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. تجارب پرستاران پیرامون پیامدهاي پرستاري ، مژگان خادمیكورش زارع ،زينب زمانی نیاطاهره طوالبی، . 6

 6211ي مراقبت ويژه هابخشانسانی در 

 از حاصل پنومونی كنترل كیفیت طاهره طوالبی، فرشته رشنو،  شیرين حسنوند، محمد جواد طراحی. ارتقاء .3

 عملکردي تحقیق: كوهدشت شهرستان( ره) خمینی امام بیمارستان( ICU) ويژه تمراقب بخش در ونتیالتور

 6216مشاركتی

 در پرستاري نويسی گزارش ارتقاءكیفیتالمی، محمد جواد طراحی. غطاهره طوالبی، آمنه قباديان، محمد  .2

 اطالعات ازسیستم استفاده با كوهدشت(ره) خمینی امام بیمارستان قلبی ويژه مراقبت بخش

 6216كاربردي  عملکردي تحقیق:ارستانیبیم

طاهره طوالبی، سعیده چراغی، بابک بهاروند، علی فرهادي، تاثیر پیگیري تلفنی برنامه هاي آموزسی بر  .6

 31/63/12تا  3/66/13كیفیت زندگی ورضايتمندي بیماران سندرم حاد كرونري. 

 یمارستانیاطالعات ب ستمیاز س راستفادهیتاث الدين شیخی.طاهره طوالبی ، دكترزهره ونکی،دكتر ربابه معماريان، دكترعالء  .1

       30/1/6213تا    30/3/6216 ی.قلب ژهيدر بخش قلب ومراقب و ماریآموزش به ب يبر اجرا

بروز  زانیساكشن باز وبسته بر م ریتاثي. خاطره عنبر ،مژگان ممانی،  انيمنوچهر دیناه  پور،یعل می،نس یطاهره طوالب   .1

      6/3/13. ژهيدر بخش مراقبت و يبستر مارانیدر ب کیناميهمود تیووضع التوریابسته به ونتو یپنومون
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 تیفیبر ك یبرنامه بازتوان ياجرا ریتاث یبررس ي.، دكترخاطره عنبر یفاطمه قاسم  ،يمحمد نيری، ش یطاهره طوالب   .7

                                 31/63/12تا   6/3/13   ي.زیاليهمود مارانیب یوافسردگ دیسطح ام ،یزندگ

پرستاران شاغل  دگاهياز د ماریمنشور حقوق ب يیاجرا تیمناسبت  وقابل یبررس طوالبی طاهره ، كردستانی مقدم پرستو . .8

   6281-10 یاتیعمل يموانع وارائه راهکارها يیلرستان  ،شناسا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یدر مراكز آموزش

 (   36/63/81-شماره 6302)

طوالبی طاهره ، محمد آدينه وند، بررسی مقايسه اي تاثیر تحريکات حسی توسط اعضاي خانواده  وپرستاران بر سطح  .1

 پايان ( 37/63/16شروع30/2/16.) 6216:كار آزمايی بالینی  ICUهوشیاري بیماران بستري در 

هاي آموزشی  اعضاء هیأت علمی بررسی نیازدار نسرين.طوالبی طاهره ، شیخیان علی  ، امینی فريبا ، عنبري خاطره و گله  .60

 6281شهريور -32/6/88از  دانشگاه  علوم پزشکی لرستان به  روش تري انگولیشن

طوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت امیر ، امینی فريبا ، رشیدي مرضیه. .بررسی مقايسه اي تاثیر عصاره برگ زيتون و  .66

 مهر6288 -3/6/87خال از آسیکلو وير بر درمان تب 

دانش آموزان   BMIطوالبی  طاهره , امینی  فريبا  , خوش نیت  محسن . تاثیر   برنامه   مداخله اي  تعديل   رفتار بر  .63

 6282دبیرستانهاي  شهر  خرم آباد

پزشکی  لرستان  از  طوالبی   طاهره ، جنانی فاطمه . بررسی  وضعیت  دانش آموختگان  پرستاري و مامايی  دانشگاه  علوم  .62

 6270-6282سال  

طوالبی   طاهره , پیامنی شهال , امینی فريبا . بررسی  میزان رعايت  اصول  پیشگیري از عفونتهاي بیمارستانی در  .66

   6282بیمارستان هاي  آموزشی خرم آباد

عملکرد  دانشجويان  دانشگاه  علوم طوالبی طاهره , امینی فريبا , جنانی  فاطمه , جوادي طاهره . ارتقاء آگاهی و نگرش و  .61

 )مصوب كشوري ( 6283-82پزشکی  لرستان  در مورد  مباحث  حقوقی 

طوالبی  طاهره ,  گله دار  نسرين .بررسی میزان رعايت آئین  نامه انطباق امور  پزشکی  با موازين  شرع  در مراكز درمانی   .61

  6278دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان  

,  كاوه محمد حسین بررسی تاثیر  آموزش رژيم غذايی بر  آگاهی و عملکرد  بیماران  همو ديالیزي استان طوالبی  طاهره  .67

  6277لرستان 

طوالبی  طاهره ,  طراحی محمد جواد, باد پروا  ابراهیم. بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اكسیور  در دانش آموزان  مدارس  .68

  6271ابتدايی  شهر خرم آباد 

طاهره , مومن نسب مرضیه , اكبري مجید .بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاري ادراري  در دانش آموزان   طوالبی  .61

 مدارس ابتدايی  شهر خرم آباد)دو مجري ( 

امینی فريبا  , طوالبی  طاهره، محمد جواد طراحی.بررسی عوامل موثر بر فرايند آموزش به بیمار از ديدگاه پرستاران شاغل  .30

 (6288زمستان -66/63/87) 6288انهاي آموزشی شهر خرم آباد در سال در بیمارست

جنانی فاطمه، چنگاوي فرحناز، طوالبی  طاهره.بررسی مقايسه اي تاثیر كرم واژينال مورت و كلوتريمازول در درمان  .36

