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 بسمه تعالي

 

 خالصه وضعيت فعاليت هاي مديريتي ، علمي ، پژوهشي ، دكتر حيدرعلي عابدي

 مشخصات فردي :

   عابدي فاميل :  حيدرعلينام :  

 

 خسرو   فرزند :           4331متولد: 

 1100-3331131 تلفن محل كار    13443411134تلفن همراه: 

دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ؛ ارغوانيه،  –خ جی  –اصفهان آدرس: 

 14535 - 451ص پ، دانشکده پرستاری و مامايی

Email habedi@khuisf.ac.ir Email drhabadi@yahoo.com  

 
 خالصه فعاليتها:

 مقاله به زبان فارسی( 75مقاله به زبان انگليسی و  39مقاله ) 114تعداد مقاالت: 

 کتاب. 3کتاب: 

  داخلی(. و همايش. ) بين الملی 12

 .(. 46 دو مقطع کارشناسی ارش 41)مقطع دکتری  مورد 11 هاسر پرستی پايان نامه 

 با الهام از فلسفه اسالمي در فرهنگ ايران( -( يقين: )پرستاري اعتقادي )نظريه

 اختراع )باالبر بيمار: جهت کمک به بيمار و کادر درمانی(. 4اختراع: ثبت 

 موفقيت ها وتشويقها

 فعاليتهاي برجسته:

 راه اندازي مركز رسيدگي به مصدومين شيمايي استان اصفهان ) بعنوان مسئول (  -4

 پرستاري در اصفهان )بعنوان رييس دانشکده(  PhD راه اندازي -1

پرستاري با دانشگاه کارولينسکا و اصفهان )بعنوان رييس  PhD راه اندازي دوره مشترک  -3

 دانشکده(

 ساله دانشكده  5تدوين برنامه هاي   -6

  4341در سال  ی کشورقائم مقام اداره کل پرستاربعنوان  یاقدامات کشور  -5

a. و ارزشيابی خدمات پرستاری در جهت ارتقاء خدمات دطراحی سيستم بازدي 

b.  و تدوين و تصويب خدمات پرستاری و جذب پرستاران مورد نيازارائه طرح اصالح قانون

سال با  15غل سخت و زيان آور و بازنشستگی اقانون شمول قرار گرفتن پرستاری جز مش

 سال ارفاق 5

c. پيگيری تصويب قانون حق صعوبت پرستاری در سال 

d.  آقايان با همکار تيم دفتر پرستاری تاسيس انجمن پرستاری بعنوان يکی از موسسين  و(

محمد رضا تفاق؛ فضل هللا غفرانی پور، حسن ناوی پور، و خانم ها طلوعی، خوش طينت و 

 بختياری( و حمايت معاون درمان وزارت وقت آقای دکتر نور باال .

فوکال پوينت کميته پيگيری تشکيل نظام پرستاری و پيگيری تصويب قانون نظام پرستاری در مجلس   -4

 به بعد با همکاری تيم دانشجويان پرستاری 4334شم در سال جمهوری اسالمی در دوره ش

و  مجرب تيم سازماندهی و آموزش يک در پرستاری و وش تحقيق کيفیبنيانگزاری آموزش ر  -3

دانشگاه کشور با همکاری تيم )آقايان دکتر  31اجرای کارگاه های روش تحقيق کيفی در حد اقل 

 مسعمد فالحی(هللا احمدی و دکتر  عيسی محمدی، دکتر فضل

در هنگام رتبه بندی دانشگاههای  4331تالش برای ارتقاء آموزش پرستاری بطوريکه در سال  -1

کسب رتبه اول دانشکده در آموزش پرستاری در در رتبه بندی دانشکده  های کشوری در  کشور،

ه و ی، معاونين دانشکدزمان تصدی اينجانب بعنوان رييس دانشکده  )با همکاری اعضای هيت علم

 دانشگاه(  حمايت های هيات رييسه 

کسب رتبه اول دانشکده در آموزش مامايی در در رتبه  همچنين تالش برای ارتقاء آموزش مامايی  -3

)با همکاری اعضای بندی دانشکده  های کشوری در زمان تصدی اينجانب بعنوان رييس دانشکده  

 نشگاه(هيت علمی، معاونين دانشکده و حمايت های هيات رييسه دا

؛ جهت گسترش برنامه های ايمن 32افغانستان سال  طراحی سيستم بهداشتی درمانی منطقه باميان -41

 .قبل از اشغال ان توسط گروه طالبان، سازی و کنترل بيمار التور در شهر باميان
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 2 

 واحد خوراسگان –دانشگاه آزاد اسالمی  –راه اندازی کارشناسی ارشد   -44

اولين فارغ التحصيل مقطع دکتری پرستاری ايران در  به عنوان  محمدیدکتر عيسی آقای راهنمايی  -41

رساله  اولين با دفاع از (حسنیدکتر  سرکار خانم)و  از دانشگاه تربيت مدرس 4311بهمن ماه 

از دانشگاه  4311دکتری پرستاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفندماه سال 

 .علوم پزشکی تبريز

 

 فعاليت ها:شرح 
 علمیسوابق 

مربي آموزش پرستاري و عضو هيأت  0/9/37 0131 0

 علمي 

 دانشكده پرستاری و مامایی

 دانشكده پرستاری و مامایی دانشيار  –استادیار  –عضو هيأت علمي  0/3/48 0/9/37 2

 توسعه آموزش پزشکی  دانشيار 11/00/47 0/3/48 1

 پرستاری و ماماییدانشكده  دانشيار  0/6/43 0/3/47 8

دانشگاه آزاد اسالمی  -

 واحد خوراسگان

7 0/6/43  10/7/44 دانشيار و عضوهيت علمی دانشگاه   

UCSI University  

Malaysia  

 دانشكده پرستاری و مامایی دانشيار  تاکنون 0/6/44 6

دانشگاه آزاد اسالمی  -

 واحد خوراسگان

 

 مقاطع تحصيلی::  

 سال اخذ مدرك تحصيلي  محل تحصيلي  شروع   سال

انتقال به رشته   –علوم تندرستي  دانشگاه آزاد  0176

 پرستاري 

 تعطيلي دانشگاه 

مجتمع آموزشي بهداري  0162

 اصفهان 

  07/0/0167 ليسانس پرستاري 

دانشكده پرستاري و مامایي  0/3/0167

 دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  11/0/0164  فوق ليسانس پرستاري بهداشت جامعه 

 

0/8/30 University of    Wales  دكتري تخصصي پرستاري 

(Ph.D Nursing)  

0138- 

 م(7/9/0997)

(96 )0138  Staffordshire 

University 

(Post Doc)  م( 0996)   0137 فوق دكتري 

 

 آموزشی - بالينی تجارب

 محل خدمت  سمت  تا سال  از سال  رديف

بهداشتيار و مسئول واحد ریشه كني ماالریا  0162 0173 0

 و مبارزه با  بيماریهاي واگير

 شهرستان فریدن

 بيمارستان امين پرستار  0167 0162 2

 

 

 :سوابق مديريتی حرفه ای

مسئول واحد ریشه كني ماالریا و مبارزه  0

 با  بيماریهاي واگير

سازمان منطقه بهداری 

 استان اصفهان 

0173 -  0162 

معاونت مسئول واحد ریشه كني ماالریا  2

و مبارزه با  بيماریهاي واگير استان 

 اصفهان

سازمان منطقه بهداری 

 استان اصفهان

0164- 0167 

معاونت درمان وزارت  قائم مقام اداره كل 1

 بهدشت درمان تهران 

0164-0131 
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 26/01/0136 دانشكده پرستاري و مامایي بهداشتمدیر گروه  8

دانشكده پرستاري و  ریيس دانشکده  7

 اصفهان مامایي

 سال 4مدت 

و  Ph.Dاستاد مشاور برنامه آموزش  6

 عضو شوراي تحصيالتي تكميلي 

دانشكده پرستاري و مامایي 

 تبریز

 0136ز سال 0

 مسئول راه اندازي 3

 

Ph.D  پرستاري و مامایي

 نامة

مورخه  02486شمارة  

02/1/0141 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -دانشيار  4

 خوراسگان و مسئول راه اندازي

 -دانشكده پرستاری و مامایی  کارشناسی ارشد پرستاری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 خوراسگان

