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 لوح تقدير و جايزه ويژه در رابطه با فرآيند آموزشي يادگیري مشاركتي در جشنواره مطهري سال  91دانشگاه
 لوح تقدير و جايزه ويژه در رابطه با فرآيند ارزيابي دروني مركز مطالعات در جشنواره مطهري سال 90
دانشگاه
 لوح تقدير در رابطه با فرايندهاي برتر ارائه شده در سومین جشنواره آموزشي شهید مطهري دانشگاه سال 89
 استاد نمونه سال 1376

-5تجارب عملي
 بخش آموزشي
تدریس درمقطع کارشناسي ارشد و دکترا به شرح زیر:
دکترا
رويكردهاي نوين تدريس  ،مقايسه نظامهاي آموزشي پرستاري ايران و جهان  ،آزمون سازي و ارزشیابي ،مديريت
آموزشي
کارشناسي ارشد پرستاري:
برنامه ريزي درسي و روشها و فنون تدريس،تمرين تدريس،سنجش و اندازه گیري مفاهیم و نظريه هاي پرستاري
پرستاري داخلي جراحي 1و2و ، 3سمینار مسائل پرستاري
مديريت خدمات پرستاري  ،اخالق پرستاري و روابط حرفه اي  ،پرستاري انكولوژي  ،نظريه ها و الگوهاي پرستاري
،پايش وضعیت سالمت  ،روشهاي آموزش به مددجو ،پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي()7
کارشناسي ارشد آموزش پزشکي:
ارزشیابي دانشجو  ،برنامه ريزي درسي( مقدماتي و پیشرفته)  ،طراحي آموزشي  ،فرايندهاي ياددهي يادگیري ،ارزشیابي
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مقطع کارشناسي :
تدريس دروس نظري و عملي واحدهاي داخلي جراحي  1،2،3،4مقطع كارشناسي
فرايند آموزش به بیمار
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كارآموزي با دانشجويان در بخشهاي اورژانس داخلي ،پوست ،سوختگي ،روماتولوژي ،جراحي قلب ،غدد ،اونكولوژي
،داخلي،گوارش،جراحي
كارآموزي بررسي وضعیت سالمت
تدريس بخش نظري و عملي اصول و فنون پرستاري
قوانین و مقررات آموزشي
مدرس کارگاه:


Scholarship

MCQ 
Clinical Evaluation 


Curriculum Planning

 روش تدريس


ارزشیابي دانشجو

 ارزشیابي برنامه
 ارزيابي دروني
 اعتبار بخشي
 برنامه استراتژيک
 برنامه ريزي درسي و طرح درس
 طراحي سوال
 تحلیل ازمون
 كلیات آموزش پزشكي
 آموزش مددجو
 مهارتهاي ارتباطي
 كارگاههاي ارزشیابي براي كارشناسان دانشگاه
 كارگاههاي آموزش به بیمار برگزار شده توسط مركز آموزش مداوم
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 كارگاه لیشمانیوز
 كارگاهها و كنفرانسهاي آموزش مداوم در زمینه پرستاري
 فرايندهاي آموزشي جهت جشنواره مطهري
 كارگاههاي توانمند سازي مربیان ناحیه جنوب شرق كشور
-6سوابق مسئوليتهاي اجرایي و مدیریتي
 عضو هیات ممتحنه  ،ارزشیابي و برنامه ريزي گروه ب  ،رشته پرستاري
 معاون آموزشي دانشكده پرستاري(از سال  92تا )96
 دبیر كمیته منتخب ارتقا دانشكده
 مسئول واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه دانشگاه
 مسئول كمیته دانش پژوهي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 عضو كمیته ارزيابي كالن منطقه 8
 عضو كمیته ارزيابي بیروني برنامه اعتبار بخشي موسسه اي
 عضو كمیته تخصصي روش تدريس مركز تحقیقات راهبردي آموزش پزشكي
 عضو هیات تحريريه مجله گامهاي توسعه در آموزش علوم پزشكي
 عضو هیات تحريريه مجله تحقیقات كیفي در علوم سالمت
 دبیر همايش مراقبتهاي تسكیني 1392
 عضو كمیته علمي همايش مراقبتهاي تسكیني 1392
 مسئول هماهنگي دفاتر توسعه )(EDOدر مركز مطالعات )(EDC
 مسئول دانشگاهي حیطه هنر در آموزش پزشكي در المپیاد دانشجويان علوم پزشكي در شهريور 1392
 رابط طرح راد (رتبه بندي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) و مسئول جمع آوري داده ها
 مدير علمي جهت راه اندازي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
 عضو كمیته علمي همايش يادگیري الكترونیک در سال 1390
 عضو كمیته علمي و اجرايي همايش سراسري نقش و جايگاه پرستار و ماما در آذر 1382
 عضو كمیته علمي برگزاري كارگاه آموزشي مديران خدمات پرستاري در سال 1376
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مسئول برگزاري امتحان جامع پرستاري(قبال" به صورت فینال برگزار مي شد)

 عضو شوراي پژوهش دانشكده پرستاري
 استاد مشاور دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا
 مسئول اساتید مشاور دانشكده
 عضوشوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده پرستاري
 مسئول كمیته ارزيابي دروني EDC

 كارشناس واحد ارزشیابي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 عضو كمیته ارزشیابي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 عضو كمیته پیاده سازي طرح اصالحات رشته پزشكي عمومي
 عضو كمیته  EBMدانشگاه
 عضو كمیته اجرايي هشتمین همايش كشوري آموزش پزشكي اسفند ماه 1385
 داور مجالت گام هاي توسعه  ،تحقیقات كیفي در علوم سالمت ،فصلنامه پرستاري داخلي جراحي ،فصلنامه اخالق
پزشكي  ،بهداشت و توسعه و ...
 -7همایشها و کنگره ها
 شركت در كنگره اخالق پرستاري و ارائه مقاله سخنراني  ،اسفند ، 97بم
 شركت در چهارمین كنگره اخالق پزشكي ايران و ارائه مقاله سخنراني ،بهمن 1394
 شركت در سومین كنگره اخالق پرستاري ،ارائه مقاله ،ارديبهشت 94


