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 داخ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی صفحه شخصی در آدرس

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

 32/1/121۸آخرین به روزرسانی: 

  تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

 تربیت مدرسدانشگاه ی، پرستار ی تخصصی دکتر

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 یمشارکت یعملکرد قی: تحقیقلب ژهیدر بخش و یمراقبت  پرستار تیفیارتقاء ک

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 1232آموزش ومدیریت پرستاری، گرایش داخلی جراحی، 

 پایان نامه)عنوان، راهنما، مشاور(

 1233-32 شكمی بزرگ جراحی  عمل تحت بیماران در  عمقی  مبوزورید ترو از  پیشگیری بر   آنها توام و هپارین ، E.P.C تاثیر ای مقایسه بررسی

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .2

 1231تهران،  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشك ،یپرستار

 طوالبی طاهره  نام و نام خانوادگی:

 دانشیار :مرتبه علمی

 toulabi_t @yahoo.com / tolabi.t @lums.ac.ir                                           :: ایمیل

               112داخلی    11122131161تلفن: 

 11122131161فكس: 

 مجتمع دانشگاهی پردیس،دانشگاه علوم پزشكی لرستان، دانشكده پرستاری و مامایی خرم آباد آدرس:
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  هاشرکت در دوره های آموزشی و کارگاه 

 1831.گذراندن فرصت مطالعاتی  سه ماه آموزش بیماران دیابتی , لیپید و چاقی   مرکز  تحقیقات  غدد درون  ریز  متابولیسم  1

 . گذراندن  دوره گواهینامه  مهارتهای تدریس1

 در اسالم تیوترب میآداب تعل " نیعلم ود" افتی. طرح ض8

 (1838و  1831استادان) شهیاند افتی. طرح ض5

 کارگاه آموزشی 111. گذراندن  بیش از 1

 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 1216، 12۸3، 12۸1، 1231استاد نمونه  سالهای  

 1216،  1231پژوهشگر نمونه  سال 

 1212، 12۸۸و1231مربی نمونه  

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 ریعشا یشهدا مارستانیب یو آموزش ینیبال زریسوپروا

 یمدن دیشه مارستانیب ینیبال زریو سوپروا پرستار

 

 سوابق آموزشی 

 کارشناسی ارشد.3    

 مقدمه پرستاری ویژه

 پایش پیشرفته 

 روش تحقیق

 پیوند اعضاء

 قلب ، کلیه ، تروما، گوارش، اعصاب   ۸، 1، 6، 2، 3مراقبت ویژه اختصاصی 

 اخالق پرستاری وروابط حرفه ای

 های بالینیمدیریت پرستاری در بخش

 CCU, CSICUهای کارآموزی بخش
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 کارشناسی .2    

 بررسی  وضعیت  سالمت  

 (3،2،6، 1پرستاری  داخلی  جراحی )

 (1،3داخلی جراحی مامایی  )

CCU,ICU دیالیز ، 

 فوریتهای  پرستاری  

 مدیریت  خدمات  پرستاری و مامایی  

    ای حرفه وارتباط پرستاری اخالق

 بررسی  وضعیت  سالمت، اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای   ،  مدیریت خدمات پرستاری،   CCUهایکارآموزی واحد 

 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 16/ 11/۸یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .1

 16/ ۸/۸یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .3

  1216یراپزشكیپ انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .2

  12/ 33/۸ارشد یکارشناس انیو دانشجو ارانیدست ژهیو قیروش تحق .6

 12/ 33/۸یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .1

 12/ 31/۸یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .1

 16/ 21/3یپرستار انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .3

 16/ 21/3یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .۸

 16/ 31/2یو کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .1

 1212 یعملكرد قیتحق .11

 1212 یا نهیزم یتئور .11

 1/2/12یپژوهش به روش فنومنولوژ یمقدمات .13

 ی، کارشناس یپزشك انیدانشجو ژهیو یمقدمات قیروش تحق .12

 ارانیارشد و دست یکارشناس انیدانشجو ژهیو شرفتهیپ یمقدمات قیروش تحق .16

 21/2/13 یفیک ی. کارگاه پژوهش هایفیوک یکم یوتفاوت پژوهشها یفیپژوهش ک تیاهم .11

 1211 وریشهر 2و2.(HIS) یکاربرد یسیگزارش نو .11

 11/3/11-12/3/11 1211مهر وآبان .SOAPIEها به روش  یتمیو بعد از آر CHFو  MI/UAبعد از  یگزارش پرستار .13

1۸. CPR 3۸/3/11و 36/1/11 1211ومهر  وریها، داروهاو...( شهر تمی)الگور شرفتهیپ 

 12۸1سالمت. مرداد  تیوضع یو بررس یپرستار ندیاهداف فرا .11

 12۸1سالمت. آذر  تیوضع یو بررس یپرستار ندیاهداف فرا .31

 31/11/12۸۸و3۸. یپرستار ندیفرا یابیاجرا وارزش .31

 ،  1/11/۸3ارتباطات  و ارتباط پرستار  و  بیمار ،  پرستاری  و مدیریت  ارتباط .33

  ، 13/11/۸3ارائه  نمونه  عملی آموزش  به مددجو  ،آموزش به بیمار  .32

 12۸3 گزارش نویسی فنی ، .36

 سخنرانی  12۸3تیرماه    31و  11مدیریت  اورژانس  با دیدگاه  فرآیندی  ، مبحث تریاژ   .31

 31/۸/12۸1 ماریآموزش به ب ندیفرآ تیریمد .31
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 31/11/12۸1 ماریآموزش به ب ندیفرآ تیریمد .33

 12۸1سیستم   تریاژ  در حوادث غیر مترقبه ، .3۸

 12۸2و   اسفند  12۸1و  فروردین    ۸1،  تابستان  و تیر  کارگاه  روش تحقیق مقدماتی   له  مدیریت  و  بودجه  بندی  .بیان  مسا .31

 12۸6گزارش نویسی و قانون, کارگاه گزارش نویسی  ویژه  پرستاران   درمان, .21

  ۸6 سمینار اورژانس ها  اردیبهشت -12۸2اردیبهشت  ماه   نار اورژانس های جراحیمغزی , سمیدر صدمات  مراقبت اولیه .21

  12۸2تزریقات ـ ترانسفوزیون خون و . . . ., مهارتهای بالینی , .23

 12۸6,  12۸2اهمیت پرونده , هدف  از  ثبت  و قایع گزارش نویسی , گزارش نویسی ,و  .22

 ,  12۸2و  12۸3فنون  پرستاری  ویژه  بهیاران  تأمین اجتماعی , گزارش نویسی ـ تزریقات ـ دارو درمانی , کارگاه  اصول و  .26

 12۸3گزارش نویسی به روش نوین ,  کارگاه گزارش نویسی  ویژه  پرستاران  تأمین اجتماعی  سوم ، چهارم  دی ماه,  .21

ران  و حرفه های مرتبط  خرم هموفیلتراسیون مداوم وریدی ـ وریدی , همایش علمی  باز آموزی  نارسایی کلیه  برای پرستا .21

 (                33 -3۸آباد  ـ دانشكده پرستاری و مامایی خرداد ماه  ) 

 ( 12۸1بازآموزی دیالیز  برای پرستاران ) .23

 123۸بررسی بالینی , همایش  علمی  بازآموزی  اصول و فنون  پرستاری  ویژه  بهیاران  سازمان  تامین اجتماعی  استان لرستان   ,2۸

مدیر  و رهبر  اثر  بخش در پرستاری تعریف  مدیریت و   کارگزینی , همایش  علمی  باز آموزی  مدیریت  ویژه  کادر پرستاری   .21

 123۸سازمان  تامین اجتماعی   استان لرستان 

 CCU , 1378پیس میكر ، عوارض  و مراقبتهای پرستاری   , همایش علمی باز آموزی قلب و  .61

مراحل  برنامه ریزی  آموزشی  و رسانه های   تصویری , سمینار آموزش  به مدد جو  دانشكده پرستاری  و مامایی  خرم آباد  .61

 , سخنرانی   123۸و  1231,

 16-13, و  1233انسولینها , همایش علمی  باز آموزی  دیابت  برای پرستاران  خرم آباد  دانشكده پرستاری و مامایی اسفند .63

 سخنرانی 12۸1ماه مهر

 

 سوابق اجرایی 

 تا  کنون،  1212 ییوماما یسرپرست دانشكده پرستار.                 1

 1212تا  1211دانشكده  یلیتكم التیمسئول تحص .3

  12۸1 ژهیو یارشد پرستار یمسئول رشته کارشناس .2

 12۸۸تا  12۸1رئیس  دانشكده پرستاری و مامایی ,  .6

 تا کنون 12۸1ارشد از سال  یکارشناس انیتحصیلی دا نشجواستاد راهنمای   .1

  16/ 31/2آزاد(   های¬وزارت بهداشت )دفتر نظارت بردانشگاه یابیارزش یشورا  ندهینما .1

 تا کنون 12۸6 ییو ماما یمسئول فصلنامه افالک دانشكده پرستار ریمد .3

 تا کنون 12۸6 ییو ماما یفصلنامه افالک دانشكده پرستار هیریتحر اتیعضو ه .۸

 تا کنون 16/۸/13 ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یپژوهش یعضو شورا .1

