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-80فضل جو الهام ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،رزبان فریده .ارتباط دیسترس اخالقی درک شده و جو اخالقی در پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی .دوره هفتم شماره  .1393 ،2صفحات.80-90 :
-79کیخا علی اکبر ،عباس زاده عباس ،عنایتی حسن ،برهاني فریبا ،رفیعی حسن ،خدادادی حسینی بی بی مهدیه .به کار گیری
دستورالعمل کنترل درد و آرام سازی بیماران بستری در بخش مراقیتهای ویژه .مجله پرستاری مراقبت ویژه ،سال ششم شماره ، 4
زمستان  ،1392صفحات .249-258
-78صابر سامان ،برهاني فریبا(نویسنده مسئول)،نویدیان علی  ،رمضانی طاهره ،امین رضوانی مهدی ،کیانیان تکتم .ارتباط
زندگی کاری و بهره وری پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  .1391مجله اخالق زیستی  .سال سوم ،شماره نهم ،پاییز
.1392صفحات .143-166

-77برهاني فریبا،اسماعیلی آبدر محمد ،رزبان فریده ،روشن زاده مصطفی  .دیسترس اخالقی و فرسودگی شغلی در پرستاران  .فصلنامه
اخالق پزشکی  .سال هفتم شماره بیست و پنجم .پاییز  .1392صفحات .123-144
-76برهاني فریبا ،عباس زاده عباس،سبزواری سکینه .تالش برای عدالت آموزشی :تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان
پرستاری ،یك مطالعه گراندد تئوری.فصلنامه اخالق زیستی  .سال سوم  ،شمار نهم .پاییز .1392صفحات .25-58
-75محمدی نافچی سمیه ،برهاني فریبا ،روشن زاده مصطفی .ارتباط دیسترس اخالقی و توانمندی محیطی در پرستاران بیمارستانهای
آموزشی شهر کرمان .فصلنامه اخالق پزشکی  .سالهفتم شماره بیست و ششم .تابستان  1392صفحات .91-113
-74عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،فروغ عامری گلناز ،ارتباط بین دیسترس اخالقی و تعلق کاری پرستاران:یك مطالعه توصیفی
ارتباطی  .فصلنامه اخالق پزشکی سال هفتم ،شماره  ،24تابستان .1392صفخات  33تا .53
-73ناصحی اسرا ،رفیعی حسین،حعفری مجتبی،برهاني فریبا ،سبزواری سکینه ،بانشی محمد رضا،رحیمی مدیسه محمد .بررسی
صالحیت دانشجویان رشته پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی به بیماران  .مجله بالینی پرستاری و مامایی ،دوره  2شماره 2
تابستان  1392صفخات .1-9
-72برهاني فریبا ،محمدی سمیه ،روشن زاده مصطفی .بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت معنوی :یك مطالعه توصیفی در
بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند .فصلنامه فقه پزشکی  .سال پنجم  .شماره  15و  . 16تابستان و پاییز  ،92صفحات .155-170
-71سبزواری ،سکینه ،جعفری مجتبی ،برهاني فریبا ،بانشی رضا .صالحیت در مراقبت معنوی پرستاران و دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمان .فصلنامه فقه پزشکی سال پنجم ،شماره 15و  ، 16تابستان و پاییز  .1392صفحات.119-133 :
-70برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،عرب منصور ،فرامرزپور مطهره .دیسترس اخالقی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی
شهر جیرفت .فصلنامه اخالق پزشکی ،سال هفتم شماره بیست و ششم ،1392 ،صفحات .135-157
-69ناصحی اسرا ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،عرب منصور ،ثمره فکری میترا .بررسی تاثیر دو مدل آموزشی مبتنی بر
رعایت و توانمندسازی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم .مجله آموزش پرستاری دوره دوم شماره سوم  ،1392صفحات .1-7-68عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،سبزواری سکینه ،افتخاری زهره .بررسی شیوه های متداول ارزشیابی و ارتباط آن با رویکردهای
یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان .گام های توسعه در آموزش پزشکی ،مجله مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی .دوره دهم شماره دوم ،1392 ،صفحات .142-152
-67سبزواری سکینه ،عباس زاده عباس ،برهاني فریبا .درک مدرسین پرستاری از چالشهای ارزشیابی بالینی دانشجویان :یك مطالعه
کیفی .گام های توسعه در آموزش پزشکی ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی .دوره دهم شماره سوم ،1392 ،صفحات -279
.276
-66فرنیا فرحناز ،عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا .تبیین معنی ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل :تحلیل محتوای کیفی  .فصلنامه
پرستاری داخلی جراحی  .سال دوم شماره 3و  .4پاییز و زمستان  .1392صفحات .82-96

-65برهاني فریبا  ،محمدی سمیه  ،روشن زاده مصطفی  .دیسترس اخالقی و ارتباط آن با استرس حرفه ای در پرستاران .مجله
ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دوره ی ششم ،شماره ی  ،6بهمن  .1392صفحات .10-19
-64رودی رشت آبادی  ،سلیمه ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس .آگاهی از منشور حقوق بیمار ،میزان رعایت آن از دیدگاه
پرستاران و عوامل مؤثر بر آن ها در شهر کرمان .فصلنامه تاریخ پزشکی سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان  ،1392صفحات -62-
.37
-63سلطان احمدی ژیال ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس  ،کهن مهری  .بررسی میزان رعایت حقوق زنان باردار مراجعه کننده به
درمانگاه های شهر کرمان در سال  .90فصلنامه حقوق پزشکی سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،پاییز  .92صفحات .93-112
-62عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،سبزواری سکینه .ادراک مربیان بالینی پرستاری از موانع آموزش بالینی چالش ها و
راهکارها :یك مطالعه کیفی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت  1392سال دوم ،شماره دوم  ،1392صفحات .134-145
-61فرنیا فرحناز ،عباس زاده عباس ،برهاني فریبا،عوامل بازدارنده ارتباط پرستار بیمار در اتاق عمل :انالیز محتوای کیفی  .مجله
تحقیقات کیفی در علوم سالمت سال دوم شماره .1392 ،1
-60عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا ،سیدغیبی فاطمه السادات ،شکوهی مصطفی  .تعهد سازمانی و ابعاد آن در پرستاران شاغل
در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز .فصلنامه اخالق پزشکی سال هفتم ،شماره بیست وسوم ،بهار .1392
-59محمدی سمیه  ،نخعی نوذر  ،برهاني فریبا  ،روشن زاده مصطفی  .ابعاد هوش اخالقی در حرفه ی پرستاری یك مطالعه ی
توصیفی -مقطعی در شرق ایران .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،دوره ی ششم ،شماره ی  ،5آذر .1392
-58عرب منصور ،ناصحی اسرا ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،جعفری مجتبی ،تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت
زندگی بیماران مبتال به آسم .مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ،دوره بیستم ،شماره  ،1391 ،2صفحات .32-37
-57شاهبداغی زهرا  ،برهاني فریبا  .تاثیر برنامه توانمند سازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتال به دیابت نوع دو.
فصلنامه پرستاری داخلی  -جراحی ،دوره  ،1شماره.1391 ،2
-56اسدی ندا ،عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا .تأثیر آموزش چهره به چهره بر اساس مدل اعتقاد سالمت بر آگاهی و نگرش
بیماران ترخیص شده دچار انفارکتوس میوکارد در مورد عوامل خطرساز بیماری  .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /آذر ،1391
.645-638 .)12(9
-55برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،کشته گر محمد ،عصمت نوحی  .خودشناسی اخالقی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر
زاهدان .فصلنامه اخالق پزشکی سال هفتم ،شماره بیست وسوم ،بهار .1392صفحات .103-117
-54عباس زاده عباس  ،نخعی نوذر  ،برهاني فریبا  ،روشن زاده مصطفی.تأثیر دیسترس اخالقی بر تمایل پرستاران به ترک
خدمت در بیمارستانهای آموزشی بیرجند .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،1392 ،دوره ششم ،شماره  ،2صفحات.66-55.

