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 :و اجرایی سوابق کاری

 یها بخش. )4033 سال تا 4034 سال از اصفهان یغرضدکتر شریعتی و دکتر مارستانیب در یکارشناس مقطع یانسان یروین طرح خدمت انجام .4

 (یمامائ و یارتوپد زنان، یجراح

 سال تا 4033 سال از سیالتدر حق قالب در یپرستار کارشناس یمرب عنوان به( خوراسگان) اصفهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه در خدمت انجام .2

4031. 

 سال تا 4031 سال از یرسم و یمانیپ قالب در یپرستار کارشناس یمرب عنوان به( خوراسگان) ناصفها واحد یاسالم آزاد دانشگاه در خدمت انجام .0

4012. 

 .4031سال  تا 4012 سال از یعلم اتیه عضو یمرب عنوان به( خوراسگان) اصفهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه در خدمت انجام .1

 تاکنون. تا 4031 سال از یعلم اتیه عضو استادیار عنوان به (خوراسگان) اصفهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه در خدمت انجام .4

 .4033سال تا  4010در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( از سال وزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری مسئول آم .1

 تاکنون. 4031از سال ( خوراسگان) اصفهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه مدیر گروه تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی .3

 .4034دبیر علمی اولین همایش منطقه ای دانشجوئی نوآوری در پرستاری و مامائی در خرداد ماه  .1

 :یها شیهما در یعلم و یاجرائ یها تهیکم فعال عضو .3

 .4010 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه  ،یسالمت مشارکت، مددجو، -

 .4011 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها هتاز شیهما نیاول -

 4014 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها تازه شیهما نیدوم -

 4011 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها تازه شیهما نیسوم -

 .4013 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها تازه شیهما نیچهارم -

 .4011 سال ،(اصفهان) خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها تازه شیهما نیپنجم -

 .4013 سال ،(اصفهان) خوراسگان حدوا یاسالم آزاد دانشگاه ،یمامائ و یپرستار یها تازه شیهما نیششم -
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 . 4013عضو هیات رئیسه همایش منطقه ای رویکردهای نوین در عرصه خدمات پرستاری و مامائی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان، دی ماه  .45

 سی ارشد پرستاری.داخل و خارج گروه پایان نامه های کارشنا داور .44

 

 :سوابق آموزشی

 كارشناسی پرستاری و مامایی در چندین ترم تدریس شده است: دروس ذیل جهت دانشجویان

 0داخلی جراحی پرستاری  .4

 1داخلی جراحی پرستاری  .2

 اصول و فنون پرستاری )تئوری و عملی( .0

 2پرستاری بزرگسال سالمند  .1

 0پرستاری بزرگسال سالمند  .4

 مراقبت در منزل .1

 در عرصه داخلی جراحیکارآموزی  .3

 مامایی 0و  2،  4خلی پاتوفیزیولوژی و بیماریهای دا .1

 

 دروس ذیل جهت دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاری تدریس شده است:

 از اختالالت و بیماری های مزمنپرستاری  .4

 پرستاری از اختالالت و بیماری های حاد .2

 نظریه ها و تئوری های پرستاری .0

 روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته .1
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 ها:تقدیر نامه

محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( جهت سعی، تالش و پیگیری امور بالین دانشجویان کارشناسی  دریافت تقدیر نامه از ریاست -

 .  4035و کارشناسی ارشد پرستاری در سال 

 

 :سوابق پژوهشی
 

 :معتبر داخلیدر مجالت  چاپ شدهفارسی مقاالت  -1

 

 ردیف

 نام مجله عنوان مقاله

چندمین 

نویسنده 

مقاله 

 میباشید

نویسنده 

 مسئول

سال 

 انتشار

 نمایه جلد

 خیر بلی

 یجنس مشکالت یا سهیمقا یبررس 4

 و شده کنترل ابتید به انیمبتال

 نشده کنترل

 و یپرستار قاتیتحق مجله

 یمامائ

 پاییز  12  دومین

 24شماره 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 رانمایب یزندگ تیفیک یجسم ابعاد 2

