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 دا خ انم هب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  شخصی درآدرس صفحه 

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وب آ 

 21/08/1401آخرین 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                    

 ی مشارکت یعملکرد ق ی: تحقیقلب ژه یدر بخش و یمراقبت  پرستار  ت یفیارتقاء ک

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

 1373آموزش ومدیریت پرستاری، گرایش داخلی جراحی، 

 پایان نامه)عنوان، راهنما، مشاور(

 1372-73 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 .3

 1370تهران،   ،یبهشت دی شه یدانشگاه علوم پزشك   ،یپرستار

 آموزشی و کارگاه ها شرکت در دوره های  ❖

 طوالبی  طاهره  نام و نام خانوادگی:

 استاد :مرتبه علمی

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

  381داخلی    06633120140تلفن: 

 06633120140فكس: 

 مجتمع دانشگاهی پردیس،دانشگاه علوم پزشكی لرستان، دانشكده پرستاری و مامایی خرم آباد آدرس:
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 1400-1399فلوشیپ سنجش و ارزیابی ویژه اعضای بورد   .1

 ساعت   85به مدت  22/6/1397تا تاریخ 31/3/1397 دوره جامع مدیریت زخم .2

  1400-1399. آموزش مجازی 3

 1382درون  ریز  متابولیسم  گذراندن فرصت مطالعاتی  سه ماه آموزش بیماران دیابتی , لیپید و چاقی   مرکز  تحقیقات  غدد .4

 . گذراندن  دوره گواهینامه  مهارتهای تدریس 5

 در اسالم  تیوترب  میآداب تعل  "  نیعلم ود" افتی. طرح ض.6

 ( 1399- 1393استادان) شه یاند  افتی. طرح ض7

 کارگاه آموزشی  200. گذراندن  بیش از .8

 

 تأییدیه ها و مجوز ها  ❖

 افتخارات و جوایز  ❖

 1401 آموزشیاستاد نمونه 

 1401فناور برتر در حوزه توسعه وتولید محصوالت فناورانه و دانش بنیان 

 1401استاد نمونه فرهنگی 

 1400کسب رتبه ده پژوهش برتر اثر بخش  کشوری

 )مسئول بسته (  1399کسب رتبه  اول منطقه آمایشی و رتبه هفتم کشوری بسته اعتالی اخالق حرفه ای از بسته های طرح تحول آموزش 

 کسب رتبه ششم  کشوری دانشگاه اخالق مدار )دبیر شورای اخالق دانشگاه (

 1399، 1398در سطح دانشگاه  جشنواره شهید مطهری  کسب رتبه برتر طرح دانش پژوهی آموزشی

 1394، 1387، 1380، 1379استاد نمونه  سالهای   

 1394،  1379پژوهشگر نمونه  سال 

 1393، 1388و1375مربی نمونه  

 سوابق کاری ➢

 سوابق بالینی ❖

 ری عشا یشهدا مارستانیب  یو آموزش  ین یبال  زریسوپروا

 ی مدن  دیشه مارستانیب  ین یبال  زریو سوپروا پرستار
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 سوابق آموزشی  ❖

 کارشناسی ارشد .2     

 مقدمه پرستاری ویژه 

 پایش پیشرفته  

 روش تحقیق

 پیوند اعضاء 

 قلب ، کلیه ، تروما، گوارش، اعصاب     8، 6، 4، 3، 2مراقبت ویژه اختصاصی 

 اخالق پرستاری وروابط حرفه ای 

 های بالینی مدیریت پرستاری در بخش

 CCU, CSICUهای کارآموزی بخش

 

 کارشناسی  .3     

 بررسی  وضعیت  سالمت   

 ( 2،3،4، 1پرستاری  داخلی  جراحی )

 (1،2داخلی 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،   CCUکارآموزی واحد های 

 

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه( برگزاری کارگاه  ❖

 کنون تا    از  و کارشناسی ارشد ی کارشناس مهارتهای ارتباطی و شئونات حرفه ای .1

 1400اخالق سازمانی ویژه کارکنان                      

 94/ 11/8،  94/ 8/ 8ی و کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .2

   1394یراپزشكی پ انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .3

   93/ 8/ 22ارشد یکارشناس  انیو دانشجو ارانیدست  ژهیو ق یروش تحق .4

 93/ 8/ 22یو کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .5

 93/ 26/8یو کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .6

 94/ 31/2ی پرستار انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .7

 94/ 31/2ی و کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .8

 94/ 3/ 21یو کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .9

 1393 یعملكرد  قیتحق .10

 1393 یا نه ی زم ی تئور . 11

 3/93/ 1یپژوهش به روش فنومنولوژ یمقدمات . 12
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 ی ، کارشناس یپزشك انی دانشجو ژهی و یمقدمات ق یروش تحق .13

 ارانیارشد و دست  یکارشناس  انیدانشجو  ژهی و شرفتهی پ  یمقدمات ق یروش تحق .14

 30/3/92  یفیک  ی. کارگاه پژوهش هایف یوک ی کم  یوتفاوت پژوهشها یف یپژوهش ک تیاهم .15

 1390 ور ی شهر  3و2.(HIS) ی کاربرد ی سی گزارش نو .16

 16/7/90-13/7/90 1390مهر وآبان .SOAPIEها به روش   یتم یو بعد از آر CHFو   MI/UAبعد از  یگزارش پرستار  . 17

18. CPR 28/7/90و 24/6/90 1390ومهر  وریها، داروهاو...( شهر  تمی)الگور شرفتهی پ 

 1389سالمت. مرداد  تیوضع ی و بررس ی پرستار ندیاهداف فرا . 19

 1389سالمت. آذر  تیوضع ی و بررس ی پرستار ندیاهداف فرا .20

 29/10/1388و28. یپرستار  ند یفرا  یاب یاجرا وارزش . 21

 ،   87/ 9/11ارتباطات  و ارتباط پرستار  و  بیمار ،  پرستاری  و مدیریت  ارتباط .22

   ، 87/ 17/11ارائه  نمونه  عملی آموزش  به مددجو  ،آموزش به بیمار  .23

 1387 گزارش نویسی فنی ، .24

   سخنرانی 1387تیرماه     20و  19مدیریت  اورژانس  با دیدگاه  فرآیندی  ، مبحث تریاژ   .25

 20/8/1386 ماری آموزش به ب ند یفرآ  تیر یمد .26

 21/11/1386 ماری آموزش به ب ند یفرآ  تیر یمد . 27

 1386سیستم   تریاژ  در حوادث غیر مترقبه ، .28

 1383اسفند و    1386و  فروردین    85،  تابستان  و تیر   له  مدیریت  و  بودجه  بندی  .  کارگاه  روش تحقیق مقدماتی  بیان  مسا . 29

 1384گزارش نویسی و قانون, کارگاه گزارش نویسی  ویژه  پرستاران   درمان, .30

   84  سمینار اورژانس ها  اردیبهشت -1383اردیبهشت  ماه   نار اورژانس های جراحیمغزی , سمیدر صدمات   مراقبت اولیه .31

   1383تزریقات ـ ترانسفوزیون خون و . . . ., مهارتهای بالینی , .32

 1384,  1383اهمیت پرونده , هدف  از  ثبت  و قایع گزارش نویسی , گزارش نویسی ,و  . 33

 ,   1383و  1382گزارش نویسی ـ تزریقات ـ دارو درمانی , کارگاه  اصول و فنون  پرستاری  ویژه  بهیاران  تأمین اجتماعی ,  . 34

 1382گزارش نویسی به روش نوین ,  کارگاه گزارش نویسی  ویژه  پرستاران  تأمین اجتماعی  سوم ، چهارم  دی ماه,  .35

هموفیلتراسیون مداوم وریدی ـ وریدی , همایش علمی  باز آموزی  نارسایی کلیه  برای پرستاران  و حرفه های مرتبط  خرم آباد    .36

 (                 77 -78ی خرداد ماه  ) ـ دانشكده پرستاری و مامای

 (  1380بازآموزی دیالیز  برای پرستاران ) .37

 1378بررسی بالینی , همایش  علمی  بازآموزی  اصول و فنون  پرستاری  ویژه  بهیاران  سازمان  تامین اجتماعی  استان لرستان   . 38

کارگزینی , همایش  علمی  باز آموزی  مدیریت  ویژه  کادر پرستاری       مدیر  و رهبر  اثر  بخش در پرستاری تعریف  مدیریت و .39

 1378سازمان  تامین اجتماعی   استان لرستان 

 CCU , 1378پیس میكر ، عوارض  و مراقبتهای پرستاری   , همایش علمی باز آموزی قلب و   . 40

  1375وزش  به مدد جو  دانشكده پرستاری  و مامایی  خرم آباد ,مراحل  برنامه ریزی  آموزشی  و رسانه های   تصویری , سمینار آم .41

 , سخنرانی    1378و 

  14-17, و    1377انسولینها , همایش علمی  باز آموزی  دیابت  برای پرستاران  خرم آباد  دانشكده پرستاری و مامایی اسفند .42

 سخنرانی  1380مهرماه 

 

 سوابق اجرایی ❖

 ، 1401فروردین تا    1393و  1388تا  1381ییوماما یدانشكده پرستار  و رئیس  سرپرست.                  1

 تا کنون  1397عضو بورد پرستاری از سال  . 2
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 تا کنون  1400عضو هیات ممیزه دانشگاه   .3

 تا کنون  1399.               عضو کمیته منتخب وتخصصی ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی 4

 رشته کارشناسی ارشد   7راه اندازی .               5

 عضو هیات موسس انجمن انكولوژی پرستاری ایران .               6

 تا کنون  1399 عضو کمیته  کشوری بازنگری برنامه های آموزشی پرستاری   .               7

 تا کنون   1398راه اندازی وعضو کمیته آزمون صالحیت حرفه ای پرستاری  وزارت متبوع .               8

 تا کنون  1400.              عضو شبكه ملی تحقیقات پرستاری کشور، عضو شورای پژوهشی وکارگروه فناوری  شبكه   9

   1400تا  1396رفه ای دانشگاه  از ح مسئول بسته اعتالی اخالق .              9

  1395.               مسئول بسته آمایش سرزمینی 10

 1393تا  1391دانشكده  یلیتكم التیمسئول تحص.             11

   1389 ژهیو  یارشد پرستار  یمسئول رشته کارشناس . 12

 تا کنون  1389ارشد از سال  یکارشناس  ان یاستاد راهنمای  تحصیلی دا نشجو  .13

  94/ 20/3آزاد(   های¬وزارت بهداشت )دفتر نظارت بردانشگاه یابیارزش یشورا  ندهینما . 14

