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 داخ انمهب 

  https://isid.research.ac.ir/Saba_Farzi                                                   :سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 02/20/1021آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 (1022، علوم پزشکی اصفهان ، دانشگاهآموزش پرستاری)  )دکتری تخصصی(تخصص.1

با : سرکار خانم دکتر فری، راهنمافرهنگ مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به سرطان: یک مطالعه اتنوگرافی)پایان نامه                   

 (طالقانی

  (1931، علوم پزشکی اصفهان ، دانشگاهپرستاری داخلی جراحی)ارشد کارشناسی .0

گی کوپ بر بار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانواد حمایتی مبتنی بر مدل -بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی)پایان نامه                   

 (، راهنما: جناب آقای دکتر مسعود بهرامی1932زنان مبتال به سرطان پستان در سال 

 (1900، علوم پزشکی همدان ، دانشگاهپرستاری)  کارشناسی .9

 

 صبا فرضینام و نام خانوادگی: 

 استادیار:مرتبه علمی

 farzi.s@lums.ac.irایمیل:

 23199933090تلفن: 

 -فکس: 

 لرستان، لرستان، خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکیآدرس:

 دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد، گروه پرستاری داخلی جراحی 
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 های آموزشی و کارگاه ها شرکت در دوره 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 (و دیالیزNICU, PICU, CCU, BICU, SICU, GICUهای)به عنوان پرستار در بخش               

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 

 مدیریت زخم: درس مدیریت خدمات پرستاری ، کارگاه کارشناسی ارشد.1    

 : درس مدیریت خدمات پرستاری، مراقبت پرستاری سالمندان و بزرگساالن) پوست و سوختگی(کارشناسی .0    

   

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 1021ای مراقبت حاد از آبان مدیر اجرائی مجله بین حرفه                

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

زنان  یخانوادگ نیمراقب یزندگ تیفیو ک یبر بار مراقبت یبر مدل مراقبت یتنیم یآموزش یتیبرنامه حما ریتاث یبررس .1

 همکار،1932،یدانشگاه،1931مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز منتخب در شهر اصفهان سال 

 

 یماندهاپس تیریاصفهان از مد یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیپرستاران شاغل در ب یآگاه یبررس .0

 همکار،1931،یدانشگاه کیدموگراف یشاحصه ها یو ارتباط آن با برخ 1939در سال  یپزشک

http://sci.lums.ac.ir/
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 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یآموزش یها مارستانیب ژهیمراقبت و یپرستاران شاغل در بخش ها یدارو یخطاها  .9

 همکار،1930،یدانشگاه ، 1930آنان در سال  دگاهیاز د رانهیشگیپ یاصفهان و راهکارها

راقبت م یپرستاران شاغل در بخش ها کیدموگراف یمشخصه ها یو ارتباط آن با برخ یثبت گزارش پرستار تیفیک .0

 همکار،1930،یدانشگاه ،1930اصفهان در سال  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یآموزش یها مارستانیب ژهیو

 یآموزش یها مارستانیپرستاران شاغل در ب دگاهیاز د ژهیو یمراقبت ها یدر بخش ها ماریب یمنیفرهنگ ا یبررس .5

 همکار،1935،یدانشگاه ،1930اصفهان در سال  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

 یکوابسته به دانشگاه علوم پزش یدرمان یآموزش یها مارستانیدانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در ب یبررس .9

  همکار،1935،یدانشگاه، 1935در سال  کیمشخصات دموگراف یو ارتباط آن با برخ یاصفهان از زخم فشار

 زیالیز دمراجعه کننده به مراک زیالیافراد تحت درمان با همود  یخانوادگ نیمراقب یزندگ تیفیو ک یبار مراقبت یبررس .7

 ،مجری1935،یدانشگاه ،1935اصفهان در سال  یدانشگاه علوم پزشک

 ،بهبود آن یو راهکارها ینیاز مشکالت آموزش بال یپرستار نیو مدرس انیکشف تجارب دانشجو .0

  ،مجری1935،یدانشگاه

 ،مجری1933،یدانشگاه ، ریپذ کیمبتال به سندرم روده تحر مارانیب یبرا اری میابزار تصم نیتدو .3

 ،مجری1022،یدانشگاه ، یبیترک کردیبه سرطان معده: رو انیدر مبتال یبرنامه توانمندساز یو اجرا یطراح1 .12

 یبیترک کردیبه سرطان معده: رو انیمبتال یخانوادگ نیمراقب یبرنامه توانمندساز یو اجرا یطراح .11

