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:پژوهشیهاي علمیفعالیتـ3

علمی در مجالت مقاالت چاپ شدهـ 1- 3

ف
عنوان مقالهردی

مشخصات نشریه

ارهسالامتیازنوعنام نشریه
شم

نشریه پرستاري ایرانارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران سکته مغزي1
علمی پژوهشی

1388
59

ارزشیابی ساختار و رعایت نگارش علمی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد پرستاري دانشجویان دانشگاه 2
علوم پزشکی کرمان

پزشکی رفسنجانمجله دانشگاه علوم 
علمی پژوهشی

1390
39

3
مفهوم و کاربرد واژه هاي پیش رایزنی و : ارشدیت، مفهومی گم شده در آموزش پرستاري ایران

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیرایزنی در آموزش پرستاري
علمی پژوهشی

1390
33

هاي پرستاري در بیمارستان هاي وابسته به دیدگاه بیماران در مورد رعایت استقالل آنان طی مراقبت 4
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ایرانپژوهش پرستاري
علمی پژوهشی

1387
9

5
پرستاري و مامایی جامع نگررفتارهاي پرخطر بروز بیماري هاي قلبی عروقی در کارمندان شهرستان بناب

علمی پژوهشی
1390

65

از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمیعملکرد بالینی مربیان پرستاري 6
نشریه پرستاري ایران

علمی پژوهشی
1388

62

میزان رعایت خلوت بیماران طی مراقبت هاي پرستاري از دیدگاه پرستاران و بیماران7
نشریه پرستاري ایران

علمی پژوهشی
1387

55



8
نگارش علمی پایان نامه هاي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشکی بررسی مقایسه اي ساختار و رعایت 

کرمان و تبریز
مجله دانشکده پرستاري و مامایی 

رازي کرمان
علمی پژوهشی

1389
20

مجله دانشکده پرستاري و مامایی موانع آموزش به بیمار از دید بیماران و پرستاران9
همدان

علمی پژوهشی
1389

33

حرفه اي بین پرستاران وپزشکان از دیدگاه پرستارانارتباط 10
توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی

علمی پژوهشی
1389

17

11
تبریزو ماماییفصلنامه پرستاري کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در بیماران مبتال به سکته مغزي

علمی پژوهشی
1387

9

مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد میزان اطالعات درمانی ارایه شده به بیماران12
تبریزفصلنامه پرستاري و مامایی

علمی پژوهشی
1387

9

مقایسه میزان رعایت خلوت بیماران از دیدگاه بیماران بستري در بخش مراقبتهاي ویژه قلبی و بخشهاي 13
جراحی-داخلی

تبریزفصلنامه پرستاري و مامایی
علمی پژوهشی

1386
7

ماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی مبتال به سکته قلبینیازهاي آموزشی بیماران14
ارومیه

علمی پژوهشی
1390

3

15
139269-علمی پژوهشیمجله پرستاري و مامایی جامع نگرکیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درمبتالیان به نارسایی احتقانی قلب و جمعیت سالم



16
139269-علمی پژوهشیمجله پرستاري و مامایی جامع نگرمتوسطه در رابطه با بیماري ایدزآگاهی و نگرش دانش آموزان دختر مقطع 

17Respecting to patients' autonomy in viewpoint of nurses and patients in
medical-surgical wards

Iranian Journal of Nursing
and Midwifery ResearchISI
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18Factors influencing communication between the patients with cancer and
their nurses in oncology wards

Indian Journal of Palliative
Care

Pubmed
201420

تجارب بیماران مبتال به سرطان، اعضاي خانواده و پرستاران آنها: موانع برقراري ارتباط بیمارمحور19
پرستاري و مامایی ماهنامه دانشکده

ارومیه

علمی پژوهشی
139210

تحقیقات کیفی در علوم سالمتیک مطالعه کیفی : معنویت در مراقبت سرطان20
علمی پژوهشی

1392
2

21
Experiences of patients with cancer and their nurses on the conditions of
spiritual care and spiritual interventions in oncology units

Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

ISI
Accepted/

under published

22Details of content validity and objectifying it in instrument developmentNursing Practice Today
Accepted/

under published



: المللیمقاالت پذیرفته شده در همایشهاي علمی داخلی و بین- 2- 3

ف
ردی

عنوان مقاله
نوع ارائهمشخصات همایش

سالکنندهبرگزارسطحنام همایش
بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتال به آنژین 1