 تا کنون  1384 یی و ماما ی مسئول فصلنامه افالک دانشكده پرستار ریمد . 15

 تا کنون  1384 ییو ماما یفصلنامه افالک دانشكده پرستار  هی ریتحر  اتیعضو ه .8

 1400تا  14/8/92 ییدانشجو قات یتحق ته یکم  یپژوهش یعضو شورا .9

 1400تا 1392دانشگاه  ی راهبرد یعضو شورا .10

   1400تا  1394اول  مهیتا ن1393دوم   مهین یعلم اتی ه یساالنه اعضا  یابیارزش ینامه داخل نییآ ینیباز ب تهیعضو کم . 11

 تا کنون   1394و آبان  1/7/1388تا  1386دانشگاه  از    یی عضو کمیته  انضباطی دانشجو . 12

 تا کنون  1389ارشد از  یو کارشناس 1387تا 1378، ناپیوسته از  1374عضو هیات علمی , تدریس در دوره های  کارشناسی پرستاری  پیوسته از سال    .13

 1400تا  1393و   1388تا  1381عضو شورای آموزشی دانشگاه  از سال    . 14

 1400تا  1393دانشگاه  ی لیتكم الت یتحص یعضو شورا . 15

 تا کنون  1389دانشكده  ی لیتكم الت یتحص یعضو شورا . 16

 1400تا  6/2/94و  1388تا  1381آموزش مداوم دانشگاه  یعضو شورا .17

 1400تا   2/94/ 6آموزش مداوم دانشگاه  یبرنامه ها   ازیامت صیتخص تهیعضو کم .18

   1400تا  1393و  1388تا  1381عضو شورای ارزشیابی دانشگاه  از سال    .19

   1388تا  1380نماینده   کمیته تحقیقات  گروه پرستاری  در وزارت متبوع  از سال   .20

 92/ 1/11ابالغ( نیتا کنون) آخر 1381اصول و فنون  تهیعضو کم . 21

 نون تا ک 1375عضو گروه روش تحقیق دانشگاه  از سال   . 22

 1378تا   1376عضو شورای پژوهشی دانشگاه  از سال    . 23

  1381تا  1378مدیر گروه پرستاری  از سال   . 24

 1379تا  1374مدیر گروه داخلی  جراحی  و بالین  دانشكده از سال   . 25

 تا کنون  1384داوری گزارش پایانی طرح های  تحقیقاتی از سال   . 26

 تا کنون   1378وهشی  دانشكده  از عضو شورای آموزشی  و پژ .27

 1/7/1388تا  1377استاد مشاور دانشجویان  ستاد  شاهد از سال  .28

 1/7/88تا  1379از سال  یکارشناس  ان یاستاد راهنمای  تحصیلی دا نشجو  .29

 1392  8 تی لغا  6جامعه سالم یسراسر ش یهما نیعضو کمیته علمی، داوری    مقاالت  دوم  .30

 1382کمیته علمی، داوری    مقاالت  اورژانس های  داخلی سال عضو  .31

 1382دبیر اجرای همایش اورژانسهای داخلی سال  . 32

 83عضوکمیته علمی ، داوری   همایش  بیماری های  مزمن سال  .33

 1386عضوکمیته  علمی ، داوری   تازه های پرستاری و مامایی، . 34

 1379استانی  مدیریت سال   عضو کمیته علمی ، داوری  همایش .35

 1379دبیر  علمی  همایش استانی  مدیریت سال  . 36

 1381عضو کمیته  جشنواره  علمی ،  فرهنگی و هنری دانشجویان غرب کشور  .37
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 1384عضوکمیته علمی ، داوری   همایش  دانشجویی غرب کشور سال  .38

 1382عضو کمیته  بهره وری اعضای هیات علمی   .39

 1380وکمیته علمی ، داوری     همایش بهداشت خانواده سال عض .40

 1379عضو کمیته علمی ، داوری   حوادث سال  . 41

 1386عضو کمیته علمی ، داوری   همایش پیشگیری  از خطاهای پزشكی سال  . 42

 1379تا  1374عضو کمیته آموزشی  و نظارت ار سال  . 43

 تا کنون  1384عضو کمیته آموزش ضمن خدمت از سال  . 44

 1385عضو کمیته علمی کنگره  سراسری  پیشگیری  از آسیبها  سال  . 45

 1388تا   1382عضو کمیته  اجرایی برنامه  استراتژیك از سال  . 46

 1388تا 1383عضو شورای توسعه پزشكی از سال  .47

 1388تا  1380عضو کمیته  پژوهش در آموزش، از سال  .48

 تا کنون  1383ون ، از سال عضو کمیته اصول و فن .49

   1388تا  1385عضو  کمیته  کاهش  مرگ و میر  مادران   .50

    1388تا  1385عضو  کمیته  کاهش  مرگ و میر  کودکان  . 51

 1385عضو کمیته  پذیرش دانشجو  در رشته  فوریتهای پزشكی  سال  . 52

 1385مربیان  غرب کشور  سال  نماینده  دانشگاه  در  جلسات   توانمند سازی   .53

 1386عضو کمیته  نقل و انتقاالت  سال   . 54

 1385تا   1383عضو  هیات مدیره  تعاونی  مسكن  اعضای  هیات علمی   . 55

 10/3/1388تا   1386عضو  اتاق  فكر دانشگاه  از سال   . 56

 1386دبیر علمی  کنفرانس  پرستار و قانون   .57

 10/3/1388تا 1387ی  جشنواره  شهید مطهری  عضو کمیته  برگزار .58

 10/3/1388تا 1376عضو کمیته  تحقیق و  توسعه  دفتر  پرستاری   ستاد دانشگاه از  .59

 10/3/1388تا 1387عضو کمیته  آموزش مداوم  جامعه  پرستاری  استان   .60

 10/3/1388تا 1387عضو  واحد  ارتقاء  کیفیت  خدمات  آموزشی  دانشگاه  . 61

 10/3/1388تا 1387عضو  کمیته  راهبردی  آموزش  الكترونیك   سال   . 62

 10/3/1388تا 1387عضو  علی البدل  هیات  بدوی  انتظامی  اعضای هیات علمی  دانشگاه  ،  . 63

 10/3/1388تا 1387عضو کمیته  تحقیق  و جمع آوری  اطالعات  قانون  انطباق  با موازین  شرع دانشگاه  . 64

 تا کنون  1388 ییوماما ی دانشكده پرستار ی علم اتیه یاعضا یعلم  ییعضو  کارگروه توانا . 65

 تا کنون  1393و  1388 یی وماما یدانشكده پرستار  یعلم اتی ه یاعضا یعلم ییکارگروه توانا سیرئ . 66

 1388 نیدر آموزش و بال یپرستار ندیدبیر علمی  کارگاه کاربرد فرا .67

 CSR 1388دبیر علمی  کارگاه  .68

 1388سال   یپزشك یعضو کمیته علمی کنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاها  .69

 1389  یاه یگ  یو داروها یقیتلف ی،درمانها  یعضو کمیته علمی کنگره  سراسری  طب سنت . 70

 5/12/89-4-3( 1جنرال)ICU نار یسم یعلم ریدب .71

 5/89/ 31و 30در آموزش و درمان  یپرستار ندیدو روزه فرا نار یسم یعلم ریدب .72

 1389آبان 20 یال18یاهیگ یداروها ی قی، درمان تلف ی طب سنت یکنگره سراسر   سهیرئ ات یوه ی عضو کمیته   علم .73

 1390 بهشتیارد 22و 21شرع مقدس اسالم   ن یبا مواز یدرملن  یانطباق خدمات بهداشت یسراسر  ناریسم سه یرئ ات یوه یعضو کمیته علم .74

 29/2/91-27سال   ی پزشك یکنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاها  سه یرئ ات یعضو کمیته علمی وه .75

 29/2/91-27یپزشك یازخطاها  یریشگیپ ی عضو پانل  کنگره سراسر .76

 3/6/90و2 ندیبر اساس فرا ی گزارش پرستار نار یسم یعلم ریدب .77

 28/7/90و 24/6/90یویر  یقلب یایاح ناریسم   یعلم ریدب . 78

 16/7/90-13/7/90 ی کاربرد CCU,ECG یعلم ریدب .79

    9/9/90-25/8/90یدر پرستار ی فارماکولوژ یعلم ریدب . 80

   1391 بهشتیارد  زدی ییوماما ی خدمات پرستار تیفیارتقاءک یراهكارها   یسراسر  شیهما سهیرئ اتیه .81
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 16/10/1391ریعشا یشهدا  مارستان یب یدرمان یمرکز آموزش  یپژوهش یعضو شورا .82

 CPR28/7/91 یعلم ریدب .83

 25/12/93كیاستراتژ ك یاستراتژ  ی زیبرنامه ر تهیعضو کم .84

 4/10/94-2سال   ی پزشك یکنگره  سراسری  پیشگیری  از خطاها  سه یرئ ات یعضو کمیته علمی وه .85

 سوابق تدریس) در مقاطع زیر(  ❖

 

 سوابق پژوهشی   ❖

 ابداعات و اختراعات الف.    

