کيان نوروزي تبريزي متولد اسفندماه 7431
استاديار رسمي قطعي پايه 71
سوابق حتصيلي  ،حرفه اي و اجرائی :


کارشناسي پرستاري از دانشکده پرستاري دانشگاه تهران



کارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي – جراحي ؛ دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت
مدرس



 PhDآموزش پرستاري ؛ دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس



اخذ مدرک صالحيت مدرسي از دانشگاه تربيت مدرس



سوپر وايزر آموزشي مرکز آموزش درماني روانپزشکي رازي



پرستاري تخصصي در بخش هاي مراقبت ويژه جراحي قلب باز( )ICUOH؛ CCU ,
 ICUبيمارستان هاي امام خميني  ،مهر ؛ شرکت نفت تهران و بعثت نيروي هوايي.



مسئول آموزش مرکز تحقيقات اجتماعي – رواني سالمندان دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي



عضو کميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي



مسئول کميته توانبخشي ستاد ساماندهي سالمندان سازمان بهزيستي کشور



عضو سازمان نظام پرستاري کشور



عضو و بازرس انجمن علمي پرستاري ايران



بازرس صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي



دبير ستاد رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي



عضو کميته علمي آموزش مداوم دانشگاه و نماينده اداره کل آموزش مداوم جهت ارزشيابي
برنامه هاي رشته پرستاري



عضو شوراي هماهنگي تربيت بدني و طب ورزش دانشگاه
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بازرس (علي البدل) تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه



مديريت گروه آموزشي پرستاري دانشگاه



عضو کميته علمي آزمون جامع دوره دکتري گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي



عضو کميته تحصيالت تکميلي گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي



همکاري با کميته تدوين استانداردهاي سازمان نظام پرستاري



مشاور و مسئول برنامه هاي آموزش مداوم گروه پرستاري



سابقه تدريس :

مق
طع كارشناسي :

 -پرستاري بيماريهاي داخلي – جراحي

 -پرستاري مراقبتهاي ويژه

مق
طع كارشناسي ارشد:
 کاربرد مفاهيم و نظريه ها در پرستاري؛ اصول روش تدريس ؛ روش تحقيق ؛ سمينار مسائل پرستاريسمينار روش تحقيق؛ اصول مديريت ،نظريه هاي رهبري ؛ مديريت پرستاري؛ پرستاري داخلي – جراحي ؛ پرستاري
توانبخشي ؛ پرستاري سالمندي

