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جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

گرایش رشته
تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه

شهر محل

محل تحصیل

تحصیل

علوم

گرگان

پرستاری

-

کارشناسی

پرستاری

آموزش

کارشناسی

علوم

داخلی و

ارشد

پزشكی

کشور
محل
تحصیل

ایران

تاریخ فراغت از
تحصیل

بهمن 0802

پزشكی
گلستان

جراحی
دکترای

-

تبریز

ایران

بهمن 0801

تبریز
PhD

دانشگاه

تخصصی

تربیت

آموزش

مدرس

تهران

ایران

آبان 00

پرستاری
ب) پایان نامه:مهارتها حرفه ای
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد یا اساتید راهنما

تاثیر بكارگیری مدل همكار آموزش بالینی بر

کارشناسی ارشد

سرکار خانم سیما لک دیزجی

یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
بهبود یادگیری مدیریت مراقبت پرستاری در

PhD

سرکار خانم دکتر ربابه معماریان

دانشجویان عرصه مبتنی بر الگوی خود ارتقایی
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جدول :8
الف)سابقه ارائه خدمات آموزشی :

مقطع

موسسه محل تدریس

تحصیلی

نوع درس

کل ساعات تدریس

سال تدریس

شده

دانشگاه تهران

کارشناسی

آموزش بالینی

051ساعت

نیمسال اول 00-00

دانشگاه تهران

کارشناسی

آموزش بالینی

 221ساعت

نیمسال دوم 00-00

دانشگاه آزاد ،واحد علوم

کارشناسی

آموزش بالینی

از شهریور 0800

تا شهریور 0800

(مربی غیر هیات

پزشكی تهران

علمی)
دانشگاه آزاد ،واحد علوم

کارشناسی/

تدریس دروس

از شهریور ( 00با حكم

پزشكی تهران

کارشناسی

تئوری -آموزش

هیات علمی)

ارشد

بالینی -آموزش

تا کنون...

عملی در پراتیک

ب) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :
عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی

محل انجام پایان

ارائه پایان نامه

نامه

سمت
درپایان
نامه

تاریخ دفاع از
پایان نامه

بررسی تاثیر آموزش اهمیت اهدای
عضو بر آگاهی و نگرش پرستاران
بخشهای مراقبت ویژه و اورژانش در
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در سال 79

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در استان گیالن)

راهنما

79/9

طراحی و بکارگیری نرم افزار فرآیند
پرستاری گوشی های هوشمند بر
خودکارآمدی بالینی دانشجویان
پرستاری

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در استان سمنان)

راهنما

79/7

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در تهران)

راهنما

79/11

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر استرس ادراک شده و انعطاف
پذیری روانشناختی پرستاران بخشهای
روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی
روانپزشکی رازی تهران در سال 1979

کارشناسی ارشد
پرستاری
(روانپرستاری)

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در تهران)

مشاور

79/2

بررسی شایستگی بالینی پرستاران

کارشناسی ارشد

واحد علوم پزشکی

راهنما

79/4

بررسی تاثیر آموزش مدل مراقبت از
خود اورم بر واکنشهای هیجانی و
کیفیت زندگی بیماران دارای
دفیبریالتور داخل قلبی در
بیمارستانهای دولتی منتخب شهر
تهران

2

شاغل در بخش های اعصاب و روان
بیمارستان منتخب دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ،سال -1979
1979

پرستاری
(روانپرستاری)

تهران(نمونه گیری
در تهران)

تاثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی
بیماران مبتال به آسم (به عنوان استاد
مشاور)

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران

مشاور

79/6

تعیین و مقایسه کیفیت زندگی بیماران
پس از عمل پیوند عروق کرونر قبل و
بعد از بازتوانی قلبی در بیمارستان
شهید دکتر لواسانی تهران سال 79

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در تهران)

راهنما

79/6

بررسی رابطه نشخوار مرتبط با کار با
سالمت روان پرستاران بخشهای ویژه
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی
ایران در سال (79به عنوان استاد
مشاور)

کارشناسی ارشد
پرستاری

واحد علوم پزشکی
تهران

مشاور

79/9

واحد علوم پزشکی
تهران(نمونه گیری
در سمنان)