 طراحی وساخت کپسول آندوسكوپی دیجیتالی بی سیم  

 ب.طرح های پژوهشی  

 ژهیمراقبت و ی در بخش ها  هوشیب مارانیحقوق ب   تی رعا زانیبه پرستاران بر م   یآموزش اخالق حرفه ا ریتاث. 1

 اراک     6/4/1400 ی داود حکمت پو  طاهره طوالب  یتراب نیپرو

 11/4/1399 (ASHCمراقبت در منزل )  ینگرش برا اسیمق ینسخه فارس   یروانسنج. 2

  زاده ی بهنام عل  ی فالح تای معصومه جعفرزاده  ب  ی فروغ دیسع   یپور  طاهره طوالب یجعفر فاطمه

 ی فیمطالعه ک  کی : 19دیکوو  یمار یو خانواده آنها، از ابتال به ب  مارانیب  اتیتجرب نییتب.3

 1399/1/23 ی در یپور  حشمت اله ح  یفاطمه جعفر  یسکرمیعاطفه و  یطوالب  طاهره

 ی فیمطالعه ک  کی: 19دیمبتال به کوو مارانیتجارب پرستاران، در مورد مراقبت از ب  نییتب.4

 1399/1/11 6/1۷/ 1400 افته یخاتمه  گله دار  نینسر   یطاهره طوالب  ی دریاله ح حشمت

 دائم  کر یم  سیبا پ  مارانیب  یاجتماع ی روان یبر سازگار  "  یرو "  یبر مدل سازگار   یمبتن یمداخله اموزش یاثربخش .5

 139۷/3/۷ پور  یفاطمه محمد   یزهرا فاطم    یگله دار  طاهره طوالب   ن ینسر   ی خاطره عنبر   یرینص الهام

 زی الیتحت همود مارانیب   یو شاخص توده بدن کیاور دیاس دها،یپی ل یسماق برسطح سرم  ر ی تاث.6

ی اراحمدیسجاد   ،یفرشته اله نور    ،مقدم ی پرستو کردستان  یخاطره عنبر   ،انیبابک هاد  ،یخرم  ا یناد  ،خیماندانا ش  یطوالب  طاهره

 139۷/3/۷ 

 CABG مارانیو تطابق با استرس در ب  ی بر عملکردجنس یقلب   یتوانبخش   ر یتاث.۷

 1396/9/1 139۸/5/5 افته یخاتمه  یطاهره طوالب    یمحمد غالم   یرجند ی ب یمهد   یار یخسرودولت ی ک  مانیپ

به   غ ی در ی پاسخ ب  یانسان یپرستار  ی  هی به سرطان بر اساس نظر  انیدر مبتال ازهاین نیا ن یتام یو چگونگ  صیپس از ترخ  یمراقبت یازها ین  نییتب.۸

 ی فیمطالعه ک  کی :تیموقع 

 3/22/ 1396 یطاهره طوالب   ، کوندیدر  دیناه ،یمژگان خادم  ،نیروئ  الیل
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در    یپرستار انیدانشجو ت یو خالق  ی ن یبال  یتلفن همراه بر خودکارآمد   ط یدر مح ینقشه مفهوم  وهی شده به ش ینرم افزار طراح  ر ی تاث یبررس.9

 ژه ی و یعرصه مراقبت ها  ی کارورز

  1396/3/22 4/23/ 139۸ افته یخاتمه  یکرم نیمحمدام  یزاده  طاهره طوالب  میحسنوند  فرزاد ابراه  نیر ی ش  رنجبر مینا  

و   ی نیبال  یها بر بهبود عالئم و نشانه ن یو کورکوم تونیعصاره برگ ز بی ترک ریتأثفرحناز چنگایی، رسول محمدی.   ، یفاطمه مهراب طاهره طوالبی،. 10

 ی خارج  تالی آنوژن  ل یمبتالبه زگ مارانی ب ی زندگ تی فیک

 .   ز ی الیتحت همود  مارانی از درمان  ب ت ی بر اضطراب و تبع یگروه ی ددرمانیرامی تاث ی. بررسیفروغ  دیفجر، سع    یزهرا احمد  ،یطاهره طوالب .11 

فشارخون،   زانی بذر کتان بر م ریمومن زاده تاث  ر یام ا،ی ک ی میسل  رجیزاده، ا می فرزاد ابراه ،یفاطمه گودرز  ،یاراحمدیمعصومه   ،یطاهره طوالب . 12

 1396. خون¬یمبتال به پر فشار مارانیب   BMIکلسترول سرم و  

در بخش    یبستر مارانیب  یخصوص  میحفظ حر  تی فی. ک یفاطمه قاسم ،ی فاطمه جنان   ،ینژاد، مژگان خادم ی کوگان ث یحد  ،یطاهره طوالب. 13

 1396آباد. خرم یم یرح  د یشه مارستانی اورژانس ب

  نیح  عیو عوارض شا ت یسرد بر کفا ز یالیمحلول د  ر ی . تاثیحق ورد  دیزاده. فرش  میفرزاد ابراه ،یمحبوبه سجاد  ،ی فاطمه احمد  ،یطاهره طوالب. 14

 1395ز،ی الی همو د

 ژهیدر بخش مراقبت و التور یحاصل از ونت  ی کنترل پنومون ت یفی. ارتقاء ک ی حسنوند، محمد جواد طراح   نیر یفرشته رشنو،  ش ،یطاهره طوالب .15

(ICU)  1394یمشارکت یعملكرد  قی)ره( شهرستان کوهدشت: تحق  ی نی امام خم مارستانیب 

  مارستانیب  یقلب ژهی در بخش مراقبت و یپرستار   یسی گزارش نو ت یفی. ارتقاءک یمحمد جواد طراح  ،یمحمد غالم   ان،یآمنه قباد  ،یطاهره طوالب .16

 1394 یکاربرد ی عملكرد قی:تحق یمارستانیاطالعات ب  ستمی)ره(کوهدشت با استفاده ازس ی نی امام خم

 مارانیب  یتمند یورضا ی زندگ تی فیبر ک  یآموزس  یبرنامه ها   یتلفن یریگ یپ  ر ی تاث ،یفرهاد  ی بابك بهاروند، عل ،یچراغ دهی سع ،یطاهره طوالب  .17

 93.یسندرم حاد کرونر

آموزش به    یبر اجرا یمارستان یاطالعات ب  ستمی از س راستفادهی . تاثیخ یش نیدکترعالء الد ان،یربابه معمار  ،دکتر ی، دکترزهره ونك  یطاهره طوالب  .18

        1392یقلب  ژهی در بخش قلب ومراقب و مار یب

  التوریوابسته به ونت  یبروز پنومون  زانیساکشن باز وبسته بر م  ر ی . تاثیخاطره عنبر   ،ی، مژگان ممان انیمنوچهر  دیناه  پور،ی عل می،نس  یطاهره طوالب . 19

       92. ژهیدر بخش مراقبت و ی بستر  مارانیدر ب   كی نامی همود تیووضع

  دیسطح ام ،یزندگ   تی فیبر ک یبرنامه بازتوان یاجرا  ریتاث  ی. بررس ی، دکترخاطره عنبر  یفاطمه قاسم   ،یمحمد  ن یر ی، ش  یطاهره طوالب .20

                                  93یزی الیهمود مارانیب  یوافسردگ

  یپرستاران شاغل در مراکز آموزش دگاهیاز د ماری منشور حقوق ب ییاجرا ت یمناسبت  وقابل یمقدم پرستو . بررس ی طوالبی طاهره ، کردستان .21

     1389-90 یاتیعمل یموانع وارائه راهكارها  ییلرستان  ،شناسا یدانشگاه علوم پزشك ی درمان
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  ی بستر  مارانی ب یار یتوسط اعضای خانواده  وپرستاران بر سطح هوش ی حس كاتیتحر   ر یتاث  ی ا سهیمقا یوند، بررس  نهی طوالبی طاهره ، محمد آد .22

 1391 ی نی بال یی کار آزما: ICUدر 

  ی دانشگاه  علوم پزشك  یعلم أتی اعضاء ه  یآموزش   یهاازین  ی.بررسنی، عنبری خاطره و گله دار نسر  بای فر   ینی، ام   ی عل انیخی طوالبی طاهره ، ش .23

 1389  شنی انگول یلرستان به  روش تر

بر درمان   ر ی و كلویو آس  تونیعصاره برگ ز  ر ی تاث یا سه یمقا ی . .بررسهیمرض  ید ی، رش  بای فر  ین ی، ام ر ی طوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ، جوانبخت ام .24

 1388تب خال از 

دانش آموزان  دبیرستانهای  شهر  خرم    BMIطوالبی  طاهره , امینی  فریبا  , خوش نیت  محسن . تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر   .25

 1383آباد

 1370-1383ختگان  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان  از  سال  طوالبی   طاهره ، جنانی فاطمه . بررسی  وضعیت  دانش آمو .26

ی خرم  طوالبی   طاهره , پیامنی شهال , امینی فریبا . بررسی  میزان رعایت  اصول  پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان های  آموزش  .27

    1383آباد

وم پزشكی  لرستان  در  طوالبی طاهره , امینی فریبا , جنانی  فاطمه , جوادی طاهره . ارتقاء آگاهی و نگرش و عملكرد  دانشجویان  دانشگاه  عل .28

 )مصوب کشوری (   1382-83مورد  مباحث  حقوقی  

لوم طوالبی  طاهره ,  گله دار  نسرین .بررسی میزان رعایت آئین  نامه انطباق امور  پزشكی  با موازین  شرع  در مراکز درمانی  دانشگاه  ع .29

   1378پزشكی  لرستان  

   1377ی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان طوالبی  طاهره ,  کاوه محمد حسین بررس .30

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

   1375آباد 

نسب مرضیه , اکبری مجید .بررسی  میزان شیوع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شهر خرم  طوالبی  طاهره , مومن  .32

 آباد  

  یمارستانهایپرستاران شاغل در ب دگاهیاز د ماریآموزش به ب  ندیعوامل موثر بر فرا ی .بررسیامینی فریبا  , طوالبی  طاهره، محمد جواد طراح .33

   1388آباد در سال   شهر خرم یآموزش 

تا   1386.از سال تین یدر درمان واژ مازولی مورت و کلوتر  نالیکرم واژ ر ی تاث ی ا سهیمقا ی فرحناز، طوالبی  طاهره.بررس یفاطمه، چنگاو  یجنان  .34

1389 

 ( 1386در مورد مشاوره قبل از ازدواج  نینگرش زوج  یفاطمه، طوالبی طاهره.بررس یفرحناز ،جنان  یی چنگا .35

 1383-84قاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره . بررسی  تاثیر  تنبیه  بدنی  بر  بروز  برخی رفتارهای  پرخاشگرانه  کودکان  .36
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با سبك زندگی  در دبیرستانهای  شهر خرم آباد  امینی فریبا  , طوالبی  طاهره , خوش نیت محسن . برسی  میزان  شیوع چاقی و  ارتباط آن   .37

83-1382 

    CPRمرادی لیال , طوالبی  طاهره  .بررسی میزان آگاهی  پرستاران  شاغل  در بخشهای  اورژانس  ویژه در مورد  مراقبت  از بیماران نیازمند   .38

 1380-81رضایی کبری , طوالبی طاهره. رضایتمندی بیمار  و همراه از اورژانسهای  استان لرستان   .39

. بررسی اپیدمیولوژیك   حوادث و سوانح مراجعه  کننده  به  1380-1378اوه محمد حسین , طوالبی طاهره . کدخدایی , نجفی  سید سعید , ک .40

 1378-80اورژانس بیمارستان شهدای  عشایر   

 پایان نامه ها و رساله ها  ج. راهنمایی   

توسط اعضای    یحس کاتیتحر   ر یتاث  ی ا سهیمقا یزاده فرزاد. بررس  می دوم( ، ابراه ی، طوالبی طاهره) راهنما  درضایمحمد، خانکه حم   نهیآد .1

 (13/12/91)دفاع 1391 ی نی بال ییکار آزما: ICUدر  یبستر مارانیب  یار یخانواده  وپرستاران بر سطح هوش 