0146 

کارشناسی ارشد    مدیر گروه کارشناسی ارشد 9

 پرستاری 

 -مامایی دانشكده پرستاری و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 0144خوراسگان 

 

 

 سوابق شغلی: 

 محل خدمت  سمت  تا سال  از سال  رديف

مدیر گروه کارشناسی ارشد پرستاری  تاکنون 0144 0

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 خوراسگان

کارشناسی مسئول پيگير ی راه اندازی   0143 2

 ارشد

 دانشگاه آزاد اسالم واح خوراسگان 

تاریخ  02814ابالغ شماره 

دانشگاه آزاد  9/1/43

 اسالمی واحد خوراسگان

و عضو  Ph.Dمشاور برنامه آموزش  0148 0136 1

 شوراي تحصيالتي تكميلي 

دانشكده پرستاري و مامایي 

 تبریز

8   

 

پرستاري و   Ph.D مسئول راه اندازي

 مامایي 

 02486نامة شمارة  

 02/1/0141مورخه 

دانشگاه علوم پزشكي  رئيس دانشكده 0148 0136 7

 اصفهان

دانشكده پرستاري و مامایي  مدیر گروه بهداشت 0133 0136 6

 اصفهان

قائم مقام اداره کل پرستاری وزارت  0131 0164 3

 بهداشت

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

 تهران

معاونت مدیریت ریشه كني ماالریا و  0163 0168 4

 مبارزه با  بيماریهاي واگير استان اصفهان 

 استان اصفهان

بهداشتيار و مسئول واحد ریشه كني ماالریا  0162 0173 9

 و مبارزه با  بيماریهاي واگير

 شهرستان فریدن

 

 

 اجتماعی ...  ( -فعاليتها )فرهنگی سوابق ايثار گری و

اضطراري جنگ ) لشگر نجف اشرف امام حسين ) ع ( ، قمر بني هاشم ) ع( حضور داوطلبانه عضو تيم  - -0

در جنگ تحميلی بيش از شش ماه و مصدوميت شيميایی در عمليات بدر و بجا گذاشتن عوارضی که در کمسيون 

 اتعيين نمودند. جانبازی  %11 پزشکی بنياد آن را

و طراحی و اجرای اولين  0131-0130شيمایي استان اصفهان رئيس اولين مركز رسيدگي به جانبازان  -2

 معاینات دورهای جانبازان شيميایی و سطح بندی نياز های مراقبتی آنان

 0167-0161دبير ستاد بهداشت جنگ استان  -1

 0174عضو انتخابی اولين شوراي اسالمي اداري شبكه فریدن -8

كمكهاي اوليه به نيروهاي بسيج و معلمين آموزش و عضو بسيج افتخاری منطقه فریدونشهر و آموزش  -7

 پرورش فریدونشهر
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 0167-0161رابط بسيج مدیریت ریشه كني ماالریا و مبارزه با بيماریها  -6

جهت گسترش برنامه های ایمن سازی و کنترل بيمار التور در شهر باميان و ؛ 36ماموریت به افغانستان سال  -3

 منطقه باميان قبل از اشغال ان توسط گروه طالبان.طراحی سيستم بهداشتی درمانی 

 علوم پزشکیعضو بسيج جامعه پزشكي دانشکاه  -4

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  زمان حمله آمریکا به عراقدبير ستاد بحران جنگ  -9

  عضو هيأت امناء و هيت مدیره صندوق قرض الحسنه جوان جهت گره گشایي همكاران در دانشگاه از -01

0139 

 9/2/0142لغایت  9/2/0134نماینده مردم اصفهان در شوراي اسالمي شهر اصفهان از  -00

 

فعاليت هاي صنفی و حرفه ای: سوابق   

 0164یکی از موسسين انجمن پرستاری و مسئول انجام اولين انتخابات انجمن پرستاری ایران در سال 

 27غل سخت و زیان آور و بازنشستگی اتصویب قانون شمول قرار گرفتن پرستاری جز مش پيگيریتدوین و -

 0164سال ارفاق در سال  7سال با 

 0164پيگيری تصویب قانون حق صعوبت پرستاری در سال  -

و پيگيری تصویب قانون نظام پرستاری در مجلس  در اصفهان کميته پيگيری تشکيل نظام پرستاری مسئول -

 0136المی در دوره ششم در سال جمهوری اس

تيم و اجرای کارگاه های روش تحقيق کيفی  اولين روش تحقيق کيفی، تشکيل تشکيل اولين کارگاه های آموزشی -

 مذکور تيم یدانشگاه کشور با همکار 21در حد اقل 

 

 مسئوليتهاي دانشگاهي

 علوم پزشکی اصفهان  مشاور رئيس دانشگاه و مسئول رسيدگي به امور ایثارگران دانشگاه  -

و سرپرست ستاد امداد و درمان جنگ  04/02/0140نماینده رئيس دانشگاه در كار گروه ستاد حوادث استان  -

  00/02/40احتمالي آمریكا عليه عراق 

ینش استاد ، هيأت مميزه كارشناسي و كميسيون موارد ، هيأت گز 03/1/0136عضویت در شوراي دانشگاه  -

 0130خاص دانشگاه  

 4/3/0142مورخه  19323ابالغ شماره علوم پزشکی اصفهان دانشگاه هيأت مميزه عضو  -

  4311دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  -مدیر گروه و دانشيار  -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان - ماماییدانشكده پرستاری و عضو شورای آموزشی و  پژوهشی  -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان - دانشكده پرستاری و ماماییفرهنگی شورای عضو  -

 سايرجارب شغلي ت

 محل خدمت  سمت  تا سال  از سال  رديف

مسئول واحد ریشه كني ماالریا و مبارزه  0162 0161 0

 با  بيماریهاي واگير

 فریدونشهرشهرستان 

معاون مدیریت ریشه كني ماالریا ومبارزه  0164 0167 2

 با بيماریهاي واگير استان 

 اصفهان

بنياد جانبازان استان  مسئول رسيدگي به مصدومين شيميایي 0130 0131 1

 اصفهان

 

 عضويت  در كميته هاي كشوري و دانشگاهي

 از سال حوزه  نام كميته 

 Journal of Nursing and سر دبير مجله  انگليسی زبان 

Midwifery Research (IJNMR), 

 تا کنون  0133از سال 

 گروه برنامه ریزي  پرستاري ) برد

 ( سال 01پرستاری کشور 

 0146تا  0136 كشوري 

انجمن پرستاري عضو موسس 

 ایران 

  64از سال  كشوري 

 0148 -0136سال از  كشوري  عضو شوراي پرستاري 

 -0148 -0139از سال  كشوري عضو كميته تحقيقات پرستاري

 طب و تزكيهمجله  عضو هيأت تحریریه 

 پژوهش دانشگاه  مجله

  0134تا  0136سالهاي 

-42( و ) 34 تا 36سالهاي )
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پرستاری و مامایی دانشكده مجله 

 اصفهان

 مجلة آموزش در علوم پزشكي 

 مجله دانشكده پرستاری و مامایی تبریز

 

40 ) 

 تا كنون  0169از سال 

0139 

0148 

عضو كميته برنامه ریزي دوره 

هاي مشترك آموزشي با خارج از 

 كشور

  33206دانشگاه نامه شمارة 

 رئيس دانشگاه 

27/01/39  

 9/4/41مورخ  7246 هگادانش عضو شوراي صنفي دانشكده ها 

 معاونت دانشجویي

 07/4/41مورخ 78996 دانشگاه عضو كميته ارتقاء كيفيت دانشگاه 

 رئيس دانشگاه

مسئول شوراي تشویق فعاليتهاي 

 دانشجویي دانشكده 

 07/4/41مورخ  78966 دانشكده

 رئيس دانشگاه 

 33-36 دانشگاه عضو شوراي انتشارات 

 

 موفقيت ها وتشويقها 

دانشگاه کشور  21اجرای کارگاه های روش تحقيق کيفی در حد اقل معرف روش تحقيق کيفی، تشکيل تيم و  -0

 )آقایان دکتر عيسی محمدی، دکتر فضل هللا احمدی و دکتر مسعمد فالحی(  تيم یبا همکار

در زمان تصدی  کسب رتبه اول دانشکده در آموزش پرستاری در در رتبه بندی دانشکده  های کشوری -2

