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عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري :
-

بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان مبتال به لوسمی بستری در
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

استاد راهنما  :سرکار خانم دکتر ربابه معماریان
استاد مشاور  :سرکار خانم دکتر فاطمه الحانی
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سوابق آموزشي و تدريس :
تاریخ و تحوالت  ،اخالق  ،قوانین و مقررات پرستاری سالهای  48-48دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاری
رامسر

 اصول و فنون پرستاری از سال 2848تاکنون دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاری رامسر -مفاهیم پرستاری از سال  2848تاکنون دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاری رامسر

 پرستاری کودکان – کودک سالم از سال  2848تاکنون دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاریرامسر
 پرستاری کودکان – کودک بیمار از سال  2848تاکنون دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاری رامسر بیماریهای شایع کودکان ایران و طرق پیشگیری از آن – رشته بهداشت از سال  2841تاکنون دانشگاه علومپزشکی بابل -دانشکده پرستاری رامسر
-تکنولوژی آموزشی-رشته بهداشت از سال  2838دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاری رامسر

شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي و پژوهشي :
-2کارگاه آموزشی طرح درس و فنون تدریس 2848/22/3
 -8کارگاه روش تحقیق  88لغایت  81دی ماه 2848
 -8کارگاه سئواالت امتحانی 2848/21/7
 -8کارگاه آموزشی ارزشیابی برنامه 2844/28/81
 -5کارگاه اخالق در پژوهش پزشکی 2847
 -1کارگاه پورت فولیووالگ بوک 2841
 -7کارگاه آموزش بر بالین بیمار ( 2848 Log Book & Portfolio ) Bed-side teaching
 -4کارگاه نگارش مقاالت پزشکی 2848
 -3کارگاه آموزشی کامپیوتر 2848
 -21دوره آموزشی تئوری و عملی کاربردی کامپیوتر  ،تهران 2842
 -22دوره آموزش احکام نماز بیماران  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 2871 ،
-28کارگاه ارزشیابی نوین دانشجو ،2847دانشگاه علوم پزشکی بابل
-28کارگاه آموزشی 2838، End note
-28کارگاه آموزشی مراقبت سالمندی2838
 -25سمینار آموزشی اکوسیستمی از کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی2831
 -21گارگاه مجازی 2831 Finding The Right Journals
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طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته يا در حال اجرا :
-2بررسی الگوی خوردن صبحانه و تغذیه نیمروزی در دانش آموزان مقطع دبستان شهرستان رامسر در سال
تحصیلی (43-31مجری)
-8عوامل استرس زای شغلی  ،الگوهای سازگاری و ارتباط آن با وضعیت سالمت روان پرستاران شاغل در
بیمارستان امام سجاد رامسر (همکار)
-8بررسی علل مراجعه دانشجویان به اساتید راهنما در دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) در طی
سالهای (2831-2838مجری)
-8ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی
یادگیری وارک( 2832مجری)
-5طراحی پرسشنامه سنجش باورهای فرهنگی زنان در قطع تغذیه با شیر مادر ،دکتر فاطمه غفاری،زهرا جنت
علیپور ،کد طرح،8848دانشگاه علوم پزشکی بابل،مهر(2838مجری)
-1تبیین تجارب زنان از عملکرد جنسی بعد از هیسترکتومی.دکتر فاطمه غفاری،زهرا جنت علیپور،فاطمه
شیرینکام کد طرح،8285دانشگاه علوم پزشکی بابل،شهریور(2838همکار)
-7تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیپ بر عوامل تنش زای محیط بالینی و اعتماد بنفس دانشجویان پرستاری،
مهری جهانشاهی،محبوبه نصیری،زهرا جنت علیپور،دانشگاه علوم پزشکی بابل،کد طرح8118،شهریور2838
(همکار)
-4مقایسه الگوی رفتاری پوشیدن سوتین در زنان مبتال و غیر مبتال به سرطان پستان،زهرا جنت علیپور،دکتر
زهرا فتوکیان،دکتر شهربانو کیهانیان،آمنه محمودیان،خدیجه جهانگشت .کد طرح ،8288دانشگاه علوم پزشکی
بابل،آبان ( 2835مجری)
-3بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر،زهرا جنت
علیپور،زهرا هرسج،صاحبه یوسفی،محمود افروز.دانشگاه علوم پزشکی بابل،بهمن(2835مجری)

مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در دست بررسي :
 -2بررسی تأثیر برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعیت خواب کودکان مبتال به لوسمی – مجله دانشور . 2848
 -8آنمی فقر آهن در زنان سنین باروری شهرستانهای رامسر و تنکابن – دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،
 2847دوره  ، 1شماره  ، 8صفحات . 234-818
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 -8بررسی ریفالکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و عالئم بالینی  ،مجله علمی
– پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد –  ، 2831شماره  ، 8دوره . 41
 -8ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک .
دو فصلنامه آموزش پزشکی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی بابل – دوره اول ،
شماره  ، 8بهار و تابستان  ، 2838صفحه . 87-85
 -5عوامل استرس زای شغلی  ،الگوهای سازگاری و ارتباط آن با وضعیت سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستان
امام سجاد رامسر مهری جهانشاهی  ،زهرا جنت علیپور  ،محبوبه نصیری  ،نسرین نوابی  ،فاطمه شیرین کام  ،هنگامه

کریمی – مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه -دوره دوازدهم  ،شماره هشتم  ،پی در پی  ، 12آبان .2838
 -1علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر – فصلنامه علمی
پژوهشی خون دوره  ، 22شماره  8پائیز  ، 38ص . 881-884
 -7بررسی فراوانی مارکرهای بیولوژیک و ارتباط آن ها با برخی عوامل تعیین کننده پیش آگهی در زنان مبتال به سرطان
پستان مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر طی سال های 2842-2831شهربانو

کیهانیان ،زهرا جنت علیپور ،الناز لهراسبی ،زهرا فتوکیان ،محمدمنصور ساروی-مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم،دوره ،88شماره،7بهمن2838
-4بررسی مهارت های دانشجویان پرستاری درکاربرد رایانه به عنوان یک رسانه ی آموزشی-دوفصلنامه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره چهارم ،شمارة  ،2پاییز و زمستان
2838
-3بررسی شیوع و عوامل خطر افسردگی زودرس پس از سکته مغزی .دکتر رضا ابراهیمی راد،محبوبه نصیری،
دکتر بهروز قلی زاده،دکتر مریم عربپور،دکتر زهرا فتوکیان،زهرا جنت علیپور.مجله علمی و پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی زنجان،دوره،88شماره،218خرداد و تیر35
10-Navabi N,Ghaffari F,Jannat-Alipoor Z.Older adults' attitudes and barriers toward the use of -21
mobile phones.Clinical Interventions in Aging2016;11:1371-78
 -11بررسي عوامل خطر آفرين سکته هاي مغزي ايسکميک و هموراژيک در بيماران بستري شده با تشخيص سکته مغزي در
بيمارستانهاي غرب مازندران و شرق گيالن در طي سالهاي ،1311-1331فصلنامه سالمت و سالمندي خزر(در دست
چاپ)1331
 -11بررسي رابطه مهارتهاي مديريت زمان با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري و بهداشت عمومي ،دوفصلنامه
آموزش پزشکي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي بابل(.در دست چاپ)1331
13-Sexuality After Hysterectomy: A Qualitative Study on Women’s Sexual Experience After Hysterectomy.
Fatemeh Shirinkam1, Zahra Jannat-Alipoor1, Roghieh Shirinkam Chavari2, Fatemeh Ghaffari1. International
journal of women's health and reproduction sciences.(in press) 2017.

4

14- The Association Between Acute Myocardial Infarction with Seasonal Variations and Admission Time.
Mahboobeh Nasiri, Zahra Jannat Alipoor, Mehri Jahanshahi, Saeed Abrotan, and Hallima Fotoukian
.Crit Care Nurs J. (In Press)2017

مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي و خارجي
 -2بررسی آگاهی پرستاران از موازین شرعی و احکام اسالمی در امر مراقبت و درمان بیماران در بالین  ،همایش سراسری
دین و دانش پزشکی  8 ،و  8بهمن  ، 2841دانشگاه علوم پزشکی مازندران (پوستر)
 -8بررسی میزان استرس در دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس شهرستان رامسر در سال  2848دومین همایش سراسری
بحران در خانواده  ،اسفند  ، 2848دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر .
(سخنران )
 -8بررسی تأثیر قراردادن یک پا بر روی پای دیگر در حین کنترل فشار خون بر میزان فشار خون در افراد سالم  ،همایش
بیماریهای مزمن  ،دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر  ،اردیبهشت  ، 2843پوستر .
 -8بررسی میزان چاقی بر اساس شاخصهای  BMIو  WHRو ارتباط آن با فشار خون در دانشجویان پرستاری  ،همایش
بیماریهای مزمن  ،دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر اردیبهشت  ، 2843پوستر
 -5استرس شغلی و سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستان  ،همایش بیماریهای مزمن  ،دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه
زهرا (س) رامسر  ،اردیبهشت  ، 2843پوستر .
 -1بررسی آگاهی والدین کو دکان مبتال به آسپیراسیون جسم خارجی از اصول کمکهای اولیه در هنگام بروز خادثه و راهکارهای
پیشگیری ( ،پوستر)  ،سومین همایش سراسری آموزش سالمت  ،کیفیت زندگی  :نقش پرستار و ماما  ،پرستاری و مامایی
فاطمه زهرا (س) رامسر  ،خرداد 2841
 -7تأثیر اجرای برنامه مراقبتی طر احی شده بر کمیت و کیفیت خواب کودکان پیش دبستانی مبتال به لوسمی بستری در بیمارستان
) اولین همایش سراسری پرستاری و ارتقاء سالمت کودکان ،آذرماه  ، 2842دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -4بررسی علل  ،روشها و تجارب مادران در ختم شیردهی  ،همایش توانمند سازی زنان و ارتقاء سالمتی در دوران بارداری ،
دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن  ،بهمن ، 2844
 -3فناوریاطالعات و تعامل با دلیز و همودیالیز  ،چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی تبریز  ،بهمن
2843
 -21فناوری اطالعات و تعامل با پیس میکر  ،چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی تبریز  ،بهمن 2843
 -22بررسی مقایسه ای آموزش شیردهی به روش آموزش مجازی و سخنرانی مددجویان نخست زا  .چهارمین همایش کشوری
یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی تبریز  ،بهمن 2843
 -28تبیین آسیب شناسی محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان  ،سمینار سراسر توسعه آموزش علوم پزشکی  ،سنندج  ،اسفند ماه
2848
 -28بررسی کیفیت مراقبتهای ارائه شده در پیشگیری از زخم فشاری  ،چهارمین همایش کشوری بیماریهای مزمن  ،دانشکده
پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر  ،اردیبهشت .2843
 -28فناوری و آموزش پرستاری در هزاره ی سوم  ،کنگره آموزش الکترونیک مشهد  ،مشهد 2841
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 -25بررسی وضعیت کودکان مبتال به آسپیراسیون جسم خارجی در مجاری تنفسی  ،ششمین همایش ملی پرستاری کودکان ،
تهران مهر ماه . 2847
 -21نوآوری در آموزش ( نرم افراز تمرین خواندن نوار قلب) ،اولین همایش منطقه ای آموزش پرستاری:
چالش ها و راهکار ها -دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن ،اسفند .2874
 -27پیشگیری از زخم فشاری  ،گاهی مناسب جهت ارتقاء کیفیت مراقبت  ،سمینار سراسری ارتقاء کیفیت در خدمت
مراقبتب  ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،مهر ماه .2831
 -24بررسی مقایسه ای بین خصوصیات اخالقی مدرس ایده آل از دیدگاه استاد مطهری و دانشجویان .
دوازدهمین همایش کشورس آموزش پزشکی ،مشهد ،اردیبهشت .2831
 -23فناوری اطالعات گامی نوین در آموزش ،اولین همایش پژوهش در آموزش پرستاری ،مامایی و پیرا پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،تیر ماه .2841
 -81تغذیه مطلوب شاخصی برای سالمتی ،سومین همایش سراسری آموزش  ،سالمت و کیفیت زندگی -دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،خرداد. 2841
 -82عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ی فرایند آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی و دانشجویان
پرستاری ،سومین همایش سراسری آموزش ،سالمت و کیفیت زندگی -دانشگاه علوم پزشکی بابل ،خرداد
.2841
 -88بررسی الگوی شیر دهی در مراقبت های نوین پس از زایمان ،ذومین همایش بارداری ایمن ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی. 2841،
 -88ارزیابی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه وارکف سیزدهمین همایش کشوری
آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،اردیبهشت .2832
 -88فناوری ،قومیت فراگیر و آموزش به بیمار ،سر عامل مهم در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
اردیبهشت .2832
 -85ارائه تجربه آموزش آنالین برای آموزس به بیمار دارای دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،اردیبهشت .2832
 -81خالقیت و نوآوری در اجرای خود ارزشیابی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،اردیبهشت .2832
 -87بررسی علل ،روشها و تجارب مادران در ختم شیر دهی ،هشتمین همایش کشوری پرستاری کودکان ،مهر
 ،2843دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 -84بررسی الگوی مصرف صبحانه و وعده نیمروزی در دانش آموزان دبستانی شهر رامسر ،دهمین همایش
پرستاری کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،مهر ماه ( .2832سخنرانی)
 -83بررسی الگوی خواب در کودکان دبستانی شهر رامسر در سال تحصیلی  43 – 31دهمین همایش پرستاری
کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،مهر ماه ( .2832سخنرانی)
 -81بررسی وزن کیف مدرسه در دانش آموزان دبستانی شهرستان رامسر – یازدهمین همایش کشوری
پرستاری کودکان –  – 2838تهران .
 -82بررسی نگرش و موانع کاربردی تلفن همراه یک رسانه آموزشی در سالمندان.نسرین نوابی،فاطمه
غفاری،زهرا جنت علیپور.هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری21-28-
اردیبهشت -2835تهران
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 -88بررسی ارتباط بین سالمت معنوی با استرس و اضطراب در زنان مبتال به سرطان مراجعه کننده به کلینیک
اونکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع)رامسر طی سالهای 2838-2838
زهرا جنت علیپور،دکتر شهربانو کیهانیان،شیرین حیدری،زهرا فتوکیان،نسرین نوابی،پنجمین همایش سراسری
بیماریهای مزمن با تاکید بر پیشگیری،کنترل و ارتقای کیفیت زندگی،اردیبهشت،2835مازندران،رامسر
 -88واقعیت عملکرد بیمار دیابتی در دنیای مجازی .نسرین نوابی،زهرا جنت علیپور،مهری جهانشاهی،محبوبه
نصیری.سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی 21-28،دی ماه ،2838تهران،مرکز همایشهای رازی
 It is reference for education . -88نسرین نوابی،زهرا جنت علیپور،مهری جهانشاهی،محبوبه نصیری
.سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی 21-28،دی ماه ،2838تهران،مرکز همایشهای رازی
 -85اثر بخشی کاربرد معلم مولتی مدیا در آموزش مهارت بالینی.نسرین نوابی،زهرا جنت علیپور،مهری
جهانشاهی ،محبوبه نصیری.هفتمین همایش یادگیریالکترونیکی در علوم پزشکی.تهران  8-5آذر 2838
 -81بررسی فراوانی مارکرهای بیولوژیک و ارتباط آنها با برخی عوامل تعیین کننده پیش آگهی در زنان مبتال به
سرطان پستان.زهرا جنت علیپور،دکتر شهربانو کیهانیان،دکتر زهرا فتوکیان.چهاردهمین کنگره سراسری
مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران.تهران ،مهر ماه 2838
 -87بررسی وضعیت خوددرمانی و استفاده از داروهای بدون نسخه در کورکان زیر  27سال.زهرا جنت
علیپور،نسرین نوابی،مهری جهانشاهی.بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و پانزدهمین
همایش سراسری پرستاری کودکان.تهران83،مهر ماه لغایت  8آبان ماه .2835
 -84بررسی الگوی خوردن صبحانه و وعده نیمروزی در دانش آموزان دبستانی.پنجمین کنگره ملی و دومین
جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار.مرداد ،2831تهران،بیمارستان امام خمینی