وابسته به   یبروز پنومون  زانیساکشن باز وبسته بر م ر ی . تاث ی،  خاطره عنبر ی، مژگان ممان  انیمنوچهر  د ی، ناه ی طاهره طوالب  پور،یعل م ینس .2

 ( 1392.)دفاع زمستان ژهی در بخش مراقبت و ی بستر  مارانیدر ب  کی نامی همود تی ووضع التور یونت

  دیسطح ام ،یزندگ   تیفی بر ک یبرنامه بازتوان ی اجرا ریتاث  ی. بررسی، خاطره عنبر  ی، فاطمه قاسم  یطاهره طوالب  ،یمحمد  نیر یش .3

 تابستان(   1393)دفاع یزی الیهمود مارانیب  یوافسردگ

  ی تمندیورضا یزندگ ت یفیبر ک  یآموزس  یبرنامه ها  ی تلفن ی ر ی گ یپ  ر ی تاث ،یفرهاد  یبابک بهاروند، عل ،یطاهره طوالب  ،یچراغ دهیسع .4

 ( ریت  1394)دفاع  یسندرم حاد کرونر مارانیب

  یقلب ژهی در بخش مراقبت و  یپرستار یس یگزارش نو  تیف ی.ارتقاءکیمحمد جواد طراح  ،یمحمد عالم ،یطاهره طوالب  ان،یآمنه قباد .5

 ( 95)دفاع تابستان ی کاربرد ی عملکرد قی: تحق یمارستانیاطالعات ب ستمی)ره(کوهدشت با استفاده ازس ی نی امام خم مارستانیب

  ژهی در بخش مراقبت و التوریحاصل از ونت ی کنترل پنومون ت یف ی. ارتقاء کیحسنوند، محمد جواد طراح  ن یر یش  ،یفرشته رشنو، طاهره طوالب .6

(ICU) ( 95 ز یی )دفاع  پایمشارکت  یعملکرد قی)ره( شهرستان کوهدشت: تحق ین یامام خم  مارستانیب 

  ز یی )دفاع پاژهیمراقبت و یدربخشها   یانسان  یپرستار   یامدهایپ رامونی کورش زارع. تجارب پرستاران پ ،ی، طاهره طوالب این  یزمان  نب یز .۷

95) 

بذر کتان   ر ی زاده،  سجاد روستا. تاث ی مومن  ریزاده، ام  میفرزاد ابراه  ا،یک  ی میسل رج یا ،یفاطمه گودرز  ،ی طاهره طوالب ،یاراحمد یمعصومه   .۸

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

  تی سرد بر کفا زیال یمحلول د ری. تاثیحق ورد  د یزاده،  فرش  میفرزاد ابراه ا،یک  یم یسل رج یا ،یفاطمه گودرز  ،یطاهره طوالب ،یفاطمه احمد  .9

 زیال یهمو مارانی ب زیال ید نیوعوارض ح  ز ی الی همو د
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  قیبخش اورژانس: تحق  مارانیب  میحفظ حر  تی فی. ک یفاطمه قاسم  ،یفاطمه جنان  ،یمژگان خادم  ،یطاهره طوالب    ،یکوگان  ثیحد .10

 ی مشارکت ی عملکرد

تحت    مارانیاز درمان  ب تیبر اضطراب و تبع   یگروه یددرمانیرامی تاث ی. بررسیفروغ   دیسع  ،ی فجر، طاهره طوالب  یزهرا احمد  . 11

 .   زیال یهمود

بر    "روی" اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل سازگاری . الهام نصیری، طاهره طوالبی، نسرین گله دار،  فاطمه محمدی پور، خاطره عنبری. 12

 میکر دائم سازگاری روانی اجتماعی بیماران با پیس

  BMIپروفایل لیپید وسماق بر میوه  ر ی تاث  ی بررس خاطره عنبری. ایرج سلیمی کیا.. فرشته اله نوری، طاهره طوالبی، پرستو کردستانی مقدم،  13

    مارانیب

  عیو عوارض شاقندخون ناشتا   ،عملکرد کبد ی سماق بر تست ها میوه  ر ی تاث ی بررس. رسول محمدی، سجاد یاراحمدیطاهره طوالبی،  . نادیا خرمی ، 14

 زیال یتحت همود مارانی در ب زیال یدهمو

اوره، اسیداوریک و کفایت دیالیز در    سطوح سماق بر میوه  ر یتاث  ی بررس طاهره طوالبی، پرستو کردستانی مقدم، خاطره عنبری.. ماندانا شیخ، 15

 بیماران تحت همودیالیز

و   ی نیبال  یها بر بهبود عالئم و نشانه ن یو کورکوم تونی عصاره برگ ز بی ترک  ر یتأث رسول محمدی. .فاطمه مهرابی، طاهره طوالبی، فرحناز چنگایی، 16

 ی خارج  تالی آنوژن  ل یمبتالبه زگ مارانی ب ی زندگ تی فیک

ارتقای کیفیت آموزش درس بهداشت مادران و نوزادان م(. سادات حسینی، طاهره طوالبی)راهنمای دواکرم السادات سیده فاطمه قاسمی،  .1۷

)علوم پزشکی تهران      ای اقدام پژوهی مشارکتیدانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان : مطالعه

) 

( با  ESIبودن )  یبه روش شاخص شدت اورژانس  اژیتر  ن یارتباط ب یبررس. فرشاد طاهرپور،طاهره طوالبی، خدیجه حیدری زاده، رسول محمدی. 1۸

 139۸-99 سال خرم آباد  یمی رح  دیشه یدرمان   یدر مرکز آموزش ی بستر   19مبتال به کووید مارانی ب های امدیپ

و   ین یبال  یامدها یبر پ  تونی برگ ز یتأثیر عصاره الکل. یرسول محمد   سجاد یاراحمدی، ،داوود یادگاری ،یطاهره طوالب .الهام احمد پور، 19

 1401، خرداد19-د یمبتالبه  کوو مارانی ب یشگاه یآزما

مراقبتی در بیماران سالمت و رفتارهای خودتاثیر برنامه سالمت از راه دور بر سواد. یرسول محمد  محمد غالمی، ،یطاهره طوالب.فرهاد فالح،  20

 1401، آذر   مبتال به پر فشاری خون در معرض خطر بیماریهای شریان محیطی 
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 پایان نامه ها و رساله ها د. مشاوره    

 1380-1384 طائی , گراوند ارسالن  , طوالبی طاهره .بررسی  نوزادان مبتال  به آسفیكسی  بستری در بیمارستان شهید  آیت اهلل  مدنی  شهر خرم آباد .1

خیم پروستات  با استفاده  از رفیعی , بیرانوند فاطمه ,طوالبی طاهره  .   تعیین  فراوانی  ضایعات  پیش سرطانی  پروستات و افتراق  آنها  از هیپرپالزی خونی  خوش  .2

 Agnor 1383و H&Eرنگ  آمیزی  

نی  از نظر  بد خیمی از طریق رنگ آمیزی   اختصاص  سلولهای میواپی  تلیال  و غشا    رفیعی , بیرانوند غالمرضا , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  توده  های پستا  .3

 1383پایه  در نمونه های بخش  پاتولوژی  بیمارستان عشایر

تی  درمانی  شهر خرم طرهانی , خسروی زینب , طوالبی طاهره . بررسی  علل  مصرف شیر خشك در  شیر خواران   زیر  دو سال  مراجعه کننده به مراکز  بهداش .4

 ) پایان نامه دکترای عمومی تحقیقاتی (  1383آباد

 NICUبخش نوزادان  و سعدی نژاد  مرتضی , حدادیان علی , طوالبی طاهره  . بررسی   فراوانی  هیپوگلیسمی در نوزادان بستری  شده  با تشخیص  اولیه  پیس  در  .5

  1381بیمارستان  شهید  مدنی  خرم آباد

 1381ك توده های پستان  داود زاده  مهنوش , یوسفوند رضا , طوالبی طاهره .بررسی  کلینیكال پاتولوژی .6

 1380-81عابدینی , نگین حقوقی , طوالبی طاهره . تعیین  فراوانی  سنگهای بزاقی به وسیله سونوگرافی  .7

   1380-81ستانی وزان  دبیر.اکبری  سهیال  , دکتر دلفان بهرام , ابراهیمی  رقیه  , طوالبی  طاهره . مقایسه گیاه بومادران  و ایبوپروفن بر  دیسمنوره  دانش آم8

ه  به درمانگاه  دیابت  شهر  .سلیمان جافریان , طوالبی طاهره , قربانی زاده حسن . بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر پای  دیانتی  در بیماران  مراجعه کنند9

 72-79خرم آباد  در سال  

فردی  و برخی عوامل  خطر  در بیماران  مبتال  به حوادث عروق  مغزی بستری  در بیمارستان    .بهرامی پرویز  , اعتماد  حسین , طوالبی طاهره  . بررسی  مشخصات 10

 1378 -79شهید 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

 1378-79ط والدین  آنها   توس

. ژهیو  یدر مراقبتها ی پرستار ان یدانشجو تیآن بر خالق ر یبا تلفن همراه و تاث یزاده. نقشه مفهوم میفرزاد ابراه ،یرنجبر دلبر، طاهره طوالب نایحسنوند، م نیری.ش12

 زییپا1396

و تطابق با استرس در مردان   یشده بر عملكرد جنس لیتعد ی قلب یتوانبخش ریزاده. تاث میفرزاد ابراه  ،یطاهره طوالب ،یاریدولت خسرویک مان یپ  ،ی.محمد غالم13

 1396. دفاع:  زمستان یعروق کرونر پس¬یبا یتحت عمل جراح

 .  یمراقبت قلب ی پرستاران در بخش ها یزاده،  ترجمان دانش بر همدل میمولود رادفر، فرزاد ابراه  ،یفرد، محمد غالم  یعاطفه گله دار ،یمژگان خادم .14

به سرطان بر   ان یدر مبتال ازهاین نیا نیتأم یو چگونگ صیپس از ترخ ی مراقبت ی ازهای. نینبو یفاطمه حشمت   ،یتن، طاهره طوالب نیی، منصوره  رو یمژگان خادم .15

 . تیبه موقع غیدر یپاسخ ب  یانسان ی پرستار ی  هی اساس نظر

  تأثیر یادگیری ترکیبی بر میزان خطاهای دارویی مرحله دارودهی پرستاران بخش های، ، طاهره طوالبی، خدیجه حیدری زاده. .فاطمه محمدی پور، کلثوم فرضی16

 داخلی 
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 تاثیر برنامه مدیریت چندحرفه ایی بر بار عالیم و تبعیت رژیم دارویی   ، شیرین حسنوند، مهدی بیرجندی.. محمد غالمی، پروین قبادی، طاهره طوالبی،17

 در بیماران نارسایی قلبی مبتال به بیماریهای همراه

 ویژهاثیر آموزش اخالق حرفه ای به پرستاران بر میزان رعایت حقوق بیماران بیهوش در بخش های مراقبت ترابی، طاهره طوالبی.ت وین داود حکمت پو ، پر .1۸

 )علوم پزشکی اراک ( 

 مقاالته.    