-53شاهبداغی زهرا ،برهاني فریبا .تاثیر برنامه توانمند سازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتال به دیابت نوع دو.
فصلنامه پرستاری داخلی  -جراحی ،سال اول ،شماره  ،2زمستان  ،1391صفحات .23-29
-52عباس زاده ،عباس .برهاني فریبا .شریف فرخنده ،طغرایی فخرالسادات .ارتباط دیسترس اخالقی پرستاران با تصمیم گیری های
پایان عمر در بخش های ویژه .فصلنامه اخالق پزشکی سال ششم ،شماره بیست و دو ،زمستان  .1391صفحات .117-132
-51باقریان سمانه ،برهاني فریبا (نویسنده مسئول ) ،عباس زاده عباس  .تاثیر روشهای غیردارویی کنترل درد بر کاهش درد ناشی از
رگ گیری در کودکان سن مدرسه بستری در مرکز تاالسمی شهر کرمان .دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه .دوره دهم.
شماره ششم .پی دری پی  ،41بهمن اسفند .1391
-50عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا ،اسدی ندا  .مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره برآگاهی و نگرش بیماران
مبتال به سکته قلبی فصلنلمه پایش  .سال یازدهم شماره ششم آذر دی  ،1391صفحات .912-907،
-49برهاني فریبا ،باقریان سمانه ،عباس زاده عباس ،رنجبر هادی ،طهرانی هادی ،سلیمانی زاده الله .ارتباط در و اضطراب ناشی از
کاتتر وریدی در کودکان مبتال به تاالسمی .فصلنامه خون ،دوره  9شماره  ،1391 ،2صفحات .170-174
 -48احمدى نژاد مهدی  ،رنجبر هادی  ،کرباسی نسرین  ،برهانى فریبا ،کارزارى زهرا  ،مقدرى مهدی  .بررسى تأثیر دو روش
مراقبت چشمى در پیشگیرى از اختالالت سطحى چشم در بیماران بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه .مجله علمی پژوهشی د
انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران .زمستان ،1391سال دهم شماره  ،4صفحات .328-323
-47عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،معتمد جهرمی محدثه .درک پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از
نقش خود به عنوان حامی بیمار .فصلنامه اخالق پزشکی .سال ششم ،شماره نوزدهم ،1391 ،صفحات .11-26
-46باقریان سمانه ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،طهرانی هادی ،پشندی شادی .بررسی شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان
مبتال به تاالسمی قبل از تزریق خون .مجله بهداشت و توسعه ،سال اول شماره دوم ،1391 ،صفحات .138-146
-45اسکندری منیژه ،عباس زاده عباس ،برهاني فریبا .مراقبت درحال تغییر :چالش فرایند مراقبت از سالمت در جامعه روستایی ایران
بر اساس تجربه مراقبین سالمت .فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت .دوره ی اول شماره  ،1391 ،2صفحات .66-74
-44برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس  ،محسن پور محدثه .تبیین معنی حساسیت اخالقی در دانشجویان پرستاری  :یك تحقیق کیفی .
فصلنامه  /اخالق پزشکی سال ششم ،شماره بیست و دو ،زمستان .1391 .صفحات .93-115
-43سلطان احمدی ژیال ،،برهاني فریبا(نویسنده مسئول )  ،کهن .مهری تجربه اولین قاعدگی دردختران دانش آموز .مجله
تحقیقات کیفی در علوم سالمت/سال  1شماره ،2تابستان .1391
-42برهاني فریبا ،وطن پرست محبوبه ،عباس زاده عباس ،سیف الدینی رستم .تأثیر آموزش در محیط مجازی بر نگرش دانشجویان
پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبك یادگیری.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.17-508 ،1391:)12(7.

