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 سوابق پژوهشي 

 طرح هاي پژوهشي  .1

 

ی هابخشتجارب پرستاران پیرامون پیامدهای پرستاری انسانی در . مژگان خادمی، کورش زارع ،زینب زمانی نیاطاهره طوالبی، . 1

 1315مراقبت ویژه 

 بخش در ونتیالتور از حاصل نومونیپ کنترل کیفیت طاهره طوالبی، فرشته رشنو،  شیرین حسنوند، محمد جواد طراحی. ارتقاء .2

 1311مشارکتی عملکردی تحقیق: کوهدشت شهرستان( ره) خمینی امام بیمارستان( ICU) ویژه مراقبت

 قلبی ویژه مراقبت بخش در پرستاری نویسی گزارش ارتقاءکیفیتالمی، محمد جواد طراحی. غطاهره طوالبی، آمنه قبادیان، محمد  .3

 1311کاربردی  عملکردی تحقیق:بیمارستانی اطالعات ازسیستم استفاده با کوهدشت(ره) خمینی امام بیمارستان

طاهره طوالبی، سعیده چراغی، بابک بهاروند، علی فرهادی، تاثیر پیگیری تلفنی برنامه های آموزسی بر کیفیت زندگی  .1

 25/12/13تا  2/11/12ورضایتمندی بیماران سندرم حاد کرونری. 

 ماریآموزش به ب یبر اجرا یمارستانیاطالعات ب ستمیاز س راستفادهیتاث ه ونکی،دکتر ربابه معماریان، دکترعالء الدین شیخی.طاهره طوالبی ، دکترزهر .5

       22/6/1312تا    22/2/1311 ی.قلب ژهیدر بخش قلب ومراقب و

 التوریوابسته به ونت یبروز پنومون زانیکشن باز وبسته بر مسا ریتاثی. خاطره عنبر ،مژگان ممانی،  انیمنوچهر دیناه  پور،یعل می،نس یطاهره طوالب   .6

      1/2/12. ژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانیدر ب کینامیهمود تیووضع

 یوافسردگ دیسطح ام ،یزندگ تیفیبر ک یبرنامه بازتوان یاجرا ریتاث یبررس ی.، دکترخاطره عنبر یفاطمه قاسم  ،یمحمد نیری، ش یطاهره طوالب   .7

                                 25/12/13تا   1/2/12   ی.زیالیهمود ارانمیب

 یدرمان یپرستاران شاغل در مراکز آموزش دگاهیاز د ماریمنشور حقوق ب ییاجرا تیمناسبت  وقابل یبررس طوالبی طاهره ، کردستانی مقدم پرستو . .8

 (   21/12/81-شماره 1223)   1381-12 یاتیعمل یهاموانع وارائه راهکار ییلرستان  ،شناسا یدانشگاه علوم پزشک

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh


ر طوالبی طاهره ، محمد آدینه وند، بررسی مقایسه ای تاثیر تحریکات حسی توسط اعضای خانواده  وپرستاران بر سطح هوشیاری بیماران بستری د .1

ICU  پایان ( 27/12/11شروع22/3/11.) 1311:کار آزمایی بالینی 

های آموزشی  اعضاء هیأت علمی دانشگاه  علوم پزشکی بررسی نیازی  ، امینی فریبا ، عنبری خاطره و گله دار نسرین.طوالبی طاهره ، شیخیان عل .12

 1381شهریور -23/1/88از  لرستان به  روش تری انگولیشن

ه برگ زیتون و آسیکلو ویر بر درمان تب طوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت امیر ، امینی فریبا ، رشیدی مرضیه. .بررسی مقایسه ای تاثیر عصار .11

 مهر1388 -2/1/87خال از 

 1383دانش آموزان  دبیرستانهای  شهر  خرم آباد BMIطوالبی  طاهره , امینی  فریبا  , خوش نیت  محسن . تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر  .12

 1372-1383گان  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان  از  سال  طوالبی   طاهره ، جنانی فاطمه . بررسی  وضعیت  دانش آموخت .13

ی خرم طوالبی   طاهره , پیامنی شهال , امینی فریبا . بررسی  میزان رعایت  اصول  پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان های  آموزش .11

   1383آباد

جوادی طاهره . ارتقاء آگاهی و نگرش و عملکرد  دانشجویان  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان  در مورد   طوالبی طاهره , امینی فریبا , جنانی  فاطمه , .15

 )مصوب کشوری ( 1382-83مباحث  حقوقی 

م پزشکی  لوطوالبی  طاهره ,  گله دار  نسرین .بررسی میزان رعایت آئین  نامه انطباق امور  پزشکی  با موازین  شرع  در مراکز درمانی  دانشگاه  ع .16

  1378لرستان  

  1377طوالبی  طاهره ,  کاوه محمد حسین بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملکرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان  .17

س ابتدایی  شهر خرم آباد طوالبی  طاهره ,  طراحی محمد جواد, باد پروا  ابراهیم. بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدار .18

1375  

آباد)دو طوالبی  طاهره , مومن نسب مرضیه , اکبری مجید .بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شهر خرم  .11

 مجری ( 

ار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی امینی فریبا  , طوالبی  طاهره، محمد جواد طراحی.بررسی عوامل موثر بر فرایند آموزش به بیم .22

 (1388زمستان -11/12/87) 1388شهر خرم آباد در سال 

 1381تا  1386جنانی فاطمه، چنگاوی فرحناز، طوالبی  طاهره.بررسی مقایسه ای تاثیر کرم واژینال مورت و کلوتریمازول در درمان واژینیت .از سال .21