 6281تا  6281واژينیت .از سال

 (6281رد مشاوره قبل از ازدواج چنگاوي فرحناز ،جنانی فاطمه، طوالبی طاهره.بررسی نگرش زوجین در مو .33

قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره . بررسی  تاثیر  تنبیه  بدنی  بر  بروز  برخی رفتارهاي  پرخاشگرانه  كودكان  .32

86-6282 



امینی فريبا  , طوالبی  طاهره , خوش نیت محسن . برسی  میزان  شیوع چاقی و  ارتباط آن  با سبک زندگی  در  .36

 6283-82دبیرستانهاي  شهر خرم آباد 

مرادي لیال , طوالبی  طاهره  .بررسی میزان آگاهی  پرستاران  شاغل  در بخشهاي  اورژانس  ويژه در مورد  مراقبت  از  .31

 CPR   86-6280بیماران نیازمند 

 6280-86رضايی كبري , طوالبی طاهره. رضايتمندي بیمار  و همراه از اورژانسهاي  استان لرستان  .31

 

. بررسی اپیدمیولوژيک   حوادث و 6280-6278دكتر كدخدايی , نجفی  سید سعید , كاوه محمد حسین , طوالبی طاهره .  .37

  6278-80سوانح مراجعه  كننده  به اورژانس بیمارستان شهداي  عشاير   

 

 پايان نامه ها و رساله ها راهنمايی و مشاوره  .38

 استاد راهنما .3-6

، ابراهیم زاده فرزاد. بررسی مقايسه اي تاثیر  ) راهنماي دوم(طوالبی طاهره، درضا آدينه  محمد، خانکه حمی .6

:كار آزمايی  ICUتحريکات حسی توسط اعضاي خانواده  وپرستاران بر سطح هوشیاري بیماران بستري در 

 (62/63/16)دفاع 6216بالینی 

ساكشن باز وبسته بر  ریتاثي. خاطره عنبر ،  ، مژگان ممانی انيمنوچهر دیناه ، یطاهره طوالب ،پوریعل مینس .3

در بخش مراقبت  يبستر مارانیدر ب کیناميهمود تیووضع التوریوابسته به ونت یبروز پنومون زانیم

 (6213 زمستان .)دفاعژهيو

 تیفیبر ك یبرنامه بازتوان ياجرا ریتاث یبررس ي.، خاطره عنبر یفاطمه قاسم ، یطاهره طوالبي، محمد نيریش .2

  تابستان( 6212)دفاع يزیاليهمود مارانیب یوافسردگ دیطح امس ،یزندگ

سعیده چراغی، طاهره طوالبی، بابک بهاروند، علی فرهادي، تاثیر پیگیري تلفنی برنامه هاي آموزسی بر  .6

 تیر( 6216)دفاع كیفیت زندگی ورضايتمندي بیماران سندرم حاد كرونري

 در پرستاري نويسی گزارش جواد طراحی.ارتقاءكیفیت آمنه قباديان، طاهره طوالبی، محمد عالمی، محمد .1

بیمارستانی:  اطالعات ازسیستم استفاده با كوهدشت(ره) خمینی امام بیمارستان قلبی ويژه مراقبت بخش

 (11)دفاع تابستان تحقیق عملکردي كاربردي

 از حاصل ومونیپن كنترل كیفیت ، طاهره طوالبی، شیرين حسنوند، محمد جواد طراحی. ارتقاءفرشته رشنو .1

 عملکردي تحقیق: كوهدشت شهرستان( ره) خمینی امام بیمارستان( ICU) ويژه مراقبت بخش در ونتیالتور

 (11)دفاع  پايیز مشاركتی

 انسانی پرستاري پیامدهاي پیرامون پرستاران ، طاهره طوالبی، كورش زارع. تجارب زمانی نیازينب  .7

 (11)دفاع پايیز ويژه مراقبت دربخشهاي

زاده،   یمومن  امیرطاهره طوالبی، فاطمه گودرزي، ايرج سلیمی كیا، فرزاد ابراهیم زاده، صومه ياراحمدي، مع .8

 سجاد روستا. تاثیر بذر كتان بر فشارخون، كلسترول سرم و شخص توده بدنی بیماران مبتال به فشارخون 

حق وردي. تاثیر فرشید  راهیم زاده، طاهره طوالبی، فاطمه گودرزي، ايرج سلیمی كیا، فرزاد اب ،فاطمه احمدي .1

 محلول ديالیز سرد بر كفايت همو ديالیز وعوارض حین ديالیز بیماران همويالیز



طاهره طوالبی، مژگان خادمی،  فاطمه جنانی، فاطمه قاسمی. بهبود حفظ حريم بیماران بخش  ، حديث كوگانی .60

 اورژانس: تحقیق عملکردي مشاركتی

 

 

 استاد مشاور .3-3

, گراوند ارسالن  , طوالبی طاهره .بررسی  نوزادان مبتال  به آسفیکسی  بستري در بیمارستان  .دكتر طائی .6

 6280-6286شهید  آيت اهلل  مدنی  شهر خرم آباد 

فراوانی  ضايعات  پیش سرطانی  پروستات و افتراق    ندكتر رفیعی , بیرانوند فاطمه ,طوالبی طاهره  .   تعیی .3

 Agnor 6282و H&Eخوش خیم پروستات  با استفاده  از رنگ  آمیزي    آنها  از هیپرپالزي خونی

دكتر رفیعی , بیرانوند غالمرضا , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  توده  هاي پستانی  از نظر  بد خیمی از  .2

طريق رنگ آمیزي   اختصاص  سلولهاي میواپی  تلیال  و غشا   پايه  در نمونه هاي بخش  پاتولوژي  

 6282رستان عشايربیما

دكتر طرهانی , خسروي زينب , طوالبی طاهره . بررسی  علل  مصرف شیر خشک در  شیر خواران   زير  دو  .6

 ) پايان نامه دكتراي عمومی تحقیقاتی ( 6282سال  مراجعه كننده به مراكز  بهداشتی  درمانی  شهر خرم آباد