  ی،مجر1022،یدانشگاه،

 ضیف انمارستیمراجعه کننده به ب مارانیکاتاراکت در ب یاضطراب عمل جراح زانیبر م یبرنامه آموزش ریتاث یبررس .10

 ی،مجر1022،ی،دانشگاه 1937اصفهان درسال 

 همکار،1022،ی،دانشگاهیمطالعه اتنوگراف کیمبتال به سرطان:  مارانیدر ب یفرهنگ مراقبت پرستار .19

چالش های مراقبت در منزل در بیماران دچار سوختگی از دیدگاه بیماران، مراقبین خانوادگی و ارائه دهندگان   .10

 ) در حال اجرا( ی،مجر1022،یدانشگاه، مراقبت: یک مطالعه کیفی توصیفی

http://sci.lums.ac.ir/
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
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         ) در حال اجرا( ی،مجر1022،یدانشگاه، یفیتوص یفیمطالعه ک کیخطا:  یپرستاران سرطان از آشکارساز دگاهید .15

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

1.Exploring the challenges of clinical education in nursing and strategies to improve it: A 

qualitative study 

S Farzi, M Shahriari, S Farzi 

Journal of education and health promotion 7 

2018 

2.Medication errors by the intensive care units' nurses and the Preventive Strategies 

S Farzi, S Farzi, N Alimohammadi, A Moladoost 

Anesthesiology and pain 6 (4), 33-45 

2016 

3.Caring burden and quality of life of family caregivers in patients undergoing hemodialysis: A 

descriptive-analytic study 

S Farzi, S Farzi, A Moladoost, M Ehsani, M Shahriari, M Moieni 

International journal of community based nursing and midwifery 7 (2), 88 

2019 

4.Patient safety culture in intensive care units from the perspective of nurses: A cross-sectional 

study 

S Farzi, A Moladoost, M Bahrami, S Farzi, R Etminani 

Iranian journal of nursing and midwifery research 22 (5), 372 

2017 

5.Perspective of nurses toward the patient safety culture in neonatal intensive care units 

S Farzi, S Farzi, S Taheri, M Ehsani, A Moladoost 

Iranian Journal of Neonatology IJN 8 (4), 89-94 

2017 

6.Knowledge, Attitue and practice of nurses concerning pressure ulcer prevention and its 

relationship with some demographic characteristics 

S Farzi, S Farzi, H Yousefii, A Moladoost, M Moieni 

Iranian Journal of Nursing Research 11 (4), 66-71 

2016 

http://sci.lums.ac.ir/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:WF5omc3nYNoC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:ufrVoPGSRksC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:ufrVoPGSRksC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
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7.Nutritional challenges of gastric cancer patients from the perspectives of patients, family 

caregivers, and health professionals: A qualitative study 

F Taleghani, M Ehsani, S Farzi, S Farzi, P Adibi, A Moladoost, M Shahriari, ... 

Supportive Care in Cancer 29 (7), 3943-3950 

2021 

8.The challenges of nursing procedures training from the perspective of nursing students: A 

qualitative study 

S Farzi, F Haghani, S Farzi 

STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION 12 (5), 645-652 

2016 

9.The challenges of clinical evaluation and the approaches to improve it from the nursing 

students’ perspective: A qualitative study 

S Farzi, F Haghani, S Farzi 

J Educ Ethics Nurs 5 (1), 27-33 

2016 

10.Communication culture in cancer nursing care: An ethnographic study 

S Farzi, F Taleghani, A Yazdannik, MS Esfahani 

Supportive Care in Cancer 30 (1), 615-623 

2022 

11.Optimism, Communication Skills and Its Related Factors in Midwifery Students. 

S Taheri, S Farzi, A Tiznobaik, H Taghinejad, N Rezaei, Z Suhrabi, ... 

Journal of Clinical & Diagnostic Research 12 (6) 

2018 

12.Application of stem cells in the treatment of reproductive disorders in men and women 

N Rezaei, S Farzi, H Taghinejad, M Shafieian, S Taheri 

The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 20  ,)39-70)ویژه ن  

2017 

13.The shadow of paternalism on patient-centeredness in oncology nursing care: A barrier of 

health-care promotion 

F Taleghani, S Farzi, A Yazdannik, MS Esfahani 

Journal of Education and Health Promotion 11 

2022 

14.Challenges to Family Caregivers in Caring for Gastric Cancer Patients from Perspectives of 

Family Caregivers, Patients, and Healthcare Providers: A Qualitative Study 

F Taleghani, M Ehsani, S Farzi, S Farzi, P Adibi, A Moladoost, M Shahriari, ... 