 از بعد و قبل یصدر نیآنژ به مبتال

 یخارج متقابل ساز ضربان با درمان

 دانشکده یپژوهش یعلم مجله

 هیاروم ییماما و یپرستار

 آذر و دی    34 اولین

دوره دهم. شماره 

 پتجم

-111صفحات 

131 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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 یالگو یریکارگ به ریتاث 0

 یزندگ تیفیک بر اورم یخودمراقبت

 لیفن به مبتال فرزند یدارا مادران

 ایکتونور

 دانشکده یپژوهش یعلم مجله

 هیاروم ییماما و یپرستار

 دی ماه   30 دومین

 -دوره دوازدهم

 شماره دهم

-341صفحات 

345 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 کیتکن یریکارگ به و آموزش ریتاث 1

 یها تیفعال در یانرژ حفظ یها

 به مبتال مارانیب یخستگ بر روزمره

 ی قلب یینارسا

 دانشکده یپژوهش یعلم مجله

 هیاروم ییماما و یپرستار

 اسفند   34 اولین

 -دوره چهاردهم

 شماره دوازدهم

-4542صفحات 

4550 

 

 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 یاکاره راه و ها تیمحدود ا،یمزا 4

 یریادگی یقراردادها نمودن ییاجرا

 مطالعه: یپرستار ینیبال اموزش در

 یمرور

مجله ایرانی آموزش در علوم 

 پزشکی

 

 

   34 (41 )15 دومین

-044صفحات 

014 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 مشخصات با یخستگ شدت ارتباط 1

 به انیمبتال ینیبال و کیدموگراف

 . قلب یحتقانا یینارسا

 پاییز  31  اولین بالینی پرستاری و مامایی مجله

 0شماره  -1دوره 

 32-14صفحات 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 یریدرگ دنبال به پرستاران مشکالت 3

 به آنها تیشکا و انیمددجو با

 یی قضا مراجع

 ییزتابستان و پا  32  سومین مجله علمی پزشکی قانونی

شماره  -43دوره 

 0و 2های 

-043صفخات 

040 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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کیفیت زندگی و ارتباط آن با  1

مشخصات زمینه ای و ارتباطات 

خانواده در نوجوانان و جوانان 

 مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه 

 اجتماعی

انزدهم سال پ  31  چهارم

 ،43شماره 

 علمی پژوهشی

 وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 

 

 معتبر خارجیدر مجالت  مقاالت چاپ شده -2
 

N

o 

Vol Years Correspond The Order  of 

Author 
IF & Citaition Journal Title Row 

50 8 2010 No 1 ISI Reproductive Biology 

and Endocrinology 

Sexual dysfunctions in 

patients with diabetes: a 

study from Iran. 

1 

- 25 2016 No 7 ISI 

 

Journal of clinical 

nursing 

 

Dying with dignity: a 

concept analysis 

2 

1 5 2016 Yes 2 Pubmed 

 

Jundishapur Journal of 

Chronic Disease Care 

Investigating the Effects 

of Lifestyle Changes on 

Sexual Function of 

Patients Undergoing 

Hemodialysis Procedures 

3 
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6 17 2012 No 4 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research 

Satisfaction levels about 

hospital wards’ 

environment among 

adolescents hospitalized in 

adult wards vs. pediatric 

ones 

4 

1 17 

 

2012 

 

Yes 1 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research 

The effects of enhanced 

external counter pulsation 

on health-related quality 

of life in patients with 

angina pectoris  

5 

- 23 2018 No 1 pubmed IJNMR 

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research 

Association between 

Outcome of Severe 

Traumatic Brain Injury 

and 

Demographic, Clinical, 

Injury‑related Variables 

of Patients 

6 

2 23 2018 Yes 2 ISI Trauma monthly The Clinical Care Needs 

of Patients with Severe 

Traumatic Brain Injury 

During the Stay in the 

Intensive Care Unit: 