 013سال اینجانب بعنوان ریيس دانشکده  

در زمان تصدی اینجانب کسب رتبه اول دانشکده در آموزش مامایی در در رتبه بندی دانشکده  های کشوری  -1

 013بعنوان ریيس دانشکده  

 واحد خوراسگان –دانشگاه آزاد اسالمی  –راه اندازی کارشناسی ارشد  -4

 0149سال  واحد خوراسگان –آزاد اسالمی دانشگاه  پژوهشگر بر گزیده -7

 .0149پژوهشگر بر گزیده استان تشویق از طرق استانداری  -6

  با الهام از فلسفه اسالمي در فرهنگ ايران -( يقينپرستاري اعتقادي ) :تدوين و ارائه نظريه -3

Certainty Nursing Theory – A nursing theory derived from the Iranian culture and 

Islamic philosophy 

 

 

Articles:{in English language}  
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مجله مراقبت مبتنی بر  ، اهواز مبتنی بر شواهدتوسط پرستاران  شاغل در بيمارستانهای دولتی

 پذیرش چاپ شواهد مشهد

مطالعه موارد مغایر با ضوابط و  ، 0190ا،  ریاضيات ،ا ، منصوريح ، عابديآ قدوسي .80

مقررات سازمان بيمه خدمات درمانی طرف قرارداد بيمه خدمات درمانی استان اصفهان طی 

 .0-9(: 1)9 سالمت اطالعات مدیریت 0139 - 0149سال های 

، قلب روانی دریافت کنندگان پيوند -تجارب روحی. 0190 س ناجی  ،ش منعميان ،ح عابدی  .82

 .72 – 74(: 0)0 مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت

خواستها و تمایالت روانی اجتماعی اولين ، 0190 ش، صالحی  ،ر محمدی خشویی، ح عابدی .81

 .3-0 (:0)0، مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت، خانواده : یک مطالعه کيفی کودک در

 ارتباط از مغزي مرگ بيماران هاي خانواده تجارب ، 1391؛ غ عبدیزدانم،  محمدي ، عابدي .88

 83ایران كاربردی نشناسي روا در پژوهش و دانش ؛ عضو گيرندة فرد و خانواده با آشنایي و

(0 :)91-94. 

بررسی ارتباط بين خودکارآمدی و خود مراقبتی در ، 0190  عابدی، سليمی، فيضی، صفری .87

(:  02) 16، ایران، دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی اروميه،  COPD بيماران مبتال به 
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پيامد های اجتماعی اقتصادی در بيماران  ، 0191ح. ، ناجی س.، مظهری آزاد، ف.  عابدی .86

 مجله دانشکده پرستاری کرمانمبتال به لوپوس اریتماتوز سيستميک )یک مطالعه کيفی(، 

مقایسه ابعاد کيفيت ، 0191، یه  ، عبد یزدان غالمحسينحيدر علی ، یاسمن عليپور مهد عابدی .63

زندگی مردان و زنان مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مراکز سرپایی شهر کرمان در 
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مدیریت یک برنامه ي مداخالتي مبتني بر جامعه بر اساس اطالعات حاصل از ارزشيابي 

 .111-291(: 3) 1، مديريت اطالعات سالمتفرایند: برنامه ي قلب سالم اصفهان ، 
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http://www.jqr.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C
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تجربه بی قدرتی در سالمندان مقيم سرای سالمندان، ، 0143، ح.، عابدیساالروند، ش. و  .41

 . 39-30(: 41) 21، فصلنامه پرستاری ايران

(: 00) 1، پژوهش پرستاري تجربه نماز در بيمارستان، ، 0143، ح. عابديکریم الهي، م. و  .34

31-31 . 

تجارب دانشجویان پرستاری از ، 0144ح.،  عابدیعلوی م .، ایرج پور، ع.، نصيری، ا،  .42

 .00-4(: 4) 3، فصلنامه دانشکده پرستاری بيرجندموانع آموزش بالينی، 

، تبيين تجارب پرستاران 0143، ح.،عابديپيامي بوساري، م.،  ابراهيمي، ح.، احمدي، ف. و  .41

ي علمي، پژوهشي دانشگاه مجـله از علل و عوامل موثر بر تعارضات شغلي: مطالعه کيفي،

 9 - 0(: 67) 06 لـوم پزشکـي زنجـانع

، تجارب افراد افيونی از رابطه درمانی ایجاد شده در مراکز 0144و خردمند،  عابدیبنا زاده،  .78

 -044(: 2) 06، ي علمي، پژوهشي دانشگاه علـوم کرمانمجـلهتوزیع متادون شهر کرمان، 

044. 

 در اثربخش مربي مفهوم از پرستاري دانشجویان درك و ، تجارب1386ح.،  عابدیعلوي م. و  .77

  .118-127(: 2) 3زمستان،  و پایيز / پزشكي علوم در آموزش ایراني مجله ؛، آموزش باليني

 حوزه و دانشگاه فصلنامهتحقيقات کيفی، روش شناسی علوم انسانی ، 0144عابدي حيدرعلي،  .76

 ،. 83 سال دوازدهم شماره

چالش هاي دوران تحصيل دانشجویان  ، 0143.آذر ا ح. زمانزاده و. فتحي عابديولي زاده س.  .73

 .813-139(: 2) 3، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي پرستاري: یك مطالعه كيفي،

دانش حرفه ای،  عشق انسانی یا، 0144ح. و دهقان اناری د.،  عابدیخادمی م. عليمحمدی ن.  .74

 .21-29(: 1)0پرستاری،.  مجله پژوهش 

آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در پيشگيری از  بررسی ميزان، 0130حيدرعلي،  عابدي .79

 .4-01:2 پرستاری اصفهان. تحقيقات پرستاری و مامایی، دانشکده  سالک جلدی

 سير بر ماماها توسط عاطفي نيازهاي تامين ،  تأثير0141نيكبخت پ. صالحي ک.، ح.  عابدي .61

 .6-0:  شماره / سوم دوره /شهركرد پزشكي علوم دانشگاه ، مجلهزایمان باليني

 كيفي مطالعه :باليني آموزش ارزشيابي در مفاهيمي، 0143علوی م.، آیرج پور ع. و عابدی م.،  .24

 مركز پزشكي، مجله آموزش در توسعه هاي گامپرستاري،  مربيان و دانشجویان تجارب

 .41-41(: 4) 1پزشكي کرما،  آموزش توسعه و مطالعات

، مفاهيمی از 0143ح.، زرفشانی س. و صرافزادگان، نو،  عابدیعلوی م.، ربيعی ک.،   .21

 .719-729، مجله دانشکده پزشکی، ارزشيابی کيفی یک برنامه سالمت مبتنی بر جامعه

 بيماران آموزش مفهوم از سالمند بيماران و مراقبت تيم ، تجارب0146ح. و علوي م.،  عابدي .23

 علوم در آموزش ايراني مجلهاصفهان،  پزشكي علوم دانشگاه نهاي ابيمارست در سالمند بستري

 .011-91(: 0)3تابستان،  و بهار / پزشكي

روچي غالم حيدرعلي,سادات مداح سيدباقر,محمدي عيسي,بابایي  عابدي ,نوروزي تبریزي كيان .68

، ارزشيابي مدل سيستم مراقبتي جامعه نگر طراحي شده براي سالمندان شهر 0148رضا، 

 .82-16((:20)مسلسل  2)6 تابستان; توانبخشيتهران 

 یك :بازاندیشي مورد در پرستاري دانشجویان تجارب ،0143، ح.، عابدي معطري م.، و .67

 .002-010(: 0)4، پزشكي علوم در آموزش ايراني مجلهكيفي،  طالعهم

، تجارب سالمندان از حمایت اجتماعي در سراي 0146حيدرعلي،  عابدي,ساالروند شهين و .66

 .71-19(:72)21 ;نشريه پرستاري ايرانسالمندان: یک مطالعه کيفي، 



 10 

 دوران در توانمندي، 0143، ح. عابديطالقاني ف.، و  صالحي ش.،  ، م.،  پور رواني .63

- 447: 8، شماره ايران باليني روانشناسي و روانپزشكي مجلهكيفي،  بررسي یك :سالمندي

453. 