2021 

http://sci.lums.ac.ir/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:9yKSN-GCB0IC


 
 

 

 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  

 7931ماه  خرداد

Indian Journal of Palliative Care 27 (4), 521 

15.The effects of an interdisciplinary supportive educational program on anxiety among patients 

undergoing cataract surgery 

A Moladoost, A Salehi, S Farzi, A Dehghani, H Razmjoo, ZS Mohammadi, ... 

Nursing and Midwifery Studies 10 (3), 145 

2021 

16.The effect of health belief-based education on physical activates of nulliparous women: a 

randomized control trial 

S Taheri, Z Momenimovahed, A Direkvand-Moghadam, N Sharifi, S Farzi, ... 

Shiraz E-Medical Journal 22 (3) 

2021 

17.Development of a Patient Decision Aid to Help People Living with Inflammatory Bowel 

Disease 

B Tamizifar, M Ehsani, S Farzi, P Adibi, F Taleghani, S Farzi, M Shahriari, ... 

Middle East Journal of Digestive Diseases (MEJDD) 14 (1), 57-63 

2022 

18.Comparison of the Perspectives of Managers, Employees and Clients Regarding the 

Individual Barriers of Family Planning Counseling in Healthcare Centers of Isfahan in 2012 

S Taheri, S Ehsanpour, S Kohan, S Farzi, M Jaafarpour, ... 

Iranian Red Crescent Medical Journal 16 (3) 

2014 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

ملی/ بین  نام همایش  عنوان مقاله شماره

 المللی

نقش 

داوطلب 

اول یا )نفر 

ارایه 

 دهنده(

کبس بسییی ر  در  612بررسییی   7 در در کود مورد مسییییوم

بدیبرس بنهب  آموزش  تخصص  کودکبس شهدد آیر ا.. مدن  

پژوهش  دانشجوی /  -اولدن کنگره علی 

 خرم آببد -لرس بس

 ملی

 

 سخنران 

 نفر چهارم

http://sci.lums.ac.ir/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vOyhMRYAAAAJ&citation_for_view=vOyhMRYAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
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و شییهدا  عشییبیر شییهر خرم آببد وابسیی ش بش دانشییگبه علوم 

 1831-1831پزشک  لرس بس 

بررسیی  آسییدی هب   سییی  و روت  پرسیی براس شییب   در  2

شهر  شهدد مدن   شبیر و  شهدا  ع ش   س بنهب  آموز بدیبر

 1832خرم آببد در سبل 

 -هیبیش سراسر   بمعش سبلم/ لرس بس

 خرم آببد

 سخنران  ملی

 نفر چهارم

ببید  9 دشن آنمش م  داندم و کجب  نبرسیییبی  مزمن کل ورزش و 

 ببشدم؟

کنگره سبلدبنش دانشجوی  دانشگبه علوم  اولدن

 پزشک  هیداس/ هیداس

 نفر اول ملی

اولدن کنگره سبلدبنش دانشجوی  دانشگبه علوم  وزس گدر  در دوراس ببردار  و ارتببط آس بب فشبر خوس 4

 پزشک  هیداس/ هیداس

 سخنران  ملی

 نفر چهارم

 بمع سراسر  دانشجویبس پرس بر ،  سیدنبر ورزش هواز  و اس قبم   در نبرسبئ  مزمن کلدش 5

 مبمبی  و اتبق عی  در عرصش/ اصفهبس

 نفر اول ملی

آیب مصیییرر  ری پدشیییگدر  از ببردار  بر موفقدر درمبس  6

 نبببرور  تبثدر دارد؟

اولدن کنگره سبلدبنش دانشجوی  دانشگبه علوم 

 پزشک  هیداس/ هیداس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

اولدن کنگره سبلدبنش دانشجوی  دانشگبه علوم  خواب طی مکی  و ب   1

 پزشک  هیداس/ هیداس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(
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س  8  بش مب ال افراد مرا ب   برخود گروه  آموزش تبثدر برر

 دیببر

 بمعش  اولدن هیبیش کشور  مرا بر هب 

نگر در بدیبریهب  مزمن هش بد و چهبرمدن 

 هیبیش سراسر  تبزه هب  پزشک  و

 / اصفهبسپدراپزشک  اصفهبس

 نفر پنجم ملی

نفر  ملی اولدن کنگره اخالق پرس بر / تهراس دیدگبه پرس براس از گزارش ده  خطب  داروی  3