یو بیمارستان امام خمینی سیهاي داخلی و سیصدري در بخش
بناب

مراقبتهاي پرستاري در 
بیماریهاي ایسکمیک قلبی

دانشگاه آزاد اسالمی ايمنطقه
بناب

سخنرانی1384

بررسی نیازهاي آموزشی مبتالیان به سکته قلبی در بیمارستان امام 2
خمینی بناب

مراقبتهاي پرستاري در 
بیماریهاي ایسکمیک قلبی

دانشگاه آزاد اسالمی ايمنطقه
بناب

پوستر1384

دانشگاه آزاد اسالمی ايمنطقهاي نمازهمایش منطقهنماز و بهداشت روان3
بناب

سخنرانی1386

نقش و جایگاه سیستم آموزش الکترونیکی و فناوري اطالعات و 4
ارتباطات در ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

دانشگاه آزاد اسالمی ايمنطقهارتباط بین دانشگاه و صنعت
بناب

سخنرانی1384

اي دانشجویان درحال فراغت از تحصیل مقایسه شایستگی حرفه5
دانشکده پرستاري و مامایی تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی بناب از 

دیدگاه آنان

آموزش بالینی در پرستاري و 
مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ملی
1385تبریز

سخنرانی

مردم شهرستان بناب در مورد عوامل بررسی آگاهی و عملکرد 6
تغذیه اي مرتبط با بیماري قلبی

دانشگاه علوم پزشکی ملیچاقی و بیماریهاي ناشی از آن
شیراز

پوستر1385

دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي بناب و مراغه در مورد 7
گیري مرتبط با سقط جنینمعضالت اخالقی در تصمیم

المللی اخالق دومین کنگره بین
پزشکی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و بین المللی
تاریخ پزشکی

پوستر1387

پوستر1387مرکز تحقیقات اخالق و بین المللیالمللی اخالق دومین کنگره بینگیري اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي بناب و مراغه تصمیم8



تاریخ پزشکیپزشکی ایراندر معضالت اخالقی مرتبط با اتانازي
پوستر1389علوم پزشکی کردستانملیسمینار توسعه آموزش پزشکییادگیري مبتنی بر پورت فولیو9

پوستر1389علوم پزشکی کردستانملیسمینار توسعه آموزش پزشکیهاي تدریس در آموزش بالینی اثربخششیوه10
11Mentorship and preceptorship: Seniority-based

education
پوستر1389علوم پزشکی کردستانملیسمینار توسعه آموزش پزشکی

مرور : چالشهاي اخالقی در سیستم ارائه خدمات سالمت در ایران12
سیستماتیک در مطالعات چاپ شده در کشور

اي و جایگاه پرستاري حرفه
حرفه پرستاري در نظام سالمت

پرستاري انجمن علمی ملی
ایران

سخنرانی1390

اي و جایگاه پرستاري حرفهچالش ها و راهکارها: اي و پرستارياستقالل حرفه13
حرفه پرستاري در نظام سالمت

انجمن علمی پرستاري ملی
ایران

پوستر1390

مکتبویونانفلسفیمکاتبدراخالقیتربیتتطبیقیبررسی14
فلسفی اسالم

درآموزشملیهمایشاولین
1404ایران

پژوهشگاه سیاستگذاري ملی
علم، فناوري و صنعت

سخنرانی1390

مراقبتهاي تسکینی و چالش یک مطالعه تلفیقی اکتشافی: بهترین عملکرد براي ارتباط بیمارمحور15
هاي پیش رو

دانشگاه علوم پزشکی ملی
کرمان

سخنرانی1392

: سرطان از مراقبتهاي پرستاريمیزان رضایت بیماران مبتال به 16
شناسایی نقاط قوت و ضعف

مراقبتهاي تسکینی و چالش 
هاي پیش رو

دانشگاه علوم پزشکی ملی
کرمان

سخنرانی1392



ی طرحهاي پژوهش-3- 3

ف
عنوان طرحردی

مسئولیت در طرح

تاریخ خاتمهاریخ شروعتسفارش دهنده
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9

هاي کارمندان شهرستان بناب در رابطه با بیماريبررسی نیازهاي آموزشی
عروقی و روشهاي پیشگیري از آن-قلبی

ي دیدگاه پرستاران و بیماران درخصوص خلوت و استقالل بیماران در مقایسه
هاي بناب و مراغهبیمارستان

بیمارستانی موثر در تاخیر درمان بیمارستانی و داخلبررسی عوامل پیش
هاي بناب و مراغهکننده به بیمارستاني قلبی مراجعهبیماران مبتال به سکته

ي معضالت هاي بناب و مراغه در زمینهدیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان
وم پزشکیاخالقی رایج در زمینه عل

ارزیابی ساختار و رعایت نگارش علمی پایان نامه هاي پرستاري  دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

کننده به ي مغزي مراجعهکیفیت زندگی و ابعاد آن  در بیماران  سکته
هاي شهرستان مراغهکلینیک