 فارسی            

: 19- دیکوو یپاندم  یدر ط  ی مجاز وهی به ش  یپرستار  انیدانشجو ی نی بال تی آزمون صالح ی برگزار(. 1399) ،ی اراحمد یسجاد  ،یطاهره طوالب . 1

 magiran.com/p2226180 .42-33،  (5)9 ،یمجله آموزش پرستار ،یمطالعه مورد 

تجربه موفق. فصلنامه   ك یکودکان :   یپرستاران آنكولوژ  یهنگامه. توانمندساز  ی ر ی طاهره، ام  یمهناز، طوالب  #ك یبابك، صمدب  یمیعبدالكر .2

 .  39-36( :1) 8  ;1398مدیریت پرستاری. 

URL: http://ijnv.ir/article-۱-۶۶۴-fa.html 

مدیریت  فصلنامه  .برای ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در بخش ویژه قلبی HIS طوالبی طاهره، معماریان ربابه، ونكی زهره. استفاده از سیستم.3

 42-40: (4) 7 ;1397 .پرستاری

URL: http://ijnv.ir/article-۱-۶۱۲-fa.html 

اثربخشی اجرای فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با  رنجبر دلبر مینا، حسنوند شیرین، طوالبی طاهره، ابراهیم زاده فرزاد، گله دار نسرین. .4

 11-3( :4)  10 ;1397پژوهش در آموزش علوم پزشكی.  .تلفن همراه بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در کارورزی مراقبت ویژه

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-۱-۶۹۸-fa.html 

.  یجد  دیتهد كی ابوال:  ی روسی ویماری. بیکوگان  ث یحد  ،یاحیر  هی ح خشنود، سماصب  ،یخاتون زارع علم  مهیحل ،یپور، طاهره طوالب  یفاطمه جعفر.5

 .12-23(:3)19؛ 1396(.افتهیلرستان) ی دانشگاه علوم پزشك یپژوهش یفصلنامه علم 

  یعلم أتی ه ی اعضا یآموزش ی زها  این نیی مهر. تع  ید یمج دی، مج  ی محمد یس یگله دار ، خاطره عنبری، ع  نی، نسر  انیخی ش ی طاهره طوالبی، عل .6

 2 – 37،   1394) تابستان  12 یاپ ی(پ 2شماره  4دوره  ی. مجله آموزش پرستار یدلف كی لرستان با تكن ی دانشگاه علوم پزشك

خرم   ییوماما یپرستار از منظر اسالم. مجله دانشكده پرستار  تی وترب  ی. اخالق حرفه ا ی ازین دهیصادق زاده، سع زادهی عل ،یطاهره طوالب  .7

 . 1-9(:  29و28) 8؛  1394آبادافالک، 

ساکشن لوله تراشه به دوروش باز وبسته بر   ریتاث  سهیبشر.  مقا یم یرح  دیفرش ،یخاطره عنبر ان،یمنوچهر  دی،ناهیپور ،طاهره طوالب  ی عل مینس  .8

 . 65-73(:9) 3؛ 1392بر شواهد،  ی. فصلنامه مراقبت مبتن ژهی در بخش مراقبت و یبستر مارانیب  كی نامیهمود  تیوضع

توسط اعضای خانواده  وپرستاران   ی حس كاتیتحر   ر ی تاث ی ا سهیمقا یزاده. بررس  می رضا خانكه،فرزاد ابراه  دی،حمی وند، طاهره طوالب نهیمحمد آد .9

 .  67-57(:2)2؛ 1391بر شواهد،  ی .فصلنامه مراقبت مبتنژهیو یدر بخش مراقبتها   یبستر مارانیب  یار یبر سطح هوش
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  ق ی: تحقیقلب ژهی در بخش و  یمارستانی ب یك یاطالعات الكترون  ستم ی س یساز  نهی . بهیمهرداد نامدار ان،یربابه معمار  ،یزهره ونك ،یطاهره طوالب .10

 .13-5(:  5) 14؛ 1391 افته یلرستان.  ی دانشگاه علوم پزشك یپژوهش  ی. فصلنامه علم یمشارکت ی عملكرد

مورت   اهیگ  نالی کرم واژ ریتاث   یا سهیمقا یمعصومه.بررس ی زاده فرزاد، معتمد میطاهره، ابراه  یدلفان بهرام، طوالب ال،یسه  یفاطمه، اکبر  یجنان .11

    1390،بهار 1زدهم،شمارهی . یافته  ، دوره سییدایکاند  تین یدر درمان واژ مازول یوکلوتر 

  یط  یدانش آموختگان     پرستار  دگاهیاز د یحرفه ا   یازها یبا ن  ی آموزش یاهداف برنامه ها  یا سهیمقا ی فاطمه.بررس یطاهره طوالبی، الحان  .12

 66-53، 1389،تابستان2، شماره 12،دوره  افتهی یپژوهش  یسه دوره سه ساله.فصلنامه علم 

. تاثیر  آموزش  عادات و رژیم غذایی بر آگاهی   یطاهره طوالبی ، فریبا امینی، ،مهناز مردانی ، فرزانه روانشاد، الهام شیخی  فرشته ماهوت  .13

 (:11و10)4چاپ شد(؛1390)1387خرم آبادافالک،  ییوماما  ی . مجله دانشكده پرستاریرستانی موزان  چاق دبوالدین ودانش آ

گل گاو زبان   اهیروغن بذر گ  ریصبا.تاث  یورز  رضا،سالحی عل اثوندیمحمد،غ یطوالبی طاهره،غالم  ر،ی رضایی کبری , دلفان بهرام ، جوانبخت ام .14

   30- 23، 1388ز یی ،پا3، شماره 11،دوره  افته ی یپژوهش یفصلنامه علم. سیولگار س یازیبرپسور

دانش آموختگان  دگاه ی: د ی حرفه ا  ی ها از یبا ن  یآموزش  ی. تناسب اهداف برنامه ها میابراه ی فاطمه ، قربان محمد یطوالبی  طاهره،جنان  .15

 1387و زمستان  ز یی ( پا20یدر پ   ی)پ 2،شماره 8، دوره   یاموزش در علوم پزشك یرانی خرم آباد، مجله ا ییوماما یدانشكده پرستار 

 1387 افته یاز تنبیه  بدنی  . مجله  یناش یمشكالت رفتار  یماندانا . بررسی برخ  یقاسمی فاطمه , ولیزاده فاطمه  , طوالبی  طاهره، ساک .16

(. تاثیر آموزش عادات و رژیم غذایی بر  1387فرشته, شیخی, ندا. ) ,روانشاد, فرزانه, ماهوتیطوالبی, طاهره, امینی, فریبا, مردانی, مهناز,  .17

 .11-17(:11-10)4:  دو فصلنامه مراقبت امروز .آگاهی والدین و دانش آموزان چاق دبیرستانی

دانش آموختگان دانشكده  یو پژوهش یآموزش  یتها ی و فعال ی شغل تی وضع یالهام . بررس یخ یفاطمه، روانشاد فرزانه ، ش   یطوالبی  طاهره،جنان .18

 1385و زمستان  ز یی خرم آباد. مجله افالک، سال دوم شماره چهارم و پنجم . پا  ییوماما یپرستار

ر بیمارستانهای  (بررسی  میزان  رعایت اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای بیمارستانی  د1385طوالبی  طاهره ، امینی فریبا ، پیامنی شهال . ) .19

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

  یو فرهنگ  ییدانشجو ،یو مقررات آموزش  نی قوان یکارگاه آموزش  ری(. تاث 1384, طاهره. )ی, فاطمه, جواد ی, جنان بای , فر ینی, طاهره, امیطوالب .20

 .55- 49(,  1)1امروز, . دو فصلنامه مراقبت انیو نگرش دانشجو یبر آگاه

ساله   10- 12قاسمی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره .دکتر طایی نادره ، پیوستگر فاطمه . بررسی  بعضی رفتارهای  اجتماعی در کودکان   .21

 27( مجله  طب اطفال ، شماره 1384ای  که توسط والدین تنبیه  بدنی می شوند.)

( .بررسی  میزان رعایت  حدود  قلمرو  انسانی توسط  تیم درمانی از دیدگاه  بیماران  1384بشیری ,  طوالبی  طاهره )جوادی طاهره  , ویدا  .22

 33تا   29صفحه   1384تحت عمل جراحی .مجله علمی دانشكده  پرستاری و مامایی بویه گرگان . دوره سوم  شماره یك , بهار  و تابستان  

http://sci.lums.ac.ir/
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(. بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان  . طب  نظامی  بهار  1382ماندانا )  طوالبی  طاهره   , ساکی .23

 1، سال  پنجم  شماره  1382

 1381( . رضایتمندی بیمار  و همراه از اورژانسهای  استان لرستان. یافته  پائیز 1381رضایی کبری , طوالبی طاهره , اسدی بیگی محسن ) .24

( . بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان. 1380طوالبی  طاهره  ,کاوه  محمد حسین  )  .25

   2نشریه  علمی  دانشگاه علوم  پزشكی  لرستان    ) یافته(    ، سال اول    شماره 

(. بررسی  مشكالت  روانی  و رفتاری  بیماران  تاالسمی. اصول  بهداشت  روانی  شماره  1380فرزانه )  ملكشاهی فریده , طوالبی طاهره , روانشاد .26

 1380جلد سوم پاییز و زمستان  12و  11

   ( . بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسكار دهنده در دانش آموزان مدارس1380جبرئیلی رقیه , طوالبی طاهره , ناجی  زهرا  ) .27

 1380ابتدایی  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  1380ساکی ماندانا , طوالبی طاهره ) .28

 1380سوم  ، شماره  نهم و دهم  پائیز و زمستان  دانشكده پرستاری و مامایی  مشهد  سال

( بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در دانشگاه علوم  پزشكی    1380رضایی کبری , طوالبی طاهره ) .29

 1380لرستان. ویژه نامه علمی  طب و تزکیه  سال 

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو   E.P.C( . بررسی مقایسه ای تاثیر 1379طوالبی   طاهره   , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . ) .30

     1379تابستان   2مبوزورید  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   1379ر نسرین )طوالبی  طاهره   , گله دا .31