 تا کنون 1213دانشگاه  یراهبرد یعضو شورا .11

 1216اول  مهیتا ن1212دوم  مهین یعلم اتیه یساالنه اعضا یابیارزش ینامه داخل نییآ ینیباز ب تهیعضو کم .11

 1216و آبان  1/3/12۸۸تا  12۸1دانشگاه  از    ییعضو کمیته  انضباطی دانشجو .13

 تا کنون 12۸1ارشد از  یو کارشناس 12۸3تا 123۸، ناپیوسته از  1236عضو هیات علمی , تدریس در دوره های  کارشناسی پرستاری  پیوسته از سال   .12

 تا کنون 1212و   12۸۸تا  12۸1عضو شورای آموزشی دانشگاه  از سال   .16

 تا کنون 1212دانشگاه  یلیتكم التیتحص یشوراعضو  .11

 تا کنون 12۸1دانشكده  یلیتكم التیتحص یعضو شورا .11

 تا کنون 1/3/16و  12۸۸تا  12۸1آموزش مداوم دانشگاه  یعضو شورا .13

 تا کنون 1/3/16آموزش مداوم دانشگاه یبرنامه ها  ازیامت صیتخص تهیعضو کم .1۸
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  12۸۸تا  12۸1عضو شورای ارزشیابی دانشگاه  از سال   .11

  12۸۸تا  12۸1نماینده   کمیته تحقیقات  گروه پرستاری  در وزارت متبوع  از سال   .31

 13/ 1/11ابالغ( نیتا کنون) آخر 12۸1اصول و فنون  تهیعضو کم .31

 تا کنون  1231عضو گروه روش تحقیق دانشگاه  از سال   .33

 123۸تا   1231رای پژوهشی دانشگاه  از سال  عضو شو .32

  12۸1تا  123۸مدیر گروه پرستاری  از سال   .36

 1231تا  1236مدیر گروه داخلی  جراحی  و بالین  دانشكده از سال   .31

 تا کنون 12۸6داوری گزارش پایانی طرح های  تحقیقاتی از سال   .31

 تا کنون  123۸از عضو شورای آموزشی  و پژوهشی  دانشكده   .33

 1/3/12۸۸تا  1233استاد مشاور دانشجویان  ستاد  شاهد از سال  .3۸

 1/3/۸۸تا  1231از سال  یکارشناس انیاستاد راهنمای  تحصیلی دا نشجو .31

 1213  ۸ تیلغا 1جامعه سالم یسراسر شیهما نیعضو کمیته علمی، داوری    مقاالت  دوم .21

 12۸3مقاالت  اورژانس های  داخلی سال   عضو کمیته علمی، داوری   .21

 12۸3دبیر اجرای همایش اورژانسهای داخلی سال  .23

 ۸2عضوکمیته علمی ، داوری   همایش  بیماری های  مزمن سال  .22

 12۸1عضوکمیته  علمی ، داوری   تازه های پرستاری و مامایی، .26

 1231سال عضو کمیته علمی ، داوری  همایش  استانی  مدیریت  .21

 1231دبیر  علمی  همایش استانی  مدیریت سال  .21

 12۸1عضو کمیته  جشنواره  علمی ،  فرهنگی و هنری دانشجویان غرب کشور  .23

 12۸6عضوکمیته علمی ، داوری   همایش  دانشجویی غرب کشور سال  .2۸

 12۸3عضو کمیته  بهره وری اعضای هیات علمی   .21

 12۸1داوری     همایش بهداشت خانواده سال عضوکمیته علمی ،  .61

 1231عضو کمیته علمی ، داوری   حوادث سال  .61

 12۸1عضو کمیته علمی ، داوری   همایش پیشگیری  از خطاهای پزشكی سال  .63

 1231تا  1236عضو کمیته آموزشی  و نظارت ار سال  .62

 تا کنون 12۸6عضو کمیته آموزش ضمن خدمت از سال  .66

 12۸1عضو کمیته علمی کنگره  سراسری  پیشگیری  از آسیبها  سال  .61

 12۸۸تا   12۸3عضو کمیته  اجرایی برنامه  استراتژیك از سال  .61

 12۸۸تا 12۸2عضو شورای توسعه پزشكی از سال  .63

 12۸۸تا  12۸1عضو کمیته  پژوهش در آموزش، از سال  .6۸

 تا کنون 12۸2عضو کمیته اصول و فنون ، از سال  .61

  12۸۸تا  12۸1عضو  کمیته  کاهش  مرگ و میر  مادران   .11

   12۸۸تا  12۸1عضو  کمیته  کاهش  مرگ و میر  کودکان .11

 12۸1عضو کمیته  پذیرش دانشجو  در رشته  فوریتهای پزشكی  سال  .13

 12۸1نماینده  دانشگاه  در  جلسات   توانمند سازی  مربیان  غرب کشور  سال   .12

 12۸1عضو کمیته  نقل و انتقاالت  سال   .16

 12۸1تا   12۸2عضو  هیات مدیره  تعاونی  مسكن  اعضای  هیات علمی   .11

 11/2/12۸۸تا  12۸1عضو  اتاق  فكر دانشگاه  از سال   .11

 12۸1دبیر علمی  کنفرانس  پرستار و قانون   .13

 11/2/12۸۸تا 12۸3عضو کمیته  برگزاری  جشنواره  شهید مطهری   .1۸

 11/2/12۸۸تا 1231عضو کمیته  تحقیق و  توسعه  دفتر  پرستاری   ستاد دانشگاه از  .11

 11/2/12۸۸تا 12۸3عضو کمیته  آموزش مداوم  جامعه  پرستاری  استان   .11

 11/2/12۸۸تا 12۸3عضو  واحد  ارتقاء  کیفیت  خدمات  آموزشی  دانشگاه  .11

 11/2/12۸۸تا 12۸3آموزش  الكترونیك   سال  عضو  کمیته  راهبردی   .13
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 11/2/12۸۸تا 12۸3عضو  علی البدل  هیات  بدوی  انتظامی  اعضای هیات علمی  دانشگاه  ،  .12

 11/2/12۸۸تا 12۸3عضو کمیته  تحقیق  و جمع آوری  اطالعات  قانون  انطباق  با موازین  شرع دانشگاه  .16

 تا کنون 12۸۸ ییوماما یدانشكده پرستار یعلم اتیه یاعضا یعلم ییعضو  کارگروه توانا .11

 تا کنون 1212و  12۸۸ ییوماما یدانشكده پرستار یعلم اتیه یاعضا یعلم ییکارگروه توانا سیرئ .11

 12۸۸ نیدر آموزش و بال یپرستار ندیدبیر علمی  کارگاه کاربرد فرا .13

 CSR 1388دبیر علمی  کارگاه  .1۸

 12۸۸سال  یپزشك یلمی کنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاهاعضو کمیته ع .11

 12۸1  یاهیگ یو داروها یقیتلف ی،درمانها یعضو کمیته علمی کنگره  سراسری  طب سنت .31

 1/13/۸1-6-2( 1جنرال)ICU ناریسم یعلم ریدب .31

 1/۸1/ 21و 21در آموزش و درمان یپرستار ندیدو روزه فرا ناریسم یعلم ریدب .33

 12۸1آبان 31 یال1۸یاهیگ یداروها یقی، درمان تلف یطب سنت یکنگره سراسر  سهیرئ اتیوه یعضو کمیته   علم .32

 1211 بهشتیارد 33و 31شرع مقدس اسالم   نیبا مواز یدرملن یانطباق خدمات بهداشت یسراسر ناریسم سهیرئ اتیوه یعضو کمیته علم .36

 31/3/11-33سال  یپزشك یکنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاها  سهیرئ اتیعضو کمیته علمی وه .31

 31/3/11-33یپزشك یازخطاها یریشگیپ یعضو پانل  کنگره سراسر .31

 2/1/11و3 ندیبر اساس فرا یگزارش پرستار ناریسم یعلم ریدب .33

 3۸/3/11و 36/1/11یویر یقلب یایاح ناریسم  یعلم ریدب .3۸

 11/3/11-12/3/11 یکاربرد CCU,ECG یعلم ریدب .31

   1/1/11-31/۸/11یدر پرستار یفارماکولوژ یعلم ریدب .۸1

  1211 بهشتیارد  زدی ییوماما یخدمات پرستار تیفیارتقاءک یراهكارها یسراسر شیهما سهیرئ اتیه .۸1

 11/11/1211ریعشا یشهدا مارستانیب یدرمان یمرکز آموزش یپژوهش یعضو شورا .۸3

 CPR28/7/91 یعلم ریدب .۸2

 31/13/12كیاستراتژ كیاستراتژ  یزیبرنامه ر تهیعضو کم .۸6

 6/11/16-3سال  یپزشك یکنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاها  سهیرئ اتیعضو کمیته علمی وه .۸1

 )سوابق تدریس) در مقاطع زیر 

 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 ب.طرح های پژوهشی 

 .  زیالیتحت همود  مارانیاز درمان  ب تیبر اضطراب و تبع یگروه یددرمانیرامیتاث ی. بررسیفروغ دیفجر، سع  یزهرا احمد ،یطاهره طوالب. 1

