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 فایل ها
 

 1400/ 03/08آخرین به روزرسانی: 

 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

جندی شاپور اهواز،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ؛دکترای تخصصی پرستاری دکتری تخصصی: .1

 (4933-4931دانشکده پرستاری و مامایی )

 (38/43با درجه عالی )نمره:  "تبیین فرایند مراقبت از بیماران در وضعیت نباتی" دکتری: رساله

 

 کارشناسی ارشد: .2

یی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، دانشکده پرستاری و ماما

(4931-4939) 

 (91/43، با درجه عالی )"بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی پایان نامه:

 

 کارشناسی: .4

کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی 

(4931-4931) 

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 :دوره های آموزشی و کارگاه ها شرکت در

 4933کارگاه یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بهمن  .4

 4933کارگاه آموزش مجازی دانشاه علوم پزشکی اراک، بهمن  .8

 4933کارگاه آشنایی با فرایند ارتقاء اعضای هیات علمی، تیرماه  .9

 4931معاونت غذا و دارو، اسفندماه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ،آموزش الکترونیکی کارگاه .1

 4931معاونت غذا و دارو، بهمن ماه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان،کارگاه مشاوره و ارتباط با دانشجو،   .5

 4931 آذرماهدانشکده داروسازی،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان،مجازی،  واقعیتکارگاه  .1

 4931 کارگاه علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه .3

 4931 آذرماه ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ی )تولید محتوا(کارگاه آموزش الکترونیک .3

 4931ارسازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارگاه ابز .3

 4938، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، "آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه  .41

 4933م پزشکی لرستان، اسفند ماه ، دانشگاه علو"آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه  .44

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اردیبهشت ماه "End note"کارگاه  .48

 4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرماه  "جستجوی منابع الکترونیک، سطح پیشرفته"کارگاه  .49

 4931ه ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرما "جستجوی منابع الکترونیک، سطح متوسط"کارگاه  .41

 4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه  "End note"کارگاه  .45

 4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه  "Systematic review"کارگاه  .41

 4931ف انجمن تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Accessو   Excel "کارگاه آموزشی  .43

 4931)سطح متوسط( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Scientific writing"کارگاه  .43

 4931)سطح مقدماتی( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Scientific writing"کارگاه   .43

 4935، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، تیرماه"روش شناسی تحقیقات کیفی"کارگاه سه روزه  .81

 4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، تیرماه "روش شناسی تحقیقات کمی"ه روزه کارگاه س  .84

 4938، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( الیگودرز، دیماه "احیاء نوزادان"کارگاه دو روزه  .88

 سایر دوره های آموزشی

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اسفندماه "مدیریت بحران"پودمان آموزشی  .4

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بهمن ماه "مبارزه با سل"پودمان آموزشی  .8

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهر ماه "طرح آموزش خانواده"پودمان آموزشی  .9

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شهریورماه "گزارش نویسی"پودمان آموزشی  .1

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیرماه "یندیاورژانس با مدیریت فرا"پودمان آموزشی  .5

 4935، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه "پیشگیری و کنترل عفونت"پودمان آموزشی  .1

 

 تأییدیه ها و مجوز ها
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 :افتخارات و جوایز

(، با 1834-49دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ) و استعدادهای درخشان دانشجوی رتبه اول .1

 65/13معدل: 

(، با معدل: 1838-35کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران ) و استعدادهای درخشان دانشجوی رتبه اول .2

 و دانشجوی منتخب شورای استعدادهای درخشان 54/13

 85/13 (، با معدل1835-38کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) اولدانشجوی رتبه  .8

 

 

 : سوابق بالینی

، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر  "طرح نیروی انسانی"های اطفال و اورژانس، دربخش "پرستار بالینی"سمت  .4

 41/44/38لغایت  1/1/34الیگودرز، از 

ه همچنین عضویت در کمیت "پرستار بالینی، سرپرست بخش اطفال، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر بالینی"سمتهای  .8