Nurses’ Experiences  
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  م کار از کارفرما: طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجا -3

ف
دی

 عنوان طرح ر

 مسئولیت در طرح

 سفارش دهنده

 نوع طرح 

)داخلی / 

 ملی(

اریخ ت

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

ی
اد

فر
 ان

 گروهی

ی
جر

 م

ی
صل

ر ا
کا

هم
 

ان
ار

مک
 ه

یر
سا

 

 کنترل و شده کنترل ابتید به مبتال مارانیب یجنس مشکالت یا سهیمقا یبررس  .1

 .4015 سال در اصغهان شهر سمیمتابول و غدد مرکز هب کننده مراجعه نشده

                       علوم پزشکی دانشگاه

 اصفهان

 

 خارجی

4015 4014 

مقایسه کیفیت زندگی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در بدو   .2

 ورود، چهار ماه و هشت ماه پس از دریافت درمان نگهدارنده

                      دانشگاه آزاد اصفهان

 )خوراسگان(

 4031 4013 داخلی

 شهر در یصدر نیآنژ به مبتال مارانیب یزندگ تیفیک بر EECP ریتاث یبررس  .3

 4011 سال در اصفهان

                                دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

 4011 4011 داخلی

ن به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز بررسی کیفیت انرژی مبتالیا  .4

MS شهر اصفهان 

                                دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

3540 داخلی  3440  

 یزندگ تیفیک و یخستگ زانیم بر یانرژ حفظ یها کیتکن ریتاث یبررس  .5

 سال در اصفهان شهر در قلب یاحتقان ینارسائ به مبتال مارانیب

                    دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

 4034 4034 داخلی

 سال در اصفهان شهر در سالمندان در یزندگ تیفیک با یزندگ سبک ارتباط  .6

4035. 

 
                   

 
 

 

دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 اصفهان )خوراسگان(

 4034 4035 داخلی
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 و یعموم یها بخش در شاغل پرستاران یشغل یفرسودگ زانیم هسیمقا  .7

 اصفهان شهر در( س)الزهرا یتخصص فوق و یتخصص مارستانیب ژهیو یمراقبتها

 4035 سال در

                 دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

 4034 4035 داخلی

 سال در آنها کودکان با رفتار سوء و مادران یقاعدگ از شیپ سندرم یبررس  .8

4013. 

                                     
         

دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 اصفهان )خوراسگان(

 4031 4035 داخلی

 با بزرگساالن در یمغز هیثانو یها بیآس از مراقبت ینیبال یراهنما یطراح  .9

 ژهیو مراقبت یها بخش در شاغل پرستاران یبرا دیشد یمغز کیترومات بیآس

 اعصاب یجراح و

                 دانشگاه علوم پزشکی

 اصفهان

 4031 4031 خارجی

 

 

 

 تألیف یا تصنیف کتاب: -4

ف
دی

 عنوان كتاب ر

تاریخ  نوع كتاب

 اولین

 چاپ

 ناشر

 اسامی همکاران به ترتیب

اولویت )شامل نام 

 متقاضی(

 امتیاز
 تصنیف تألیف

1.
  

 یقلب کیسکمیا درد کنترل و یریشگیپ

 و درک یبرا شما یراهنما(: یصدر نیآنژ)

 یآموزش کتابچه) یقلب کیسکمیا درد کنترل

 (.ها خانواده و مارانیب یبرا

  4034 الهام  -زرین تن ساز بشری

 -مرضیه ضیایی راد -داوری

 محمدرضا عسگری
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2.
  

