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پرستاری بیماریهای عفونی (کارشناسی پرستاری)
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پرستاری بیماریهای پستان (کارشناسی پرستاری)

.5

پرستاری بیماری سرطان (کارشناسی پرستاری)

.6

پرستاری بیماریهای خون (کارشناسی پرستاری)

.7

پرستاری بیماریهای غدد (کارشناسی پرستاری)

.8

پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی (کارشناسی پرستاری)

.9

پرستاری بیماریهای مزمن و توان بخشی (کارشناسی پرستاری)

 .11مفاهیم داخلی و جراحی ( 1کارشناسی پرستاری)
 .11مفاهیم و نظریههای پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری)
 .12پرستاری بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)
 .13مقدمهای بر پرستاری مراقبتهای ویژه (مباحث اخالق ،اقتصاد سالالمت و توسال هی مهالار هالا) (کارشناسالی ارشالد پرسالتاری
مراقبتهای ویژه)
 .14مراقبتهای پرستاری در بخش های مراقبت ویژه (مبحث درد) (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)
 .15پایشهای پیشرفته پرستاری (مبحث درد) (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)
 .16اخالق پرستاری و روابط حرفهای (کارشناسی ارشد پرستاری نظامی)
 .17مدیریت و رهبری (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان)
 .18اصول و نظریههای مدیریت (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری)
 .19نظریههای رهبری (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری)
 .21مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری)
 .21مدیریت خدما

پرستاری (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری)

 .22سنجش و اندازهگیری (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری)
 .23مدیریت آموزشی ( PhDپرستاری)
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 .24اخالق ،حقوق و قانون در روانپرستاری (کارشناسی ارشد روانپرستاری)
 .25اخالق و روابط حرفهای (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان)
مقاالت مربوط به کنگره ها و همایش های داخلی
 .1اتیولوژی سوختگی .سمینار سوختگی از پیشگیری تا نوتوانی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی .خرداد .1373
 .2آنمی سیكل سل .سمینار پرستاری بیماریهای خون .دانشكده پرستاری و مامائی زنجان.1375/3/28 .
 .3آموزش به بیمار مبتال به پر فشاری خون .همایش آموزش به بیمار (بیماریهای داخلی و جراحی ) .دانشكده پرستاری و مامائی شههید بهشهتی.
 1376/12/11لغایت .1376/12/12
 .4کتواسیدوز دیابتی .همایش فوریت های متابولیك .دانشكده پرستاری آجا 1377/7/27 .لغایت .1377/7/28
 .5بررسی موانع ازدواج دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر زنجان .همایش بهداشت روانی خانواده .دانشكده پرسهتاری و مامهائی
شهید بهشتی.1377/9/29 .
 .6مراقبت پرستاری در تغذیه بیماران سوخته .همایش مراقبت های پرستاری در سوختگی و جراحی های ترمیمی متداول – دانشكده پرستاری و
مامائی شهید بهشتی.1377/10/15 .
 .7قرصها و آمپولهای پروژسترونی .همایش تنظیم خانواده .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1378/3/26 .
 .8لولهگهذاری داخهل نهای .همهایش راهبردههای سیسهتماتیك پرسهتاری در مراقبهت از بیمهاران  .ICUدانشهكده پرسهتاری و مامهائی شههید
بهشتی 1378/3/30.لغایت .1378/3/31
 .9دیابت در سالمندی و آموزش به بیمار .اولین کنگره سراسری سالمندی با نگاهی تازه به سالمندان  -دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشهتی
و درمانی شهید بهشتی 1378/9/15 .لغایت .1378/9/17
 .11بررسی م یزان شیوع دیابت بارداری در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه های پره ناتال بیمارستان های آموزشی شهر تههران وابسهته
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی سال  .1379-80اولین کنگره پیشگیری از بیماریههای غیهر واگیهر .دانشهگاه علهوم پزشهكی و خهدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1381/8/7 .لغایت .1381/8/10
 .11بهبود مراقبت از بیماران دارای لوله گاستروستومی ( .)PEGنخستین کنگره از بالین تا آزمایشگاه در بیماریهای گوارش و کبد .دانشهگاه علهوم
پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 1381/9/26 .لغایت 1381/9/28
 .12تأثیر عسل بر مشكالت گوارشی .نخستین کنگره از بالین تا آزمایشگاه در بیمهاریههای گهوارش و کبهد .دانشهگاه علهوم پزشهكی و خهدمات
بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 1381/9/26 .لغایت 1381/9/28
 .13مراقبت از بیماران تحت  TPNدرمانی .نخستین کنگره از بالین تا آزمایشگاه در بیماریهای گوارش و کبد .دانشگاه علوم پزشكی و خهدمات
بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 1381/9/26 .لغایت 1381/9/28
 .14کاربرد درمانی عسل در بیماریهای عفونی .یازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسهیری ایهران .وزارت بهداشهت درمهان و
آموزش پزشكی 1381/12/9 .لغایت .1381/12/13
 .15مقاومتهای داروئی در عفونتهای میكروبی .دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران .وزارت بهداشهت درمهان و
آموزش پزشكی .زمستان .1382
 .16تاثیر عسل در ترمیم زخم های سوختگی .همایش سراسری جراحی پالستیك و سوختگی .نوزدهمین همایش سراسری تازه ههای پزشهكی و
پیراپزشكی اصفهان .دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان82/12/21-22 .
 .17بررسی عوارض ترمیم زخم سوختگی .همایش سراسری جراحی پالستیك و سوختگی .نهوزدهمین همهایش سراسهری تهازه ههای پزشهكی و
پیراپزشكی اصفهان.دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان82/12/21-22 .
 .18اثرات موسیقی درمانی بر سطح کنترل درد و آرامش روان .بیست و هشتمین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران 19 – 23 .اردیبهشهت
.1383
 .19بررسی ارتباط رژیم شیمی درمانی با شدت خستگی در بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در بیمارستان ههای شههدا و امهام
خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال  .1382چهارمین همایش هماتولوژی انكولوژی .ایران مشهد 3- 5.تیرماه .1383
 .21بیماریهای شایع عفونی در بالیا و سوانح .دومین کنگره سراسری بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیهر مترقبهه سهالن همهایش
های ذکریای رازی .آذر .1383
 .21اثر تحریكات حسی چند جانبه بر درد نوزادان .بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان .سالن همایش های ذکریای رازی .اردیبهشت .1384
 .22حضور زنان در جامعه از دیدگاه اسهالم و انقهالا اسهالمی ایهران .همهایش کشهوری جایگهاه زن در نظهام سهالمت .سهازمان بسهی جامعهه
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پزشكی.مرکز همایش های رازی .دوم لغایت سوم  /آذر ماه .1384 /
 .23کارگاه آموزشی اورژانسهای چشم .پانزدهمین کنگره سراسری چشم پزشكی ایران .مرکز همایش های رازی.1384/9/15-14 .
 .24پانل عفونت های بیمارستانی .چهاردهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسهیری ایهران.مرکهز همهایش ههای وزارت امهور خارجهه-26 .
.1384/9/30
 .25تاریخچه زلزله ایران و جهان .همایش سراسری چالش ها و چشم اندازهای نوین پرستاری در بحران 14 .و .1384/10/13
 .26چهره ایدز در کشورهای مختلف جهان .همایش سراسری ایدز از پیشگیری تا نوتوانی .1384/12/2-1 .تهران .دانشگاه علهوم پزشهكی شههید
بهشتی .تاالر امام علی (ع ).
 .27ضرورت و نحوه آموزش ایدز .همایش سراسری ایدز از پیشگیری تا نوتوانی .1384/12/2-1 .تهران .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .تاالر
امام علی(ع)
 .28کاربرد تدابیر غیر داروئی بر درد و اضطراا بیمهاران پهس از آرتروپالسهتی زانهو و مفصهل ران .سهی امهین کنگهره سهالیانه جامعهه جراحهان.
.1385/2/17
 .29بررسی و درمان آسیب های ناشی از له شدگی بعد از بالیا .دومین همایش پرستاری بحران 25 .لغایهت  27دی مهاه  .1385تهاالر امهام علهی
دانشگاه شهید بهشتی.
 .31تریاژ .دومین همایش پرستاری بحران 25 .لغایت  27دی ماه  .1385تاالر امام علی دانشگاه شهید بهشتی.
 .31کارگاه آموزشی  .CPRاولین کنگره نارسایی قلب ایران .1385/12/10 .سالن امام خمینی دانشكده پزشهكی دانشهگاه علهوم پزشهكی شههید
بهشتی
 .32تأثیر کاربرد ورزش های کف لگن و بیوفیدبك بر بی اختیاری استرسی ادراری 1386/2 /25 .دهمین کنگهره انجمهن اورولهوژی ایهران( 25
لغایت  28اردیبهشت .)1386سالن همایش های کتابخانه ملی ایران.
 .33نیازهای حمایتی و مراقبت های بهداشتی زنان با احتمال تشخیص سرطان پستان .سومین کنگره بین المللی سهرطان پسهتان.1386/11/25 .
سالن ابن سینا دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .34بررسی میزان یادگیری با استفاده از روش سخنرانی ( معلم محوری ) و بحث گروهی (یادگیرنده محهوری) در دانشهجویان تهرم  2کارشناسهی
پیوسته دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی سال  .1385 – 86نهمین همایش کشوری آموزش پزشكی ،روش های نوین در آمهوزش پزشهكی.
یزد ،سالن همایش بیمارستان شهید صدوقی یزد1386/12/15 .
 .35مقایسه میزان یادگیری با استفاده از روش سخنرانی ( معلم محوری ) و حل مسهاله و یهادگیری بهه روش خودآمهوز بها کهامپیوتر (یادگیرنهده
محوری) در دانشجویان ترم  4کارشناسی پیوسته دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشهتی سهال  .1385 – 86نهمهین همهایش کشهوری آمهوزش
پزشكی ،روش های نوین در آموزش پزشكی .یزد ،سالن همایش بیمارستان شهید صدوقی یزد1386/12/15 .
36. Functional Limitations of Patients with COPD & energy conservation techniques. The 3rd
international congress on Pulmonary Disease, Intensive care & Tuberculosis. October 15-18, 2007,
Tehran-Iran.
 .37تأثیر تدابیر تغذیه ای بر عوارض پس از جراحی در بیماران دچار شكستگی مفصل ران بستری در بخش های ارتوپدی بیمارستان ههای شههر
تهران ،سال  .1386سی و دومین کنگره سالیانه جامعه جراحان.1387/2/17 .
 .38رابطه آسیب شدید سر و متغیرهای فیزیولوژیكی و عوارض خارج مغزی .چهارمین کنگره سراسری علمی کاربردی طب نظامی و حوادث غیر
مترقبه .1387/3/2 .دانشكده پرستاری دانشگاه علوم پزشكی ارتش.
 .39بررسی مقایسه ای تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ،حل مساله و خود آموز با کامپیوتر در یادگیری دانشجویان پرستاری ترم  4شاغل به
تحصیل دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی  .اولین کنگره تحقیقات پرستاری و مامایی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
جزیره قشم.1387/10/4 .
 .41مقایسه تأثیر ماساژ با منتول ( حاوی اسانس نعنا فلفلی ) و روغن بادام شیرین بر درد بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس عضو انجمن
حمایت از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس مازندران در شهر ساری سال  .1385اولین کنگره تحقیقات پرستاری و مامایی واحد بین الملل
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .جزیره قشم.1387/10/4 . .
 .41تومورهای مثانه .دوازدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران (اردیبهشت .)1388سالن همایش های کتابخانه ملی ایران.
 .42بررسی تأثیر الگوی آموزش بالینی تلفیقی بر سطح درک و عملكرد دانشجویان پرستاری در کارآموزی بالینی ارولوژی .اولین همایش سراسری
آموزش بالینی در پرستاری و مامایی 14-15 .مرداد ماه  .1388اردبیل .دانشكده پرستاری و مامایی.
 .43عوامل تسهیل کننده و بازدارنده اجرای فرآیند پرستاری .دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سالمت 28-30 .بهمن .1388
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کرمان.
44. Behavioral management of headache. The second International Congress of Headache. 21-23
April 2010.Tehran. Iran.
 .45تجارا پرستاران بخش های جراحی در مورد درد پس از جراحی بیماران .هشتمین همایش پرستاری جامعه جراحان همزمان با سی و
چهارمین کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان ایران  11-15اردیبهشت  .1389تهران .سالن همایش های صدا و سیما.
 .46تجارا زنان مبتال به بی اختیاری ادراری  .چهارمین کنگره پرستاری ارولوژی ایران همزمان با سیزدهمین کنگره بین المللی ارولوژی ایران.
 23-26اردیبهشت  .1389تهران .سالن پژوهشگاه نیرو.
th
47. How is multiple sclerosis diagnosed and treated? The 7 International Congress of Multiple
Sclerosis. 4-5 Nov 2010. Tehran, Iran.
 .48اثر آموزش مدیریت استرس بر شیوههای مقابلهای پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی شهر
تهران .پنجمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران 13-15 .آذر ماه  .1389مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
49. Circumcision in 3 months old boy: A case report for nursing care. 14th Congress of Iranian
Urological Association (5th Urologic nursing congress). 3-6 May 2011. Tehran, Iran.
 .51کیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه پزشكان ،پرستاران ،بیماران و همراهان آنها در بخشهای جراحی .سی و پنجمین کنگره علمی
ساالنه جامعه جراحان ایران 16 .لغایت  20اردیبهشت  .1390مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .51تجربه تنیدگی اخالقی پرستاران :یك مطالعهی کیفی .ششمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران .یكم تا سوم آذر .1390مرکز همایشهای
بینالمللی رازی.
 .52پاسخ معنوی پرستاران آیسییو به تنیدگی اخالقی :یك مطالعهی کیفی .سمینار قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشكی سمنان 25 .و 26
بهمن ماه  .1390دانشگاه علوم پزشكی سمنان.
 .53باورهای مذهبی پرستاران آیسییو در پاسخ به تنیدگی اخالقی :یك مطالعهی کیفی .سمینار قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشكی
رفسنجان 26 .و  27بهمن  .1390دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان.
 .54واکنشهای جسمی پرستاران آیسییو به تنیدگی اخالقی :یك مطالعه کیفی .سی و ششمین کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان ایران16 .
لغایت  20اردیبهشت  .1391مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
55.
Ethical problems observed by nursing students in urologic wards. 15th Congress of Iranian
Urological Association (6th Urologic nursing congress). 10-13 May 2012. Tehran, Iran.
 .56ارتباط ویژگیهای جمعیتشناسی با تنیدگی اخالقی و قصد ترک خدمت پرستاران آیسییو .پنجمین سمینار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش.
 22آذر  .1391گرگان .دانشكده پرستاری ومامایی بویه.
 .57کیفیت مراقبتهای پرستاری در زمان بحران .هفتمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران 23 .آذر  .1391مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .58بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی مدیریت بحران/بالیا بیمارستانهای نظامی شهر تهران در سال  20 .1391و  21اسفند .1391
همایش پرستاری و مدیریت بحران .ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 .59بررسی مقایسهای فراوانی ،شدت و سطح تعارض پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای در بیمارستانهای دانشگاهی و
غیردانشگاهی یزد در سال  .1390سی و هفتمین کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان ایران 13 .لغایت  18اردیبهشت  .1392مرکز همایشهای بین-
المللی رازی.
 .61طراحی و روانسنجی مقیاس تنیدگی اخالقی پرستاران بخش مراقبت ویژه .اولین کنگره ملی اخالق حرفهای در پرستاری 4 .لغایت  6خرداد
 .1392دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .61معیارها و برآیندهای ترخیص .ششمین کنگره بینالمللی بیماریهای ریوی ،مراقبتهای ویژه و سل 1392/7/20 .لغایت  .1392/7/23سالن
همایشهای دانشگاه شهید بهشتی.
th
62. Professional Conflict and Strategies of Conflict Management. 17 Congress of Iranian
Urological Association (8th Urologic nursing congress) 29 April-2 May 2014. Tehran, Iran.
 .63بررسی همبستگی رضایت شغلی با خالقیت پرستاران شاغل در بیمارستان کودکان شفیعزاده بابل .سی و هفتمین کنگره علمی ساالنه جامعه
جراحان ایران 20 .لغایت  24اردیبهشت  .1393مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .64طراحی و روانسنجی "همبستگی دیسترس اخالقی با فرسودگی شغلی پرستاران آیسییو" .دومین کنگره ملی اخالق حرفهای در پرستاری.
 7لغایت  8خرداد  .1393دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .65آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری در ارتباط با بیاختیاری ادرار .انجمن علمی مراقبت از استومی ایران 1393/7/25 .سمپوزیوم بیاختیاری
ادراری .محل انجمن علمی مراقبت از استومی ،تهران ،ایران.
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 .66بررسی همبستگی تنیدگی اخالقی با فرسودگی شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی
شهید بهشتی ،سال  .1392اولین کنگره اخالق و فرهنگ در نظام سالمت .1393/7/30 .دانشكده پرستاری شاهد.
 .67گزارش کاربرد ابزار بررسی مخاطرات و آسیبپذیری  KP-HVAدر بیمارستان منتخب تهران( .پوستر) .چهارمین همایش سراسری
پرستاری و مدیریت بحران در نیروهای مسلح .دانشگاه علوم پزشكی بقیهاهلل1393/12/12-13 .
 .68آینده پژوهشی در آموزش بالینی .آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل :ارتقاء آموزش بالینی .1393/12/19-18 .مرکز همایشهای
رازی.
 .69بررسی میزان مطابقت آموزشهای پرستاری حین ترخیص بیماران آنژیوگرافی بستری در بخش آنژیوگرافی با استانداردها در مراکز منتخب
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی سال  .1393سی و نهمین کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان ایران 26 .لغایت  30اردیبهشت  .1394مرکز
همایشهای بینالمللی رازی.
 .71تاریخچه پیوند کلیه در ایران و جهان .سمینار پرستاری پیوند کلیه 1394/6/4 .لغایت  .1394/6/5بیمارستان مدرس .تهران ،ایران.
 .71میزان مطابقت اصول مراقبتهای پرستاری سونداژ زنان با استانداردها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی قم در سال .1393
هجدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران 7 .لغایت  10مهر  .1394پژوهشگاه نیرو .تهران .ایران.
 .72توانمندسازی پرستاران در بخشهای مراقبت ویژه .کنگره بینالمللی بیماریهای ریوی ،مراقبتهای ویژه و سل 1394/7/20 .لغایت
 .1394/7/23مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .73شاخصهای انسان سالم در ادیان و آئینهای مختلف .همایش سالمت معنوی از منظر نه البالغه .1394/12/19 .دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .74بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار با تنش شغلی پرستاران .چهلمین کنگره علمی ساالنه جامعه جراحان ایران 20 .لغایت  24اردیبهشت
 .1395مرکز همایشهای بینالمللی رازی .تهران ،ایران.
 .75تأثیر آموزش سونداژ زنان به روش شبیه سازی بر عملكرد پرستاران .نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران 2 .لغایت  5شهریور .1395
مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی .تهران ،ایران.
 .76آیا بین سالمت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان ارتباط وجود دارد؟ چهارمین همایش ملی سالمت معنوی 1395/10/15 .لغایت
 .1395/10/16قم ،ایران.
مقاالت مربوط به کنگره ها و همایش های خارجی
1. Effect of Pelvic floor exercises with biofeedback for stress urinary incontinence.EAU 1st
Eastern Mediterranean Meeting. Gloria Convention Centre, Antalya, Turkey.19-20 October
2007.
2. Comparative Study of pain following intramuscular injections by Z routine methods.11th
international Nursing Research Conference. Madrid, Spain. 14-16 November 2007 .
3. Effect of Massage & Aromatherapy on MS related pain in Mazandaran MS Association in Sari
(Iran). 19th international nursing resaerch congress focusing on evidence based practice in
singapore. July 2008.
4. The experience of oral distress in ICU nurses: A qualitative study. 1st Global Congress for
Qualitative Health Research. Seoul, Korea. June 23-25, 2011.
5. Quantum Leadership: Management of the 21st century. First International Conference on
Research in Behavioral and Social Science. Istanbul Turkey. 27th July 2015. (Poster
)Presentation
6. Assess levels of ethical conflict among Persian nurses: Psychometric properties of the Ethical
Conflict in Nursing Questionnaire-Critical Care Version in Farsi Language. International
)Council of Nurses Congress. Barcelona, Spain. 27 May- 1June 2017. (Poster Presentation
7. Acceptance of clinical teacher role by nursing PhD graduates. A step towards the development
of nursing professional education: A qualitative study. International Congress of Nursing and
)Professionalism in Iran and the World. 6-8 September 2017. Urmia, Iran. (Poster Presentation
8. Challenges and Strategies of nursing instructors in clinical education of nursing profession: A
qualitative study. International Congress of Nursing and Professionalism in Iran and the
)World. 6-8 September 2017. Urmia, Iran. (Poster Presentation
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مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخل کشور
.1