مشاور

77/2

تاثیر به کار گیری آموزش الگوی
خودمراقبتی اورم بر میزان فعالیتهای
روزمره زندگی در بیماران مبتال به
سکته مغزی بستری در بیمارستان های
منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
سمنان سال (1979به عنوان استاد
مشاور)

کارشناسی ارشد
پرستاری

ج)سابقه ارائه خدمات حرفه ای (مشاوره  ،همكاری و)....
نوع خدمت حرفه ای

فرد،مرکزیاسازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ ارائه خدمات

د)سابقه موقعیت ها وپست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)
نام  ،رتبه علمی ورشته

سمت

نوع وظایف محوله

مكان فعالیت

مدیر گروه پرستاری

طبق شرح وظایف

دانشكده پرستاری

خانم دکتر صحبایی و خانم

داخلی -جراحی

مدیر گروه دانشكده

و مامایی

دکتر نصراهلل ،معاون آموزشی

تاریخ

تحصیلی مسئول مافوق

از لغایت
از خرداد
 0801لغایت
خرداد 0011
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ه ) سابقه فعالیت وپستهای اجرائی (غیرمرتبط با آموزش وتحقیقات)
عنوان سمت

وظیفه

مكان فعالیت

مافوق

تاریخ

-

-

-

-

-

جدول  :0تشویق ها  ،جوایز وتقدیرها
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

فرآیند پژوهشی

کسب امتیاز دوم

بیمارستان بوعلی

آقای دکتر

05/2/08

برتر

در فرآیند پژوهشی

پژوهشگر برتر

سیدعلی ابطحی

انجام فعالیتهای

دانشگاه آزاد

آقای دکتر

پژوهشی متعدد از

اسالمی واحد علوم

سیدعلی ابطحی

جمله تدوین کتب،

پزشكی تهران

06/01/8

طرحهای پژوهشی
و مقاالت ISC

جدول :5
الف)عضویت درانجمن ها و مجامع علمی
نام مجمع

نوع همكاری وسمت

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت
از

لغایت

ب)عضویت درکمیته ها وشوراها
نام کمیته یا شورا
کمیته طرح درس

نوع همكاری با
کمیته یا شورا
عضو کمیته

مكان یا سازمان مربوطه
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

مدت فعالیت
از

لغایت

از مهر  05تا شهریور 00

علوم پزشكی تهران
کمیته پژوهش در آموزش
EDC

مسئول کمیته

کمیته مشورت دانشجویی
EDO

مسئول کمیته

کمیته پژوهش در آموزش
EDO

عضو کمیته

شورای پژوهشی دانشكده

عضو کمیته

پرستاری و مامایی

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از خرداد  06لغایت

علوم پزشكی تهران

خرداد 01

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از اردیبهشت  06تا

علوم پزشكی تهران

شهریور 00

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از اردیبهشت  06تا

علوم پزشكی تهران

شهریور 00

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از شهریور  00تاکنون

علوم پزشكی تهران

کمیته پژوهش در آموزش
EDC

عضو کمیته

کمیته برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از شهریور  00تاکنون

علوم پزشكی تهران
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از شهریور  00تاکنون

علوم پزشكی تهران
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شورای دانشی دانشکكده

عضو کمیته

پرستاری و مامایی

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد

از شهریور  00تاکنون

علوم پزشكی تهران

جدول :6
الف)پروژه های تحقیقاتی تصویب شده
نوع فعالیت
عنوان طرح

درطرح(مجری
،همكار.....،

تاثیر بكارگیری مدل همكار آموزش

همكار طرح

موسسه محل

وضعیت فعلی

طول مدت

پژوهش

طرح

طرح

دانشگاه تبریز

خاتمه یافته

 02ماه

بالینی بر یادگیری بالینی دانشجویان
پرستاری
امكان سنجی برگکزاری دوره آمکوزش

مجری طرح

دانشگاه آزاد

مجازی در دانشكده پرستاری و مامایی

اسالمی -واحد

دانشگاه علوم پزشکكی ،آزاد اسکالمی

علوم پزشكی

واحد تهران
تاثیر بكارگیری آموزش گروه همتایکان

خاتمه یافته

 00ماه

تهران
مجری طرح

دانشگاه آزاد

بر خودکارآمدی و شایسکتگی بکالینی

اسالمی -واحد

دانشککجویان پرسککتاری (کککارآموز و

علوم پزشكی

کککارورز) در عرصککه هککای منتخککب

تهران

خاتمه یافته

 02ماه

دانشککگاه آزاد اسککالمی واحککد علککوم
پزشكی تهران در سال .0808
بررسی تاثیر بكارگیری آموزش گروه