 (1386، طوالبی طاهره.بررسی نگرش زوجین در مورد مشاوره قبل از ازدواج چنگاوی فرحناز ،جنانی فاطمه .22

 1383-81قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره . بررسی  تاثیر  تنبیه  بدنی  بر  بروز  برخی رفتارهای  پرخاشگرانه  کودکان  .23

-83چاقی و  ارتباط آن  با سبک زندگی  در دبیرستانهای  شهر خرم آباد  امینی فریبا  , طوالبی  طاهره , خوش نیت محسن . برسی  میزان  شیوع .21

1382 

-CPR   81مرادی لیال , طوالبی  طاهره  .بررسی میزان آگاهی  پرستاران  شاغل  در بخشهای  اورژانس  ویژه در مورد  مراقبت  از بیماران نیازمند  .25

1382 

 1382-81همراه از اورژانسهای  استان لرستان رضایی کبری , طوالبی طاهره. رضایتمندی بیمار  و  .26

 

. بررسی اپیدمیولوژیک   حوادث و سوانح مراجعه  کننده  به 1382-1378دکتر کدخدایی , نجفی  سید سعید , کاوه محمد حسین , طوالبی طاهره .  .27

  1378-82اورژانس بیمارستان شهدای  عشایر   

 

  پایان نامه ها و رساله هاراهنمایي و مشاوره  .82

 استاد راهنما .8-1

، ابراهیم زاده فرزاد. بررسی مقایسه ای تاثیر تحریکات حسی توسط  ) راهنمای دوم(طوالبی طاهره، خانکه حمیدرضا  ،محمد آدینه  .1

 (13/12/11)دفاع 1311:کار آزمایی بالینی  ICUاعضای خانواده  وپرستاران بر سطح هوشیاری بیماران بستری در 

 یبروز پنومون زانیساکشن باز وبسته بر م ریتاثی. خاطره عنبر ،  ، مژگان ممانی انیمنوچهر دیناه ، یطاهره طوالب ،پوریعل مینس .2

 (1312 زمستان )دفاع.ژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانیدر ب کینامیهمود تیووضع التوریوابسته به ونت

 دیسطح ام ،یزندگ تیفیبر ک یبرنامه بازتوان یرااج ریتاث یبررس ی.، خاطره عنبر یفاطمه قاسم ، یطاهره طوالب، یمحمد نیریش .3

  تابستان( 1313)دفاع یزیالیهمود مارانیب یوافسردگ



سعیده چراغی، طاهره طوالبی، بابک بهاروند، علی فرهادی، تاثیر پیگیری تلفنی برنامه های آموزسی بر کیفیت زندگی  .1

 تیر( 1311)دفاع ورضایتمندی بیماران سندرم حاد کرونری

 قلبی ویژه مراقبت بخش در پرستاری نویسی گزارش ارتقاءکیفیتادیان، طاهره طوالبی، محمد عالمی، محمد جواد طراحی.آمنه قب .5

 (15)دفاع تابستان : تحقیق عملکردی کاربردیبیمارستانی اطالعات ازسیستم استفاده با کوهدشت(ره) خمینی امام بیمارستان

 بخش در ونتیالتور از حاصل پنومونی کنترل کیفیت ارتقاء حمد جواد طراحی.، طاهره طوالبی، شیرین حسنوند، مفرشته رشنو .6

 (15 دفاع  پاییز)مشارکتی عملکردی تحقیق: کوهدشت شهرستان( ره) خمینی امام بیمارستان( ICU) ویژه مراقبت

دفاع )ویژه مراقبت ربخشهاید انسانی پرستاری پیامدهای پیرامون پرستاران تجارب، طاهره طوالبی، کورش زارع.  زمانی نیازینب  .7

 (15 پاییز

زاده،  سجاد روستا. تاثیر بذر  یمومن  امیرایرج سلیمی کیا، فرزاد ابراهیم زاده، ، فاطمه گودرزیطاهره طوالبی، معصومه یاراحمدی،  .8

 کتان بر فشارخون، کلسترول سرم و شخص توده بدنی بیماران مبتال به فشارخون 

حق وردی. تاثیر محلول دیالیز سرد بر فرشید  اطمه گودرزی، ایرج سلیمی کیا، فرزاد ابراهیم زاده، طاهره طوالبی، ف ،فاطمه احمدی .1

 کفایت همو دیالیز وعوارض حین دیالیز بیماران همویالیز

فاطمه قاسمی. بهبود حفظ حریم بیماران بخش اورژانس: تحقیق ، جنانیفاطمه  مژگان خادمی،  طاهره طوالبی، ، حدیث کوگانی .12

 کردی مشارکتیعمل

 

 

 استاد مشاور .8-8

.دکتر طائی , گراوند ارسالن  , طوالبی طاهره .بررسی  نوزادان مبتال  به آسفیکسی  بستری در بیمارستان شهید  آیت اهلل  مدنی   .1

 1382-1381شهر خرم آباد 

تات و افتراق  آنها  از هیپرپالزی فراوانی  ضایعات  پیش سرطانی  پروس  ندکتر رفیعی , بیرانوند فاطمه ,طوالبی طاهره  .   تعیی .2

 Agnor 1383و H&Eخونی  خوش خیم پروستات  با استفاده  از رنگ  آمیزی  

دکتر رفیعی , بیرانوند غالمرضا , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  توده  های پستانی  از نظر  بد خیمی از طریق رنگ آمیزی    .3

 1383ایه  در نمونه های بخش  پاتولوژی  بیمارستان عشایراختصاص  سلولهای میواپی  تلیال  و غشا   پ

دکتر طرهانی , خسروی زینب , طوالبی طاهره . بررسی  علل  مصرف شیر خشک در  شیر خواران   زیر  دو سال  مراجعه کننده به  .1