شركت در دومین كنگره اخالق پرستاري و ارائه مقاله ،خرداد 1393

 شركت و برگزاري كارگاه تحقیقات كیفي در آموزش و ارائه يک مقاله به صورت سخنراني و سه مقاله
درپانزدهمین همايش آموزش پزشكي يزد در سال 1393
 ارائه يک مقاله به صورت سخنراني در همايش مراقبتهاي تسكیني در ديماه 1392
 ارائه دو مقاله به صورت سخنراني در اولین كنگره اخالق پرستاري در سال 1392
 شركت و ارائه سه مقاله در چهاردهمین همايش آموزش پزشكي تهران در سال 1392
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 شركت و ارائه دو مقاله در سیزدهمین همايش آموزش پزشكي ساري ،ارديبهشت 1391
 شركت و ارائه دو مقاله در دوازدهمین همايش آموزش پزشكي دانشگاه مشهد،ارديبهشت 1390
 شركت و ارائه مقاله در يازدهمین همايش آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران  ،ارديبهشت 1389
 شركت و ارائه مقاله در سمینار تحقیقات كیفي  ،كرمان ،بهمن 1388
 شركت و ارائه مقاله در سمینار آموزش بالیني در پرستاري و مامايي ،اردبیل مرداد 1388
 ارائه مقاله در سمینار آموزش پزشكي يزد1387 ،
 شركت و ارائه مقاله در پنجمین كنفرانس آسیايي سنگاپور ،ژانويه 2008
 شركت در هشتمین همايش آموزش پزشكي و ارائه مقاله ،كرمان،اسفند ماه 1385
 شركت در كارگاه كشوري ارزشیابي آموزشي  ،مركز مطالعات و توسعه دانشگاه كرمان  ،در بهمن ماه 1384
 شركت در هفتمین همايش آموزش پزشكي ،تبريز1384 ،
 شركت در كنگره اخالق پزشكي ،كرمان ،خرداد 1383
 شركت در ششمین همايش كشوري آموزش پزشكي و اولین همايش بین المللي اصالحات  ،تهران ،دانشگاه شهید
بهشتي1382 ،
 همايش سراسري نقش و جايگاه پرستار و ماما ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،1381 ،سخنران
 اولین همايش سراسري محرومیت و گرانباري حسي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،1381 ،سخنران
 شركت در سمینار پیشگیري از ايدز ،كرمان ،معاونت بهداشتي1378 ،
 شركت در همايش پزشكي از علم تا عمل ،كرمان ،دانشكده پزشكي ،ابان 1377
 سمینار پرستاري و مامايي و جامعه نگري ،كرمان ،1377 ،سخنران
 سیزدهمین كنگره بین المللي قلب و عروق ،تهران ،اكتبر  ،2002ارائه مقاله به صورت پوستر
 سمینار سراسرِي مفاهیم و تئوريهاي پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز،1375 ،سخنران
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مقاالت فارسي
 تأثیر مواجهه زودرس توسط همتا بر عملكرد بالیني دانشجويان ترم يک پرستاري.1
،  سعیده دادپیشه،  هاجره ابراهیمي،  خلیل برهانزهي،  نسرين خواجه علي،سكینه سبزواري،زهرا ابراهیمي
98  فروردين و ارديبهشت،1  شماره،12  دوره، نشريه راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي، عصمت نوحي
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 .2تأثیر آموزش فرايند پرستاري بر تفكر انتقادي و كیفیت مراقبت پرستاري
راضیه سادات بهادر،سكینه سبزواري  ،عصمت نوحي
Citation Bahador RS, Sabzevari S, Nouhi E. [The Effect of Nursing
Process Training on Critical Thinking and Quality of Nursing
;Care (Persian)]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018
7(3):202-209.
 .3واكاواي میزان رعايت رفتارهاي مدني تحصیلي توسط دانشجويان پرستاري
نشريه آموزش پرستاري ،دوره  ،1شماره  ،6فروردين و ارديبهشت ،1396صص .9-15
سیده سارا افرازنده  ،1بتول پورابولي  ،2سكینه سبزواري *3
DOI: 10.21859/jne-06012
 .4ارتباط عدالت آموزشي و رفتارهاي مدني تحصيلي از دیدگاه دانشجویان پرستاري
اخالق پزشكي  :بهار , 1395دوره  10 ,شماره ; 35از صفحه 117تا صفحه 140 .
افرازنده سیده سارا ,میرزايي طیبه ,پورابولي بتول ,سبزواري سكینه*
 .5ضرورت تفكر انتقادي در حوزه آموزش پرستاري :مروري بر متون
*مريم خاندان  ،1عصمت نوحي  ،2سكینه سبزواري
نشريه مرور سیستماتیک در علوم پزشكي ،دوره  1شماره  ،1تابستان 48- 60 ، 1396
 .6مقايسه تأثیر روش هاي آموزش شبیه سازي مبتني بر مانكن و سنتي ،بر دانش و عملكرد دانشجويان رشته
فوريت هاي پزشكي در كارآموزي در عرصه احیاي قلبي -ريوي
هادي خوشاب ،1سید حمید سید باقري  ،*2سكینه سبزواري  ،3عصمت نوحي
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي،دوره  ،13شماره  ،1395 ،3صص. 298-306:
 .7بررسي دانش و نگرش مديران و كاركنان بیمارستان به اعتباربخشي
تابنده صادقي ،نجمه غالمحسیني ،هادي خوشاب ،سید حمید سید باقري  ،مهدي كرمي ،عصمت نوحي،
سكینه سبزواري
فصلنامه مديريت پرستاري سال پنجم ،دوره پنجم ،شماره دوم ،تابستان ،1395صص . 9-17
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 .8تاثیر ماساژ بازتابي پا بر عاليم حیاتي و اضطراب ناشي ازتزريق داروي شیمي درماني در كودكان مبتال به
لوسمي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه پرستاري داخلي  -جراحي ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان ، 1394
صفحات -56-48
ايندكس:ISC,Iranmedex,Magiran,SID,Google scholar
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:اكرم قضاوي ،بتول پورابولي ،سكینه سبزواري*  ،مقدمه میرزايي
سال انتشار مجله 1394 :
 .9مقايسه دو روش ارزشیابي معمول و  360درجه در ارزشیابي مهارت هاي بالیني دانشجويان كارشناسي اتاق
عمل دانشگاه علوم پزشكي كرمان
:مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره  ،12ويژه نامه 1
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:سمیه موسوي ،سكینه سبزواري ،حسین صافي زاده
سال انتشار مجله 1394 :
 .10ارزيابي كیفیت آموزش دوره دكتري پرستاري از ديدگاه استادان و دانشجويان /فارغ التحصیالن
معصومه منگلي  ،1ام سلیمه رودي رشت آبادي  ،*1سیده سكینه سبزواري  ،2عصمت نوحي
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي ،1394 ،دوره  ،12ويژه نامه .249-265 ،1
 .11ارتباط بین عاليم هشداردهنده و زمان مراجعه بیماران مبتال به سكته قلبي
 :نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره چهارم ،شماره 1394 ،4
لیدا سلطاني ،علي راوري ،سكینه سبزواري*
سال انتشار مجله 1394:
 .12بررسي باورهاي بهداشتي در زمینه انجام آزمون پاپ اسمیر براساس سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي ) HBM