مق
طع دکتری:
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-

مديريت آموزشي

-

آزمون سازي و سنجش

-

فن آوري اطالعات و ارتباطات

راهنمائي  ،مشاوره و نظارت و داوري پايان نامه هاي
دانشجوئي(کارشناسی ارشد و دکرتی )
 " بررسی تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئید(کامفیل) در ترمیم زخم بستر در بیماران ICU
شهر کرمانشاه درسال  " 7431محمّد مهربانی (مشاور)
" بررسی تاثير دواير کنترل کيفيت بر رضايتمندي شغلي پرستاران بيمارستان تامين اجتماعي وليعصر قائمشهر در
سال  "7431سید کمال جعفریان امیری (داور)
 " بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری در بیمارستان های منتخب
شهر تهران سال  "5831مرتضی شاطرحسینی (راهنما)
 " بررسی تاثیر مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در کنترل استرس شغلی سرپرستاران
بیمارستان روانپزشکی رازی سال  "5831آرزو ایمانی فوالدی (راهنما)
 " بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب سالمندان سرای سالمندان کهریزک شهر تهران "5831
رضا حسین آبادی (راهنما)
 " بررسی تاثیر مشارکت مادران دربهبود الگوی تغذیه ای کودکان نوپا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی منطقه  1شهر تهران در سال  "5831رقیه گشمرد ( داور)
 " تاثیر تحریک چندحسی بر وضعیت شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مرد مبتال به دمانس نوع
آلزایمر " مهدی محبوبی نیا (مشاور)
 " بررسی تاثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر خود کارآمدی و وضعیت سالمت بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران " فاطمه کفعمی الدانی ( مشاور)
 " بررسی تاثیر تای چی بر آمادگی جسمانی و پیشگیری از سقوط در سالمندان مستعد سقوط مقیم
کهریزک در سال  "5831مریم قاسمی ده چشمه ( راهنما )
 " تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض و سبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی
رازی تهران در سال  "5833پری ناز آخوند لطفعلی (داور)
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 " تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز
بیمارستان لبافی نژاد در سال  "5833علی الوندی (راهنما)
 " تاثیر برنامه خود مدیریتی بروضعیت خودکارآمدی و وضعیت سالمت عمومی بیماران تحت همودیالیز
عضو بنیاد امور بیماری های خاص" مهرزاد کریمی ولدانی (راهنما)
 " تبیین فرایند مراقبت توانبخشی در بیماران خودسوزی  :یک مطالعه گراندد تئوری" رساله دکتری
پرستاری ؛ حمید تقی نژاد ( راهنما )
 " تبیین فرایند مراقبت توانبخشی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس" رساله دکتری پرستاری ؛
سمیه غفاری (مشاور)
" بررسي تأثیر ژورنالینگ بر افسردگي  ،اضطراب واسترس بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
مراجعه كننده به انجمن ام اس ایران در شهر تهران  "5831پریسا علی حسن پور(مشاور)
 " تبیین فرایند بهبودی ( )Recoveryدر مبتالیان به سوء مصرف مواد " رساله دکتری پرستاری ؛
عباس شمسعلی نیا (راهنما)
 بررسي مقايسه اي عملکرد پرستار و مربي بهداشت در ارزيابي سالمت دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي
شهرستان ايذه در سال تحصيلي  " 7431-7431علی مردانی (داور)
 " بررسی تاثیر جلسات بازگویی بر پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در بخش آی  .سی .یو بیمارستان
های شهر ارومیه در سال  "5811گلیا میرزازاده (راهنما)
 " بررسی تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چندبعدی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیزی"
صغری افکند(راهنما)
 " بررسی فنومنولوژیک تجربیات سالمندان دارای فرزند معلول ذهنی در سال  "5811آریا همدان چی
 MPHسالمندی (داور)
 " بررسی تاثیر نگهداری از حیوانات خانگی بر افسردگی و رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه
سالمندان ابن سینا و توحید تهران در سال  "5811شیما دلیریان (مشاور)
" تاثیر مدیریت استرس و تعارض کار -زندگی در پرستاران شاغل بیمارستان شهید لواسانی در سال
 "5811نسرین علوی ارجمند (داور)
 " بررسی تاثیر ورزش متمرکز شانه بر درد و عملکرد شانه بیماران دچار ضایعات نخاعی استفاده
کننده از صندلی چرخدارمراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سال  "5815مهدی حسابی
(مشاور)
 " بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی
شهرستان ری در سال  "5831محبوبه پورعوض ؛ ارشد مدیریت توانبخشی (داور)
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 " بررسی تاثیر درمان محدودیت خواب بر کیفیت خواب سالمندان عضو کانون جهاندیدگان شیراز در
سال  "5833شکوفه احمدی (داور)
 " بررسی وضعیت مدیریت دانش در سیستم پرستاری و تبیین راهبردهای مناسب برای ارتقاء مدیریت
دانش در بیمارستان های شهر بوشهر در سال  "5831معصومه بهسرشت (داور)
 " بررسی تاثیر برنامه توانبخشی خانواده محور بر میزان آپگار و عملکرد خانواده های دارای کودک
کم توان ذهنی آموزش پذیر در دبستان استثنایی شهرستان ری در سال  "5833فاطمه جوام (داور)
" بررسی تاثیر پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل بر انجام فعالیت های روزمره زندگی و ترس از
سقوط در سالمندان مبتال به شکستگی هیپ شهر تهران در سال  "5811مهدی سرانجام (راهنما)


عضويت در كميته هاي علمي و مهكاري در برگزاري مهايشها

 ،كنگره ها و كارگاهها :
 oعضو کميته علمي اولين کنگره ملي تحقيقات کيفي در علوم سالمتي 7431
 oبرگزاري چندين دوره کارگاه آموزشي نظري و عملي احياء قلبي – ريوي (7431-7434 )CPR
 oتدريس در پنج دوره کارگاه آموزشي روش تحقيق در مرکز آموزشي درماني روانپزشکي رازي سال
7433
 oمشارکت در راه اندازي پايگاههاي سالمتي در هفته سالمت و روز پرستار در مناطق مختلف شهرداري
 oبازآموزي کوتاه مدت سه ماهه سالمندي شناسي و پرستاري سالمندان 7431
 oبازآموزي کوتاه مدت سه ماهه پرستاري توانبخشي 7431
 oکارگاه آموزشي دو روزه اصول خدمات مراقبت در منزل ( همدان) 7431
 oعضو کميته علمي دومين همايش سراسري پرستاري توانبخشي 7437
 oکارگاه آموزشي " ارتباطات مناسب انساني با تاکيد بر ارتباط پرستار با بيمار "  7411بهداري و
بهداشت کل شرکت نفت
 oکارگاه آموزشي راهکارهاي بازگشت مددجويان به جامعه 7434
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 oعضو کميته علمي اولين کنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه پزشکي 7431
 oعضو کميته علمي – پژوهشي " پرستاري و علوم اعصاب"
 oعضو کميته علمي – پژوهشي " پرستار مدرسه"
o