-41کهن مهری ،برهاني فریبا(نویسنده مسئول) ،عباس زاده عباس ،سلطان احمدی ژیال ،خواجه پور مهین .تجارب مادران دارای
نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،سال اول ،شماره اول ،1391 ،صفحات .41-51
-40برهاني فریبا  ،باقریان سمانه ،عباس عباس زاده ،رنچبر هادی ،طهرانی هادی  ،سلیمانی زاده الله .ارتباط درد واضطراب ناشی از
کاتترهای وریدی در کودکان مبتال به تاالسمی  .فصلنامه خون ،دوره  ،9شماره ،1391 ، 2صفحات .170-174
-39عباس زاده عباس،برهاني فریبا،کالنتری سهیال.پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شهر بم در سال  .1390اخالق
پزشکی پاییز  ،)17(5 ;1390صفحات.119-140:
-38برهاني فریبا ،خوشاب هادی ،عباس زاده عباس  ،رشیدی نژاد حمیدرضا .بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی .مجله پرستاری مراقبت ویژه ،دوره  ،5شماره  .1391 ،1صفحات .8-43
-37عباس زاده عباس ،سابقی حکیمه ،حیدری عباس ،برهاني فریبا .تاثیر برنامه آموزش مداوم بر دانش ،نگرش و عملکرد گزارش
نویسی پرستاران .مجله مراقبت مبتنی بر شواهد ،دوره ی دوم شماره ،1391 ،2
-36عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا ،کالنتری سهیال .رضایت شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان .مجله مدیریت ارتقا
سالمت .
-35عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،کالنتری سهیال .پریشانی اخالقی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شهر بم در سال .1390
فصلنامه اخالق پزشکی ،سال پنجم ،شماره هفدهم .1390 ،صفحات .119-140
-34برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،محسن پور محدثه .درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخالق حرفه ای :یك تحقیق
کیفی .فصلنامه اخالق پزشکی ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،1390 ،صفحات .83-104
-33کالنتری سهیال ،کارگر نجفی مارال ،عیاس زاده عباس ،ثناگو اکرم ،برهاني فریبا .بررسی درک پرستاران از عملکردشان نسبت به
آموزش بیمار .فصلنامه جنتاشاپیر ،سال دوم شماره  ،1390 ،4صفحات .167-174
-32جاللی طیبه,عباس زاده عباس,برهاني فریبا,حقدوست علی اکبر .دیدگاه پرستاران در مورد جو اخالقی بیمارستان های آموزشی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان .اخالق پزشکی پاییز  :)17(5 ;1390صفحات.27-44
-31برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،کهن سیمین ،بررسی همیستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث عیر مترقبه با ویژگی های جمعیت
شناسی در پرستاران ،مجله مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  1شماره  .1390 ،1صفحات .17-25
-30عباس زاده عباس ،برهاني فریبا ،محسن پور محدثه .عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجویان پرستاری تازه وارد دانشگاه
علوم پزشکی کرمان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .آذر  .1390سال  ،6شماره  .11صفحات .600-608
-29رنجبر هادی  ،برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس  .کاربردهای فن آوری اطالعات در پزشکی و پرستاری  .مجله دانشکده پرستاری
و مامایی رازی .سال نهم ،شماره چهارم ،پاییز . 1389

-28عباس زاده عباس .بر هاني فریبا ،لیال موذن زاده نعمت الهی  .مقایسه میزان حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری و پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال  ،89فصلنامه اخالق پزشکی  :)12(4 ;1389صفحات.39-54
-27برهاني فریبا ،الحانی فاطمه ،محمدی عیسی ،عباس زاده عباس .درک مدرسین پرستاری از صالحیتهای اخالق حرفه ای
دانشچویان پرستاری  :یك تحقیق کیفی .مجله پزشکی قانونی .دوره ،16شماره  .3سال  .1389صفحات .165-173
-26ظفرنیا نیلوفر  ،عباسزاده عباس  ،برهاني فریبا  ،میری سکینه  ،سلیمانی الله .بررسی تاثیر لمس درمانی بر کاهش اضطراب قبل
از امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  .شماره  17و .1388 .18
-25میری سکینه ،نیکبان مهری  ،جوادی مصطفی  ،عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا .بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی کرمان در مورد کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان  .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  .شماره  17و .18
.1388
-24برهاني فریبا ،الحانی فاطمه ،محمدی عیسی ،عباس زاده عباس .درک دانشجویان از موانع صالحیت اخالق حرفه ای  :یك
تحقیق کیفی .مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی ،1390.شماره هشتم ،دوره اول.80-67 ،
-23ریانی مسعود ،ایمانی گوغری زهرا ،برهاني فریبا .بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر نگرش بیماران مبتال به دیابت نسبت به
بیماری دیابت .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  .دوره دهم،شماره .1389 ،20
-22رنجبر هادی ،برهانی فریبا  ،عباس زاده عباس .،کاربرد فن آوری اطالعات در پزشکی و پرستاری  .مجله دانشکده پرستاری و مامایی
رازی  ،پیاپی 17و .1388 .18
-21برهاني فریبا  ،کارگر نجفی مارال ،درتاج رابری اسحاق ،سبزواری سکینه .تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر آگاهی و
نگرش مادران دارای کودک مبتال به تاالسمی نسبت به این بیماری  .مجله پایش.
-20برهاني فریبا  ،سمانه باقریان  ،عباس زاده عباس ،رنجبر هادی  .بررسی تاثیر انحراف فکر بر در دناشی از رویه های تزریقی در
کودکان مبتال به تاالسمی .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  ،دوره دهم،شماره .1389 ،20
-19برهاني فریبا ،کارگر نجفی مارال .بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتال به تاالسمی .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  ،دوره
دهم ،شماره  19سال .1389
-18عباس زاده عباس  ،برهاني فریبا  ،محسن پور محدثه .بررسی روند انتخاب رشته دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
کرمان از سال  1385تا  1388بر اساس نظریه شغل و شخصیت هالند ، ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی  ،دوره دهم ،شماره ،20
.1389
-17برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،کهن مهری ،فضایل محمد علی  .مقایسه توانایی استدالل اخالقی پرستاران و دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برخورد با معضالت اخالقی  .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی  ،1389.سال سوم ،دوره
سوم ،شماره چهارم .1389 ،صفحات.71-81 :