 ) پایان نامه دکترای عمومی تحقیقاتی ( 1383مراکز  بهداشتی  درمانی  شهر خرم آباد

اد  مرتضی , حدادیان علی , طوالبی طاهره  . بررسی   فراوانی  هیپوگلیسمی در نوزادان بستری  شده  با تشخیص  دکتر سعدی نژ .5

  1381بیمارستان  شهید  مدنی  خرم آباد NICUاولیه  پیس  در بخش نوزادان  و 

 1381ه های پستان  دکتر داود زاده  مهنوش , یوسفوند رضا , طوالبی طاهره .بررسی  کلینیکال پاتولوژیک تود .6

 1382-81دکتر عابدینی  , نگین حقوقی , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  سنگهای بزاقی به وسیله سونوگرافی .7

دکتر اکبری  سهیال  , دکتر دلفان بهرام , ابراهیمی  رقیه  , طوالبی  طاهره . مقایسه گیاه بومادران  و ایبوپروفن بر  دیسمنوره   .8

  1382-81ستانی دانش آموزان  دبیر

دکتر سلیمان جافریان , طوالبی طاهره , قربانی زاده حسن . بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر پای  دیانتی  در بیماران   .1

 72-71مراجعه کننده  به درمانگاه  دیابت  شهر خرم آباد  در سال  

خصات  فردی  و برخی عوامل  خطر  در بیماران  مبتال  به دکتر بهرامی پرویز  , اعتماد  حسین , طوالبی طاهره  . بررسی  مش .12

 1378 -71حوادث عروق  مغزی بستری  در بیمارستان  شهید رحیمی

دکتر جبرئیلی  رقیه , ناجی زهرا , طوالبی  طاهره . بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسکار دهنده در دانش آموزان  .11

 1378-71باد توسط والدین  آنها  مدارس  ابتدایی  شهرستان  خرم آ

 

  

 مقاالت .81

 فارسي .1



 زهای نیا تعیین مهر. مجیدی مجید ، محمدی عیسی عنبری، خاطره ، دار گله نسرین ، شیخیان علی طوالبی، هاهرط .1

 ) 12 پیاپی( 2 شماره 1 دوره پرستاری دلفی.آموزش تکنیک با لرستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای آموزشی

 2 – 37 ، 1311 انتابست

دانشکده پرستاری  مجله اسالم. منظر از پرستار وتربیت ای حرفه نیازی . اخالق سعیده زاده، صادقعلیزاده  طوالبی، طاهره .2

  .1-1(:  21و28) 8؛ 1311 افالک،خرم آباد ومامایی

 به تراشه لوله ساکشن تاثیر مقایسه . فرشید رحیمی بشر ،خاطره عنبری ،طوالبی،ناهید منوچهریان ،طاهره پور علی نسیم .3

 1312فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد،  ویژه. مراقبت بخش در بستری بیماران همودینامیک وضعیت بر وبسته باز دوروش

 .65-73(:1)3؛

توسط اعضای  یحس کاتیتحر ریتاث یا سهیمقا یبررس .زاده میابراه فرزاد،رضا خانکه دیحمی،طوالب طاهره ،وند نهیمحمد آد .1

 1311.فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، ژهیو یدر بخش مراقبتها یبستر مارانیب یاریانواده  وپرستاران بر سطح هوشخ

 . 67-57(:2)2؛

در بخش   یمارستانیب یکیاطالعات الکترون ستمیس یساز نهیبه طاهره طوالبی، زهره ونکی، ربابه معماریان، مهرداد نامداری. .5

 .13-5(:  5) 11؛ 1311. یافته لرستان یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یفصلنامه علم ی.مشارکت یعملکرد قی: تحقیقلب ژهیو

جنانی فاطمه، اکبری سهیال، دلفان بهرام، طوالبی طاهره، ابراهیم زاده فرزاد، معتمدی معصومه.بررسی مقایسه ای  تاثیر کرم  .6

   1312،بهار 1یافته  ، دوره سیزدهم،شمارهواژینال گیاه مورت وکلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی. 

    ، الحانی فاطمه.بررسی مقایسه ای اهداف برنامه های آموزشی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان طاهره طوالبی .7

 66-53، 1381،تابستان2، شماره 12 پرستاری طی سه دوره سه ساله.فصلنامه علمی پژوهشی یافته ،دوره

و رژیم تاثیر  آموزش  عادات  ی.، فریبا امینی، ،مهناز مردانی ، فرزانه روانشاد، الهام شیخی  فرشته ماهوت طاهره طوالبی .8

چاپ 1312)1387خرم آبادافالک،  ی. مجله دانشکده پرستاری وماماییرستانیدانش آموزان  چاق دبغذایی بر آگاهی  والدین و

 (:11و12)1شد(؛

خت امیر، طوالبی طاهره،غالمی محمد،غیاثوند علیرضا،سالح ورزی صبا.تاثیر روغن بذر رضایی کبری , دلفان بهرام ، جوانب .1

  32-23، 1388،پاییز3، شماره 11گیاه گل گاو زبان برپسوریازیس ولگاریس. فصلنامه علمی پژوهشی یافته ،دوره 

با نیاز های حرفه ای : دیدگاه دانش طوالبی  طاهره،جنانی فاطمه ، قربان محمدی ابراهیم. تناسب اهداف برنامه های آموزشی  .12

( پاییز 22)پی در پی2،شماره 8آموختگان دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد، مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی ، دوره 

 1387و زمستان 

ه  بدنی  . مجله قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره، ساکی ماندانا . بررسی برخی مشکالت رفتاری ناشی از تنبی .11