ه  . بررسی   فراوانی  هیپوگلیسمی در نوزادان دكتر سعدي نژاد  مرتضی , حداديان علی , طوالبی طاهر .1

  6286بیمارستان  شهید  مدنی  خرم آباد NICUبستري  شده  با تشخیص  اولیه  پیس  در بخش نوزادان  و 

دكتر داود زاده  مهنوش , يوسفوند رضا , طوالبی طاهره .بررسی  كلینیکال پاتولوژيک توده هاي پستان   .1

6286 

-86ن حقوقی , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  سنگهاي بزاقی به وسیله سونوگرافیدكتر عابدينی  , نگی .7

6280 

دكتر اكبري  سهیال  , دكتر دلفان بهرام , ابراهیمی  رقیه  , طوالبی  طاهره . مقايسه گیاه بومادران  و  .8

  6280-86ايبوپروفن بر  ديسمنوره  دانش آموزان  دبیرستانی 

طوالبی طاهره , قربانی زاده حسن . بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر پاي  دكتر سلیمان جافريان ,  .1

 73-71ديانتی  در بیماران  مراجعه كننده  به درمانگاه  ديابت  شهر خرم آباد  در سال  

دكتر بهرامی پرويز  , اعتماد  حسین , طوالبی طاهره  . بررسی  مشخصات  فردي  و برخی عوامل  خطر  در  .60

 6278 -71اران  مبتال  به حوادث عروق  مغزي بستري  در بیمارستان  شهید رحیمیبیم

دكتر جبرئیلی  رقیه , ناجی زهرا , طوالبی  طاهره . بررسی  میزان  شیوع  ريزش مو منطقه اي  و اسکار  .66

 6278-71دهنده در دانش آموزان مدارس  ابتدايی  شهرستان  خرم آباد توسط والدين  آنها  

 

  

 التمقا .31

 فارسی .6



مهر.  مجیدي مجید ، محمدي عیسی عنبري، خاطره ، دار گله نسرين ، شیخیان علی طوالبی، طاهره .6

 دلفی.آموزش تکنیک با لرستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضاي آموزشی زهاي نیا تعیین

 3 – 27 ، 6216 تابستان)  63 پیاپی( 3 شماره 6 دوره پرستاري

 مجله اسالم. منظر از پرستار وتربیت اي حرفه نیازي . اخالق سعیده زاده، صادقه علیزاد طوالبی، طاهره .3

  .6-1(:  31و38) 8؛ 6216 افالک،خرم آباد دانشکده پرستاري ومامايی

 تاثیر مقايسه . فرشید رحیمی بشر ،خاطره عنبري ،طوالبی،ناهید منوچهريان ،طاهره پور علی نسیم .2

 ويژه. مراقبت بخش در بستري بیماران همودينامیک وضعیت بر وبسته باز دوروش به تراشه لوله ساكشن

 .11-72(:1)2؛ 6213فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 

 کاتيتحر ریتاث يا سهيمقا یبررس .زاده میابراه فرزاد،رضا خانکه دیحمی،طوالب طاهره ،وند نهيمحمد آد .6

 يدر بخش مراقبتها يبستر رانمایب ياریتوسط اعضاي خانواده  وپرستاران بر سطح هوش یحس

 . 17-17(:3)3؛ 6216.فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، ژهيو

 یکیاطالعات الکترون ستمیس يساز نهیبه طاهره طوالبی، زهره ونکی، ربابه معماريان، مهرداد نامداري. .1

علوم دانشگاه  یپژوهش یفصلنامه علم ی.مشاركت يعملکرد قی: تحقیقلب ژهيدر بخش و  یمارستانیب

 .62-1(:  1) 66؛ 6216. يافته لرستان یپزشک

جنانی فاطمه، اكبري سهیال، دلفان بهرام، طوالبی طاهره، ابراهیم زاده فرزاد، معتمدي معصومه.بررسی  .1

مقايسه اي  تاثیر كرم واژينال گیاه مورت وكلوتريمازول در درمان واژينیت كانديدايی. يافته  ، دوره 

   6210،بهار 6سیزدهم،شماره

، الحانی فاطمه.بررسی مقايسه اي اهداف برنامه هاي آموزشی با نیازهاي حرفه اي از طاهره طوالبی .7

، 63 پرستاري طی سه دوره سه ساله.فصلنامه علمی پژوهشی يافته ،دوره    ديدگاه دانش آموختگان 

 11-12، 6281،تابستان3شماره 

تاثیر  آموزش   ی.ه روانشاد، الهام شیخی  فرشته ماهوتطاهره طوالبی ، فريبا امینی، ،مهناز مردانی ، فرزان .8

ی. مجله دانشکده پرستاري رستانیدانش آموزان  چاق دبو رژيم غذايی بر آگاهی  والدين وعادات 

 (:66و60)6چاپ شد(؛6210)6287خرم آبادافالک،  ومامايی

وند علیرضا،سالح ورزي رضايی كبري , دلفان بهرام ، جوانبخت امیر، طوالبی طاهره،غالمی محمد،غیاث .1

، 66صبا.تاثیر روغن بذر گیاه گل گاو زبان برپسوريازيس ولگاريس. فصلنامه علمی پژوهشی يافته ،دوره 

  20-32، 6288،پايیز2شماره 

طوالبی  طاهره،جنانی فاطمه ، قربان محمدي ابراهیم. تناسب اهداف برنامه هاي آموزشی با نیاز هاي  .60

ختگان دانشکده پرستاري ومامايی خرم آباد، مجله ايرانی اموزش در علوم حرفه اي : ديدگاه دانش آمو

 6287( پايیز و زمستان 30)پی در پی3،شماره 8پزشکی ، دوره 

قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره، ساكی ماندانا . بررسی برخی مشکالت رفتاري ناشی از  .66

 6287تنبیه  بدنی  . مجله يافته 

هره،جنانی فاطمه، روانشاد فرزانه ، شیخی الهام . بررسی وضعیت شغلی و فعالیتهاي آموزشی طوالبی  طا .63

