بسمٍ تعالی

فزم اطالػبت سَاثك آهَسضی ٍ پژٍّطی ٍ تدبرة حزفِ ای
 هطخصبت فزدی ٍ تحصیلی:ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :افسبًِ رئیسی فز

سَاثك تحصیلی:
همطغ :کبرضٌبسی پزستبری

سبل اخذ :تیز 6831

هحل اخذ :داًطکذُ پزستبری آثبداى

همطغ :کبرضٌبسی ارضذ-آهَسش داخلی خزاحی

سبل اخذ6831 :

هحل اخذ :داًطگبُ ػلَم ثمیِ اهلل (ػح)

همطغ :دکتزای تخصصی آهَسش پزستبری

سبل اخذ6811 :

هحل تحصیل :داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى

هؼذل63/38 :
هؼذل63/19 :
هؼذل61/61 :

رتجِ در ٍرٍدی :اٍل
رتجِ در ٍرٍدی :اٍل

رتجِ در ٍرٍدی :سَم

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55388229900
=Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&userdXKvGQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3286-2628
سَاثك حزفِ ای:
ػٌَاى پست سبسهبًی  :پزستبر
ػٌَاى پست سبسهبًی  :ػضَ ّیئت ػلوی هتؼْذ خذهت

هحل خذهت :ثیوبرستبى فَق تخصصی للت خوبراى -تْزاى هذت اضتغبل 9 :سبل
هحل خذهت :داًطگبُ ػلَم پشضکی ایالم

1

هذت اضتغبل 9 :سبل

ػٌَاى پست سبسهبًی  :ػضَ ّیئت ػلوی

هحل خذهت :داًطگبُ ػلَم پشضکی ایالم

هذت اضتغبل :اس اسفٌذ  6811تبکٌَى

سبیز هَارد :هزثی حك التذریس

هحل خذهت :داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى

هذت اضتغبل:اس سبل 6819تب 6813

سَاثك اخزایی:
هذیز گزٍُ پزستبری اردیجْطت  19لغبیت هْز 13
هذیز فزٌّگی داًطگبُ هْز  13لغبیت تبکٌَى

خَایش ٍ افتخبرات دٍراى تحصیل:
 داًطدَی ًوًَِ خبهغ داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی آثبداى در سبل  -6833همطغ کبرضٌبسی
 داًطدَی ًوًَِ پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضکی ثمیِ اهلل در سبل  -6833همطغ کبرضٌبسی ارضذ
 داًطدَی ًوًَِ داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى در سَهیي خطٌَارُ اثي سیٌب -تْزاى  -6813همطغ دکتزی
 داٍر ثزتز پبًشدّویي کٌگزُ سزاسزی داًطدَیبى ػلَم پشضکی کطَر -ضبّزٍد6818 -
 هزثی ثزتز داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى اس دیذگبُ داًطدَیبى -سبل 6818
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 -1طرح تحقیقاتی:
ردیف
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9
8
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طزحْبی تحمیمبتی
ػٌَاى طزح هصَة

هدزیّ /وکبر

ثزرسی ضیَع ٍ ػلل سشاریي در سًبى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرستبى ّبی طبلمبًی آثبداى ٍ ٍلی ػصز (ػح) خزهطْز
ثزرسی کفبیت دیبلیش در ثیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ هزکش ّوَدیبلیش ضْز آثبداى
ثزرسی تبثیز ثکبرگیزی هذل هزالجت پیگیز ثز کیفیت سًذگی ثیوبراى پیًَذ کلیِ ضْز تْزاى
تجییي رًٍذ تبریخ پزستبری ایزاى در سذُ ی حبضز :یک هطبلؼِ تبریخی(داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى)

هدزی
هدزی
پبیبى ًبهِ
هدزی اصلی

3

سبل ضزٍع یب
خبتوِ
6831
6831
6831
6811

3

تبریخ ًگبری پزستبری ایزاى ثؼذ اس اًمالة اسالهی (سبسهبى ًظبم پزستبری خوَْری اسالهی ایزاى)

هدزی اصلی

6811

1

ػییي ارتجبط ثیي سَاد سالهت ثب هزالجت ّبی دٍراى ثبرداری ٍ ًتبیح آى در سًبى ثبردار هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ هزاکش خبهغ خذهبت سالهت
ضْز ثَضْز (6811داًطگبُ ػلَم پشضیکی ثَضْز)

ّوکبر

6811

 -2مقاالت علمی پژيَشی:
ردیف

عىًان مقالٍ

.6

سال چاپ

6833

ثزرسی ػلل ًبرسبیی کلیِ در ثیوبراى دیبلیشی ضْز آثبداى
(چبح ضذُ ثِ دٍ سثبى)

