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 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 

•   

  دوره هاي آموزشي

 1398توانبخشی،دکتری تخصصی سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و  

 1389کارشناسی ارشد آموزش پرستاری )با گرایش بهداشت جامعه(، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  

 1386کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  

•   
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 )بیو،سایکو،سوشال( سالمندشناسی  

 وسالمندی   پرستاری جامعه محور

 مراقبت در منزل 

 اموزش و ارتقای سالمت 

 توانبخشی در سالمندی و جامعه 

 پرستاری، سالمندی، توانبخشی پژوهش های کمی  

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا
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 عضو نظام پرستاری ایران 

 عضو انجمن سالمندی ایران 

 عضو انجمن الزایمر ایران 

 

  کنوني انتصابات آكادميك

 سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

  

 سابقه محل عنوان

 1388-1387 دانشگاه ع پ ایران مربی حق التدریس 

 139۵از  اسالمی نجف آباد دانشگاه آزاد  مربی حق التدریس

 1393تا  1389از  علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه    (عضو هیات علمیمربی)

 1397تا  1393از  دانشگاه شهید بهشتی مربی حق التدریس

 397 1تا 1394از  دانشگاه ع پ ایران مربی حق التدریس

 139۵تا  1394 بیمارستان توانبخشی رفیده  پرستار 

 139۵تا ابان ماه  139۵تیرماه  بیمارستان توانبخشی رفیده  پرستار

 1396تا مهرماه  139۵دی ماه  بیمارستان توانبخشی رفیده  سرپرستار

 1397تا اردیبهشت 1396مهرماه  بیمارستان توانبخشی رفیده  سرپرستار

سوپروایزر آموزش به بیمار و ارتقای 

 سالمت

  97خرداد  بیمارستان توانبخشی رفیده 

دانشکده پرستاری و مامایی   استادیار گروه سالمت و بهداشت جامعه 

 ایران 

 تا..  98اسفند 

  

 :  شايستگي هاي آموزشي

 1392نفر اول آزمون دکتری سالمند شناسی سال 

 

   تجربيات پژوهشي

  :پايان نامه
 جهت دریافت درجه دکتری 1396سال توسعه و ارزیابی مدل رضایت از زندگی در والدین سالمند شهدا در 

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  تاثیر برنامه آموزشی مشاوره ای بر سالمت عمومی ، استرس درک شده و فشار بار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر
جهت دریافت درجه   1393شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی در سال  ررسی میزان و الگوی توزیع حوادث ترافیکی رانندگان سالمند  مشاور در پایان نامه  

MPH 
 استاد راهنمای دو پایان نامه ارشد پرستاری سالمندی )تصویب پروپزال( در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 طرح تحقیقاتی: 
 اصلیطرح تحقیقاتی مصوب به عنوان مجری و همکار  13مشارکت در نگارش و اجرای بیش از  
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  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

. مجله بررسی سالمت عمومی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتال به آلزایمرباستانی فریده، حسینی راضیه السادات، بنی اسد ماه منیر. حقانی حمید.   .1
 .  51-43: 3(:5: )1389سالمند ایران. 

ارتباط سالمت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان  فریده باستانی، علیجان پور اقاملکی معصومه، حسینی راضیه السادات، صالح ابادی سمیه، قزلباش سمیه.  .2
 .  1143-1134(: 1)1393:26. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. مراقبت کننده از سالمند مبتال به آلزایمر

بررسی تاثیر برنامه اموزشی مشاوره ای بر سالمت حسینی راضیه السادات، باستانی فریده ، سیاحس سمیه، مومن آبادی همت، علیجانپور اقاملکی معصومه.  .3
 .92-83(: 5)13: 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مراقبت کننده از سالمند مبتال به الزایمرعمومی زنان 

مقایسه تاثیر اموزش به روش نقشه مفهومی و روش سخنرانی  معصومی معصومه، عبادی عباس، رییسی فر افسانه، حسینی راضیه السادات، جوانبختیان راهله.   .4
 .  507-498(: 7) 12: 1391. مجله اموزش در علوم پزشکی: بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری

تاثیر بحث گروهی و مشاوره تلفنی بر استرس درک شده مراقبین زن سالمندان مبتال به  ده، حسینی راضیه السادات، جوانبختیان قهفرخی راهله. باستانی فری .5
 .  72-61(: 3)4: 1391. مجله بالنی پرستاری و مامایی. آلزایمر

ابعاد جسمی و روانجوانبختیان قهفرخی راهله، حسینی راضیه السادات.   .6 . مجله ی کیفیت زندگی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه شهر کرمانارزیابی 
 . 13-8(:5)7: 1392دانشگاه علوم پزشکی قم. 

