجرز. نشر  یمفهوم به روش تکامل لی: تحلینیمراقبت تسک .57

 1392. 3. شماره  اتی. حيپرستار انیدر دانشجو  تیحل مسأله با مهارت قاطع  ییدرک از توانا یهمبستگ یبررس .58

  1391.  1در علوم سالمت شماره  یفیک قاتی. مجله تحقيجدید در پرستار  یروش پژوهش یاتو اتنو گراف .59

 1391.  6.شماره  شییک. پاکیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیست .60

،  78مرتبط با آن. نشریه پرس تاري ای ران. ش ماره  یاجتماع  -يعوامل فرد یو برخ کیستیک یسالمت روان زنان مبتال به سندرم تخمدان پل .61

 34-41:  1391آبان ماه:

 66-1391:75. .  3شماره 18. جلد اتیپرستاري. حمقابله با استرس در دانشجویان  يسبکها .62

. 77.  ش ماره  رانی ا  يپرس تار  هی.نش ر  يکمک بارور  يدر زنان باردار شده با روش ها  يو نابارور  یا عوامل مامایارتباط آن ب  شدت اضطراب و .63

1391 :84-77 

 42-52: 1391. 2. شماره يش پرستارآموز هی. نشريدانشجویان پرستار  تیرفتار قاطعانه بر سطح قاطع یبرنامه آموزش  ریتأث .64

 14-22: 1391. 78اسکلروزیس. نشریه پرستاري ایران. شماره  پلیمبتال به مولت مارانیا آن در بعزت نفس و عوامل مرتبط ب .65

 33-43: 1391.  18. شماره اتیقل  باز بر اضطراب آنان. ح یتحت عمل جراح مارانیب  یمراقبان خانوادگ  یحمایت اطالعات یاثربخش یبررس .66

 1390.  ی. آموزش در علوم پزشک  یبه نام اقدام پژوه يچتر .67

 1390  . ارمغان دانش.لوبای.بنکویکپسول ج یقبل و بعد از مصرف خوراک  ائسه،یزنان  یعملکرد جنس سهیمقا .68

 1390. ی. آموزش در علوم پزشکیاقدامپژوه يبرا یمی: پاراداسیپراکس .69

 78-87: 1390. 24ایران. شماره  يریه پرستار. نشمانیپس از زا  یعوامل مستعد کننده افسردگ .70

 39-44: 1390. 4. شماره ژهینوزادان. مجله پرستاري مراقبت و ژهین نارس بستري در بخشهاي مراقبت ومادرانِ نوزاداعوامل تنش زاي  .71

 293-304: 1390.بهار  12مزمن در مراقبت پرستاري.کومش شماره  ماريیمبتال به ب مارانیارائه مدلی براي مشارکت ب .72

 1390.  1. شماره ژهیو يپرستار ينوزادان. مجله مراقبتها  هاي مراقبت ویژهزاي مادران نوزادان نارس بستري در بخش   عوامل تنش .73
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  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1390 اسفند .هیدج انتشارات :تهران· .سالمت ارتقاء براي راهی مساله حل و قاطعیت رتمها :زندگی مهارتهاي یادگیري

 1388 . صبورا و آبنوس· انتشارات :ناشر فومنی خوشنوا سیدفاطمی، دکتر :مولف ،" قرن طاعون اکستاسی
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 · 1388 دانش، نور ، تهران .مولفین گروه .زندگی چرخه در زنان بهداشت

 1387 مرسل، انتشارات کاشان،· ادی ، محسن و طمیسیدفا نعیمه رضائی، محبوبه .اريپرست و سرطان معنویت،

 .ماهت اب انتش ارات :ته ران .اس د بن ی منی ر ماه خانم· ترجمه و النگ آن تالیف .نگر جامعه پرستاري در تعامل جامعه، در بهداشتی مراقبتهاي