.9

6833
ثزرسی کفبیت دیبلیش در ثیوبراى دیبلیشی ثیوبرستبى ضْیذ
ثْطتی آثبداى (چبح ضذُ در دٍ سثبى)

اوگلیسی

فارسی

▀ Causes ofػلوی پشٍّطی(هدلِ
 chronic renalهزالجتْبی ٍیژُ)
failure in
hemodialysis
patients of
Abadan
Iranian Journal
of Critical Care
)Nursing(2009
 ▀ Dialysisػلوی پژٍّطی(هدلِ
 adequacy inهزالجتْبی ٍیژُ)
patients of
Abadan
4

ایىذکس

EBSCO,
CINAHL ,SID,
Iranmedex,
ISC

EBSCO,
CINAHL,SID,
Iranmedex,
ISC

سایر

وًیسىذٌ

مجالت

وفر
چىذم
اٍل

اٍل

دٍم
)(هسئَل

اٍل

پٌدن

EBSCO,
CINAHL, SID,
Iranmedex,
ISC

EBSCO,
CINAHL, SID,
Iranmedex,
ISC
EBSCO,
CINAHL, SID,
Iranmedex,
ISC

hemodialysis
center
Iranian Journal
of Critical Care
Nursing(2010)
ِ ▀ ػلوی پژٍّطی(هدلInvestigation of
)ُ هزالجتْبی ٍیژrenal
transplantation
patients’ quality
of life by kidney
transplantation
questionnaire
(KTQ-25(
Iranian Journal
of Critical Care
Nursing(2010)

.8

6831

ثزرسی کیفیت سًذگی ثیوبراى پیًَذ کلیِ ضْز تْزاى ثب
KTQ-25 استفبدُ اس پزسطٌبهِ اختصبصی پیًَذ
)(چبح ضذُ ثِ دٍ سثبى

ِ▀ ػلوی پژٍّطی(هدل
)ُهزالجتْبی ٍیژ

6816

ِ ▀ ػلوی پژٍّطی(هدلRelationship
)ُ هزالجتْبی ٍیژbetween
psychological
problems and
quality of work
life of
Intensive Care
Units Nurses

6816

ثزرسی کیفیت سًذگی ثیوبراى پیًَذ کلیِ ثب استفبدُ اس
sf36 پزسطٌبهِ کیفیت سًذگی

5

.4

.3
ارتجبط هطکالت رٍاًطٌبختی ثب کیفیت سًذگی کبری
)پزستبراى ثخص ّبی هزالجت ٍیژُ (چبح ضذُ ثِ دٍ سثبى

Iranian Journal
of Critical Care
Nursing(2011)
ضطن

پٌدن

دٍم
)(هسئَل

EBSCO,
CINAHL, SID,
Iranmedex,
ISC

SCOPUS,
EBSCO
Complex,
ISC, SID,
IranMedex
PubmedMbasescopus-Ebsco

ِ ▀ ػلوی پژٍّطی(هدلEffect of
6831
)ُ هزالجتْبی ٍیژConcept
Mapping
Teaching
Method on
Critical Thinking
Skills of Nursing
Students
Iranian Journal
of Critical Care
Nursing(2011)
▀ ػلوی پژٍّطی(طت
 ▀ػلوی پژٍّطی6831
)ًظبهی

Nephro-urology
Monthly

Pubmed 9669

6

.6

تأثیز رٍش تذریس ًمطِ هفَْهی ثز هْبرتّبی تفکز
)اًتمبدی داًطدَیبى پزستبری (چبح ضذُ ثِ دٍ سثبى

.9
همبیسِ تبثیز آهَسش حضَری ٍ غیزحضَری ثز هْبرت
ّبی ثبلیٌی پزستبراى
Measuring Health Related Quality of
Life (Hrqol) in Renal Transplant
Patients: Psychometric Properties and
Cross-Cultural Adaptation of
Kidney Transplant Questionnaire
(Ktq-25) in Persian

8.

.1

10.

