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 : سوابق تحصيلي -ب
 

سال اخذ  مقطع و گرايش  عنوان رشته تحصيلي رديف

 مدرك

 دانشگاه 

 علوم پزشکي بابل 1731 کارشناسي پرستاری 1

آموزش داخلي وجراحي-پرستاری 2  علوم پزشکي ايران 1737 کارشناسي ارشد 

وم بهزيستي و توانبخشيعل 1731 دکترا آموزش پرستاری 7  

 

 بررسي کيفيت زندگي بستگان درجه يک مراقبت کننده از بيماران مبتال به سرطانعنوان پايان نامه کارشناسي ارشد:     

  مان يزدیناهيد سلاستاد مشاور :                       مريم عاليخانياستاد راهنما : 

 

 COPD به مبتال سالمندان در نمندسازیتوا فرايند تبيين : دکترا نامه پايان عنوان

 محمدی عيسي دکترو  فالحي مسعود دکتر : مشاور اتيداس           محمدی فرحناز دکتر : راهنما استاد

 

 سال  11 سوابق آموزشي و تدریس : 

 

 زشي و پژوهشي :وآم و دوره هاي  شرکت در کارگاه هاي
 

 وزارت( مطهری شهيد جشنواره کشوری کارگاه ، OSCE - -،سوال طرح ،تدريس روش :آموزشي کارگاههای

 پرستاری مراقبتهای کارگاه ،آموزشي نوين روشهای کارگاه- آماری تحليل و تجزيه آموزشي دوره،  )بهداشت

 (سالمندان از



 2 

 در ها داده تحليل و تجزيه مهارتهای نويسي مقاله کيفي تحقيق روش کمي تحقيق روش :پژوهشي کارگاههای

 تحقيقات

 

 :  خاتمه یافته ح هاي تحقيقاتيطر
 

 )مجری(ارتباط عوامل استرس زای زندگي با بروز سرطان-0

 تاثير يک برنامه ورزشي منظم هوازی بر عزت نفس دانشجويان پرستاری)همکار اصلي طرح( -2

بخش کموتراپي  بيماران بستری درعوارض حاد ناشي از ترانسفيوژن فراورده های خوني در-7

 )مجری دوم طرح(م سجاد)ع(رامسربيمارستان اما

 )مجری طرح( وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاری-1

 تاثير تزريق بيس فسفوناتها بر ميزان درد وکيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان-1

 )همکار اصلي طرح( 

 :طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا

روان مراقبین خانوادگی سالمندان بررسی تاثیر آموزش تاب اوری بر سالمت  -1

 )مجري طرح(آلزایمری

 )همکار اصلي طرح(زاری در پرستارانآتاثیر آموزش بر شناسایی سالمند -2

تاثير اجرای مدل مراقبت پي گير با استفاده از الگوی روی بر روش های مقابله ای در   -7

 (همکار اصلي طرح) بيماران با نارسايي قلب

 انشجویي:راهنماي پایان نامه هاي د

 بررسی تاثیر آموزش تاب اوری بر سالمت روان مراقبین خانوادگی سالمندان آلزایمری-1

 استاد راهنمای دوم-دانشجو: مهدی رستمي

 زاری در پرستاران آتاثیر آموزش بر شناسایی سالمند -4

 استاد راهنمای دوم-عاطفه عليپوردانشجو: 

رواني سالمندان مبتال به نارسايي  _ازگاری جسمي بر س های ايروبيک و مقاومتي تأثير اجرای ورزش-3

 استاد راهنمای اول-دانشجو: علي پورحبيب  قلبي

 

 الت علمي پژوهشي چاپ شده:مقا 

بررسي کيفيت زندگي بستگان درجه يک مراقبت کننده از بيماران مبتال به -1

 (، نفر اول 37تابستان  ،)فصلنامه دانشکده پرستاری ايرانسرطان
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ندگي بستگان درجه يک مراقبت کننده ازبيماران مبتال به سرطان برحسب برخي کيفيت ز-2

 (، نفر اول31، بهار و تابستان )دوفصلنامه دانشکده پرستاری گيالنازمتغيرهای فردی آنان