( در زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي مراكز بهداشت شهر بندرعباس
مجله بهداشت و توسعه ،سال  ،4شماره 2
معصومه مهدوي فر ،سكینه سبزواري* ،طیبه فصیحي هرندي
سال انتشار مجله 1394:
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 .13آموزش وظیفه مدار :راهكاري براي ارتقاي پیوند تئوري و عمل در آموزش پزشكي
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله گامهاي توسعه در اموزش علوم پزشكي،دوره ،12شماره 2
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:معصومه منگلي ،سكینه سبزواري ،عصمت نوحي
سال انتشار مجله 1394 :
 .14ديدگاه مديران پرستاري بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد موانع ايفاي نقش
هاي بالیني پرستاران
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله دانشكده پرستاري و مامايي ارومیه ،دوره سیزده ،شماره 8
Magiran,EBSCO,SID,Copernicus,Iran Medex,ISC,CINHAL
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :بهناز باقريان ،منیرالسادات نعمت الهي ،سكینه سبزواري ،عصمت نوحي
سال انتشار مجله 1394:
 .15ارزشیابي برنامه آموزشي دانشكده پزشكي كرمان بر اساس الگوي CIPP
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله’:گامهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره دوازدهم ،شماره چهارم،
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:صديقه خدابنده ،پريسا رستم بیگي ،سكینه سبزواري ،عصمت نوحي
سال انتشار مجله 1394 :
 .16ارزيابي محیط بالیني بر اساس مدل  DREEMاز ديدگاه كارورزان و دستیاران پزشكي بیمارستان هاي
آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره  ،12ويژه نامه 1
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :رويا وطن خواه  ،سیده سكینه سبزواري *  ،محمدرضا بانشي
سال انتشار مجله 1393:
 .17منابع جستجوي اطالعات زنان ،يک مطالعه كیفي
Index Coperncius,SID,Magiran,Google scholar
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله تحقیقات كیفي در علوم سالمت ،سال ،3شماره 1393 ،4
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اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:سكینه سبزواري ،علیرضا نیكبخت نصرآبادي ،طیبه نگاهبان
سال انتشار مجله 1393 :
 .18بررسي ارتباط سالمت معنوي و رفتارهاي مدني تحصیلي دانشجويان تحصیالت تكمیلي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :گامهاي توسعه ،دوره دوازده،شماره 2
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :محمدعلي رضايي ،سكینه سبزواري* ،بهشید گروسي
 .19بررسي سالمت معنوي و امید در بیماران مراجعه كننده به مراكز هموديالیز شهر زاهدان در سال 1393
)Indexcopernicus,ISC,SID,WHO Eastern Mediteranian Region(IMEMR
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:فصلنامه اخالق پزشكي ،سال ،8شماره ، 30صص 70-96
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:فاطمه دهباشي ،سكینه سبزواري * ،بتول تیرگري
سال انتشار مجله :زمستان 1393
 .20بررسي درك از تغذية انترال در پرسنل بخش هاي مراقبت هاي ويژة شهر كرمان در سال 1392
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ،سال ،36شماره ،86دوره دوم ،شماره دوم
،صص .10-18
Magiran,SID
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:حكیمه حسین رضايي ،سكینه سبزواري ،ام سلمه رودي ،سعیده وارسته
سال انتشار مجله 1393:
 .21بررسي رويكردهاي يادگیري و ارتباط آن با ويژگي هاي دموگرافیک دانشجويان تحصیالت تكمیلي دانشگاه
علوم پزشكي كرمان در سال 1393
آتنا رحمتي ،سكینه سبزواري ،محمودرضا دهقاني
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي1394 ،دوره دوازدهم ،شماره پنجم،صص . 718-724
 .22بررسي نیازهاي هنگام ترخیص از ديدگاه مادران نوزادان بستري در بخشNICU
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:پرستاري كودكان  ،شماره  2زمستان 1393
)Directory of Research Journals Indexing(DRJI
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اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:مرضیه میرجلیلي ،منصوره عزيز زاده فروزي ،سكینه سبزواري ،علي اكبر
حقدوست ،اعظم حیدرزاده
سال انتشار مجله 1393:
 .23رابطه تفكر انتقادي با سبک هاي يادگیري در دانشجويان تحصیالت تكمیلي پرستاري
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله گامهاي توسعه در آموزش ،دوره ،11شماره .179-1393،186 ،2
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:عصمت نوحي ،سحر صالحي ،سكینه سبزواري
سال انتشار مجله 1393 :
 .24تأثیر كاربرد مدل مراقبت مشاركتي بر كیفیت زندگي بزرگساالن مبتال به آسم
Index Copernicus,EMRO,SID,STDE,Magiran,CiNHAL,Sinatra
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:نشريه پرستاري ايران،دوره  ،2شماره ،88صص1-10
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:فرشته دانشي ،سكینه سبزواري* ،بتول پورابولي ،محدثه شجاعي شاهرخ
آبادي
سال انتشار مجله 1393 :
 .25تأثیر پیگیري تلفني بر كیفیت زندگي بیماران مبتال به ديابت نوع دو
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه پرستاري داخلي جراحي زاهدان،سال  ،3شماره ،2صص .84-90
Maagiran.IranMedex,SIC
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت:سكینه سبزواري ،طاهره لشكري ،فريبا برهاني ،عباس عباس زاده
سال انتشار مجله 1393:
 .26بررسي شیوه هاي متداول ارزشیابي و ارتباط آن با رويكردهاي يادگیري در دانشجويان پرستاري
دانشگاه علوم پزشكي كرمان
عباس عباس زاده  ،1فريبا برهاني  ،2سكینه سبزواري  ، * 3زهره افتخاري
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي،دوره ،10شماره  ،1392 ،2صص .142-152
 .27مقايسه ديدگاه پزشكان ،پرستاران و بیماران در زمینه عوامل مرتبط با اختالل خواب بیماران
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عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مديريت ارتقاي سالمت دوره  2شماره  2بهار، 1392صص .16-24
ISc,SID,Magiran,Iranmedex,Google scholar