 ویراستار دوم جلد . 1385 فروردین

 .ماهتاب انتشارات  :تهران .اسد بنی  منیر ماه  خانم   ترجمه و  النگ آن تالیف .رنگ جامعه پرستاري در تعامل معه، جا در  بهداشتی مراقبتهاي

 ویراستار سوم جلد . 1385 مهر

 ویراستاري· و گروهی ترجمه 1384 ماهتاب، انتشارات روانی، اختالالت در پرستاري تشخیصهاي

 انتش ارات :ته ران .اس د بن ی منی ر م اه خ انم ترجمه· . نگال آن تالیف .نگر جامعه پرستاري عملکرد در تعامل جامعه، در بهداشتی مراقبتهاي

 ویراستار . اول جلد 1383 مرداد .ماهتاب

 گروهی  ترجمه 1378 سال· ساالر، انتشارات :تبریز.وارد .اف.مارتین نوشته بالینی روانپرستاري یادگیري

  

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 :خنرانیسارائه 

 1391 بهمن .نخاعی ضایعات کنگره .نخاعی ضایعات در روانشناختی هاي جنبه

 91 اسفند .آلرژيو  آسم ایمونولوژي، المللی بین همایش دومین .روانشناختی ابهاد و آلرژیک واکنشهاي

 1390 .سوختگی همایش .سوختگی در روانشناختی مراقبت .

 و مام ا پرس تار، سراس ري س مینار پنجم ین .معت ادین هاي وادهخان در اجتماعی حمایت از درک با اجتماعی روانی مشکالت بین ارتباط بررسی

 گرگان ، 1391 آذر 23 و 22 پژوهش،

 .هماتولوژي انکولوژي مدیکال کنگره یازدهمین .هیبرید الگوي از استفاده با سرطان بیماري در محور خانواده مراقبت مفهوم تحلیل

 92مهر کودکان پرستاري همایش یازدهمین.کالمی غیر و کالمی ارتباط بر دتاکی با کودک با ارتباط

 91 آبان .ویژه مراقبتهاي کنگره .آنان اضطراب بر باز قل  جراحی تحت بیماران خانواده اطالعاتی حمایت تاثیر

 1390 مهر .کودکان بیماریهاي همایش نهمین .بحران در خانواده و کودک

 1391 تیر .نوزادان ویژه مراقبت هاي بخش در اريپرست حرفه اي، حرفه پرستار مایشه.ویژه مراقبت بخش و استرس

 91 مرداد .کودکان بیماریهاي همایش .کودک با ارتباط 

 91 مهر .کودکان پرستاري کشوري همایش دهمین .موثر ارتباط لشهايچا

 1390 دي .پرستاري در اي حرفه تعامل همایش .اي حرفه ارتباط

 1391 بهمن  .نخاعی ضایعات کنگره جهارمین  .  یعات نخاعیضا بیماران از مراقبت در شناختیروان هاي جنبه
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 1392 اسفند .سوختگی همایش .سوختگی در خشم

 .ویژه مراقبت بخش در بستري نوزادان مادران تنش بر سازي توانمند تاثیر

  .پانل سخنرانی 90 مهر 23ریوي  بیماریهاي لمللیا بین کنگره پنجمین . مزمن بیماران پرستاري مراقبت در ارتباط مهارتهاي

 90 آذر 3-1· .پانل سخنرانی .اورژانس ط  سالیانه کنگره ششمین .اورژانس در ارتباط مهارتهاي

 پانل سخنرانی .تهران جراحی کنگره ششمین.بیمار موثربا ارتباط پانل -

 پرستاري اي هحرف جایگاه – 90 دي 18 .پرستاري علمی انجمن همایش سومین .پانل سخنرانی .اي حرفه نگاري آینده 