، "استخدام رسمی"، های مختلف بیمارستانی نظیر کمیته مرگ و میر و نیز مسئول واحد پشتیبانی روانی بیمارستان

)شایان ذکر است که در این دوره 44/44/33لغایت  44/44/38بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر الیگودرز، از تاریخ 

 رشد بوده ام(سال و هفت ماه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ا8بمدت

 تدریسسوابق 

 :کارشناسی .1

تدریس واحدهای داخلی و  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛)وابست بروجرد، دانشکده پرستاری "عضو هیات علمی" -

 کنونتا  4/5/4933از تاریخ  پرستاری؛جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

تدریس واحدهای  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛وابستخرم آباد ) و مامایی ، دانشکده پرستاری"عضو هیات علمی"

 4/5/4933تا  81/9/4931از تاریخ  و کارشناسی ارشد پرستاری؛داخلی و جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

تدریس واحدهای داخلی و ، دانشکده پرستاری الیگودرز )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، "عضو هیات علمی" -

 4933لغایت اسفندماه  89/4/4933از تاریخ پرستاری؛ ی دانشجویان در مقطع کارشناسی جراح

، دانشکده پرستاری "استخدام رسمی"، "کارشناس آموزشی دانشکده )مشغول به تدریس دروس نظری و عملی("سمت  -

ان در مقطع کارشناسی تدریس واحدهای داخلی و جراحی دانشجوی الیگودرز )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(،

 88/4/33لغایت  48/44/33از تاریخ  پرستاری؛
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 :کارشناسی ارشد .0

تدریس واحدهای دانشجویان در  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛، دانشکده پرستاری خرم آباد )وابست"عضو هیات علمی"  

 4/5/4933تا  81/9/4931از تاریخ  ه؛پرستاری در رشته های داخلی و جراحی و مراقبت های ویژ مقطع کارشناسی ارشد

 دکتری .4

 

 برگزاری کارگاه 

 مهر و آبانماه 4933، با همکاری مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد، "طریقه پروپوزال نویسی"کارگاه  .4

 4933، با همکاری آموزش مداوم، شهریورماه "اخالق حرفه ای"کارگاه  .8

 4931ا همکاری دفتر استعدادهای درخشان، اسفندماه ، ب"زخم و مراقبت های آن"کارگاه  .9

، با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، برای "نرم افزار کامتازیا استودیو"کارگاه  .1

 4931دانشجویان، بهمن ماه 

 4931من ماه ، برای پرستاران، بیمارستان شهید رحیمی، به"مهارت های پرستاری انکولوژی"کارگاه  .5

 4931، با همکاری سازمان نظام پرستاری برای پرستاران، بیمارستان شهید رحیمی، دیماه "مراقبت زخم"کارگاه  .1

 4931، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهرماه سال "ارزشیابی بالینی"کارگاه  .3

 4938بهار ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، "عملکرد مبتنی بر شواهد"کارگاه  .3

 4934دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، زمستان  scientific writing”"کارگاه  .3

(، بیمارستان 4933)در ماههای آبان، آذر و دی سال "گزارش نویسی"سه دوره سخنرانی در کارگاه آموزشی دو روزه  .41

 ن های شهرستانهای الیگودرز و ازناامام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در بیمارستا

(، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( 4933)مردادماه  "مدیریت اورژانس با دیدگاه فرایندی "سخنرانی در گارگاه آموزشی  .44

 الیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا

(، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین 4931)دیماه  "مدیریت بحران "سخنرانی در گارگاه آموزشی  .48

 پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا

 

 سوابق اجرایی

 تا کنون 4933آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد، از مرداد  معاون -

 تا کنون 4933از بهمن ماه  انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد،و دبیر عضو هیات نظارت  -

 تا کنون 4933ماه بروجرد، از مرداددانشکده پرستاری  پژوهشیعضو شورای  -

 تا کنون 4933ماه بروجرد، از مردادعضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری  -

 4931و  4935عضو کمیته انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال های  -