 1387یافته 

طوالبی  طاهره،جنانی فاطمه، روانشاد فرزانه ، شیخی الهام . بررسی وضعیت شغلی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانش  .12

 1385آموختگان دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد. مجله افالک، سال دوم شماره چهارم و پنجم . پاییز و زمستان 

(بررسی  میزان  رعایت اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای بیمارستانی  1385ینی فریبا ، پیامنی شهال . )طوالبی  طاهره ، ام .13

 ، شماره سوم 8در بیمارستانهای آموزشی   شهر خرم آباد ، مجله یافته ، سال 

رفتارهای  اجتماعی در بررسی  بعضی  قاسمی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره .دکتر طایی نادره ، پیوستگر فاطمه . .11

 27( مجله  طب اطفال ، شماره 1381.)ساله ای  که توسط والدین تنبیه  بدنی می شوند 12-12کودکان  

( .بررسی  میزان رعایت  حدود  قلمرو  انسانی توسط  تیم درمانی از 1381جوادی طاهره  , ویدا بشیری ,  طوالبی  طاهره ) .15

جله علمی دانشکده  پرستاری و مامایی بویه گرگان . دوره سوم  شماره یک , بهار  و دیدگاه  بیماران  تحت عمل جراحی .م

 33تا  21صفحه   1381تابستان  

(. بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان  . 1382طوالبی  طاهره   , ساکی  ماندانا ) .16

 1  ، سال  پنجم  شماره1382طب  نظامی  بهار 

( . رضایتمندی بیمار  و همراه از اورژانسهای  استان لرستان. یافته  1381رضایی کبری , طوالبی طاهره , اسدی بیگی محسن ) .17

 1381پائیز 



( . بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملکرد  بیماران  همو دیالیزی 1382طوالبی  طاهره  ,کاوه  محمد حسین  )  .18

  2نشریه  علمی  دانشگاه علوم  پزشکی  لرستان    ) یافته(    ، سال اول    شماره استان لرستان. 

(. بررسی  مشکالت  روانی  و رفتاری  بیماران  تاالسمی. اصول  1382ملکشاهی فریده , طوالبی طاهره , روانشاد فرزانه ) .11

 1382جلد سوم پاییز و زمستان  12و  11بهداشت  روانی  شماره 

( . بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسکار دهنده در دانش 1382ه , طوالبی طاهره , ناجی  زهرا  )جبرئیلی رقی .22

 1382آموزان مدارس  ابتدایی  شهرستان  خرم آباد . فصلنامه علمی  دانشگاه  علوم پزشکی  )یافته(  لرستان   سال 

نی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستان. خالصه  مقاله در مجله ( بررسی  سالمت روا1382ساکی ماندانا , طوالبی طاهره ) .21

 1382زمستان  وعلمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی  مشهد  سال سوم  ، شماره  نهم و دهم  پائیز 

 ( بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در1382رضایی کبری , طوالبی طاهره ) .22

 1382دانشگاه علوم  پزشکی   لرستان. ویژه نامه علمی  طب و تزکیه  سال 

، هپارین و توام آنها   بر  E.P.C( . بررسی مقایسه ای تاثیر 1371طوالبی   طاهره   , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . ) .23

    1371تابستان   2جله حکیم  دوره شماره پیشگیری  از ترو مبوزورید  عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شکمی م

( . بررسی میزان رعایت آئین  نامه انطباق امور  پزشکی  با موازین  شرع  در مراکز 1371طوالبی  طاهره   , گله دار نسرین ) .21

رو تابستان درمانی  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان  . نشریه علمی  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان ) یافته  ( سال دوم بها

 1و5شماره  1371

(  بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  1378, طراحی محمد جواد , بادپروا  ابراهیم ) طوالبی طاهره  .25

 2مدارس ابتدایی  شهر خرم آباد. نشریه  علمی  دانشگاه علوم  پزشکی  لرستان    ) یافته(  ، سال اول    شماره 

( . بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  1378, مومن نسب مرضیه , اکبری مجید .)طوالبی طاهره  .26

 1مدارس ابتدایی  شهر خرم آباد. یافته  ، سال اول  شماره
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 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .33

 ملي .1

 

 
 

 پرستاربا موثر ارتباط و ایمن مراقبت در بیمارستانی اطالعات سیستم ارتقاء نقش. ربابه معماریان ،  زهره ونکی ، طاهره طوالبی .1

 1/11/11-6سران اجالس. تهران پزشکی علوم دانشگاه وپرستاری.  پزشکی اخالق کنگره. قلبی ویژه دربخش مراقبتی وتیم بیمار

 . پوستر

 اخالق کنگره. ویژه مراقبت بخش در انسانی مراقبت ثمره: واطمینان اعتماد. خادمی مژگان طوالبی، طاهره نیا، زمانی زینب .2

 . پوستر 1/11/11-6سران اجالس. تهران پزشکی علوم دانشگاه وپرستاری.  پزشکی

 عمل تحت  بیماران  دیدگاه از درمانی تیم  توسط انسانی  قلمرو  حدود  رعایت میزان  طاهره. بررسی  طوالبی,   طاهره جوادی .3

 . پوستر 1/11/11-6سران اجالس. تهران پزشکی علوم دانشگاه وپرستاری.  پزشکی اخالق کنگرهجراحی. 

