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 ۱۳99عضو کميته اخالق از  – عضو کميته پايش

 سابقه كار و تجربيات آموزشي:  

   ۱۳8۰هئيت علمي گروه روانپرستاري از سال  
   و مدرس دورس مرتبط کارشناسي و کارشناسي ارشد پرستاري / روانپرستاري / ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه و ارشد پرستاري توانبخشي       

 المت اجتماعي مدرس دوس مشاوره توانبخشي کارشناسي ارشد رشته مددکاري و روانشناسي دانشگاه علوم توانبخشي و س

  مدرس كارگاههاي : 

 ۱۴۰۱مدرس کارگاه خودمراقبتي براي کارکنان مرداد 

 ۱۴۰۱مدرس کارگاه خودمراقبتي براي پرستاران. انجمن پرستاري قلب .مرداد 

 مپنا   -۱۴۰۱شهريور   –مدرس دوره هاي مشکالت ناشي از اعتياد در محيط کار و مداخالت کارفرما 

  ۱۴۰۰ويژ ماماها  – مدرس کارگاه حل تعارض در رضايتمندي زناشويي 

 ۱۴۰۰ نقش انگيزه در يادگيري، و شکل گيري هويت حرفه اي دانشجويانمدرس کارگاه 

 ۱۴۰۰تيادي دانشکده ويژه دانشجويان سال مدرس کارگاه رفتارهاي سالم / اع

 مداوم  –دانشجويان / کارکنان  هر سال   –مدرس کارگاه مهارت هاي زندگي 

 ۱۴۰۰تيرماه  –مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  – مدرس کارگاه مشاوره تحصيلي در دوران کرونا 

   ۱۴۰۰دانشجويان / کارکنان    دانشکده  – برگزار کننده کارگاههاي مهارت  هاي زندگي 

 98 -  ابعاد روانشناختي –دوره کوتاه مدت سوختگي  مدرس 

   ۱۴۰۰-99-98مهر  -98دي ماه : / مهارت هاي زندگي  مدرس کارگاه مديريت استرس و خشم

 99بيمارستان فيروزگر  -بيماريهاي روان و مداخالت پرستاريمدرس کارگاه شناسايي بيماران با مشکالت حاد 

 98بيمارستان فيروزگر   –مدرس کارگاه فوريت هاي روانپرشکي 

 ۱۴۰۰-99- 9۷دانشکده پرستاري و مديريت سال  -مدرس و دبير کارگاه توانمند سازي اساتيد مشاور در دانشگاه علوم پزشکي ايران

 9۷ -98-سال انجمن علمي پرستاران قلب  با همکاري رجايي  دمارستان شهيبي مدرس کارگاه ارتباط موثر ،

 9۷سال  –ه مسولين دفاتر شرکت مپنا ژمدرس کارگاه خودآگاهي وي

 9۷سال   –مدرس کارگاه ارتباط ويژه مسولين دفاتر شرکت مپنا 

 9۷سال  –ه مسولين دفاتر شرکت مپنا ژمدرس کارگاه مديريت استرس وي

  9۷  -98-رشته هاي مختلف -پرستاري مدرس و دبير کارگاه مهارت هاي ارتباطي ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد 

   9۷ –ماماهاي شاغل از طرف معاونت درمان دانشگاه  ويژه –مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباط موثر  

   دانشگاه مدرس و دبير اجرايي کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي کارکنان 

 چندين دوره در مراکز مختلف   – دانشگاه ) دردهاي سايکوژنيک (، آموزش مداوم  مدرس کارگاه درد

 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي ايران از طرف جهاد دانشگاهي علوم پزشکي ايران  

 انجمن پرستاري قلب ايران   ، چمران، نيکان، الله ، قلب شهيد رجايي با همکاري ن شرکت نفتمدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي براي پرستاران بيمارستا

 دانشجو ( –موزش باليني اثربخش ) ارتباط موثر معلم مدرس کارگاه آ

 مدرس در کارگاه کارگاه  ابعاد روانشناختي آسم و آلرژي : سايکوفارماکولوژي و نقش آن در سيستم ايمني

 مدرس و دبير کارگاه مهارتهاي ارتباط در شرايط ويژه 

 دانشگاه علوم پزشکي ايران مدرس کارگاه مشاوره قبل از ازدواج ويِژه ماماهاي شاغل.  