 4933دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال دبیر کمیته اعتباربخشی کوریکولوم  -
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 4933مردادماه تا  4931سال ، از خرم آباد  دبیر کمیته اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی -

 4933مردادماه تا  4931، از سال خرم آباد  عضو کمیته پایش و بهبود فرایند دانشکده پرستاری و مامایی -

 4933مردادماه تا  4931اسفند ماه ری و مامایی خرم آباد، از عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستا -

 4933مردادماه تا  4931عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از تیرماه  -

 4933تا مردادماه  4931دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از تیرماه  EDOسئول واحد م -

لغایت  4933، از سال ، دانشکده پرستاری الیگودرز"پژوهشی مندیش-ه علمیفصلنام"سردبیر و عضو هیات تحریریه  -

4933 
 4933لغایت سال  4933، از سال کارشناس مسئول واحد پراتیک دانشکده پرستاری الیگودرز -

 4933لغایت سال  4933، از سال عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری الیگودرز -

 1495لغایت سال  1491سرپرستار در بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز )ع(، از سال سوپروایزر آموزشی، بالینی و  -

 

 

 سوابق پژوهشی 

 

 طرح های پژوهشی: .1

، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی "اطالعات یاز جستجو یاریکاهش سطح هوش به یانمبتال یخانگ نیمراقب تجارب" -

 مجری اول طرحلرستان و در حال انجام، به عنوان 

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان  ،"مراقبت از بیمار دارای تراکئوستومی در منزل"  -

 طرحاصلی  همکار

طرح مصوب دانشگاه علوم  ،"ارتباط عدم قطعیت با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان" -

 مجری اول طرحبه عنوان پزشکی لرستان و در حال انجام، 

طرح مصوب  ،"بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه" -

 مجری اول طرحدانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

، "دانشگاهی های محیط در مدنی تارهایرف از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ودانشجویان مربیان ادراک بررسی " -

 طرح اصلی همکارطرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 
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بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم " -

  مجری اول طرحعلوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان  ، طرح مصوب دانشگاه"1487پزشکی لرستان در سال 

طرح مصوب ، "4935ررسی فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به سکته مغزی شهر خرم آباد در سال ب" -

  مجری اول طرحدانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

، طرح مصوب دانشگاه علوم "خونبیماران مبتال به پر فشاری BMI خون، کلسترول سرم وثیر بذر کتان بر میزان فشارتا" -

 همکار اصلیپزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان  " -

  همکار اصلی، به عنوان شده وب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و انجامطرح مص، "های استان لرستان

نامه دوره ، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پایان"تبیین فرایند مراقبت از بیماران در وضعیت نباتی" -

 دکتری، مجری طرح

، طرح مصوب "4933استان لرستان، سال  بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی " -

  مجری اول طرحدانشگاه علوم پزشکی لرستان و اتمام یافته، به عنوان 

بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران و رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان های  " -

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال اجرا،  ،"4933آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 مجری طرحبه عنوان 

، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی "بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی"-        

 همکار طرح ، به عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدتهران، پایان یافته، 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره 
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  :استاد راهنما .2-1

 

تلفنی بر  مشاوره و پیگیریتاثیر  داخلی جراحی پرستاری دانشجوی ارشد خانم مهین عبدی گراوند،: پایان نامه ارشد

 (1333 آبان )اتمام یافته، ی مبتالیان به سرطانگفشار مراقبتی مراقبین خان

 

تاثیر آموزش استانداردهای ایمنی  داخلی جراحی،  پرستاری دانشجوی ارشد نم زهره حجتی،خا: پایان نامه ارشد

بخش انکولوژی )اتمام یافته،  بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران با استفاده از نرم افزار تلفن هوشمند شیمی درمانی

 (1333مهر 

 

 یمبتن یمنیاجامع  برنامه"اقبت ویژه بزرگساالن، مر پرستاری دانشجوی ارشدخانم زهرا مرداسی، : پایان نامه ارشد