و پژوهشی دانش آموختگان دانشکده پرستاري ومامايی خرم آباد. مجله افالک، سال دوم شماره چهارم 

 6281و پنجم . پايیز و زمستان 



میزان  رعايت اصول كلی  پیشگیري  از   (بررسی6281طوالبی  طاهره ، امینی فريبا ، پیامنی شهال . ) .62

 ، شماره سوم 8عفونتهاي بیمارستانی  در بیمارستانهاي آموزشی   شهر خرم آباد ، مجله يافته ، سال 

بررسی  بعضی  قاسمی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره .دكتر طايی نادره ، پیوستگر فاطمه . .66

( مجله  6286.)له اي  كه توسط والدين تنبیه  بدنی می شوندسا 60-63رفتارهاي  اجتماعی در كودكان  

 37طب اطفال ، شماره 

( .بررسی  میزان رعايت  حدود  قلمرو  انسانی 6286جوادي طاهره  , ويدا بشیري ,  طوالبی  طاهره ) .61

يه توسط  تیم درمانی از ديدگاه  بیماران  تحت عمل جراحی .مجله علمی دانشکده  پرستاري و مامايی بو

 22تا  31صفحه   6286گرگان . دوره سوم  شماره يک , بهار  و تابستان  

(. بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  6283طوالبی  طاهره   , ساكی  ماندانا ) .61

 6، سال  پنجم  شماره  6283استان لرستان  . طب  نظامی  بهار 

( . رضايتمندي بیمار  و همراه از اورژانسهاي  6286بیگی محسن )رضايی كبري , طوالبی طاهره , اسدي  .67

 6286استان لرستان. يافته  پائیز 

( . بررسی تاثیر  آموزش رژيم غذايی بر  آگاهی و عملکرد  6280طوالبی  طاهره  ,كاوه  محمد حسین  )  .68

تان    ) يافته(    ، سال بیماران  همو ديالیزي استان لرستان. نشريه  علمی  دانشگاه علوم  پزشکی  لرس

  3اول    شماره 

(. بررسی  مشکالت  روانی  و رفتاري  بیماران  6280ملکشاهی فريده , طوالبی طاهره , روانشاد فرزانه ) .61

 6280جلد سوم پايیز و زمستان  63و  66تاالسمی. اصول  بهداشت  روانی  شماره 

. بررسی  میزان  شیوع  ريزش مو منطقه اي  و  (6280جبرئیلی رقیه , طوالبی طاهره , ناجی  زهرا  ) .30

اسکار دهنده در دانش آموزان مدارس  ابتدايی  شهرستان  خرم آباد . فصلنامه علمی  دانشگاه  علوم 

 6280پزشکی  )يافته(  لرستان   سال 

ن. ( بررسی  سالمت روانی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستا6280ساكی ماندانا , طوالبی طاهره ) .36

خالصه  مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی  مشهد  سال سوم  ، شماره  نهم و 

 6280زمستان  ودهم  پائیز 

( بررسی و مقايسه  وضعیت تحصیلی  دانشجويان  خوابگاهی  و غیر 6280رضايی كبري , طوالبی طاهره ) .33

 6280امه علمی  طب و تزكیه  سال خوابگاهی  در دانشگاه علوم  پزشکی   لرستان. ويژه ن

،  E.P.C( . بررسی مقايسه اي تاثیر 6271طوالبی   طاهره   , عالی داعی  شاپور , معماريان  ربابه . ) .32

هپارين و توام آنها   بر پیشگیري  از ترو مبوزوريد  عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شکمی 

    6271تابستان   3مجله حکیم  دوره شماره 

( . بررسی میزان رعايت آئین  نامه انطباق امور  پزشکی  با 6271طوالبی  طاهره   , گله دار نسرين ) .36

موازين  شرع  در مراكز درمانی  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان  . نشريه علمی  دانشگاه  علوم پزشکی  

 6و1شماره  6271لرستان ) يافته  ( سال دوم بهارو تابستان 

(  بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اكسیور  6278, طراحی محمد جواد , بادپروا  ابراهیم ) ه طوالبی طاهر .31

در دانش آموزان  مدارس ابتدايی  شهر خرم آباد. نشريه  علمی  دانشگاه علوم  پزشکی  لرستان    ) 

 3يافته(  ، سال اول    شماره 



. بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاري  (6278طوالبی طاهره , مومن نسب مرضیه , اكبري مجید .) .31

 6ادراري  در دانش آموزان  مدارس ابتدايی  شهر خرم آباد. يافته  ، سال اول  شماره
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 و ايمن مراقبت در بیمارستانی اطالعات سیستم ارتقاء ربابه. نقش معماريان ،  زهره ونکی ، طاهره طوالبی .6

 دانشگاه وپرستاري.  پزشکی اخالق قلبی. كنگره ويژه دربخش مراقبتی وتیم بیمار پرستاربا موثر ارتباط

 . پوستر 1/66/16-1سران اجالس. تهران پزشکی علوم

 مراقبت بخش در انسانی مراقبت ثمره: واطمینان خادمی. اعتماد مژگان طوالبی، طاهره نیا، زمانی زينب .3

 . پوستر 1/66/16-1سران اجالس. تهران پزشکی علوم دانشگاه وپرستاري.  پزشکی اخالق ويژه. كنگره

  ديدگاه از درمانی تیم  توسط انسانی  قلمرو  حدود  رعايت میزان  طاهره. بررسی  طوالبی,   طاهره جوادي .2

 اجالس. تهران پزشکی علوم دانشگاه وپرستاري.  پزشکی اخالق كنگرهجراحی.  عمل تحت  بیماران

 . پوستر 1/66/16-1سران

 خطاهاي از پیشگیريپنچمین كنگره سراسري . پزشکی خطاهاي و مديسین تله.  طوالبی طاهره .6

 جامع سخنرانی  6/60/16-3 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی.