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :هادي خوشاب* ،سكینه سبزواري * ،نجمه غالمحسیني نژاد ،محمد
علي رضايي
سال انتشار مجله 1392:
 .28تاثیر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر كیفیت زندگي كودكان سن مدرسه مبتال به آسم
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله -7 :مديريت ارتقاي سالمت دوره 2شماره  4پايیز 1392 .15-7
ISc,SID,Magiran,Iranmedex,Google scholar
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :راحله رجبي * ،سكینه سبزواري * ،فريبا برهاني ،علي اكبر حقدوست ،
نسرين بازرگان
سال انتشار مجله 1392:
 .29بررسي سبكهاي يادگیري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان و ارايه الگوي مناسب تدريس بر اساس
ديدگاه آنان
Magiran.Iranmedex,ISC,Google Scholar,IMEMR,EBSCO
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي  ،دوره دهم ،شماره سوم ،صص-266
258
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :مهدي درويش زاده ،سكینه سبزواري* ،بهشید گروسي ،اكبر حسن زاده
سال انتشار مجله 1392:
 .30بررسي عاليم هشداردهنده بیماران مبتال به سكته قلبي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه ويژه بیمارستان علي
ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
لیدا سلطاني ،سكینه سبزواري*  ،علي راوري
فصلنامه پرستاري داخلي جراحي  ،1392سال دوم،شماره 3و.107-4،114
 .31ادراك مربیان بالیني پرستاري از موانع آموزش بالیني چالش ها و راهكارها :يک مطالعه كیفي
عباس عباس زاده  ، 1فريبا برهاني  ، 2سكینه سبزواري*
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مجله تحقیقات كیفي در علوم سالمت  2 )2(: 1 392،؛ .134-145
 .32درك مدرسین پرستاري از چالش هاي ارزشیابي بالیني دانشجويان :يک مطالعه كیفي
سكینه سبزواري  ، * 1عباس عباس زاده  ،2فريبا برهاني 3
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره سوم267-279 :1392 ،
 .33تالش براي عدالت آموزشي :تبیین فرايند ارزشیابي بالیني دانشجويان پرستاري ،يک مطالعه گراندد تئوري
فريبا برهاني  ،عباس عباس زاده ،سكینه سبزواري*
فصلنامه اخالق زيستي سال سوم ،شماره نهم ،پايیز ،92صص .27-58
 .34بررسي موانع خواب مؤثر در بیماران بستري در بیمارستان
نجمه غالمحسیني نژاد  ،1سكینه سبزواري  ،*2عباس عباس زاده  ،3فاطمه حسین نخعي
مجله سال مت و مر ا قبت ،سال چهاردهم شماره 2و  1بهار و تابستان .44-1392،54،
 .35ديدگاه دانشجويان پرستاري و پرستاران دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به مراقبت معنوي
)Indexcopernicus,ISC,SID,WHO Eastern Mediteranian Region(IMEMR
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه اخالق پزشكي ،سال ششم ،شماره بیستم ،تابستان -171 ،1391
.155
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :مجتبي جعفري ،سكینه سبزواري *،فريبا برهاني ،محمدرضا بانشي
سال انتشار مجله 1391 :
 .36تاثیر حضور مادران بر ديدگاه آنان نسبت به كنترل درد در نوزادان بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:دو ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي ارومیه ،دوره دهم ،شماره ششم ،پي در
پي .765-771، 41
Magiran,EBSCO,SID,Copernicus,Iran Medex,ISC,CINHAL
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :زهرا جمال آبادي ،سكینه سبزواري*  ،محمدرضا بانشي
سال انتشار مجله  :بهمن و اسفند 91
 .37تأثیر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر آگاهي و نگرش مادران داراي فرزند تاالسمي
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عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه پايش
CINAHL,IndexCopernicus,IMEMR,DOAJ,ISC
 سال يازدهم شماره چهارم مرداد شهريور  1391صص 519-527اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :مارال كارگر نجفي  ،1فريبا برهاني*،اسحاق درتاج رابري  ،سكینه
سبزواري
سال انتشار مجله 1391 :
 .38تأثیر آموزش كارگاهي و پیگیري بر حساسیت اخالقي پرستاران
فريبا برهاني  ،عباس عباس زاده  ،سكینه سبزواري  ،مهناز دهستاني
فصلنامه اخالق پزشكي سال ششم ،شماره بیست ويک ،پايیز .11-24 ،1391
 .39تأثیر آموزش چهره به چهره قبل از عمل در كاهش افسردگي و اضطراب بیماران بزرگسال تحت عمل جراحي
قلب باز
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پژوهش پرستاري دوره  6شماره  21تابستان ،1390صص 38-29
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :سیده سولماز موسوي  ،سكینه سبزواري* ،عباس عباس زاده  ،3فاطمه
حسین نخعي
سال انتشار مجله 1390 :
 .40بررسي كیفیت زندگي بیماران مبتال به نارسايي قلب بستري در بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
ISC,SID,Magiran,Google scholar,Iranmedex,IMEMR
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پژوهش پرستاري دوره  6شماره  21تابستان ، 1390, 67-59
اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :پونه يوسفي  ،سكینه سبزواري * ،سكینه محمدعلیزاده  ،علي اكبر
حقدوست
سال انتشار مجله 1390:
 .41مقايسه تاثیر ساكشن با و بدون نرمال سالین بر ضربان قلب و درصد اشباع هموگلوبین
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله پرستاري مراقبت ويژه ،دوره  ،4شماره  ،3پايیز .117-120 ،1390
CINAHL,COPE,Google scholar,ISC,Magiran,SID
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اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت :حسین رفیعي ،صديقه ايرانمنش ،سكینه سبزواري *
سال انتشار مجله 1390:
 .42تاثیرآموزش پرستاران بر میزان رضايت مندي از آموزش به بیمار در بیماران بستري و بر دانش ،نگرش و
عملكرد پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه قلبي
رقیه مهدي پور رابري ،ناهید جمشیدي ،اعظم سلطاني نژاد ،سكینه سبزواري
مجله سالمت و مرا قبت،بهار  ،1390سال  ،13شماره  ،1صص30-37:
 .43بررسي نگرش بیماران بخشهاي داخلي جراحي نسبت به حفظ محدوده قلمرو خصوصي .مجله دانشكده
پرستاري و مامايي رازي كرمان ،پي در پي 17و،18بهار زمستان (. 88نويسنده اول)