-16برهاني فریبا ،کهن سیمین ،عباس زاده عباس ،تائبی مژگان ارتباط کارآمدی فردی باورهای بهداشتی در مبتالیان به دیابت نوع
 2مراجعه کننده به درمانگاههای دیابت شهر کرمان در سال  ،1385مجله پایش ،پاییز  .1389صفحات .371-383:
-15برهاني فریبا ،غالمرضابیگی رویا ،عباس زاده عباس ،کهن سیمین ،درتاج رابری اسحاق .بررسی ارتباط نگرانیهای قبل از عمل و
آشفتگی های خواب بعد از عمل در کودکان تحت عمل جراحی بستری در بیمارستانها ی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مجله پژوهش
پرستاری  . 1387،صفحات.43-52:
-14برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس ،کهن سیمین ،گلشن مرضیه ،درتاج رابری اسحاق.بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و سبك
زندگی در جوانان شهر کرمان .مجله پژوهش پرستاری .1386 ،
-13برهاني فریبا  ،الحانی فاطمه ،محمدی عیسی ،عباس زاده عباس .توسعه صالحیت اخالق حرفه ای :ضرورت ها و چالشها .مجله
ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی .1388 ،
-12سلیمانی زاده الله،سلیمانی زاده فرزانه،باقری یزدی سید عباس ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس،جوادی مصطفی .بررسی وضعیت
روان دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم  .1382طب و تزکیه .دوره چهارم .شماره 1و ،2بهار و تابستان .1385
-11برهاني فریبا ،عباس زاده عباس .تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران ،فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی  .سال اول  ،شماره
دوم .1385 ،
-10سلیمانی زاده الله،سلیمانی زاده فرزانه،باقری یزدی سیدعباس،برهاني فریبا،عباس زاده عباس،جوادی مصطفی .بررسی وضعیت
سالمت روان دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم  .1382طب و تزکیه بهار و تابستان ( 2-1(14 ;1385مسلسل  :))60-61صفحات -
 26تا .31
-9کهن سیمین ،کهن مهری ،برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس .بررسی میزان شیوع حاملگی های ناخواسته در زنان مراجعه کننده به
بیمارستان افضلی پور کرمان .مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان  .پاییز-زمستان .1384سال پنجم،شماره.2
-8تقی نژاد حمید ،برهاني فریبا ،کهن مهری ،تابش حمید ،آجودانی پریوش ،مقایسه تاثیر الکل و بتادین در پیشگیری از عوارض
عفونی حاصل از کاتترهای وریدی ،مجله دانشکده پرستاری مامائی رازی کرمان  ،سال پنجم شماره یك  1384 ،صفحات  43تا .48
-7تقی نژاد حمید ،برهاني فریبا ،کهن مهری ،تابش حمید ،بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش توسط افراد هم گروه و پرسنل بهداشتی بر
آگاهی و نگرش پسران دبیرستانی از روشهای پیشگیری و انتقال ایدز ،مجله دانشکده پرستاری مامائی رازی  ،سال پنجم شماره یك ،
صفحات  32تا .36
-6لقمانی الله ،جاریانی ابوالفضل ،برهاني فریبا .بررسی تاثیر آموزش قبل از عمل بر میزان افسردگی بعد از عمل جراحی قلب در
بیماران بستری بیمارستان مدرس ،مجله دانشور  ،دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد،سال چهارم اسفند  ، 85صفحات .32-42:
-5فرودنیا ،فاطمه ،فروغ عامری گلناز ،افشارزاده پوران ،برهاني فریبا.بررسی دانش مسافران خروجی از ترمینالهای خارجی فرودگاه بین
المللی مهرآباد تهران در مورد ایدز ،مجله دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان ،دوره اول ،شماره  ،1380 ،2صفحات.29-36 :

-4عباس زاده عباس ،رشیدی نژاد معصومه ،برهاني فریبا .بررسی رفتارهای باروری در مادران دارای کودک مبتال به تاالسمی ،مجله
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،سال  ،11پیوست سوم،1382 ،صفحات .25-30
-3عرب ،منصور ،عباس زاده عباس ،برهاني فریبا .بررسی نظرات پزشکان شاغل در بیمارستانهای بم و جیرفت پیرامون نقش های
پرستار در سال  ،1381مجله علمی پژوهشی شکیبا ،سال چهارم ،شماره ،1383 ، 5صفحات ..16-20
-2برهاني فریبا ،اباذری فرخ  ،عباس زاده عباس .بررسی برداشت دانشجویان مراکز آموزش عالی بم پیرامون ازدواج ،فصلنامه علمی
پژوهشی اصول بهداشت روانی ،سال سوم شماره  ،1380 ،11-12صفحات ..105-116
-1برهاني فریبا  ،موانع آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،شماره  ،20زمستان
 ،1380صفحات .84-89

تألیف و ترجمه کتب
واکر تارا  ،بیماری های عفونی در کودکان ،راهنمای بالینی پرستاران ،ترجمه ،دکترعباس عباس زاده ،فریبا برهانی ،مژگان فلکی ،تهران نشر سالمی،
.1384
هدی قدسیه،توجه به سالمت در فوریتها ،ترجمه دکتر عباس عباس زاده ،دکتر زهرا جلیلی ،فریبا برهانی ،تهران نشر سالمی 1385،

عضویت و همكاری در هیئت تحریره مجالت علمی پژوهشی و ISI
-

عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت از سال  1389تا کنون .

-

عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال  1390تا 1393

-

عضو هیئت تحریریه مجله اخالق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1390تا کنون

-

عضو هیئت تحریریه مجله  ،Medical ethicsاز سال  1390تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله پژوهش پرستاری از سال  1387تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله اخالق زیستی از سال  1390تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله حقوق پزشکی از سال  1390تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله اخالق پزشکی از سال  1390تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی از سال  1391تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله  Medical ethics and history of medicineاز سال  1392تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله پرستاری داخلی جراحی از سال  1392تا کنون