همكار طرح

دانشگاه آزاد

همتایان بر یادگیری مهارت بالینی و

اسالمی -واحد

رضایت دانشجویان پرستاری (کارورز و

علوم پزشكی

کارآموز) در عرصههای منتخب

خاتمه یافته

 02ماه

تهران

دانشگاه آزاد ،واحد علوم پزشكی
تهران.
دانشگاه آزاد

در حال

تاثیر بكارگیری آموزش گروه همتایان
بر اعتماد به نفس و تصمیم گیری

اسالمی -واحد

انجام

بالینی دانشجویان پرستاری (کارآموز و

علوم پزشكی

کارآموز در عرصه) در عرصه منتخب

مجری طرح

 02ماه

تهران

دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی
تهران در سال .0800
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ب)بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)
منبع ارائه
دهنده بودجه

شماره گرنت

عنوان گرنت

بودجه گرنت

سمت

مدت زمان

-

-

-

-

-

جدول :1

الف)سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و(......بدون ارائه مقاله )
عنوان هم اندیشی،بازآموزی

محل برگزاری هم اندیشی

وغیره

،بازآموزی وغیره

تعاریف و انواع

دوره نوین آموزش جامع

تهران ،دانشكده مدیریت

02/1/00

اختالالت پوستی/

مدیریت و مراقبت از زخم

دانشگاه ایران

02/0/0

عنوان سخنرانی

تاریخ سخنرانی

ارزیابی بهبود زخم
کمكهای اولیه

 21و  20تیر 06

کارگاه  2روزه کمكهای اولیه

کلینیک  08آبان تامین

و نجات

اجتماعی

مشخص کردن جامعة

برنامه کارگاه سه روزه روش

دانشكده پرستاری مامایی

مورد بررسی و روشهای

تحقیق در علوم

دانشگاه علوم پزشكی

نمونه گیری،

پزشكی(سامانه آموزش

آزاد اسالمی تهران

06/02/20

مداوم علوم پزشكی)
چگونه یک کارگاه

چگونه یک کارگاه آموزشی

سازمان مرکزی دانشگاه

آموزشی موفق برگزار

موفق برگزار کنیم؟(مدرس

آزاد اسالمی

کنیم؟

کارگاه)

چگونه پروپوزال یک

چگونه پروپوزال یک طرح

سازمان مرکزی دانشگاه

طرح توسعه آموزشی

توسعه آموزشی تدوین

آزاد اسالمی

تدوین کنیم؟

کنیم؟(مدرس کارگاه)

چگونه یک کارگاه موفق

چگونه یک کارگاه موفق

بصورت آنالین برای

برگزار کنیم؟

برگزار کنیم؟(مدرس کارگاه)

اعضای هیات علمی واحد

روش تحقیق در آموزش

روش تحقیق در آموزش

بصورت آنالین برای

پزشكی

پزشكی(مدرس کارگاه)

اعضای هیات علمی واحد

06/02/2

06/02/0

0011/2/20

پزشكی تهران
0011/8/00

پزشكی تهران
ب) سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و(......با ارائه مقاله )
محل برگزاری
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی،بازآموزی

هم اندیشی

تاریخ

وغیره

،بازآموزی

سخنرانی

وغیره
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری

سمینار سراسری دانشجویان

گرگان

0801
6

علوم پزشكی کشور

دانشكدۀ پرستاری و مامایی بویه گرگان از
رشته تحصیلی خود
مقایسة تأثیر آموزش به روش سخنرانی و