مجله دانشگاه )ارتباط ريزمغذی آهن با مشخصات فردی وخانوادگي کودکان دبستاني-7

 (شم، نفر ش31، آبان علوم پزشکي بابل

)مجله دانشکده راهکارهای مقابله با تنش دربيماران تحت همودياليز عوامل تنش زا و-1

 (، نفر سوم31، پائيز پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

)مجله دانشگاه تاثير يک برنامه ورزشي منظم هوازی بر شدت سندرم قبل از قاعدگي-1

 (، نفر اول31، شهريور علوم پزشکي بابل

)مجله دانشگاه  رنامه ورزشي منظم هوازی بر عزت نفس دانشجويان پرستاریتاثير يک ب-6

 (، نفر دوم36، ارديبهشت علوم پزشکي بابل

)مجله ارتباط خستگي ناشي از آنمي با کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان-3

 (، نفر دوم33، بهار دانشگاه علوم پزشکي قزوين

يت قلبي ناشي از آنتراسايکلين درمبتاليان به کارآيي بيومارکرهای قلبي درسم-3

 (، نفر سوم33، زمستان )مجله دانشگاه علوم پزشکي قزوينسرطان

، ) مجله دانشکده پرستاری همدانارتباط عوامل استرس زای زندگي با بروز سرطان-3

 (، نفر اول33تابستان 

جله دانشکده )مآنمي فقرآهن درزنان سنين باروری شهرستان های رامسر وتنکابن-11

 (، نفر دوم33، زمستان پرستاری اروميه
11- Randomized comparison of granisetron plus dexamethason with granisetron 

alone for the    control  of acute chemotherapy-induced emesis and nausea. بيمارستان  
)مجله  بين المللیijmsشریعتی تهران( - April 2009         نویسنده چهارم 
12--Two cases of castleman disease with nonspecific clinical presentation     

شریعتی تهران(  ijmsمجله بين المللی(- Mar 2009         نویسنده مسئول 
 

13- A CASR REPORT OF MEGALOBLASTIC ANEMIA WITH HISTORY OF 

ADDISON  DISEASE)شریعتی تهرانijmsمجله بين المللی(- Jan 2010   نویسنده مسئول 
 

)مجله آمنوره ناشي ازشیمي درماني درمبتالیان به سرطان پستان تحت شیمي درماني ادجوانت-14

 (، نویسنده مسئول88، دانشگاه علوم پزشکي مازندران

علوم پزشکي  )مجله دانشگاهعوامل خطرساز سرطان پستان دردوگروه سالم ومبتال به سرطان پستان -15

 (، نویسنده مسئول88، تابستان قزوین
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)فصلنامه گزارش یک مورد سرطان معده با تظاهرات بالیني وآزمایشگاهي کم خوني مگالوبالستیک-16

 (نویسنده مسئول-88، زمستان مطالعات نوین خون

سرطان)مجله مقایسه اثربخشي ایمي پنم وسفتازیدیم دردرمان تب ناشي از نوتروپني درمبتالیان به -17

 ( ، نفر اول88، تابستان دانشگاه علوم پزشکي سمنان

، آبان يزدگزارش يک مورد سارکوئيدوز بدون درگيری ريوی)مجله دانشگاه علوم پزشکي  -13

 (، نويسنده مسئول33

هراس در بيماران آنميک مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بيمارستان امام  -13

 (، نويسنده مسئول33، تابستان وين خون)مطالعات نسجاد)ع(رامسر

شاخص های اپيدميولوژيک و بدخيمي سرطان معده در بيماران مراجعه کننده به کلينيک -21

 ، نويسنده مسئول( 31 ، ارديبهشتانکولوژی)مجله دانشگاه علوم پزشکي يزد

پرستاری ) مجله ارتباط نگرش به زندگي با کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان-21

 (، نفر اول33، زمستان دنا

 به کننده مراجعه بيماران در معده سرطان بدخيمي و اپيدميولوژيک های شاخص-22

، 31، ارديبهشت )مجله دانشگاه علوم پزشکي يزدسجاد امام بيمارستان انکولوژی کلينيک

 (نويسنده مسئول

 يافته های اساس بر يکسال زير کودکان در گاستروازوفاژيال ريفالکس بررسي-27

 (نفر ششم-31، شهريور )مجله دانشگاه علوم پزشکي يزدباليني عاليم و سونوگرافيک

 سرطان به مبتال زنان در چرب کبد بروز با تاموکسيفن و درماني شيمي بين ارتباط-21

 ( نويسنده مسئول-32، شهريور )مجله دانشگاه علوم پزشکي يزدپستان

اری از وضعيت آموزش باليني دردانشگاه علوم پزشکي بررسي ديدگاه دانشجويان پرست -21

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم  -بابل)دوفصلنامه آموزش پزشکي