فشارخون،  زانیبذر کتان بر م ریمومن زاده تاث ریام ا،یک یمیسل رجیزاده، ا میفرزاد ابراه ،یفاطمه گودرز ،یاراحمدیمعصومه   ،یطاهره طوالب. 3

 1211. خون¬یمبتال به پر فشار مارانیب  BMIو  کلسترول سرم

در بخش اورژانس  یبستر مارانیب یخصوص میحفظ حر تیفی. کیفاطمه قاسم ،یفاطمه جنان ،ینژاد، مژگان خادم یکوگان ثیحد ،یطاهره طوالب. 2

 1211آباد. خرم یمیرح دیشه مارستانیب

 نیح عیو عوارض شا تیسرد بر کفا زیالیمحلول د ری. تاثیحق ورد دیزاده. فرش میفرزاد ابراه ،یمحبوبه سجاد ،یفاطمه احمد ،یطاهره طوالب. 6

 1211ز،یالیهمو د
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 (ICU) ژهیدر بخش مراقبت و التوریحاصل از ونت یکنترل پنومون تیفی. ارتقاء کیحسنوند، محمد جواد طراح نیریفرشته رشنو،  ش ،یطاهره طوالب .1

 1216یمشارکت یعملكرد قی)ره( شهرستان کوهدشت: تحق ینیامام خم مارستانیب

 مارستانیب یقلب ژهیدر بخش مراقبت و یپرستار یسیگزارش نو تیفی. ارتقاءکیمحمد جواد طراح ،یمحمد غالم ان،یآمنه قباد ،یطاهره طوالب .1

 1216 یکاربرد یعملكرد قی:تحقیمارستانیاطالعات ب ستمی)ره(کوهدشت با استفاده ازس ینیامام خم

 مارانیب یتمندیورضا یزندگ تیفیبر ک یآموزس یبرنامه ها یتلفن یریگیپ ریتاث ،یفرهاد یبابك بهاروند، عل ،یچراغ دهیسع ،یطاهره طوالب .3

 12.یسندرم حاد کرونر

آموزش به  یبر اجرا یمارستانیاطالعات ب ستمیاز س راستفادهی. تاثیخیش نیدکترعالء الد ان،یربابه معمار ،دکتری، دکترزهره ونك یطاهره طوالب .۸

       1213یقلب ژهیدر بخش قلب ومراقب و ماریب

 التوریوابسته به ونت یبروز پنومون زانیساکشن باز وبسته بر م ری. تاثیخاطره عنبر ،ی، مژگان ممان انیمنوچهر دیناه  پور،یعل می،نس یطاهره طوالب. 1

      13. ژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانیدر ب كینامیهمود تیووضع

 دیسطح ام ،یزندگ تیفیبر ک یبرنامه بازتوان یاجرا ریتاث ی. بررسی، دکترخاطره عنبر یفاطمه قاسم  ،یمحمد نیری، ش یطاهره طوالب .11

                                 12یزیالیهمود مارانیب یوافسردگ

 یپرستاران شاغل در مراکز آموزش دگاهیاز د ماریمنشور حقوق ب ییاجرا تیمناسبت  وقابل یمقدم پرستو . بررس یطوالبی طاهره ، کردستان .11

    12۸1-11 یاتیعمل یموانع وارائه راهكارها ییلرستان  ،شناسا یدانشگاه علوم پزشك یدرمان

در  یبستر مارانیب یاریسط اعضای خانواده  وپرستاران بر سطح هوشتو یحس كاتیتحر ریتاث یا سهیمقا یوند، بررس نهیطوالبی طاهره ، محمد آد .13

ICU :1211 ینیبال ییکار آزما 

 یدانشگاه  علوم پزشك یعلم أتیاعضاء ه  یآموزش یهاازین ی.بررسنی، عنبری خاطره و گله دار نسر بایفر ینی، ام  یعل انیخیطوالبی طاهره ، ش .12

 12۸1  شنیانگول یلرستان به  روش تر

بر درمان  ریو كلویو آس تونیعصاره برگ ز ریتاث یا سهیمقا ی. .بررسهیمرض یدی، رش بایفر ینی، ام ریطوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت ام .16

 12۸۸تب خال از 

دانش آموزان  دبیرستانهای  شهر  خرم  BMIطوالبی  طاهره , امینی  فریبا  , خوش نیت  محسن . تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر  .11

 12۸2آباد

 1231-12۸2طوالبی   طاهره ، جنانی فاطمه . بررسی  وضعیت  دانش آموختگان  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان  از  سال   .11

ی از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان های  آموزشی خرم طوالبی   طاهره , پیامنی شهال , امینی فریبا . بررسی  میزان رعایت  اصول  پیشگیر .13

   12۸2آباد
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ن  در طوالبی طاهره , امینی فریبا , جنانی  فاطمه , جوادی طاهره . ارتقاء آگاهی و نگرش و عملكرد  دانشجویان  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستا .1۸

 )مصوب کشوری ( 12۸3-۸2مورد  مباحث  حقوقی 

ره ,  گله دار  نسرین .بررسی میزان رعایت آئین  نامه انطباق امور  پزشكی  با موازین  شرع  در مراکز درمانی  دانشگاه  علوم پزشكی  طوالبی  طاه .11

  123۸لرستان  

  1233ان طوالبی  طاهره ,  کاوه محمد حسین بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرست .31

خرم  طوالبی  طاهره ,  طراحی محمد جواد, باد پروا  ابراهیم. بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شهر .31

  1231آباد 

طوالبی  طاهره , مومن نسب مرضیه , اکبری مجید .بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شهر خرم  .33

 آباد 

 یتانهامارسیپرستاران شاغل در ب دگاهیاز د ماریآموزش به ب ندیعوامل موثر بر فرا ی.بررسیامینی فریبا  , طوالبی  طاهره، محمد جواد طراح .32

  12۸۸شهر خرم آباد در سال  یآموزش

تا  12۸1.از سال تینیدر درمان واژ مازولیمورت و کلوتر نالیکرم واژ ریتاث یا سهیمقا یفرحناز، طوالبی  طاهره.بررس یفاطمه، چنگاو یجنان .36

12۸1 

 (12۸1از ازدواج  در مورد مشاوره قبل نینگرش زوج یفاطمه، طوالبی طاهره.بررس یفرحناز ،جنان یچنگاو .31

 12۸2-۸6قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره . بررسی  تاثیر  تنبیه  بدنی  بر  بروز  برخی رفتارهای  پرخاشگرانه  کودکان  .31

دبیرستانهای  شهر خرم آباد امینی فریبا  , طوالبی  طاهره , خوش نیت محسن . برسی  میزان  شیوع چاقی و  ارتباط آن  با سبك زندگی  در  .33

۸2-12۸3 

    CPRمرادی لیال , طوالبی  طاهره  .بررسی میزان آگاهی  پرستاران  شاغل  در بخشهای  اورژانس  ویژه در مورد  مراقبت  از بیماران نیازمند  .3۸

 12۸1-۸1رضایی کبری , طوالبی طاهره. رضایتمندی بیمار  و همراه از اورژانسهای  استان لرستان  .31

. بررسی اپیدمیولوژیك   حوادث و سوانح مراجعه  کننده  به 12۸1-123۸کدخدایی , نجفی  سید سعید , کاوه محمد حسین , طوالبی طاهره .  .21

 123۸-۸1اورژانس بیمارستان شهدای  عشایر   

 پایان نامه ها و رساله ها ج. راهنمایی   

توسط اعضای  یحس كاتیتحر ریتاث یا سهیمقا یزاده فرزاد. بررس میدوم( ، ابراه ی، طوالبی طاهره) راهنما درضایمحمد، خانكه حم  نهیآد .1

 (12/13/11)دفاع 1211 ینیبال ییکار آزما: ICUدر  یبستر مارانیب یاریخانواده  وپرستاران بر سطح هوش

وابسته به  یبروز پنومون زانیساکشن باز وبسته بر م ری. تاثی،  خاطره عنبر ی، مژگان ممان انیمنوچهر دی، ناه یطاهره طوالب پور،یعل مینس .3

 (1213.)دفاع زمستان ژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانیدر ب كینامیهمود تیووضع التوریونت
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 دیسطح ام ،یزندگ تیفیبر ک یبرنامه بازتوان یاجرا ریتاث ی. بررسی، خاطره عنبر ی، فاطمه قاسم یطاهره طوالب ،یمحمد نیریش .2

 تابستان(  1212)دفاع یزیالیهمود مارانیب یوافسردگ

 یتمندیورضا یزندگ تیفیبر ک یآموزس یبرنامه ها یتلفن یریگیپ ریتاث ،یفرهاد یبابك بهاروند، عل ،یطاهره طوالب ،یچراغ دهیسع .6

 (ریت 1216)دفاع یسندرم حاد کرونر مارانیب

 یقلب ژهیدر بخش مراقبت و یپرستار یسیگزارش نو تیفی.ارتقاءکیمحمد جواد طراح ،یمحمد عالم ،یطاهره طوالب ان،یآمنه قباد .1