آتشزاده شوریده ،ف .بررسی و شناخت سردرد .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 1371؛ 9؛ .28-33

.2

آتشزاده شوریده ،ف .داروهای حل کننده لخته خون .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامائی شهیدبهشتی1372؛ ص .51-46

.3

آتشزاده شوریده ،ف .پاتوبیولوژی عفونت اچ.آی.وی .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامائی شهیدبهشتی  :1372ص .12-6

.4

آتشزاده شوریده ،ف .بررسی تاثیر آرامسازی برفشارخون بیماران مبتال به هیپرتانسیون مراج ه کننده به درمانگاهها .فصلنامه
علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان؛ 1375؛ 17

.5

آتشزاده شوریده ،ف .بررسی موانع ازدواج دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی زنجان آزاد اسالمی.
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان1376 .؛ .19

.6

آتشزاده شوریده ،ف .پرفشاری خون و درمان آن .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی1376.؛ 14؛ .1 – 16

.7

آتشزاده شوریده ،ف .بررسی وزن؛ قد و وض یت بینائی کودکان دبستانی در شهر زنجان .فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه
علوم پزشكی زنجان1377 .؛.25

.8

آتشزاده شوریده ،ف .پیشگیری از عفونت زخم جراحی .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی؛ بهار و تابستان
1378؛ ص .71-67

.9

آتشزاده شوریده ،ف .ترومبوز ورید عمقی .فصلنامه دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،پاییز و زمستان .1381

 .11آتشزاده شوریده ،ف .چكیده مقاله بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در خانم های باردار مراج ه کننده به درمانگاه های پره
ناتال بیمارستان های آموزشی شهر تهران وابسته به وزار

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی .ویژه نامه کنگره پیشگیری از

بیماری های غیر واگیر فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش در پزشكی.سال  .26شماره  .3پاییز .1381
 .11آتشزاده شوریده ف ،شیری ح ،مشتاق عشق ز ،صنی ی م .تأثیر تمرینا

ورزشی بر توانائی انجام ف الیت های روزمره زندگی

زنان مبتال به مولتیل اسكلروز مراج ه کننده به انجمن مولتیپل اسكلروز ایران در سال .1381-1381مجله علمی دانشگاه علوم
پزشكی رفسنجان .سال دوم  ,شماره 3و .4تابستان و پاییز .1382
 .12آتشزاده شوریده ف ،خزایی ن ،زهری انبوهی س .بررسی شد

درد تزریق عضالنی با روش م مولی و  ..zنشریه دانشكده

پرستاری و مامایی شهید بهشتی.تابستان .1383
 .13نیكروان مفرد ،م .آتشزاده شوریده ،ف .پمپ بالنی داخل آئور  .فصلنامه علمی – پژوهشی طب و تزکیه – شماره  1و  2سال
.1385
 .14آتشزاده شوریده ،ف .فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراج ه کننده به درمانگاه های زنان و
زایمان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران طی سال های  .1379-81مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی

سال

رفسنجان.

پنجم.

شماره

سوم.

پاییز

.1385

قابل

دسترسی

در:

http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=193&sid=1&slc_lang=fa
 .15آتشزاده شوریده ،ف .کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان نارسایی حاد کلیوی .فصلنامه علمی – پژوهشی طب و
تزکیه.

بهار

و

تابستان

.1385

تاریخ

چاپ

.1386

قابل

دسترسی

در:

http://www.tebvatazkiyeh.ir/browse.php?a_id=118&sid=1&slc_lang=fa
 .16آتشزاده شوریده ،ف .بررسی میزان یادگیری با استفاده از روش سخنرانی ( م لم محوری ) و بحث گروهی (یادگیرنده
محوری) در دانشجویان ترم  2کارشناسی پیوسته دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی سال (.1385 – 86چكیده مقاله ).
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدما

بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد .سال پانزدهم .شماره پنجم .زمستان

.1386ص 66
 .17آتشزاده شوریده ،ف .مقایسه میزان یادگیری با استفاده از روش سخنرانی ( م لم محوری ) و حل مساله و یادگیری به روش
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خودآموز با کامپیوتر (یادگیرنده محوری) در دانشجویان ترم  4کارشناس ی پیوسته دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی سال
(.1385 – 86چكیده مقاله ) .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدما

بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد .سال

پانزدهم .شماره پنجم .زمستان .1386ص 193
 .18قزلقاش ع ،آتشزاده شوریده ف* ،علوی مجد ح ،یغمایی ف .مقایسه میزان یادگیری خواندن صحیح الكترو کاردیوگرام با
استفاده از روش سخنرانی ،حل مسأله و یادگیری خود آموز با رایانه در دانشجویان پرستاری .فصلنامه پژوهش پرستاری11(3 .و
 .)11پاییز و زمستان .5-17 .1387
19. Atashzadeh Shourideh F. Behavioral management of headache (abstract). Iranian Journal of
Neurology. Supplement of International Congress of Headache. April 2010. 126-7.
 .21مومنی خ م ،اکبری م ،آتشزاده شوریده ف .رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی در پرستاران .فصلنامه علمی – پژوهشی طب
و تزکیه .پاییز و زمستان  .1388شماره  .75-74ص  .29-37تاریخ چاپ مرداد  .1389قابل دسترسی در:
http://www.tebvatazkiyeh.ir/browse.php?a_id=64&sid=1&slc_lang=fa
 .21آتشزاده شوریده ف ،حسنی پ .اقدام پژوهی :راهی برای ارتقا کیفیت خدما پرستاری .فصلنامه پژوهش پرستاری .تابستان
 .1391دوره ششم .شماره  .48-58 .21قابل دسترسی در:
http://ijnr.ir/browse.php?a_id=841&sid=1&slc_lang=fa
 .22آتشزادهشوریده ف ،اشکتراب ط ،یغمایی ف .عوامل مؤثر بر اجرای فرآیند پرستاری توسط پرستاران :یک مطال هی کیفی.
فصلنامه دانش و تندرستی .پاییز  .16-23 )3( 6 .1391قابل دسترسی در:
http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/102/82
 .23آتشزادهشوریده ف ،اشکتراب ط ،یغمایی ف .پاسخ پرستاران بخش مراقبت ویژه به تنیدگی اخالقی :یک مطال ه کیفی .مجله
پرستاری مراقبت ویژه .159-168 .1391 )4( 4 .قابل دسترسی درhttp://www.inhc.ir/browse.php?a_code=A- :
10-271-3&slc_lang=fa&sid=1
24. Atashzadeh Shourideh F, Ashktorab T, Yaghmaie F. Responses of ICU nurses to moral
distress: A qualitative Study. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2012, 4 (4) 159-168.
>Access in <http://www.inhc.ir/browse.php?a_id=348&slc_lang=en&sid=1...1
 .25آتشزادهشوریده ف ،اشکتراب ط ،یغمایی ف .تجربه پرستاران بخش آیسییو از تنیدگیهای اخالقی :یک مطال هی کیفی.
دانشور پزشكی .1391 )95( 19 .قابل دسترسی در:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=396&sid=1&slc_lang=fa
 .26پیشگویی اح ،آتشزاده شوریده ف* ،بارباز اح ،زارعیان آ .مقایسه سه روش سخنرانی ،حل مسأله و خودآموزی با رایانه ،بر
مهار

محاسبه دارویی درس مراقبتهای ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی .شهریور

 .421-429 )6( 12 ،1391قابل دسترسی در:
http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=1798&sid=1&slc_lang=fa
 .27بزرآبادی فراهانی ز ،جودکی م ،اشکتراب ط ،زایری ف ،آتشزاده شوریده ف .تأثیر سه روش برقراری ارتباط بر میزان
رضایتمندی بیماران تهویه مكانیكی بستری در بخش مراقبتهای ویژه اراک .نشریه علمیپژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی
شهید بهشتی .تابستان  .51-46 )77( 22 ،1391قابل دسترسی در:
http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/1526/32775/566121
 .28آتشزاده شوریده ف ،پازارگادی م ،زاغریتفرشی م .تببین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینف ان با مطال ه
پدیدارشناسی .مجله تحقیقا