 (1333)اتمام یافته، اردیبهشت  ژهیو مراقبت بخش در سالمت مراقبت دهندگانارائه یمنیا فرهنگ بر "واحد بر

 

؛ )در حال 1487، ورودی مهرماه، مهرماه داخلی جراحی پرستاری ، دانشجوی ارشدپریا رشنو: خانم پایان نامه ارشد

 انجام(

  "تعیین ارتباط ادراک از مراقبت بیهوده با تنش اخالقی و فرسودگی شغلی پرستاران در بخشهای ویژه" :نوانع

 

 ؛ )در حال انجام(1487، ورودی مهرماه، مهرماه داخلی جراحی، دانشجوی مهناز طرحانی: خانم پایان نامه ارشد

 "در بیماران مبتال به سرطان ارتباط عدم قطعیت با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی" :عنوان

 

 ؛ )در حال انجام(1487، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه، مهرماه فرخنده موسوی: خانم پایان نامه ارشد

 "اطالعات یاز جستجو یاریکاهش سطح هوش به یانمبتال یخانگ نیمراقب تجارب" :عنوان

 

 ؛ اتمام یافته1483یژه، ورودی مهرماه، مهرماه : خانم فاطمه جعفری پور، دانشجوی ارشد وپایان نامه ارشد

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه  :عنوان

 1487علوم پزشکی لرستان در سال 

 

 افته؛ اتمام ی1483 : خانم سمیه ریاحی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماهپایان نامه ارشد

 بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه: عنوان

 

 

 :استاد مشاور  .2-2

 

 

 های ویژهپرستاری مراقبتکارشناسی ارشد در رشته خانم سیده آمنه فاطمی نیا، : پایان نامه ارشد
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۹۱ حه و فرسودگی شغلی پرستاران مراکز درمانی استان لرستان در پاندمی کوویداختالل استرس پس از سان :عنوان  

 

 مراقبت ویژهکارشناسی ارشد در رشته پرستاری ، خانم عطیه بیرانوند: پایان نامه ارشد

 ICU بیماران انتقال بر عالئم حیاتی و اضطراب ویژه تأثیر خدمات پرستار رابط واحد مراقبت :عنوان

 

 داخلی جراحیدانشجوی ارشد خانم فاطمه فرضی،  :ارشد پایان نامه

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو تیبر شواهد بر شاخص مدن یمداخله مبتن ریتأث :عنوان        

 

 مراقبت ویژهکارشناسی ارشد در رشته پرستاری  ،خدیجه متقیخانم : پایان نامه ارشد

 ICUاز  یصپس از ترخ  یمارانب یخانوادگ ینبر اضطراب مراقب یژهط بخش مراقبت وخدمات پرستار راب یرتأث :عنوان
 

 داخلی جراحیدانشجوی ارشد خانم شیوا نظرپور، : پایان نامه ارشد

 )در حال انجام( "بررسی تاثیر تله نرسینگ بر توانمندسازی زنان مبتال به سرطان پستان" :عنوان           

      

 داخلی جراحی دانشجوی ارشدای شهرام قاسمی، آق: پایان نامه ارشد 

تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مدل باور سالمت بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماریهای قلبی و عروقی در کادر پرستاری  :عنوان

 بیمارستان امام خمینی )قدس( شهرستان کوهدشت )در حال انجام(

       

 داخلی جراحیدانشجوی ارشد انوند، حدیث بیرخانم : پایان نامه ارشد 

خانواده بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بستری  یتاثیر مداخالت خانواده محور بر اضطراب و افسردگی و خودکارآمد" :عنوان

 )در حال انجام( "در بخش مراقبت های ویژه

 

 1487 اه، ورودی مهرمداخلی جراحیدانشجوی ارشد آقای سعید دارایی، : پایان نامه ارشد

 )در حال انجام( "مراقبت از بیمار دارای تراکئوستومی در منزل"  :عنوان

 

              

 ؛ اتمام یافته1483: خانم معصومه یاراحمدی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد

 خونبیماران مبتال به پر فشاری BMI ثیر بذر کتان بر میزان فشارخون، کلسترول سرم وتا :عنوان