 علوم دانشگاه پزشکی. خطاهای از پیشگیریپنچمین کنگره سراسری . پزشکی خطاهای و مدیسین تله.  طوالبی طاهره .1

 جامع سخنرانی  1/12/11-2 لرستان پزشکی

 کرونری حاد سندرم بیماران آموزشی هایبرنامه تلفنی پیگیری فرهادی. علی بهاروند، بابک چراغی، طوالبی سعیده طاهره .5

خطاهای  از پنچمین کنگره سراسری پیشگیری درمانی.. مراقبتی خطاهای از پیشگیری و زندگی کیفیت ارتقاء سوی به گامی

 . پوستر  1/12/11-2لرستان پزشکی ومعل دانشگاه پزشکی.

 میزان بررسیخشنود.  صباح ریاحی، سمیه نژاد، کوگانی حدیث زارعی، خاتون حلیمه جعفرپوری، فاطمه طوالبی، طاهره  .6

. پنچمین کنگره لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز پرستاران دیدگاه از بیمار ایمنی اصل 1 رعایت

 . پوستر  1/12/11-2لرستان پزشکی علوم دانشگاه خطاهای پزشکی. از سراسری پیشگیری

 سالمت تیوضع بر ویژه یمراقبتها بخش مارانیب نیبال در خانواده یاعضا حضور ریتأث یبررس طاهره طوالبی، محمد آدینه. .7

 پوستر-   11اردیبهشت  7و6. مرافبت خانواده محور. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  آنها یعموم

 توسط حسی تحریکات انجام تأثیر ای مقایسه مد آدینه وند ، طاهره طوالبی، حمید رضا خانکه، فرزاد ابراهیم زاده. بررسیمح .8

ویژه. مرافبت خانواده محور. دانشگاه  های مراقبت بخش در بستری بیماران هوشیاری برسطح پرستاران و خانواده اعضای

 ترپوس-   11اردیبهشت  7و6علوم پزشکی شیراز. 

طاهره طوالبی، بهرام دلفان، فرزانه روانشاد، مرضییه رشیدی. مقایسه تاثیر عصاره برگ زیتون وآسیکلوویر دردرمان تب خال  .1

 پوستر برتر - 1/3/11، تا 7نوع یک. زخم مزمن . دانشگاه علوم پزشکی مازندران



 ی. اولینزیالیهمود مارانیب یافسردگ بر یزتوانبا ریتاثی. قاسم فاطمه ،یعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، کالوه یمحمد نیریش  .12

 یسخنران 1313آذر  25دانشجویان. دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار.  پژوهشی علمی سالیانه همایش

 مارانیب یافسردگ تاثیر بازتوانی بر میزان  امید و ی.قاسم فاطمه ،یعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، کالوه یمحمد نیریش .11

 17-15کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب. دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  جهارمین ی.زیالیهمود

 سخنرانی  .1313اسفند 

ی. تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران قاسم فاطمه ،یعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، کالوه یمحمد نیریش .12

دی  12-12قبتی.   دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز همایش های رازی . همودیالیزی. سومین کنگره آموزش بیمار و خود مرا

 پوستر -1313

ی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر افسردگی  بیماران قاسم فاطمه ،یعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، کالوه یمحمد نیریش .13

 پوستر . - 13آبان  22و21همودیالیزی. مراقبت ومددجو . دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

ی. تاثیر توانبخشی بر افسردگی  بیماران همودیالیزی. طب قاسم فاطمه ،یعنبر خاطره ،یطوالب طاهره ، کالوه یمحمد نیریش .11

 .13آذر  7-5فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران. انجمن طب فیزیک وتوانبخشی ، تهران. 

ی در بخش ویژه قلبی مرکز فوق تخصصی قلب لرستان. مراقبت چند رشته ا ی.زهره ونک ،انی، ربابه معمار یطاهره طوالب .15

 سخنرانی 8/12/12-6 .لرستان یعلوم پزشکخرم آباد، دانشگاه  دومین همایش جامعه سالم.

: راه کارها و پرستو کردستانی مقدم .بررسی مناسبت وقابلیت اجرایی  منشور حقوق بیمار ازدیدگاه پرستاران،  یطاهره طوالب .16

 پوستر .8/3/13-7شهید بهشتی  یعلوم پزشکتهران،دانشگاه  ه اخالق پرستاری.. دومین کنگر موانع

مراقبت  تیفیکننده ک لیعوامل بازدارنده وتسه یبررسی. ، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .17

 ی. یزد، همایش سراسریتمراقب یگام استانداردساز نیاول - یمشارکت یعملکرد قی: تحق یقلب ژهیدربخش و یپرستار

 112/2/11. زدی یعلوم پزشک ،ییوماما یخدمات پرستار تیفیارتقاء ک یراهکارها

 . خرم آباد،پرستاران دگاهیازد ماریمنشور حقوق ب  ییاجرا تیمناسبت وقابل یبررس .مقدم  ی، پرستو کردستان یطاهره طوالب .18

 پوستر .21/2/11-27 .ستانلر ی، علوم پزشک یپزشک یازخطاها یریشگیپکنگره سراسری 

 ژهیدربخش و یمارستانیب یکیالکترون ستمیس یساز نهیبه نامداری. ، مهرداد انی، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .11

، علوم  یپزشک یازخطاها یریشگیپکنگره سراسری  ی. خرم آباد،پرستار یدرکاهش خطاها رانهیشگیپی کردی: رویقلب

 سخنرانی .21/2/11-27 .لرستان یپزشک

مراقبت  تیفیکننده ک لیعوامل بازدارنده وتسه یبررس نامداری. ، مهرداد انی، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .22

کنگره سراسری  ی. خرم آباد،مراقبت یگام استانداردساز نیاول - یمشارکت یعملکرد قی: تحق یقلب ژهیدربخش و یپرستار