کیفی در علوم سالمت .پاییز  .214-228 )3( 1 ،1391قابل دسترسی در:

http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_id=119&sid=1&slc_lang=fa
 .29آتشزادهشوریده ف ،اشکتراب ط ،یغمایی ف ،علویمجد ح .ارتباط ویژگیهای جم یتشناسی با تنیدگی اخالقی و قصد ترک
خدمت پرستاران آیسییو .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشكی .بهمن  .59-71 )7( 5 ،1391قابل دسترسی در:
http://ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_id=86&sid=1&slc_lang=fa
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 .31آتشزادهشوریده ف* ،اسماعیلزاده س ،زاغریتفرشی م ،علویمجد ح .عابدس یدی ژ .بررسی مقایسهای فراوانی ،شد

و سطح

ت ارض در پرستاران آیسییو بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و بیمارستانهای غیروابسته به دانشگاه شهر یزد .نشریه علمی-
پژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .اسفند .9-16 )79( 22 ،1391
 .31آتشزادهشوریده ف ،عابدس یدی ژ ،حیدری مر .گردآوری اطالعا

در پژوهشهای تاریخی .فصلنامه علمیپژوهشی طب و

تزکیه .بهار  .51-61 )1( 22 ،1392قابل دسترسی در:
http://tazkiyeh.behdasht.gov.ir/uploads/Pajuhesh_Spring92.pdf
 .32آتشزاده شوریده ف* ،حیدریزاده خ .بررسی رعایت استانداردهای اعتبار بخشی مدیریت بحران/بالیا در بیمارستانهای نظامی
شهر تهران ،سال  .1391فصلنامه پزشک و پرستار در رزم .5-11 )22( 21 ،1392.قابل دسترسی در:
http://npwjm.ajaums.ac.ir/browse.php?a_id=57&sid=1&slc_lang=fa
 .33نبیزاده قرقوزار ز ،آتشزاده شوریده ف* ،خزایی ن ،علوی مجد ح .بررسی میزان ت هد سازمانی در پرستاران بالین .فصلنامه
مدیریت پرستاری .41-48 )2( 2 ،1392 .قابل دسترسی در:
http://www.ijnv.ir/browse.php?a_code=A-10-347-1&slc_lang=fa&sid=1
 .34آتشزاده شوریده ف ،رسولی م ،زاغریتفرشی م .فرآیند ترک خدمت پرستاران :یک مطال ه کیفی .مجله تحقیقا

کیفی در علوم

سالمت .بهار  .62-79 )1( 3 ،1393قابل دسترسی در:
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-140-2&slc_lang=fa&sid=1
 .35نبیزاده قرقوزار ز ،آتشزاده شوریده ف* ،خزایی ن ،علوی مجد ح .همبستگی ویژگیهای جم یتشناسی با ت هد سازمانی
پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،سال  .1391مجله توس ه پژوهش در
پرستاری و مامایی .بهار و تابستان  .32-38 )1( 11 ،1393قابل دسترسی در:
http://www.goums.ac.ir/jgbfnm/browse.php?a_code=A-10-1-30&slc_lang=fa&sid=1
 .36نبیزاده قرقوزار ز ،آتشزاده شوریده ف* ،خزایی ن ،علوی مجد ح .مریمالسادا هاشمی .آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از
دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آنان مؤثر است؟ دو ماهنامه پرستاری و مامایی ارومیه .مرداد  .341-347 )5( 12 ،1393قابل
دسترسی درhttp://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=1328&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 :
 .37نجفی اناری ح ،رسولی م ،آتشزاده شوریده ف ،نامداری م .حسابرسی مراقبتهای تغذیهای در نوزادان نارس .فصلنامه مدیریت
پرستاری .زمستان  .29-37 )4( 2 ،1392قابل دسترسی در:
http://www.ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/hamidnicu-A-10-419-1-4434676.pdf
 .38آتشزاده شوریده ف* ،اشکتراب ط ،یغمایی ف ،علویمجد ح .پاسخهای مذهبی پرستاران آیسییو به دیسترس اخالقی :یک
مطال ه کیفی .مجلهی پژوهش در دین و سالمت .زمستان  .3-13 )1( 1 ،1393قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/6941/6157
 .39آتشزاده شوریده ف* ،افشار ا ،نادری م ،علویمجد ح .همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران با تنش شغلی
پرستاران .مدیریت ارتقای سالمت .زمستان  .72-79 )1( 4 ،1393قابل دسترسی در:
http://jhpm.ir/browse.php?a_code=A-10-42-1&slc_lang=fa&sid=1
 .41صادقزاده ناصری م ،اشکتراب ط ،آتشزاده شوریده ف ،علویمجد ح .بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در
پرستاران منتخب بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشكی و خدما

بهداشتی درمانی شهرستانهای فسا و جهرم در

سال  .1392نشریه علمیپژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .تابستان  .53-61 )85( 24 ،1393قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/index.php/jnm/article/view/8317
 .41خانیان ح ،حسینی م ،آتشزاده شوریده ف ،چایبخش س .درک رفتار ورزشی دختران نوجوان شهر تهران بر اساس الگوی
مراحل تغییر در سال  .1391-92نشریه علمیپژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .تابستان .11-21 )85( 24 ،1393
قابل دسترسی درhttp://journals.sbmu.ac.ir/index.php/jnm/article/view/8218/6546 :
 .42بهبودی م،آتشزاده شوریده ف* ،نوریان م ،جامبر سنگ ،محتشمی ج .بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شد
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خستگی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه نوزادان .مجله دانشكده پرستاری و مامایی ارومیه ،)12( 12 ،اسفند -1118 ،1393
 .1111قابل دسترسی در:
http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=2049&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
 .43پشتچمن ز ،جدید میالنی م ،آتشزاده شوریده ف ،اکبرزاده باغبان ،عر .بررسی تأثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی و پیامكی
بر تب یت از درمان در بیماران جراحی بایپس شریان کرونر .نشریه پرستاری قلب و عروق ،)2( 3 .تابستان  .6-14 ،1393قابل
دسترسی درhttp://journal.icns.org.ir/browse.php?a_id=192&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 :
 .44موسیزاده ساری ز ،مالكی م ،آتشزاده شوریده ف* ،محرابی ی .بررسی میزان رعایت مراقبت استاندارد از تراکئوستومی و
برخی موانع مؤثر بر آن از دیدگاه پرستاران .فصلنامه پرستاری داخلی جراحی .39-46 )1( 4 ،1394 ،قابل دسترسی در:
http://www.ijmsn.ir/browse.php?a_id=318&sid=1&slc_lang=fa
 .45مالكی م ،اشکتراب ط ،آتش زاده شوریده ف ،اسماعیلی س م .جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسالمی .فصلنامه اخالق
پزشكی .تابستان  .87-119 )32( 9 ،1394قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9501/7355
 .46امیدی ک ،آتشزاده شوریده ف* ،شیرینآبادی فراهانی ا ،پهلوانزاده ب ،خان لی مجن ل .میزان مطابقت مراقبت های پرستاری
حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان .فصلنامه پرستاری داخلی جراحی.24-32 )2( 4 ،1394 ،
قابل دسترسی درhttp://www.ijmsn.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa :
 .47مهدوی سرشت ر ،آتشزاده شوریده ف* ،برهانی ف ،باغستانی ا .بررسی همبستگی شجاعت اخالقی و حساسیت اخالقی
پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكی تبریز در سال  .1393مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشكی،1394 .
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()3

39-27:

.

قابل

دسترسی

در:

http://ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-61-

363&slc_lang=fa&sid=1
 .48رستمی م ،زاغریتفرشی م ،آتشزاده شوریده ف ،علویمجد ح .مقایسه دیدگاه مدیران و کارکنان در خصوص تأثیر اجرای
حاکمیت بالینی بر ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی البرز سال  .1392نشریه علمی-
پژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .بهار  .51-56 )88( 25 ،1394قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/view/9818/7489
49. Piri Neghabadi F, Nourian M, Shirinabadi Farahani A, Pourhoseingholi MA, Atashzadeh
shoorideh F (2015) Auditing phototherapy-related nursing care in neonatal general and intensive
care units. Iranian Journal of Critical Care Nursing; 8 (3): 167-172. Accessible:
http://www.inhc.ir/browse.php?a_id=686&sid=1&slc_lang=fa
 .51پشتچمن ز ،جدید میالنی م ،آتشزاده شوریده ف ،اکبرزاده باغبان ،عر .بررسی تب یت از درمان بیماران ب د از جراحی پیوند
شریان کرونر در بیمارستانهای شهر تهران سال  .1393مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،)4( 22 .مهر و آبان ماه -675 ،1394
 .668قابل دسترسی درhttp://jsums.medsab.ac.ir :
 .51پوالدی ف ،آتش زاده شوریده ف* ،عباس زاده ع ،مسلمی ا .بررسی همبستگی دیسترس اخالقی با فرسودگی شغلی پرستاران
شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی شهر تهران در سال  .1392مجله ایرانی اخالق و
تاریخ پزشكی . 45-37: )4( 8 ;1394 .قابل دسترسی در:
http://ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5568&sid=1&slc_lang=fa
 .52آتشزادهشوریده ف ،زاغریتفرشی م ،حیدریخیاط ن ،شیخمیالنی آ ،گیالسی ح ،صابری م .دیدگاه دانشجویان پرستاری در
مورد اهمیت رفتارهای مراقبتی در ابتدا ،میانه و انتهای دوره کارشناسی .مجله دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی
تهران (حیا )1394 .؛  .63-73 )3( 21قابل دسترسی در:
http://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id=1199&sid=1&slc_lang=fa
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 .53آتشرزمجیرنده ط ،نیرومندزندی ک ،آتشزاده شوریده ف ،حسینآبادی فراهانی مج ،طالبی ا ،بلورچیفرد ف .ارتباط بین
حمایت اجتماعی خانواده با تصویر ذهنی در بیماران سوختگی .نشریه روانپرستاری ،دوره  ،3شماره  .1-9 ،4قابل دسترسی در:
قابل دسترسی درhttp://ijpn.ir/browse.php?a_id=680&sid=1&slc_lang=fa :
 .54شیخذکریایی ن ،آتشزاده شوریده ف* ،علویمجد ح رابطه اخالق حرفهای و ت هد سازمانی در اساتید دانشگاه علوم پزشكی
کردستان .نشریه علمیپژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .زمستان  .21-31 )91( 25 ،1394قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/view/11965/9068
 .55جهاندار ف ،محتشمی ج ،آتشزاده شوریده ف ،پیشگویی اح .بررسی اثربخشی سبک مذاکره بر شد

ت ارض اخالقی پرستاران

بخش مراقبتهای ویژه شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشكی گیالن در سال  .1394مجله ایرانی اخالق و تاریخ
پزشكی . 49-37: )1( 9 ،1395 .قابل دسترسی در:
http://ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5673&sid=1&slc_lang=fa
 .56رستمی نوری ف ،آتشزاده شوریده ف* ،نیرومند زندی ک ،کاوسی ا ،مالكی م .میزان مطابقت اصول مراقبتهای پرستاری
سونداژ زنان با استانداردها ،در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی قم ،سال  .1393مجله دانشگاه علوم پزشكی قم .مرداد
 . 74-64: )5( 11 ،1395قابل دسترسی در:
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=1023&sid=1&slc_lang=fa
 .57منوچهری ه ،ایمانی ا ،آتشزاده شوریده ف ،علوی مجد ح .تجربه دانشجویان پرستاری از کار حین تحصیل :یک مطال ه کیفی.
نشریه پژوهش پرستاری ،خرداد و تیر  .32-42 )2( 11 ،1395قابل دسترسی در:
http://www.ijnr.ir/browse.php?a_id=1714&sid=1&slc_lang=fa
 .58فانی م ،اسماعیلی م ،عبدالجباری م ،آتشزاده شوریده ف ،کرمخانی م .سالمت م نوی در بستر عوامل اجتماعی م نویتافزا از
نگاه نهجالبالغه .مجلهی پژوهش در دین و سالمت .62-55 )4( 2 ،1395 .قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/14202/11262
 .59آتشزاده شوریده ف ،کرمخانی م ،شكری خوبستانی م ،فانی م ،عبدالجباری م .جستجوی مفهوم سالمت م نوی و شاخصهای
انسان سالم در ادیان و آیینهای مختلف .مجلهی پژوهش در دین و سالمت .71-63 )4( 2 ،1395 .قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/14204/11041
 .60آتشزاده شوریده ف ،عبدالجباری م ،کرمخانی م ،شكری خوبستانی م ،پیشگویی اح .رابطهی سالمت م نوی پرستاران با
رفتارهای مراقبتی آنان .مجلهی پژوهش در دین و سالمت .5-15 )1( 3 ،1395 .قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/11648/11482
 .61آتشزاده شوریده ف ،ایمانی ا ،زاغریتفرشی م .مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملكرد پرستاری .مجله راهبردهای
توس ه در آموزش پزشكی .21-34 )1( 3 ،1395 .قابل دسترسی درhttp://dsme.hums.ac.ir/article-1-103-:
fa.html
 .62حسن شیری ف ،موسوی س س ،آتشزاده شوریده ف  .خود مراقبتی در بیماران مبتال به دیابت :کیفیت گزارش روش شناسی
*

مطال ا

کارآزمایی شاهددار تصادفی منتشر شده در مجال

داخلی از ابتدای سال  1391تا تیر ماه  .1395مجله غدد درون ریز و

متابولیسم ایران 446 )6( 18 ،1395 .تا .454قابل دسترسی در:
http://ijem.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=2121&sid=1&slc_lang=fa
 .63برهانی ف ،آتشزاده شوریده ف ،پورحسینقلی ما ،م انی س .همبستگی بین جو اخالقی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستان-
های منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .مجله اخالق پزشكی .51-58 )38( 11 ،1395 .قابل دسترسی در:
http://journals.sbmu.ac.ir/en-me/article/view/15886
 .64منوچهری هومان ،ایمانی الهام ،آتش زاده شوریده فروزان ،علوی مجد حمید .چالشهای کار دانشجویی از دیدگاه پرستاران:
یک مطال ه کیفی با رویكرد تحلیل محتوا .نشریه کومش .318-294: )2( 19 ;1396 .قابل دسترسی در:
https://koomeshjournal.semums.ac.ir/browse.php?a_id=3155&sid=1&slc_lang=fa
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 میزان مطابقت. سلمانی فاطمه، نادری روش نادره، ایلخانی مهناز، موسوی سولماز، آتش زاده شوریده فروزان، کریمیان سمانه.65
آموزشهای پرستاری حین ترخیص با استانداردهای آموزش بیماران مبتال به دیابت با استانداردهای موجود در بیمارستانهای
 مجلهی غدد درونریز و متابولیسم.1394 بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال

منتخب دانشگاه علوم پزشكی و خدما

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2133-fa.html : قابل دسترسی در.91-84 :)2( 19; 1396 .ایران
 اثر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سبک. آتش زاده شوریده فروزان، عرشی شهنام، آتشزاده شوریده حمیرا.66
.251-244 :)4( 19; 1396 . مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران. بیماران مبتال به دیابتHbA1C  خودکارآمدی و،زندگی
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2258-fa.pdf :قابل دسترسی در
 مجله. مالک انسان سالم از نگاه متون دینی. کرمخانی مرضیه، آتشزاده شوریده فروزان، عبدالجباری مرتضی، فانی مهدی.67
: قابل دسترسی در.117-114 )1( 4 ؛1396 .پژوهش در دین و سالمت
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/13417/14050
 رابطه سبک رهبری با عدالت. اکبرزاده باغبان علیرضا، آتش زاده شوریده فروزان، شهاب لواسانی فریبا، منوچهری هومان.68
: قابل دسترسی در. 82-73: )2  و1( 6 ;1396 . فصلنامه مدیریت پرستاری.سازمانی درکشده پرستاران
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http://nurses.uroweb.org/guideline/male-external-catheters-in-adults-urinary-catheter/management
 .21جوالی م ،برنز سم ( )1395ضروریا

پرستاری مراقبتهای ویژه ( .)AACNویرایش سوم .مترجم :آتشزاده شوریده ف،

پیشگویی اح ،حیدری مر ،سیدمظهری م ،نوروززاده ر .تهران :نشر جام هنگر -سالمی.
ویرایش کتاب
 .1درسنامه داخلی جراحی )1388( 2تألیف آتشزاده شوریده ف و همكاران .ویراستار :آتشزاده شوریده ف (کتاب تالیفی) .تهران:
انتشارا

بشری.