 (11)دفاع تابستان یکاربرد یعملكرد قی: تحقیمارستانیاطالعات ب ستمی)ره(کوهدشت با استفاده ازس ینیامام خم مارستانیب

 ژهیدر بخش مراقبت و التوریحاصل از ونت یکنترل پنومون تیفیارتقاء ک. یحسنوند، محمد جواد طراح نیریش ،یفرشته رشنو، طاهره طوالب .1

(ICU) (11 زیی)دفاع  پایمشارکت یعملكرد قی)ره( شهرستان کوهدشت: تحق ینیامام خم مارستانیب 

 زیی)دفاع پاژهیمراقبت و یدربخشها یانسان یپرستار یامدهایپ رامونیکورش زارع. تجارب پرستاران پ ،ی، طاهره طوالب این یزمان نبیز .3

11) 

بذر کتان  ریزاده،  سجاد روستا. تاث یمومن  ریزاده، ام میفرزاد ابراه ا،یک یمیسل رجیا ،یفاطمه گودرز ،یطاهره طوالب ،یاراحمدیمعصومه  .۸

 مبتال به فشارخون  مارانیب یبر فشارخون، کلسترول سرم و شخص توده بدن

 تیسرد بر کفا زیالیمحلول د ری. تاثیحق ورد دیزاده،  فرش میفرزاد ابراه ا،یک یمیسل رجیا ،یفاطمه گودرز ،یطاهره طوالب ،یفاطمه احمد .1

 زیالیهمو مارانیب زیالید نیوعوارض ح زیالیهمو د

 قیبخش اورژانس: تحق مارانیب میحفظ حر تیفی. کیفاطمه قاسم ،یفاطمه جنان  ،یمژگان خادم ،یطاهره طوالب  ،یکوگان ثیحد .11

 یمشارکت یعملكرد

تحت   مارانیاز درمان  ب تیبر اضطراب و تبع یگروه یددرمانیرامیتاث ی. بررسیفروغ دیسع  ،یفجر، طاهره طوالب  یزهرا احمد  .11

 .  زیالیهمود

 

 پایان نامه ها و رساله ها د. مشاوره    

 12۸1-12۸6آسفیكسی  بستری در بیمارستان شهید  آیت اهلل  مدنی  شهر خرم آباد طائی , گراوند ارسالن  , طوالبی طاهره .بررسی  نوزادان مبتال  به  .1

خیم پروستات  با استفاده  از رفیعی , بیرانوند فاطمه ,طوالبی طاهره  .   تعیین  فراوانی  ضایعات  پیش سرطانی  پروستات و افتراق  آنها  از هیپرپالزی خونی  خوش  .3

 Agnor 1383و H&Eرنگ  آمیزی  

ای میواپی  تلیال  و غشا   رفیعی , بیرانوند غالمرضا , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  توده  های پستانی  از نظر  بد خیمی از طریق رنگ آمیزی   اختصاص  سلوله .2

 12۸2پایه  در نمونه های بخش  پاتولوژی  بیمارستان عشایر

علل  مصرف شیر خشك در  شیر خواران   زیر  دو سال  مراجعه کننده به مراکز  بهداشتی  درمانی  شهر خرم طرهانی , خسروی زینب , طوالبی طاهره . بررسی   .6

 ) پایان نامه دکترای عمومی تحقیقاتی ( 12۸2آباد
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 NICUولیه  پیس  در بخش نوزادان  و سعدی نژاد  مرتضی , حدادیان علی , طوالبی طاهره  . بررسی   فراوانی  هیپوگلیسمی در نوزادان بستری  شده  با تشخیص  ا .1

  12۸1بیمارستان  شهید  مدنی  خرم آباد

 12۸1داود زاده  مهنوش , یوسفوند رضا , طوالبی طاهره .بررسی  کلینیكال پاتولوژیك توده های پستان   .1

 12۸1-۸1یعابدینی , نگین حقوقی , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  سنگهای بزاقی به وسیله سونوگراف  .3

  12۸1-۸1وزان  دبیرستانی .اکبری  سهیال  , دکتر دلفان بهرام , ابراهیمی  رقیه  , طوالبی  طاهره . مقایسه گیاه بومادران  و ایبوپروفن بر  دیسمنوره  دانش آم۸

یانتی  در بیماران  مراجعه کننده  به درمانگاه  دیابت  شهر .سلیمان جافریان , طوالبی طاهره , قربانی زاده حسن . بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر پای  د1

 33-31خرم آباد  در سال  

ی بستری  در بیمارستان  .بهرامی پرویز  , اعتماد  حسین , طوالبی طاهره  . بررسی  مشخصات  فردی  و برخی عوامل  خطر  در بیماران  مبتال  به حوادث عروق  مغز11

 123۸ -31شهید رحیمی

ی  شهرستان  خرم آباد .جبرئیلی  رقیه , ناجی زهرا , طوالبی  طاهره . بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسكار دهنده در دانش آموزان مدارس  ابتدای11

 123۸-31توسط والدین  آنها  

. ژهیو یدر مراقبتها یپرستار انیدانشجو تیآن بر خالق ریبا تلفن همراه و تاث یزاده. نقشه مفهوم میفرزاد ابراه ،یرنجبر دلبر، طاهره طوالب نایحسنوند، م نیری.ش13

 زییپا1211

و تطابق با استرس در مردان  یشده بر عملكرد جنس لیتعد یقلب یتوانبخش ریزاده. تاث میفرزاد ابراه  ،یطاهره طوالب ،یاریدولت خسرویک مانیپ  ،ی.محمد غالم12

 1211. دفاع:  زمستان یعروق کرونر پس¬یبا یتحت عمل جراح

 . یمراقبت قلب یپرستاران در بخش ها یزاده،  ترجمان دانش بر همدل میمولود رادفر، فرزاد ابراه ،یفرد، محمد غالم یعاطفه گله دار ،یمژگان خادم .16

به سرطان بر  انیدر مبتال ازهاین نیا نیتأم یو چگونگ صیپس از ترخ یمراقبت یازهای. نینبو یفاطمه حشمت  ،یتن، طاهره طوالب نیی، منصوره  رو یمژگان خادم .11

 .تیبه موقع غیدر یپاسخ ب یانسان یپرستار ی هیاساس نظر

 

 مقاالته.    

 فارسی           

. یجد دیتهد كیابوال:  یروسیویماری. بیکوگان ثیحد ،یاحیر هیصبح خشنود، سم ،یخاتون زارع علم مهیحل ،یپور، طاهره طوالب یفاطمه جعفر. 1

 .13-32(:2)11؛ 1211(.افتهیلرستان) یدانشگاه علوم پزشك یپژوهش یفصلنامه علم

 یعلم أتیه یاعضا یآموزش یزها این نییمهر. تع یدیمج دی، مج یمحمد یسیگله دار ، خاطره عنبری، ع نی، نسر انیخیش یطاهره طوالبی، عل .3

 3 – 23،  1216) تابستان  13 یاپی(پ 3شماره  6دوره  ی. مجله آموزش پرستاریدلف كیلرستان با تكن یدانشگاه علوم پزشك

خرم  ییوماما یپرستار از منظر اسالم. مجله دانشكده پرستار تیوترب ی. اخالق حرفه ا یازین دهیصادق زاده، سع زادهیعل ،یطاهره طوالب .2

 . 1-1(:  31و3۸) ۸؛ 1216آبادافالک، 
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ساکشن لوله تراشه به دوروش باز وبسته بر  ریتاث سهیبشر.  مقا یمیرح دیفرش ،یخاطره عنبر ان،یمنوچهر دی،ناهیپور ،طاهره طوالب یعل مینس .6

 .11-32(:1)2؛ 1213بر شواهد،  ی. فصلنامه مراقبت مبتنژهیدر بخش مراقبت و یبستر مارانیب كینامیهمود تیوضع

توسط اعضای خانواده  وپرستاران  یحس كاتیتحر ریتاث یا سهیمقا یزاده. بررس میرضا خانكه،فرزاد ابراه دی،حمیوند، طاهره طوالب نهیمحمد آد .1

 . 13-13(:3)3؛ 1211بر شواهد،  ی.فصلنامه مراقبت مبتنژهیو یدر بخش مراقبتها یبستر مارانیب یاریبر سطح هوش

 قی: تحقیقلب ژهیدر بخش و  یمارستانیب یكیاطالعات الكترون ستمیس یساز نهیبه. یمهرداد نامدار ان،یربابه معمار ،یزهره ونك ،یطاهره طوالب .1

 .12-1(:  1) 16؛ 1211 افتهیلرستان.  یدانشگاه علوم پزشك یپژوهش ی. فصلنامه علمیمشارکت یعملكرد

مورت  اهیگ نالیکرم واژ ریتاث  یا سهیمقا یسمعصومه.برر یزاده فرزاد، معتمد میطاهره، ابراه یدلفان بهرام، طوالب ال،یسه یفاطمه، اکبر یجنان .3

   1211،بهار 1زدهم،شمارهی. یافته  ، دوره سییدایکاند تینیدر درمان واژ مازولیوکلوتر

سه  یط یدانش آموختگان     پرستار دگاهیاز د یحرفه ا یازهایبا ن یآموزش یاهداف برنامه ها یا سهیمقا یفاطمه.بررس یطاهره طوالبی، الحان .۸