 – 90 مهر 21· 25 .تهران دانشگاه کودکان بیماریهاي همایش .خانواده در بحران و کودک

 · مراقبتهاي سراسري کنگره پنجمین . ”اسالم در انسانی ارتباطهاي اصول از برخی

  1386 اسفند13 -11 .ایران دانشگاه .انسانی ارتباط و پرستاري 

 نق ش و سالمت ارتقاء سراسري همایش ”· “ پرستاري کارشناسی چهارم تا اول سال پرستاري دانشجویان در مقابله راهبردهاي و زا تنش واملع 

  1385 آبان 7 .-6همدان پزشکی دانشگاه علوم .ماما و پرستار

 عل وم دانش گاه ام ائیم و پرستاري مراقبتهاي سراسري هکنگر چهارمین در ”اول سال پرستاري دانشجویان در مقابله راهبردهاي و زا تنش عوامل

 – 1384 بهمن 4· -6 .ایران پزشکی

 پزش کی عل وم دانش گاه /3/ 5 ت ا 84 /84/3.· .داخل ی بیماریه اي کنگ ره شش مین.”میوک ارد انف ارکتوس ب ه مب تال بیماران در افسردگی

  .تهران.ارتش

 دانشگاه .پرستاران و پرستاري دانشجویان همایش دومین “ سالمتءارتقا“ .آذربایجان شکیروانپز مراکز در شاغل پرستاران شغلی زاي تنش عوامل

  . 1383خرداد 23 .خوي آزاد

 دانش کده تبری ز، پزش کی عل وم دانش گاه – 1381 آذر 27· ،28 ، کودکان سالمت ارتقاء و پرستار سراسري همایش ”کودکان در درمانی بازي

  مامائی و پرستاري

  تبریز 1381 تیر 3130 · “ پرستاري حرفه در قانون و خالق ا سراسري همایش ”روانپرستاري در اخالقی اصول

 – تبریز 1381 مهر11- 10محرومیت سراسري همایش. ”جداسازي به نسبت روانی بیماران دیدگاه بررسی

 نوت وانی تا ريپیشگی از درسرطان پرستاري هاي هتاز – علوم همایش .آن بر موثر عوامل و سینه سرطان به مبتال زنان در روانشناختی واکنشهاي

 و مامائی پرستاري دانشکده تبریز، پزشکیعاوم   دانشگاه 1377 اردیبهشت24 23·

  – 1381 مهر 3· نکولوژياو هماتولوژي المللی بین کنگره. یزدي خدیجه همکاري با تاالسمی مشکالت

 درون غدد پرستاري همایش اولین و غدد بیماریهاي هکنگر – بهشتی شهید دانشگاه مهر 14شیرخواران تغذیه نوع با آن ارتباط و ادرار ید میزان
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   1380 ریز

 دانش کده تبری ز، پزش کی عل وم دانشگاه 1380 آبان 23· - 24 مددجو ایمنی سراسري همایش ”آن گیري شکل در موثر عوامل و ایمنی نیاز 

 مامائی و پرستاري

  1376 اردیبهشت 15 نوجوانان مسائل – .ارومیه ،· “ اربرديک و علمی همایش ”تربیتی هاي یوهش و نوجوانی دوره در ارزشها بحران

 

  تبریز پزشکی علوم دانشگاه· درمانی آموزشی مراکز از یکی به کننده مراجعه نابارور زنان نفس عزت بررسی

 م ددجو ب ه آموزش راسريس سمینار .رازي روانپزشکی خشهايب· در بستري افسرده بیماران خود از مراقبت آگاهی میزان بر آموزش تاثیر بررسی

 ارومیه ، 1375 شهریور 6-8

  مامائی - همدان، پزشکی علوم دانشگاه ، 1373 خرداد 4· و5 پرستاري فوریتهاي سراسري سمینار . روانپزشکی فوریتهاي در پرستاري مداخالت

 اس المی کش ورهاي دانشجویان همبستگی بازیهاي – مرداد 3و  ”4 ورزشی یپزشک علمی کنگره ”ورزش و بیحرکتی یا بستري دوران در ورزش