 .2کوبوسن -بوخورست اچ ،فارل جی ،جیا -سانچز ام ،پیرس آی ،شونسن تی ،وهر اس و همكاران .سونداژ :سوندهای به جا
ماندنی در بزرگساالن مجرایی و فوق عانهای ( )2112مترجم :آتشزاده شوریده ف و همكاران .ویراستار :آتشزاده شوریده ف.
سایت انجمن پرستاران ارولوژی اروپا .قابل دسترسی درhttp:// nurses.uroweb.org/nurses/guidelines/ :
.3

وهر اس ،کوبوسن -بوخورست اچ ،ایكنبوم ژ ،جنگ وی ،هولورید اس ،لستر ام و همكاران .سونداژ متناوب مجالرای ادراری در
بزرگساالن :اتساع ،سونداژ متناوب پیشابراهی در بزرگساالن ( )2113مترجم :آتشزاده شوریده ف و همكاران .ویراستار :آتشزاده
شوریده ف .قابل دسترسی در :سایت انجمن پرستاران ارولوژی اروپا http://nurses.uroweb.org/nurses/guidelines/

.4

وهر اس ،دی بلوک دبلیو ،الو-رتینگر ان ،جنیسن بی .تافت ،ترنر بی ،ویال جی و همكاران .سالونداژ متنالاوب مجالرای ادراری در
بزرگساالن :اتساع ،سونداژ متناوب پیشابراهی در بزرگساالن راهنمای مبتنی بالر شالواهد بالرای بهتالرین عملكالرد در مراقبالتهالای
بهداشتی ادراری تزریق داخل مثانه میتومایسین سی یا باسیل کالمت و گالرین (بثژ) در سالرطان مثاناله غیرتهالاجمی باله عضالله
( )2115مترجم :آتشزاده شوریده ف و همكاران .ویراستار :آتشزاده شوریده ف .سایت انجمن پرسالتاران ارولالوژی اروپالا .قابالل
دسترسی درhttp:// nurses.uroweb.org/nurses/guidelines/ :

 .5جنگ وی ،کوبوسن -بوخورست اچ ،لوروینک اچ ،پیرچ ای ،وهالر اس .راهنمالای مبتنالی بالر شالواهد بالرای بهتالرین عملكالرد در
مراقبتهای بهداشتی ادراری .سوندهای خارجی مردان بزرگسالال ،اداره سالوند ادراری ( )2116متالرجم :آتالشزاده شالوریده ف و
همكالالالاران .ویراسالالالتار :آتالالالشزاده شالالالوریده ف .سالالالایت انجمالالالن پرسالالالتاران ارولالالالوژی اروپالالالا .قابالالالل دسترسالالالی در:
http://nurses.uroweb.org/guideline/male-external-catheters-in-adults-urinary-catheter/management
طرح های تحقیقاتی مصوب
 .1آتشزاده شوریده ف  .بررسی برخی از شاخص های سالمت جسمی دانش آموزان دبستان شههر زنجهان؛ سهال .1374– 75اعتباردهنهده:
دانشگاه علوم پزشكی زنجان؛ محل اجرا زنجان.تاریخ شروع .1374تاریخ خاتمه.1375 :
 .2آتشزاده شوریده ف .محمدخانی شالی؛ افسر .بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای پره ناتهال
بیمارستانهای آموزشی وابسته به وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشكی شهر تهران؛ سال  .1379 -80اعتباردهنده :دانشهگاه علهوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی .محل اجرا :تهران؛ تاریخ شروع  1379تاریخ اتمام شهریور .1381
 .3آتشزاده شوریده ف .خزائی؛ ن .بررسی مقایسهای شدت درد تزریق عضالنی با در روش  Zو معمهولی در بیمهاران مراجعهه کننهده بهه
درمانگاههای بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شههید بهشهتی؛ سهال  .1379 – 80محهل اجهرا:
شهر تهران .تاریخ شروع .1379تاریخ اتمام :اسفند .1380
 .4آتشزاده شوریده ف .محمدی ،شمعانه .مقایسه تأثیر ماساژ با منتول ( حاوی اسانس نعنا فلفلی ) و روغن بهادام شهیرین بهر درد بیمهاران
مبتال به مولتیپل اسكلروزیس عضو انجمن حمایت از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس مازندران در شهر ساری سهال  .1385تهاریخ
اتمام پاییز .1386
 .5آتشزاده شوریده ف .قزلقاش ،ع .بررسی مقایسه ای تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ،حل مساله و خود آموز بها کهامپیوتر در یهادگیری
دانشجویان پرستاری ترم  4شاغل به تحصیل دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی سال  1385-86تاریخ شروع :اسهفند  1385و
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.22
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تاریخ اتمام تابستان .1387
دکتر پازارگادی م ،آتشزاده شوریده ف .مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران ،پزشكان ،بیماران و همراهان بیمار .تاریخ شروع:
 1388/10/12و تاریخ اتمام مهر .1390
دکتر اشكتراا ط ،آتشزاده شوریده ف .چگونگی اجرای فرآیند پرستاری توسط پرستاران .تاریخ شروع 1388/12/1 :و تاریخ اتمام:
خرداد .1390
دکتر اشك تراا ط ،آتشزاده شوریده ف .طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت بررسی تنیدگی اخالقی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه.
تاریخ اتمام اسفند .1390
دکتر اشكتراا ط ،آتشزاده شوریده ف .همبستگی تنیدگی اخالقی با فرسودگی شغلی و تمایل بهه تهرک خهدمت بهر اسهاس ”الگهوی
تنیدگی اخالقی کورلی“ در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علهوم پزشهكی و خهدمات
بهداشتی درمانی ایران در سال  .1389-1390تاریخ اتمام اسفند .1390
آتشزاده شوریده ف ،زاغری تفرشی م ،رسولی م .فرآیند تصمیمگیری به ترک خدمت توسط پرستاران .تاریخ تصویب  .1390/8/14تاریخ
اتمام آذر .1391
آتشزاده شوریده ف ،رسولی م ،زاغریتفرشی م ،خزایی ن ،نادری م ،نیكپیما ن ،پوالدی ف .همبستگی جو سازمانی بها تهنش شهغلی و
خالقیت مدرسین پرستاری دانشكدههای پرستاری و مامایی شهر تهران .تاریخ تصویب  .1390/10/10تاریخ اتمام بهمن .1391
آتشزاده شوریده ف ،اسماعیلزاده س ،زاغریتفرشی م ،علویمجد ح ،عابدسعیدی ژ .بررسی فراوانی ،شدت و عوامل ایجاد کننده تعارض
در پرستاران شاغل در آیسییو بیمارستانهای شهر یزد در سال  .1390تاریخ تصویب اسفند  .1390تاریخ اتمام آبان .1391
آتشزاده شوریده ف ،نبیزاده قرقوزار ز ،خزایی ن ،علویمجد ح .همبستگی تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران با تعهد
سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،سال  .1391تاریخ تصویب ، 1392/2/7
تاریخ اتمام تابستان .1392
آتشزاده شوریده ف ،احبابی م ،بارباز اح ،علویمجد ح .همبستگی رضایت شغلی با خالقیت پرستاران بیمارستان کودکان شغیعزاده بابل،
سال  .1392تاریخ تصویب  ، 1392/2/14تاریخ اتمام تیر .1392
رسولی م ،نجفی اناری ح ،آتشزاده شوریده ف ،نامداری م .حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با تغذیه در نوزادان نارس بستری در
بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سال .1391تاریخ
تصویب زمستان  ،1391تاریخ اتمام تابستان .1392
آتشزاده شوریده ف ،افشار ا ،نادری م ،علویمجد ح ،زاغریتفرشی م .بررسی همبستگی سبك رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران
با تنش شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی البرز در سال  .1391تاریخ
تصویب  ،1391/12/12تاریخ اتمام مهر .1393
آتشزاده شوریده ف ،پوالدی ف ،عباسزاده ع ،مسلمی ا ،زاغریتفرشی م .بررسی همبستگی تنیدگی اخالقی با فرسودگی شغلی و قصد
ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،سال  .1392تاریخ تصویب ،1392/4/22
تاریخ اتمام تیر .1393
آتشزاده شوریده ف ،بهبودی م ،نوریان م ،جامبرسنگ س ،محتشمی ج .بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی
پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان .تاریخ تصویب دی  ،1392تاریخ اتمام آبان .1393
آتشزاده شوریده ف ،محمودی س ،رسولی م ،مسلمی ا ،پیشگویی اح .ترجمه و روانسنجی سیاهه فرسودگی کپنهاگ .تاریخ تصویب
اسفند  ،1392تاریخ اتمام زمستان .1393
آتشزاده شوریده ف ،داوودی ف ،شیری ح ،پاینده ا ،ایلخانی م .بررسی تطابق آموزشهای پرستاری حین ترخیص بیماران آنژیوگرافی
بستری در بخش آنژیوگرافی با استانداردها در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی سال  .1393تاریخ تصویب ،1393/7/5
تاریخ اتمام زمستان .1393
آتشزاده شوریده ف ،امیدی ک ،شیرینآبادی فراهانی ا ،پهلوانزاده ا ،خانعلیمجن ل .بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری
حین پذیرش نوزادان به بخش مراقبتهای ویژه نوزادان با استانداردها .تاریخ تصویب :پاییز  ،1393تاریخ اتمام اردیبهشت .1394
آتشزادهشوریده ف ،رستمی فهیمه ،نیرومندزندی ک ،مالكی م .حسابرسی اصول مراقبتهای استاندارد تعویض سوند از طریق مجرا در
بیمارستان منتخب شهر قم .تاریخ تصویب نهایی طرح .1394/5/7 :تاریخ اتمام :اسفند .1394
آتشزادهشوریده ف ،حقیقیمقدم ی ،عباسزاده ع ،فیضی آ .تبیین فرایند پذیرش نقش آموزش دهنده بالینی توسط دانشآموختگان
 PhDپرستاری .تاریخ تصویب نهایی طرح .1394/5/25 :تاریخ اتمام :بهمن .1395
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آتشزاده شوریده ف ،سپهوند ف ،پرویزی س ،زاغریتفرشی م .بهبود تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان
تامین اجتماعی شهر خرم آباد :اقدام پژوهی مشارکتی .تاریخ تصویب نهایی طرح .1394/7/11 :تاریخ اتمام :در حال اجرا.
آتشزاده شوریده ف ،محمدیپور ف ،پرویزی س ،علویمجد ح ،حسینی م .توسعه مفهوم حضور پرستاری .تاریخ تصویب نهایی طرح:
آبان  .1394تاریخ اتمام :بهمن .1395
آتشزادهشوریده ف ،محمدیپور ف ،پرویزی س ،علویمجد ح ،حسینی م .طراحی و اعتباریابی پرسشنامه حضور پرستاری .تاریخ تصویب
نهایی طرح :آبان  .1394تاریخ اتمام :بهمن .1395
آتشزادهشوریده ف ،محتشمی ج ،عبدالجباری ،کرمخانی م .تبیین فرآیند مواجهه دانشجویان با حجاا .تاریخ تصویب نهایی طرح:
 .1394/5/7تاریخ اتمام :دی ماه .1394
اشكتراا ط ،برخورداری م ،آتشزاده شوریده ف ،رهبری اخالقی در پرستاری و طراحی ابزاری روا و پایا .تاریخ تصویب نهایی طرح:
آبان  .1394تاریخ اتمام :بهمن .1395
محتشمی ج ،آتشزاده شوریده ف ،قلعه نوی م ،وارطانوسیان ژ ،پیشگویی اح .تاثیر اجرای الگوی کسب شایستگی بالینی بهداشت روانی
بر عملكرد تحصیلی دانشجویان پرستاری .تاریخ تصویب نهایی طرح :مهر  .1394تاریخ اتمام :در حال اجرا.
حسینی م ،آتشزاده شوریده ف ،محمدی پ ،شاکری ن ،بررسی مقایسهای پیوستگی ،انطباقپذیری ،ارتباطات و رضایتمندی خانواده-
های فقیر و عادی براساس الگوی حلقوی پیچیده در شهرستان آمل سال  .1393تاریخ ثبت طرح :اسفند  .1393تاریخ اتمام :بهار .1395