راهنمای بالینی مراقبت پرستاری در آسیب 

 های ثانویه مغزی

  4031 آزاد  دانشگاه

اسالمی واحد 

خوراسگان 

 )اصفهان(

نصراله  -مرضیه ضیایی راد

علیرضا ایرج  -علیمحمدی

 بهرام امین منصور -پور

 

 

 

 اکتشاف، ابتكار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری )مورد تایید مراجع علمی معتبر(: -5

ف
دی

ر
 

، ابتکار، نوآوری و اختراع نوانــع

 اثربدیع و ارزنده هنری
ل ثبتمح  

مرجع تایید 

 كننده
 تاریخ ثبت

مرحله تولید رسیده آیا به 

 است
 امتیاز

1.  - -  - -  

 

 جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر -6

ف
دی

زهعنوان دستاورد منجر به جای مرجع اعطای جایزه ر  
 نوع جایزه

هسال دریافت جایز  رتبه 
لیبین المل داخلی  

1 - - - -  
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 :  پذیرفته شده  در همایش های علمیمقاالت  -7

 

 ردیف

 

 عنوان مقاله

اسامی همکاران به  مشخصات همایش

 ترتیب اولویت

 )شامل نام متقاضی
 سال محل برگزاری سطح* نام همایش

 در یجنس مشکالت یا سهیمقا یبررس 4

 و دهش کنترل ابتید به مبتال مارانیب

نشده کنترل  

 مددجو، شیهما

   ،یسالمت مشارکت،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ملی

 اصفهان )خوراسگان(

مرضیه ضیایی راد،  10

پروانه امینی، فریده 

 هوایی، پروانه اباذری

 تازه شیهما نیاول برداشتن رحم و اختالالت جنسی 2

 و یپرستار یها

یمامائ  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ملی

 اصفهان )خوراسگان(

 مرضیه ضیایی راد 11

 یها درد یداروئ ریغ کنترل یروشها 0

ینخاع بیآس با مارانیب در مزمن  

دومین همایش تازه 

های پرستاری و 

 مامائی

 ملی

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 اصفهان )خوراسگان(

 مرضیه ضیایی راد 14

 

 به المبت مارانیب در یپرستار یمراقبتها 1

دزیا  

 هم شیهما 

 برابر در مانیپ

دزیا گسترش  

ای منطقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

با  اصفهان )خوراسگان(

انمشارکت مرکز بهداشت است  

  مرضیه ضیایی راد 14
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4  

 دیابت نوع یک و ویتامین دی

 تازه شیهما نیپنجم

 و یپرستار یها

یمامائ  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ملی

(اصفهان )خوراسگان  

ه نرگس صادقی، مرضی 11

 ضیایی راد

 هیپا بر یپرستار یتهامراقب ارائه 1

یتکنولوژ  

 تازه شیهما نیپنجم

 و یپرستار یها

یمامائ  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ملی

(اصفهان )خوراسگان  

 -مرضیه ضیایی راد 11

 نرگس صادقی

 یزندگ تیفیک یجسم بعد یبررس 3

 نبالد به یصدر نیآنژ به مبتال مارانیب

یخارج مخالف ساز ضربان با درمان  

 تازه شیهما ششمین

 و یپرستار یها

یمامائ   

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ملی

(اصفهان )خوراسگان  

 -مرضیه ضیایی راد 13

 معینه -اصغر عسگری

 دل افروز

 عدب بر یخارج مخالف ساز ضربان ریتاث 1

 به المبت مارانیب یزندگ تیفیک یروان

یصدر نیآنژ   

 یا منطقه شیهما

 در نینو یکردهایرو

 خدمات عرصه

یمامائ و یرپرستا   

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه منطقه ای

 فالورجان

 -راد ییایض هیمرض 13

 نهیمع -یعسگر اصغر

افروز دل  

 در یانتقاد تفکر یمهارتها یبررس 3

 آزاد دانشگاه یپرستار انیدانشجو

اصفهان) خوراسگان یاسالم  

 یا منطقه ناریسم

 در ینوآور یدانشجوئ

یمامائ و یپرستار  

 واحد یاسالم آزاد شگاهدان منطقه ای

(خوراسگان) اصفهان  

 مرضیه ضیایی راد 34

 انیدانشجو یافسردگ زانیم یبررس 45

 یاسالم آزاد دانشگاه خوابگاه میمق

ن(اصفها) خوراسگان  

 یا منطقه ناریسم

 در ینوآور یدانشجوئ

یمامائ و یپرستار  

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه منطقه ای

(خوراسگان) اصفهان  

ضیایی راد مرضیه 34  
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44 Health-related quality of life 