 4و 5شماره  1379علوم پزشكی  لرستان  . نشریه علمی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان ) یافته  ( سال دوم بهارو تابستان 

(  بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی   1378بادپروا  ابراهیم )طوالبی طاهره  , طراحی محمد جواد ,  .32

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

ع عفونت    مجاری ادراری  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی   ( . بررسی  میزان شیو 1378طوالبی طاهره , مومن نسب مرضیه , اکبری مجید .)  .33

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

 ملی   . 1ملی   .1    

 سخنرانی 11/1400/ 27طاهره طوالبی، تازه های  پرستاری انكولوژی، کنگره بین المللی انكولوؤی و همایش پرستاری انكولوژی، تهران،  .1 

ی، بهنام علیزاده، بیتا فالحی، معصومه حعقری زاده، ، پویا اعتصام  نیا، ترجمه و روانسنجی مقیاس نگرش برای  طاهره طوالب ،  پور یفاطمه جعفر. 2

( در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی لرستان، دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای  در مدیریت و علوم  ASHCمراقبت در منزل )

 ، سخنرانی 6/1400/  25پزشكی، تهران،  

: تجربه زیسته ارائه دهندگان مراقبت،  19-طاهره طوالبی، حشمت اله حیدری ، عاطفه ویسكرمیان، فاطمه جعفری پور، عالئم بالینی بیماری کوید  . 3

 29/11/1399دستاوردهای پژوهشی در استان لرستان، خرم آباد،

دستاوردهای پژوهشی در استان لرستان، خرم   تجربه شده، یدرک پرستاران از اختالالت رواننسرین گله دار، طاهره طوالبی،  ،  یدر یحشمت اله ح . 4

 29/11/1399آباد،

: مطالعه کیفی، دستاوردهای  19 -نسرین گله دار، طاهره طوالبی، درک پرستاران در مراقبت از بیماران مبتال به کوید ،  ی دریحشمت اله ح.5

 29/11/1399پژوهشی در استان لرستان، خرم آباد،

تجارب پرستاران  در ارتباط با نتایج پرستاری انسانی،  هفتمین کنگره ساالنه اخالق پزشكی ایران،   ی، مژگان خادمی،زینب زمانی نیا،  طاهره طوالب. 6

 18/11/99-16د ع پ مازندران، 

کشورهای در  بابك عبدالكریمی، طاهره طوالبی، مهناز صمد بیك، هنگامه امیری، الهه رحمتی، چگونه می توان به پرستاران انكولوژی کودکان در . 7

   98 وریشهر حال توسعه آموزش دادتجربه موفق یك مرکز در ایران، دومین همایش ملی فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت، تهران، 

  شیهما نی اولی، : اصول و مراقبت پرستار كی تی هماتوپوئ ی ادیبن یسلولها  وند پی، ی پور ، فربد افراسب  یجعفر ال یل، ی طاهره طوالب ،  پور یفاطمه جعفر. 8

 مقاله کامل  12/1397/ 5علی آباد کتول،  ، مراقبت و درمان یمل
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  كیبه سرطان:  ان یدر مبتال  صیپس از ترخ  ی مراقبت یازهاین  نییتب  ،ینبو  ی، فاطمه حشمت  ی، طاهره طوالب  یتن ، مژگان خادم   نیمنصوره روئ. 9

 12/1397ی، دزفول، و بازتوان یبر نوتوان یمراقبت مبتن  یمل شی هما ی،فیمطالعه ک 

 ی مل  شیهما، سندرم خطرناک كی: COPDآسم و  ی همراهی، کوگان  ثی حد ،یخاتون زارع علم مهی،حلیپور، طاهره طوالب  یفاطمه جعفر.10

 16/12/97، دهاقان، مزمن یها یماریدر ب  یپرستار

، 97/ 22/09، تهران، اثر بخش یورهبر  تی ر یمددر اعتباربخشی مراقبت پرستاری،    HISطاهره طوالبی، ربابه معماریان، زهره ونكی، کاربرد .11

 مقاله کامل 

در بخش  مارانیب  یخصوص  میحفظ حر   تیرعا زانی م  یبررسحدیث کوگانی، طاهره طوالبی، مژگان خادمی،فاطمه جنانی، فاطمه قاسمی، .12

   1397، د ع پ بمی، کنگره اخالق پرستار  نیششم ، اورژانس

  یورهبر تی ر ی مدبرای ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در بخش ویژه  قلب،   HISاستفاده از سیستم طاهره طوالبی، ربابه معماریان، زهره ونكی، . 13

 ، مقاله کامل 19/02/97اثر بخش، تهران، 

ی، پنجمین  فیمطالعه ی ک  كی : ویی مبتال به سل ر مارانیتجارب پرستاران در مراقبت از ب عاطفه گله داری فرد, طاهره طوالبی،  منصوره روئین تن،  .14

 3/9/1396کنگره اخالق پزشكی کشور، گلستان، 

  یالملل  نیکنگره ب  نینخست ، بررسی میزان رعایت کدهای اخالق حرفه ای توسط پرستاران ، حسنوند  نیر ی،شیتن، طاهره طوالب   نیمنصوره روئ.15

 1396 ، آذرد  ع  پ گلستانی، اخالق در علوم رفتار 

  میوت  ماریو ارتباط موثر پرستاربا ب منیدر مراقبت ا یمارستان یاطالعات ب  ستمیربابه. نقش ارتقاء س  انی زهره  ، معمار ی طوالبی طاهره ، ونك .16

 پوستر .   9/11/94-6تهران. اجالس سران ی.  دانشگاه علوم پزشكیوپرستار  ی. کنگره اخالق پزشكیقلب ژهی دربخش و  یمراقبت

.   یوپرستار  ی. کنگره اخالق پزشكژهی در بخش مراقبت و ی: ثمره مراقبت انسان نانی . اعتماد واطمیمژگان خادم  ،یطاهره طوالب  ا،ین  یزمان  نبیز .17

 پوستر .   9/11/94-6تهران. اجالس سران ی دانشگاه علوم پزشك

ی از دیدگاه  بیماران  تحت عمل جراحی. کنگره  جوادی طاهره  , طوالبی  طاهره. بررسی  میزان رعایت  حدود  قلمرو  انسانی توسط  تیم درمان  .18

 پوستر .   9/11/94-6تهران. اجالس سران ی.  دانشگاه علوم پزشكیوپرستار  یاخالق پزشك

-2 لرستان  ی . دانشگاه علوم پزشكی پزشك  یاز خطاها یری شگیپ  یکنگره سراسر   نی. پنچمیپزشك یو خطاها ن یسی . تله مد ی طاهره طوالب .19

 جامع  ی سخنران  4/10/94

  ی به سو یگام  یسندرم حاد کرونر مارانیب  یآموزش های ¬برنامه  یتلفن  یریگ ی. پ یفرهاد  یبابك بهاروند، عل ،یچراغ دهیسع  یطاهره طوالب  .20

  یپزشك. دانشگاه علوم یپزشك یاز خطاها یری شگیپ  یکنگره سراسر ن ی.. پنچمیدرمان   یمراقبت یاز خطاها ی ر ی شگی و پ یزندگ ت یفیارتقاء ک 

 پوستر .  4/10/94- 2لرستان
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  ی منیاصل ا 9 ت یرعا زانی م یصباح خشنود. بررس  ،یاحیر هی نژاد، سم یکوگان   ثی حد ،یخاتون زارع مهیحل  ،یفاطمه جعفرپور ،یطاهره طوالب   .21

. دانشگاه علوم  یپزشك  یاز خطاها یری شگیپ  یکنگره سراسر ن یلرستان. پنچم یدانشگاه علوم پزشك   یدرمان ی پرستاران مراکز آموزش دگاهیاز د مار یب

 پوستر .   4/10/94- 2لرستان یزشكپ

آنها . مرافبت    یسالمت عموم تی ویژه بر وضع یبخش مراقبتها  مارانیب  نیخانواده در بال  ی حضور اعضا ر ی تأث  ی . بررسنهی محمد آد ،یطاهره طوالب .22

 پوستر-   94 بهشت ی ارد 7و6. رازی ش یخانواده محور. دانشگاه علوم پزشك 

خانواده و    یتوسط اعضا ی انجام تحریكات حس ر ی تأث یمقایسه ا  یزاده. بررس می رضا خانكه، فرزاد ابراه  دیحم  ،یوند ، طاهره طوالب نهیمحمد آد .23

-     94 بهشت ی ارد 7و6. رازی ش ی ویژه. مرافبت خانواده محور. دانشگاه علوم پزشك یدر بخش مراقبت ها  ی بستر   مارانیب  یار یپرستاران برسطح هوش

 وسترپ

. زخم  كی دردرمان تب خال نوع   ر یكلوویوآس تونیعصاره برگ ز ر ی تاث سهی . مقایدی رش ه ییبهرام دلفان، فرزانه روانشاد، مرض  ،یطاهره طوالب .24

 پوستر برتر -  9/3/94، تا 7مازندران یمزمن . دانشگاه علوم پزشك

  انهیسال  شیهما  نی. اولیزیال یهمود مارانیب  یبر افسردگ   یبازتوان  ر ی. تاث یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب  ی محمد نیر یش .25

 ی سخنران 1393آذر  25سبزوار.   یعلوم پزشك. دانشگاه انیدانشجو ی پژوهش  یعلم

  نی. جهارمیزی الیهمود مارانیب  یو افسردگ دیام  زانی بر م  یبازتوان  ر ی. تاث یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب  یمحمد  نیر یش .26

 ی .  سخنران1393اسفند  17-15. رازی ش ی شبكه همكار جنوب. دانشگاه علوم پزشك ییدانشجو قاتیتحق   یها ته ی کنگره کم

  نی. سومیزیال یهمود مارانی ب ی زندگ تی فیبر ک  یآموزش خود مراقبت  ر ی. تاث یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب   یمحمد  نیر یش .27

 پوستر  -1393 ی د  12-10.  یراز  ی ها شی تهران مرکز هما ی.   دانشگاه علوم پزشكی و خود مراقبت  ماریکنگره آموزش ب 

. مراقبت  یزیال یهمود مارانی ب  یبر افسردگ ی آموزش خود مراقبت ر ی تاث  یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب   یمحمد  نیر یش .28

 پوستر .  - 93آبان  22و21همدان،  یومددجو . دانشگاه علوم پزشك

  ،یكیز ی. طب ف یز ی الیهمود مارانی ب   یبر افسردگ  ی توانبخش   ر ی. تاث یفاطمه قاسم ،یخاطره عنبر ،یکالوه ، طاهره طوالب   یمحمد  نیر یش .29