 ( نفر اول-31، زمستان پزشکي بابل

علل بروز تب در بيماران نوتروپنيک بستری در بخش انکولوژی بيمارستان امام سجاد )ع( -26

 (چهارمنفر ، 37رامسر )فصلنامه پژوهشي خون، پائيز 
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بررسي تاثير پاميدرونات بر دردهای استخواني در بيماران مبتال به متاستازهای استخواني -23

 وم(نفر د-32)مجله علوم پزشکي اردبيل، تابستان 

تحليلي بر مداخالت توانمندسازی سالمندان مبتال به بيماری مزمن )مديريت ارتقای -23

 نفر اول(-32پاييز  -سالمت

29-A concept analysis of empowerment in the elderly with chronic diseases (hybrid 

model). (Asian Nursing Research-June 2014)- نفر اول 

30- Barriers to and Factors Facilitating Empowerment in the Elderly people with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease. (MJIRI- Accepted for publication- 2014)  نفر اول 

ارتباط استنشاق غيرفعال دود سيگار با سطح سرمي فريتين و وضعيت رشد جسماني -71

 ، نفر دوم(33ات نوين خون، تابستان کودکان دبستاني )فصلنامه مطالع

بررسي عوامل خطرساز سرطان پستان در رامسر و تنکابن )مجله علوم پزشکي قزوين، -72

 ، نفر سوم(33تابستان 

اعتبار سنجي ابزارنگرش به زندگي دربيماران مبتال به سرطان بيمارستان نمازی  -77

، نفردوم و نويسنده 21، دوره 33ه ، شمار1731، )مجله دانشکده پرستاری شهيد بهشتيشيراز

 ( مسئول

شاخص های پيش آگهي در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک -71

، 22، دوره 37بهمن ، انکولوژی بيمارستان امام سجاد )ع( رامسر )مجله علوم پزشکي ايالم

 ( ، نفر چهارم3شماره

 دانشگاه علمي مجلهاز سکته مغزی ) بررسي شيوع و عوامل خطر افسردگي زودرس پس-71

 ، نفر پنجم(   103شماره  24 , دوره , 1173 تير و خرداد  ،زنجان پزشکي علوم

 

 حال بررسي در  تمقاال

1-Empowering the elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: 

Organizing living with COPD (under review) 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1166
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1166
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=54126
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=54126
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Zahra Fotoukian
1
, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi

2
, Masoud Fallahi Khoshknab

3
, Eesa 

Mohammadi
4
, Razieh Froutan

5  
, Ali Pour-Habib

6 

 

2- Comparison of the therapeutic effects of levetiracetam and sodium valproate on the 

containment of migraine headaches (under review) 

Ebrahimi R
1
, Zirakjoo A

2
, Fotoukian Z

*3

, Ghaffari F.
4 

3-The effectiveness of Ibuprofen and Lorazepam combination therapy in treating the 

symptoms of acute migraine (under review) 

 

Ebrahimi R, Ghaffari F, Ramazani A, Fotoukian Z. 

مقايسه پرخاشگری، هيجان خواهي، عاطفه مثبت و منفي در افراد دچار ضربه مغزی و       -4

 افراد سالم
            محمدرضا زربخش بحری1، رضا ابراهيمي راد2، غزال سليماني7، زهرا فتوکيان1 ، علي پورحبيب*5

 
 

 هاي داخلي و خارجي  ارائه شده در کنگرهمقاالت 
 

 کنگره هاي داخلي:
-)سخنراني بررسي کیفیت زندگي بستگان درجه یک مراقبت کننده از بیماران مبتال به سرطان-1

 (1181کنگره سرطان مشهد،

کننده ازبیماران مبتال به سرطان برحسب برخي کیفیت زندگي بستگان درجه یک مراقبت -2

 (1181همایش بحران درخانواده،رامسر-)سخنراني ازمتغیرهای فردی آنان

 (1187کنگره داخلي تهران،-)سخنراني خستگي ناشي از آنمي دربیماران مبتال به سرطان-1

تیک تحت درمان با گزارش یک مورد لنفادنیت ناشي از توبرکولوزیس دربیمار مبتال به آنمي آپالس-4

 (1188سیکلوسپورین)سخنراني،کنگره داخلي تهران

همایش ارتقاء سالمت -تاثیر یک برنامه ورزشي منظم هوازی بر شدت سندرم قبل از قاعدگي)پوستر-5