 11-12، 12۸1،تابستان3، شماره 13،دوره  افتهی یپژوهش یدوره سه ساله.فصلنامه علم

. تاثیر  آموزش  عادات و رژیم غذایی بر آگاهی  والدین یطاهره طوالبی ، فریبا امینی، ،مهناز مردانی ، فرزانه روانشاد، الهام شیخی  فرشته ماهوت .1

 (:11و11)6چاپ شد(؛1211)12۸3خرم آبادافالک،  ییوماما یدانشكده پرستار. مجله یرستانیودانش آموزان  چاق دب

گل گاو زبان  اهیروغن بذر گ ریصبا.تاث یورز رضا،سالحیعل اثوندیمحمد،غ یطوالبی طاهره،غالم ر،یرضایی کبری , دلفان بهرام ، جوانبخت ام .11

  21-32، 12۸۸زیی،پا2ره ، شما11،دوره  افتهی یپژوهش ی. فصلنامه علمسیولگار سیازیبرپسور

دانش آموختگان  دگاهی: د یحرفه ا یها ازیبا ن یآموزش ی. تناسب اهداف برنامه هامیابراه یفاطمه ، قربان محمد یطوالبی  طاهره،جنان .11

 12۸3و زمستان  زیی( پا31یدر پ ی)پ3،شماره ۸، دوره  یاموزش در علوم پزشك یرانیخرم آباد، مجله ا ییوماما یدانشكده پرستار

 12۸3 افتهیاز تنبیه  بدنی  . مجله  یناش یمشكالت رفتار یماندانا . بررسی برخ یقاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره، ساک .13

دانش آموختگان دانشكده  یو پژوهش یآموزش یتهایو فعال یشغل تیوضع یالهام . بررس یخیفاطمه، روانشاد فرزانه ، ش یطوالبی  طاهره،جنان .12

 12۸1و زمستان  زییخرم آباد. مجله افالک، سال دوم شماره چهارم و پنجم . پا ییوماما یپرستار

(بررسی  میزان  رعایت اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای بیمارستانی  در بیمارستانهای 12۸1طوالبی  طاهره ، امینی فریبا ، پیامنی شهال . ) .16

 ، شماره سوم ۸خرم آباد ، مجله یافته ، سال آموزشی   شهر 

 11-13قاسمی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره .دکتر طایی نادره ، پیوستگر فاطمه . بررسی  بعضی رفتارهای  اجتماعی در کودکان   .11

 33( مجله  طب اطفال ، شماره 12۸6ساله ای  که توسط والدین تنبیه  بدنی می شوند.)

( .بررسی  میزان رعایت  حدود  قلمرو  انسانی توسط  تیم درمانی از دیدگاه  بیماران  12۸6ی طاهره  , ویدا بشیری ,  طوالبی  طاهره )جواد .11

 22تا  31صفحه   12۸6تحت عمل جراحی .مجله علمی دانشكده  پرستاری و مامایی بویه گرگان . دوره سوم  شماره یك , بهار  و تابستان  

http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعدانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

ف
ه 

ما
ن 

دی
ور

ر
79

31
 

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    200-33232333تلفن:               

            Email: sci@lums.ac.ir  

 793۸ماه  فروردین

(. بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان  . طب  نظامی  بهار 12۸3طاهره   , ساکی  ماندانا )  طوالبی .13

 1، سال  پنجم  شماره  12۸3

 12۸1. یافته  پائیز ( . رضایتمندی بیمار  و همراه از اورژانسهای  استان لرستان12۸1رضایی کبری , طوالبی طاهره , اسدی بیگی محسن ) .1۸

( . بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان. 12۸1طوالبی  طاهره  ,کاوه  محمد حسین  )  .11

  3نشریه  علمی  دانشگاه علوم  پزشكی  لرستان    ) یافته(    ، سال اول    شماره 

(. بررسی  مشكالت  روانی  و رفتاری  بیماران  تاالسمی. اصول  بهداشت  روانی  شماره 12۸1طاهره , روانشاد فرزانه ) ملكشاهی فریده , طوالبی .31

 12۸1جلد سوم پاییز و زمستان  13و  11

انش آموزان مدارس  ( . بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسكار دهنده در د12۸1جبرئیلی رقیه , طوالبی طاهره , ناجی  زهرا  ) .31

 12۸1ابتدایی  شهرستان  خرم آباد . فصلنامه علمی  دانشگاه  علوم پزشكی  )یافته(  لرستان   سال 

( بررسی  سالمت روانی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستان. خالصه  مقاله در مجله علمی پژوهشی 12۸1ساکی ماندانا , طوالبی طاهره ) .33

 12۸1امایی  مشهد  سال سوم  ، شماره  نهم و دهم  پائیز و زمستان دانشكده پرستاری و م

( بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در دانشگاه علوم  پزشكی   12۸1رضایی کبری , طوالبی طاهره ) .32

 12۸1لرستان. ویژه نامه علمی  طب و تزکیه  سال 

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو  E.P.C( . بررسی مقایسه ای تاثیر 1231طوالبی   طاهره   , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . ) .36

    1231تابستان   3مبوزورید  عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی مجله حكیم  دوره شماره 

( . بررسی میزان رعایت آئین  نامه انطباق امور  پزشكی  با موازین  شرع  در مراکز درمانی  دانشگاه  1231ر نسرین )طوالبی  طاهره   , گله دا .31

 6و1شماره  1231علوم پزشكی  لرستان  . نشریه علمی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان ) یافته  ( سال دوم بهارو تابستان 

(  بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  123۸بادپروا  ابراهیم )طوالبی طاهره  , طراحی محمد جواد ,  .31

 3شهر خرم آباد. نشریه  علمی  دانشگاه علوم  پزشكی  لرستان    ) یافته(  ، سال اول    شماره 

ع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  ( . بررسی  میزان شیو123۸طوالبی طاهره , مومن نسب مرضیه , اکبری مجید .) .33

 1شهر خرم آباد. یافته  ، سال اول  شماره
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15.  Toulabi T, Vanaki Z,  Memarian R, Namdari M. Quality of nursing documentation in CCU by 

hospital  information system(HIS). Critical Care Nursing, 2012:5(13):53-62. 

16.  

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1ملی   .1   

 یمراقبت میوت ماریو ارتباط موثر پرستاربا ب منیدر مراقبت ا یمارستانیاطالعات ب ستمیربابه. نقش ارتقاء س انیزهره  ، معمار یونكطوالبی طاهره ،  .1

 پوستر . 1/11/16-1تهران. اجالس سران ی.  دانشگاه علوم پزشكیوپرستار ی. کنگره اخالق پزشكیقلب ژهیدربخش و

.  یوپرستار ی. کنگره اخالق پزشكژهیدر بخش مراقبت و ی: ثمره مراقبت انساننانی. اعتماد واطمیمژگان خادم ،یطاهره طوالب ا،ین یزمان نبیز .3

 پوستر . 1/11/16-1تهران. اجالس سران یدانشگاه علوم پزشك

ماران  تحت عمل جراحی. کنگره جوادی طاهره  , طوالبی  طاهره. بررسی  میزان رعایت  حدود  قلمرو  انسانی توسط  تیم درمانی از دیدگاه  بی .2

 پوستر . 1/11/16-1تهران. اجالس سران ی.  دانشگاه علوم پزشكیوپرستار یاخالق پزشك

-3 لرستان ی. دانشگاه علوم پزشكیپزشك یاز خطاها یریشگیپ یکنگره سراسر نی. پنچمیپزشك یو خطاها نیسی. تله مد یطاهره طوالب .6

 جامع یسخنران  6/11/16

ارتقاء  یبه سو یگام یسندرم حاد کرونر مارانیب یآموزش های¬برنامه یتلفن یریگی. پیفرهاد یبابك بهاروند، عل ،یچراغ دهیسع یطوالبطاهره  .1

-3لرستان ی. دانشگاه علوم پزشكیپزشك یاز خطاها یریشگیپ یکنگره سراسر نی.. پنچمیدرمان یمراقبت یاز خطاها یریشگیو پ یزندگ تیفیک

 پوستر .  6/11/16
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 یمنیاصل ا 1 تیرعا زانیم یصباح خشنود. بررس ،یاحیر هینژاد، سم یکوگان ثیحد ،یخاتون زارع مهیحل ،یفاطمه جعفرپور ،یطاهره طوالب  .1

. دانشگاه علوم یپزشك یاز خطاها یریشگیپ یکنگره سراسر نیلرستان. پنچم یدانشگاه علوم پزشك یدرمان یپرستاران مراکز آموزش دگاهیاز د ماریب

 پوستر .  6/11/16-3لرستان یزشكپ

آنها . مرافبت  یسالمت عموم تیویژه بر وضع یبخش مراقبتها مارانیب نیخانواده در بال یحضور اعضا ریتأث ی. بررسنهیمحمد آد ،یطاهره طوالب .3