، رضایت مندي مراجعان به 0144حيدرعلي،  عابديامين الرعایا مهين، عطاري عباس, و   .64

شكي و مجله روانپزکلينيک مشاوره کودکان و نوجوانان و ارایه راهکارها: یك مطالعه کيفي، 

 ..268-274(: 74( )پياپي 1)07)اندیشه و رفتار،   روانشناسي باليني ايران

 ، 0149،   .حيدرعلي, و رنجبركوچك سرایي فاطمه عابدينادي سخویدي محمد، مالك ایوب,  .69

مجله روانپزشكي و روانشناسي رویدادهاي تنش زاي کودکان سن دبستان: یک بررسي کيفي، 

  .260-273(: 62)پياپي  1)06 ;0149پایيز  (فتار)اندیشه و ر ايران باليني

، علل و انگيزه هاي اقامت در سراي سالمندان از 0143حيدرعلي،  عابديو ساالروند شهين  .31

  .60-77(( 86)پي در پي  2)02، فيض دیدگاه سالمندان اسكان یافته 

، كيفيت مراقبتهاي پس از زایمان از 0144حيدرعلي،  عابديبهادران پروین, و ,محسني مریم  .30

 .18-23(:0)02، حكيمدید مادران، 

انگيزه زنان جوان در  ، كاظمي اشرفو حيدرعلي, عابدي فتحي زاده ناهيد,, تاشي شهر .32

،  مجله دانشگاه علوم پزشكي قمپيشگيري از بارداري در سال هاي اول زندگي مشترک ، 

 88-19(:(08)پي در پي  2)8 ;0149

، بررسي ميزان بكارگيري عوامل 0142مارلين، حيدر علي و آراكس  عابديصدیقياني آفاق ،  .31

مرتبط با افزایش بهره وري نيروي انساني توسط مدیران در مراكز آموزشي درماني تبریز، 

 . 11 -08(: 81)01 فصلنامه پرستاري و مامايي )دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

، كاوش مباني رفتار و ارزش 0143ح.، زمان زاده و.، و نوالي م.،   عابديغياثوندیان ش.،  .38

هاي مرتبط با مراقبت انساني: تحليل هرمنوتيك هایدگري از تجارب زیسته پرستاران باليني 

 .23-00:  10، شماره فصلنامه پرستاري و مامايي تبريز

تصویر ذهني زنان از بدنشان ،  0147حيدرعلي،  عابدينورزوي مهناز ، بایرامپور حميده و ،  .37

 ..71-87: 10، شماره مجله تحقيقات پرستاری و مامايیدر دوران  بارداري، 

76. Tavakol, Kh.; Abedi, HA.; Saberi, N. and Mohamadhoseinzadeh, S., 2005, 

Parental attitude of female students on child-parent behavior in Flavarjan 

Isfahan Nursing & Midwifery Scientific Journal (INMSJ), 27: 55-60. [in Persian نگرش :

 .[والدیني دانش آموزان دختر نسبت به رفتار متقابل کودک و والد

77. Abedi,HA. Nasiri,M. Safari,F., 2005, Spiritual care of patients – a 

phenomenological research  Tebh & Tazkiyeh. [in Persian بررسی موانع  مراقبت های  

0144 طب و تزکيه. معنوی بيماران بستری در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ]. 

78. Ahmadi, F Ghofranipour, HA. Abedi, SH. Aurefi and S. Fghihzedeh. The 

effect of continuous consultation care re-hospitalization and chest pain in 

patients with coronary artery disease  The Journal of Qazvin Univ. of Med. Sci. 

2005 [in Persian الیان به تاثير مشاوره مراقبت پيگير بر بستري مجدد و درد قفسه سينه مبت

 .[اختالل عروق کرونر

79. Abedi H.A., Khademi M., Daryabeagi R. & Alimohammadi N., 2005, The 

educational needs of care giver of elderly people hospitalized in the 

Isfahan hospitals – A basic concept for nursing education.  Iranian Journal of 

Medical Education. 15: 76-84 [in Persian نيازهاي همراهان بيماران سالمند بستري در  

پرستاريبيمارستان : زیر بنایي جهت آموزش  ]. 

80. Abedi HA, Heydari A, Salsali M., 2004,  New Graduate Nurses? 

Experiences of their Professional Readiness During Transition to 

Professional Roles  Iranian Journal of Medical Education (IJME), 12: 69-78 [in 

Persian,  0141 اي در جریان گذر به نقش از آمادگي حرفه آموختگان پرستاريتجارب دانش 

 .[باليني خود 

81. Noroozi M.; Abedi HA.; and Farahani M., 2004, Factors affecting choice 

of contraceptive method in lactating mothers, Nursing & Midwifery Research – 

Isfahan, 23: 53-63. [in Persian مادران شير ده درانتخاب روش عوامل مرتبط با تمایالت  

 .[پيشگيري از بارداري
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82. Abedi, HA. Abolfathy Y. Tavakol Kh. And Naseeri M.  Crisis experiences 

in homeless people  Nursing and Midwifery Research, 21: 25-32. [in Persian  تجارب

 .[بحران در افراد بي خانمان

83. Mohammadi, E. Abedi, HA. and Ghofranipoor F., 2002, A study of 

cardiovascular risk factors in patients with high blood pressure in an 

Iranian rural population  Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 16 (1):13-

17. [in Persian ن باالطراحي و ارزشيابي مراقبت مشارکتي براي کنترل فشار خو  ]. 

84. Noroozi M.; Abedi HA.; and Farahani M., 2002, A study of different 

justification of mother selecting their favourite postpartum contraceptive 

methods  Research and scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2 

(5): 48-55. [in Persian ز بررسي تمایالت مادران در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد ا 

0141زایمان در مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان  ]. 

85. Ahmadi, F., Ghofranipor, F., Aurefi, Abedi, HA and Faghyzadeh, 2002, A 

survey of an effective counseling the patient for continues care after 

discharging from hospital Psychiatric Journal,6: 85-94 [in Persian بررسي تاثير :

 .[الگوي مشاوره مراقبت مداوم

86. Fallahi, M. Maddah,S. Shamloo,S. Abedi,HA. Babaiee,G., 2002,  Design 

and evaluation of multidimensional psychiatric rehabilitation nursing 

model in the care of schizophrenic patients Yazd Medical Journal, 10 (3): 29-35. 

[in Persian رنی طراحي مدل پرستاري توانبخشي چند بعدي در مراقبت از بيماران اسکيزو ف  ]. 

87. Abbasszadeh, M. Abedi,HA. Ghofrani,F. Sharif,F., 2002, Designing and 

evaluating of an ethical nursing model Teb & Tazkeyeh (1381), 47: 59-

67. [in Persian طراحي و ارزیابي مدل عملکرد اخالقي پرستاران].  

88. Ahmadi,F. Ghofranipour,F. Abedi,HA. Arefi, H., 2001, Faghihzadeh,S. 

Designing the continuous care model for controlling the Coronary Artery 

Disease, Modarres Journal of Medical sciences, 4 (2): 86-94. [in Persian 

 .[طراحي مدل مراقبت پيگيري بر کنترل اختالل عروق کرونر

89. Hasani,P. Abedi,HA. Mohammad,K. Fathi Azar,E., 2002, Efficacy of 

nursing Intervention Based on Trans-theoretical model change of smoking 

cessation in Tabriz city  Journal of Geylan Medical University, 42: 33-

41. [in Persian يگار بررسي کار آتي مداخله پرستاري بر پایه فراتئوري تغيير در ترک س 

 .[دبيران آموزش و پرورش شهر تبریز

90. Abedi HA., Rezazadeh M. & Dabeerzadeh Sh., 2002, The effect of 

community health nurse education in prevention of occupational accidents 

 Iranian Journal of Medical Education, 6: 43-47. [in Persian تاثير آموزش  

 .[برپيشگيِري از حوادث محيط کار

91. Moattari,M., Abedi,HA., Fathi Azar, A., 2002, The effect of reflection on 

cognitive style, critical thinking skills and thinking strategies of nursing 

students in Tabriz Medical Sciences University (2001)  Iranian Journal 

of Medical Education, 4 (5): 58-63. [in Persian  تاثير بازاندیشي بر مهارت هاي

 .[1380 تفکر انتقادي دنشجویان پرستاري شهرستان تبریز

92. Abedi,HA. Gorbani,L. Zandeah,Z., 2001, A study of organizational 

readiness on performing the participative management in a selected college 

in Isfahan Medical Sciences University  Nursing and Midwifery 

Research, 18: 65-74. [in Persian ر اجراي مدیریت مشارکتي آمادگي یک سازمان د 

 .[تحقيقات پرستاري و مامایي

93. Abedi, HA., 2001, An analysis of nurses population as a community 

 Isfahan Nursing & Midwifery Scientific Journal (INMSJ), 16: 95-100. 