 پوستر .21/2/11-27 .لرستان یپزشک، علوم  یپزشک یازخطاها یریشگیپ

 

 ژهیدربخش و یمارستانیب یکیالکترون ستمیس یساز نهیبهی. ، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونک یطاهره طوالب .21

 یعلوم پزشک ،ییوماما یخدمات پرستار تیفیارتقاء ک یراهکارها ی. یزد، همایش سراسریمشارکت یعملکرد قی: تحقیقلب

 22/2/11. زدی

 یمارستانیاطالعات ب ستمیس قیاز طر یثبت گزارش پرستار تیفیک یبررسطوالبی طاهره ، ونکی زهره  ، معماریان ربابه .  .22

. ساری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کنگره  سراسری  فناوری ارتقاء یراه کارها هیوارا یقلب ژهیدربخش مراقبت و

  خنرانی()س 1312مهر  21 -27 اطالعات در سالمت ،

طوالبی طاهره ، نسرین گله دار .بررسی میزان رعایت آئین نامه انطباق امور پزشکی  با موازین شرع مقدس اسالم در مراکز  .23

 یسراسر ناریسمدرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارائه راهکار های اجرایی. خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

 1312 بهشتیارد22و21شرع مقدس اسالم .  نیبا مواز  یدرملن یانطباق خدمات بهداشت

طوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت امیر ، امینی فریبا ، رشیدی مرضیه. .بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره برگ زیتون و  .21

و داروهای گیاهی  آسیکلو ویر بر عالیم بالینی وعود مجددتب خال . خرم آباد، کنگره  سراسری  طب سنتی ،درمانهای تلفیقی

 )سخنرانی(1381آبان  18-22،



طوالبی  طاهره  ، امینی  فریبا  ، کیانی تیام ،  شیخی الهام .یررسی عملکرد مراقبتی پرستاران در کنتری عفونت تحتانی  .25

تنفسی بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی: رویکردی منطقی در کاهش خطاهای پرستاری. خرم آباد ،سومین 

 )سخنرانی( 1388اردیبهشت 31و32نار دو ساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی.سمی

طوالبی  طاهره  ، امینی  فریبا  ، پیامنی شهال ،  شیخی الهام  ، بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای   .26

 انیسخنر ، 1387دی ماه   1و  3بیمارستانهای  آموزشی  خرم آباد همایش جامعه  سالم 

طوالبی  طاهره , خوش نیت  محسن ، امینی  فریبا ،نظری هدایت، مردانی مهناز. تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر  .27

BMI  ،13/12/87و12دانش آموزان  چاق دبیرستانهای  شهر  خرم آباد. شیراز ،کنگره سراسری سالمت نوجوان 

آرامش ابزاری برای تعیین اثرات  دارو های خواب آور ، BIS Monitoringدید طوالبی  طاهره ، امینی فریبا ، تکنولوژی ج .28

 ، سخنرانی  1386بخش و بیهوشی ،  همایش  تازه های  پرستاری و مامایی  خرم آباد، 

طوالبی  طاهره، امینی  فریبا. ثبت  دقیق  گزارشات پرستاری  رویکرد  منطقی، دومین  همایش سراسری  پیشگیری  از  .21

 . سخنرانی 1386ای پزشکی خرم آباد.خطاه

طوالبی  طاهره, پیامنی  شهال, امینی  فریبا, بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای  بیمارستانهای   .32

 21و28اولین سمینار سراسری پیشگیری از  خطاهای پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی  لرستان   آموزشی  خرم آباد,

 ,  پوستر 1381اردیبهشت , 

 13و  12طوالبی  طاهره, امینی فریبا , چاقی  مهمترین  بیماری مزمن  عصر حاضر , همایش سراسری  بیماری های مزمن  .31

 , سخنرانی 1383اسفند ماه  دانشکده پرستاری و مامای خرم آباد, 

د , همایش سراسری  مفاهیم  طوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی شیوع افسردگی  در سالمندان  بازنشسته  خرم آبا .32

 , پوستر 1382, هآذر ما 13و12پرستاری  استان  گلستان   

طوالبی طاهره , قارونی محمد حسین , جافریان سلیمان , بررسی  خصوصیات فردی مبتالیان به تب  کریمه  کنگو استان  .33

 , سخنرانی 1382لرستان, همایش  سراسری  اورژانس های داخلی ـ خرم آباد  اردیبهشت ماه, 

 , سخنرانی  1381طوالبی طاهره , ساکی  ماندانا , خدمات  پرستاری  توانبخشی, کنگره  سراسری  توانببخشی ,  .31

  -( پوستر             1381.طوالبی  طاهره , بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان)13 .35

همایش سراسری  حوادث    خرم آباد   -( سخنرانی  1371مهر)  15-17بقیه اهلل  همایش سراسری طب نظامی  دانشگاه 

 ( پوستر1381)

طوالبی  طاهره , طراحی  محمد جواد , بادپروا  ابراهیم , بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس  .36

دومین  -( پوستر 1371مبتال  به بیماری های  عفونی شیراز)سمینار سراسری مراقبت  از بیمار   -ابتدایی  شهر خرم آباد, 

 (  پوستر1382کنگره   بین المللی داخلی ـ تهران ) 

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از  E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر  .37

  سخنرانی( 1371عمل  جراحی بزرگ شکمی . همایش اصول پیشگیری  مازندران) ترو مبوزورید  عمقی  در بیماران تحت

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از  E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر  .38

 ( . 1371بتهای  جراحی قزوین)ترو مبوزورید  عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شکمی . همایش مراق