 

 ؛ اتمام یافته1483: خانم مریم محمدی پور، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد

 بررسی ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای مدنی در محیط های دانشگاهی :عنوان

 

 ؛ اتمام یافته1484فاطمه بهرامی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه  : خانمپایان نامه ارشد
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: ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های عنوان

 استان لرستان

 

 

 مقاالت

 :فارسی .1

بررسی اثربخشی آموزش بر ارتقاء هیم زاده، رضا مسعودی. فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابرا .1

هوش معنوی و مولفه های آن در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی. مجله بالینی پرستاری و 

 .4933مامایی شهرکرد. بهمن 

مافی. بررسی ابعاد درک از  ، محمد حسینفاطمه گودرزیسیده زهرا حسینی گل افشانی، سونیا اویسی، فرنوش رشوند،  .2

، شماره 6، دوره 1845هر و آبان ،. نشریه روان پرستاری، م1846خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین در سال 

 1846، سال 5

های دارای بیمار های مراقبتی خانوادهاله احمدی. تجارب و چالش، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضلفاطمه گودرزی .8

 .4939. سال 1، شماره 9نباتی.مجله بالینی پرستاری و مامایی )دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد(، دوره در وضعیت 

فرسودگی شغلی و برخی عوامل مرتبط با  سعید فروغی، فیروزه پیامنی، مجید میری.، آرزو شاهسواری، فاطمه گودرزی .9

تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز -نشریه پژوهشیهای دولتی استان لرستان. آن در پرستاران شاغل در بیمارستان

 4939، 3و3، شماره 5)مندیش(. دوره 

، سبک فاطمه گودرزیمرضیه سلیمانی نژاد، محسن شمس، عبدالرحمان چرکزی، فاطمه رحیمی، احمد فیاض بخش،  .6

ت نظام سالمت، سال زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه های شهر گرگان، مجله تحقیقا

 1931هشتم، شماره پنجم، آذر و دی ماه 

تأثیر کوتاه مدت و طوالنی مدت . عبدالرحمان چرکزی ،فاطمه گودرزی ،داوود شجاعی زاده ،مرضیه سلیمانی نژاد .5

مجله پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز . مداخله آموزشی بر سبک زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

 4934، زمستان 5و1دیش( مندیش، سال سوم، شماره )من

. مجله پژوهشی تحلیلی "های آموزشیارزشیابی، کارایی و اثربخشی نظام". فاطمه گودرزیدکتر طاهره اشک تراب،  .3

 4934، زمستان 5و1دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش( مندیش، سال سوم، شماره 
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روند "ذاکری مقدم، سقراط فقیه زاده، فاطمه رضایی، فاطمه محمدزاده. ، شیواسادات بصامپور، معصومه فاطمه گودرزی .3

، چاپ شده در نشریه "روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا 19تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 

 1834، اردیبهشت ماه 58، شماره 28پژوهشی(، دوره -)مجله دارای رتبه علمی"پرستاری ایران

بررسی علل موارد اعزام بیماران از بیمارستان امام  "، حسین گودرزی، فیروزه پیامنی، مریم پیوستگر. فاطمه گودرزی .4

مجله "(، چاپ شده در 4933تا انتهای مهرماه 4931جعفر صادق)ع( الیگودرز به سایر مراکز )از ابتدای دیماه سال

 4933، پائیز 4، دوره اول، شماره "ترویجی مندیش-علمی

ساله 3-44اختالالت جسمی کودکان  "، آرزو شاهسواری،مجید میری، سعید فروغی. فاطمه گودرزی، محبوبه بیات .18

   4933، پائیز 4، دوره اول، شماره "ترویجی مندیش-مجله علمی"چاپ شده در "ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی

ارتباط حیطه های نگرانی با  " .فاطمه گودرزیدکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکترسیدرضا مظلوم، مریم نثاری،  .11

)فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی()مجله "فصلنامه پایش"، چاپ شده در "کیفی زندگی دانشجویان