راهنمایی پایان نامه
 .1محمدی ،شمعانه (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .مقایسه تأثیر ماساژ با منتول (حاوی اسانس نعنا فلفلی) و روغن بادام
شیرین بر درد بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس عضو در انجمن حمایت از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس مازندران
درشهرساری سال  .1386استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :دکترژیال عابد سعیدی ،استاد آمار :دکتر حمید
علوی مجد،استاد ناظر :دکتر محمد حسین صالحی (تاریخ دفاع :شهریور  .)1386دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .2اسماعیلزاده ،سمیه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی مقایسهای فراوانی ،شدت و سطح تعارض در پرستاران
شاغل در آیسییو بیمارستانهای وابسته و غیر وابسته به دانشگاه علوم پزشكی یزد در سال  .1390استاد راهنما :فروزان آتشزاده
شوریده .استاد مشاور :زاغریتفرشی م ،استاد مشاور آمار :علوی مجد ح ،استاد ناظر :عابدسعیدی ژ .تاریخ دفاع .1391/7/9 :دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .3نبیزاده قرقوزار ،زهره (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان شعبه بینالملل) .همبستگی تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه
پرستاران با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،سال  .1391استاد
راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :خزایی ن ،استاد مشاور آمار :علوی مجد ح .تاریخ دفاع .1391/12/9 :شعبه بین-
الملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .4احبابی ،ملیكا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان شعبه بینالملل) .همبستگی رضایت شغلی با خالقیت پرستاران بیمارستان
کودکان شغیعزاده بابل ،سال  .1392استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :بارباز اح ،استاد مشاور آمار :علوی مجد
ح .تاریخ دفاع .1392/4/10 :شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .5همت فائزه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .بررسی ادراک پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان از فرهنگ
ایمنی بیمار و رابطهی آن با تنش شغلی آنها در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در شهر اصفهان در سال.1391
استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :مهرابی ط ،استاد مشاور آمار :زایری ف .تاریخ دفاع .1392/7/13 :شعبه
بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .6پوالدی فاطمه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی همبستگی تنیدگی اخالقی با فرسودگی شغلی و قصد ترک
خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،سال  .1392استاد راهنما :فروزان آتشزاده
شوریده .استاد مشاور :عباسزاده ع ،استاد مشاور آمار :مسلمی ا .استاد ناظر :زاغریتفرشی م ،تاریخ دفاع.1393/4/7 :
 .7بهبودی مریم (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان) .بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش
مراقبت ویژه نوزادان .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :نوریان م .استاد مشاور دوم :فرزانگان پ ،استاد ناظر:
محتشمی ج .تاریخ دفاع.1393/6/30:
 .8محمودی سارا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان) .ترجمه و روانسنجی سیاهه فرسودگی کپنهاگ .استاد راهنما :فروزان
آتشزاده شوریده .استاد مشاور :رسولی م ،استاد مشاور آمار :مسلمی ا .استاد ناظر :پیشگویی اح ،تاریخ دفاع .1393/9/16
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 .9داوودی فاطمه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی میزان مطابقت آموزشهای حین ترخیص بیماران تحت
آنژیوگرافی با استانداردها .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :حسین شیری ،استاد مشاور آمار :ابوالفضل پاینده.
استاد ناظر :دکتر مهناز ایلخانی ،تاریخ دفاع.1393/10/15 :
 .11افشار اکرم (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی همبستگی سبك رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران با تنش
شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی البرز در سال  .1391استاد

.11

.12

.13

.14

.15

راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :نادری م ،استاد مشاور آمار :علوی مجد ح .استاد ناظر :زاغریتفرشی م ،تاریخ دفاع:
.1393/10/23
مهدوی سرشت زهرا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی شجاعت اخالقی و حساسیت اخالقی
پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی تبریز .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :دکتر
فریبا برهانی ،استاد مشاور آمار :دکتر باغستانی ،تاریخ دفاع.1393/12/24 :
کریمیان سمانه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری حین ترخیص بیماران
دیابتی نوع  1با استانداردهای مدون .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :دکتر مهناز ایلخانی ،فاطمه سلمانی،
استاد ناظر :دکتر نادره نادریروش ،تاریخ دفاع.1394/11/18 :
امیدی کبری (کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان) .بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری حین پذیرش نوزادان به بخش
مراقبتهای ویژه نوزادان با استانداردها .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :اعظم شیرینآبادی فراهانی ،استاد
آمار :آقای پهلوانزاده ،استاد ناظر :خانم خانعلی ،تاریخ دفاع .1394/2/21
رستمی فهیمه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .حسابرسی اصول مراقبتهای استاندارد تعویض سوند از طریق مجرا در
بیمارستان منتخب شهر قم .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور :کیانوش نیرومند زندی ،استاد ناظر :مرضیه
مالكی ،تاریخ دفاع.1394/7/15 :
حقیقیمقدم یوسف (دانشجوی  PhDپرستاری) تبیین فرایند رویارویی دانشآموختگان  PhDپرستاری با آموزش بالینی .استاد

راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور اول :دکتر عباس عباسزاده ،استاد مشاور دوم :دکتر آرام فیضی .اساتید داور داخلی:
دکتر طاهره اشكتراا ،دکتر فریبا برهانی ،اساتید داور خارجی :دکتر عباس عبادی ،دکتر ناهید رژه .تاریخ دفاع از پروپوزال.93/12/24 :
تاریخ دفاع.1395 /10/26 :
 .16سپهوند فریباه (دانشجوی  PhDپرستاری) بهبود تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستان تامین اجتماعی شهر خرم
آباد :اقدام پژوهی مشارکتی .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور اول :دکتر سرور پرویزی ،استاد مشاور دوم:
دکتر منصوره زاغریتفرشی .اساتید داور داخلی :دکتر جمیله محتشمی ،دکتر مریم رسولی ،اساتید داور خارجی :دکتر عباس عبادی ،دکتر
حمید پیروی .تاریخ دفاع از پروپوزال  .93/12/18در حال اجرا.
 .17محمدیپور فاطمه (دانشجوی  PhDپرستاری) توسعه مفهوم حضور پرستاری  :مطالعه تلفیقی .استاد راهنما :فروزان آتشزاده

.18

.19

.21
.21

شوریده .اساتید مشاور :دکتر سرور پرویزی ،دکتر حمید علویمجد ،دکتر میمنت حسینی .اساتید داور داخلی :دکتر مریم رسولی ،دکتر
منصوره زاغریتفرشی ،اساتید داور خارجی :دکتر عباس عبادی ،دکتر امیرحسین پیشگویی .تاریخ دفاع پروپوزال .94/12/18 :دفاع نهایی:
.1395/11/27
شیخ ذکریایی ندا (دانشجوی  PhDپرستاری شعبه پردیس خودگردان) تبیین فرآیند مراقبت معنوی از خانواده کودکان مبتال به سرطان:
طراحی مدل .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده .اساتید مشاور :دکتر فضلاهلل احمدی ،دکتر مهدی فانی .اساتید داور داخلی:
دکتر طاهره اشكتراا ،دکتر منصوره زاغریتفرشی ،اساتید داور خارجی :دکتر جمیله مختاری ،دکتر امیرحسین پیشگویی .تاریخ دفاع
پروپوزال .94/10/14 :در حال اجرا.
ستارزاده مریم( .دانشجوی  PhDپرستاری شعبه پردیس خودگردان) امكان سنجی اجرای مدل حاکمیت مشارکتی در دانشكدههای
پرستاری دانشگاههای علوم پزشكی تیپ یك شهر تهران .استاد راهنمای اول :فروزان آتشزاده شوریده .استاد راهنمای دوم:
دکتر محمدمهدی صدوقی .استاد مشاور :دکتر آرمین زارعیان .اساتید داور داخلی :دکتر محمد پالش ،دکتر جمیله محتشمی .استاد داور
خارجی :دکتر عباس عبادی .تاریخ دفاع پروپوزال .94/12/17 :در حال اجرا.
رباعی نویده (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) بررسی همبستگی حمایت سازمانی درک شده با دیسترس اخالقی
پرستاران .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر طاهره اشك تراا .تاریخ دفاع.1394/11/12 :
حقیقینژاد غزاله (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) بررسی همبستگی عدالت سازمانی با دیسترس اخالقی پرستاران بخشهای
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مراقبت ویژه .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر طاهره اشك تراا .استاد ناظر :دکتر جمیله محتشمی.
دفاع نهایی1394/11/28 :
 .22مطهریفر فاطمه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی) اعتباریابی ابزار تعارض اخالقی پرستاری .استاد راهنما:
فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر سید امیر حسین پیشگویی .استاد ناظر :دکتر جمیله محتشمی .تائید عنوان:
 .1393/10/16دفاع از پروپوزال .1394/7/29 :دفاع نهایی1395/11/9 :
 .23حسینپور دالنجان (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش بهداشت جامعه) بررسی همبستگی اشتیاق شغلی پرستاران و بی نزاکتی در
محیط کار شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی .استاد راهنما :فروزان آتشزاده
شوریده ،استاد مشاور :دکتر میمنت حسینی .استاد ناظر :دکتر جمیله محتشمی .دفاع از پروپوزال .1394/5/3 :دفاع نهایی/11/19 :
.1395
 .24لطفی زهرا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) برازش مدل ساختاری ارتباط بین رهبری اخالقی و
تعهد سازمانی پرستاران با ادراک فرهنگ ایمنی بیمار .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر جمیله
محتشمی .دکتر ملیحه نصیری .دفاع از پروپوزال .1394/12/5 :تاریخ دفاع نهایی1396/8/24 :
 .25آلوستانی سودابه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) همبستگی رهبری اخالقی سرپرستاران از
دیدگاه پرستاران با جو اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران .استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر
مصنوره زاغریتفرشی .دفاع از پروپوزال .1395/3/17 :دفاع نهایی1395/11/13 :
 .26عاطفه یزدانی (کارشناسی ارشد روان پرستاری) بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر خودکارآمدی بیماران مبتال به اختالالت
وسواسی جبری مراجعهکننده به بیمارستان امام حسین در سال  .1395استاد راهنما :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور :دکتر
جمیله محتشمی .دفاع از پروپوزال .1395/4/1 :دفاع نهایی1396/10/30 :
مشاوره پایان نامه
 .1صنیعی منصوره (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .تاثیر تمرینات ورزشی بر توانائی انجام فعالیتهای روزمره زندگی زنان
مبتال به مولتیل اسكلروز مراجعهکننده به انجمن مولتیپل اسكلروز ایران در سال  .1380-1381استاد راهنما :زهرا مشتاق عشهق .اسهتاد
مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد آمار :دکتر علیرضا ابدی.استاد ناظر :دکتر سید مسعود نبوی (تاریخ دفهاع :تیهر  .)1381دانشهكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .2کوهی زهره (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی تاثیر روش های ذخیره انرژی بر میزان خستگی در بیماران مبهتال
به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان های شهدا و امام حسین (ع) دانشگاه علوم پژشهكی شههید بهشهتی در
سال  .1383استاد راهنما :مهناز ایلخانی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد آمار :دکتر حمید علوی مجهد ،اسهتاد نهاظر :دکتهر
سعاد محفوظپور( .تاریخ دفاع .)1383 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .3سعادتی ،سیده معصومه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی رابطه ویژگی سازمان با رضایتمندی بیماران بسهتری
در بیمارستانهای آموزشی منتبخ تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و تهران ،سال  .1390استاد راهنما :زاغریتفرشهی
م ،استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور آمار :علوی مجد ح ،استاد ناظر :منوچهری ه .تهاریخ دفهاع .1391/4/28 :دانشهكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .4نجفیاناری حمیدرضا (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) .حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با تغذیه در نوزادان
نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
سال .1391استاد راهنما :رسولی م ،استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور آمار :نامداری م .تاریخ دفاع .1392/4/15 :دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .5خانیان ،حدیثه (کارشناسی ارشد آموزش بهداشت) بررسی عوامل مرتبط با رفتار ورزشی دختران نوجوان شهر تهران بر اساس الگوی
مراحل تغییر در سال  .1391-92استاد راهنما :حسینی م ،استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد مشاور آمار :چایبخش س .تاریخ
دفاع .1392/7/10 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .6صادقزاده مرضیه (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی شعبه بینالملل) .بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن
به تفكیك حیطه های فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان های فسا و جهرم در سال  .1392استاد راهنما :دکتر طاهره اشكتراا .استاد مشاور :فروزان
آتشزاده شوریده ،استاد مشاور آمار :علوی مجد ح .تاریخ دفاع .1392/12/13 :شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
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رستمی میترا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .مقایسه دیدگاه مدیران و کارکنان در خصوص تاثیراجرای مدل حاکمیت
بالینی بر ایمنی بیمار در بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی البرز سال  .1392استاد راهنما :دکتر منصوره زاغری-
تفرشی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد داور :منیژه نادری .تاریخ دفاع .1392/12/17 :شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی
شهید بهشتی.
الماسی سولماز (کارشناسی ارشد مدیریت روانپرستاری) .بررسی همبستگی استفاده از راهبردهای تطابقی و میزان اضطراا کارشناسی
پرستاری در اولین تجربه کارآموزی بهداشت روانی .استاد راهنما :دکتر جمیله محتشمی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد
مشاور آمار :شاکری ن .تاریخ دفاع.1393/4/22 :
معانی سكینه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی بین جو اخالقی محیط کار و رضایت شغلی پرستاران
بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال .1393استاد راهنما :دکتر فریبا برهانی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده
شوریده  ،تاریخ دفاع .1393/12/25 :شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
موسویزاده ساری زهرا (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه شعبه بینالملل) .بررسی مقایسهای مراقبتهای بعد از تراکئوستومی
با استانداردهای موجود و موانع احتمالی مؤثر بر مراقبت استاندارد بعد از تراکئوستومی در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران سال
 .1392استاد راهنما :مرضیه مالكی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع .1393/5/19 :شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی
شهید بهشتی.
سلطان سمیرا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .همبستگی بین سبك رهبری سرپرستاران وتوانمند سازی پرستاران
بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی .استاد راهنما :دکتر زاغریتفرشی .استاد
مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع .1394/2/27
آتشرزمجیرنده طاهره (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده با تصهویر ذهنهی در
بیماران مبتال به سوختگی مراجعه کننده به درمانگاههای ترمیمی وابسته بهه دانشهگاههای شههر تههران در سهال  .1392اسهتاد راهنمها:
کیانوش نیرومندزندی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع.1393/10/22 :
پشتچمن زهرا (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاری شاهد) .بررسی تاثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی و
پیامكی بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران جراحی پیوند شریان کرونر .استاد راهنما :مریم جدید میالنی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده
شوریده ،تاریخ دفاع.1393/10/22 :
فریبا شهاا لواسانی (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی بین سبكهای رهبری با عدالت سازمانی در
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .استاد راهنما :دکتر هومان منوچهری .استاد مشاور :فروزان آتشزاده
شوریده ،تاریخ دفاع.1394/10/20 :
آزادی روناک (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .حسابرسی گزارش نویسی پرستاران شاغل در بیمارستان فارابی کرمانشاه.
استاد راهنما :دکتر مهناز ایلخانی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع1394/5/17 :
ایمانی الهام (دانشجوی دکترای پرستاری شعبه بینالملل) نقش کار حین تحصیل درکسب صالحیت بالینی پرستاران تازه کار :یك مطالعه
تلفیقی .استاد راهنما :دکتر هومان منوچهری .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،دکتر حمید علویمجد .تاریخ دفاع1395/4/23 :
زارعی ،آسیه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر سبك زندگی بیماران پیوند
کلیه .استاد راهنما :فریبا بلورچیفرد .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .استاد ناظر :دکترفریبا برهانی .تاریخ دفاع.1394/4/6 :
شاهحسینی سمیه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) بررسی کرامت ذاتی و کرامت اجتماعی زنان مبتال به سرطان پستان تحت
شیمی درمانی شهر تهران در سال  .1393آتشزاده شوریده ،تاریخ استاد راهنما :دکتر فریبا برهانی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده،
دفاع .1394/4/13
برخورداری شریفآبادی معصومه (دانشجوی دکترای پرستاری) رهبری اخالقی در پرستاری :طراحی و روانسنجی ابزار .تاریخ استاد راهنما:
دکتر طاهره اشكتراا .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،دکتر احمدرضا باغستانی .دفاع پروپوزال  .1393/10/20تاریخ دفاع:
.1395/11/17
جهاندار پریوش (دانشجوی دکترای پرستاری) آزمون و توسعه مدل رهبری معنوی در مدیران پرستاری .استاد راهنما :دکتر منصوره
زاغری .استاد مشاور دوم :فروزان آتشزاده شوریده .دفاع پروپوزال  .1394/5/5دفاع نهایی .1396/10/2
دهقانی فیروزآبادی الهامالسادات (کارشناسی ارشد روانپرستاری) .بررسی همبستگی نگرش مذهبی با تااآوری زنان تحت خشونت
خانگی .استاد راهنما :دکتر جمیله محتشمی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده ،استاد مشاور آمار :نصیری م .تاریخ دفاع.1393/4/22 :
جهاندار فاطمه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری شعبه بینالملل) بررسی تأثیر سبك مذاکره بر تعارض اخالقی پرستاران  ICUشاغل
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در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكی گیالن .استاد راهنما :دکتر جمیله محتشمی .استاد مشاور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ
دفاع.1394/12/4 :
محمدی پروانه (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه) بررسی پیوستگی ،انطباق پذیری ،ارتباطات و رضایتمندی
خانوادههای عادی و فقیر براساس الگوی حلقوی پیچیده در شهرستان آمل سال  .1393استاد راهنما :دکتر میمنت حسینی .استاد مشاور:
فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع .1394/5/28
علی آبادی طلیعه (کارشناسی ارشد آموزش روانپرستاری ،شعبه پردیس دانشگاه) بررسی میزان رعایت کدهای اخالق حرفهای توسط
پرستاران بخشهای روانپزشكی بیمارستانهای شهر تهران در سال  .1394-95استاد راهنما :دکتر جمیله محتشمی .استاد مشاور :فروزان
آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع .1396/2/30
ترابی محمد (دانشجوی دکترای پرستاری) فرآیند تصمیمگیری اخالقی در کارکنان فوریتهای پزشكی .استاد راهنما :دکتر فریبا برهانی.
استاد مشاور :دکتر عباس عباسزاده ،فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع نهایی.1396/8/7 :
نازلی ابراهیمی (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری ،گرایش داخلی جراحی) .بررسی میزان مطابقت مراقبت های پرستاری تسكینی در
مدیریت درد سالمندان بستری با دستورالعمل های موجود در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .استاد راهنما:
خانم منیژه نادری .استاد مشاور :دکتر فروزان آتش زاده شوریده ،دکتر نزهت شاکری ،استاد ناظر :دکتر مهناز ایلخانی .دکتر منصوره
زاغری تفرشی .دفاع نهایی .1396/4/12
معصومه نامدار (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری ،گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) بررسی همبستگی رهبری معنوی و کیفیت
زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشكی بابل در سال  .1394استاد راهنما :دکتر منصوره
زاغریتفرشی .استاد مشاور :دکتر فروزان آتشزاده شوریده ،دکتر ملیحه نصیری .دفاع پروپوزال1394/2/20 :
زارع شورکی حلیمه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاری ارتش) .بررسی مقایسهای مدل مراقبت پیگیرانه و
مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران.
استاد راهنما :دکتر سیدامیرحسین پیشگویی ،اساتید مشاور :دکتر آرمین زارعیان ،دکتر فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1395/12/23 :