عضو کميته پژوهش گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تا کنون

 oعضو کميته آموزش گروه پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تا کنون
 oعضو کميته علمي – اجرائي برگزاري آزمون جامع دکتري پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي
 oعضو کميته علمي کنگره " بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان" 7433
 oمدرس دورة آموزشي تامين مدرس مربيان کاردانش ( مراقبت از سالمندان ) آموزش و پرورش
7433
 oکارگاه مقدماتي روش تحقيق کيفي مبحث " اتنوگرافي" 7431
 oعضو کميته علمي شاخه پرستاري يازدهمين کنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق 7433
 oبرگزاري کارگاه آموزشي بالون پمپ در يازدهمين کنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق 7433
 oعضو کميته علمي کنگره اخالق پرستاري بسيج جامعه پزشکي سال 7431
 oمشارکت در برگزاري دوره "پرستاری سالمندی " ویژه اعضای هیات علمی دانشگاهها
تابستان 5831
 oمشارکت در تدوين دوره " کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی"
 oمشارکت در تدوين دوره آموزشي " کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی "
 oدبير علمي کنفرانس علمي يک روزه " رویکردهای نوین در مراقبت از زخمهای فشاری"
تابستان 5815
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 oعضو کميته علمي اولين کنگره سراسري دو روزه اخالق در پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي؛ زمستان 7431
 oعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی " مدیریت ارتقای سالمت " از سال 0931
o

ارائه مقاله و سخنراني در جمامع علمي:
 ژورنال کالب تخصصي گروه با عنوان " اصول طبقه بندي برآيندهاي پرستاري (7433 " )NOC ژورنال کالب ماهيانه مرکز تحقيقات مسائل اجتماعي – رواني سالمندان " آشنائي با
نظامهاي مراقبتي سالمندان در کشورهاي مختلف جهان" 7434
 پرستاري توانبخشي مبتني بر جامعه و نقشهاي آن در کنگره سراسري پرستاري توانبخشي
7413
 دومين کنگره سراسري پرستاري توانبخشي " اصول خدمات مراقبت در منزل" 7437
 دومين همايش مراقبت پرستاري ويژه دانشگاه علوم پزشکي آجا " اصول ارزيابي و کنترل
درد و 7431 ACLS UPDATES
 تغذيه بيمار بستري در بخش مراقبتهاي ويژه (7431 )TPN,PPN
 سمينار سالمند شناسي و طب سالمندان "جامعه و سالمند" 7431
 کنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان " بررسي وضعيت باليني مددجويان
آسايشگاه کهريزک" 7437
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 سخنراني در دوره آموزشي کوتاه مدت حرفه اي " مديريت خدمات بهداشتي سالمندان"
7431
 سخنراني در همايش سراسري سالمندي و پزشکي سالمندان اصفهان 7434
 سخنراني علمي هفتگي مرکز روانپزشکي رازي "تدابير ويژه براي رفع توهم شنوائي "
7411
 سخنراني علمي هفتگي مرکز روانپزشکي رازي " اصول مدل مراقبتي جامع در سالمندان"
7434
 ژورنال کالب پرستاري در دانشگاه تربيت مدرس " مطالعات تاريخي ( Historical
 )Researchesو بررسي هاي قوم شناسي ( )Ethnographyبعنوان دو رويکرد
در انجام تحقيقات کيفي 7431
 دورة آموزش بهداشت سالمندان سخنراني با عنوان " مشالت پوستي و زخم بستر "..
7437
 دورة آموزش بهداشت سالمندان سخنراني با عنوان " مراقبتهاي تسکيني ( Palliative
7437 )Care
 کنگره سراسري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي " توانبخشي
سالمندان" 7411
 دوره بازآموزي مستمر ضمن خدمت پرستاري توان بخشي براي سرپرستاران و پرستاران
7411
 کنفرانس علمي هفتگي پرستاري مرکز روانپزشکي رازي ( Reminiscence
7413 )Therapy
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 سخنراني در برنامه حضوري دوروزه آموزش مداوم جامعه پزشکي " پرستاری
توانبخشی" شهریور 5815
 ارائه پوستر با عنوان " پدیده پریشانی اخالقی در پرستاران" در اولين کنگره سراسري
دو روزه اخالق در پرستاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ زمستان 7431
 سخنراني در کنفرانس علمي يک روزه " رویکردهای نوین در مراقبت از زخمهای
فشاری" تابستان 5815
 ارائه پوستر با عنوان " تبیین نقش پرستار توانبخشی با محوریت تئوری روپر" در
شانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی  ،توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
آذرماه 0930
 ارائه پوستر با عنوان " نیاز به ارائه مراقبت توانبخشی در مصدومین حوادث ترافیکی
در ایران  :ضرورت و چالش ها " در شانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب
فیزیکی  ،توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران آذرماه 0930