in patients with angina 

undergoing EECP 

1st 

International 

Student 

Congress on 

Cardiovascular 

Researches 

International Yazd 2011 Marzieh Ziaeirad, 

Narges Sadeghi 

42 Quality of life in patients with 

angina 

4 the Middle East 

Cardiovascular 

congress and 1 st 

CRF Symposium 

in Middle East 

International Kish 2010 Marzieh Ziaeirad,  

40 Cardiovascular Risk Factors in 

Children and Adolescents 

 1st 

International 

Student Congress 

on 

Cardiovascular 

Researches 

International Yazd 2011 Narges Sadeghi, 

Marzieh Ziaeirad 

یمغز یتومورها بروز در موثر عوامل 41  نیسوم  

 یها تازه شیهما

یمامائ و یپرستار  

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه ملی

(خوراسگان) اصفهان  

 مرضیه ضیایی راد 4011

 طول در آنان نظارت و خانواده حضور 44

یکینمکا التوریونت از ماریب کردن جدا  

 چهارمین 

 یها تازه شیهما

یمامائ و یپرستار  

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه ملی

(خوراسگان) اصفهان  

 مرضیه ضیایی راد 4013
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عضو اهداء و یمغز مرگ 41  یدانشجوئ شیهما 

 یها مراقبت

 رد یمامائ و یپرستار

 عرصه

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه منطقه ای

(خوراسگان) اصفهان  

یی رادمرضیه ضیا 4013  

 رد یزندگ تیفیک و یجنس مشکالت 43

سیروزاسکل پلیمولت به مبتال نارانیب  

 نیششم 

 یها تازه شیهما

یمامائ و یپرستار  

یمل  واحد یاسالم آزاد دانشگاه 

(خوراسگان) اصفهان  

 مرضیه ضیایی راد 4013

 پر یهایباردار در نیسیمد ازتله استفاده 41

 خطر

 یمل شیهما

 در نینو یکردهایرو

یمامائ و یپرستار  

یمل  واحد یاسالم آزاد دانشگاه 

(خوراسگان) اصفهان  

ایی مینو متقی، مرضیه ضی 4013

 راد

نتهاعفو کنترل و درمان در یوحش پسته 43  یا منطقه ناریسم 

 در ینوآور یدانشجوئ

یمامائ و یپرستار  

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه منطقه ای

(خوراسگان) اصفهان  

رادمرضیه ضیایی  4034  

بررسی رابطه هوش معنوی با  25

خودکارامدی در بیماران مبتال به 

 سرطان

هفدهمین کنگره 

سراسری انجما 

مدیکال انکولوژی و 

هماتولوژی ایران و 

کنفرانس ساالنه 

 پرستاری سرطان

 نسیم کاوه، الهام داوری 4033 هتل عباسی اصفهان ملی

دولت آبادی، مرضیه 

 ضیایی راد
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 راهنمایی شدهپایان نامه های  -8

 تاریخ دفاع استاد نام دانشجو عنوان پایان نامه ردیف

  استاد مشاور الهه سادات شهیدی مطالعه تجارب زیستی بیماران تحت دیالیز صفاقی 1

 ایكتونور لیفن به مبتال فرزند یدارا مادران یزندگ تیفیك بر اورم یالگو كاربرد ریتاث یبررس 2

1391 سال در اصفهان شهر نیام مارستانیب به كننده مراجعه  

مشاور استاد مریم روزبهی بابادی   

یقانون مراجع به انیمددجو تیشکا با مواجهه از پرستاران تجارب یبررس 3 مشاور استاد  الهه محمدی آشیانی    

 یبتهامراق درمانگاه در سرطان به مبتال مارانیب یعموم سالمت بر یمعنو مراقبت ریتاث یبررس 4

