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 موزشي آهاي مدارك و دوره 

 .1401 ،تبريز  ي دانشگاه علوم پزشک ييو ماما  يدانشکده پرستار ،يپرستار يدکتر ▪

 .1392، مشهد ي دانشگاه علوم پزشک ييو ماما ي، دانشکده پرستارسالمت جامعهارشد  يکارشناس ▪

 . 1390، زاهدان يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار ،يپرستار يکارشناس ▪

  زبان 

 )زبان اصلي(  فارسي

 (خوب) انگلیسي
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  کنوني انتصابات آكادميك

 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

   (1393-1396زاهدان ) خدمت دانشگاه علوم پزشکي طرح تعهد عضو هیئت علمي  ▪

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  در  ي و سالمت جامعهجراح ي داخل يواحدها سيتدر ▪

  زاهدان يي دانشگاه علوم پزشکي و ماما يجامعه در دانشکده پرستار سالمت  يواحدها سيتدر ▪

 واحد زاهدان يآزاد اسالمدانشگاه در  و سالمت جامعه يجراح ي داخل يواحدها سيتدر ▪

  تبريز يي دانشگاه علوم پزشکي و ماما يجامعه در دانشکده پرستار سالمت  يواحدها سيتدر ▪

  ايران يي دانشگاه علوم پزشکيو ماما يجامعه در دانشکده پرستار سالمتکارآموزي  يواحدها سيتدر ▪

 (  1399)  19برگزاري ژورنال کالب هاي مجازي در پاندمي کويد  ▪

 ( 1396) تبريز يي دانشگاه علوم پزشکيو ماما يدانشکده پرستار برگزاري کارگاه پويايي گروه  ▪

 (1399ساعت ) 8-بر حوزه سالمت در ايران جهت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز  19پیامدهاي کوويد  برگزاري کارگاه   ▪

 ( 1401در منزل )شهريور  سالمت برنامه مراقبت کارگاه برگزاري ▪

 (1401)آذر  هاي پرستاريآينده پژوهي در مراقبت  برگزاري کارگاه ▪

 

  هاي آموزشيشايستگي 

  

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 يساله ، رساله دکتر 20مراقبت سالمت در منزل در افق   يرو شیپ  يوهايسنار ▪

شهرمشهد در  يمراجعه کننده به مراکز بهداشت انيوعوامل مرتبط با آن در آموزش به مددجو يکارکنان مراکز بهداشت يتوانمندي آموزش يبررس ▪

 1392مشهد،  1392، ي ارشد پرستاري بهداشت جامعه، از دانشگاه علوم پزشک ينامه جهت اخذ درجه کارشناس اني سال   پا

  انتشارات

   هاي منتشر شدهمقاله

خود ارزيابي، ارزيابي توسط مراجعین و چک  وشمقايسه سه رکیانیان, تکتم, زارع, مسعود, ايلدرآبادي, اسحاق, کريمي مونقي, صابر, سامان.  .1

. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات لیست مشاهده عملکرد آموزشي در ارزيابي کارکنان مراکز بهداشتي شهر مشهد

   .0-59(:4)6;1393. بهداشتي درماني زابل

صابر سامان. بررسي توانمندي آموزشي کارکنان مراکز بهداشتي درماني در   مونقي حسین،کیانیان تکتم، زارع مسعود، ايلدرآبادي اسحاق، کريمي .2

   51-60( : 1) 3 ;1393آموزش مددجويان و مراجعین. آموزش پرستاري. 

ي, صابر, سامان. وضعیت عملکرد کارکنان سالمت در آموزش ني, اسحق, کريمي مونقي, بهنام وشازارع, مسعود, کیانیان, تکتم, ايلدرآباد .3

   26-18(: 4)۷؛  1392 . سالمت جامعه.1392ن و مراجعین به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد در سال مددجويا

گیري و  هاي خون اي در اجراي رويه سامان صابر, تکتم کیانیان, صديقه مهرابیان, محمدرضا بسطامي. بررسي میزان رعايت اخالق حرفه .4

 .93-۷5(:31)9;پزشکي. گیري توسط پرستاران. مجله اخالق رگ

محمدرضا بسطامي, تکتم کیانیان, میالد برجي, مهدي امیرخاني, سامان صابر. ارزيابي شايستگي فرهنگي در پرستاران. مجله اخالق  .5
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 .۷2-65(: 36)10;پزشکي.