شركت در كارگاههاي آموزشي  ،مهايشها و كنگره ها :


کارگاه دو روزه روش تحقيق کيفي (7411 )FGD



کارگاه سه روزه روش تحقيق کمي 7437



کارگاه مقدماتي آشنائي با تحقيقات کيفي در علوم پزشکي 7431



کارگاه آموزشي سه روزه ماکروارگونومي و Future workshop
7411



2nd ASIAN PSYCHOTHERAPY CONGRESS 2004



کنفرانس آناتومي و فيزيولوژي و بيماريهاي مخچه با رويکرد توانبخشي 7437



همايش بازآموزي و تازه هاي روان نژنديها و اختالالت وابسته به استرس 7434
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دومين کنگره بين المللي بهداشت  ،درمان و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه
7434



کارگاه آموزشي روند پذيرش و ترخيص و بررسي مشکالت قضائي بيماران
رواني 7434



کارگاه آموزشي يک روزه رفتاردرماني شناختي در اسکيزوفرنيا 7431



دوره آموزشي توانمندسازي بازماندگان در باليا و حوادث طبيعي 7431



اولين سمينار تخصصي پژوهشهاي اعتياد 7433



کارگاه آموزشي پايگاه تحقيقات جمعيتي (7434 )POP LAB



کارگاه آموزشي آموزش مجازي 7433



دوره آموزشي کوتاه مدت حرفه اي " مديريت خدمات بهداشتي سالمندان"
7431



اولين کنگره سراسري اسکيزوفرنيا  ،درمان و توانبخشي 7437



کارگاه آموزشي تعيين اولويت هاي پژوهش در پرستاري با روش ارگونومي
7411



اولين کنگره ساختار توانبخشي بين المللي 7431



اولين دوره آموزشي کوتاه مدت حرفه اي مباني علوم اعصاب و رفتار 7437



سمينار سه روزه " سالمندشناسي و طب سالمندان "7431



کارگاه اطالع رساني ارتقاء 7433



کارگاه آموزشي چالشهاي خصوصي سازي در مرکز روانپزشکي رازي 7434
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کارگاه آموزشي دو روزه " کاربرد طبقه بندي بين المللي عملکرد و سالمت
(7433 )ICF



اولين همايش جايگاه رفاه اجتماعي در توسعه پايدار 7433



کارگاه آموزشي (7431 )Neurorehabilitation



کارگاه آموزشي دو روزه فرايند پرستاري و گزارش نويسي بر اساس
7431 Future Workshop



همايش بازآموزي پرستاري " خطرات بيمارستاني " علوم پزشکي آجا 7411



سمينار آموزشي با عنوان " پرستاري و بهره وري" 7411



کارگاه آموزشي " آموزش مبتني بر پيامدها" 7433



کارگاه آموزشي "آنفلوانزاي نوع 7433 " )H1N1( A



کارگاه آموزشي يک روزه " ابزارسازی و تحلیل عاملی " 5831



کارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي انجمن علمي پرستاري ايران ؛ بهار7417



کارگاه آموزشي يکروزه "  "Scientific Writingمرکز مطالعات و
توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ؛بهار 5815



کارگاه آموزشي يکروزه " دانش پژوهی آموزشی " مرکز مطالعات و
توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ؛تابستان5815



کارگاه آموزشي " تعیین کننده های اجتماعی سالمت روان  :جستجو و
تحلیل شواهد" ؛ تابستان 5831



کارگاه آموزشي دو روزه " طراحی و روانسنجی ابزار سنجش متغیرهای
سالمت" زمستان 5815
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کارگاه آموزشي يک روزه " شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری
عینی آن " پاییز 5815