 ابعاد روانشناختي بيماري سرطان    –مدرس کارگاه سايکوانکولوژي 

 : پایان نامهمشاور 

 ۱۳8۶-۲بررسي ارتباط حمايت خانوادگي و کنترل قند خون در بيماران مبتال به ديابت نوع 

 8۷-88بررسي تاثير آرامسازي فک بردرد تعويض پانسمان بيماران سوخته مرکز شهيد مطهري 
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 89بررسي طب فشاري بر اضطراب کودکان سن مدرسه قبل از عمل جراحي در مرکز درماني و آموزشي کودکان حضرت علي اصغر سال 
 

 چهارم بررسي عزت نفس و اضطراب اجتماعي دانشجويان کارشناسي سال اول تا  

 ۱۳9۱بررسي ارتباط استرس درک شده با تاب آوري و رضايت از زندگي 

 9۷ رسي تاثير آموزش روش هاي مثبت انديشي بر افسردگي در سالمندان مقيم خانه سالمندانبر

 98-9۷تاثير اموزش گروهي بر حمايت اجتماعي درک شده و سالمت روان زنان داراي سابقه بارداري نافرجام. 

 ۱۳9۷ررسي سرمايه اجتماعي سالمندان مراجعه کننده به سراهاي محله شهر تهران، سال ب

 ۱۳9۷-98تاثير اموزش گروهي بر اضطراب زنان باردار در معرض خطر زايمان زودرس . 

 98تحريک پذيررسي تاثير بيان نوشتاري احساسات بر حساسيت اضطرابي و شدت عالئم گوارشي بيماران مبتال به سندرم روده  بر

دانشگاه  يدرمان يمراکز اموزش ۱9-ديکوو مارانيمراقبت از ب  يدر پرستاران شاغل در بخش ها منيا يارتباط اضطراب مرگ با مراقبت پرستار  يبررس
 ۱۴۰۰در سال رانيا  يعلوم پزشک

 :  دفاع شده   هايپایان نامه /  استاد راهنما

 9۱-9۰ارتباط آن با خودکارآمدي در دانشجويان پرستاري کارشناسي سال بررسي سبکهاي مقابله با استرس و 

 9۱بررسي ويژگيهاي رفتارهاي پرخاشگرانه بيماران بستري در بخش روانپزشکي بيمارستان علوم پزشکي سنندج 

 ۱۳9۱دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال  بررسي رفتارهاي آزارنده در سطح افقي بين پرستاران شاغل بيمارستان هاي عمومي وابسته به  

 9۲مشاور پايان نامه دانشجوي ارشد آقاي کبيري: برسي تاثير آموزش چند رسانه اي بر اضطراب قبل از سيستوسکوپي 

 9۶ مزمن يافراد مبتال به اختالالت روان  يخانوادگ  نيمراقب يزندگ تيفيو ک يبر بار مراقبت يمقابله ا يراهبرد ها رآموزشيتأث

 9۳تاثير پيگيري تلفني بر تبعيت دارويي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا در بيمارستانهاي علوم پزشکي استان مازندران  

 زشکي استان سمنان  پبررسي ارتباط سبک مقابله با اميد در بيماران همو دياليزي  مراجعه کننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم 

 9۷اقدام به خودکشي در مسمومين بستري در بيمارستان لقمان سال بررسي ياري جويي و انگ 

 9۷بررسي کيفيت زندگي کاري و حمايت سازماني درک شده بهورزان شهرستان هاي منتخب استان زنجان در سال 