همبیسِ تبثیز آهَسش ثِ رٍضي ًمطِ هفَْهی ٍ سخٌزاًی
ثز هیشاى یبدگیزی ٍ یبد داری داًطدَیبى پزستبری

The effect of Applying of Continues
car model in transplant patient
quality of life

▀ 6816ػلوی پژٍّطی

هدلِ ایزاًی آهَسش در ػلَم
پشضکی

ISI 9664

Iranian journal of
kidney disease

 6833ػلوی –پژٍّطی

راّجزدّبی آهَسش

اٍل

 6831ػلوی –پژٍّطی

راّجزدّبی آهَسش

چْبرم

 6831ػلوی –پژٍّطی

راّجزدّبی آهَسش

ضطن

ًطزیِ اهَسضی داًطکذُ
پزستبری ثمیِ اهلل
ًطزیِ اهَسضی داًطکذُ
پزستبری ثمیِ اهلل

.66

هزٍری ثز رٍضْبی خبری ارسضیبثی اسبتیذ در داًطگبُ ثب
تبکیذ ثز ارسضیبثی اسبتیذ ثَسیلِ داًطدَیبى
ًمطِ هفَْهی ،ضیَُ تذریس ًَیي در آهَسش پزستبری

.68

آهَسش ًبهِ ،رٍش ارسیبثی آهَسش ٍ استزاتژی ثبسخَردی
در پزستبری
هزٍری ثز ًمطْبی پزستبری

6839

.63

ًکبت آهَسضی در صزع

6833

.69

.64

7

EBSCO ,
CINAHL,
Index
Copernicus
,EMRO Index
Medicus,
ERA,ISC ,SID
ISI

سَم

اٍل

▀(ػلوی-
آهَسضی)
▀(ػلوی-
آهَسضی)

دٍم
اٍل

دٍم

Pubmed

Acta Medica
Iranica

Pubmed

2016

The Effect of Orem's Self-Care Model

16.

on Quality of Life in Patients with
Migraine: a randomized clinical trial

دٍم

Pubmed

Global Journal Of
Health sciences

Pubmed

2015

The effect of applying the direct
observation

of

procedural

17.

skills

(DOPS) on nursing students' clinical
skills: a randomized clinical trial

هسئَل

Google
Scholar,
HINARI,DOAJ,
J-Gate,
ULRICHSWEB
Research
Bible
CiteFactor
JournalTOCs
AcademicKey
s

International
Journal of Medical
Reviews

Google Scholar
HINARI
Directory of
Open Access
Journals (DOAJ)
J-Gate
ULRICHSWEB
Research Bible
CiteFactor
JournalTOCs
AcademicKeys
8

2015

Explanation of Educational Justice
Status

in

Education

the
in

Clinical
Iran:

The

Analysis of Previous Studies

Nursing
Content

18.

WorldCat
MagIran
IranMedexCiv
ilica
-دٍم
هسئَل

دٍم

ISI

WorldCat
MagIran
Barakatkns
Civilica
BMC Health
ISI
Services Research

2015

Health

Seeking

Behavior"

An

19.

organizational

20.

Evolutionary Concept Analysis
PubMed

BMC Research
Note

PubMed

2015

Antecedents

of

citizenship behavior among Iranian
nurses: a multicenter study

هسئَل

ISI

Holistic Nursing
Practice

ISI

2016

Cultural Safety: An Evolutionary

21.

Concept Analysis
اٍل

scopus

NPT

Scopus

2018

Nursing Concept: An Evolutionary
Concept Analysis

9

22.

اٍل

هسئَل

PubMed

PubMed

Journal of Medical
Ethics and History of
Medicine
Iranian Journal Of
Neurology

PubMed

2016

socio-political

context

of

nursing

23.

profession in Iran: a historical review
PubMed

2016

The effectiveness of Orem's self-care
program

on

headache-

24.

related

disability in migraine patients
اٍل

ISI

Journal of Nursing
management

In Review Nursing attrition and attraction in Iran

ISI

25.

over 100 years: a historical study

سَم

ISI

Nursing and
midwifery studies

ISI

2016

Issues of Theoretical Sampling: A

26.

Narrative Review

دٍم

پژوهش پرستاری ایران

ػلوی پژٍّطی

1397

( و بکارگیری آن در مطالعاتReflexivityبازتابندگی

27.

 یک مطالعه مروری:کیفی

سَم

فصلنامه پرستاری دیابت

ػلوی پژٍّطی

6819

 یک مرور:تجربیات بیماران دیابتی نوع دو ایران
سیستماتیک تحقیقات کیفی

10

28.

Jundishapur Journal
of Chronic Disease
Care

هسئَل

2018

ػلوی پژٍّطی

Assessment of Skin Manifestations in End-

29.

Stage Renal Disease Patients Undergoing
Hemodialysis in Shahid Beheshti Hospital of
Abadan and Vali-e-Asr Hospital of
Khorramshahr

هسئَل

ISI, Pubmed

Journal of Research
in Medical and Dental
Science

ISI

2018

The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome

30.