[in Persian شورتحليل جامعه پرستاري در آستانه اولين انتخابات نظام پرستاري ک  ]. 
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94. Salehi, S, Abedi, HA. and Aulipor, L., 2001,  Learning activities and 

clinical nursing services gap and the related factors: a comparative study 

 Iranian Journal for Medical Education, 3: 43-48. [in Persian  فاصله یادگيري

 .[نظري و خدمات باليني

95. Abedi H.A., Nekbakht P. and Salehi, K., 2001, The outcome of midwives 

providing emotional support for women during delivery  Journal of 

Sharekord University, 3 (1): 1-6. [in Persian  تاثيرتامين نيازهاي عاطفي توسط ماما 

 .[بر سير باليني زایمان

96. Abedi H.A., Nekbakht P. and Salehi, K. 2000,  A comparative survey of 

quality of life of elderly people living in their homes and in the community 

center in Isfahan  Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty. 
[in Persian]. 

97. Salehi Sh.; Rahimi M.; Abedi HA.; and Bahrami M. 2003, Student’s 

experiences with the hidden curriculum  Journal of the Research in Medical 

Sciences, 217-223. [in Persian  1380تجارب دانشجویان  از برنامه درسی مستتر]. 

98. Abedi, HA., Hoseini SZ. and Rastegari M. Comparison Job satisfaction 

and effective factors in nursing management in governmental hospitals and 

private hospital in Isfahan. Hamadan Nursing Faculty Journal. 

703;11(21):1-10, 2000. [in Persian, 1382 رضایتمندی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در  

 .[=مدیران پرستاری بيمارستانهای 

99. Abedi,HA. Mohammdi,M. A study of daily living situation after 

retirement, Isfahan,2000 .  Shahrekord University of Medical Sciences' 

journal. 2000 [in Persian بررسی وضعيت بازنشستگی]. 

100. Tavacol,KH. Abedi,HA. Amini, S. A survey of child abuse among the 

families who refer to Navab Safavi Health Centre in Isfahan city in 1999 

 Nursing & Midwifery Research. 2000 [in Persian رفتار با کودک در خانواده ها 

 .[ بررسی اشکال سو 

101. Abedi,AH. Mohammade,M. Alimohammadi,N., 1999, An evaluation of 

educational activities of nursing education centers  Nursing & Midwifery 

Research. [in Persian آموزش پرستاری در   مجله علمی دانشکده  واحدهای اقماری 

 .[پرستاری و مامایی اصفهان

102. Maghsodi,J. Nasiri,M. Abedi,HA. Parents – children communication 

 nursing & midwifery research. Nursing & Midwifery Research 1998 [in 

Persian]. 
103. Abedi,HA. And Salahshoriyan , A KAP survey regarding Skin 

Leshmania  nursing & midwifery research. Nursing & Midwifery 

Research 1992 [in Persian]. 

104. Mohammadi,M. Behzadnejad,M. Abedi,HA. Najee, 1999, Skin cancer 

care  Nursing and Midwifery Research. Nursing & Midwifery Research 
[in Persian]. 

105. Mohammadi,M. Behzadnejad,M. Abedi,HA. Najee,A. Comparison Job 

satisfaction and effective factors in nursing management in governmental 

hospitals and private hospital in Isfahan.  Hamadan Nursing Faculty Journal. 703 

[in Persian]. 

106. Golchin, M.,  Karimi, M., & Abedi, HA., 2004, Physical effects of 

thalassemia on adolescents, Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research, 9 (4): 25-32. [in Persian]. 

107. Abedi, HA., Alavi, M., Asemanrafat, N. & Yazdani M., 2005, 

Communication of nurses and elder patients in hospital wards: a qualitative 

study, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 10 (4): [in 

Persian]. http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/13 

http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/13
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108. Boroumandfar, Kh., Saghafi, S. Abedi, HA. & Bahadoran P., 2005, 

Unwanted pregnancy outcomes, Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research, 10 (4): [in Persian].  

http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/17 

109. Bahadoran, P., Mohseni, M. & Abedi HA., 2008, Mothers᾽ experiences of 

postpartum period: a phenomenological study, Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery Research, 13(3): 110-115. [in Persian]. 

http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/8 

110. Taheri, P., Alizadeh, N., Abedi HA., 2008, Self-care to prevent infections 

of the urinary tract in children, Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research, 13 (3): 26-33. [in Persian]. 

111. Aarabi, A., Tavakol, Kh. & Abedi HA., 2006, Mechanically ventilated 

patients' experiences, Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research, 11 (1): 14-22. [in Persian]. 

112. Fathizadeh, N. Tashi, S. Abedi, HA. & Kazemi A., 2006,  Experiences of 

young women in using contraception in their first few years of marriage, 

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 11 (2): 17-25. [in 

Persian]. 

113. Karimi, M., Golchin, M., & Abedi, HA., 2006, Survey of spiritual and 

mental experiences of thalassemic teenagers, Iranian Journal of Nursing 

and Midwifery Research, 11 (4):85-93. [in Persian]. 

114. Khademi M, Abedi HA, Daryabeigi R, Alimahamadi N,  Nature and 

structure of sources of suffering in family caregivers of hospitalized 

elderly patients, Arak Medical University Journal, 10 (1): 1-11. [in 

Persian ماهيت و ساختار  هشی دانشگاه مجله پژو منابع رنج در همراهان سالمند ان بستری،  

 .[0143 .علوم پزشکی اراک

 

 :کتاب
 انتشارات بشري.تهران مباني فلسفي پرستاري، 0144   عابديحسنخاني، خسروان، راهزاني، زارع و  -0

؛ روش تحقيق در پرستاری و 0143، ح؛  حسينی، ن؛ شهریاری، م؛ کاظمی، م؛ و کشوری،م؛  عابدی -2

  اصفهانمامایی؛ دانشگاه اسالمی واحد خوراسگان، 

، در  پرستاری ، انتشارات بشراکيفی ق يروش تحق، 0147، ح، یوسفی ح، روانی پور و کریم اللهی عابدی -1

 تهران

، علی محمدی نصراله و  ,احمدرضا حيدرعلی ، حجت اله یوسفی ، محسن شهریاری ، یزدان نيک  عابدی -8

 ، اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کالم حق پرستاری در سالمندان ،0149

مقدمه ، 0141، حيدرعلی  عابدیحسن زهرایی روشنک ، رحيمی مجيد ، صالحی شایسته ، توکل زهرا ،  -7

دانشگاه علوم  ، ارزشيابی عملکرد فرآیند آموزش بالينی، برنامه درسی مستتر، ای بر آموزش پرستاری،

 .پزشکی اصفهان

 

 اختراع و اکتشاف:

 

مراحل پيش کرسی  با الهام از فلسفه اسالمي در فرهنگ ايران( -( يقيننظريه: )پرستاري اعتقادي ) -4

 تصويب شده است. 

طرح مصوب  (.در حمل بيمار جهت کمک به بيمار و کادر درمانیعمودی،  اختراع )باالبر بيمار -1

)همکاران: عباس عابد، خانم ناهيد آسمان رفعت، خانم زرکشان ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی و

 سعيد کرباسی(.  و دکتر

در حمام در تخت و جلو گير از زخم  : جهت کمک به بيمار و کادر درمانیافقی اختراع )باالبر بيمار -3

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی)همکاران: ، خانم ناهيد آسمان رفعت، خانم زرکشان و  (.بستر

 دکتر سعيد کرباسی(. 