 4933ترویجی(، سال هشتم، دوره اول، زمستان -دارای رتبه علمی

ی آموزشی از دیدگاه بیماران مبتال بندی نیازهابررسی اولویت". فاطمه گودرزیشیرین حسنوند، سیده فاطمه قاسمی،  .12

-، مجله افالک )فصلنامه علمی"آبادهای آموزشی شهر خرمهای اعصاب و کودکان بیمارستانبه صرع بستری در بخش

 .4933، 49و 48، سال چهارم، شماره "آبادپژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم

تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر ". فاطمه گودرزیزاده، شیواسادات بصامپور، معصومه ذاکری مقدم، سقراط فقیه  .18

)مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم "مجله حیات"، چاپ شده در "میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی

)پایان نامه کارشناسی 1835، زمستان 9پژوهشی(، دوره سیزدهم، شماره -پزشکی تهران()مجله دارای رتبه علمی

 رشد(ا

، دوره "ترویجی افرا-مجله علمی"، چاپ شده در "تحریک حسی بیماران کمایی"، شیواسادات بصامپور. فاطمه گودرزی .19

 4931، زمستان 9سوم، شماره 

 

 :انگلیسی .0

- Fateme Goudarzi, Fatemeh Jafari Pour, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Tarja 

Kvist. Patients' satisfaction with humane care in critical care units. Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery Research. 2021; 26(5). DOI: 10.4103/ijnmr.IJNMR_88_20. 

https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Fateme+Goudarzi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Fatemeh+Jafari+Pour&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Shirin+Hasanvand&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Farzad+Ebrahimzadeh&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Tarja+Kvist&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ijnmrjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Tarja+Kvist&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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- Shiva Nazarpour , Fatemeh Mohammadipour , Rasool Mohammadi, Fateme Goudarzi, 

Darya Esmaeilbeigy. The effect of telephone counselling and follow-up on empowering 

women with breast cancer undergoing chemotherapy. Health care for Women 

International 2021 Jul 20;1-18. Doi: 10.1080/07399332.2021.1941026. Online ahead of 

print. 

 

- TaherehToulabi,MasomehYarahmadi,FatemeGoudarzi,FarzadEbrahimzadeh,AmirMom

enizadeh,SajadYarahmad. Effects of flaxseed on blood pressure, body mass index, and 

total cholesterol in hypertensive patients: A randomized clinical trial .Explore (NY) 

. 2021 May 24;S1550-8307(21)00093-8. Doi: 10.1016/j.explore.2021.05.003. 

 

- Saied Daraie, Shirin Hasanvand, Fateme Goudarzi, Maryam Rassouli. Gaining 

Experience Over Time: The Family Caregivers’ Perception of Patients with a 

Tracheostomy in Home Care. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2021. 

Doi::10.4103/ijnmr.IJNMR_173_20.URL:http://ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/article/vi

ew/1785/70707357. 

 

 

- Hakimeh Rajabfreydani, Heidarali Abedi, Marzieh Ziaeirad, Hossein Goudarzi, Fateme 

Goudarzi. The Effect of Telenursing on Adherence to Diet in Patients underling 

Hemodialysis. Interdisciplinary Journal of Acute Care. 2020. Doi: 

10.22087/IJAC.2020.125371. URL: http://ijac.lums.ac.ir/article_125371.html. 

 

- Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Kourosh Zarea. Information Seeking Experiences of 

Family Caregivers of Patients with Persistent Vegetative State: A Qualitative Study. 

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. September 2, 2020. DOI: 

10.4103/ijnmr.IJNMR_187_18 

 

- Shahram Ghasemi Amraei, Farideh Malekshahi , Fateme Goudarzi , Farzad 

Ebrahimzadeh. Using an educational program based on health belief model to improve 

the preventive behaviors of nurses against cardiovascular diseases. Journal of Education 

and Health Promotion. 2020;9:100. 