 بیماران آموزشی هايبرنامه تلفنی پیگیري فرهادي. علی بهاروند، بابک چراغی، طوالبی سعیده طاهره .1

 درمانی.. مراقبتی خطاهاي از پیشگیري و زندگی كیفیت ارتقاء سوي به گامی كرونري حاد سندرم

  6/60/16-3لرستان پزشکی ومعل دانشگاه خطاهاي پزشکی. از پنچمین كنگره سراسري پیشگیري

 . پوستر

 صباح رياحی، سمیه نژاد، كوگانی حديث زارعی، خاتون حلیمه جعفرپوري، فاطمه طوالبی، طاهره  .1

 دانشگاه درمانی آموزشی مراكز پرستاران ديدگاه از بیمار ايمنی اصل 1 رعايت میزان بررسیخشنود. 

 پزشکی علوم دانشگاه خطاهاي پزشکی. از . پنچمین كنگره سراسري پیشگیريلرستان پزشکی علوم

 . پوستر  6/60/16-3لرستان

 ويژه يمراقبتها بخش مارانیب نیبال در خانواده ياعضا حضور ریتأث یبررس طاهره طوالبی، محمد آدينه. .7

ارديبهشت  7و1. مرافبت خانواده محور. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  آنها یعموم سالمت تیوضع بر

 پوستر-   16

 انجام تأثیر اي مقايسه مد آدينه وند ، طاهره طوالبی، حمید رضا خانکه، فرزاد ابراهیم زاده. بررسیمح .8

 مراقبت بخش در بستري بیماران هوشیاري برسطح پرستاران و خانواده اعضاي توسط حسی تحريکات

 ترپوس-   16ارديبهشت  7و1ويژه. مرافبت خانواده محور. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  هاي

طاهره طوالبی، بهرام دلفان، فرزانه روانشاد، مرضییه رشیدي. مقايسه تاثیر عصاره برگ زيتون  .1

 - 1/2/16، تا 7وآسیکلووير دردرمان تب خال نوع يک. زخم مزمن . دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 پوستر برتر

 مارانیب یافسردگ بر یزتوانبا ریتاثی. قاسم فاطمه ،يعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، كالوه يمحمد نيریش  .60

آذر  31دانشجويان. دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار.  پژوهشی علمی سالیانه همايش ي. اولینزیاليهمود

 یسخنران 6212



 تاثیر بازتوانی بر میزان  امید و ی.قاسم فاطمه ،يعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، كالوه يمحمد نيریش .66

كنگره كمیته هاي تحقیقات دانشجويی شبکه همکار جنوب.  جهارمین ي.زیاليهمود مارانیب یافسردگ

 سخنرانی  .6212اسفند  67-61دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 

ی. تاثیر آموزش خود مراقبتی بر قاسم فاطمه ،يعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، كالوه يمحمد نيریش .63

قبتی.   دانشگاه علوم پزشکی كیفیت زندگی بیماران هموديالیزي. سومین كنگره آموزش بیمار و خود مرا

 پوستر -6212دي  63-60تهران مركز همايش هاي رازي . 

ی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر قاسم فاطمه ،يعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، كالوه يمحمد نيریش .62

 - 12آبان  33و36افسردگی  بیماران هموديالیزي. مراقبت ومددجو . دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

 پوستر .

ی. تاثیر توانبخشی بر افسردگی  قاسم فاطمه ،يعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، كالوه يمحمد نيریش .66

بیماران هموديالیزي. طب فیزيکی، توانبخشی و الکترودياگنوز ايران. انجمن طب فیزيک وتوانبخشی ، 

 .12آذر  7-1تهران. 

ي در بخش ويژه قلبی مركز فوق مراقبت چند رشته ا ی.زهره ونک ،اني، ربابه معمار یطاهره طوالب .61

-1 .لرستان یعلوم پزشکخرم آباد، دانشگاه  تخصصی قلب لرستان. دومین همايش جامعه سالم.

 سخنرانی 8/63/13

پرستو كردستانی مقدم .بررسی مناسبت وقابلیت اجرايی  منشور حقوق بیمار ازديدگاه ،  یطاهره طوالب .61

شهید بهشتی  یعلوم پزشکتهران،دانشگاه  ه اخالق پرستاري.. دومین كنگر : راه كارها و موانعپرستاران

 پوستر .7-8/2/12

كننده  لیعوامل بازدارنده وتسه یبررسي. ، مهرداد نامدار اني، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .67

 يگام استانداردساز نیاول - یمشاركت يعملکرد قی: تحق یقلب ژهيدربخش و يمراقبت پرستار تیفیك

. زدي یعلوم پزشک ،يیوماما يخدمات پرستار تیفیارتقاء ك يراهکارها ی. يزد، همايش سراسريتمراقب

610/3/16 

 دگاهيازد ماریمنشور حقوق ب  يیاجرا تیمناسبت وقابل یبررس .مقدم  ی، پرستو كردستان یطاهره طوالب .68

-37 .ستانلر ی، علوم پزشک یپزشک يازخطاها يریشگیپكنگره سراسري  . خرم آباد،پرستاران

 پوستر .31/3/16

 یکیالکترون ستمیس يساز نهیبه نامداري. ، مهرداد اني، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .61

كنگره  ي. خرم آباد،پرستار يدركاهش خطاها رانهیشگیپي کردي: رویقلب ژهيدربخش و یمارستانیب

 سخنرانی .31/3/16-37 .لرستان ی، علوم پزشک یپزشک يازخطاها يریشگیپسراسري 

كننده  لیعوامل بازدارنده وتسه یبررس نامداري. ، مهرداد اني، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .30

 يگام استانداردساز نیاول - یمشاركت يعملکرد قی: تحق یقلب ژهيدربخش و يمراقبت پرستار تیفیك

 .31/3/16-37 .لرستان یپزشک، علوم  یپزشک يازخطاها يریشگیپكنگره سراسري  ی. خرم آباد،مراقبت

 پوستر

 