 

http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/17
http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/8
http://www.adinebook.com/gp/product/6005730104/ref=sr_2_1000_1/767-5156995-3500376
http://www.adinebook.com/gp/product/6005730104/ref=sr_2_1000_1/767-5156995-3500376
http://www.adinebook.com/gp/product/9648342687/ref=sr_2_1000_5/767-5156995-3500376
http://www.adinebook.com/gp/product/9648342687/ref=sr_2_1000_5/767-5156995-3500376
http://www.adinebook.com/gp/product/9648342687/ref=sr_2_1000_5/767-5156995-3500376
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 هاهمايش

 

 

 

 

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه ها 

   PhD سرپرستی پايان نامه ها : مقطع

 دانشگاه اساتيد راهنما نام دانشجو  عنوان پایان نامه  

 مطالعه بستري ، یك بيماران نيازهاي 0

 0144 تفسيري  پدیدارشناسي

دکتر حجت هللا 

 یوسفی

 , دكترحيدرعلی عابدي

 یارمحمدیان محمدحسين دكتر

علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

 0144 -   اشتراکی آموزش •
دکتر عليرضا 

 ایرجپور

 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر شایسته صابحی

 دکتر طاهره چنگيز

علوم پزشکی 

 اصفهان

1 
 0143 -   معنوی بيماران نياز های

دکتر منصوره کریم 

 الهی 

 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر عليرضا یوسفی

علوم پزشکی 

 اصفهان

4 
مفهوم قدرت و ارائه الگوی قدرتمند ساری در 

 سالمندان

 روانی پور ، مریم

144443 

 صالحی ، شایسته

 طالقانی ، فریبا

 عابدی ، حيدرعلی

علوم پزشکی 

 اصفهان

4 
 0143 -   پرستار ایران فلسفه

دکتر شهر زاد 

 غياثوندیان 

 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر زمانزاده 

علوم پزشکی 

 تبریز

فرآیند شکل گيری  تصور ذهنی  دانشجویان  3

 پرستاري از حرفه ای خود مطالعه كيفي، 
 دکتر ليال ولی زاده

عابدي ح. زمانزاده و. فتحي 

 آذر ا

علوم پزشکی 

 تبریز

، تجارب پرستاران از تعارضات شغلي:  3

 0143 مطالعه کيفي،
 دکتر پيامی بوساري

ابراهيمي، ح.، احمدي، ف. و 

 عابدي، ح

پزشکی علوم 

 تبریز

درك تجارب فارغ التحصيالن پرستاري در  4

جریان گذر از نقش دانشجویي به نقش حرفه 

 ”اي

 دکتر عباس حيدری 
 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر مهوش صلصالی

علوم پزشکی 

 تبریز

9 
درك تجارب دانشجویان و فارغ التحصيالن 

 پرستاري از بنامه آموزشی
 دکتر سوسن ولی زاده

 عابدي دكترحيدرعلی

 دکتر فتحی آذر

 دکتر زمانزاده 

علوم پزشکی 

 تبریز

یك مطالعه كيفي از تجارب دانشجویان  01

 پرستاري در مورد بازاندیشي

دکتر مرضيه 

 معطری

 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر فتحی آذر

علوم پزشکی 

 تبریز
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بررسي كارآئي فراتئوري تغيير در ترك  00

تبریز سيگار دبيران آموزش و پرورش شهر 

 با استفاده  از مداخله پرستاري

 دکتر حسنی

 دكترحيدرعلی عابدي

 دکتر فتحی آذر

 دکتر کاظم محمد

علوم پزشکی 

 تبریز

طراحي مدل سيستم مراقبتي جامعه نگر  02

 شهر تهران -سالمندان
 دکتر کيان نوروزی 

 دكترحيدرعلی عابدي

 خانم دکتر مداح

 

بيماران طراحی مدل مراقبتی پيگير برای  01

 مبتال به فشارخون باال
 دكترحيدرعلی عابدي دکتر عيسی محمدی

 تربيت مدرس

طراحی مدل مراقبتی پيگير برای بيماران  04

 قلبی 

دکتر احمدی فضل 

 هللا

 غفرانی پور… دکتر فضل ا 

 دكترحيدرعلی عابدي 

 تربيت مدرس

طراحی مدل توانبخشی چند بعدی برای  04

 بيماران رئانی

مسعود فالحی دکتر 

 خشکناب

 خانم دکتر مداح

 دكترحيدرعلی عابدي 

 تربيت مدرس

03 Pattern of Changes in Health-

Related Quality of Life, Sense of 

Coherence, Religious, Coping and 

Spiritual Perspective among a 

sample of Iranian Women with 

Breast, Cancer: A Prospective and 

Comparative study 

 دكترحيدرعلی عابدي کامليا روحنی

دوره مشترک 

اصفهان و 

 کارولينسکا 

تجارب افراد از درمان جایگزین متادون   03

 شهر کرمان، 
 بنا زاده، عابدی خردمند

علوم پزشکی 

 کرمان

 

 فوق ليسانس    سر پرستی پايان نامه ها : مقطع

 اساتيد راهنما نام دانشجو  عنوان پایان نامه  

 تجارب زیستی سالمندان از سکونت در سرای سالمندان 1

The lived experiences of elderly people living in 

nursing homes.  (144113 )  

 

 ساالروند   ، شهين

Salarvand ,SH 

 عابدی، حيدر علی 

 حسينی، دکترصالحی ، 

دانشجویان ترم اول و بررسي مقایسه اي ميزان و شدت افسردگي  2

آخر كارشناسي پيوسته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 

 69-31نيم سال دوم تحصيلي 

 صالحي خواه, علي
 عابدي, حيدرعلي

 

بررسي اشكال سوء رفتار با كودك, در خانواده هاي مراجعين تحت  3

پوشش مركز بهداشتي درماني نواب صفوي شهرستان اصفهان در 

 0133سال 

Identifying types of child abuse among the families 

who refer to navab safavi health center in Isfahan in 

1998 

 اميني, سودابه
 

S.Amini 

 

 توكل, خسرو

 و عابدي, حيدرعلي
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بررسي موانع ارائه مراقبتهاي مذهبي به بيماران بستري در  4

علوم پزشكي اصفهان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه 

0133 

Investigation of fundamental barriers in 

delivering the spiritual care in hospitals of 

Isfahan Medical University in 1998 

 

 صفاري فرد, فرانك
F.Safari fard 

 عابدي, دكترحيدرعلي

 آقای نصيری 

Dr.H.A.Abedi 

ماماها بر سير زایمان در بررسي تأثير نيازهاي عاطفي توسط  5

زنان بستري در یكي از زایشگاهـهاي وابسته به دانشگاه علوم 

 0141پزشكي اصفهان 

Study of the emotional needs of women 

fulfillment at delivery time by midwives in one 

of Isfahan Medical Science University hospitals 

in 2001 

 صالحي, كتایون

K.Salehi 

41143 

 

نيكبخت, پروین و 

 دكترعابدي, حيدرعلي

P.Nikbakht 

بررسي مقایسه اي ميزان رضایتمندي شغلي و عوامل مؤثر بر  6

آن در مدیران پرستاري بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر 

 0139اصفهان در سال 

Measuring and comparison of job satisfaction 

and factors influencing it among the nurse 

managers who worked in governmental and 

private hospitals in Isfahan in 2000 

 حسيني گل افشاني ,سيده زهرا

S.Z.Hoseinee 

golafshanee 

 

 دكترعابدي, حيدرعلي

H.Abedee 

بررسي مقایسه اي كيفيت زندگي سالمندان در منزل و مقيم در  7

 0134سالمندان شهر اصفهان سال سراي 

Comparative investgation on life quality in 

elderly people in home and community center of 

Isfahan in 1999 

 دوامي, مسعود
M.Davami 

 

دكترعابدي,حيدرعلي و 

 توكل, خسرو

Dr.H.A.Abadi 

بررسي وضعيت زندگي روزمره بدنبال بازنشستگي در  8

مراجعين به كانون بازنشستگان كشوري شهر اصفهان در سال 

0139 

Investigation of daily situation after retirement in 

retiree referring to retirement center in Isfahan in 

2000 

 پاك نژاد, فتانه
 

F.Paknejad 

39087 

 محمدي, محمدحسن 

 دكترعابدي,حيدرعلي

اختيار مدیران پرستاري بيمارستانهاي  بررسي تجارب تفویض 9

 0139تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

Studying of  nurse managers’ experiences on 

delegation in medical science university’s hospitals 

in 2000 

 اسالميان, جليل
J.Eslamian 

39110 

 