 .44بررسي نظرات بیماران بخشهاي داخلي جراحي بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به رعايت
حريم شخصي ،مجله دانشكده پرستاري و مامايي رازي كرمان ،سال هفتم  ،بهار زمستان (.86نويسنده مسئول)

 .45مقايسه عاليم و نشانه هاي انفاركتوس میوكارد وآنژين صدري ناپايداردر زنان و مردان
سكینه سبزواري  ،سكینه محمدعلیزاده  ،بهناز باقريان ،فاطمه میرزايي
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره هفدهم شماره  57فروردين و ارديبهشت سال)49-42( ،1386 ،
 .46ارتباط دانشجويان پرستاري با بیماران در بیمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
سكینه سبزواري ،كامران سلطاني عربشاهي ،ربابه شكرآبي ،جلیل كوهپايه زاده
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /بهار و تابستان .43-49:)1(6 ،1385
 .47ارتباط متغیرهاي فردي و فیزيولوژيک قیل از عمل با زمان  extubationبعد از عمل  ، CABGفصلنامه
دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران ،شماره  46و ،47تابستان (. .1385نويسنده اول )
 .48بررسي نیازهاي رواني اجتماعي بیماران عروق كرونر بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي.مجله دانشكده
پرستاري و مامايي رازي كرمان ،سال ششم ،بهار زمستان،1385صفحات (.8-14نويسنده مسئول)
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 .49فرا ارزشیابي و معیارهاي آن
گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، 1384،دوره دوم :شماره دوم.116-124،
 .50بررسي دانش ،نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كرمان در مورد پیشگیري
از عفونتهاي شايع دستگاه تناسلي در سال  ،1382مجله باروري و ناباروري ،شماره چهارم ،سال پنجم ،پايیز
(.1383نويسنده مسئول)
 .51بررسي نظرات پرسنل پرستاري اتاق عمل در مورد پیشگیري از واريس ،مجله د ع پ گیالن ،سال  ،12شماره
(.1382 ،47نويسنده مسئول)
 .52بررسي میزان شیوع كم خوني فقر آهن در زنان باردار ،....مجله پژوهش در علوم بهداشتي ،سال دوم ،شماره ،1
بهار و تابستان (1381نويسنده چهارم)
 .53بررسي دانش و عملكرد جمعیت شهر كرمان نسبت به پیشگیري از سكته قلبي ،مجله د ع پ رفسنجان ،سال
اول ،شماره  ،4پايیز (.1381نويسنده اول)
 .54بررسي دانش ،نگرش و عملكرد زنان شهر كرمان در مورد پیشگیري از سرطانهاي دستگاه تناسلي ،مجله
دانشكده پرستاري و مامايي رازي ،دوره دوم ،شماره  ،2پايیز  (1381نويسنده اول) .
 .55بررسي دانش و نگرش آموزگاران شهر مشهد در مورد صرع كودكان ،مجله دانشكده پرستاري و مامايي رازي،
دوره دوم ،شماره  ،2پايیز و زمستان(.1381 ،نويسنده مسئول )
 .56بررسي دانش و نگرش و عملكرد زنان شهر كرمان در مورد پیشگیري از سرطان پستان ،...مجله پژوهش در
علوم بهداشتي ،سال اول ،شماره  ،2پايیز و زمستان  (.1380نويسنده اول)
 .57بررسي دانش و نگرش بیماران مبتال به سل ريوي در مورد بیماري سل و رعايت رژيم درماني توصیه شده،...
مجله دع پ كرمان ،شماره  ،3تابستان (.1380نويسنده مسئول)
 .58بررسي عملكرد بیماران مبتال به گلوكوم مراجعه كننده به ....در مورد خود مراقبتي .مجله دانشكده پرستاري و
مامايي پرستاري رازي،دوره اول ،شماره  ،1بهار (.1380نويسنده مسئول)
 .59مقايسه نظرات پرستاران و بیماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي نسبت به عوامل موثر در اختالل
خواب ،مجله دانشكده پرستاري و مامايي رازي ،دوره اول ،شماره  ،1بهار (. .1380نويسنده مسئول )
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.60

نظرات اعضاي هیات علمي نسبت به موانع انجام فعالیتهاي پژوهشي ،مجله د ع پ يزد ،سال هشتم،
تابستان (1379نويسنده اول)

.61

بررسي تاثیر پماد نیتروگلیسرين بر زمان ظهور فلبیت ،مجله دع پ كرمان ،شماره سوم ،دوره سوم،
(1375نويسنده مسئول)

.62

دانش و عملكرد پرسنل پرستاري در مورد عفونتهاي بیمارستاني ،...مجله دع پ بیرجند ،شماره 1و،2
(1375نويسنده سوم)