Symptoms in High School Students in
Abadan City in 2016

هسئَل

scopus

Journal of
Obstetrics &
Gynecology

ػلوی پژٍّطی

9661

بررسی ارتباط اختالالت خواب در ماه آخر بارداری با

31.

طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعه
6811 کننده به بیمارستان طالقانی آبادان در سال

هسئَل

ISI, PubMed,
Scopus

ISI

9661

BMC Health
Services Research

Effective Factors and Practical Solutions
of Nursing Clinical Services
Improvement: A Delphi Stud

11

32.

 -3سخىراوی َا

ردیف
6
9
8
4

وام کىگرٌ /سال /محل برگساری
ػلل ًبرسبیی هشهي کلیِ در ضْز آثبداى ( اَّاس  )33پَستز
ثزرسی ضیَع سشاریي ٍ ػلل آى در سًبى ثبردار هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرستبًْبی دٍلتی
ضْزستبى ّبی آثبداى ٍ خزهطْز(تجزیش )31پَستز
ثزرسی کفبیت دیبلیش در ثیوبراى دیبلیشی ضْز آثبداى (هطْذ)39سخٌزاًی

وًع کىگرٌ(ملی /بیه المللی)
هلی
هلی
هلی
هلی

ًمطِ هفَْهی ،رٍیکزدی ًَ در ػزصِ آهَسش پزستبری(ارٍهیِ)39پَستز
هزٍری خبهغ ثز هشایب ٍ هؼبیت استفبدُ اس هزثیبى خَاى ٍ کن تدزثِ در آهَسش ثبلیٌی
پزستبراى ثبلیٌی در ایزاى (اردثیل)31پَستز

هلی

1

کیفیت سًذگی ثیوبراى پیًَذ کلیِ (چبثْبر)31سخٌزاًی

هلی

9

the survey of treatment guide lines of hypertension
urgencies and emergencies (Isfahan2011)poster
the role of supplementation therapy to reduce the risk of
preclampsia(Isfahan 2011)poster
The effect of applying of continues care model in renal
transplant patient quality of life.(Tabriz 2011)poster
Compliation foot care education into diabetic foot
screening(Yazd 2009)poster
گشارش خطب ،ثبیذ ّب ً ،جبیذّب ٍ چبلص ّبی پیص رٍ (تْزاى  )33سخٌزاًی

ثیي الوللی

3

3
1
66
66
69

Cross cultural adjustment of kidney transplant questionnaire
(KTQ-25) In Iran (Tunisia 2010)poster
12

ثیي الوللی
ثیي الوللی
ثیي الوللی
ثیي الوللی
ثیي الوللی

68

هزٍری ثز ًمص ّبی پزستبری در گذر تبریخ -هطْذ ( 1391 )-سخٌزاًی

هلی

64

خبیگبُ هذیزیت پزستبری در تؼبلی حزفِ ای -هطْذ(  -) 6816پَستز

هلی

63

آهَسش ثبلیي سیز چتز فلسفِ ّبی ضخصی -تْزاى(  -) 6819پَستز

چْبردّویي کٌگزُ سزاسزی آهَسش در ػلَم پشضکی

61

خبیگبُ فزٌّگ سبسهبًی در آهَسش ػلَم پشضکی -تْزاى ( 1392 )-پَستز

چْبردّویي کٌگزُ سزاسزی آهَسش در ػلَم پشضکی

69

ثزرسی ارتجبط ثیي سالهت هؼٌَی ٍ اضطزاة اهتحبى در داًطدَیبى پیزاپشضکی -تْزاى(
 -) 6819پَستز
هثلث آهَسش ثبلیٌی در ػلَم پشضکی :هزٍری ثز فزصتْب ٍ تْذیذّب-یشد-)6818(-پَستز

چْبردّویي کٌگزُ سزاسزی آهَسش در ػلَم پشضکی

61

چبلص ّبی آهَسش کبرضٌبسی پزستبری در ایزاى :پذیزش ٍ فزاغت اس تحصیل-یشد-
(-)6818پَستز

96

Health Seeking Behavior" An Evolutionary Concept Analysis-Isfahan-

63

پبًشدّویي کٌگزُ سزاسزی آهَسش در ػلَم پشضکی
پبًشدّویي کٌگزُ سزاسزی آهَسش در ػلَم پشضکی
اٍلیي کٌگزُ ثیي الوللی پزستبری -اصفْبى