دكترعابدي,حيدرعلي 

 ودكترصالحي, شایسته و

 دكتر عالمه, سيدمحسن

بررسي تجارب دانشجویان از برنامه درسي مستتر در دانشكده  10

پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

0141 

 

Study of nursing and midwifery students’ 

experiences about hidden curriculum in nursing 

and midwifery school in Isfahan University of 

Medical Sciences in 2001 

 رحيمي, مجيد
M.Rahimi 

41144 

 

صالحي, شایسته و عابدي, 

 حيدرعلي و بهرامي, مسعود
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بررسي تمایالت مادران شيرده در انتخاب روش پيشگيري از  11

بارداري و عوامل مرتبط با آن در مركز بهداشي درماني شهر 

 اصفهان بين سالهاي

39-0137 

Survey of lactating mothers desired for choosing 

contraceptive methods and related factors in 

health centers of Isfahan in 2000 

 فرمهيني فراهاني, مریم
 

M.Farmahini 

 

 

 نوروزي, مهناز و 

 عابدي, حيدرعلي

 تجارب بحران در افراد بي خانمان 12

Discovering  experienced crises in homeless 

girls   (40177 )  

 ابوالفتحي, یدهللا

Y.Abolfathi 

 دكترعابدي, حيدرعلي

 

بررسي وضعيت آمادگي سازمان در اجراي مدیریت مشاركتي  13

در یك دانشكده منتخب از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 

 0141سال 

The state of organization readiness on 

performing the participative management at a 

selected college in Isfahan Medical Sciences 

University (2002) 

 قرباني, ليال
L.Gorbanee 

40109 

 دكترعابدي, حيدرعلي

H.Abedee 

 

بررسي تأثير مداخالت پرستار بهداشت جامعه در پيشگيري از  14

مدرس بروز حوادث ناشي از كار در كارخانه نساجي شهيد 

 0141كاشمر 

Effects of community health nurses 

interventional roles in prevention of work 

accidents at Shahid Modares textile factory in 

Kashmar in 2001 

 رضازاده ترشيزي, مجيد

M.Reza zadeh tarshizee 

40091 

دكترعابدي, حيدرعلي و 

 دبيرزاده, شهال

H.A.Abedi 

 بررسي تجارب زندگي نوجوانان مبتال به تاالسمي  15

 

Investigation of thalassemic teenagers 

life experiences 

 كریمي, محبوبه
M.Karimi 

40827 

 م. گلچين, دكتر ح. عابدي

M. Golchin 

 یك مطالعه پدیده شناسي  –نظارت در مدیریت پرستاري   16

Supervision in nursing management – A 

phenomenological study  (41011   )  

 گلي كناري ، مریم 
Golikenari , M 

رستگاري ، دكتر عابدي ، 

 حيدر علي ، دبيرزاده ، شهال 

 تجارب زنان از حاملگي ناخواسته  17

Unwanted Pregnancy (41149 )  ثقفي ، زهرا 
Saghafi , Z 

برومند ، دكتر عابدي ، حيدر 

 علي ، بهادران ، پروین

  .تجارب همراهان بيماران سالمند بستري در بيمارستان  18

The experiences of hospitalized elderly 

patients’family caregivers. ( 40194 )  

 خادمي ، مژگان

Khademi , M 
 

دكتر عابدي ، حيدر علي 

 ،دریابيگي ، و عليمحمدي ، 

19 
 تاشي، شهره   41282مشترك تجارب تنظيم خانواده در سالهاي اول زندگي 

TASHI , SH 

فتحي زاده ، دكتر عابدي ، 

 حيدر علي،كاظمي ، اشرف 

سالمند در بخشهاي بيمارستان یك  –تجارب ارتباطي پرستار  20

 مطالعه كيفي 

Experience from Nurse older patient 

communication in hospital wards- a qualitative  

study  

 علوي ، موسي 

 

41168  

 

دكتر عابدي ، حيدرعلي، 

یزداني، محسن ، آسمان رفعت 

 ، ناهيد 
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 تجارب زندگی بيماران پيوند کبد  21

The lived experiences of liver transplant 

recipients  

 طيبی ،زهرا 

TAYEBI, Z  

144240  

دكتر عابدي ، حيدرعلي ، 

دبيرزاده ،شهال ، هوایی ، 

 فریده 

 تصویر ذهنی زنان از بدنشان در دوران بارداری .  22

Women’s’ body image during pregnancy.   بایرامپور ، حميده 

BAYRAMPOOR, H 

41010  

دكتر عابدي نوروزی ، مهناز، 

 يدرعلي ح

 148139تجارب مادران از دوران پس از زایمان .  23

Mothers’ experiences of pastpatum period .   محسنی ، مریم 

MOHSENI , M 

 بهادران ، پروین 

 يدرعليحدكتر عابدي 

فرآیند خود خود مراقبتی عفونت های مجاری ادراری در کودکا  24

مهد و کودکستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

0144  . 

 144094عليزاده ، نير

 

 طاهری ، پروین 

  يدرعليحدكتر عابدي 

 144134اپيدورال : تحقيق پدیدارشناسی زایمان بی درد  25

Epidural painless delivery : Phenomenology 

Research  

 مهران ، ناهيد 

Mehran , N 

حسن زهرایی، روشنک ، 

دكتر عابدي فتحی زاده ، و 

 يدرعلي ح

 دکتر جوادی آهنی زاده  تجارب دانپزشکان از برنامه های باز آموزی  23

 يدرعليحدكتر عابدي 

، ،بررسي ميزان بكارگيري عوامل مرتبط با افزایش بهره  23

وري نيروي انساني توسط مدیران در مراكز آموزشي درماني 

 ،0142تبریز 

 عابدي حيدر علي صدیقياني آفاق

 مارلين آراكس  

 

28 
مهديه  ياسمن 

 عليپور

مردان  مقايسه ي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي زنان و

ستان هاي قلبي مراجعه كننده به بيمارمبتال به نارسايي 

88-88شهر كرماندر سال   

 دكتر حيدر علي

 عابدي

غالمحسين 

 عبديزدان
6/6/88  

29 
طيبه قاسمي 

 گوكي

ت ميزان دستيابي به استانداردهاي پرستاري سالم

-88مدارس در مدارس ابتدايي شهر كرمان در سال 

88 

 دكتر شايسته

 صالحي

 دكتر حيدر علي

 عابدي
8/6/88  

 فرشته مظهري 30
وز بررسي تجارب بيماران مبتال به لوپوس اريتمات

 سيستميك

 دكتر حيدر علي

 عابدي

 دكتر سيد علي

 ناجي
8/6/88  

 تجارب زندگي بيماران مبتال به جذام اكبر جوادي 31
 دكتر حيدر علي

 عابدي

 دكتر سيد علي

 ناجي
6/6/88  

32 
سميرا صفري 

 وقاسلو

خود كارآمدي در خود بررسي تأثير برنامه هاي 

ريوي  مراقبتي بيماران مبتال به بيماري مزمن انسدادي

ي بستري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشك

 شهرستان اروميه

 دكتر حيدر علي

 عابدي

دكتر صالح 

 سليمي
66/6/89  

33 
روح انگيز 

 محمدي

ند بررسي نيازهاي خانواده در تجربه مرحله اوليه فرز

دارشدن براساس نظريه تكاملي در جمعيت تحت 

 دكتر حيدر علي

 عابدي

 دكتر شايسته

 صالحي
61/6/89  
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6989پوشش مراكز بهداشت شهر اصفهان   