اولین همایش دانشجویی

استفاده از دفترچه در میزان آگاهی دختران

بیماریهای عفونی :کسب

دبیرستانی از بیماری ایدز در شهر گرگان

مقام دوم در قسمت اورال

اقدامات اولیه در برخورد با بیمار دچار

تازههای ارتوپدی

گرگان

تهران

0802

0800

شكستگی
 ABCدر بیماران دچار ترومای ارتوپدی

تازههای ارتوپدی

تهران

0800

بررسی روند سازگار شدن با بیماری،

دوازدهمین کنگره سراسری

تهران

0800

سیستم های حمایت های اجتماعی و کیفیت

تازه های قلب و عروق

سبک زندگی بعد از سكته قلبی
ششمین کنگرۀ سالیانه انجمن

کنترل درد در بیماران سرطانی

تهران

0801

علمی جراحان عمومی ایران
ارتباط بین مصرف چای با سطح ویتامین D

شانزدهمین کنگرۀ سراسری

و پوکی استخوان

سالیانه طب فیزیک،

تهران

0800

توانبخشی و الكترودیاگنوز
ایران
اصول مراقبت های پرستاری ویژه
Studying the Importance of Planning
Components in Virtual and
Conventional Training of Nursing

اصول مراقبت های پرستاری

تهران

در ICU
IAFOR Conferences:
Education

Dubai

2015

Dubai

2015

تهران

0801

Barriers to E-Learning in Higher
Education System in Iran
بهبود محیط آموزش بالینی برای ارتقا

IAFOR Conferences:
Education
کنگره مدیریت و رهبری

یادگیری دانشجویان پرستاری عرصه

اثربخش در پرستاری

0802

ارائه پوستر درکنگره ،همایش و(......با ارائه مقاله )
محل
برگزاری هم
عنوان پوستر

عنوان هم اندیشی،بازآموزی وغیره

اندیشی
،بازآموزی

تاریخ
سخنرانی

وغیره
مقایسة تأثیر آموزش به روش

چهارمین سمینار سالیانه پژوهشی

سخنرانی و استفاده از دفترچه در

دانشجویان دانشگاههای علوم

میزان آگاهی دختران دبیرستانی از

پزشكی کشور

گرگان

0802

بیماری ایدز در شهر گرگان
تأثیر بكارگیری مدل همكار آموزش

دهمین کنگره آموزش علوم پزشكی

شیراز

0800

بالینی بر یادگیری بالینی دانشجویان
7

پرستاری
بررسی روند سازگار شدن با بیماری،
سیستمهای حمایت اجتماعی و کیفیت

دوازدهمین کنگره سراسری تازه

تهران

0800

های قلب و عروق

سبک زندگی پس از سكته قلبی
بروز نارسایی های قلبی به دنبال
جراحی های غیر قلبی

دوازدهمین کنگره سراسری تازه

تهران

0800

های قلب و عروق

تأثیر بكارگیری مدل همكار آموزش

چهارمین سمینار سالیانه پرستار،

بالینی بر یادگیری بالینی دانشجویان

ماما ،پژوهش

گرگان

0801

پرستاری
The best method to reduce

ششمین کنگره بین المللی و

the contamination of blood

یازدهمین کنگره کشوری ارتقاء

samples for blood culture

تهران

0800

کیفیت خدمات آزمایشگاهی
تشخیص طبی ایران

بررسی شیوع دیس ریتمیها در طول
بیهوشی نخاعی در عمل سزارین
بررسی تأثیر اینترلوکین  6ناشی از
شیمی درمانی بر نوروپاتی محیطی در

اولین کنگره سراسری مراقبتهای

تهران

0800

ویژه
هشتمین کنگره بین المللی سرطان

تهران

0800

پستان

زنان مبتال به سرطان پستان
بررسی تأثیر وزن ،فعالیت فیزیكی و

شانزدهمین کنگرۀ سراسری سالیانه

انواع رژیم غذایی بر کیفیت زندگی

طب فیزیک ،توانبخشی و

بیماران مبتال به سرطان پستان

تهران

0800

الكترودیاگنوز ایران

تأثیر بكارگیری مدل همكار آموزش

سومین همایش راهكارهای ارتقاء

بالینی بر یادگیری دانشجویان

کیفیت خدمات پرستاری و مامایی

تهران

0800

پرستاری
تأثیر بكارگیری مدل همكار آموزش

چهاردهمین همایش کشوری

بالینی ) (CTAبر یادگیری بالینی و

آموزش علوم پزشكی

تهران

0802

رضایت دانشجویان پرستاری
بررسی تاثیر کرانیوساکرال تراپی بر
روی افسردگی و درد عضالنی بیماران

