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 : عضو کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی سوابق اجرایی

 :سوابق پژوهشی 
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 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان.
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نیازهای اطالعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطالعات سالمت: یك مطالعه کیفی.نشریه 
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 بالینی آموزش زای استرس عوامل بررسی، جاریانی مژگان، آستی پروین. غالمی محمدساکی ماندنا، * 

 و پرستاری دانشکده دوماهنامه. آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده پرستاری کارآموز دانشجویان در

 449-400(: 09)4. 0000ارومیه.  ییماما
4. , Fallahi Khoshknab M, Seyed Bagher Maddah S, Ahmadi F, Gholami M*. 

Khankeh H. Barriers to health information seeking in Iranian patients with 

cardiovascular disease: A qualitative study. Heart & Lung. 2014; 43 : 183-191. 

0. , Fallahi Khoshknab M, Seyed Bagher Maddah S, Ahmadi F, Gholami M*. 

Khankeh H, Mousavi N. Context of health information seeking for patients with 

cardiovascular disease. JAES. Article in press. 

 :ارائه مقاله در کنگره ها و همایش ها -0

آذر ماه -دومین کنگره بین المللی مدیریت بحران-سازماندهی نیروی پرستاری در حوادث غیر مترقبه-

 سخنرانی-0000

-0004سوم دیماه -چهارمین همایش سراسری پرستاری ویژه-تامین نیروی انسانی در بخشهای ویژه-

 خنرانیس

–کرمانشاه -همایش سراسری بیمارستان امروز چالشهای فرا روی–اجرای طرح مگنت در بیمارستانها -

 سخنرانی-0000دی ماه 

دانشگاه علوم پزشکی -کنگره سراسری ارتباطات انسانی-بررسی اثر بخشی ارتباطی کار پرستاران-

 سخنرانی-0000اسفند  00-ایران

دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی. بستر جستجوی اطالعات سالمت . -

 0004شیراز .سخنرانی

موانع فرهنگی جستجوی اطالعات سالمت در بیماران قلبی عروقی. هفتمین کنگره قلب خاورمیانه. -

 .0004. فرودین.سخنرانی ترکیه استانبول

حلیل محتوی کیفی. هفدهمین کنگره موانع اطالعات درمانی در توانبخشی بیماران قلبی عروقی: یك ت-

 .0004بین المللی الکترودیاگنوز و طب توانبخشی. تهران. سخنرانی 

آموزش به بیماران نارسایی قلبی. دومین کنگره بین المللی نارسایی قلبی. دانشگاه علوم پزشکی -

 0000شهید بهشتی. تهران. سخنرانی.

بالینی پرستاری، کنگره آموزش پزشکی، دانشگاه نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش -

 .0000علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. سخنرانی 

 : طرحهای پژوهشی اتمام یافته ) ارائه شده (-2

  همکار اصلی.–بررسی ارتباط بین عفونتهای ادراری و تغذیه با شیر مادر در کودکان -

 ار اصلیهمک-بررسی تاثیر روغن گل گاو زبان در پسوریازیس-

  همکار اصلی-بررسی تاثیر گل مغربی در درمان افسردگی ماژور-



بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با درک از توانمندی و اعتماد سازمانی در پرستاران شاغل در -

 مجری-بیمارستانهای آموزشی خرم آباد

دی دانشجویان بر مهارتهای فراشناختی و تفکر انتقا PBLبررسی تاثیر روش تدریس مشکل مدار-

 مجریپرستاری. 

بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت و آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب و عالیم حیاتی -

 مجری. ccuبیماران آنژین صدری ناپایدار بستری در بخش های

 :عالیق پژوهشی -9

 مزمن  *توانبخشی بیماران از مراحل حاد تا زندگی نرمال با بیماری

 غذیه درمانی*مراقبت دارویی و ت

 * ارتقاء سالمت مبتالیان به بیماریهای کلیوی، غدد، قلبی، تنفسی، روماتولوژی و عصبی 

 *عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری 

 *مراقبت کل نگر و مولتی دیسیپلیناری در ارائه مراقبت ویژه

 *توانمندسازی پرستاران و دانشجویان پرستاری
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 خانم دکتر ملیحه سادات مداح، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 آقای دکتر مسعود فالحی، دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی

 آقای دکتر علیرضا نیکبخت، دانشگاه علوم پزشکی نهران

 ر عباس عبادی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الهآقای دکت
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