داوری و نظارت پایاننامه
 .1عارفه ،فرزانه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی و مقایسه بهره وری خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان های
منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و تأمین اجتماعی شهر اردبیل سال  .1388استاد راهنما دکتر هومان منوچهری ،استاد مشاور دکتر
منصوره زاغری تفرشی ،استاد آمار :دکتر اکبرزاده .استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده( .تاریخ دفاع شهریور  .)1388دانشكده پرستاری و
مامایی شهید بهشتی.
 .2نصری ،شكوفه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی مدیریت زمان سرپرستاران و رضایت
شغلی پرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال  .1388استاد راهنما دکتر
مهرنوش پازارگادی ،استاد مشاور دکتر منصوره زاغری تفرشی؛ استاد آمار دکتر نویده نصیری؛ استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ
دفاع  .)1388/10/29دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .3سفید پوش خامنه ،پروین (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی شیوه مدیریتی سرپرستاران
با توانمندی پرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های تابعه اداره بهداشتی و درمان نزاجا شهر تهران سال  .1388استاد راهنما
دکتر مهرنوش پازارگادی ،استاد مشاور ناهید خزایی؛ استاد آمار دکتر حمید علوی مجد؛ استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع
 .)1388/12/10شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .4اسكندری ،فریدون (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی بین توانمندسازی ساختاری و
روانشناختی پرستاران با میزان تعهد سازمانی آن ها در بیمارستان های استان زنجان در سال  .1388استاد راهنما دکتر مهرنوش
پازارگادی ،استاد مشاور دکتر منصوره زاغری تفرشی؛ استاد آمار دکتر حمید علوی مجد؛ استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع
 .)1389/03/04شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .5جودکی ،سمیه (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی مقایسه ای تأثیر سه روش برقراری ارتباط بر میزان رضایتمندی
از ارتباط در بیماران تحت تهویه مكانیكی بستری در بیمارستان های شهر اراک سال  .1389استاد راهنما زیبا فراهانی برزآبادی ،استاد
مشاور دکتر طاهره اشك تراا ،استاد آمار :دکتر فرید زائری ،استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع شهریور  .)1389دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .6سعیدی ،مریم (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی تأثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواا بیماران تحت
همودیالیز بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید بهشتی سال  .1388-89استاد راهنما دکتر
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طاهره اشك تراا ،استاد مشاور صدیقه امیرعلیاکبری .استاد آمار :دکتر فرید زائری ،استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع
 .)1389دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
حریری ،غالمرضا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی میزان همبستگی جو اخالقی و حساسیت اخالقی با تمایل به
ترکخدمت در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال  .1390استاد راهنما :دکتر
فریده یغمایی ،استاد مشاور دکتر منصوره زاغریتفرشی .استاد آمار :دکتر نزهت شاکری ،استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع
مهر  .)1390دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
حیدری ،حبیب (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی تأثیر ورزش هوازی بر فشارخون سالمندان مبتال به پرفشاری
خون عضو کانون جهاندیدگان شهر شیراز در سال  .1389استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع .)1390/7/20 :دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
جعفریمنش ،هادی (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .مقایسه دیدگاه پزشكان ،پرستاران و بیماران در مورد نقش مدافعه
پرستار از بیمار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال  .1390استاد راهنما:
دکتر منصوره زاغریتفرشی ،استاد مشاور دکتر طاهره اشكتراا .استاد آمار :دکتر حمید علوی مجد ،استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده
(تاریخ دفاع مهر  .)1390دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
وفایی ،طاهره (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری بهداشت) .بررسی میزان همبستگی حمایت اجتماعی و رابطه ولی -فرزندی در زنان
سرپرست خانواده شهر بجنورد در سال  .1390استاد راهنما :صفیه حسینزاده ،استاد مشاور :میمنت حسینی ،استاد مشاور آمار :دکتر نزهت
شاکری ،استاد ناظر :دکتر مریم رسولی ،استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع .)1390/12/6 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید
بهشتی.
ورزشنژاد ،مریم (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان) .طراحی سیستم کدگذاری و طبقهبندی رایانهای مراقبتهای پرستاری در بخش
مراقبت ویژه نوزادان .استاد راهنما :دکتر مریم رسولی ،استاد مشاور :دکتر منصوره زاغریتفرشی ،استاد مشاور آمار :رضا کاشف قربانپور،
استاد ناظر :منیژه نوریان ،استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده (تاریخ دفاع .)1391/4/5 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
عامری ،ملیحه (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی سطح تنیدگی اخالقی و عوامل مرتبط در آن در پرستاران شاغل
در بخش انكولوژی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و تهران .استاد راهنما :صفوی بیات ز .استاد مشاور:
اشكتراا ط .استاد مشاور آمار :کاووسی ا .استاد ناظر :دبیریان ا .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1391/4/24 :دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
طاهریحبیبآبادی ،الهام (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان) .بررسی نوع و میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در بخشهای
نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،در سال
 .1390استاد راهنما :منیژه نوریان .استاد مشاور :دکتر رسولی م .استاد مشاور آمار :دکتر کاوسی ا .استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده.
(تاریخ دفاع .)1391/4/25 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
اسدی ،معصومه (کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت) .بررسی رفتارهای پرخطر در دانشآموزان دبیرستانی شهر قروه ،سال  .1390استاد
راهنما :حسینی م ،استاد مشاور :حسینزاده ص ،استاد ناظر :روحانی ک .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1391/4/27 :
دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
زاهدنژاد ،حسین (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری داخلیجراحی) .بررسی همبستگی عدالت سازمانی با توانمندی روانشناختی پرستاران
شاغل در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال  .1390استاد راهنما :منوچهری ه ،استاد
مشاور :زاغریتفرشی م  ،استاد مشاور آمار :شاکری ن ،استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1391/4/31 :دانشكده پرستاری
و مامایی شهید بهشتی.
کرد ،بهاره (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان شعبه بینالملل) .ممیزی بالینی مراقبتهای پرستاری مرتبط با اکسیژندرمانی
نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی اهواز سال  .1391استاد راهنما :عالیی
کرهرودی ،استاد مشاور :خانعلی ل ،علیجانی ه ،زایری ف .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1391 :شعبه بینالملل دانشگاه
علوم پزشكی شهید بهشتی.
بندری ،راضیه .بررسی روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نیازسنجی خانواده بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه .دانشكده پرستاری
دانشگاه شاهد استاد راهنما :هروی کریموی م .استاد مشاور :رژه ن ،استاد مشاور :منتظری م .استاد مشاور آمار :زایری ف .استاد داور
خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/2/30 :دانشكده پرستاری دانشگاه شاهد.
بلندیانبافقی ،شهناز (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان شعبه بینالملل) .بررسی همبستگی بین میزان و نوع خطاهای دارویی با
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شرایط کاری و رضایت شغلی و خستگی در پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد ،سال  .1392استاد راهنما :رسولی م ،استاد مشاور:
خانعلی ،فهیمی ف ،استاد مشاور آمار :علوی مجدح .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/4/10 :شعبه بینالملل دانشگاه
علوم پزشكی شهید بهشتی.
یوسفی ،محبوبه سادات (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلیجراحی) .بررسی میزان ،نوع و عوامل موثر بر خطاهای دارویی پرستاران
در نوبت های کاری مختلف در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی -درمانی شهید بهشتی در شهر تهران در سال  .1391استاد راهنما :عابدسعیدی ژ ،استاد مشاور :مالكی م ،استاد مشاور :سربخش
پ .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/4/31 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
طاهریخرامه زهرا (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) .تطابق فرهنگی و ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اختصاصی سنجش
کیفیت زندگی بیماران مبتال به آنژین صدری .استاد راهنما :مجیده هروی کریموی .استاد مشاور :ناهید رژه ،علی منتظری ،حاجی زاده.
استاد داور خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1392/6/25 :دانشكده پرستاری دانشگاه شاهد
موسوی ،ص (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان) .بررسی تأثیر ارتقاء صالحیت بالینی بر روی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی
پرستاران شاغل در بخشهای کودکان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال  .1391-92استاد راهنما :اکرم
دبیریان .استاد مشاور :منیژه نادری ،استاد مشاور آمار :خداکریمی .استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/7/27 :دانشكده
پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
سرخیل ،ح (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) .بررسی میزان رعایت حریم بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی
بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در سال  .1392استاد راهنما :دکتر علی درویشپور کاخكی .استاد مشاور :زیبا فراهانی .استاد ناظر:
مرضیه مالكی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/10/8 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
آقایی ،بهمن (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) .تاثیر آوادرمانی برگرفته از طبیعت بر بیقراری و معیارهای فیزیولوژیك
اضطراا در بیماران تحت پیوند عروق کرونر طی فرایند جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مكانیكی  :کارآزمایی بالینی .استاد راهنما :ناهید
رژه .استاد مشاور :مجیده هروی کریموی ،عباس عبادی .استاد داور خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1392/11/8 :دانشكده
پرستاری دانشگاه شاهد.
حقیقی ،حدیث (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری) .بررسی میزان رعایت حریم بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی
بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در سال  .1392استاد راهنما :حسین شیری .استاد مشاور :زیبا فراهانی برزآبادی .استاد ناظر :اعظم
دبیریان .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/11/9 :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
یوسفی جدیدی ،حوریه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) .حسابرسی سیستم ثبت و گزارش نویسی پرستاری در
بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشكی بابل در سال  .1391استاد راهنما :دکتر منصوره
زاغریتفرشی .استاد مشاور :منیژه نوریان .استاد ناظر :دکتر مریم رسولی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1392/11/16 :
دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
نظامآبادی زهرا (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه) .بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش به روش سخنرانی و برنامه یادگیری
الكترونیكی ب ر میزان مهارت شناختی تفسیر گازهای خون شریانی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های
منتخب آجا در شهر تهران .استاد راهنما :نسرین جعفری ،استاد مشاور :دکتر زهرا فارسی ،مشاور آمار :دکتر آرمین زارعیان ،استاد داور
خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1392/12/19 :دانشكده پرستاری ارتش.
سجادی موسی ( PhDپرستاری ) .عدم قطعیت در بیماری در بیماران مبتال به سرطان :پژوهش تلفیقی .استاد راهنما :دکتر مریم رسولی،
استاد مشاور :دکتر عباس عباسزاده ،استاد داور داخلی :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع :خرداد.1393
سلمانی نیره ( PhDپرستاری) .تبیین فرآیند رضایت والدین کودکان بستری در بیمارستان از مراقبت پرستاری .استاد راهنما :دکتر عباس
عباسزاده ،استاد مشاور :دکتر مریم رسولی ،استاد داور داخلی :فروزان آتشزاده شوریده ،تاریخ دفاع.1393/9/16 :
پیری فاطمه (کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان) .بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری از نوزاد تحت فتوتراپی با
استانداردها .استاد راهنما :منیژه نوریان .استاد مشاور :اعظم شیرینآبادی فراهانی ،استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع:
.1393/4/7
نحریر بتول ( PhDپرستاری بقیهاهلل اعظم (ع)) ارتقای کیفیت آموزش بالینی مبتنی بر الگوی اجتناا – انضباط  :اقدام پژوهی
مشارکتی تكنیكی .استاد راهنما :دکتر عباس عبادی ،استاد مشاور :دکتر زهره ونكی ،استاد مشاور دوم :دکتر خادمالحسینی .استاد داور
خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .دفاع نهایی.1395/5/30 :
رهنما هانیه (کارشناسی ارشد مدیریت روانپرستاری) .بررسی همبستگی هویت حرفه ای و شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش
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های روانپزشكی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران .استاد راهنما :دکتر جمیله محتشمی .استاد مشاور:
فرحنازفرزینفرد ،استاد مشاور آمار :دکتر عاطفه طالبی .استاد ناظر :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع .1393/9/25
حیدری فاطمه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاری شاهد) .بررسی مقایسه اثر بازتاادرمانی نقاط استرس کف
پا و دست بر اضطراا ،شاخصهای همودینامیك و رضایتمندی در بیماران تحت آنژیوگرافی قلبی :یك کارآزمایی بالینی .استاد راهنما:
ناهید رژه .استاد مشاور :مجیده هروی کریموی ،مهرداد کریمی ،سید داوود تدریسی .استاد داور خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .در دست
اجرا .دانشكده پرستاری دانشگاه شاهد.
نیكویی نرگس (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) .بررسی ارتباط عوامل پرستاری با کیفیت مراقبت و مدت زمان
بستری نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .1393
استاد راهنما :دکتر مریم رسولی .استاد مشاور :دکتر هومان منوچهری ،استاد ناظر :لیال خانعلی مجن .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده.
تاریخ دفاع.1393/10/13 :
مردی نظرلو سكینه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) .حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با ساکشن در نوزادان
در بخش مراقبت ویژه نوزادان در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز  .1393استاد راهنما :فاطمه عالیی
کرهرودی .استاد مشاور :لیال خانعلی مجن ،استاد ناظر :اعظم شیرینآبادی فراهانی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع:
.1393/11/25
ایروانی انوشه (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) .بررسی میزان انگیزش شغلی پرستاران شاغل در
بیمارستان منتخب آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی اصفهان .استاد راهنما :دکتر منصوره زاغریتفرشی .استاد مشاور :دکتر
مریم رسولی ،دکتر حمید علویمجد .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع :اسفند .1393
ریزهوندی پریسا (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی) .حسابرسی فرآیند رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل بیمارستان
های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه .استاد راهنما :دکتر منصوره زاغریتفرشی .استاد مشاور :علیرضا قهریسرابی ،دکتر
ملیحه نصیری .استاد ناظر :دکتر زهرا صفویبیات .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1394/5/3 :
مهدیه صابری (دکترای پرستاری) .تبیین مفهوم خستگی مهرورزی و طراحی ابزار روا و پایا .استاد راهنما :دکتر منصوره زاغریتفرشی.
دکتر میمنت حسینی .استاد مشاور :دکتر عبادی ،دکتر محتشمی .استاد داور داخلی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع پروپوزال:
 .1394/5/5تاریخ دفاع.1396/8/6 :
بكر محمد (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه تربیت مدرس) .برازش مدل ساختاری ارتباط بین پیوند معنوی و کیفیت زندگی
کاری پرستاران با بروز رفتار شهروندی سازمانی آنان .استاد راهنما :دکتر زهره ونكی .استاد مشاور :دکتر ابراهیم حاجیزاده .استاد داور
خارجی :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع1394/6/31 :
آدینهکی زهرا (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی) .طراحی برنامه آمهوزشی در ارتباط با مراقهبتهای جسمی در
منهزل ،برای مادرانِ با کودک تحت پیوند سلولهای بنیادی خونسازِ مراجعه کننده به بیمهارستان منتخب آموزشهی درمهانی شههر تهران
 .1393-1394استاد راهنما :دکتر مهناز ایلخانی .اساتید مشاور :دکتر مریم رسولی ،دکتر ابوالفضل پاینده .استاد ناظر :دکتر فریبا بلورچی-