کتابهای ترجمه ای:
سال انتشار

ردیف عنوان کتاب

نوبت چاپ انتشارات

دولتی/آزاد

بررسی سریع عالئم و نشانه ها

2844

اول

بشری

آزاد

بررسی سریع عالئم و نشانه ها

2831

دوم

بشری

آزاد

د -عضويت دركميته هاي علمي يا كميته هاي داوري همايش هاي سراسري برگزار شده:
رديف
1

زمان برگزاري

نام همايش
دومين همايش بحران در خانواده  ،دانشکده پرستاري و

1313

مامايي فاطمه زهرا (س) رامسر ،

7

سمت
عضو كميته علمي

سومين همايش سراسري « آموزش  ،سالمت  ،كيفيت

5

عضو كميته علمي،داوري
1311

زندگي  :نقش پرستار و ماما »  ،دانشکده پرستاري و

مقاالت،هيئت رئيسه

مامايي فاطمه زهرا (س) رامسر ،
همايش سراسري بيماريهاي مزمن  ،با تأكيد بر پيشگيري

5

 1311اسفند

 ،كنترل و ارتقاء كيفيت زندگي  ،نقش پرستار و ماما ،
همايش سراسري بيماريهاي مزمن با تأكيد بر پيشگيري ،

4

 1311اسفند

كنترل و ارتقاء كيفيت زندگي  ،نقش پرستار و ماما ،
پنجمين همايش سراسري دانشکده پرستاري رامسر

3

 1331ارديبهشت

بيماريهاي مزمن(-)2نقش پرستار و مراقبين بهداشتي

عضو كميته علمي،داوري
مقاالت،هيئت رئيسه
عضو كميته علمي،داوري
مقاالت،هيئت رئيسه
عضو كميته علمي،داوري
مقاالت،هيئت رئيسه

ه -سوابق اجرائي :
رديف

عنوان فعاليت

1

سوپروایزر آموزشی

2

مدیر گروه اطفال

مدت

 2سال
1831-1831

مركز

بیمارستان امیر اعلم – دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

1831-1831
3

مدیر گروه اطفال

19/11/1 - 18/1/11

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

4

مدیر گروه اطفال

از تاریخ19/11/1

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

1

عضویت در شورای آموزشی

از سال 1832

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

1

عضویت در شورای پژوهشی

از سال 1832

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

7

عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی

از سال 1818

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

1

عضویت در کمیته نظارت بر روند برگزاری

از سال 1811

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

آزمونها وارزشیابی بالینی

8