هجدهمین کنگره طب فیزیكی و

تهران

0808

توانبخشی

مبتال به فیبرومیالژی
بررسی تاثیر درمان تغذیه وریدی بر

هجدهمین کنگره طب فیزیكی و

میزان درد و کیفیت زندگی بیماران

توانبخشی

تهران

0808

مبتال به فیبرومیالژی
تبیین دیدگاه مربیان پرستاری از

پانزدهمین همایش کشوری آموزش

شرکت در یک پژوهش -بخشی از یک

علوم پزشكی  -یزد

تهران

0808

تحقیق کیفی
بررسی اهمیت اجزاء طرح برنامه

هفتمین همایش کشوری یادگیری

درسی در آموزش مجازی و آموزش

الكترونیكی در علوم پزشكی

تهران

0808
8

حضوری در رشته پرستاری
آیا مدل مراقبت از خود اورم بر

هفتمین سمپوزیوم و چهارمین

اضطراب بیماران دارای دفیبریالتور

جشنواره ملی خود مراقبتی و

قلبی موثر است؟

آموزش بیمار

0800

تهران

ج)فعالیتهای ویراستاری و همكاری با هیئت تحریریه مجالت علمی
نام مجله

نوع همكاری با مجله

محل انتشارمجله

مدت همكاری
لغایت

از

د)نشرنرم افزار ،لوح فشرده و......
نوع اطالعات یا نرم

موارداستفاده نرم

افزارتهیه شده

افزار،لوح فشرده وغیره

تاریخ انتشار

نام همكاران

جدول :0
الف)شرکت در دوره های مختلف(آموزشی  ،پژوهشی و اجرائی)
نام دوره

نوع (سطح)دوره

گواهینامة پایان دورۀ مدرک قابل ترجمه-
آموزشی CCU

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكی

0801

شهید بهشتی

 61ساعت تئوری

ب)شرکت درهم اندیشی ها  ،بازآموزی ها وکارگاه ها
نام هم اندیشی  ،بازآموزی،کارگاه وغیره