 یکیالکترون ستمیس يساز نهیبهي. ، مهرداد نامدار اني، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .36

ارتقاء  يراهکارها ی. يزد، همايش سراسريمشاركت يعملکرد قی: تحقیقلب ژهيدربخش و یمارستانیب

 30/3/16. زدي یعلوم پزشک ،يیوماما يخدمات پرستار تیفیك

 ستمیس قياز طر يثبت گزارش پرستار تیفیك یبررسطوالبی طاهره ، ونکی زهره  ، معماريان ربابه .  .33

. ساري ، دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء يراه كارها هيوارا یقلب ژهيدربخش مراقبت و یمارستانیاطالعات ب

  خنرانی()س 6210مهر  31 -37 مازندران، كنگره  سراسري  فناوري اطالعات در سالمت ،

طوالبی طاهره ، نسرين گله دار .بررسی میزان رعايت آئین نامه انطباق امور پزشکی  با موازين شرع  .32

مقدس اسالم در مراكز درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارائه راهکار هاي اجرايی. خرم آباد، 

شرع  نيبا مواز  یدرملن یانطباق خدمات بهداشت يسراسر ناریسمدانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

 6210 بهشتيارد33و36مقدس اسالم . 

طوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت امیر ، امینی فريبا ، رشیدي مرضیه. .بررسی مقايسه اي تاثیر  .36

عصاره برگ زيتون و آسیکلو وير بر عاليم بالینی وعود مجددتب خال . خرم آباد، كنگره  سراسري  طب 

 )سخنرانی(6281آبان  30-68و داروهاي گیاهی ، سنتی ،درمانهاي تلفیقی

طوالبی  طاهره  ، امینی  فريبا  ، كیانی تیام ،  شیخی الهام .يررسی عملکرد مراقبتی پرستاران در كنتري  .31

عفونت تحتانی تنفسی بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی: رويکردي منطقی در كاهش 

ارديبهشت 26و20نار دو ساالنه پیشگیري از خطاهاي پزشکی.خطاهاي پرستاري. خرم آباد ،سومین سمی

 )سخنرانی( 6288

طوالبی  طاهره  ، امینی  فريبا  ، پیامنی شهال ،  شیخی الهام  ، بررسی میزان  رعايت  اصول كلی   .31

 ، 6287دي ماه   6و  2پیشگیري  از عفونتهاي  بیمارستانهاي  آموزشی  خرم آباد همايش جامعه  سالم 

 انیسخنر

طوالبی  طاهره , خوش نیت  محسن ، امینی  فريبا ،نظري هدايت، مردانی مهناز. تاثیر   برنامه   مداخله  .37

دانش آموزان  چاق دبیرستانهاي  شهر  خرم آباد. شیراز ،كنگره سراسري  BMIاي  تعديل   رفتار بر 

 62/63/87و63سالمت نوجوان، 

ابزاري براي تعیین اثرات  دارو هاي  BIS Monitoringديد طوالبی  طاهره ، امینی فريبا ، تکنولوژي ج .38

 ، سخنرانی  6281آرامش بخش و بیهوشی ،  همايش  تازه هاي  پرستاري و مامايی  خرم آباد، خواب آور ،

طوالبی  طاهره، امینی  فريبا. ثبت  دقیق  گزارشات پرستاري  رويکرد  منطقی، دومین  همايش سراسري   .31

 . سخنرانی 6281اي پزشکی خرم آباد.پیشگیري  از خطاه

طوالبی  طاهره, پیامنی  شهال, امینی  فريبا, بررسی میزان  رعايت  اصول كلی  پیشگیري  از عفونتهاي   .20

اولین سمینار سراسري پیشگیري از  خطاهاي پزشکی  دانشگاه   بیمارستانهاي  آموزشی  خرم آباد,

 ,  پوستر 6286ارديبهشت ,  31و38علوم پزشکی  لرستان  

طوالبی  طاهره, امینی فريبا , چاقی  مهمترين  بیماري مزمن  عصر حاضر , همايش سراسري  بیماري  .26

 , سخنرانی 6282اسفند ماه  دانشکده پرستاري و ماماي خرم آباد,  62و  63هاي مزمن 

د , همايش طوالبی  طاهره , جوادي طاهره , بررسی شیوع افسردگی  در سالمندان  بازنشسته  خرم آبا .23

 , پوستر 6283, هآذر ما 62و63سراسري  مفاهیم  پرستاري  استان  گلستان   



طوالبی طاهره , قارونی محمد حسین , جافريان سلیمان , بررسی  خصوصیات فردي مبتاليان به تب   .22

,  6283كريمه  كنگو استان لرستان, همايش  سراسري  اورژانس هاي داخلی ـ خرم آباد  ارديبهشت ماه, 

 سخنرانی

,  6286طوالبی طاهره , ساكی  ماندانا , خدمات  پرستاري  توانبخشی, كنگره  سراسري  توانببخشی ,  .26

 سخنرانی 

.طوالبی  طاهره , بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان 62 .21

( 6271مهر)  61-67بقیه اهلل  همايش سراسري طب نظامی  دانشگاه   -( پوستر             6286لرستان)

 ( پوستر6286همايش سراسري  حوادث    خرم آباد )  -سخنرانی  

طوالبی  طاهره , طراحی  محمد جواد , بادپروا  ابراهیم , بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اكسیور  در  .21

مبتال  به بیماري سمینار سراسري مراقبت  از بیمار   -دانش آموزان  مدارس ابتدايی  شهر خرم آباد, 

 (  پوستر6280دومین كنگره   بین المللی داخلی ـ تهران )  -( پوستر 6271هاي  عفونی شیراز)

، هپارين و توام  E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماريان  ربابه . بررسی مقايسه اي تاثیر  .27

عمل  جراحی بزرگ شکمی . همايش اصول  آنها   بر پیشگیري  از ترو مبوزوريد  عمقی  در بیماران تحت

  سخنرانی( 6271پیشگیري  مازندران)