 

- Nahid Foladi, Azam Shirinabadi Farahani , Manijeh Nourian, Elham Faghihzadeh, Leila 

Khanali Mojen, Sara Gholami, Fateme Goudarzi. Barriers to the Implementation of 

"Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program" from the 

Perspectives of Nurses and Physicians. Iranian Journal of Neonatology. 2020 Dec: 11(4). 

DOI: 10.22038/ijn.2020.46116.1774 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nazarpour+S&cauthor_id=34283702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohammadipour+F&cauthor_id=34283702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohammadi+R&cauthor_id=34283702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohammadi+R&cauthor_id=34283702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goudarzi+F&cauthor_id=34283702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Esmaeilbeigy+D&cauthor_id=34283702
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830721000938?via%3Dihub#!
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860013&_au=Hakimeh++Rajabfreydani
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860015&_au=Heidarali++Abedi
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860016&_au=Marzieh++Ziaeirad
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860017&_au=Hossein++Goudarzi
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860018&_au=Fateme++Goudarzi
http://ijac.lums.ac.ir/?_action=article&au=860018&_au=Fateme++Goudarzi
https://dx.doi.org/10.22087/ijac.2020.125371
http://ijac.lums.ac.ir/article_125371.html
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- Mahnaz Tarhani, Fateme Goudarzi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Maryam 

Rassouli. Uncertainty, anxiety, depression and the quality of life in patients with cancer. 

Onkologia i Radioterapia. 2019. 

 

- Fatemeh Bahrami, Shirin Hasanvand, Fateme Goudarzi, nasrin Galehdar, Farzad 

Ebrahimzadeh, Fardin Heidari. Cardiac Patients’ perception of a good nursing care: A 

cross-sectional descriptive study. Cardiovascular Research Journal. 2020.  

 

- Shirin Hasanvand, Maryam Mohammadi Pour, Fateme Goudarzi, Maryam Rasouli, 

ParastooB aharvand, Mohammad Zarei. The incidence and importance of uncivil 

behaviors of nursing students: Comparing the perception of educators and students. 

Future of Medical Education Journal. December 25, 201 9. 

 

 

- Afsaneh Dashti, Nahid Shahgholian, Maryam Mafi, Fateme Goudarzi, Seyedehzahra 

Hoseinigolafshani. How to increase dialysis adequacy; A randomized clinical trial. 

Journal of Nephropathology. 2019. 

 

- Fatemeh Jafari Pour, Fateme Goudarzi, Shirin Hasanvand, Farzad Ebrahimzadeh, Tarja 

Kvist. Psychometric testing of the Persian version of the Revised Humane Caring Scale for 

patients admitted to critical care units. Journal of Nursing Measurement. 2019. 

 

- Maryam Mohamadi Pour , Shirin Hasanvand, Fateme Goudarzi, Farzad Ebrahimzadeh. 

The level and frequency of faculty incivility as perceived by nursing students of Lorestan 

University of Medical Sciences. Journal of Medicine and Life. 2018.  

 

 

- Somayeh Riahi, Fateme Goudarzi, Shirin Hasanvand, Hasan Abdollahzade, Farzad 

Ebrahimzade, Zahra Dadvari. Assessing the Effect of Spiritual Intelligence Training on 

Spiritual Care Competency in Critical Care Nurses. Journal of Medicine and Life. 2018.  

 

- Fatemeh Bahrami, Shirin Hasanvand, Fateme Goudarzi, Farzad Ebrahimzadeh, Helena 

Leino-Kilpi. Psychometric evaluation of good nursing care scale in coronary care units 

patients. International Journal of Current Advanced Research. Volume 7; Issue 6(A); 

June 2018. 
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- Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Korush Zarea, Fazllolah Ahmadi, Seyede Zahra 

Hosseinigolafhani. The Resilient Care of Patients with Vegetative State at Home: A 

Qualitative Study. Journal of Caring Sciences. September 2018 

 

- Seyedeh Zahra Hosseinigolafshani , Sonia Ovaise, Farnoosh Rashvand, Fatemeh Goudarzi, 

Mohammad Hossein Mafi. A Study on Effects of Perception of God on Hemodialysis 
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