 اكبر منصوري 34

ي مطالعه عملكرد پرستاران در حوزه نظارت و ارزشياب

اصفهان طي سال هاي  بيمه خدمات درماني استان

6988-6938  

دكتر آرش 

 قدوسي

 دكتر حيدر علي

 عابدي
61/6/89  

35 
خانم شريفه 

 منعيمان

 تجارب پيوند قلب در بيماران تحت پوشش مركز

6989جراحي قلب شهيد چمران استان اصفهان درسال   

ر دكتر آقاي دكت

 عابدي 

ر دكتر آقاي دكت

 ناجي 

16/69/

89 

36 
محبوبه  

 محمدي 

ند بررسي نياز هاي خانواده در تجربه مرحله اوليه فرز

دارشدن بر اساس نطريه تكاملي در جمعيت تحت 

6989پوشش مراكز بهداشت شهر اصفهان سال   

آقاي دكتر 

 عابدي 
 آقاي عبد يزدان 

16/69/

89 

37 
خانم افسانه 

 رضايي    

تیک دیاببررسی عوامل مرتبط با پیروی از رژیم درمانی در بیماران 

ال مراجه کننده به مرکز دیابت تأمین اجتماعی اصفهان س 2تیپ 

0931 

آقاي دكتر 

 قدوسي 
9/66/89 آقاي دكتر عابدي  

38 
آقاي مصطفي 

 محمدي 

 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش )سخنرانی و آموزش

همتایان ( بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزیان پسر مقطع 

 متوسطه در مورد پیشگیری از ایدز شهرستان بوشهر 

ي خانم دكتر صالح ي آقاي  دكتر عابد   1/66/89  

39 
خانم آزيتا 

 مهمدي كرباليي
ر شواهد مراقبت های پرستاری مبتنی ببررسی عوامل مرتبط با اجرای 

0931 توسط پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی اهواز در سال  
ي خانم دكتر صالح 6/66/89 دكتر عابدي    

 بررسی تجارب همسران مصدومین شیمیایی در توانمندسازی فرخنده ناصري  40

0933همسران خود در شهر اصفهان سال   
ي خانم دكتر صالح آقاي دكتر عابدي  

69/66/

89 

استان  بررسی قصور کادر پرستاری ارجاعی به سازمان نظام پزشکی مهران فرزان نيا  41

0933تا 0931اصفهان ارسال   

آقاي دكتر 

 قدوسي 
  آقاي دكتر عابدي

61/66/

89 

42 
صفر علي 

 اسماعيلي 
ان بررسی تجارب زندگی مصدومین ورزش های رمستانی شهرست

 کوهرنگ 
  آقاي دكتر عابدي

آقاي دكتر 

 قدوسي

69/66/

89 

ه نواب تجارب زندگی بیماران مبتال به ایدز مراجعه کننده به درمانگا لیدا ساسانی  43

0931فوی استان اصفهان سال ص  

دکتر سید علی 

 ناجی 

دکترحیدر علی 

 عابدی
11/4/11  

 طاهره کنعانی  44
هر تان های شبیمارستجارب پرستاران از تدارک اعضای پیوندی در 

0931اصفهان در سال   

 دکتر

شایسته صالحی   

 دکتر

 حیدر علی عابدی
11/5/11  

 فرنوش عزیزی  45
مانی ر بیماران مبتال به سرطان تحت شیمی دربررسی تجارب دعا د

فهان در بستری در بیمارستان سیدالشهداء دانشگاه علوم پزشکی اص

0931سال   

دکترحیدر علی 

 عابدی 

 دکتر

سید علی ناجی    
11/5/11  

46 
پريسا 

 عطاآبادي
تان فراری تحت پوشش بهزیستی استجارب سوء رفتار در دختران 

0931-0933اصفهان سال   

 دكتر

حيدر علي 

 عابدي

 دكتر

حيشايسته صال  

68/6/

86 

47 
منصوره احمدی 

 فراز 
ف قش مادری در زنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفرایند ن

0930سال  آباد در  

دکترحیدر علی 

 عابدی

دکتر 

 مهردادآذربرزین
71/4/11  

ترک اعتیادتجارب زندگی افراد پس از مهری نصیری  48 3/5/11دکتر آرش دکترحیدر علی    
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در مقطع پروپوزال کل فارغ التحصیالن ارشد پرستاری  

 قدوسی عابدی ریزی 

 بررسی تجارب مادران دارای کودک قبل از مدرسه با سابقه جراحی معصومه شهباز  49

 اترزی مری

دکترحیدر علی 

 عابدی
11/5/11 فروزنده دشتی   

بط با کار تی کارکنان شرکت نفت آبادان مرتبررسی مشکالت سالم ارغوان افرا 50

0931با رایانه در سال   

 دكتر

حيدر علي 

 عابدي

 دكتر

 آرش قدوسي

61/6/

86 

صفهان از تجارب پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ا صديقه فرضي 51

0930خطاهای دارویی در سال   

 دكتر

حيدر علي 

 عابدي

 دكتر 

 آرش قدوسي

61/6/

86 

 
نام و نام 

وخانوادگی دانشج  
 زمان دفاع استاد مشاور استاد راهنما عنوان

رولی اله دشت پو 1  

ال به بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبت

ال بیمارستان های شهر بندر عباس درسدر  7دیابت نوع 

1311 

دکتر سید علی 

 ناجی

دکترحیدر علی 

 عابدی
72/1/11  

 طاهره رضایی  2

( در portfolioبررسی عوامل مرتبط با کاربرد کارپوشه )

نشکده نشجویان پرستاری داآموزش بالینی بخش ویژه دا

گان مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس -پرستاری 

1311سال   

دکتر شایسته 

 صالحی 

دکترحیدر علی 

 عابدی
71/1/11  

 اعظم موالدوست  3

ط کادر سی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی توسبرر

پرستاری در بخش های جراحی بیمارستان های شهر 

1311اصفهان سال   

دکترحیدر علی 

 عابدی
1/17/11 مینو متقی   

 نسیم ورد  4

نوع دو  به دیابت ررسی وضعیت خستگی در افراد مبتالب

م مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیس

1311اصفهان در سال   

دکترحیدر علی 

 عابدی
نی دکتر مسعود امی  71/11/11  

5 
الهه سادات 

 شهیدی 
یزیستی بیماران تحت دیالیز صفاقمطالعه تجارب   

دکترحیدر علی 

 عابدی
اد مرضیه ضیایی ر  77/17/11  

 وحید غریبی  6
اران مبتال به تجارب خانواده ها در ارتباط با بیم HIV عضو  

1311خانواده شهر شیراز   

دکترحیدر علی 

 عابدی

دکتر آرش 

 قدوسی 
71/3/11  

 مژگان قاسمی  7
های  بررسی رابطه شادکامی با وضعیت سالمت ، ویژگی

بوشهر  تماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیفردی و اج

دکتر شایسته 

الحیص  

دکتر حیدرعلی 

 عابدی
11/7/11  
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1311سال   

 زهرا راعی  8
در  ن بیماران بستریبررسی وضعیت رعایت شأ 

1931بیمارستان های شهر اصفهان ، سال   
 

دکتر حیدرعلی 

 عابدی 

دکتر محسن 

 شهریاری 
11/7/11  

9 
اعظم مزروعی 

 سبدانی

الیان به بررسی تاثیر معنا درمانی بر کیفیت زندگی مبت

فهان سرطان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء اص

19سال   

یدکتر موسی علو  
دکتر حیدرعلی 

 عابدی
74/7/11  

 داود رحیمی  10

 پرسنل ییزناشو تیرضا با یشغل تیرضا ارتباط یررسب

 زهرا فاطمه حضرت مارستانیب در شاغل متاهل یپرستار

1311 سال آباد نجف شهرستان( س)  

دکترحیدرعلی 

 عابدی 
74/7/11 سیمین فدایی   

11 
سعیدبیک 

 محمدی 

 –ی بررسی سبک زندگی بیماران به بیماری های قلب

ب درمانی قل –عروقی پس از ترخیص از مرکز آموزشی 

1311و عروق سیدالشهداء )ع( ارومیه در سال   

دکتر حیدر علی 

 عابدی 

غالمحسین 

 عبدیزدان 
31/7/11  

 نجمه شفیعی  12
ه ارائبررسي نيازهاي مراقبتي سالمندان آلزايمري و 

 برنامه مراقبتی 

دکتر حیدر علی 

 عابدی 

غالمحسین 

 عبدیزدان 
31/7/11  

13 
ملیحه خسروی 

 زاد

لیه در بررسی رابطه سبک زندگی با شدت نارسایی مزمن ک

ل بیماران بستری در بیمارستان ام آر آی شیراز در سا

0930 

دکتر  سیدعلی 

 ناجی

دکتر حیدر علی 

 عابدی
11/4/11  
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