، هپارين و توام  E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماريان  ربابه . بررسی مقايسه اي تاثیر  .28

آنها   بر پیشگیري  از ترو مبوزوريد  عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شکمی . همايش 

 ( . 6271بتهاي  جراحی قزوين)مراق

در بیماران تاالسمی  و   Cو   Bطوالبی  طاهره , ملکشاهی فريده.  بررسی  میزان شیوع  هپاتیت   .21

هموفیلی  مراجعه  كننده  به  مركز تاالسمی  بیمارستان   شهید  مدنی  خرم آباد  ,  دهمین كنگره    

, پوستر ـ دومین كنگره  بیماري   6280دي ماه,  61-61بیمار يهاي  عفونی  و گرمسیري ايران، تهران 

 6280آبان   1 -60هاي  گوارش  و كبد ايران  ، تهران  

طوالبی  طاهره , ملکشاهی فريده. بررسی  میزان آگاهی مادران  در  مورد نارسايی رشد كودكان .همايش  .60

 ) سخنرانی ( 6280آبان   61-61سراسري بهداشت خانواده . خرم آباد 

بی  طاهره ، ملکشاهی فريده  . رژيمهاي  مختل  انسولین  درمانی  با تاكید  بر انسولین   در مانی  طوال .66

Intensive   پوستر  6280مهر   66-67. اولین همايش پرستاري و مامايی  غدد  درون  ريز  تهران ، 

ريت   در پرستاري  طوالبی  طاهره , روشهاي  تقسیم كار  در خدمات پرستاري  , همايش استانی  مدي .63

 , سخنرانی 6271سوم و چهارم  اسفند, 

طوالبی  طاهره  , كاوه  محمد حسین , بررسی تاثیر  آموزش رژيم غذايی بر  آگاهی و عملکرد  بیماران   .62

,  6271بهمن 36 – 37همو ديالیزي استان لرستان, ششمین كنگره تغذيه ـ دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

 1و 8 -ي  آموزش   و مراقبت  در  مبتاليان  به  بیماري  مزمن ،  مشهد مقدس   پوسترـ همايش  سراسر

 6280آيان 

طوالبی  طاهره , ايجاد محیط  كاري سالم  در میان  تغییر  و تحوالت   سازمان, كنگره  سراسري مديريت    .66

 , پوستر 6278و رهبري  اثر بخش  در پرستاري  ، سازمان تأمین  اجتماعی  تهران



البی  طاهره, كاربرد  راديو تراپی : درمان  شفابخش  و تسکینی , همايش  علمی  پرستاري  و سرطان،  طو .61

 , سخنرانی 6277تهران  ـ بهداري و بهداشت  صنعت  نفت  آذر  ماه , 

طوالبی  طاهره, سوند گذاري متناوب : استريل  يا تمیز, دومین سمینار  سراسري دانشکده پرستاري  و  .61

 , پوستر6276ضرت  فاطمه ) س( شیراز ، مراقبت  از بیماران كلیوي  و مجاري  ادرار ، خرداد  , ماماي  ح

طوالبی  طاهره, تدابیر  پرستاري در بیمار هاي عفونی, سمینار  استانی  مراقبت  از بیماري  هاي عفونی   .67

 ,  سخنرانی6276دانشکده  پرستاري  و مامايی خرم آباد  آبان

, بررسی علل  ناهماهنگی  بین  كادر آموزش  و خدمات  پرستاري  در دوره كارورزيهاي   طوالبی   طاهره  .68

دانشجويان   ترم پنجم  پرستاري  شهر خرم آباد ,   سمینار  سراسري  بررسی مسايل  آموزش  بالینی  

 , پوستر  6276پرستاري و مامايی  دانشگاه  علوم پزشکی , 

ی، فرزاد ابراهیم زاده. بررسی شیوع تزريق پنی سیلین توسط طوالب طاهرهمهدي محسنی، بهرام دلفان،  .61

دانشجويان در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی لرستان. كنگره سراسري پیشگیري ازخطاهاي 

 31/3/16-37پزشکی ، علوم پزشکی لرستان، 

طاق عمل. كنگره استاندارد سازي طرح، رنگ ونوشتار داروهاي تزريقی ا ی.طاهره طوالبنسیم علیپور،  .10

 31/3/16-37سراسري پیشگیري ازخطاهاي پزشکی ، علوم پزشکی لرستان، 

 

امینی  فريبا ، طوالبی  طاهره. شیوه نامطلوب زندگی تهديد جدي براي سالمت كودكان و   .16

 61/3/6288و67نوجوانان.سنندج، سومین سمینار سراسري ارتقاء سالمت )بیماريهاي مزمن(

ی  طاهره. اصالح شیوه زندگی در نوجوانان آسان ترين راه پیشگیري از چاقی و امینی  فريبا ، طوالب .13

 62/63/87و63سالمت نوجوان،  ي،كنگره سراسر رازیشداشتن زندگی سالم. 

امینی  فريبا ، طوالبی  طاهره، طراحی محمد جواد. دوران كودكی بهترين زمان براي ارتقاء شیوه هاي  .12

 سخنرانی ، 6287دي ماه   6و  2 همايش جامعه  سالمزندگی سالم. 

امینی  فريبا ، طوالبی  طاهره .   نقش پرستاران در نظام نوين  مراقبت از بیماران عفونی  همايش   .16

 6281سراسري  تازه هاي پرستاري و مامايی، 

امینی  فريبا ، طوالبی  طاهره .  استفاده  از  دستگاه  ديجیتالی  شخصی  روش سودمند ، همايش  .11

 6281خطاهاي پزشکی  ،  كشوري

جنانی فاطمه ،  طوالبی طاهره  . بررسی  اپیدمیولوژيک  حوادث ترافیکی  و پیامدهاي آن  در ايران و  .11

، 6281جهان. اولین  كنگره  سراسري پیشگیري از آسیب ها  و ارتقاء  ايمنی در حوادث خرم آباد.