  1373 بهشتی شهید دانشگاه

 4  3·- 1373 مرداد بهشتی شهید دانشگاه اسالمی کشورهاي دانشجویان همبستگی بازیهاي ورزشی پزشکی علمی کنگره “ ”درد کمر و ورزش

 

 

Stressors & coping strategies among infertile women. Impact of Global issues on 

women and children 16-21 Feb 2003, Bangok, Thailand 

Stressors and coping strategies among nursing students. 27th international 

conference of stress and anxiety research society.13-15 july 2006, Greece, Rethymnon, 

Crete university. 

Investigation of anxiety level in ARTs pregnant women in Tehran,2009.16th congress 

of Iranian Society for Reproductive Medicine. Winter 2010.Iranian journal of 

reproductive Medicine, 8(1),2010 

 ارائه پوستر:

 و پرس تاري دانشکده موردي مطالعه : عالی آموزش· در عملکرد گیري هانداز و استراتژیک ریزي برنامه ابزار عنوان به متوازن امتیاز کارت کاربرد 

 پزشکی آموزش کشوري - 1389 اردیبهشت 12 :10همایش یازدهمین.ایران مامایی

و 25 هم دان .ماما و پرستار ارکتمش با سالم جامعه سراسري - همایش ." زنان در زایمان از پس افسردگی با کننده مستعد عوامل برخی ارتباط

  1387 مهر  24
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 سراسري همایش هشتمین "آموزان دانش - 87 اسفند 12و13.  اجتماعی شلیستگی و نفس عزت افسردگی، میزان با والدین تربیتی شیوه ارتباط

  شیراز، پرستاري دانشکده

 درم ان و مراقب ت سراس ري ایشهم  اول ین .خمین ی امام کانسر یتوانست به کننده مراجعه درمانی شیمی تحت سرطان به مبتال بیماران در دعا

 87 تیر 20-19.جایگزین و مکمل ط  با بیماران

 و کشور پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه کنگره هشتمین.  درمانی شیمی تحت سرطان به مبتال بیماران معنوي سالمت بر دعا تجربه اثر

          - 1386 ردادخ 4 تا 6 ایران در پزشکی علوم ندانشچویا بین المللی کنگره نخستین

  - 1386 خرداد 3  و 2سایکوسوماتیک  سراسري  کنگره اولین"درمانی شیمی تحت سرطان به مبتال بیماران در معنوي سالمت

 تحقیق ات مرک ز انوس یه؛اقی-آس یا پرس تاري الملل ی ب ین· هم ایش اولین .درمانی شیمی تحت سرطانی بیماران در معنوي سالمت و دعا رابطه

   1386 استخوان   آبان25 و  24مغز پیوند و انکولوژي ،هماتولوژي

 سراسري کنگره دومین :تبریز شهر - اردیبهشت 25تا  28 · مدارس نوجوان آموزان دانش رفتاري مشکالت میزان با والدین تربیتی شیوه ارتباط

 1385 ایران، در خانواده شناسی آسی 

 ای ران، پزش کی عل وم دانش گاه 1383 خرداد 19تا 21· " و پرستاري مراقبتهاي سراسري کنگره سومین "طبیعی حاملگی در عشای ناراحتیهاي

 مامائی و پرستاري "باروري بهداشت" مامائی - دانشکده

 شهید دانشگاه - برگزیده پوستر 1383 اردیبهشت 28تا  30· " خانواده، شناسی آسی  سراسري کنگره اولین "کودکان مشکالت و والدین طالق 

  بهشتی

 23 .خ وي آزاد دانش گاه .پرستازان و پرستاري دانشجویان· همایش دومین " سالمت ارتقائ" .میوکارد انفارکتوس به مبتال بیماران در اضطراب

  1383خرداد

 و 23 ش اهد دانشگاه پزشکی نشکدهدا جنسی مشکالت و خانواده· همایش اولین ."آموزش نقش بر مبتنی ودرمان جنسی دیسفونکسیونهاي علل