 . 93آذر  7-5، تهران.  ی وتوانبخش  ك یز ی . انجمن طب فرانیا اگنوزیو الكترود یتوانبخش

جامعه    شی هما نیقلب لرستان. دوم  یمرکز فوق تخصص یقلب ژهی در بخش و ی. مراقبت چند رشته ایزهره ونك ان،ی، ربابه معمار ی طاهره طوالب .30

 یسخنران  8/12/92- 6لرستان.   یسالم. خرم آباد، دانشگاه علوم پزشك

  نیپرستاران: راه کارها و موانع . دوم دگاهیازد مار یمنشور حقوق ب   ییاجرا تی مناسبت وقابل یمقدم .بررس  ی، پرستو کردستان یطاهره طوالب  .31

 . پوستر3/93/ 8- 7 یبهشت  د یشه ی. تهران،دانشگاه علوم پزشك یکنگره اخالق پرستار 
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  ژهیدربخش و  یمراقبت پرستار تی فیکننده ک  لیعوامل بازدارنده وتسه  ی . بررسی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك  یطاهره طوالب .32

 ،ییوماما ی خدمات پرستار ت یف یارتقاء ک یراهكارها  ی سراسر  شیهما زد،ی. یمراقبت  یگام استانداردساز نیاول -  یمشارکت ی عملكرد قی: تحق  یقلب

 190/2/91. زدی  یعلوم پزشك

  ی پرستاران. خرم آباد، کنگره سراسر  دگاهیازد ماری منشور حقوق ب  ییاجرا  تیمناسبت وقابل  یمقدم . بررس ی، پرستو کردستان ی طاهره طوالب .33

 . پوستر29/2/91-27لرستان.  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها  یری شگیپ

  یكرد ی: رویقلب ژهی دربخش و  یمارستانیب  یكیالكترون  ستمی س یساز  نهی. بهی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی ، زهره ونك یطاهره طوالب  .34

 ی. سخنران 29/2/91-27لرستان.  ی، علوم پزشك یپزشك ی ازخطاها ی ر ی شگی پ ی . خرم آباد، کنگره سراسر یپرستار   یدرکاهش خطاها رانه ی شگیپ

  ژهیدربخش و  یمراقبت پرستار تی فیکننده ک  لیعوامل بازدارنده وتسه  ی . بررسی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك ی طاهره طوالب .35

  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها  یریشگ ی پ  ی. خرم آباد، کنگره سراسر یمراقبت  یگام استانداردساز نیاول -  یمشارکت ی عملكرد قی: تحق  یقلب

 . پوستر29/2/91-27. ستانلر 

  ق ی: تحقیقلب ژهی دربخش و  یمارستانیب  یكیالكترون  ستمی س یساز  نهی. بهی، مهرداد نامدار انی، ربابه معمار ی، زهره ونك ی طاهره طوالب .36

 20/2/91. زدی یعلوم پزشك ،ییوماما ی خدمات پرستار  تیف یارتقاء ک ی راهكارها ی سراسر  شی هما زد،ی . یمشارکت ی عملكرد

  ژهیدربخش مراقبت و  یمارستانی اطالعات ب ستمی س قیاز طر  یثبت گزارش پرستار  تی فیک  یربابه . بررس  انی زهره  ، معمار یطوالبی طاهره ، ونك  .37

  1390مهر  29 -27اطالعات در سالمت ،  یمازندران، کنگره  سراسری  فناور  ی، دانشگاه علوم پزشك یارتقاء. سار  ی راه کارها ه یوارا یقلب

 (  یخنران)س

دانشگاه   یشرع مقدس اسالم در مراکز درمان  نیبا مواز  ینامه انطباق امور پزشك نیآئ تی رعا زانیم  یگله دار .بررس ن یطوالبی طاهره ، نسر  .38

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

 1390 بهشت یارد22و21شرع مقدس اسالم .  نیمواز

 میبر عال ر ی و كلویو آس  تونیعصاره برگ ز  ر ی تاث یا سه یمقا ی . .بررسهیمرض  ید ی، رش  بای فر  ین ی، ام ر ی جوانبخت امطوالبی طاهره ، دلفان بهرام  ،  .39

 ( ی)سخنران1389آبان   20-18، یاهیگ  یو داروها  یقیتلف  ی،درمانها یوعود مجددتب خال . خرم آباد، کنگره  سراسری  طب سنت ین یبال

تحت عمل   مارانیب  یتنفس   یعفونت تحتان یپرستاران در کنتر  یعملكرد مراقبت  ی ررسی ،  شیخی الهام . امیت ی انیفریبا  ، کطوالبی  طاهره  ، امینی   .40

  ی از خطاها یریشگ ی دو ساالنه پ   ناری سم ن ی. خرم آباد ،سومیپرستار یدر کاهش خطاها  یمنطق  یكرد ی: رویعموم یهوشیبا ب  ی جراح

 ( ی)سخنران 1388 بهشتیارد31و 30.یپزشك

ی  آموزشی   طوالبی  طاهره  ، امینی  فریبا  ، پیامنی شهال ،  شیخی الهام  ، بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای  بیمارستانها  .41

 سخنرانی  ، 1387دی ماه   4و   3خرم آباد همایش جامعه  سالم 
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دانش آموزان     BMIمهناز. تاثیر   برنامه   مداخله ای  تعدیل   رفتار بر   یمردان  ت،یهدا یامینی  فریبا ،نظرطوالبی  طاهره , خوش نیت  محسن ،  .42

 13/12/87و12سالمت 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   .43

 ، سخنرانی   1386همایش  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   .44

 . سخنرانی  1386باد.آ

, اولین  طوالبی  طاهره, پیامنی  شهال, امینی  فریبا, بررسی میزان  رعایت  اصول کلی  پیشگیری  از عفونتهای  بیمارستانهای  آموزشی  خرم آباد .45

 ,  پوستر  1384اردیبهشت ,  29و28سمینار سراسری پیشگیری از  خطاهای پزشكی  دانشگاه  علوم پزشكی  لرستان  

اسفند ماه  دانشكده  13و  12طوالبی  طاهره, امینی فریبا , چاقی  مهمترین  بیماری مزمن  عصر حاضر , همایش سراسری  بیماری های مزمن  .46

 , سخنرانی  1383پرستاری و مامای خرم آباد, 

, همایش سراسری  مفاهیم  پرستاری  استان  طوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی شیوع افسردگی  در سالمندان  بازنشسته  خرم آباد  .47

 , پوستر 1382آذر ماه ,  13و12گلستان   

طوالبی طاهره , قارونی محمد حسین , جافریان سلیمان , بررسی  خصوصیات فردی مبتالیان به تب  کریمه  کنگو استان لرستان, همایش    .48

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

 , سخنرانی   1381طوالبی طاهره , ساکی  ماندانا , خدمات  پرستاری  توانبخشی, کنگره  سراسری  توانببخشی ,  .49

( پوستر همایش سراسری طب نظامی   1381.طوالبی  طاهره , بررسی  عوارض  جسمانی  ناشی از حوادث نخاعی  در جانبازان  استان لرستان)50

 ( پوستر1381همایش سراسری  حوادث    خرم آباد )  -( سخنرانی  1379مهر)  15-17اهلل دانشگاه  بقیه 

ر  طوالبی  طاهره , طراحی  محمد جواد , بادپروا  ابراهیم , بررسی میزان  شیوع  آلودگی  به اکسیور  در دانش آموزان  مدارس ابتدایی  شه  .51

)  نتهرا دومین کنگره   بین المللی داخلی ـ    -( پوستر 1379سمینار سراسری مراقبت  از بیمار  مبتال  به بیماری های  عفونی شیراز) -خرم آباد, 

 (  پوستر1380

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید  عمقی    E.P.Cطوالبی   طاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر  .52

 ( سخنرانی  1379در بیماران تحت عمل  جراحی بزرگ شكمی . همایش اصول پیشگیری  مازندران)

، هپارین و توام آنها   بر پیشگیری  از ترو مبوزورید    E.P.Cطاهره , عالی داعی  شاپور , معماریان  ربابه . بررسی مقایسه ای تاثیر طوالبی    .53

 ( .  1379عمقی  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    Bشیوع  هپاتیت   طوالبی  طاهره , ملكشاهی فریده.  بررسی  میزان  .54

دومین کنگره    ـ, پوستر  1380دی ماه,  19-15بیمارستان   شهید  مدنی  خرم آباد  ,  دهمین کنگره    بیمار یهای  عفونی  و گرمسیری ایران، تهران 

 1380آبان    5 - 10تهران   بیماری  های  گوارش  و کبد ایران  ،

طوالبی  طاهره , ملكشاهی فریده. بررسی  میزان آگاهی مادران  در  مورد نارسایی رشد کودکان .همایش سراسری بهداشت خانواده . خرم   .55

 ) سخنرانی (  1380آبان   15-16آباد 

اولین همایش پرستاری و  . Intensiveطوالبی  طاهره ، ملكشاهی فریده  . رژیمهای  مختلف انسولین  درمانی  با تاکید  بر انسولین   در مانی    .56

 ، پوستر   1380مهر   14-17مامایی  غدد  درون  ریز  تهران  

 , سخنرانی 1379نی  مدیریت   در پرستاری  سوم و چهارم  اسفند, طوالبی  طاهره , روشهای  تقسیم کار  در خدمات پرستاری  , همایش استا .57

  طوالبی  طاهره  , کاوه  محمد حسین , بررسی تاثیر  آموزش رژیم غذایی بر  آگاهی و عملكرد  بیماران  همو دیالیزی استان لرستان, ششمین .58

،   منبه  بیماری  مز  مبتالیان  در  مراقبت  و   آموزش  سراسری  مایشه پوسترـ,  1379بهمن 24 –  27کنگره تغذیه ـ دانشگاه علوم پزشكی اهواز 

 1380آیان  9و 8  -مشهد مقدس    

،    طوالبی  طاهره , ایجاد محیط  کاری سالم  در میان  تغییر  و تحوالت   سازمان, کنگره  سراسری مدیریت   و رهبری  اثر بخش  در پرستاری .59

 , پوستر 1378تهرانسازمان تأمین  اجتماعی  

نفت     طوالبی  طاهره, کاربرد  رادیو تراپی : درمان  شفابخش  و تسكینی , همایش  علمی  پرستاری  و سرطان،  تهران  ـ بهداری و بهداشت  صنعت .60