ارایه سوم)

 دهنده(

س براس بخش مرا بر هب   71 سبز خطب  داروئ  پر س ر زمدنش  ب

 یک مطبلعش کدف  -ویژه نوزاداس

 نفر دوم ملی رازپرینبتبلوژ / شدپنجیدن کنگره سراسر  

دیدگبه پرسییی براس بخش کودکبس از راهکبرهب  پدشیییگدرانش  77

 خطب  داروئ 

 

سر و پنجیدن هیبیش بدن الیلل  بدیبر   بد

یبیش مل   یبزدهیدن ه کبس و  هب  کود

 پرس بر  کودکبس/ تهراس

 نفر اول بین المللی

 نفر ششم ملی دومدن هیبیش سراسر   بمعش سبلم/لرس بس نقش پرس براس در مدیریر پسیبندهب  بدیبرس بن  72

مدزاس آگبه  مبدراس دارا  شدرخوار تغذیش بب شدرمبدر و نحوه  79

شدرده  در یک  از مراکز آموزش  درمبن  وابس ش بش دانشگبه 

 1836علوم پزشک  اصفهبس سبل 

سییومدن سیییدنبر سییراسییر  تغذیش، رشیید و 

 تکبم  نوزاداس و کودکبس/مشهد

 نفر سوم ملی
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اصول تغذیش گبواژ در نوزاداس نبرس از دیدگبه پرس براس بخش  74

 مرا بر هب  ویژه نوزاداس

سییومدن سیییدنبر سییراسییر  تغذیش، رشیید و 

 تکبم  نوزاداس و کودکبس/مشهد

 نفر پنجم ملی

بررس  مدزاس آگبه  یک  از مراکز پزشک  وابس ش بش دانشگبه  75

 توادث و ببالیب علوم پزشک  اصفهبس در مدیریر

شیییشییییدن کنگره بدن الیلل  سیییالمر در 

 توادث و ببالیب/

 نفر ششم بین المللی

شنبس  سالمر  اخ الالت سالمر  سی  و روان  پدبمد روانگردانهب 76 سر  روان اولدن هیبیش سرا

 ایراس/اصفهبس

 نفر سوم ملی

شهدد دومدن کنگره  گزارش ده  خطب  داروی  پرس براسن یک مطبلعش کدف  71 س بر /تهراس/ اخالق پر

 بهش  

نفر  ملی

ارایه چهارم)

 دهنده(

78 Self reporting of staff nursing and waste 

managment 

International Nursing & st 1

Midwifery Conference on 

Health and Wellbeing/ 

Isfahan 

 نفر ششم بین المللی

73 Concealmentor Medication Error 

Reporting? A qualitative study 

International Nursing & st 1

Midwifery Conference on 

Health and Wellbeing/ 

Isfahan 

نفر  بین المللی

ارایه چهارم)

 دهنده(
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21 Caregiver quality of life of Women with 

breast Cancer 

 International Nursing &st 1

Midwifery Conference on 

Health and Wellbeing/ 

Isfahan 

 نفر اول بین المللی

27 Students's Attitudes about Drugs and 

Psychotropic Substances 

International  thThe 8

Congress On Addicition 

Science/Tehran/Iran/Razi 

Hall 

 نفر پنجم بین المللی

22 Survey The Causes Of Drug 

Dependency in patients of Addiction 

Treatment Centers in Isfahan 

International  thThe 8

Congress On Addicition 

Science/Tehran/Iran/Razi 

Hall 

 نفر سوم بین المللی

29 Assessment Of Students' Knowledge 

about Drugs and Psychotropic 

Substances 

International  thThe 8

Congress On Addicition 

Science/Tehran/Iran/Razi 

Hall 

 نفر پنجم بین المللی

24 Nurses' Experiences of Concealment 

Conequences of drug dependence 

patient in CCU: A qualitative study 

International  thThe 8

Congress On Addicition 

Science/Tehran/Iran/Razi 

Hall 

 سخنران  بین المللی

ارایه نفر دوم)

 دهنده(
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25 Medication Errors Reporting of 

Intensive Care Units Nurses in 

Educational Hospitals of Isfahan(2016) 

International Congress of  th28

Pediatrics/ Tehran/Iran 

ارایه نفر دوم) بین المللی

 دهنده(

26 Educational needs of nurses about 

principle cardiac rehabilitation 

1th International Congress of 

Cardiac Rehabilitation, 2014, 

Isfahan, Iran 

 نفر سوم بین المللی

 نفر چهارم ملی اولدن هیبیش کودکبس/تهراس تجبرب پرس براس از پدبمد خطب  داروی  در بخش کودکبس 21