 1382 مهر 24

 ایران پزشکی علوم دانشگاه : جدید درمانهاي و بیماریها· " مو، سراسري کنگره اولین " تریکوتیلومانیا"-مو کندن وسواس اختالل به اندازي چشم

 .تهران 1382 مهر 10 و 9

 پزش کی علوم دانشگاه .تهران  روانپزشکی در داروئی غیر درمانهاي سراسري کنگره دومین " کودکان درمان در آن اساسی مفاهیم و درمانی بازي

 1381اسفند  ایران

 · - 1381 مهر " 7 انکولوژي و هماتولوژي المللی بین کنگره "سرطان و تغذیه

   -81/8/7.· " غیر واگیر   بیماریهاي از پیشگیري کنگره اولین "تاالسمی هاي خانواده در مقابله هاي شیوه
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 · " حسی گرانباري و محرومیت سراسري همایش .شده جداسازي عفونی بیماران در محرومیت تجارب از یبرخ

  1381 تبریز . مهر11و  10 

 قانون " تبریز پزشکی علوم دانشگاه 1381 تیر 30و  31 . " و اخالق  سراسري همایش " اي حرفه مسئولیت عنوان به پرستار-پزشک همکاري

 ،مامائی و پرستاري،  دانشکده  اريپرست پرستاري حرفه در

  -12/3/ .81. تهران . ایران پزشکی علوم روانپزشکی دانشگاهدر  داروئی غیر درمانهاي سراسري کنگره بیماري، و سالمت در آن نقش و دعا

 بهم ن 10و 11 ناب اروري و محیط ی عوام ل سمینار .حسینی · " محمدي فائزه همکاري با و اي مقابله راهبردهاي و زا تنش عوامل و ناباروري

1380 - 

 .دانشجویان روانی بهداشت در ازدواج نقش کشوري همایش· " نخستین .تبریز پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از ازدواج دارنده باز عوامل بررسی

 1376 بهمن 30-29تهران پزشکی عتوم دانشگاه

  پرستاري تئوریهاي و اهیممف همایش . تبریز 1375 خرداد 30· "31پرستاري تئوریهاي دیدگاه از بیماري و سالمت در محیط نقش

 

The effect of teaching program on Body satisfaction of Burn Women. 21th European 

psychiatry.France. April 2013. 

Austria.Veina. 19th European psychiatry.France. March 2011. 

Assertiveness and Ecstasy usage among Iranian Adolescents. ESCAP 13th International 

Congress, 25 -29 August, 2007 in Florence, Italy 

Process of medicine in the past”. 38th international congress on the history 

of Medicine, Istanbul.،Turkey, 1-6 Sep 2002 

 Common discomforts among Iranian pregnant Mothers. Dubay International 

OBS-GYN & fertility conference & exhibition.1-3 Oct 2003 (DIOFCE ) 

Effect of prayer on the spiritual well-being in cancer patients: 6thInternational 

Traditional & Complementary medicine Conference (INTRACOM) and 3rd 

International Congress on Traditional medicine & Materia Medica (ICTMMM):17- 

20 july 2007, Malysia, Kuala Lumpur 

 Adolescents' knowledge, attitude and performance regarding Ecstasy. XXIX 

International Congress of Psychology. 20-25 July 2008, Berlin, Germany 

Assertiveness and Ecstasy usage among Iranian adolescents. Excellence in 

pediatrics,3-6 Dec 2009, Florence, Italy 

 Problem solving skill and Iranian Nursing students. 19th European Congress 
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of Psychiatry taking place in Vienna, Austria from March 12 - 15, 2011. 

 Creativity skill and Iranian Nursing students. 12th European Congress of 

Psychology, Istanbul,Turkey,4-8 July 2011 
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  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1400بهمن ماه  آخرین بازبینی:

 