کننده به درمانگاه هاي روان پزشکي بررسي ارتباط خودکارآمدي و حمايت اجتماعي درک شده در بيماران مبتال به اختالالت روان پزشکي مزمن مراجعه 
 ۱۳9۷دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، سال 

 ۱۳98سالمت شهرستان اراک  ، سال  يها گاهيدر زنان مراجعه کننده به پا يروانشناخت يستيارتقاءدهنده سالمت و بهز ي سبک زندگ  يبررس

 ۱۳9۷عمومي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي ايران بررسي ارتباط تنش اخالقي با سالمت 

  ۱۳9۷درماني منتخب استان خراسان شمالي و رضوي سال  -بررسي تنش ناشي از تجربه دليريوم بيماران در پرستاران بخش مراقبت ويژه مراکز آموزشي

 ۱۳99بررسي تاثير آموزش تنظيم هيجان بر اضطراب سالمت پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه 

 ۱۳99با سوءمصرف مواد در مدارس غرب تهران در سال  نيوالد  ينوجوانان دارا ياجتماع تيو کفا يبا سرسخت  يارتباط سبک والد  يبررس

 ۱۴۰۰سال  ران،يا ي دانشگاه علوم پزشک يدرمان-يدر مراکز آموزش يبستر  يبا سکته قلب  مارانيدر ب هياضطراب مرگ و نشانگان افت روح  يبررس

 ۱۴۰۰شهر تهران در سال   يعلوم پزشک يدانشگاه ها يدرمان يمراکز آموزش يانکولوژ يپرستاران شاغل در بخشها يزندگ يتجربه سوگ و معنا  يبررس

۱۴۰۰هاي روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران در سال بررسي اجراي مهار فيزيکي در بخش   

 

 طرح هاي تحقيقاتي : 

    8۷-8۶مجري طرح مصوب : بررسي روشهاي رويارويي با استرس و ارتباط آن با سالمت معنوي زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکي ايران

 8۶ – 8۷ساله و ارتباط آن با خشونت خانگي در زنان  در دبستانهاي غرب تهران  ۱۱- ۶همکار طرح مصوب :  بررسي مشکالت رفتاري کودکان 

 9۷-98مکار طرح بررسي تفاوتهاي ژنتيکي و تجربيات ناگوار کودکي در بيماران مرد وابسته به هرويين، برادران سالم و افراد سالم سال ر اجرايي و هيمد

 8۷– 88همکار طرح مصوب تحقيق کيفي : تجربه خانواده از مراقبت از بيمار سالمند سرطاني 

 مقاالت: 
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 ۲۶فصلنامه پرستاري و مامايي شماره ،  ۱۳8۰نوع و شدت همسر آزاري در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، 

،  بررسي حمايت خانواده و کنترل قند خون در فاطمه شيرازيو  فاطمه گل گيري،   مهرنوش اينانلو،  فاطمه حسيني،   مريم نوري تاجر، *  شيوا حيدري
 .۵8۰-۵۷۳، صفحات 8شماره  ۳.مجله سالمندان جلد ۱۳8۷، ۲سالمندان مبتال ديابت نوع 

.مجله پرستاري مراقبت ويژه ۱۳89 .روح انگيز جمشيدي، مهرنوش اينانلو .تاثير آرام سازي فک بر شدت درد پانسمانفروغ رفيعي، فهيمه محمدي فخار، 
 ۵۲-۵۶، صفحات ۲، شماره ۳،جلد 

کارآزمايي باليني تصادفي با  فيمه محمدي فخار،فروغ رفيعي،روح انگيز جمشيدي،مهرنوش اينانلو .تاثير آرامسازي فک بر اضطراب درد پانسمان سوختگي: 
 .۱9گروه کنترل. پژوهش پرستاري.دوره

. مجله سالمت و  يپرستار انيدانشجو کيدموگراف يرهايمتغ يبا برخ ي. ارتباط اضطراب اجتماعديحم يمهرنوش، حقان نانلويا د،يحم يرويپ ما،يلباش سقز

 ۲9-۱9( :۱) ۱۷ ;۱۳9۴مراقبت. 