 سخنرانی 

جهت   مطلوب   نمودن  شرايط محیطی  پس از بروز   امینی  فريبا ،  طوالبی  طاهره   .  راهکارهاي  .17

حادثه  .   اولین  كنگره  سراسري  پیشگیري  از آسیب ها   و  ارتقاء ايمنی  در حوادث  ،  خرم آباد  ،  

6281 

پیامنی اكبر، پیامنی شهال ، امینی فريبا ،طوالبی  طاهره. ترانسکسوالیسم و ديدگاه  قانونی  فقهی ،  .18

 6281اخالق پزشکی  كاربردي ،  كنگره  كشوري



پیامنی شهال، پیامنی اكبر، امینی فريبا ،طوالبی  طاهره . پبشگیري  از خطاهاي پرستاري كامی در جهت   .11

 6281حفظ حقوق بیمار،، كنگره  كشوري اخالق پزشکی كاربردي،  

ق پزشکی كاربردي امینی   فريبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره. تاريخچه بیواتیک، كنگره  كشوري اخال .10

،6281 

قاسمی  سید  فاطمه ، ولیزاده  فاطمه ،  طوالبی  طاهره . بررسی  ويژگیهاي فردي و خانوادگی  كودكانی  .16

،  چهارمین   كنگره   6286كه توسط والدين  تنبیه  بدنی می شوند، بیماري هاي كودكان ايران ،   

 6286مراقبتهاي  پرستاري ومامايی )  ارتقاء سالمت   ( 

امینی   فريبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره . راهکاري هايی جهت  مطلوب نمودن  شرايط محیطی  پس از  .13

بروز  حادثه ، سومین كنگره  بین المللی  بهداشت  ،  درمان  و  مديريت  بحران  در حوادث  غیر مترقبه  

،6286 

, كاستی هاي آموزش بالینی  در پرستاري از پیامنی شهال ,پیامنی  زهره , امینی فريبا , طوالبی  طاهره  .12

 6286ديدگاه  دانشجويان پرستاري, هفتمین همايش كشوري آموزش پزشکی, 

امینی فريبا ,پیامنی شهال , طوالبی طاهره , اصالح  شیوه  زندگی بهترين  و آسانترين  راه پیشگیري  از  .16

-61دانشکده پرستاري و مامايی  قزوين  چاقی  در نوجوانان, همايش سراسري  ارتقاء سالمت كودكان  ,

 6286آبان ,  61

امینی  فريبا , طوالبی  طاهره , ارزيابی  شیوه  زندگی راهی  براي پیشگیري چاقی در نوجوانان , همايش  .11

 , سخنرانی  6282اسفند ماه  دانشکده پرستاري و ماماي خرم آباد,  62و  63سراسري  بیماري هاي مزمن 

سید سعید ,كاوه  محمد حسین , طوالبی  طاهره , بررسی اپیدمیولوژيک   حوادث و   كدخدايی   , نجفی .11

 3و6سوانح مراجعه  كننده  به اورژانس بیمارستان شهداي  عشاير, همايش سراسري  تروما كرمانشاه  

 , پوستر 6282دي ماه  , 

مو منطقه اي  و اسکار دهنده  جبرئیلی  رقیه , طوالبی  طاهره , ناجی  زهرا, بررسی  میزان  شیوع  ريزش .17

در دانش آموزان مدارس  ابتدايی  شهرستان  خرم آباد , كنگره سراسري  مو ، بیماريها  و درمانهاي 

 , پوستر  6283جديد , 

جوادي  طاهره , طوالبی  طاهره . بررسی میزان رعايت  محدوده قلمرو گرايی بیماران  جراحی . همايش   .18

 , پوستر   6283آذرماه   63-62استان گلستان   سراسري  مفاهیم  پرستاري

رضايی كبري , طوالبی  طاهره , جوادي طاهره , بررسی   نظرات   دانشجويان   خوابگاهی  در مورد   .11

عوامل  موثر   بر يادگیري  و پیشرفت  تحصیلی , دومین  همايش  كشوري  دانشجو  و  بهداشت  روان  

 6286خرداد ,  6خرم آباد ، 

سمینار    -انی    ,  جوادي طاهره , طوالبی  , بهداشت  استخر هاي شناي شهرستان   خرم آباد , جهانب .70

 , پوستر  6280اسفند ماه خرم آباد,  8و 7سراسري  بهداشت  و توسعه   

جافريان  سلیمان , طوالبی  طاهره , قربانی زاده حسن , بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر   .76

, اولین همايش  پرستاري   73-71بیماران مراجعه كننده به درمانگاه  ديابت  شهر خرم آباد    ديابتی  در 

 , سخنرانی  6280مهرماه ,  66-67و مامايی  غدد درون  ريز 



ملکشاهی فريده  ،  طوالبی  طاهره  .  انسولین هاي در  دسترس  و  آنالوگهاي  جديد انسولین  و  .73

،  6280مهر  ماه   66-67ن  همايش  پرستاري و مامايی  غدد درون  ريز  مراقبتهاي پرستاري .  اولی

 پوستر 

ساكی  ماندانا , طوالبی  طاهره , بررسی  سالمت روانی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستان , همايش  .72

ت  , پوسترـ  همايش سراسري  آموزش و مراقب 6280آبان ,  61-67سراسري  پرستاري  در بحران  تهران 

 6280آبان  ماه   1و  8در  مبتاليان  به  بیماري هاي  مزمن  ،  مشهد مقدس  ـ 

ء نیازهاي  روانی  دانش آموزان  ساكی  ماندانا , طوالبی  طاهره , طراحی محمد جواد , بررسی   ارضا .76

تار  دبیرستانی شهر خرم آباد توسط والدين  آنها, سمینار  سراسري  بهداشت  روانی و اختالالت  رف

 , سخنرانی  6271مهرماه ,  37-31كودكان  و نوجوانان  زنجان 

رضايی كبري, طوالبی طاهره , بررسی و مقايسه  وضعیت تحصیلی  دانشجويان  خوابگاهی  و غیر  .71
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