.63

آثار محرومیت از خواب ،مجله اسرار ،سال سوم  ،شماره  ،1بهار (1375نويسنده اول)

 .1مهارتهاي ارتباطي در آموزش پزشكي  ،نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره 9
 .2تلفیق در تحقیق ،نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره11
 .3نمونه گیري در تحقیقات كیفي ،نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره12
 .4تحلیل آزمون ،نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره 14
 .5ارزشیابي بالیني ( ،)1نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره 15
 .6ارزشیابي بالیني دانشجو ( ، )2نشريه علمي خبري بازتاب(مركز مطالعات) ،شماره17
-9کتاب:


واژه نامه در آموزش پزشكي  ،هیئت مولفین

-10راهنمایي و مشاوره پایان نامه
.1
.2
.3
.4
.5

پایان نامه دفاع شده دکترا
تبیین فرايند سازگاري دانشجويان پرستاري با تنش هاي محیط بالیني(فوزيه رفعتي،
تیرماه )96
تبیین فرايند مراقبت مادران از كودكان مبتال به بیماري قلبي مادرزادي( منیر السادات
نعمت الهي )
تبیین تجربیات زيسته پرستاران از مراقبت در محیط تكنولوژيكي مراقبت ويژه( بهناز
باقريان)،
تبیین فرآيند يادگیري سازماني در پرستاري بالیني (شهین حیدري)
تبیین فرآيند جستجوي اطالعات سالمت در زنان (طیبه نگاهبان)
پایان نامه دفاع شده ارشد
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سمت
مشاور
راهنما
راهنما
مشاور
مشاور

.1

بررسي تأثیر آموزش معاينه پستان مبتني بر شبیه سازي ،بر خودكارآمدي و رضايتمندي
زنان میانسال شهرستان رفسنجان 13970
(سوسن ابوالهادي مهرماه )1398

راهنما

.2

بررسي تاثیركاربرد تئوري موقعیتي اختصاصي  ،بر كیفیت زندگي بیماران نارسايي قلبي
مراجعه كننده به بیمارستان 12فروردين كهنوج در سال 1397
(مرضیه صادقي  ،مهرماه )1398

راهنما

.3

بررسي باورهاي بهداشتي در ارتباط با عوامل خطر سرطان كولوركتال بر اساس مدل
اعتقاد بهداشتي در افراد باالي  50سال مراجعهكننده به خانههاي بهداشت شهرستان
كرمان در سال 1397
(مهین مومني ،مهرماه )1398
بررسي مديريت زمان ،خالقیت و راهبرد هاي فراشناختي در دانشجويان تحصیالت
تكمیلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان سال 98
(فرشید چهارتنگه،شهريور )1398

راهنما

.5

بررسي مقايسه اي تاثیر آموزش از طريق تلفن همراه و كارگاه بر يادگیري تفسیر
آزمايش گازهاي خون شرياني در دانشجويان پرستاري ايرانشهر1396
(جعفر دورك زاده شهريور )1398

راهنما

.6

بررسي ارتباط بین تبعیت از رژيم درماني و خودكارآمدي در بیماران مبتال به هموفیلي
مراجعه كننده به بیمارستان افضلي پور شهر كرمان در سال 1397
(مهین پورپاريزي خرداد )98

راهنما

.7

بررسي نیازهاي آموزشي و عملكرد بهورزان در زمینه مشاوره باروري سالم و فرزندآوري
در شهرستان سیرجان1396-1397
(فاطمه آقاخاني )1397،

راهنما

.8

تاثیر برنامه آموزشي بر آگاهي ،نگرش و رفتارهاي پیشگیري كننده از ماالريا در بهورزان
شهرستان خاش
(كلثوم اسداهلل زاده)1397 ،

راهنما

.9

بررسي تاثیر درمان شناختي-رفتاري گروهي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس بیماران
تاالسمي بیمارستان پاستور شهرستان بم(مهناز حسني  ،بهمن ) 1397

راهنما

.10

بررسي رابطه بین عزت نفس و دلبستگي مادري در مادران داراي نوزاد نارس بستري در
بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي بیرجند
در سال (1396مريم خباز ،بهمن ) 97

راهنما

.11

بررسي بار كاري ذهني پرستاران و رابطه آن با حوادث شغلي در پرستاران بیمارستانهاي
آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان
(عباس بختیاري )1396،

راهنما

.12

بررسي تاثیر اجراي طرح ترخیص بر امید و رضايتمندي مادران نوزادان نارس بستري در
بخش مرا قبت هاي ويژه نوزادان بیمارستان افضلي پور كرمان در سال 1395
(زهرا آخوندزاده ،دفاع )96

راهنما

.13

بررسي تاثیر ماساژ درماني و موسیقي بر تهوع و استفراغ ناشي از شیمي درماني در
كودكان مبتال به سرطان بستري در بخش انكولوژي اطفال بیمارستان شفاء اهواز در
سال (1395سكینه اكبري  ،دفاع )96

راهنما

.4
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راهنما

.14

بررسي ارتباط هوش معنوي با عزت نفس و امید به زندگي در بیماران سرطاني مراجعه
كننده به بخش انكولوژي بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان در
سال )1395
(سمیه رستمي،دفاع )96
مقايسه تأثیر بكارگیري ژل تتراكائین و اسپري تبخیري بي حس كننده بر شدت درد
ناشي از تزريق در بیماران تاالسمي مراجعه كننده به مركز بیماري هاي خاص بندرعباس
سال )1395
(فاطمه پورسید لرزجاني ،دفاع )96
بررسي تاثیر آموزش رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت بر سالمت روان پرستاران شاغل در
بیمارستان شهید رهنمون يزد در سال (1394حسن برزگري)