-

عضو هیئت داوران مجله دین و سالمت از سال  1393تا کنون

طرح های پژوهشی
-1برهاني فریبا  ،کهن سیمین ،عباس زاده عباس ،تائبی مژگان ارتباط کارآمدی فردی وباورهای بهداشتی در مبتالیان به دیابت نوع مراجعه کننده
به درمانگاههای دیابت شهر کرمان در سال  (1385خاتمه یافته ).
 -2ظفرنیا نیلوفر ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،میری سکینه .تاثیر لمس درمانی بر اضطراب قبل از امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در سال  (1385خاتمه یافته ).
 -3برهاني فریبا  ،کهن سیمین  ،درتاج اسحاق  ،گلشن مرضیه .بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با شیوه زندگی در بالغین شهر کرمان در سال
 (.1385خاتمه یافته ).
 -4کهن سیمین ،برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس ،تائبی مژگان .بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمان ( .خاتمه
یافته).
 -5برهاني فریبا  ،کهن سیمین ،صافی زاده حسین ،غالمرضا بیگی معصومه .بررسی میزان نگرانیهای کودکان قبل از عمل جراحی و ارتباط ان با
آشفتگیهای خواب ( 1387 .خاتمه یافته).
 -6برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس ،محسن پور محدثه .تبیین معنی حساسیت اخالق حرفه ای بر اساس دیدگاه دانشجویان پرستار ی( .خاتمه
یافته).
 -7کهن مهری  ،برهاني فریبا .تجربه مادران از داشتن نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان( .خاتمه یافته ).
 -8سلطان احمدی ژیال ،برهاني فریبا .تجربه دختران دانش آموز از اولین قاعدگی ( .خاتمه یافته.(.
 -9اتقایی منوره ،برهاني فریبا .تجربه زنان از روزهای بستر ( .خاتمه یافته).
 -10علیرمضانی حمیده ،برهاني فریبا ،اخوتی مریم .تجربه دانشجویان پرستاری از کسب سواد اطالعاتی ( .خاتمه یافته).
 -11عباس زاده عباس ،برهاني فریبا  ،ابراهیمی فرح .بررسی تاثیر اموزش کارگاهی بر خودکارآمدی و دانش پرستاران شهر کرمان در مقابله با زلزله.
(خاتمه یافته).
-12برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس ،خوشاب هادی ،بررسی تاثیر مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی( .خاتمه
یافته).
 -13برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،وطن پرست محبوبه .مقایسه دو روش آموزش مجازی و سخنرانی بر یادگیری درس مایعات و الکترولیتها و
نگرش نسبت به اموزش مجازی در دانشجویان پرستاری ( .خاتمه یافته ).
 -14برهاني فریبا ،عباس زاده عب اس ،رنجبر هادی  .مقایسه دورروش انحراف فکر حباب سازی و تمرین تنفسی منظم بر میزان درد و اضطراب
ناشی از رویه های تزریقی در کودکان مبتال به تاالسمی مرکز تاالسمی شهر کرمان( .خاتمه یافته).
 -15برهاني فریبا،سبزواری سکینه ،درتاج رابری  ،اسحاق ،کارگر مارال .بررسی تاثیر مدل توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران
مبتال به تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی شهر کرمان( .خاتمه یافته).
 -16ریانی مسعود ،برهاني فریبا  ،درتاج رابری اسحاق ،ایمانی زهرا .بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر خودکارامدی روانی اجتماعی و نگرش نسبت
به بیماری دیابت در بیماران مبتا به دیابت نوع  1مرکز دیابت شهر سیرجان( .خاتمه یافته)
 -17برهاني فریبا ،اسدی ندا ،محسن پور محدثه .تجارب مادران از داشتن کودک مبتال به آسم( .خاتمه یافته).
 -10برهاني فریبا ،محسن پور محدثه ،عباسزاده عباس ،اسدی ندا .تجارب پرستاران از مراقبت در بخش انکولوژی اطفال( .خاتمه یافته)

 -11برهاني فریبا  ،نوحی عصمت ،کریمی معصومه .بررسی تاثیر آموزش کارگاهی همراه با پی گیری بر خودکارمدی پرستاران در زمینه آموزش به
بیمار (خاتمه یافته).
 -12تائبی مژگان ،سبزواری سکینه ،برهاني فریبا .تجربه بیماران از آنژیوپالستی ( .خاتمه یافته).
 -13علیمحمد عرب زاده ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،طیبه جاللی  .مقایسه نگرش اخالقی دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی کرمان (.خاتمه یافته).
 -14عرب منصور ،برهاني فریبا ،عباس زاده عباس  ،اسرا ناصحی  ،مقایسه دو مدل توانمند سازی و مبتنی بر رعایت بر کیفیت زندگی بیماران
مبتال به آسم( .خاتمه یافته).
 -15سبزواری سکینه ،برهاني فریبا ،لشکری طاهره .تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعه کننده به
مرکز دیابت شهر کرمان(خاتمه یافته).
 -16عباسزاده عباس ،محسنپور محدثه ،برهاني فریبا ،بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از سال  1385تا سال ) 1388خاتمه یافته).
 -17دکتر احمدی نژاد ،زهرا کارزاری رنجبر هادی ،برهانی فریبا .مقایسه دو روش مراقبت چشمی بر میزان آسیبهای چشمی در بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژه( .خاتمه یافته).
 -18برهاني فریبا ،عباس زاده عباس  ،کهن مهری  .تحلیل محتوای درک دانشجویان پرستاری از حقوق بیمار(خاتمه یافته)
 -19برهاني فریبا  ،اباذری فرخ ،عباس زاده عباس  ،رنجبر هادی  ،رنجبر اطهره .بررسی تاثیر پرستاری از راه دور(برنامه تلفن همراه) بر کنترل
متابولیك و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع (2خاتمه یافته)
 -20برهاني فریبا  ،عباس زاده عباس ،کریمی مینا ،حق دوست علی اکبر ،کهن مهری .بررسی آگاهی و نگرش و نگرش پزشکان و پرستاران شاغل
در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان در مورد رضایت آگاهانه(خاتمه یافته).
-21

برهاني فریبا ،عباس زاده عباس  ،الله لقمانی  .تجارب اعضا تیم سالمت و خانواده بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه از تسهیل

کننده ها و موانع برقرار ی ارتباط (خاتمه یافته).
 -22برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،فرامرزپور مطهره .عرب منصور .بررسی درک پرستاران از جو اخالقی حاکم بر بیمارستانهای اموزشی د .ع.
جیرفت و رضایت شغلی انها( .خاتمه یافته).
 -23برهاني فریبا ،عباس زاده عباس ،کهن سیمین .بررسی دیدگاه بیماران بستری در بخشهای داخلی جراحی بیمارستانهای د.ع.پ .کرمان در
مورد وضعیت کرامت آنها( .خاتمه یافته).
 -24برهاني فریبا  ،عباسی محمود ،کیانی مهرزاد ،بزمی شبنم ،فدوی محسن ،موسوی سولماز .بررسی پرستاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در مورد همکاری با یکدیگر (.خاتمه یافته)
 -25برهاني فریبا ،محسن پور محدثه ،عباسی محمود ،عبا س زاده عباس.بررسی تاثیر محیط اموزشی بر تناسب شخصیت دانشجویان پرستاری(.
خاتمه یافته)
-34برهاني فریبا ،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی خستگی از کمك به بیماران در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای د.ع.پ.شهید بهشتی (. .خاتمه یافته).
 -35برهاني فریبا ،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی ارتباط دیسترس اخالقی و استرس در پرستاران
شاغل در بیمارستانهای د.ع.پ.کرمان (. .خاتمه یافته).
 -36برهاني فریبا،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی ارتباط دیسترس اخالقی و فرسودگی شغلی در
پرستاران شاغل در بیمارستانهای د.ع.پ.کرمان (.خاتمه یافته).