1392 سال در اصفهان( ع) الشهدا دیس مارستانیب ینیتسک  

  استاد مشاور مریم لعلی

 بخش یزیالیدهمو مارانیب در ییغذا میرژ از تیتبع زانیم بر پرستار یتلفن یریگیپ ریتاث یبررس 5

1392 سال در گودرزیال شهرستان( ع) صادق جعفر امام مارستانیب زیالیهمود  

مشاور استاد مریم رجب فریدنی   

 زاهدان هرش ساكن یها خانواده در سیاسکلروز پلیمولت به مبتال مارانیب كنندگان مراقبت تجارب 6

1392 سال در   

مشاور استاد  عباس فیروزی منش   

 مراجعه زیالیهمود با درمان تحت مارانیب یجنس عملکرد بر یزندگ یها وهیش رییتغ ریتاث یبررس 7

1393 سال در شوشتر( ص) اءیاالنب خاتم مارستانیب به كننده  

  استاد راهنما پروین كاظمی

 یقلب كرونر عروق یگذار استنت یجراح عمل تحت مارانیب یزندگ تیفیك بر یقلب یبازتوان ریتاث 8

1394 سال در زدی افشار مارستانیب در  

 یموسو محمد دیس

ییبفرو  

  استاد راهنما
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 و ودكانك با یستیبهز یسرپرست تحت نوجوانان و كودكان یشادكام و یزندگ تیفیك سهیمقا 9

1394 سال در اهواز شهر در نیوالد یسرپرست تحت نوجوانان  

  استاد راهنما مریم خورمهر

 یخودكارآمد زانیم بر یاجتماع یها شبکه از استفاده با دور راه از یپرستار مشاوره ریتاث یبررس 11

 در اصغرشهراصفهان یعل و نور یها مارستانیب در زیالیهمود با درمان تحت مارانیب وزن كنترل و

 1394 سال

  استاد راهنما مرضیه حسینی

یضداجتماع تیشخص اختالل به مبتال جوان یدارا نیوالد یها چالش 11   استاد راهنما داوود كیانی 

 تالالتاخ به مبتال ییمایش جانبازان یخستگ زانیم بر یانرژ حفظ یها کیتکن ریتاث یبررس 12

1394سال در فهاناص شهر در یتنفس   

  استاد راهنما زهرا شاه نظری

 اعمال از پس یکاوریر در ماریب آمدن هوش به مدت طول و مزاج نوع نیب ارتباط یبررس 13

 یشکم منتخب یجراح

  استاد راهنما  مهنوش شهبازی

41 زفولد شهر انیگنجو بیمارستان در بالینی حاكمیت یاثربخش مورد در پرستاران نظر یبررس    استاد راهنما شهین محمودی  

51 یقلب یكاشتن التوریبریدف دستگاه یدارا مارانیب تجارب    استاد راهنما فاطمه ویسمه 

61  بتالم جوانان و نوجوانان در ابتید یخودمراقبت تیوضع با شده درک یاجتماع انگ رابطه یبررس 

1397 سال در زیتبر شهر یدرمان یبهداشت مراكز به كننده مراحعه کی نوع ابتید به  

  استاد راهنما پریسا مهدیلوی

71  راكزم در فقرات ستون یها بیآس به مبتال مارانیب یپرستار یها مراقبت از پرستاران دگاهید 

1396 سال در اصفهان شهر یتروما  

  استاد مشاور نفیسه حسینی

81   استاد راهنما حسین طاهریان یها پالک و ورالتیونت به وابسته یپنومون از یریشگیپ بر كندر عصاره با هیدهانشو ریتاث یبررس 
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 یكاشان هال تیآ مارستانیب ژهیو مراقبت یها بخش در یبستر تراشه لوله یدارا مارانیب در یدندان

اصفهان شهر  

 در مانیدر شیمی تحت سرطان به مبتال بیماران آوری تاب و شده درک استرس بر آوادرمانی تاثیر 19

1397 سال در فسا شریعتی لیع دكتر بیمارستان  

راهنما استاد ابوالفضل شکوهی   

 