 بخشهاي در بستري سالمندان ديدگاه  از  پرستاران توسط شخصي حريم رعايت  .تکتم کیانیان ، عصمت نوحي ، سامان صابر ، مرضیه ذيحقي .6

  3شماره 1395پايیز   .جراحي  -پرستاري داخلي و جراحي.  داخلي

  شاخصهاي بر  قلبي ترياژ مقیاس اجراي تأثیر. آمنه, میرحقي امیرحسین, شاکري محمدتقي, کیانیان تکتم اضل اصغرپور اعظم, برفي دخت ف .7

  48 تا صفحه 40 از صفحه ; 1  شماره , 5  دوره , 1395بهار    : پرستاري داخلي و جراحيسینه.  قفسه درد با  مراجعین در ترياژ  زماني

  . تأثیراجرايکیانیان تکتم  ,حسیني سیده مريم ,حجت سیدکاوه ,شاکري محمدتقي ,ملک زاده جواد ,حصاري مقدم مريم ,چمنزاري حمید .8

 ; 1  شماره , 5  دوره , 1395بهار    : پرستاري داخلي و جراحيهاي ويژه. مراقبت بخش در بستري بیماران  خواب برکیفیت آرام زمان پروتکل

 . 56 تا صفحه 49 از صفحه

 ناباروري  درمان مرکز به کننده مراجعه نابارور زنان زندگي .کیفیتيغمايي فريده ,کرمان ساروي فتیحه ,کیانیان تکتم ,نوابي ريگي شهین دخت .9

 . 558 تا صفحه 549 از صفحه ; 5  شماره , 15  دوره , 1395مهر و آبان    : پايشآن.  با  مرتبط عوامل و شیراز شهر

 پرستاران وري بهره و کاري زندگي کیفیت سامان صابر, فريبا برهاني, علي نويديان, طاهره رمضاني, مهدي رضواني امین, تکتم کیانیان. ارتباط .10

 :  9, شماره 3دوره ؛  1392. مجله اخالق زيستي. 1391سال  در کرمان پزشکي علوم هاي دانشگاه بیمارستان

هاي دانشگاه علوم پزشکي  وري در پرستاران شاغل در بیمارستان رهنويديان علي، صابر سامان، کیانیان تکتم. همبستگي رضايت شغلي و به .11

 8-1( :1)  4 ;1393کرمان . فصلنامه مديريت ارتقاي سالمت. 

نويديان علي، صابر سامان، رضواني امین مهدي، کیانیان تکتم. همبستگي کیفیت زندگي کاري و رضايت شغلي در پرستاران شاغل در   .12

 15-۷( :2) 3 ;1393زشکي کرمان . فصلنامه مديريت ارتقاي سالمت. بیمارستانهاي دانشگاه علوم پ 

13. Borhani F1, Arbabisarjou A, Kianian T, Saber S. Assessment of Predictable Productivity of Nurses 

Working in Kerman University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals via the Dimensions of Quality of 

Work Life. Glob J Health Sci. 2016 Oct 1;8(10):55666. doi: 10.5539/gjhs.v8n10p65. 

14. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Saber S, Kianian T. Challenges and Barriers Faced by Home Care 

Centers: An Integrative Review. Medical-Surgical Nursing Journal. 2018;7(3). 

15. Kianian T, Kermansaravi F, Saber S, Aghamohamadi F. The Impact of Aerobic and Anaerobic 

Exercises on the Level of Depression, Anxiety, Stress and Happiness of Non-Athlete Male. Zahedan Journal of 

Research in Medical Sciences. 2018;20(1). 

16. Kianian T, Navidian A, Gheraatipour H. Assessment of teaching competencies of faculty members from 

the viewpoints of faculty members and students. Educ Strategy Med Sci. 2020; 13 (4) :342-350 

URL: http://edcbmj.ir/article-1-2149-fa.html (Persian) 

17. Packpour V, Allahverdi Mamaghani R, Kianian T. Comparison of Knowledge and attitude of Nursing 

Students and Nurses towards facts of aging period in 2019. Journal of Gerontology. 2020 Mar 10;4(4):0-

.(Persian) 

18. Valizadeh L, Kianian T, Najafi F, Pakpour V. Comparative study of community health nursing master's 

education program in iran and john hopkins school of nursing. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 

2019;16(12):865-80. (Persian) 

https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B0%DB%8C%D8%AD%D9%82%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/author/%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7884
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7884
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7884
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https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=56088
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=21501
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=202412
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=202412
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=202412
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=41185
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=41185
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=41185
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=12244
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=12244
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=12244
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=54755
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=54755
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=54755
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=48343
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=48343
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=48343
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=180931
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https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=21099
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=21099
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=21099
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=46765
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=46765
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https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1078
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19. Ghavi A, Valizadeh L, Zamanzadeh V, Kianian T. Designing and Validating Novel Scales for the 

Evaluation of Curriculum in Terms of Ethics and Justice. Iranian Journal of Medical Education. 2019 Apr 

10;19: 554-64. 