 , سخنرانی  1377آذر  ماه , 

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

 , پوستر1374مراقبت  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 .62

 ,  سخنرانی 1374انآب

شهر   طوالبی   طاهره  , بررسی علل  ناهماهنگی  بین  کادر آموزش  و خدمات  پرستاری  در دوره کارورزیهای  دانشجویان   ترم پنجم  پرستاری  .63

 وستر  , پ  1374خرم آباد ,   سمینار  سراسری  بررسی مسایل  آموزش  بالینی  پرستاری و مامایی  دانشگاه  علوم پزشكی , 

دانشگاه    یدر خوابگاه ها  انیتوسط دانشجو نیلیس  یپن قیتزر  وعی ش ی زاده. بررس  میفرزاد ابراه ،یبهرام دلفان، طاهره طوالب ،یمحسن  ی مهد .64

 29/2/91-27لرستان،  ی، علوم پزشك یپزشك یازخطاها  یری شگیپ  یلرستان. کنگره سراسر یعلوم پزشك

،   یپزشك ی ازخطاها یر ی شگ ی پ  یاطاق عمل. کنگره سراسر  یقیتزر  یطرح، رنگ ونوشتار داروها  ی. استاندارد سازیطاهره طوالب  پور،یعل م ینس .65

 91/ 29/2-27لرستان،  یعلوم پزشك
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ارتقاء   ی سراسر  ناری سم نیسالمت کودکان و نوجوانان.سنندج، سوم یبرا  یجد   دیتهد  ینامطلوب زندگ وهیامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره. ش  .66

 2/1388/ 16و17مزمن( یها یماری سالمت )ب

  ی ،کنگره سراسر  رازی سالم. ش یو داشتن زندگ  یاز چاق  یریشگ ی راه پ  نیدر نوجوانان آسان تر  یزندگ   وهیامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره. اصالح ش .67

 13/12/87و12سالمت نوجوان، 

  4و   3سالم. همایش جامعه  سالم  ی زندگ یها  وهی ارتقاء ش یزمان برا ن یبهتر  یمحمد جواد. دوران کودک  یامینی  فریبا ، طوالبی  طاهره، طراح  .68

 سخنرانی  ، 1387دی ماه  

 1386بیماران عفونی  همایش  سراسری  تازه های پرستاری و مامایی،  امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .   نقش پرستاران در نظام نوین  مراقبت از  .69

 1386امینی  فریبا ، طوالبی  طاهره .  استفاده  از  دستگاه  دیجیتالی  شخصی  روش سودمند ، همایش کشوری خطاهای پزشكی  ،  .70

ری از  جنانی فاطمه ،  طوالبی طاهره  . بررسی  اپیدمیولوژیك  حوادث ترافیكی  و پیامدهای آن  در ایران و جهان. اولین  کنگره  سراسری پیشگی .71

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

دن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه  .   اولین  کنگره  سراسری  پیشگیری   امینی  فریبا ،  طوالبی  طاهره   .  راهكارهای  جهت   مطلوب   نمو  .72

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

پزشكی  کاربردی ،  پیامنی اکبر، پیامنی شهال ، امینی فریبا ،طوالبی  طاهره. ترانسكسوالیسم و دیدگاه  قانونی  فقهی ، کنگره  کشوری اخالق  .73

1385 

پیامنی شهال، پیامنی اکبر، امینی فریبا ،طوالبی  طاهره . پبشگیری  از خطاهای پرستاری کامی در جهت  حفظ حقوق بیمار،، کنگره  کشوری   .74

 1385اخالق پزشكی کاربردی،  

 1385الق پزشكی کاربردی ،امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره. تاریخچه بیواتیك، کنگره  کشوری اخ .75

  قاسمی  سید  فاطمه ، ولیزاده  فاطمه ،  طوالبی  طاهره . بررسی  ویژگیهای فردی و خانوادگی  کودکانی که توسط والدین  تنبیه  بدنی می .76

 1384(    ،  چهارمین   کنگره  مراقبتهای  پرستاری ومامایی )  ارتقاء سالمت  1384شوند، بیماری های کودکان ایران ،   

لمللی   امینی   فریبا، پیامنی شهال، طوالبی طاهره . راهكاری هایی جهت  مطلوب نمودن  شرایط محیطی  پس از بروز  حادثه ، سومین کنگره  بین ا .77

 1384بهداشت  ،  درمان  و  مدیریت  بحران  در حوادث  غیر مترقبه  ،

والبی  طاهره , کاستی های آموزش بالینی  در پرستاری از دیدگاه  دانشجویان پرستاری, هفتمین  پیامنی شهال ,پیامنی  زهره , امینی فریبا , ط  .78

 1384همایش کشوری آموزش پزشكی, 

سری   امینی فریبا ,پیامنی شهال , طوالبی طاهره , اصالح  شیوه  زندگی بهترین  و آسانترین  راه پیشگیری  از چاقی  در نوجوانان, همایش سرا .79

 1384آبان ,  15-16ء سالمت کودکان  , دانشكده پرستاری و مامایی  قزوین ارتقا
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  13و   12امینی  فریبا , طوالبی  طاهره , ارزیابی  شیوه  زندگی راهی  برای پیشگیری چاقی در نوجوانان , همایش سراسری  بیماری های مزمن  .80

 انی  , سخنر  1383اسفند 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  .81

 , پوستر 1383دی ماه  ,   2و1بیمارستان شهدای  عشایر, همایش سراسری  تروما کرمانشاه  

   جبرئیلی  رقیه , طوالبی  طاهره , ناجی  زهرا, بررسی  میزان  شیوع  ریزش مو منطقه ای  و اسكار دهنده در دانش آموزان مدارس  ابتدایی .82

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

عایت  محدوده قلمرو گرایی بیماران  جراحی . همایش  سراسری  مفاهیم  پرستاری  استان جوادی  طاهره , طوالبی  طاهره . بررسی میزان ر .83

 , پوستر    1382آذرماه   12-13گلستان 

  رضایی کبری , طوالبی  طاهره , جوادی طاهره , بررسی   نظرات   دانشجویان   خوابگاهی  در مورد  عوامل  موثر   بر یادگیری  و پیشرفت  .84

 1381خرداد ,  1ومین  همایش  کشوری  دانشجو  و  بهداشت  روان  خرم آباد ، تحصیلی , د

اسفند   8و 7سمینار  سراسری  بهداشت  و توسعه     -جهانبانی    ,  جوادی طاهره , طوالبی  , بهداشت  استخر های شنای شهرستان   خرم آباد ,   .85

 , پوستر   1380ماه خرم آباد, 

طوالبی  طاهره , قربانی زاده حسن , بررسی  میزان شیوع  و برخی  عوامل  خطر  دیابتی  در بیماران مراجعه کننده به  جافریان  سلیمان ,   .86

 , سخنرانی   1380مهرماه ,  14-17, اولین همایش  پرستاری و مامایی  غدد درون  ریز   72-79درمانگاه  دیابت  شهر خرم آباد    

طاهره  .  انسولین های در  دسترس  و  آنالوگهای  جدید انسولین  و مراقبتهای پرستاری .  اولین  همایش  پرستاری و  ملكشاهی فریده  ،  طوالبی    .87

 ، پوستر   1380مهر  ماه   14-17مامایی  غدد درون  ریز  

ایش سراسری  پرستاری  در بحران  تهران ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , بررسی  سالمت روانی  جانبازان قطع نخاعی  ، استان لرستان , هم .88

 1380  هآبان  ما  9و  8, پوسترـ  همایش سراسری  آموزش و مراقبت  در  مبتالیان  به  بیماری های  مزمن  ،  مشهد مقدس  ـ   1380آبان ,   89-15

نش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد توسط والدین   ساکی  ماندانا , طوالبی  طاهره , طراحی محمد جواد , بررسی   ارضا ء نیازهای  روانی  دا .90

 , سخنرانی   1379مهرماه ,  27-29آنها, سمینار  سراسری  بهداشت  روانی و اختالالت  رفتار  کودکان  و نوجوانان  زنجان 

,  رضایی کبری, طوالبی طاهره , بررسی و مقایسه  وضعیت تحصیلی  دانشجویان  خوابگاهی  و غیر خوابگاهی  در دانشگاه علوم  پزشكی   لرستان .91

 , سخنرانی  1378سمینار سراسری دانشجو و بهداشت و روان, 

غربالگری عفونت   مجاری  ادراری   در  دانش آموزان  مدارس     مومن  نسب  مرضیه ،  طوالبی  طاهره  ،  طراحی محمد جواد  ،  اکبری مجید  . .92

 پوستر 1378مهر    29و  28ابتدایی شهر خرم آباد  ،  همایش  سراسری  طب  پیشگیری  همدان  ،  
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ادره  .  بررسی  گزارش معلم  از بعضی از  رفتار های  اجتماعی   قاسمی  فاطمه  ،  ولیزاده  فاطمه   ،   طوالبی  طاهره   ،  ساکی ماندانا  ،  طائی  ن.. 11

 1385ساله  ای که   توسط  والدین  تنبیه  بدنی می شوند  .   هیجدهمین  همایش  بین المللی  بیماری های  کودکان  ،  تهران  آبان    7-9در کودکان   

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


 
 

 

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

                  http://sci.lums.ac.ir                                                     066- 33120232تلفن:                  

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1401ماه   آذر

 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  ➢

 .1396 رفیع،  اندیشه انتشارات: تهران.  پرستاری در  عملکردی  تحقیق.   معماریان  ربابه  ونکی، زهره طوالبی،  طاهره ➢

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت ➢

 کنون  تا  1394 زمستان  یافته  تحریریه هیات عضو ➢

   کنون  تا 1383 سال از (  افالک) ومامایی پرستاری دانشكده   فصلنامه مسئول مدیر  ➢

 کنون   تا 81   سال از  یافته  پژوهشی علمی  فصلنامه  مقاالت داوری ➢

 کنون تا 1391 سال از پرستاری مدیریت فصلنامه   مقاالت داوری ➢

 داوری مقاالت فصلنامه حیات دانشكده پرستاری مامایی تهران   ➢

 کنون تا13 91 سال از پرستاری آموزش فصلنامه ت مقاال  داوری ➢

 کنون  تا 1392   سال  از  المللی بین  مقاالت  داوری ➢

 کنون  تا  1383 سال از(  افالک) ومامایی پرستاری  دانشكده   فصلنامه  مقاالت اورید          ➢

 عضویت در مجامع  ➢

 1382 رانیا یعضوسازمان نظام پرستار  ➢

 1384رانی ا یپرستار یعلم  عضوانجمن ➢

 1392 رانیا یاسالم یچمهور   یانجمن  آموزش علوم پزشك  عضو ➢

 وقبل 1386 یجامعه پزشك  جیبس  عضو ➢

 1379صندوق 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 
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