 -37برهاني فریبا ،سولمار موسوی عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی نگرش اخالقی دانشجویان پرستاری د.ع.پ.شهید بهشتی (.خاتمه
یافته).
 -38برهاني فریبا،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی تمایل به ترک حرفه در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای د.ع.پ.کرمان (.خاتمه یافته).
 -39برهاني فریبا ،گلستان فاطمه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی همبستگی استقالل حرفه ای و دیسترس اخالقی در پرستاران
شاغل در بیمارستانهای د.ع.پ.شهید بهشتی(.در دست اجرا).
 -40برهاني فریبا ،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه ،عباسی محمود ،عباس زاده عباس.بررسی ارتباط آشفتگی اخالقی و تمایل به ترک
حرفه در پرستاران شاغل در بیمارستانهای د.ع.پ.بیرجند (.خاتمه یافته).
-41بزمی شبنم ،کیانی مهرزاد ،برهاني فریبا .بررسی تاثیر درمان مبتنی بر مدل کرامت انسانی بر احساس کرامت بیماران مبتال به سرطان(. .در
دست اجرا).
-42برهانی فریبا ،شاه حسینی سمیه ،آتش زاده فروزان ،بررسی رعایت کرامت انسانی از دیدگاه زنان مبتال به سرطان (.خاتمه یافته ).
 -43برهاني فریبا ،داراب زاده فاطمه ،عباس زاده عباس،صفوی بیات زهرا .بررسی همبستگی دیسترس اخالقی و کیفیت مراقبت پرستاری پرستاران
شاغل در بخشهای جراحی دانشگاه علوم پزشی شهید بهشتی(. .در دست اجرا).
 -44برهاني فریبا ،روشن زاده مصطفی ،محمدی سمیه بررسی ارتباط دیسترس اخالقی و ارتباط پزشك و پرستار در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ( در دست اجرا )
 -45برهاني فریبا  ،آقا جری زهره ،ابلخانی مهناز ،اشك تراب طاهره  .بررسی ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
پرستاری دانگشاه علوم پزشکی شهید بهشتی (در دست اجرا).
 -46برهاني فریبا ،تراز زینب ،عبا س زاده عباس  .بررسی ارتباط جو اخالقی محیط کار و شجاعت اخالقی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی (در دست اجرا).
 -47برهاني فریبا  ،حسینی مهدی  ،مالکی مرضیه .بررسی همبستگی حمایت اجتماعیی و حس استقالل و مشارکت بیماران ضایعه نخاعی ( .در
دست اجرا).
 -48عباس زاده عباس  ،اجری خامسلو مهدی  ،برهاني فریبا  .بررسی فرآیند مواجه پرستاران اورژانس با خطای پرستاری ( .در دست اجرا).
 -49برهاني فریبا  ،پژمانخواه شیوا ،عبادی عباس  ،عباس زاده عباس  .طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه دیسترس اخالقی مدرسین پرستاری  .در
دست اجرا).
 -50عباس زاده عباس  ،اجری خامسلو مهدی  ،برهاني فریبا .تبیین فرآیند خود مراقبتی جانبازان شیمیایی ( .در دست اجرا).
 -51برهاني فریبا ،مدا نلو صدیقه  ،عبادی عباس  ،عباس زاده عباس  .طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه حساسیت اخالقی مدرسین پرستاری  .در
دست اجرا).

عالئق پژوهشی
الف) اخالق پرستاری
ب) حقوق بیمار و حقوق پرستار
ج) تئوریها و مدلهای پرستاری
د) آموزش پرستاری
و) آموزش بیمار

 مشاوره و راهنمایی پایان نامهردیف

عنوان پایان نامه

کار شناسي

دکترا

راهنمایي

مشاوره

سال

دانشجو

ارشد
1

طراحی مدل ارزشیابی بالینی
دانشجویان پرستاری
فرآیند ارتباط تیم مراقبت با بیماران
بستری در بخش مراقبت ویژه
طراحی مدل مراقبت از بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه
طراحی مدل شکل گیری درک
دانشجویان پرستاری از محیط
یادگیری بالینی
تبیین فرآیند معنویت درمانی در
بیماران مبتال به سرطان :ارائه
راهکارها
فرآیند رهبری اخالقی در پرستاری

7

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش
رفتار غیر مدنی در آموزش
پرستاری
طراحی و روانسنجی پرسشنامه
صالحیت اخالق حرفه ای
دانشجویان پزشکی
تبیین فرآیند تصمیم گیری اخالقی
در کارکنان اورژانس پیش
بیمارستانی
طراحی و روانسجی پرسشنامه
اخالقی مدرسین
دیسترس
پرستاری
طراحی و روانسجی پرسشنامه
حساسیت اخالقی مدرسین
پرستاری
طراحی برنامه مدون آموزش مداوم
پرستاری
طراحی مدل برقراری ارتباط با
بیماران در اتاق عمل

2
3
4

5

6

8

9

10

11

12
13

*

*

1392

*

*

1392

سکینه
سبزواری
الله لقمانی

*

*

1392

*

*

1392

سید حبیب ا..
حسینی
رضا میرزایی

*

*

1393

مریم
منتظری

*

*

1394

*

*

1394

فاطمه
اسماعیل زاده
آناهیتا
معصوم پور

*

*

1393

مهدی رجبی

*

*

1394

محمد ترابی

*

*

1394

مژگان
پژمانخواه

*

*

1394

صدیقه مدانلو

*

*

1394

شمعانه
محمدی
فرحناز فرنیا

*

*

1392

14

طراحی مدل ارتقا مراقبت سالمت
در روستا
طراحی ابزار سنجش صالحیت
اخالقی دانشجویان پرستاری
تبیین مفهوم قدرت در پرستاری

17

بررسی ارتباط حساسیت و
دیسترس اخالقی در پزشکان
دانشگاههای علوم پزشکی تهران
مقایسه روشهای مختلف آموزش
اخالق بر دانش  ،نگرش و
حساسیت اخالقی کارکنان
آزمایشگاه
تبیین فرآیند حفظ کرامت بیماران
در بخشهای مراقبت ویژه
تبیین فرآیند حفظ کرامت بیماران
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
بررسی ارتباط نگرانیهای قبل از
عمل و آشفتگیهای خواب در
کودکان تحت عمل جراحی
بررسی تاثیر مدل توانمند سازی
خانواده محور بر کیفیت زندگی
کودکان مبتال به تاالسمی
تاثیر انحراف فکر بر اضطراب
ناشی از رویه های های تزریقی
در کودکان سن مدرسه مبتال به
تاالسمی
بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی
بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به
نارسایی قلبی
تاثیر پرستاری از راه دور بر کیفیت
زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع
 2مارجعه کننده به مکز دیابت شهر
کرمان
بررسی تاثیر آموزش کارگاهی
همراه با پی گیری بر خودکارمدی
پرستاران در زمینه آموزش به بیمار