در بیماران تاالسمی  و هموفیلی  مراجعه  کننده    Cو   Bطوالبی  طاهره , ملکشاهی فریده.  بررسی  میزان شیوع  هپاتیت   .31

-15به  مرکز تاالسمی  بیمارستان   شهید  مدنی  خرم آباد  ,  دهمین کنگره    بیمار یهای  عفونی  و گرمسیری ایران، تهران 

 1382آبان   5 -12, پوستر ـ دومین کنگره  بیماری  های  گوارش  و کبد ایران  ، تهران   1382دی ماه,  11

طوالبی  طاهره , ملکشاهی فریده. بررسی  میزان آگاهی مادران  در  مورد نارسایی رشد کودکان .همایش سراسری بهداشت  .12

 ) سخنرانی ( 1382آبان   15-16خانواده . خرم آباد 

. اولین  Intensiveبی  طاهره ، ملکشاهی فریده  . رژیمهای  مختل  انسولین  درمانی  با تاکید  بر انسولین   در مانی  طوال .11

 ، پوستر  1382مهر   11-17همایش پرستاری و مامایی  غدد  درون  ریز  تهران  

ریت   در پرستاری  سوم و چهارم  اسفند, طوالبی  طاهره , روشهای  تقسیم کار  در خدمات پرستاری  , همایش استانی  مدی .12

 , سخنرانی 1371



طوالبی  طاهره  , کاوه  محمد حسین , بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملکرد  بیماران  همو دیالیزی استان  .13

ی  آموزش   و , پوسترـ همایش  سراسر 1371بهمن 21 – 27لرستان, ششمین کنگره تغذیه ـ دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

 1382آیان  1و 8 -مراقبت  در  مبتالیان  به  بیماری  مزمن ،  مشهد مقدس   

طوالبی  طاهره , ایجاد محیط  کاری سالم  در میان  تغییر  و تحوالت   سازمان, کنگره  سراسری مدیریت   و رهبری  اثر بخش   .11

 , پوستر 1378در پرستاری  ، سازمان تأمین  اجتماعی  تهران

البی  طاهره, کاربرد  رادیو تراپی : درمان  شفابخش  و تسکینی , همایش  علمی  پرستاری  و سرطان،  تهران  ـ بهداری و طو .15

 , سخنرانی 1377بهداشت  صنعت  نفت  آذر  ماه , 

ضرت  فاطمه طوالبی  طاهره, سوند گذاری متناوب : استریل  یا تمیز, دومین سمینار  سراسری دانشکده پرستاری  و مامای  ح .16

 , پوستر1371) س( شیراز ، مراقبت  از بیماران کلیوی  و مجاری  ادرار ، خرداد  , 

طوالبی  طاهره, تدابیر  پرستاری در بیمار های عفونی, سمینار  استانی  مراقبت  از بیماری  های عفونی  دانشکده  پرستاری   .17

 ,  سخنرانی1371و مامایی خرم آباد  آبان

, بررسی علل  ناهماهنگی  بین  کادر آموزش  و خدمات  پرستاری  در دوره کارورزیهای  دانشجویان   ترم  طوالبی   طاهره  .18

پنجم  پرستاری  شهر خرم آباد ,   سمینار  سراسری  بررسی مسایل  آموزش  بالینی  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم 

 , پوستر  1371پزشکی , 

ی، فرزاد ابراهیم زاده. بررسی شیوع تزریق پنی سیلین توسط دانشجویان در طوالب طاهرهمهدی محسنی، بهرام دلفان،  .11

-27خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان. کنگره سراسری پیشگیری ازخطاهای پزشکی ، علوم پزشکی لرستان، 

21/2/11 

طاق عمل. کنگره سراسری پیشگیری استاندارد سازی طرح، رنگ ونوشتار داروهای تزریقی ا ی.طاهره طوالبنسیم علیپور،  .52

 21/2/11-27ازخطاهای پزشکی ، علوم پزشکی لرستان، 

 

امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره. شیوه نامطلوب زندگی تهدید جدی برای سالمت کودکان و نوجوانان.سنندج، سومین سمینار   .51

 16/2/1388و17سراسری ارتقاء سالمت )بیماریهای مزمن(

ی  طاهره. اصالح شیوه زندگی در نوجوانان آسان ترین راه پیشگیری از چاقی و داشتن زندگی سالم. امینی  فریبا ، طوالب .52

 13/12/87و12سالمت نوجوان،  ی،کنگره سراسر رازیش

همایش امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره، طراحی محمد جواد. دوران کودکی بهترین زمان برای ارتقاء شیوه های زندگی سالم.  .53

 سخنرانی ، 1387دی ماه   1و  3 جامعه  سالم

امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .   نقش پرستاران در نظام نوین  مراقبت از بیماران عفونی  همایش  سراسری  تازه های  .51

 1386پرستاری و مامایی، 

خطاهای پزشکی  ،  امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .  استفاده  از  دستگاه  دیجیتالی  شخصی  روش سودمند ، همایش کشوری .55

1386 

جنانی فاطمه ،  طوالبی طاهره  . بررسی  اپیدمیولوژیک  حوادث ترافیکی  و پیامدهای آن  در ایران و جهان. اولین  کنگره   .56

 ، سخنرانی 1385سراسری پیشگیری از آسیب ها  و ارتقاء  ایمنی در حوادث خرم آباد.