 نفر سوم ملی سومدن هیبیش طی مکی  و سن  / اصفهبس  بیگبه معنویر در درمبس  28

دیدگبه پرس براس در خصوی چبلش هب  ا رای  برنبمش  23

 آموزش بش بدیبر

خود  دیییبر و  ب موزش  گره آ ن ک دن  م سیییو

 مرا ب  /تهراس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

ظبم  آس چش طرح تحول نظبم سالمر برا  تداوم بداس ندبز دارد  91 یدار در ن پب یبیش بدن الیلل  تحول  ه

 سالمر/ اصفهبس

 سخنران  بین المللی

 نفر سوم

 یدگبهد از بدیبراس درد تسکدن در مکی  طی بکبرگدر  موانع 97

 کدف   مطبلعش یکن پرس براس

هب   بب رویکرد یر درد  مدیر اولدن کنگره 

 تشخدص  و درمبن ، اصفهبس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

 از درد تسکدن در مکی  طی بکبرگدر  و توسعش راهکبرهب  92

 مطبلعش یکن پرس براس دیدگبه

هب   بب رویکرد یر درد  مدیر اولدن کنگره 

 تشخدص  و درمبن ، اصفهبس

نفر  ملی

ارایه سوم)

 دهنده(
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اورژانس در یک  از بررس  مدزاس خشونر علدش پرس براس  99

مراکز آموزش  درمبن  وابس ش بش دانشگبه علوم پزشک  

 اصفهبس

دهیدن کنگره سیییبلدبنش طی اورژانس ایراس/ 

 تهراس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

کنگره واکبو  آموزش پرسییی بر  در ایراس/  چبلش هب  ارزشدبب  ببلدن  از دیدگبه دانشجویبس پرس بر  94

 تهراس

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

 یکن پرس براس ا  ترفش  بیگبه ارتقبء و بدیبر بش آموزش 95

 کدف  مطبلعش

  خود مرا ب   مل   شنواره و کنگره چهبرمدن

 بدیبر/ تهراس آموزش و

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

 هب  برنبمش در خبنوادگ  مرا بدن و بدیبر بش آموزش  بیگبه 96

Iنوع دیببر بش مب ال بدیبراس مرا ب   خود I  مراکز از دریک 

 اصفهبس  درمبن  آموزش 

  خود مرا ب   مل   شنواره و کنگره چهبرمدن

 بدیبر/تهراس آموزش و

ارایه نفر دوم) ملی

 دهنده(

دانش، نگرش و عیلکرد پرس براس در ارتببط بب پدشگدر  از  93

 زخم بس ر

شیدن کنگره مل  و چهبرمدن کنگره بدن  ش

 1833ببفر/ تهراس/اللیل  زخم و ترمدم 

ملی و بین 

 المللی

 نفر چهارم

41 Cancer Nursing Care Priorities in Covid 

Epidemic 19 

هشییی یدن کنگره سیییبالنش اخالق پزشیییک  

 ایراس/تهراس

نفر اول)ارائه  ملی

 دهنده(

 

 عالیق پژوهشی 

 ، مدیریت پرستاری، مراقبت های ویژهمراقبت پرستاری .1
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 مطالعات کیفی) اتنوگرافی( .0

 مطالعات ترکیبی)طراحی برنامه، تدوین گایدالین مراقبتی( .9

 کتب 

 عنوان داوطلب انتشار خیتار عنوان کتاب شماره

 حروف الفبا بیبه ترت،یدجیانتشارات ه -1939 ،(سیاسکلروز پلی)مولت MSدر  یپرستار. 1

،اصفهان یانتشارات دانشگاه علوم پزشک -1939 ،(فی)تالیانیخون شر یگازها یواکاو. 0

 نفر اول 

  

اصفهان  یانتشارات دانشگاه علوم پزشک -1935 ،(فی)تالیدر پرستار یثبت و گزارش ده .9

 نفر دوم 

 یانتشارات دانشگاه علوم پزشک -1935 ،پرستاران) ترجمه( یراهنما برا کیمراقبت از زخم: . 0

 نفر دوم اصفهان

 نفر چهارم ،اصفهان یدانشگاه علوم پزشکانتشارات  -1933 ،(فی)تالیکاربرد فلسفه در پرستار. 5

 حروف الفبا بیبه ترت ،یدجیانتشارات ه -1022 ،)ترجمه(ینیطب تسک.9

 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

  

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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