15
16

18

19
20
21

22

23

24

25

26

*

*

1392

*

*

1393

*

*

1393

*

*

1393

منیژه
اسکندری
فر
نیلو
ظفرنیا
رعتا رضایی
سپاس
نسرین نژاد
سروری

*

*

1394

مجید
زاده

خلج

*

*

1394

*

*

1394

رقیه مهدی
پور
سیمین
شریفی
رویا
غالمرضا
بیگی
مارال کارگر
نجفی

*

*

1389

*

*

1390

*

*

1390

سمانه
باقریان

*

*

1390

هادی
خوشاب

*

*

1390

طاهره
لشکری

*

*

1390

معصومه
کریمی

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

بررسی تاثیر آموزش مجازی بر
یادگیری شناختی دانشجویان
پرستاری درزمینه پرستاری مایعات
و الکترولیتها
بررسی برنامه آشنا سازی بر
اضطراب ،نیازهای اطالعاتی
مادران دارای کودک بستری در
بخش مراقبت ویژه قلب
بررسی تاثیر پرستاری از راه دور بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به
دیابت شهر کرمان
بررسی ارتباط تعهد سازمانی و
تنش اخالقی در پرستاران شاغل
در بیمارستانهای آموزشی شهر
کرمان
بررسی ارتباط رفتار اخالقی و
حساسیت اخالقی در پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی یزد
بررسی تاثیر اموزش کارگاهی
همراه با پیگیری بر حساسیت
اخالقی پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان
مقایسه درک پرستاران و
دانشجویان پرستاری از توانایی خود
برای حمایت از حقوق بیمار
ارتباط حساسیت اخالقی و
خودشناسی اخالقی پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ارتباط دیسترس اخالقی و رضایت
شغلی پرستاران شاغل در دانشگاه
علوم پزشکی جیرفت
مقایسه تاثیر اجرای دو روش
آموزشی شبیه سازی شده بر
مهارت و قضاوت از عملکرد خود
در زمینه محاسبه دارویی در
دانشجویان پرستاری

*

*

1390

محبوبه وطن
پرست

*

1391

حمیده راجع

*
*

1391

*

اطهره
رنجبر

*

*

1391

طیبه جاللی

*

*

1391

آزیتا آریایی
نژاد

*

*

1391

مهناز
دهستانی

*

*

1392

مهدی دستور

*

*

1392

محمد کشته
گر

*

*

1392

مطهره
فرامرز پور

*

*

1392

اعظم پوراعما

37

بررسی ارتباط درک پرستاران از جو
اخالقی بیمارستانهای آموزشی شهر
یزد و دیسترس اخالقی آنها
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری
و رضایت شغلی در پرستاران
شاغل در بیمارستانهای آموزشی
زاهدان
بررسی تاثیردرمان مبتنی بررعایت
کرامت انسانی بر رضایتمندی
بیماران بستری در بخش اورژانس

40

ارتباط درک از مراقبتهای بیهوده و
فرسودگی شغلی در پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاثیر سامانه هشدار سریع بر
آمادگی بیمارستان مطهری در
حوادث غیر مترقبه
ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و
فرسودگی تحصیلی دانشجویان
پرستاری
بررسی ارتباط جو اخالقی محیط
کار و رضایت شغلی پرستاران
شاغل در بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
بررسی همبستگی سالمت معنوی
و افسردگی در سالمندان بستری در
بیمارستانهای دانشگاه ع.پ.شهید
بهشتی
بررسی دیدگاه بیماران مبتال به
سرطان پستان از کرامت
شجاعت
بررسی همبستگی
اخالقی و دیسترس اخالقی
پرستاران شاغل در د.ع.پ شهید
بهشتی
بررسی همبستگی فضای اخالقی
محیط کار با استرس حرفه ای
پرستاران بیمارستانهای آموزشی
شهر مشهد در سال 1394

38

39

41

42

43

44

45
46

47

*

*

1392

الهام فضل
جو

*

*

1392

سامان صابر

*

*

1392

عادله
مشایخی

*

*

1393

قاسم قاسم
پور

*

*

1393

وحید دلشاد

*

*

1394

زهره آقاجری

*

*

1394

سکینه معانی

*

*

1394

منیژه
امیرمحمدی

*

*

1394

*

*

1394

سمیه
حسینی
زینب تراز

*

*

1394

سعیده
تویسرکانی

شاه

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در
بیمارستانهای د .ع .پ شهید
بهشتی از ارزشهای اخالقی
پرستاری
شخصیت
تناسب
بررسی
دانشجویان جدیدالورود پرستاری
سال  1387دانشگاه علوم پزشکی
کرمان با این رشته و عوامل مؤثر
بر انتخاب آن
بررسی تاثیر شستشوی زخم عمل
جراحی با محلول کلرهگزیدین بر
میزان عفونت
تاثیر آموزش الکترونیك بر آگاهی،
نگرش و عملکرد پرستاران در
زمینه گزارش نویسی
بررسی تاثیر آموزش کارگاهی بر
دانش و عملکرد و خود کارامدی
پرستاران در مقابل زلزله
مقایسه میزان حساسیت اخالقی
پرستاران و دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مقایسه صالحیت پرستاران و
دانشجویان پرستاری در زمینه
صالحیت مراقبت معنوی
تاثیر مدل توانمند سازی خانواده
محور بر کیفیت زندگی کودکان
مبتال به آسم
مقایسه دو روش مراقبت از چشم با
پماد و پوشش پلی اتیلن در میزان
آسیبهای چشمی در بیماران
بستری در بخش مراقبت ویژه
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی
وسبك زندگی در نوجوانان شهر
کرمان
بررسی تاثیر استفاده از برنامه
بازتوانی خودیار بر کیفیت زندگی
بیماران ترخیصشده از بخشهای
مراقبت ویژه بیمارستانهای دانشگاه
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محسنپور
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زارع
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1389
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سابقی
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فرح
ابراهیمی
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1389