پژوهشهاي اجنام شده و يا در حال اجرا:
 بررسی و تعیین  Best PEEPدر بیماران جراحی قلب باز تحت تهویه مكانیكی پایاننامه جهت اخذ مدرك کارشناسیارشد پرستاري (مجري)
 طراحی  ،اجرا و ارزشیابی مدل سیستم مراقبتی جامعه نگر براي سالمندان رساله جهت اخذ مدرك دکتري تخصصیپرستاري (مجري)
 بررسی وضعیت بالینی ( )Clinical Statusسالمندان مقیم آسایشگاه شبانه روزي خیریه کهریزك (مجري) تدوین و اجراي دوره آموزشی پرستاري اعتیاد (( )Addiction Nursingمجري) بررسی میزان رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عوامل مؤثر بر آن( مجري) بررسي نيازها  ،مشکالت بهداشتي و توانمنديهاي سالمندان مقيم منزل در ايران و سوئد(همکار اصلي طرح) بررسي تاثير برنامه خودمديريتي و وضعيت رواني بيماران تحت همودياليز عضو بنياد بيماري هاي خاص در سال(7431مجري)
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستان زارع ساري نسبت به آمادگي جسماني خويش در سال (7417راهنما و ناظر
طرح)

کتاهبا و مقاالت چاپ شده و يا در حال چاپ :
 - Herbal medicine for human healthترجمه كتاب درچارچوب قرارداد با معاونت پژوهشي
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
 -Apartheid and healthترجمه كتاب درچارچوب قرارداد با معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي
كتاب  :مبانی خدمات بهداشتی – اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان  0978انتشارات دانشگاه علوم بهزیستي
و توانبخشي

12

کتاب(مشارکت درتالیف) " :پرستاری اعتیاد" انتشارات دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 0977 ،
ترجمه و تالیف کتاب " :فارماکولوژی برای پرستاران با تاکید برتوانبخشی بیماریهای مزمن" انتشارات تیمورزاده
0930
کتاب (همکاری درترجمه و ویرایش علمی و ادبی) ":رهبری و مدیریت در بخش" نشر جامعه نگر؛0930
کتاب(ویرایش علمی و ادبی) " :کاربرد فنآوری اطالعات و سایبورگ در ارتقاء سالمت و مدیریت بیمارستان های
فردا" انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ؛ 0931
کتاب(ویرایش علمی و ادبی) " :مدیریت بهداشت و درمان در بحران ها " در دو جلد ؛ انتشارات دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ؛ 0931
Development of a community-based care system model for senior citizens in

-

; Tehran. The Middle East Journal of Family Medicine ; Sep 2006 ; Volume: 4
Issue:5
-

ارزشیابي مدل سیستم مراقبتي جامعه نگر طراحي شده براي سالمندان شهر تهران ؛ فصلنامه علمي –
پژوهشي توانبخشي ؛ دوره ششم ؛ شماره دوم  ،تابستان . 0971

-

وضعیت فعالیت های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ایران و سوئد؛ فصلنامه علمی –
پژوهشی سالمند؛ سال سوم  ،شماره هشتم  ،تابستان 0978

-

- The effect off acupressure on quality of sleep in Iranian elderly nursing home
residents; Complementary Therapies in Clinical Practice; In Press
A study of depression prevalence in nurses and it’s effective factors in shiraz

-

Namazi hospital ; European psychiatry , 26(supplement 1),p.640,Jan 2011
-

بررسی تاثیر " الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چندبعدی " بر افسردگی بیماران همودیالیزی؛ فصلنامه
مدیریت ارتقای سالمت ؛ دوره اول ؛ شماره  9؛ تابستان 0930

-

بررسی مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلوئیدبر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش
های ویژه ؛ فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت ؛ دوره اول ؛ شماره  9؛ تابستان 0930
What is missed in self-immolated patients care?:a grounded theory;journal of

-

Clinical Nursing;21; 3418-3428;2012
-

تاثیر برنامه خودمدیریتی بر وضعیت سالمت بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ؛ مجله توسعه
پژوهش در پرستاری و مامایی /دوره نهم  /شماره یک  /بهار و تابستان  /0930صفحات  41تا 99

-

کتاب " مراقبت های پرستاری جراحی قلب " همکاری در تالیف یک فصل از کتاب ؛ انتشارات اندیشه
اساتید 0930
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-

بررسی تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ؛ فصلنامه علمی
– پژوهشی طب مکمل ؛ شماره  ، 4تابستان 0930
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