بررسی موانع آموزش به  بیمار از دیدگاه بیماران بستري و پرستاران شاغل در 
رستان امام خمینی بناببیما

بررسی مشکالت آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی بناب و مراغه

اي پرستاران و پزشکان از دید پرستاران و ارتباط آن با حرفهارتباطات بین



















دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

1385

1386

1387

1388

1390

1386

1384

1386

1388

1381386

1388

1399

1390

1391

1387

1386

1387

1389



10

11

12

13

14

هاي بناب و مراغهاسترس و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان

فیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران نارسایی احتقانی ارتباط بین کی
قلبی و جمعیت سالم

مقایسه عملکرد مادران شش هفته پس از زایمان به دو روش سزارین و زایمان 
طبیعی

یک مطالعه کیفی بر اساس : ماهیت ارتباط بیمارمحور در بخش هاي انکولوژي
تجارب پرستاران، بیماران و خانواده آنها

هاي انکولوژيطراحی و روانسنجی ابزار سنجش ارتباط بیمارمحور در بخش

معنوي ارائه شده از سوي پرستاران و رضایت -همبستگی بین حمایت روانی
هاي انکولوژيهاي پرستاري در بخشبیمار از مراقبت











دانشگاه آزاد اسالمی بناب

دانشگاه آزاد اسالمی بناب

مرکز تحقیقات انکولوژي 
هماتولوژي دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
طرح پژوهشی رساله دکتري

مرکز تحقیقات انکولوژي 
هماتولوژي دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز

1388

1392

1391

1391

1393

1389

ادامه دارد

1392

1392

ادامه دارد



:کتابترجمهو تألیف)4- 3

ف
تاریخ آخرین کتابنوع عنوان کتابردی

اسامی همکاران به ترتیب ناشرچاپ
ترجمهتألیف

1

2

3

ریزي بررسی و برنامه:هاي پرستاري در منزلمراقبت
مراقبت

جمعیت و تنظیم خانواده

دانش و نظریه هاي پرستاري در مراقبتهاي بالینی







1386

1388

مراحل داوري، 
و شابکاخذ 

فیپا را 
گذرانده است

معاونت پژوهشی دانشگاه 
آزاد اسالمی بناب

معاونت پژوهشی دانشگاه 
آزاد اسالمی بناب

همان

اکرم قهرمانیان، مژگان میرغفوروند

اکرم قهرمانیان، مژگان میرغفوروند، 
حسین رستمی

-اکرم قهرمانیان، آزاد رحمانی، عاطفه اله

بخشیانبخشیان، مریم اله

سردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی، داوري مقاالت) 5- 3

عنوان نشریهسردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی، داوري مقاالتردیف
1

2

3

داوري مقاالت

داوري مقاالت

داوري مقاالت

دو فصلنامه دانشکده (نگر مجله پرستاري و مامایی جامع
)مامایی گیالنپرستاري و 

تحقیقات کیفی در علوم سالمت

Journal of Caring Sciences
(Nursing & Midwifery Faculty, Tabriz

University of Medical Sciences )



کسب مدارج علمی و پژوهشی) 6- 3

مدارج علمی و پژوهشیردیف
1
2
3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان88رتبه اول دانشجویان دکتراي پرستاري ورودي 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان88دانشجویان دکتراي پرستاري ورودي نفر اول امتحان جامع 

1391و 1388پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمی بناب در سالهاي 

مدرس کارگاه) 6- 4
نام کارگاهردیف

1
2
3
4
5

اخالق و قانون در پرستاري
تروماي ستون فقرات و پرستاري از آن

احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته
ارتباط با بیمار

طراحی و روانسنجی ابزارهاي پژوهش

هاي اجراییفعالیت) 4

مسئول کمیته ارزیابی درونی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان4-1

تبریزمسئول کمیته ارزیابی درونی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 4-2

آزاد اسالمی بنابپرستاري و مامایی دانشگاه رشتهمسئول کمیته ارزیابی درونی 4-3

و دانشگاه آزاد اسالمی بنابهاي آموزش ضمن خدمت در بیمارستان امام خمینی بنابمدرس کارگاه4-4

د اسالمی مراغهدر دانشگاه آزاد اسالمی بناب و دو سال در آزا) بالینی-عملی-نظري(سابقه بیش از ده سال تدریس 4-5



سابقه سه سال خدمت بالینی در بخش نوزادان بیمارستان خاتم االنبیاي تهران4-6

سال مدیریت گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی بناب5سابقه 4-7

سال مدیریت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی بناب2سابقه 4-8
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