فرد .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1394/7/27 :
گنجیزاده محسن (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی) بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تعارض در پرستاران شاغل
در بخ ش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،سال .1393استاد راهنما :منیژه نادری .استاد
مشاور :دکتر منصوره زاغریتفرشی .استاد ناظر :کیانوش نیرومندزندی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1394/8/6 :
نصیری صدف (کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی) بررسی همبستگی میزان جهتگیری مذهبی و میزان امیدواری
در بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در
شهر تهران ،سال  .1393-1394استاد راهنما :دکتر مهناز ایلخانی .استاد مشاور :دکتر کاملیا روحانی ،دکتر رباا انبیایی .استاد ناظر :دکتر
مریم رسولی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1394/8/9 :
امیریسیكویی فاطمه (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) ارزشیابی عملكرد بالینی پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان در بیمارستانهای منتخب شهر یزد سال  .1394استاد راهنما :آناهیتا معصومپور .استاد مشاور :دکتر اعظم شیرینآبادی
فراهانی ،باقر پهلوانزاده .استاد ناظر :دکتر هومان منوچهری .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1394/11/4 :
رقیه قاسمی حمزهکال (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان
بر میزان توانمندی روانشناختی پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران سال  .1394استاد راهنما :منیژه نادری .اساتید مشاور :دکتر منصوره زاغریتفرشی ،دکتر نزهت شاکری .استاد داور :فروزان آتش-
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زاده شوریده .تاریخ دفاع :اسفند .1394
 .42نعیمی نسرین (کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با نشت دارو در بخشهای
مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال .1394استاد راهنما :دکتر فاطمه عالیی
کرهرودی .اساتید مشاور :خانم لیال خانعلیمجن ،دکتر ملیحه نصیری .استاد ناظر :کیانوش نیرومندزندی .استاد داور :فروزان آتشزاده
شوریده .تاریخ دفاع.1395/3/24 :
 .43حبیبه بیاتمنش (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) ممیزی بالینی رعایت استاندارد های ایمنی
بیماران ،قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
در سال  .1394استاد راهنما :دکتر منصوره زاغریتفرشی .اساتید مشاور :دکتر هومان منوچهری ،دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان .استاد داور:
فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع :مهر .1395
 .44آرزو محمدخانی (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی) بررسی ارتباط بین مهارت مدیریت زمان با اضطراا و انگیزه
تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران ،سال  .1394استاد راهنما :منیژه نادری .اساتید مشاور:
دکتر منصوره زاغریتفرشی ،خانم فرزانه احمدی .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع :مهر .1395
 .45اعظم حاجی بگلو (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) ارزشیابی اثربخشی آموزش ایمنی بیمار به
پرستاران بر شاخص های برآیندی بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی گلستان .استاد راهنما :دکتر منصوره زاغری-
تفرشی .اساتید مشاور :آقای فرهاد کامرانی ،دکتر ملیحه نصیری .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1395/10/19 :
 .46مرضیه مصیبی (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،شعبه بینالملل) تعیین منابع تنش شغلی و ارتباط آن با خودپنداره حرفهای پرستاران
کودکان در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .استاد راهنما :دکتر فاطمه عالیی کرهرودی .اساتید مشاور :دکتر
مریم رسولی ،دکتر ملیحه نصیری .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1395/12/16 :
 .47مرضیه موالیی رئیسی (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،شعبه بینالملل) حسابرسی مراقبت های تكاملی در بخش مراقبت های ویژه
نوزادان بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكی بابل .استاد راهنما :دکتر فاطمه عالیی کرهرودی .اساتید مشاور :دکتر
اعظم شیرینآبادی فراهانی ،دکتر ملیحه نصیری .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1395/12/18 :
 .48حجت اشرفی (کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش داخلی جراحی ،شعبه بینالملل) بررسی میزان مشارکت بیماران در تصمیم
گیریهای مرا قبتی– درمانی(از دیدگاه بیماران) در بیمارستان های تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی ساوه در سال .1394استاد راهنما:
دکتر هومان منوچهری .اساتید مشاور :دکتر منصوره زاغریتفرشی ،دکتر ملیحه نصیری .استاد داور :فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع:
.1395/12/22
 .49فاطمه حاجی حسینی (دانشجوی  PhDپرستاری) جو آموزشی در دوره تحصیالت تکمیلی پرستاری :مطالعه تلفیقی .استاد
راهنما :دکتر منصوره زاغری تفرشی .اساتید مشاور :دکتر میمنت حسینی ،دکتر احمدرضا باغستانی .اساتید داور :دکتر
منوچهری ،دکتر فروزان آتشزاده شوریده ،دفاع پروپوزال .1393/4/2 :تاریخ دفاع.1396/4/28 :
 .50سیده نرجس موسویزاده (دانشجوی  PhDپرستاری ،شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی) تبیین فرایند تبعیت از
رژیم درمانی در افراد مبتال به دیابت نوع دو .استاد راهنما :دکتر طاهره اشکتراب .اساتید مشاور :دکتر فضلاله احمدی ،دکتر
میترا زندی .اساتید داور :دکتر فروزان آتشزاده شوریده ،دکتر سرور پرویزی ،دکتر ناهید رژه .تاریخ دفاع1396/1/20 :
 .51مهدی اجری خامسلو (دانشجوی  PhDپرستاری) تبیین فرآیند رویارویی با خطاهای پرستاری در بخش اورژانس .استاد راهنما :دکتر
عباس عباسزاده .استاد مشاور :دکتر فریبا برهانی .استاد داور :دکتر فروزان آتشزاده شوریده .تاریخ دفاع.1395/6/31 :
 .52حكمت افشار (دانشجوی  PhDپرستاری) تبیین فرایند خود مراقبتی در مصدومین شیمیایی گاز خردل:یك مدل نظری .استاد راهنما:
دکتر عباس عباسزاده .استاد مشاور :دکتر عباس عبادی ،دکتر فریبا برهانی .استاد داور :دکتر فروزان آتشزاده شوریده ،دکتر سیده
فاطمه حق دوست اسكویی ،دکتر ناهید رژه ،دکتر فاطمه استبصاری .تاریخ دفاع.1396/5/11 :
عضویت در کمیته ها و انجمن ها
 .1دبیر علمی سمینار پرستاری بیماریهای خون .دانشكده پرستاری و مامائی زنجان.1375/3/28 .
 .2مسئول گروه فوریتها طی چند ترم متوالی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .3عضو کمیته طراحی آموزش طی چند ترم متوالی.دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .4عضو کمیته اجرائی بزرگداشت مقام پرستار .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی.1381/4/25.
 .5عضو کمیته علمی اولین کنگره از بالین تا آزمایشگاه .دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
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 .6عضو کمیته  CPRدانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .7دبیر کمیته  CPRدانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .8عضو کمیته علمی همایش سراسری ایدز از پیشگیری تا نوتوانی .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .تاالر امام علی (ع) زمستان 1384
 .9عضو کمیته اجرایی همایش سراسری ایدز از پیشگیری تا نوتوانی .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .تاالر امام علی (ع) زمستان 1384
 .10عضو کمیته علمی دومین همایش پرستاری بحران .دی ماه .1385
 .11عضو کمیته اجرایی دومین همایش پرستاری بحران .دی ماه .1385
 .12عضو کمیته علمی اولین کنگره نارسایی قلب ایران 9 .لغایت  11اسفند  .1385سالن امام خمینی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید
بهشتی
 .13عضو کمیته اجرایی اولین کنگره نارسایی قلب ایران 9 .لغایت  11اسفند  .1385سالن امام خمینی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی
شهید بهشتی
 .14عضو کمیته علمی دهمین کنگره اورولوژی و اولین کنگره پرستاری ارولوژی ایران 25 .اردیبهشت  .1386سالن همایشهای کتابخانه ملی
ایران.
 .15عضو هیئت مدیره انجمن پرستاری اورولوژی ایران از اردیبهشت ماه  1386تاکنون.
 .16عضو کارگاه تدوین شرح وظایف تخصصی پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی .در تاریخ .1386/4/18
 .17عضو کمیته علمی نهمین همایش ساال نه آسیب شناسی ایران و سومین همایش ساالنه انجمن سرطان ایران .انجمن سرطان ایران16-18 .
آبان ماه .1386
 .18عضو کمیته راهبردی ارزشیابی درونی دانشكده از  1386/10/11تا مهرماه .1390
 .19عضو شورای آموزشی دانشكده از مهر .1390
 .20عضو شورای پژوهشی دانشكده از مهر .1390
 .21عضو شورای تحصیالت تكمیلی از مهر .1390
 .22عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران 13-15 .آذر ماه  .1389مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .23عضو کمیته علمی ششمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران .یكم تا سوم آذر .1390مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .24عضو کمیته علمی هفتمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران 21-23 .آذر  .1391مرکز همایشهای بینالمللی رازی.
 .25عضو کمیته علمی همایش پرستاری و مدیریت بحران 20 .لغایت  21اسفند  .1391ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 .26عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی اخالق حرفهای در پرستاری 4 .لغایت  6خرداد  .1392دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .27عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی اخالق حرفهای در پرستاری 7 .لغایت  8خرداد  .1393دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
 .28عضو کمیته علمی اولین اولین کنگره اخالق و فرهنگ در نظام سالمت .کنگره ملی اخالق حرفهای در پرستاری 30 .مهر  .1392دانشكده
پرستاری شاهد.
 .29عضو انجمن ارولوژی اروپا از سال  2009تاکنون.
 .30دبیر کمیته پرستاری انجمن ارولوژی ایران.
برگزاری همایش
دبیرهمایش:
 .1دبیر دومین کنگره شاخه پرستاری انجمن ارولوژی ایران .خرداد .1387
 .2دبیر ششمین کنگره شاخه پرستاری انجمن ارولوژی ایران .اردیبهشت .1391
 .3دبیر هفتمین کنگره شاخه پرستاری انجمن ارولوژی ایران .اردیبهشت .1392
 .4دبیر هشتمین کنگره شاخه پرستاری انجمن ارولوژی ایران .اردیبهشت .1393
دبیر اجرایی:
 .1دبیر اجرایی همایش ایدز با تاکید برجامعه 15 .و  16بهمن  .1386برگزار کننده :دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
طراحی دوره های آموزشی
 .1دوره آموزشی کوتاه مدت پرستاری اورژانس ،با همكاری مالحت نیكروان مفرد و سیما زهری انبوهی
 .2دوره های کوتاه مدت پرستاری بحران ،با همكاری مالحت نیكروان مفرد و سیما زهری انبوهی
 .3دوره  TOTپرستاری بحران ،با همكاری مالحت نیكروان مفرد و سیما زهری انبوهی
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 .4دوره شش ماهه تربیت پرستار متخصص بحران ،با همكاری مالحت نیكروان مفرد و سیما زهری انبوهی
 .5دبیر علمی چندین دوره مدیریت و اداره بخشها در سامانه آموزش مداوم.
 .6دبیر علمی چندین دوره کنفرانس ادواری بیمارستانها در سامانه آموزش مداوم.
تدریس در کارگاه آموزشی
 .1بازآموزی فوریت ها و اورژانس های پرستاری – دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی –  1381/11/26لغایت .1381/11/29
 .2بازآموزی کوتاه مدت زخم و مراقبت های مربوطه – دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی – .1381
 .3باز آموزی فوریتهای پرستاری – بیمارستان لبافی نژاد – تیر .1382
 .4پنجاه و ششمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال .مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی 18 .لغایت  20مرداد
.1382
 .5پنجاه و نهمین کارگاه آموزشی احیاء نوزادان گروه اطفال .مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی 21 .لغایت  23مهر .1382
 .6بازآموزی انكولوژی .بیمارستان شهدای تجریش 1382 /11/4.لغایت .1382/11/8
 .7کارگاه آموزشی احیاء بزرگساالن و نوزادان .مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی .خرداد .1384
 .8کارگاه آموزشی بیماریهای سل و ایدز و برنامه های کاهش آسیب ویژه گروه پرستاری و مامایی ( دوره دوم) .مرکز آموزشی ،پژوهشی و
درمانی سل و بیماری های ریوی ( دکتر مسیح دانشوری ) 1384/12/20 .لغایت .1384/12/23
 .9کارگاه آموزشی تفسیر تصاویر رادیوگرافی در بیماریهای سیستم ادراری .گروه داخلی و جراحی دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
.1386/3/29
 .11کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری و اصول آموزش به بیمار هیپرتروفی خوش خیم پروستات .انجمن ارورلوژی ایران.1386/12/20 .
 .11بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .دفتر بازآموزی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .بهمن .1389
 .12بازآموزی خالقیت و نوآوری .بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان .آذر .1390
 .13بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .دفتر بازآموزی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .اجرا شده در بیمارستان فجر .خرداد .1391
 .14بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .دفتر بازآموزی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .اجرا شده در بیمارستان باهنر .خرداد .1391
 .15بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .بیمارستان تأمین اجتماعی ابهر .آبان .1391
 .16بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه آزاد اسالمی .آذر .1391
 .17بازآموزی مدیریت ادارهی بخشها .بیمارستان مسیح دانشوری ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .آذر .1391
 .18کارگاه بیاختیاری ادراری .انجمن استومی ایران .دی .1391
 .19سمپوزیوم بیاختیاری ادراری .انجمن استومی ایران .شهریور .1392
 .21بازآموزی مدیریت پرستاری  45دوره در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .از سال  1391تا کنون.
تجهیز و راهاندازی کارگا ه
 .1راهاندازی کارگاههای آموزشی مدیریت و ادارهی بخشها در چندین دوره از طریق سامانه آموزش مداوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید
بهشتی.
مسئولیتهای اجرایی
 .1مسئول دوره بازآموزی کوتاه مدت فوریتها و اورژانسهای پرستاری دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 1381/11/26 .تا .1381/11/29
 .2دبیر کمیته  CPRدانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .3مربی ارشد بیمارستان لبافی نژاد از تاریخ بهمن  1385تا .1386
 .4مربی ارشد بیمارستان لبافی نژاد از تاریخ بهمن  1388تا دی .1392
 .5ریاست بخش داخلی و جراحی دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی از  1386 /2/10تا .1386/9/26
 .6عضو گروه ارزیابی تخصصی متقاضیان کادر پرستاری اعزام به کشور عمان در تاریخ .1386/3/8
 .7مدیر گروه مدیریت پرستاری دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی از تاریخ  1390 /1 /20تا .1392/11/1
 .8معاون آموزشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی از تاریخ  1392 /11 /1تا .1394/3/18
 .9مسئول تحصیالت تكمیلی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی از تاریخ اسفند  1392تا خرداد .1393
 .11رابط هماندیشی اساتید و نخبگان از سال  1391تاکنون.
 .11عضو هیئت تحریریه مجله اخالق و فرهنگ پرستاری دانشگاه شاهد
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عضو هیئت تحریریه فصلنامه مراقبتهای ویژه پرستاری
عضو هیئت تحریریه نشریه دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
عضو هیئت تحریریه مجله علوم مراقبتی نظامی
عضو هیئت تحریریه مجله Supportive & Palliative Care in Cancer
عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش در دین و سالمت
داوری مقاالت فصلنامه پرستاری مراقبتهای ویژه
داوری طرحهای پژوهشی دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
داوری طرحهای پژوهشی مرکز دین و سالمت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
داوری طرحهای پژوهشی مرکز تحقیقات اخالق پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
داوری طرحهای پژوهشی دانشكده پرستاری دانشگاه شاهد
داوری مقاالت مجله علمیپژوهشی نشریه دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
داوری مقاالت مجله علوم مراقبتی نظامی
داوری مقاالت پایش ،فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
داوری مقاالت مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی دانشكده پرستاری و مامایی بویه گرگان
داوری مقاالت مجله علمیپژوهشی نشریه آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری
داوری مقاالت مجله علمیپژوهشی پایش جهاد دانشگاهی
داوری مقاالت مجله علمیپژوهشی مدیریت ارتقاء سالمت
داوری مقاالت مجله علمیپژوهشی فصلنامه پرستاری داخلی -جراحی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان
داوری مقاالت مجله اخالق و فرهنگ پرستاری دانشگاه شاهد
داوری مقاالت مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت
داوری مقاالت مجله اخالق زیستی
داوری مقاالت مجله اخالق پزشكی
داوری مقاالت مجله پژوهش در دین و سالمت
داوری مقاالت مجله طب و تزکیه
داوری مقاالت مجله آموزش پرستاری
داوری مقاالت مجله پژوهش پرستاری
داوری مقاالت مجله پژوهنده
داوری مقاالت مجله پرستار و پزشك در رزم
داوری مقاالت فصلنامه اخالق پزشكی علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
داوری مقاالت)Journal of Clinical Nursing (Wiley
داوری مقاالت مجله Nurse Education Today
داوری مقاالت مجله Nurse Practice Today
داوری مقاالت مجله)Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (Medknow Publications
داوری مقاالت )Nursing Ethics (Sage Publications
داوری مقاالت BMJ
داوری مقاالت Nursing Open
داوری مقاالت Journal of caring Science
داوری مقاالت Sage Open

شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی
 .1کارگاه آموزشی ارزشیابی کلینیكی – مرکز توسعه و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 25 .و 26
1371/12 /
 .2کارگاه آموزشی روشهای تدریس و ارزشیابی – مرکز توسعه و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید
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بهشتی 1373/3/31.و .1373 / 4 / 1
 .3متدولوژی تحقیق .معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1377/2/26 .لغایت .1377/2/31
 .4تروی تغذیه با شیر مادر .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 1377/3/9 .لغایت .1377/3/11
 .5کارگاه آموزشی ارزشیابی – مرکز توسعه و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی17.و .1377/3/ 18
 .6کارگاه آموزشی تفكر انتقادی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1380/4/19 .
 .7کارگاه آموزشی تدریس موثر در آموزش عالی – مرکز توسعه و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
–  1380/8/1لغایت .1380/8/2
 .8کارگاه آموزشی طرح درس – مرکز توسعه و آموزش پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی –.1380/8/27
 .9کارگاه آموزشی کامپیوتر ،ویندوز .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 .10کارگاه آموزشی کامپیوتر ،اینترنت .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1381/5/5 .
 .11کارگاه آموزشی کامپیوتر .ساخت اسالید .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1381/5/9 .
 .12دوره بازآموزی کوتاه مدت بررسی بیماران مبتال به اختالالت سیستم حرکتی ( ارتوپدی) .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.
 1381/11/19لغایت .1381/11/21
 .13کارگاه آموزشی فناوری اطالعات پرستاری 1384/4/15 .لغایت .1384/4/16
 .14کارگاه آموزشی برنامه ریزی و استراتژیهای آموزشی .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 1384/4/27 .لغایت .1384/4/28
 .15کارگاه روشهای ارزشیابی تئوری و بالینی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 1384/ 11 /11 .لغایت .1384/11/12
 .16کارگاه مقاله نویسی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 1384/ 12 /23 .لغایت .1384/12/25
 .17کارگاه استومی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی 15.بهمن .1385
 .18کارگاه آموزشی مدیریت اسالمی .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی28.مرداد .1385
 .19کارگاه آموزشی ارزشیابی مدرس .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1386/8/10 .
 .20کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری و اصول آموزش به بیمار هیپرتروفی خوش خیم پروستات .انجمن ارورلوژی ایران.1386/12/20 .
 .21کارگاه آموزشی  Academic Writingو منبعنویسی در مقاالت .دانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی.1387/3/29 .
 .22کارگاه آموزشی دانشپژوهی .مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .بهمن .1388
 .23کارگاه آموزشی دانشپژوهی .مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .محل اجرا :دانشكده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.
مرداد .1390
 .24کارگاه آموزشی طرح درس .مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .محل اجرا :دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی .مهر
.1390
 .25کارگاه آموزشی دانش پژوهی .مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .محل اجرا :دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی .مهر
.1390
 .26ضیافت اندیشه استادان دانشگاهها .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .محل اجرا :دانشكده تغذیه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .مرداد
.1391
 .27هماندیشی اساتید .آسیبشناسی تصمیمگیری و تصمیمسازی .محل اجرا :دانشكده پرستاری ومامایی شهید بهشتی .بهمن .1391
 .28همایش سپیدپوشان عاشورایی .محل اجرا :دانشكده پزشكی دانگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 11 .آذر .1391
 .29هماندیشی اساتید .محل اجرا :دانشكده پرستاری ومامایی شهید بهشتی .مرداد .1392
 .30ضیافت اندیشه استادان دانشگاه ها .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .محل اجرا :دانشكده تغذیه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .تابستان
.1393
 .31کارگاه اخالق حرفهای .محل اجرا :دانشكده طب سنتی.1393/9/6 -7 .
 .32اولین همایش بسی جامعه پزشكی دانشگاههای علوم پزشكی سراسر کشور ،محل اجرا :ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكی تهران.
.1393/9/13
تقدیر نامه ها و افتخارات
 .1رتبه اول بین دانشجویان ورودی کارشناسی ناپیوسته پرستاری سال 1367
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 .2فارغالتحصیل ممتاز کارشناسی ناپیوسته پرستاری سال 1367
 .3رتبه اول بین دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سال 1370
 .4فارغالتحصیل ممتاز کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سال 1374
 .5رتبه اول بین دانشجویان ورودی  PhDپرستاری سال 1386
 .6فارغالتحصیل ممتاز  PhDپرستاری در سال 1391
 .7تقدیرنامه به عنوان دبیر کمیته  CPRدر سالهای  1384و  1386از معاونت بالینی دانشكده پزشكی.
 .8تقدیرنامه به عنوان فعالیت در کمیته کشوری پرستاری بحران و طراحی دوره  TOTاز معاونت محترم سالمت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی جناا آقای دکترسید مؤید علویان در سال .1385
 .9تقدیرنامه به عنوان عضو هیئت علمی نمونه در جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شیهد بهشتی سال  1386از ریاست محترم دانشگاه
علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .10تقدیرنامه از ریاست محترم انجمن اورولوژی در سال .1386
 .11تقدیرنامه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی (در مرتبه مربی) در جشنواره پژوهشی سال  1386از ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .12تقدیرنامه به عنوان دانشجوی ممتاز دکترای پرستاری در جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شیهد بهشتی سال  1388از ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .13تقدیرنامه به عنوان دانشجوی ممتاز دکترای پرستاری سال  1389از ریاست محترم دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید
بهشتی.
 .14تقدیرنامه به عنوان دانشجوی ممتاز دکترای پرستاری در جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شیهد بهشتی سال  1390از ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.
 .15تقدیرنامه به عنوان عضو هیئت علمی نمونه دارای باالترین حضور فیزیكی از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در تاریخ
اردیبهشت .1392
 .16تقدیرنامه به مناسبت کتاا برتر ترجمهای دانشگاه از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در چهاردهمین جشنواره پژوهشی
دانشگاه سال .1392
 .17تقدیرنامه به مناسبت فرآیند برتر آموزشی از ریاست محترم دانشگاه در جشنواره آموزشی اردیبهشت .1393
 .18تقدیرنامه به مناسبت استاد برتر بر اساس فرم خوداظهاری از ریاست محترم دانشگاه در جشنواره آموزشی اردیبهشت .1394
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