.17

مقايسه ديدگاه مربیان و دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي كرمان از محیط
آموزش بالیني براساس مدل  DREEMدرسال(،1394زهرا رضا حسیني )
بررسي نگرش و نیازهاي آموزشي دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي كرمان
پیرامون آموزش جنسي در سال (1392زهرا علیدادي ) ،
بررسي ارتباط تكامل اخالقي با ديسترس اخالقي در پرستاران دانشگاه علوم پزشكي بم
سال  ،93دانشجو :اعظم رحمانیان دفاع :شهريور 94
بررسي بررسي عدالت آموزشي و رفتارهاي مدني تحصیلي از ديدگاه مدرسین و
دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي رازي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال ،1393
دانشجو :سیده سارا افرازنده ،تیرماه 94
بررسي تاثیر مدل مراقبت پي گیر بر سبک زندگي و نشانه هاي اصلي بیماري در بیماران
سكته قلبي ،بیمارستان دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،دانشجو :مجتبي زيني  ،دفاع :تیرماه
94
بررسي تاثیر آموزش نمايه وخامت اورژانس بر توافق در سطح بندي ترياژ بین كاركنان
فوريت هاي پزشكي و پرستاران ترياژ شهر ايرانشهر در سال  ،1393دانشجو نظر
قنبرزهي ،دفاع :تیرماه 94
مقايسه تاثیر دو روش آموزش حضوري و الكترونیک مديريت درد بردانش و نگرش در
خصوص مديريت درد در دانشجويان پرستاري شهرستان زابل و زاهدان در سال ،93
دانشجو :علیرضا پیري  ،دفاع 1393
بررسي مقايسه اي تاثیر دو روش آموزش از طريق تلفن همراه و كارگاه آموزشي بر
يادگیري و تفسیر الكتروكارديوگرام نرمال در دانشجويان پرستاري ايرانشهر ،دانشجو :
محمد ابراهیمي  ،دفاع 93/6/22
بررسي عملكرد پرستاران بر اساس استاندارد ساكشن لوله تراشه و لوله تراكئوستومي در
بخشهاي ويژه  ،راهنماي دوم،دانشجو :زهرا گلزاري  ،دفاع مهرماه 1393
بررسي ارتباط سالمت معنوي و رفتارهاي مدني تحصیلي در دانشجويان تحصیالت
تكمیلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال  (92-93محمد علي رضايي  ،دفاع شده
در تیرماه ) 93
مقايسه دو روش ارزشیابي معمول و  360درجه در ارزيابي مهارتهاي بالیني دانشجويان
كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال تحصیلي  ( 91-92سمیه
موسوي ،دفاع بهمن ) 93
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مقايسه تأثیر دو روش آموزش الكترونیک وكارگاهي بر دانش مراقبت از زنان باردار و
نگرش نسبت به آموزش الكترونیكي در ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني
شهرستان كرمان و حومه(پوران حديدي ،شهید بهشتي ،آموزش پزشكي)1393 ،
بررسي ارتباط رويكردها و سبكهاي يادگیري با انگیزش يادگیري در دانشجويان
تحصیلي تكمیلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان سال  (1392دانشجو:آتنا رحمتي  ،بهمن
)93
بررسي ارتباط سالمت معنوي وامید در بیماران مراجعه كننده به مراكز هموديالیز شهر
زاهدان در سال  (1392فاطمه دهباشي  ،دفاع )1393،
بررسي مقايسه اي تأثیر سه روش تنظیم فشار كاف لوله تراشه بر میزان پنوموني ناشي
از تهويه مكانیكي در بخش آي سي يو بیمارستان شهید صدوقي يزد( حسین شاكرفر،
دفاع ) 93/6/22
مقايسه درك پرستاران شاغل در بخش ويژه و خانواده بیماران بستري در بخش مراقبت
ويژه در مورد نیازهاي خانواده اين بیماران در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم
پزشكي كرمان در سال  (1392اكبر شیخ رابري )1392،
بررسي ارتباط بین استرس ،رضايت و عملكرد شغلي در پرستاران » بیمارستانهاي شهر
ايالم در سال  (1392حمید صفر پور. )1392 ،
بررسي استرسورها و راهبردهاي مقابله اي دربیماران تحت هموديالیز دربیمارستان هاي
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جیرفت در سال(1391زهرا شاهرخي . ) 1392
بررسي درك و عملكرد پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبتهاي ويژه در ارتباط با تغذيه
از طريق لوله گوارشي در بیمارستانهاي آموزشي شهر كرمان در سال (1392سعیده
وارسته)
مقايسه تأثیر دو روش آموزش الكترونیک وكارگاهي بر دانش مراقبت از زنان باردار در
زمینه بیماري¬هاي كلیه ومجاري ادراري و نگرش نسبت به آموزش الكترونیكي
(..پوران حديدي ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،
بررسي تاثیر مدل مراقبت مشاركتي بر كیفیت زندگي بزرگساالن مبتال به آسم در
بیمارستان امام خمیني شهر جیرفت درسال 1391
( فرشته دانشي)1392 ،
بررسي نیازهاي زمان پذيرش و ترخیص مادران نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت
ويژه نوزادان بیمارستانهاي شهر يزد (مرضیه میرجلیلي)
بررسي تاثیر برنامه ي آموزشي بر آگاهي نگرش پرستاران پیرامون درد بعد از عمل در
بیماران بستري در بخشهاي جراحي بیمارستانهاي آموزشي شهر كرمان (فاطمه
شیرزادي)
بررسي رابطه رويكردهاي تدريس و راهبردهاي يادگیري با تفكر انتقادي در دانشجويانت
حصیالت تكمیلي دانشكده پرستاري و مامايي رازي(سحر صالحي)
مقايسه تاثیر دو روش يادگیري الكترونیک و كارگاهي بر دانش و عملكرد دانشجويان
پرستاري در كنترل عفونتهاي بیمارستاني(نجمه مجیدي)