طول مدت
دوره

محل برگزاری

تاریخ
برگزاری

مفاهیم پرستاری

 2روزه

گرگان

0802

پرستاری بخش های گوارش و کبد و

 21ساعت

مرکز همایش های رازی

0800

آندوسكوپی
آموزش علوم پزشكی استاد توانمند

 8روزه

شیراز

0800

برنامه مدون فوریت های 0

 5ساعت

بیمارستان گلستان -تهران

0800

کارگاه آموزشی بررسی سالمت

 2روزه

انجمن علمی پرستاران -تهران

0800

ژنتیک ،حقوق ،اخالق و روانشناسی

 00ساعت

تهران

0800

کارگاه آموزشی مدیریت بحران

 2روزه

انجمن علمی پرستاران قلب ایران-

0800

کارگاه تفسیر الكتروکاردیوگرافی

 8روزه

تهران
بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

مقدماتی()0
کارگاه تفسیر الكتروکاردیوگرافی

 8روزه

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

پیشرفته()2
کارگاه کنترل عفونت های بیمارستانی

 0ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

ایمنی بیمار

 0ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801
9

آموزش قوانین و مشكالت حقوق حرفه

انجمن علمی پرستاران قلب ایران-

 0روزه

ای پزشكی

0801

تهران

کارگاه  CPRدر نوزادان

 0ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

آموزش بهداشت و مدل های رفتاری

 2ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

کارگاه تربیت مدرس آموزش به بیمار

 8روزه

مرکز همایش های رازی -تهران

0801

آموزش CPR

 0ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0801

حاکمیت بالینی

 0روزه

دانشگاه آزاد -واحد پزشكی تهران

0801

تكنیک های خالقیت و تصمیم گیری

 0ساعت

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی

0800

ایران

گروهی
کارگاه آموزشی  CPRنوزادان

 6ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0800

کارگاه آموزشی  CPRمقدماتی

 6ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0800

کارگاه آموزشی  CPRپیشرفته

 6ساعت

بهداشت و درمان صنعت نفت تهران

0800

یادگیری الكترونیک در آموزش علوم

 0ساعت

دانشگاه علوم بهزیستی و

0800

توانبخشی

پزشكی و خدمات الكترونیک پزشكی
خانواده
چگونه کالس خود را به روش یادگیری

معاونت آموزشی وزارت بهداشت و

 0روزه

مبتنی بر تیم ) (TBLاداره کنیم؟

0802

درمان

دوره مقدماتی دانش پژوهی آموزشی

 0روزه

کارگاه توانمندسازی اساتید :مراقبت

 5روزه

دانشگاه علوم پزشكی ،واحد

0808

پزشكی تهران
دانشگاه علوم پزشكی شهید

حمایتی و تسكینی در سرطان
چگونه یک کارگاه آموزشی موفق برگزار

0805

بهشتی
 0ساعت

کنیم؟

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

 22آذر 06

پزشكی(توسط مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشكی با
همكاری دانشگاه علوم پزشكی
اصفهان)

چگونه پروپوزال یک طرح توسعه

 0ساعت

آموزشی تدوین کنیم؟

دانشگاه علوم پزشكی تهران(توسط

 08دی 06

مرکز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشكی با همكاری دانشگاه
علوم پزشكی تهران)

جدول  0انتشارات:
الف)کتب منتشرشده
نوع
عنوان کتاب

همكار/همكاران

الفبای سالمتی قلب

گلنوش میرسعیدی

کار(ترجمه
،تالیف،گردآو

ناشر

شهروکشور
محل نشر

سال چاپ

ری ،ویرایش)
تالیف

توانا

تهران-

0802
11

شادی عبداهلل زرگر-

کتابچه بالینی پرستاری

گستر

ایران

جامعه

تهران-

نگر

ایران

حیدری

تهران-

تالیف

جواد فخرپور
اصول پرستاری در

منصوره بیغش-

ترجمه و

مراقبت تسكینی

محسن غفاریان-

گردآوری

0808
0806

ایران

پرستو محمدی
پرستاری بیماری های

نوشین عباسی

کلیه و مجاری ادرار برونر

ابیانه -شادی عبداهلل

و سودارث2100

زرگر -فیروزه معینی

پرستاری بیماری های

شیوا صالحی-

مغز و اعصاب برونر و

بهشته طبرسی-

سودارث2100

شادی عبداهلل زرگر

پرستاری بیماری های

مصطفی شوکتی

سرطان(مفاهیم و چالش

احمدآباد -سهیال

های مراقبت از بیمار)

مشعوف -شادی

برونر و سودارث 2100

عبداهلل زرگر -زهرا

حیدری

ترجمه

تهران-

0808

ایران
حیدری

ترجمه

تهران-

0808

ایران
ترجمه

جامعه

تهران-

نگر

ایران

0808

تذکری.
گلنوش میرسعیدی-

ترجمه

تكنولوژی جراحی اعصاب

منیره اسدی

(ویراستار)

پرستاری بیماری های

مصطفی شوکتی

ترجمه

سرطان(مفاهیم و چالش

احمد آباد-

های مراقبت از بیمار)

سهیالمشعوف-مینا

برونر و سودارث 2100

مرادی -شادی

حیدری

تهران-

0800

ایران
جامعه

تهران-

نگر

ایران

0801

عبداله زرگر-سمانه
پارچه بافیه-زهرا
تذکری
تفسیر ساده نوار قلب

حسام الدین

حیدری

گردآوری

ورپایی -سمانه

تهران-

0800

ایران

پارچه بافیه
ب)مقاالت منتشرشده درمجالت علمی پژوهشی
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سمانه پارچه

تاثیر بكارگیری مدل

مجله ایرانی

0

( 8پی

210 -216

بافیه-سیما لک

همكار آموزش بالینی بر

آموزش در

در پی

دیزجی -شهرزاد

یادگیری بالینی

علوم

)28

غیاثوندیان.