جهت   مطلوب   نمودن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه  .   اولین  کنگره   امینی  فریبا ،  طوالبی  طاهره   .  راهکارهای  .57

 1385سراسری  پیشگیری  از آسیب ها   و  ارتقاء ایمنی  در حوادث  ،  خرم آباد  ،  

اخالق  پیامنی اکبر، پیامنی شهال ، امینی فریبا ،طوالبی  طاهره. ترانسکسوالیسم و دیدگاه  قانونی  فقهی ، کنگره  کشوری .58

 1385پزشکی  کاربردی ، 

پیامنی شهال، پیامنی اکبر، امینی فریبا ،طوالبی  طاهره . پبشگیری  از خطاهای پرستاری کامی در جهت  حفظ حقوق بیمار،،  .51

 1385کنگره  کشوری اخالق پزشکی کاربردی،  

 1385ق پزشکی کاربردی ،امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره. تاریخچه بیواتیک، کنگره  کشوری اخال .62



قاسمی  سید  فاطمه ، ولیزاده  فاطمه ،  طوالبی  طاهره . بررسی  ویژگیهای فردی و خانوادگی  کودکانی که توسط والدین   .61

،  چهارمین   کنگره  مراقبتهای  پرستاری ومامایی )  ارتقاء سالمت    1381تنبیه  بدنی می شوند، بیماری های کودکان ایران ،   

 )1381 

امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره . راهکاری هایی جهت  مطلوب نمودن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه ،  .62

 1381سومین کنگره  بین المللی  بهداشت  ،  درمان  و  مدیریت  بحران  در حوادث  غیر مترقبه  ،

, کاستی های آموزش بالینی  در پرستاری از دیدگاه  دانشجویان پیامنی شهال ,پیامنی  زهره , امینی فریبا , طوالبی  طاهره  .63

 1381پرستاری, هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 

امینی فریبا ,پیامنی شهال , طوالبی طاهره , اصالح  شیوه  زندگی بهترین  و آسانترین  راه پیشگیری  از چاقی  در نوجوانان,  .61

 1381آبان ,  15-16دانشکده پرستاری و مامایی  قزوین  همایش سراسری  ارتقاء سالمت کودکان  ,

امینی  فریبا , طوالبی  طاهره , ارزیابی  شیوه  زندگی راهی  برای پیشگیری چاقی در نوجوانان , همایش سراسری  بیماری  .65

 , سخنرانی  1383اسفند ماه  دانشکده پرستاری و مامای خرم آباد,  13و  12های مزمن 

سید سعید ,کاوه  محمد حسین , طوالبی  طاهره , بررسی اپیدمیولوژیک   حوادث و سوانح مراجعه  کننده    کدخدایی   , نجفی .66

 , پوستر 1383دی ماه  ,  2و1به اورژانس بیمارستان شهدای  عشایر, همایش سراسری  تروما کرمانشاه  

مو منطقه ای  و اسکار دهنده در دانش آموزان  جبرئیلی  رقیه , طوالبی  طاهره , ناجی  زهرا, بررسی  میزان  شیوع  ریزش .67

 , پوستر  1382مدارس  ابتدایی  شهرستان  خرم آباد , کنگره سراسری  مو ، بیماریها  و درمانهای جدید , 

جوادی  طاهره , طوالبی  طاهره . بررسی میزان رعایت  محدوده قلمرو گرایی بیماران  جراحی . همایش  سراسری  مفاهیم   .68

 , پوستر   1382آذرماه   12-13استان گلستان   پرستاری

رضایی کبری , طوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی   نظرات   دانشجویان   خوابگاهی  در مورد  عوامل  موثر   بر یادگیری   .61

 1381خرداد ,  1و پیشرفت  تحصیلی , دومین  همایش  کشوری  دانشجو  و  بهداشت  روان  خرم آباد ، 

سمینار  سراسری  بهداشت  و   -انی    ,  جوادی طاهره , طوالبی  , بهداشت  استخر های شنای شهرستان   خرم آباد , جهانب .72

 , پوستر  1382اسفند ماه خرم آباد,  8و 7توسعه   

بیماران جافریان  سلیمان , طوالبی  طاهره , قربانی زاده حسن , بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر  دیابتی  در  .71

 11-17, اولین همایش  پرستاری و مامایی  غدد درون  ریز   72-71مراجعه کننده به درمانگاه  دیابت  شهر خرم آباد    

 , سخنرانی  1382مهرماه , 

ن  ملکشاهی فریده  ،  طوالبی  طاهره  .  انسولین های در  دسترس  و  آنالوگهای  جدید انسولین  و مراقبتهای پرستاری .  اولی .72

 ، پوستر  1382مهر  ماه   11-17همایش  پرستاری و مامایی  غدد درون  ریز  

ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , بررسی  سالمت روانی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستان , همایش سراسری  پرستاری   .73

ت  در  مبتالیان  به  بیماری های  مزمن  ،  , پوسترـ  همایش سراسری  آموزش و مراقب 1382آبان ,  15-17در بحران  تهران 

 1382آبان  ماه   1و  8مشهد مقدس  ـ 

ء نیازهای  روانی  دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد  ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , طراحی محمد جواد , بررسی   ارضا .71

 1371مهرماه ,  27-21تار  کودکان  و نوجوانان  زنجان توسط والدین  آنها, سمینار  سراسری  بهداشت  روانی و اختالالت  رف

 , سخنرانی 

رضایی کبری, طوالبی طاهره , بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در دانشگاه  .75

 , سخنرانی 1378علوم  پزشکی   لرستان , سمینار سراسری دانشجو و بهداشت و روان, 

ضیه ،  طوالبی  طاهره  ،  طراحی محمد جواد  ،  اکبری مجید  .   غربالگری عفونت   مجاری  ادراری   در  دانش مومن  نسب  مر .76

 پوستر  1378مهر    21و  28آموزان  مدارس ابتدایی شهر خرم آباد  ،  همایش  سراسری  طب  پیشگیری  همدان  ،  
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