 پوستر-   16 بهشتیارد 3و1. رازیش یخانواده محور. دانشگاه علوم پزشك

خانواده و  یتوسط اعضا یانجام تحریكات حس ریتأث یمقایسه ا یزاده. بررس میرضا خانكه، فرزاد ابراه دیحم ،یوند ، طاهره طوالب نهیمحمد آد .۸

-   16 بهشتیارد 3و1. رازیش یویژه. مرافبت خانواده محور. دانشگاه علوم پزشك یدر بخش مراقبت ها یبستر مارانیب یاریپرستاران برسطح هوش

 پوستر

. زخم مزمن كیدردرمان تب خال نوع  ریكلوویوآس تونیعصاره برگ ز ریتاث سهی. مقایدیرش هییبهرام دلفان، فرزانه روانشاد، مرض ،یطاهره طوالب .1

 پوستر برتر - 1/2/16، تا 3مازندران ی. دانشگاه علوم پزشك

 انهیسال شیهما نی. اولیزیالیهمود مارانیب یبر افسردگ یبازتوان ری. تاثیفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب یمحمد نیریش .11

 یسخنران 1212آذر  31سبزوار.   ی. دانشگاه علوم پزشكانیدانشجو یپژوهش یعلم

 نی. جهارمیزیالیهمود مارانیب یو افسردگ دیام  زانیبر م یبازتوان ری. تاثیفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب یمحمد نیریش .11

 ی.  سخنران1212اسفند  13-11. رازیش یشبكه همكار جنوب. دانشگاه علوم پزشك ییدانشجو قاتیتحق یها تهیکنگره کم

 نیسوم. یزیالیهمود مارانیب یزندگ تیفیبر ک یآموزش خود مراقبت ری. تاثیفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب یمحمد نیریش .13

 پوستر -1212 ید 13-11.  یراز یها شیتهران مرکز هما ی.   دانشگاه علوم پزشكیو خود مراقبت ماریکنگره آموزش ب

. مراقبت یزیالیهمود مارانیب  یبر افسردگ یآموزش خود مراقبت ریتاث یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب یمحمد نیریش .12

 پوستر . - 12آبان  33و31همدان،  یپزشك ومددجو . دانشگاه علوم

 ،یكیزی. طب فیزیالیهمود مارانیب  یبر افسردگ یتوانبخش ری. تاثیفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب یمحمد نیریش .16

 .12آذر  3-1، تهران.  یوتوانبخش كیزی. انجمن طب فرانیا اگنوزیو الكترود یتوانبخش

جامعه  شیهما نیقلب لرستان. دوم یمرکز فوق تخصص یقلب ژهیدر بخش و ی. مراقبت چند رشته ایزهره ونك ان،ی، ربابه معمار یطاهره طوالب .11

 یسخنران ۸/13/13-1لرستان.  یسالم. خرم آباد، دانشگاه علوم پزشك

 نیپرستاران: راه کارها و موانع . دوم دگاهیازد رمایمنشور حقوق ب  ییاجرا تیمناسبت وقابل یمقدم .بررس ی، پرستو کردستان یطاهره طوالب .11

 . پوستر۸/2/12-3 یبهشت دیشه ی. تهران،دانشگاه علوم پزشكیکنگره اخالق پرستار
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 ژهیدربخش و یمراقبت پرستار تیفیکننده ک لیعوامل بازدارنده وتسه ی. بررسی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك یطاهره طوالب .13

 ،ییوماما یخدمات پرستار تیفیارتقاء ک یراهكارها یسراسر شیهما زد،ی. یمراقبت یگام استانداردساز نیاول - یمشارکت یعملكرد قی: تحق یقلب

 111/3/11. زدی یعلوم پزشك

 یپرستاران. خرم آباد، کنگره سراسر دگاهیازد ماریمنشور حقوق ب  ییاجرا تیمناسبت وقابل یمقدم . بررس ی، پرستو کردستان یطاهره طوالب .1۸

 . پوستر31/3/11-33لرستان.  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها یریشگیپ

 یكردی: رویقلب ژهیدربخش و یمارستانیب یكیالكترون ستمیس یساز نهی. بهی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك یطاهره طوالب .11

 ی. سخنران31/3/11-33لرستان.  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها یریشگیپ یخرم آباد، کنگره سراسر .یپرستار یدرکاهش خطاها رانهیشگیپ

 ژهیدربخش و یمراقبت پرستار تیفیکننده ک لیعوامل بازدارنده وتسه ی. بررسی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك یطاهره طوالب .31

 ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها یریشگیپ ی. خرم آباد، کنگره سراسریمراقبت یگام استانداردساز نیاول - یمشارکت یعملكرد قی: تحق یقلب

 . پوستر31/3/11-33. ستانلر

 یعملكرد قی: تحقیقلب ژهیدربخش و یمارستانیب یكیالكترون ستمیس یساز نهی. بهی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك یطاهره طوالب .31

 31/3/11. زدی یعلوم پزشك ،ییوماما یخدمات پرستار تیفیارتقاء ک یراهكارها یسراسر شیهما زد،ی. یمشارکت

 ژهیدربخش مراقبت و یمارستانیاطالعات ب ستمیس قیاز طر یثبت گزارش پرستار تیفیک یربابه . بررس انیزهره  ، معمار یطوالبی طاهره ، ونك .33

 1211مهر  31 -33اطالعات در سالمت ،  یمازندران، کنگره  سراسری  فناور ی، دانشگاه علوم پزشك یارتقاء. سار یراه کارها هیوارا یقلب

 ( یخنران)س

دانشگاه  یشرع مقدس اسالم در مراکز درمان نیبا مواز  ینامه انطباق امور پزشك نیآئ تیرعا زانیم یگله دار .بررس نیطوالبی طاهره ، نسر .32

با   یدرملن یانطباق خدمات بهداشت یسراسر ناریلرستان، سم ی. خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكییاجرا یلرستان وارائه راهكار ها یعلوم پزشك

 1211 بهشتیارد33و31شرع مقدس اسالم .  نیمواز

 میبر عال ریو كلویو آس تونیعصاره برگ ز ریتاث یا سهیمقا ی. .بررسهیمرض یدی، رش بایفر ینی، ام ریطوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت ام .36

 (ی)سخنران12۸1آبان  31-1۸، یاهیگ یو داروها یقیتلف ی،درمانها یوعود مجددتب خال . خرم آباد، کنگره  سراسری  طب سنت ینیبال

تحت عمل  مارانیب یتنفس یعفونت تحتان یپرستاران در کنتر یعملكرد مراقبت یررسی،  شیخی الهام . امیت یانیطوالبی  طاهره  ، امینی  فریبا  ، ک .31

 یاز خطاها یریشگیدو ساالنه پ ناریسم نی. خرم آباد ،سومیپرستار یدر کاهش خطاها یمنطق یكردی: رویعموم یهوشیبا ب یجراح

 (ی)سخنران 12۸۸ بهشتیارد21و21.یپزشك

شیخی الهام  ، بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای  بیمارستانهای  آموزشی  طوالبی  طاهره  ، امینی  فریبا  ، پیامنی شهال ،   .31

 سخنرانی ، 12۸3دی ماه   6و  2خرم آباد همایش جامعه  سالم 
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دانش آموزان   BMIمهناز. تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر  یمردان ت،یهدا یطوالبی  طاهره , خوش نیت  محسن ، امینی  فریبا ،نظر .33

 12/13/۸3و13سالمت نوجوان،  ی،کنگره سراسر رازیچاق دبیرستانهای  شهر  خرم آباد. ش

آرامش بخش و بیهوشی ،  ابزاری برای تعیین اثرات  دارو های خواب آور ، BIS Monitoringطوالبی  طاهره ، امینی فریبا ، تكنولوژی جدید  .3۸

 ، سخنرانی  12۸1همایش  تازه های  پرستاری و مامایی  خرم آباد، 

طوالبی  طاهره، امینی  فریبا. ثبت  دقیق  گزارشات پرستاری  رویكرد  منطقی، دومین  همایش سراسری  پیشگیری  از خطاهای پزشكی خرم  .31

 . سخنرانی 12۸1آباد.