دانشجویان پرستاری

پزشكی

سال
چاپ
0800

11

شیوا صالحی-

بررسی تاثیر بكارگیری

فصلنامه

دوره

محبوبه صفوی-

آموزش گروه همتایان بر

علوم

،26

سهیال مشعوف-

یادگیری مهارت بالینی

پزشكی

شماره

دانشجویان

دانشگاه آزاد

 ،0پی در

پرستاری(کارآموز و

اسالمی

پی 08

سمانه پارچهبافیه-
محمد فشارکی.

86-05

0805

کارورز)
سمانه پارچه

مطالعه امكان سنجی

فصلنامه

دوره

بافیه -محبوبه

برگزاری دوره آموزش

علوم

،21

صفوی  -سهیال

مجازی در دانشكده

پزشكی

شماره،0

مشعوف  -گلنوش

پرستاری و مامایی

دانشگاه آزاد

پی

دانشگاه آزاد واحد علوم

اسالمی

درپی

میرسعیدی -
شادی عبداهلل زرگر

پزشكی تهران

200 -202

زمستان
0806

01

 هومن بخشندهسمانه پارچهبافیه

تاثیر بكارگیری آموزش

آموزش

دوره ،6

 -محبوبه صفوی -

به شیوه گروه همتایان بر

پرستاری

شماره 6

سهیال مشعوف-

خودکارآمدی بالینی

شیوا صالحی-

دانشجویان پرستاری

سیمین اسماعیل

دانشگاه آزاد اسالمی

پور زنجانی -

05-0

بهمن و
اسفند
0806

واحد علوم پزشكی تهران

هومن بخشنده
تاثیر آموزش مدل

نشریه

دوره

شیوا اسالمیان-
سمانه پارچه

مراقبت از خود اورم بر

پرستاری

هفتم،

بافیه -محمد

واکنشهای هیجانی

قلب و عروق

شماره

بیماران دارای

 ،8پاییز

صاحب الزمانی-
شبنم مددی

دفیبریالتور داخل قلبی

0800

سیدآرمان حسینی

همبستگی تنش ادراک

نشریه

زرویجانی ،الدن

شده با انعطاف پذیری

مدیریت

فتاح مقدم ،سمانه

روانشناختی پرستاران

ارتقای

بخشهای

سالمت

پارچه بافیه

0

6

6-00

02-01

0800

0800

روانپزشكی رازی تهران
هدیه صالحپور،
سمانه پارچه بافیه،
محمد صاحب
الزمانی
سمانه پارچه بافیه،
ربابه معماریان،

ارزشیابی اثر آموزش

نشریه

بازتوانی قلبی بر کیفیت

پرستاری

زندگی بیماران پس از

قلب و عروق

0

0

080-008

0800

عمل بایپس عروق کرونر
بهبود محیط آموزش

فصلنامه

بالینی برای ارتقا یادگیری

مدیریت

1

)0(1

88-25

زمستان
01
12

زهره ونكی،

دانشجویان پرستاری

شادی عبداله

عرصه

پرستاری

زرگر ،سوسن
ایرانخواه،
سعیده عسكریان،
محسن غفاریان
شایستگی بالینی

مجله علوم

محمد حسین

پرستاران شاغل در

پزشكی

بخشهای اعصاب و روان

دانشگاه آزاد

صدیقه ملكی،

بیمارستان منتخب

اسالمی

عارف امیرخانی

دانشگاه علوم بهزیستی و

کرمی نیا ،سمانه
پارچه بافیه،

81

801-882

8

پاییز
0800

توانبخشی ،سال -0800
0801
ج) مقاالت منتشرشده درمجلالت ISI
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سمانه پارچه بافیه -لیال

Effectiveness of the
Clinical Teaching
Associate Model to
Improve Clinical
Learning Outcomes
A Randomized
controlled Trial

Nurse
Educator

39

4

202205

سمانه پارچه بافیه-

Providing Clinical
Safety and Security
for Nursing
Students:
Spontaneous
Learning

سال
چاپ

قلی زاده -سیما لک
دیزجی -شهرزاد
غیاثوندیان -عارفه
داودی
ربابه معماریان -زهره
ونكی
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