سالمت معنوی و رضایت از زندگی در اصالنی یوسف، حسینی راضیه السادات، علیجانپور اقا ملکی معصومه، جوانبختیان قهفرخی راهله، برهنی نژاد وحید.   .7

 1-10( :4) 6 ;1396مجله بالینی پرستاری و مامایی.  .دهای شهرکردر بیمارستان سالمندان بستری  

اقا ملکی معصومه، اعتمادی فر شهرام، رفیعی حسین.   .8 السادات، علیجانپور  معنوی در سالمندان بستری شده در   سالمتنگرش مذهبی و  حسینی راضیه 
   ۵۶-۶۵( :۱) ۴; ۱۳۹۵فصلنامه علمی پژوهشی زیست پزشکی جرجانی. . بیمارستان های شهرکرد

 در  شده  چاپ  مقاالت  استنادی  و  محتوایی  تحلیل  مریم.  رامشینی  السادات،  راضیه  حسینی  شهال، روستایی  ربابه،  صحاف  احمد،  دلبری  یداله،  ممتاز  ابولفتحی .9
    .218-208 (2)12 :1396 ایران. سالمندی  مجله .4139 تا 1385 ایران سالمندی پژوهشی علمی مجله

مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد  رها، جوانبختیان راهله، علیجانپور اقاملکی معصومه، برهانی نژاد وحید، پاکپور وحید.    حسینی راضیه السادات، صالح آبادی .10
 . 83-75(: 1)23: 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری

  کننده   مراجعه   کلیه  سنگ به  مبتال  سالمندان  بین  در  افسردگی  شیوع بررسی عی حسین.حسن پور علی، ملک پور فریبا، حسینی راضیه السادات، رفی .11

  .195-188  (:3)3 :1393 پیراپزشکی.  علوم در بالینی تحقیقات فصلنامه.1392 سال در شهرکرد  کاشانی اله آیت بیمارستان  به

ارتباط سالمت معنوی با کیفیت زندگی در زنان نابارور  مهرابی طیبه، علیجانپور اقا ملکی معصومه، حسینی راضیه السادات، زیرکی دانا اکرم، صفایی زهرا.   .12
   .567-562(: 7)12: 1393مامایی.مجله پرستاری و .کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان مراجعه

مجله  .  ارتباط پارامترهای راه رفتن با تعادل ایستا و پویای سالمندانتابع راضیه، برهانی نژآد وحید، سخنگویی یحیی، صادقی حیدر، حسینی راضیه السادات.   .13
 . 654-648(: 11)1393. 18علوم پزشکی کرمانشاه. 

ارتباط بعد وجودی سالمت معنوی با کیفیت زندگی در حسینی راضیه السادات، علیجانپور اقا ملکی معصومه، مهرابی طیبه، زیرکی دانا اکرم، دادخواه عادله.   .14
 .  60-53(: 3) 16: 1393.  زنان نابارور، مجله سالمت و مراقبت

السادات.   .15 السادات، حسینی مرضیه  از بخش های داخلی و جاحی علویانی مهری، خسروان شهال، حسینی راضیه  بیماران ترخیص شده  نیازهای مراقبتی 
 . 35-25(:3)2: 1394. فصلنامه پرستاری گروههای آسیب پذیر. بیمارستان های شهر گناباد

رابطه دانش دیابتی با عملکرد خود مراقبتی در سالمندان شهر ات، کجایی افسانه، فدای وطن رضا.  برهانی نژاد وحید، منصوری طاهره، حسینی راضیه الساد .16
 .  10-1(: 3)1: 1395. نشریه سالمند شناسی: 1394کرمان 

امل جمعیت بررسی وضعیت سالمت جسمانی و روانی و عوحسینی راضیه السادات، ابولفتحی ممتاز یداله*، محمدی شاهبالغی فرحناز، سروش محمدرضا.   .17
 . 214-207(: 4)11: 1398. نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، 1397شناختی مرتبط با ان در والدین سالمند شهدا سال 

 به   مبتال  سالمندان  در  آن  با   مرتبط  عوامل  و   تنهایی  احساسحسینی،  داتاالس  راضیه  حقانی،  خمید  زاده،   یوسف  پروین   باستانی،   فریده  .18

 . 39-27 (:128)33 :1399 ایران، پرستاری نشریه  ،1399،مقطعی - توصیفی  مطالعه   یک   دو:  نوع  دیابت

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=262342
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=262342
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=262342
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=262342
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3368-fa.pdf
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-3368-fa.pdf
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