.42

تاثیر آموزش مديريت زمان بر تعارض كار-خانواده در پرستاران شاغل در بخشهاي
مراقبت ويژه بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان(معصومه ساالري)
ارزيابي محیط آموزشي بخشهاي بالیني اصلي بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي
كرمان بر اساس مدل DREEMاز ديدگاه اساتید و دانشجويان پزشكي در سال (1391
رويا وطن خواه .)1391 ،
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مقايسه تاثیر دوروش يادگیري الكترونیک وكارگاهي بردانش و عملكرد دانشجويان
پرستاري در كنترل عفونت هاي بیمارستاني(نجمه مجیدي ،آموزش پزشكي )1391
بررسي سبكهاي يادگیري دانشجويان پزشكي و روشهاي تدريسي ترجیحي آنان در
دانشگاه علوم پزشكي كرمان (مهدي درويش زاده ،آموزش پزشكي )1391،
بررسي تاثیر مدل توانمندسازي خانواده محور ،بر كیفیت زندگي كودكان سن مدرسه
مبتال به آسم و مادران آنها در كلینیک آسم و آلرژي بیمارستان افضلي پور كرمان در
سال ( 1390راحله رجبي )1391 ،
بررسي ارتباط بین عاليم هشدار دهنده حمالت قلبي و زمان مراجعه بیماران مبتال به
سكته قلبي بخش مراقبت ويژه بیمارستان حضرت علي بن ابیطا لب(ع) رفسنجان
(1390لیدا سلطاني ) 1391 ،
تاثیر حضور مادران بر ديدگاه آنان نسبت به درد نوزادان دربخش مراقبتهاي ويژه نوزادان
بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال )1390(89-90
مقايسه ديدگاه و صالحیت مراقبت معنوي دانشجويان پرستاري و پرستاران دانشگاه
علوم پزشكي كرمان در سال (1390مجتبي جعفري )1390 ،
بررسي ارتباط باور هاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر بندر عباس
با انجام آزمون پاپ اسمیر بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال (1389معصومه
مهدوي فر) 1390 ،
بررسي تاثیر ساكشن لوله تراشه با محلول نرمال سالین و بدون محلول نرمال سالین بر
روي وضعیت همودينامیک  ،اشباع هموگلوبین و میزان ديس ريتمي هاي قلبي در
بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بیمارستان باهنر كرمان (حسین
رفیعي.)1389،
بررسي عوامل موثر بر سالمت خواب بیماران بخشهاي داخلي جراحي (.....نجمه
غالمحسیني نژاد)1387،
تاثیر آموزش چهره به چهره بر اضطراب و افسردگي بیماران تحت عمل جراحي قلب(
سولماز موسوي)1387،
بررسي كیفیت زندگي در بیماران مبتال به نارسايي قلب بستري در بخشهاي قلب
بیمارستانهاي دانشگاه ( پونه يوسفي)1386 ،
مقايسه عاليم انفاركتوس میوكارد و آنژين صدري ناپايدار در زنان و مردان بستري در
بخشهاي  CCUدع پ كرمان( بهناز باقريان)1384 ،
بررسي دانش ،نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر
كرمان در مورد پیشگیري از عفونتهاي دستگاه تناسلي(،جمیله فرخ زاديان ،بهار )1383
بررسي دانش  ،نگرش و عملكرد پرستاران شاغل در بیمارستانهاي د ع پ كرمان در
مورد طب مكمل(مريم ضیغمي)1383 ،
بررسي نگرش بیماران بستري در بخشهاي داخلي جراحي ،نسبت به حريم شخصي و
نظرات آنها در مورد رعايت حريم شخصي( نوشین كهن)1382 ،
بررسي نیازهاي رواني اجتماعي بیماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي شهر
رفسنجان( محمد علي رضايي)1381 ،
بررسي عوامل موثر بر تاخیر مراجعه بیماران مبتال به انفاركتوس میوكارد به بیمارستان
قلب شهید بهشتي كرمانشاه( سیده آمنه مطلبي)1379 ،
بررسي دانش ،نگرش و عملكرد بیماران مبتال به سل ريوي در زمینه بیماري سل و
پذيرش رژيم درماني توصیه شده در مراجعه كنندگان به مراكز مبارزه با سل زاهدان(
زهرا پیشكار مفرد)1378 ،
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بررسي دانش و عملكرد پرسنل پرستاري بیمارستانهاي شهر رفسنجان در مورد كنترل
عفونتهاي بیمارستاني(طیبه میرزايي)1377 ،
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مقايسه نظرات پرستاران شاغل و بیماران بستري بخشهاي داخلي جراحي نسبت به
عوامل موثر در اختالل خواب بیماران(عبدالحمید خستو)1377 ،
بررسي عملكرد بیماران مبتال به گلوكوم مراجعه كننده به كلینیک چشم پزشكي
زاهدان(نصرت اهلل مسینايي)1375 ،
بررسي تاثیر پماد نیترو گلییرين بر زمان ظهور فلبیت ناشي از كاتتر هاي محیطي(مجید
كاظمي)1374 ،
بررسي درك و عملكرد پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه در ارتباط با تغذيه از
طريق لوله گوارشي در بیمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در سال  (1392سعیده
وارسته)1392 ،
بررسي تاثیر الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر آگاهي ونگرش مادران نسبت به
بیماري تاالسمي و كیفیت زندگي كودكان  6 – 12سال مبتال به تاالسمي ماژور در
مركز تاالسمي كرمان (مارال كارگر)
بررسي تاثیر آموزش بر حساسیت اخالقي پرستاران شاغل در بیمارستانهاي وابسته به
دانشگاه علوم پزشكي كرمان ( مهناز دهستاني )1391 ،
بررسي تاثیر پرستاري از راه دور (پیگیري تلفني)بركیفیت زندگي بیماران مبتال به ديابت
نوع دوم در شهر كرمان در سال(1389طاهره لشكري)
مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان  15-18ساله رفسنجان ( ندا محمدي،
)1381
بررسي سوانح در كودكان سانحه ديده  0-14ساله مراجعه كننده به اورژانس(...حسن
خدادادي)1379 ،
بررسي دانش و نگرش آموزگاران مدارس ابتدايي شهر مشهد در مورد صرع
كودكان(علیرضا نعیمیان)1377 ،
بررسي شیوع سل فعال ريوي در زندانیان ندامتگاه مركزي شهرستان جیرفت( سعادت
ساالري)1379 ،
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حيطه هاي مورد عالقه تحقيق
 فرآيندهاي ياددهي يادگیري
 ارزشیابي دانشجو
 ارزشیابي برنامه
 پرستاري در بیماريهاي قلب و عروق
 پرستاري در بخش هاي داخلي جراحي
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