لیال
زاده
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1389

حسین
جعفری
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1389

زهرا رجبی
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1389

زهرا کارزاری
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1389

مرضیه
گلشن

موذن

مریم
سلطانی نژاد

علوم پزشکی شهر کرمان
59

بررسی تاثیر موسیقی بر میزان
اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیك
بیماران بستری در بخش مراقبت
قلبی
بررسی تاثیر بکارگیری دانشجویان
در عرصه در کاراموزی

61

مقایسه دو روش تغذیه با شیر مادر
و گلوکز  10درصد بر میزان درد
نوزادان
مقایسه دو روش لمس یاکسون و
لمس مالیم بر واکنشهای رفتاری
نوزادان
ارتباط دیسترس اخالقی پرستاران
و تمایل انها به ادامه خدمت در
حرفه پرستاری
تاثیر لمس درمانی بر اضطراب،
افسردگی و استرس بیماران مبتال
به آنفارکتوس میوکارد بستری شده
در بخش سی سی یو
ارتباط درک و نگرش پرستاران
نسبت به نقش خود در حمایت از
حقوق بیماران
تاثیر صدای آشنا بر شاخصهای
فیزیولوژیك بیماران بستری شده
در بخش مراقبتهای ویژه
تاثیر برنامه توانمند سازی بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به
دیابت نوع 1
بررسی ارتباط حساسیت اخالقی و
رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی
در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان
بررسی سبك یادگیری در بیماران
مبتال به نارسایی قلبی بستری در
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روشن زاده
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هما ظاهر
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پروین
دالوری
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زهرا
شاهبداغی
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فاطمه
سیدغیبی
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ملیحه غیبی

دانشگاه
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علوم

بیمارستانهای
پزشکی مشهد
بررسی ارتباط دیسترس اخالقی و
کارامدی فردی در کارکنان پیش
بیمارستانی
بررسی حساسیت اخالقی و
شجاعت اخالقی پرستاران
تاثیر پرستاری از راه دور بر تبعیت
از رژیم دارویی در بیماران
همودیالیزی
بررسی ارتباط بین دانش پرستاران
بخشهای ویژه در رابطه با زخم
فشاری و کیفیت مراقبتهای
پرستاری پیشگیری کننده در
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی سال
93-92
بررسی همبستگی فضای اخالقی
محیط کار با استرس حرفه ای
پرستاران بیمارستانهای آموزشی
شهر مشهد در سال 1394
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1393

محمد جواد
رحیم زاده
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1394

زهرا مهدوی
سرشت
سمیه
نیکخواه
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زهرا
اللهی

سیف
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سعیده
تویسرکانیان
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مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی (ملی و بین المللی)
ردیف

کنگره های داخلی
کنگره های داخلی ملی و بین المللی

تعداد کنگره
30

پوستر

سخنرانی
*

کنگره های داخلی ملی و بین المللی

مدرس کارگاه ها و دورههای آموزشی
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مدرس کارگاه فرآیند پرستاری
مدرس کارگاه آ موزش به بیمار
مدرس کارگاه گزارش نویسی پرستاری
مدرس کارگاه حقوق پرستاری
مدرس کارگاه اخالق پرستاری
مدرس کارگاه تحقیقات کیفی

شرکت کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت
 -1بازآموزی فوریتهای پرستاری  74/6/4لغایت  12( 74/6/16روز)
 -2کارگاه مدیران خدمات پرستاری 76/9/22
 -3کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری  76/6/17لغایت 76/6/19
 -4کارگاه مقاله نویسی  76/9/20لغایت 76/9/29
 77/1/22لغایت 77/1/24
 -5کارگاه احیاء نوزادان
 -6کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی  77/11/3لغایت 77/11/9
 -7کارگاه ارزشیابی بالینی 79/1/18لغایت 79/1/19
 -8کارگاه تکنولوژی آموزشی  81/8/11لغایت 81/8/13
لغایت 82/2/25
 -9کارگاه نیاز سنجی در آموزش 82/2/24
 -10کارگاه طرح درس  82/9/15لغایت 82/9/16
 -11کارگاه اینترنت مقدماتی  82/10/10لغایت 82/10/11
 -12کارگاه اینترنت پیشرفته  83/2/30لغایت 83/2/31
 -13کارگاه  84/4/5 SPSSلغایت 84/4/6

100

*

 -14سمینار شناخت و پیشگیری از عوامل جنگهای بیولوژیك ،شیمیائی و هسته ای (بیوتروریسم)  82/2/8لغایت 82/2/8
 -15کارگاه آموزشی نقش پرستار در بالیا  83/9/ 25لغایت 83/9/26
 -16کارگاه برنامه ریزی استراتژیك  85/2/9لغایت 85/2/10
 -17شرکت در کارگاه تحقیفات کمی سال 1390
 -18کارگاه متا آنالیز و مرو سیتماتیك 1390
 -19کارگاه طرح درس 1393
 -20کارگاه بلوپرینت چیست ؟ 1393
 -21کارگاه آشنایی با روشهای تدرسی سخنرانی  .بحث در گروههای کوچك 1393
 -22آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع  1394و 1397

سوابق آموزشی و بالینی
الف) دروس نظری کارشناسي
 -1پرستاری بیماریهای کودکان1
 -2پرستاری بیماریهای کودکان2
 -3آموزش به بیمار
 -4پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی (تنفس ،گوارش ،خون ،ارتوپدی ،پوست و سوختگی ،غدد ،کلیه و مجاری ادرار،
اختالالت مایعات و الکترولیتها ،بیماریهای عفونی ،صعب العالج)
 -5مفاهیم پرستاری
 -6اصول و مهارتهای پرستاری
ب) کارآموزی:
 -1بخش کودکان
 -2بخش داخلی
 -3بخش جراحی عمومی
 -4بخش ارتوپدی
 -5بخش اورژانس
 -6بخش دیالیز
 -7بخش CCU

ج) دروس کارشناسي ارشد:
پرستاری داخلی و جراحی 1و2و3
سمینار حل مسایل پرستاری
روش تحقیق و آشنایی با منابع
مقدمه پرستاری مراقبت ویژه
مقدمه پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
اخالق پرستاری سالمندی
د) دروس دکتری ()Ph.D
نقد تحقیقات کمی و کیفی در پرستاری
روش شناسی تحقیقات در پرستاری
فلسفه و نظریه های پرستاری
چالشهای پرستاری
اخالق در آموزش