۱8حيات ، دوره . ۱۳9۱سبکهاي مقابله با استرس در دانشجويان پرستاري.. بررسي  حسينيآغا فاطمه   مي مهرنوش اينانلو، ربابه بها، نعيمه سيد فاط   
 

. حيات ۱۳9۲بررسي همبستگي استرس درک شده با تاب آوري در دانشجويان پرستاري. .حقاني اينانلوحميد مهرنوش سيدفاطمي نعيمه پورافضل فرزانه
  ۱،شماره ۱9،دوره 

حکيم  مهرنوش اينانلو، شقايق بصيري، نسيم زماني ، حميد حقاني . ياري جويي براي افکار خودکشي در مسمومين مرکز آموزشي درماي درماني لقمان 
 ۱۲۲. شماره ۳۲دوره 98.تهران . نشريه پرستاري ايران. اسفند  

 در آن با مرتبط شناختي جمعيت عوامل و خودکارآمدي. نژاد بصيري حسن دمحم ، اقدم فدائي نسرين ، سيدفاطمي نعيمه بهاء، ربابه ، اينانلو مهرنوش

 ۱۳99در ماه  . ۱۲۷ 127 شماره . ۳۳ دوره نشريه پرستاري ايران.   .پرستاري دانشجويان

کننده به شناختي در زنان مراجعه روان اني فاطمه، اينانلو مهرنوش، گنجي فاطمه، حقاني حميد. بررسي سبک زندگي ارتقادهنده سالمت و بهزيستي خ

 ۷۳۰-۷۴۷( :۵) ۲۴ ;۱۴۰۰هاي سالمت شهر اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک. پايگاه
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 فعاليت هاي فرهنگي  

   ) ققنوس(  انجمن حمايت از بيماران سوخته و مشاوره  عضو گروه روانشناسي
 آال –مرکز کنترل انتخاب .خش طب تسکيني همکار  گروه مشاوره روانشناختي  ب

 مدرس دروس روانشناسي دوره آموزشي تربيت مربي بنيادفارس المومنين 
 شرکت در دوره هاي هم افزايي اساتيد 

  ۱۴۰۱فرهنگي وزارت بهداشت و درمان/ مشهد   – شرکت در دوره آموزشي 

   : ها و جوایز همكاري 

 ۱۴۰۰-۱۳99اجتماعي وزارت بهداشت  –نماينده معاونت پرستاري در استقرار سند سالمت روان / کميته سالمت رواني 

 99-98سال تحصيلي همکاري با تيم مصاحبه دکتري رشته پرستاري 
 مرکز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري –پرستاري از گروههاي اسيب پذير   -نشريه حيات -داور نشريات فصلنامه پرستاري ايران

 ويژه پرستاران در مراکز مختلف درماني ري کارگاههاي آموزشي  برگزاانجمن پرستاري قلب:در  همکگاري با 
 ايي جهت دروس کارشناسي ارشد رشته  پرستاري مراقبت ويژه رماني بيمارستان قلب شهيد رجمرکز آموزش دهمکاري با 

 دبير اجرايي کنگره آموزش پرستاري  
 عضو کميته علمي همايش پرستاري و مامايي در ناباروري ، پژوهشکده رويان 

 89عضو کميته علمي اولين همايش کشوري دانشجويي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 

 اجتماعي وزارت بهداشت  _همکاري در تدوين راهنماي باليني شوک درماني و درمان پرخاشگري دفتر سالمت رواني 
 همکاري با مراکز برگزارکننده کالسهاي آمادگي ارشد مانند انوار دانش  
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