شهال, امینی  فریبا, بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای  بیمارستانهای  آموزشی  خرم آباد, اولین طوالبی  طاهره, پیامنی   .21

 ,  پوستر 12۸6اردیبهشت ,  31و3۸سمینار سراسری پیشگیری از  خطاهای پزشكی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان  

اسفند ماه  دانشكده  12و  13بیماری مزمن  عصر حاضر , همایش سراسری  بیماری های مزمن   طوالبی  طاهره, امینی فریبا , چاقی  مهمترین .21

 , سخنرانی 12۸2پرستاری و مامای خرم آباد, 

   تانطوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی شیوع افسردگی  در سالمندان  بازنشسته  خرم آباد , همایش سراسری  مفاهیم  پرستاری  استان  گلس .23

 , پوستر 12۸3آذر ماه , 12و13

طوالبی طاهره , قارونی محمد حسین , جافریان سلیمان , بررسی  خصوصیات فردی مبتالیان به تب  کریمه  کنگو استان لرستان, همایش   .22

 , سخنرانی 12۸3سراسری  اورژانس های داخلی ـ خرم آباد  اردیبهشت ماه, 

 , سخنرانی  12۸1خدمات  پرستاری  توانبخشی, کنگره  سراسری  توانببخشی ,  طوالبی طاهره , ساکی  ماندانا , .26

( پوستر همایش سراسری طب نظامی  12۸1.طوالبی  طاهره , بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان)21

 ( پوستر12۸1وادث    خرم آباد )همایش سراسری  ح  -( سخنرانی  1231مهر)  11-13دانشگاه  بقیه اهلل 

ر طوالبی  طاهره , طراحی  محمد جواد , بادپروا  ابراهیم , بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شه .21

)  تهرانین کنگره   بین المللی داخلی ـ دوم -( پوستر 1231سمینار سراسری مراقبت  از بیمار  مبتال  به بیماری های  عفونی شیراز) -خرم آباد, 

 (  پوستر12۸1

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید   E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر  .23

 ( سخنرانی 1231ندران)عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی . همایش اصول پیشگیری  ماز

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید   E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر  .2۸

 ( . 1231عمقی  در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی . همایش مراقبتهای  جراحی قزوین)
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در بیماران تاالسمی  و هموفیلی  مراجعه  کننده  به  مرکز تاالسمی    Cو   Bره , ملكشاهی فریده.  بررسی  میزان شیوع  هپاتیت  طوالبی  طاه .21

دومین کنگره   ـ, پوستر  12۸1دی ماه,  11-11بیمارستان   شهید  مدنی  خرم آباد  ,  دهمین کنگره    بیمار یهای  عفونی  و گرمسیری ایران، تهران 

 12۸1آبان   1 -11بیماری  های  گوارش  و کبد ایران  ، تهران  

طوالبی  طاهره , ملكشاهی فریده. بررسی  میزان آگاهی مادران  در  مورد نارسایی رشد کودکان .همایش سراسری بهداشت خانواده . خرم  .61

 ) سخنرانی ( 12۸1آبان   11-11آباد 

اولین همایش پرستاری و  . Intensiveاهی فریده  . رژیمهای  مختلف انسولین  درمانی  با تاکید  بر انسولین   در مانی  طوالبی  طاهره ، ملكش .61

 ، پوستر  12۸1مهر   16-13مامایی  غدد  درون  ریز  تهران  

 , سخنرانی 1231اری  سوم و چهارم  اسفند, طوالبی  طاهره , روشهای  تقسیم کار  در خدمات پرستاری  , همایش استانی  مدیریت   در پرست .63

 طوالبی  طاهره  , کاوه  محمد حسین , بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان, ششمین .62

،   منبه  بیماری  مز  مبتالیان  در  مراقبت و   آموزش  سراسری  همایش پوسترـ,  1231بهمن 36 – 33کنگره تغذیه ـ دانشگاه علوم پزشكی اهواز 

 12۸1آیان  1و ۸ -مشهد مقدس   

،   طوالبی  طاهره , ایجاد محیط  کاری سالم  در میان  تغییر  و تحوالت   سازمان, کنگره  سراسری مدیریت   و رهبری  اثر بخش  در پرستاری .66

 , پوستر 123۸سازمان تأمین  اجتماعی  تهران

البی  طاهره, کاربرد  رادیو تراپی : درمان  شفابخش  و تسكینی , همایش  علمی  پرستاری  و سرطان،  تهران  ـ بهداری و بهداشت  صنعت  طو .61

 , سخنرانی 1233نفت  آذر  ماه , 

ی  حضرت  فاطمه ) س( شیراز ، طوالبی  طاهره, سوند گذاری متناوب : استریل  یا تمیز, دومین سمینار  سراسری دانشكده پرستاری  و ماما .61

 , پوستر1236مراقبت  از بیماران کلیوی  و مجاری  ادرار ، خرداد  , 

رم آباد  طوالبی  طاهره, تدابیر  پرستاری در بیمار های عفونی, سمینار  استانی  مراقبت  از بیماری  های عفونی  دانشكده  پرستاری  و مامایی خ .63

 ,  سخنرانی1236آبان

ر بی   طاهره  , بررسی علل  ناهماهنگی  بین  کادر آموزش  و خدمات  پرستاری  در دوره کارورزیهای  دانشجویان   ترم پنجم  پرستاری  شهطوال .6۸

 , پوستر  1236خرم آباد ,   سمینار  سراسری  بررسی مسایل  آموزش  بالینی  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم پزشكی , 

دانشگاه  یدر خوابگاه ها انیتوسط دانشجو نیلیس یپن قیتزر وعیش یزاده. بررس میفرزاد ابراه ،یبهرام دلفان، طاهره طوالب ،یمحسن یمهد .61

 31/3/11-33لرستان،  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها یریشگیپ یلرستان. کنگره سراسر یعلوم پزشك

،  یپزشك یازخطاها یریشگیپ یاطاق عمل. کنگره سراسر یقیتزر یطرح، رنگ ونوشتار داروها ی. استاندارد سازیطاهره طوالب پور،یعل مینس .11

 31/3/11-33لرستان،  یعلوم پزشك
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ارتقاء  یسراسر ناریسم نیسالمت کودکان و نوجوانان.سنندج، سوم یبرا یجد دیتهد ینامطلوب زندگ وهیامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره. ش  .11

 11/3/12۸۸و13مزمن( یهایماریسالمت )ب

 ی،کنگره سراسر رازیسالم. ش یو داشتن زندگ یاز چاق یریشگیراه پ نیدر نوجوانان آسان تر یزندگ وهیامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره. اصالح ش .13

 12/13/۸3و13سالمت نوجوان، 

 6و  2سالم. همایش جامعه  سالم  یزندگ یها وهیارتقاء ش یزمان برا نیبهتر یمحمد جواد. دوران کودک یامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره، طراح .12

 سخنرانی ، 12۸3دی ماه  

 12۸1، امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .   نقش پرستاران در نظام نوین  مراقبت از بیماران عفونی  همایش  سراسری  تازه های پرستاری و مامایی .16

 12۸1ه  از  دستگاه  دیجیتالی  شخصی  روش سودمند ، همایش کشوری خطاهای پزشكی  ، امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .  استفاد .11

ری از جنانی فاطمه ،  طوالبی طاهره  . بررسی  اپیدمیولوژیك  حوادث ترافیكی  و پیامدهای آن  در ایران و جهان. اولین  کنگره  سراسری پیشگی .11

 ، سخنرانی 12۸1آسیب ها  و ارتقاء  ایمنی در حوادث خرم آباد.

پیشگیری  امینی  فریبا ،  طوالبی  طاهره   .  راهكارهای  جهت   مطلوب   نمودن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه  .   اولین  کنگره  سراسری   .13

 12۸1از آسیب ها   و  ارتقاء ایمنی  در حوادث  ،  خرم آباد  ،  

،طوالبی  طاهره. ترانسكسوالیسم و دیدگاه  قانونی  فقهی ، کنگره  کشوری اخالق پزشكی  کاربردی ، پیامنی اکبر، پیامنی شهال ، امینی فریبا  .1۸

12۸1 

اخالق پیامنی شهال، پیامنی اکبر، امینی فریبا ،طوالبی  طاهره . پبشگیری  از خطاهای پرستاری کامی در جهت  حفظ حقوق بیمار،، کنگره  کشوری  .11

 12۸1پزشكی کاربردی،  

 12۸1امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره. تاریخچه بیواتیك، کنگره  کشوری اخالق پزشكی کاربردی ، .11

شوند،  قاسمی  سید  فاطمه ، ولیزاده  فاطمه ،  طوالبی  طاهره . بررسی  ویژگیهای فردی و خانوادگی  کودکانی که توسط والدین  تنبیه  بدنی می .11

 12۸6،  چهارمین   کنگره  مراقبتهای  پرستاری ومامایی )  ارتقاء سالمت   (  12۸6ن ،   بیماری های کودکان ایرا

لمللی  امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره . راهكاری هایی جهت  مطلوب نمودن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه ، سومین کنگره  بین ا .13

 12۸6ر حوادث  غیر مترقبه  ،بهداشت  ،  درمان  و  مدیریت  بحران  د

تمین پیامنی شهال ,پیامنی  زهره , امینی فریبا , طوالبی  طاهره , کاستی های آموزش بالینی  در پرستاری از دیدگاه  دانشجویان پرستاری, هف .12

 12۸6همایش کشوری آموزش پزشكی, 

بهترین  و آسانترین  راه پیشگیری  از چاقی  در نوجوانان, همایش سراسری  امینی فریبا ,پیامنی شهال , طوالبی طاهره , اصالح  شیوه  زندگی  .16

 12۸6آبان ,  11-11ارتقاء سالمت کودکان  , دانشكده پرستاری و مامایی  قزوین 
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 12و  13های مزمن  امینی  فریبا , طوالبی  طاهره , ارزیابی  شیوه  زندگی راهی  برای پیشگیری چاقی در نوجوانان , همایش سراسری  بیماری .11

 , سخنرانی  12۸2اسفند ماه  دانشكده پرستاری و مامای خرم آباد, 

کدخدایی   , نجفی  سید سعید ,کاوه  محمد حسین , طوالبی  طاهره , بررسی اپیدمیولوژیك   حوادث و سوانح مراجعه  کننده  به اورژانس  .11