2014-Poster

96
99

تجییي ٍضؼیت ػذالت اهَسضی در آهَسش ثبلیٌی پزستبری ایزاى :تحلیل هحتَای هتَى -آهَسش پزستبری ٍ هبهبیی اس ًظزیِ تب ػول :ارتمبء کیفیت آهَسش ثبلیٌی – داًطگبُ ػلَم
پشضکی ایزاى
تْزاى -6818-پَستز
تجییي چبلص ّبی پزستبری ایزاى در هَاخِْ ثب ثحزاى :آًبلیش هحتَای هتَى هٌتطز ضذُ -چْبرهیي ّوبیص پزستبری ٍ هذیزیت ثحزاى در ًیزٍّبی هسلح -داًطگبُ ػلَم پشضکی
ثمیِ اهلل (ػح)
تْزاى -6818-پَستز

98

اثؼبد خَد هزالجتی در هکتت تَحیذی-سخٌزاًی

94

تحَالت اختوبػی سیبسی ایزاى ،ثستز تحَالت حزفِ ای پزستبری :یک هطبلؼِ تبریخی-
13

پٌدویي کٌگزُ سزاسزی راّکبرّبی ارتمبء سالهت ٍ چبلص ّبی آى ثب هحَریت خَد
هزالجتی-سبری 6818
سَهیي کٌگزُ سزاسزی تحمیمبت کیفی در ػلَم سالهت -یبسَج6814-

سخٌزاًی
93

راّکبرّبی ارتمبء ٍ تثجیت ػذالت در آهَسش پزستبری :آًبلیش هحتَای هتَى -سخٌزاًی

کٌگزُ ٍاکبٍی اهَسش پزستبری در ایزاى -6814 -داًطگبُ ػلَم پشضکی ایزاى-تْزاى

91

آهَسش پزستبری ایزاى در سذُ ی اخیز :یک هطبلؼِ تبریخی -سخٌزاًی

کٌگزُ ٍاکبٍی اهَسش پزستبری در ایزاى -6814 -داًطگبُ ػلَم پشضکی ایزاى -تْزاى
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کٌگزُ ثیي الوللی پزستبری ٍ حزفِ ای ضذى در ایزاى ٍ خْبى(ارٍهیِ)6811-

of Academic Nursing to the Islamic Revolution of Iran: A Historical Studyposter

 -4تالیف ي ترجمٍ:
ردیف
6
9
8

عىًان کتاب
هزالجت در پیًَذ کلیِ :راٌّوبی خبهغ
ثیوبراى
رٍش ّبی اًذاسُ گیزی در ػلَم سالهت
اصَل پزستبری کَسیز()9663؛ هفبّین،
فزایٌذّب ٍ توزیٌبت

 -5دايری در مجالت ي َمایش َا

14

سال چاپ /واشر

تالیف /ترجمٍ
تبلیف ٍ گزدآٍری

 -6816اًتطبرات سبسهبى ًظبم پزستبری

تزخوِ
تزخوِ

 -6813اًتطبرات حیذری
-6819اًتطبرات حیذری

داوری
رديف
نام همايش

نام مجله

ًطزیِ پزستبری ایزاى-اس سبل سیشدّویي کٌگزُ سزاسزی
 6816تبکٌَى داًطدَیبى ػلَم پشضکی کطَر-
ثبثل6816-
ًطزیِ پژٍّص پزستبری-اس چْبردّویي کٌگزُ سزاسزی
سبل  6816تبکٌَى داًطدَیبى ػلَم پشضکی کطَر-
سبری6819-
مجلههمدمههت ا تداء سههتیداهه م دا د پبًشدّویي کٌگزُ سزاسزی
اتلد -6816تدکنون د

داًطدَیبى ػلَم پشضکی کطَر-
د

ضبّزٍد( -اًتخبة ثؼٌَاى داٍرثزتز
کٌگزُ)6818

نشا مدمااقبتدهتیدپاا تءیدمتدجود اٍلیي کٌگزُ سزاسزی داًطدَیی
سزطبى-تجزیش6818-

محوء-دا داتلد 6814د

مجلهههمدماکهه دمطتلعهههت دود واهههعمد چْبرهیي ّوبیص کطَری
آمهههو

دعلهههو دپ شههه دشههه تد راّکبرّبی ارتمبء کیفیت خذهبت
پزستبری ٍ هبهبیی-یشد 6818-

صتوق -ا د6811د تکنون د

داٍر هکبتجِ ایّ -وبیص هلی
15

تخصصی گیبّبى دارٍیی ٍ طت
سٌتی -ضْزکزد6818-
ضبًشدّویي کٌگزُ سزاسزی داًطدَیبى ػلَم
پشضکی کطَر -سًدبى6814 -

16