20. Kianian T, Lotfi M, Zamanzadeh V, Rezayan A, Hazrati M, Pakpour V. Exploring Barriers to the 

Development of Home Health Care in Iran: A Qualitative Study. Home Health Care Management & Practice. 

2021 Sep 6:10848223211038510 

21. Kianian T, Pakpour V, Zamanzadeh V, Lotfi M, Rezayan A, Hazrati M, Gholizadeh M. Cultural Factors 

and Social Changes Affecting Home Healthcare in Iran: A Qualitative Study. Home Health Care Management 

& Practice. 2022 Jan 11:10848223211072224.  

22. Hanieh Neshat, Masoud Jamshidi, Kafiyeh Aslani, Mina Abbasi, Toktam Kianian. The Impact of massage 

on the pain and fear levels of children during venipuncture: a clinical trial. International Journal of Pediatrics.  

International Journal of Pediatrics. 2022 

23.  Kianian T, Navidian A, Aghamohamadi F, Saber S. Comparing the effects of aerobic and anaerobic 

exercise on sleep quality among male nonathlete students. Nurs Midwifery Stud 2017; 6:168-73. 

24. Fereidouni A, Rassouli M, Kianian T, Elahikhah M, Souri H, Azizi S, Barasteh S. Factors related to good 

death in the Eastern Mediterranean Region: a systematic review. EMHJ. 2022; 28(8-2022). 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 )ترجمه(  1399. انتشارات حیدري. و مراقبت سالمت يدر پرستار يگذاراستیو س استیس ▪

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 1394کنگره ساالنه اخالق پزشکي ايران. . چهارمین توسط پرستاران  يتهاجم يها هيرو يدر اجرا  ياخالق حرفه ا تيرعا زانیم يبررس ▪

  ارائه پوستر

شرق کشور   انيدانشجو انهیکشوري سال ناریزاهدان. سم ابتي مراجعه کننده به مرکز د  1نوع  ابتينوجوانان مبتال به د  يزندگ تیفیک يبررس ▪

 )خالصه مقاله( 1390  زيیپا

  ، ييپرستاري و ماما  يالملل نیب ش يهما نیاول ن،یو مراجع انيدر آموزش مددجو يدرمان  يکارکنان مراکز بهداشت يتوانمندي آموزش يبررس ▪

 )خالصه مقاله(  1392تابستان  

و   ياددهيکشوري روشهاي  ش يهما نیاول ن،یو مراجع انيدر آموزش مددجو ي درمان يکارکنان مراکز بهداشت يعملکرد آموزش تیوضع يبررس ▪

 )خالصه مقاله( 1393در حوزه و دانشگاه،   ريیادگي

در مردان جوان  ي و فاکتورهاي موثر بر چاق ييپالسما نیستئیبر هموس ين يتمر يدوره ب  کيهوازي و   يدو نوع مختلف ورزش هوازي و ب  ریتاث ▪

 )خالصه مقاله( 1394و ورزش  يبدن  تیترب نينو يدستاوردهایمل ش يهما  نیکم تحرك. اول

  يکاربرد يپژوهش ها يکنگره  نی. دوم1394ورزشکار  ریپسر غ  انيخواب دانشجو تیفیبر ک يهواز ي و ب يهواز نيتمر ریتاث سهيمقا ▪

 و بلوچستان )خالصه مقاله( ستانیاستان س يعلوم پزشک يدانشگاه ها انيدانشجو
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کنگره   نی .اول يکارکنان مراکز بهداشت  يابيدر ارز يمشاهده عملکرد آموزش ستیو چک ل نیتوسط مراجع ي ابيارز ،يابيسه روس خود ارز سهيمقا ▪

 )خالصه مقاله(1393 يو تندرست يسالمت يي و ماما يپرستار يالملل نیب

 )خالصه مقاله(1398 زيسالمت سالمندان. تبر ش يهما نی. اوليدر رابطه با سالمند زيتبر يو نگرش پرستاران دانشگاه علوم پزشک دانش ▪

 

 فعاليت های فرهنگی 

 

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1401 بهمن آخرين بازبيني: 

 

 