 (1185همدان،

 (1185ارتباط عوامل استرس زای زندگي با بروز سرطان)پوستر،کنگره داخلي تهران -6

سالمت  ،همایش آموزش-)پوسترCVADارتقاء سالمت درمراقبت از اصول کنترل عفونت جهت-7

 (1186وکیفیت زندگي 

 (1187کنگره داخلي تهران-عوامل خطرساز سرطان پستان در دوگروه مورد وشاهد)پوستر-8

و ارتباط آن با خصوصیات پاتولوژی تومور در بیماران  HER-2/neu Overexpression رزیابيا-8

همایش خون وانکولوژی  پوستر،( در بیمارستان امام سجاد )ع( رامسرمبتال به سرطان پستان 

 (1187تنکابن
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نگره ک ،)پوسترآمنوره ناشي از شیمي درماني ادجوانت در زنان غیر یائسه مبتال به سرطان پستان-11

 (1188داخلي تهران

یمارستان امام اهمیت پیش آگهي تهاجم عروقي ولنفاوی بیماران مبتال به سرطان پستان مهاجم درب-11

 (1188نقش پرستار وماما،  همایش بیماریهای مزمن، )پوستر،81-87سجاد)ع(رامسر طي سالهای 

آذر  توانبخشي و الکترو دیاگنوز ایران، پرستاری توانبخشي در ایران)سمینار سالیانه طب فیزیکي،-12

1181) 

ری آموزش پزشکي و اجرای برنامه خود توانمندی در تدریس درس زبان تخصصي)همایش کشو-11

 . 1181بهمن  پنجمین جشنواره شهید مطهری،

ارائه مقاله  -نقش فناوری اطالعات در توسعه دانشگاه ایده آل )کنگره سراسری سالمت دانشگاهها-14

 (81بصورت پوستر، دی ماه 

دانشگاه توانمندسازی در سالمندان مبتال به بیماری مزمن ریوی) کنگره بین المللي بیماریهای ریه  -15

 (82پائیز  -شهید بهشتي، ارائه مقاله بصورت سخنراني

عوامل موثر بر توانمندسازی سالمندان مبتال به بیماری مزمن ریه )کنگره بین المللي بیماریهای ریه -16

 (82پائیز  -ارائه مقاله بصورت پوستر-دانشگاه شهید بهشتي

)کنگره انکولوژی و  ساری نسبت به سرطان بررسي آگاهي کارکنان زن بیمارستان امام خمیني شهر-17

 (84هماتولوژی مشهد، ارائه مقاله بصورت پوستر، پائیز 

بیماری )همایش بیماریهای  : ساماندهي زندگي باCOPDتبیین فرایند توانمندسازی در سالمندان  -18

  (85دیبهشت ار ،سخنرانيارائه مقاله بصورت -مزمن در سالمندان: دانشکده پرستاری و مامائي رامسر
 

 ضویت درکميته هاي علمي یا کميته هاي داوري همایش هاي سراسري برگزار شده:ع -د
 

 رديف نام همايش زمان برگزاری سمت

 1 بحران درخانوده 1181 )داوری مقاالت(عضوکمیته علمي

 1186 )داوری مقاالت(عضوکمیته علمي

 
 2 کیفیت زندگي سالمت، آموزش،

 1 نقش پرستار وماما بیماریهای مزمن، 1188 مقاالت(عضو کمیته علمي)داوری 

 4 آموزش پرستاری، چالش ها و راهکارها 1187 عضو کمیته علمي)داوری مقاالت(

 5 بیماریهای مزمن در سالمندان 1185 عضو کمیته علمي)داوری مقاالت(
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 : سوابق اجرائي -ه
 

 مرکز مدت عنوان فعاليت ردیف
جراحي-مدير گروه داخلي 0 سال 2   دانشکده پرستاری ومامائي رامسر 
سال 7 دانشکده پرستاری ومامائي رامسر EDOمسئول  7  دانشکده پرستاری ومامائي رامسر 
سال 7 عضو کميته داوری جشنواره شهيد مطهری 3 گاه علوم پزشکي بابلدانش   
سال11 عضو شورای آموزشي وپژوهشي دانشکده 4  دانشکده پرستاری ومامائي رامسر 
سال 11 استاد مشاور 5  دانشکده پرستاری ومامائي رامسر 
 دانشکده پرستاری ومامائي رامسر  31 ماه از تير  مديرگروه اصول و فنون پرستاری و امور باليني 6
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