 , پوستر 12۸2دی ماه  ,  3و1اه  بیمارستان شهدای  عشایر, همایش سراسری  تروما کرمانش

  جبرئیلی  رقیه , طوالبی  طاهره , ناجی  زهرا, بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسكار دهنده در دانش آموزان مدارس  ابتدایی .13

 , پوستر  12۸3شهرستان  خرم آباد , کنگره سراسری  مو ، بیماریها  و درمانهای جدید , 

هره , طوالبی  طاهره . بررسی میزان رعایت  محدوده قلمرو گرایی بیماران  جراحی . همایش  سراسری  مفاهیم  پرستاری  استان جوادی  طا .1۸

 , پوستر   12۸3آذرماه   13-12گلستان 

بر یادگیری  و پیشرفت     رضایی کبری , طوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی   نظرات   دانشجویان   خوابگاهی  در مورد  عوامل  موثر .11

 12۸1خرداد ,  1تحصیلی , دومین  همایش  کشوری  دانشجو  و  بهداشت  روان  خرم آباد ، 

اسفند  ۸و 3سمینار  سراسری  بهداشت  و توسعه     -جهانبانی    ,  جوادی طاهره , طوالبی  , بهداشت  استخر های شنای شهرستان   خرم آباد ,  .31

 , پوستر  12۸1ماه خرم آباد, 

 جافریان  سلیمان , طوالبی  طاهره , قربانی زاده حسن , بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر  دیابتی  در بیماران مراجعه کننده به .31

 انی , سخنر 12۸1مهرماه ,  16-13, اولین همایش  پرستاری و مامایی  غدد درون  ریز   33-31درمانگاه  دیابت  شهر خرم آباد    

رستاری و ملكشاهی فریده  ،  طوالبی  طاهره  .  انسولین های در  دسترس  و  آنالوگهای  جدید انسولین  و مراقبتهای پرستاری .  اولین  همایش  پ .33

 ، پوستر  12۸1مهر  ماه   16-13مامایی  غدد درون  ریز  

ازان قطع نخاعی  ، استان لرستان , همایش سراسری  پرستاری  در بحران  تهران ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , بررسی  سالمت روانی  جانب .32

ـ  12۸1آبان ,  13-11  12۸1  هآبان  ما 1و  ۸, پوسترـ  همایش سراسری  آموزش و مراقبت  در  مبتالیان  به  بیماری های  مزمن  ،  مشهد مقدس  

ین  ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , طراحی محمد جواد , بررسی   ارضا ء نیازهای  روانی  دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد توسط والد .36

 , سخنرانی  1231مهرماه ,  33-31آنها, سمینار  سراسری  بهداشت  روانی و اختالالت  رفتار  کودکان  و نوجوانان  زنجان 

طوالبی طاهره , بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در دانشگاه علوم  پزشكی   لرستان ,  رضایی کبری, .31

 , سخنرانی 123۸سمینار سراسری دانشجو و بهداشت و روان, 

عفونت   مجاری  ادراری   در  دانش آموزان  مدارس  مومن  نسب  مرضیه ،  طوالبی  طاهره  ،  طراحی محمد جواد  ،  اکبری مجید  .   غربالگری .31

 پوستر 123۸مهر    31و  3۸ابتدایی شهر خرم آباد  ،  همایش  سراسری  طب  پیشگیری  همدان  ،  
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 بین المللی   .3   

1. Toulabi T, Vanaki Z, Memarian R, Namdari M. Improving the quality of Nursing Care in a Cardiac 

Care Unit: participatory action research. Third Joint Cardiovascular Congress of Iran. Shahid Beheshti 

UMS Tehran. 3-6 March, 2015. 

2.  Toulabi T,Vanaki Z, Memarian M. Enhance the quality of nursing records of the Hospital Information 

System (HIS) of Cardiac Care Unit (CCU): Participatory Action Research. The 1st International Nursing 

& Midwifery Conference on Health and Wellbeing. Nursing & Midwifery Care Research Center Isfahan 

University of Medical Sciences. 6-9 May, 2014. 

3. Toulabi, Tahereh  ; Khosh Niyyat, Mohsen  ;  Amini, Fariba  ;   Nazari, Hedayat  ;   Mardani, Mahnaz. 

THE INFLUENCE OF "BEHAVIOR MODIFICATION" INTERVENTIONAL PROGRAM ON BMI  

IN THE OBESE STUDENTS OF THE PUBLIC HIGH SCHOOLS OF KHORRAM ABAD, I.R.RAN 

3rd Balkan Congress on Obesity 17-19 October 2008(oral) 

4.Toulabi T, Aalidaii SH, Memarian R, Abadi AR) Comparison  Of  The  Effects Of   EPC  Plus  Heparin 

in The Prevention   Of DVT in Major    Abdominal Surgury. Medical Journal of the Islamic Republic of 

Iran   11, No (1) May 1977(Abstract) 

5. Rezaei Kobra, Toulabi Tahere , Asad_ Beigui Mohsen . Patients satisfaction from care services in the 

emergency wards of hospitals Related to Lorestan University in the West of Iran. Sydney, August 2003 

6. Delfan B, Toulabi T, Javanbakht A, Amini F, Rashidi M. Comparision the effect of topical olive leaf 

extract 2% and topical acyclovir 5% on facial herpes simplex.International Medicinal and Aromatic 

Plants Symposium , 2 nd Iranian Phytochemistry Seminar, Shiraz, Iran/ June 21-23 ,2010. 

7.Janani F, Toulabi T, Perdadeh S, Amini F. Effect of Pelvic Muscle Exercise on Stress Incontinence 

During Pregnancy and After Birth. 13th Congress of Iranian Urological Association.Tehran, 13-16 May 

2010. 

8. Amini F, Toulabi T, Khoshneyat M.Prevalence of obesity and its relation …12th World Congress On 

Public Health. Turkey, April 27-May 1, 2009. 

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید  عمقی   E.P.C طوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر. 1

  (  سخنرانی1231در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی .کنگره  بین المللی  پزشكی  جغرافیایی  دانشگاه ُ علوم پزشكی   شیراز   )

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید  عمقی   E.P.C تاثیر طوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای. 11

 ( پوستر12۸1( پوستر وکنگره بین المللی  داخلی  )  1231در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی . کنگره بین المللی  قلب و عروق  اصفهان)

،  ساکی ماندانا  ،  طائی  نادره  .  بررسی  گزارش معلم  از بعضی از  رفتار های  اجتماعی    قاسمی  فاطمه  ،  ولیزاده  فاطمه   ،   طوالبی  طاهره .. 11

 12۸1ساله  ای که   توسط  والدین  تنبیه  بدنی می شوند  .   هیجدهمین  همایش  بین المللی  بیماری های  کودکان  ،  تهران  آبان   3-1در کودکان   
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 عالیق پژوهشی 

 عملكردی تحقیق بر تاکید با مراقبت کیفیت ارتقاء 

 ای رشته چند/ تیمی مراقبت 

 جراحی داخلی پرستاری  

 واورژانس ویژه های¬بخش در پرستاری مراقبت 

 نرسینگ تله  

 مراقبت در تكنولوژی کاربرد   

 زندگی کیفیت  

 بیمار به آموزش 

 مراقبتی خود 

 پرستاری حرفه چالشهای  

 تسكینی و مكمل طب 

 زخم مراقبت 

 کتب 

 1211 رفیع، اندیشه انتشارات: تهران. پرستاری در  عملكردی  تحقیق.  معماریان ربابه ونكی، زهره طوالبی، طاهره. 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت  

 کنون تا 1216 زمستان  یافته تحریریه هیات عضو 

 کنون تا 12۸2 سال از(  افالک) ومامایی پرستاری دانشكده  فصلنامه مسئول مدیر  

 کنون تا ۸1  سال از یافته  پژوهشی علمی  فصلنامه  مقاالت داوری 

 کنون تا 12۸2 سال از(  افالک) ومامایی پرستاری دانشكده  فصلنامه  مقاالت داوری  

 کنون تا 1211 سال از پرستاری مدیریت فصلنامه مقاالت داوری 

 کنون تا12 11 سال از پرستاری آموزش فصلنامه ت مقاال داوری 

 کنون تا 1213  سال از  المللی بین مقاالت  داوری 

 مجله افالک، دانشگاه علوم پزشكی لرستان 

 عضویت در مجامع 

 12۸3 رانیا یعضوسازمان نظام پرستار 

 12۸6رانیا یپرستار یعلم عضوانجمن 

 1213 رانیا یاسالم یچمهور یانجمن  آموزش علوم پزشك عضو 

 وقبل 12۸1 یجامعه پزشك جیبس عضو 

 1231صندوق قرض الحسنه امام جواد )سخاوت(  یهماهنگ تهیکم عضو 

  

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 و . . . . . Word  , Power point, 6 EpI, Foxproو تجزیه و تحلیل  آماری ,  Spssمهارت در استفاده  از 

http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعدانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

ف
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ما
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دی
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ر
79
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                 http://sci.lums.ac.ir                                                    200-33232333تلفن:               

            Email: sci@lums.ac.ir  

 793۸ماه  فروردین
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