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 :س شدهيالف( دروس تدر
  يتخصص يمقطع دکتر -يابيو ارزش يسازآزمون(PhD) 

 يارشد و کارشناس يطع کارشناسامق –ق يآمار و روش تحق 

 يمقطع کارشناس -يولوژيدمياپ 

  يمقطع کارشناس – 3و  2، 1بهداشت جامعه 

 يمقطع کارشناس -ماريآموزش به ب 

 يمقطع کارشناس -بهداشت جامعه يو کارورز يکارآموز 

 :يمطالعات يب( فرصت ها
 1387انستيتو پرتو پزشکي نوين. -دوره تربيت مربي آمادگي و پاسخ پزشکي به فوريت هاي پرتوي 

 يدفاع يها يعلوم و فناور ينده پژوهي، مرکز آيع دفاعيصنا يقاتيو تحق يموسسه آموزش :ينده پژوهيدوره جامع آموزش آ 

 يو مشاوره زندگ يمرکز خدمات روانشناس: يمعادالت ساختار يابيمدل  يدوره آموزش 

 

 اطالعات پژوهشي
 

 انجام شده: يان نامه هاين پايالف( عناو
 ارشد:  يمقطع کارشناس 

 6منطقه بررسي تأثير مشارکت والدين بر رفتارهاي غير بهداشتي نوجوانان پسر مدارس راهنمايي .1

 . تهران

 . عفونت در پرستارانبررسي چگونگي رعايت اصول کنترل  .2

 ي تخصص يمقطع دکتر(PhD): 

پرسشنامه سبک  يو تحليل روانسنج يطراحتبيين مفهوم سبک زندگي نوجوانان پسر به شيوه کيومتدولوژي و 

 ي. نوجوانان پسر ايران يزندگ

 شده:ن مقاالت چاپ يب( عنوا
 (.1)2؛ 1382. سخن سردبير:کيفيت زندگي. نشريه کيفيت زندگي. زارعيان.آ .1

ات در نوجوانان ين بر استعمال دخانيوالد يرسازير برنامه درگيتأث يبررسپور.ف.  ي، مداح.س، غفرانان.آيزارع .2

 .(63) 13،  1385، يپزشک دانشور يپژوهش -ي، دو ماهنامه علمييپسر مقطع سوم راهنما

 يراني، مجله ايفيک مطالعه کي؛ يپرستار يدر دوره کارشناس يريادگي يازسنجي.ف. ني، احمدان.آيزارع .3

 .92تا  81(: 2)5، 1384، يآموزش در علوم پزشک
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، مجله يمارستانيعملکرد پرستاران در ارتباط با کنترل عفونت ب ي.ف.  بررسيپور.ح، احمد ي، ناوان.آيزارع .4

 (.1) 7، 1386آجا،  يدانشکده پرستار

در  ين مفهوم سبک زندگيي.ع. تبي.ف، کاظم نژاد.ا، اختردانش.ن، محمديپور.ف، احمد ي، غفرانان.آيزارع .5

 .84تا73(:2)7و1386،6، ي، پژوهش پرستاريفيق کيک تحقينوجوانان پسر: 

در  يدرمان-يم بهداشتيماران از تيب يتمنديعوامل مؤثر بر رضا ي.بررسان.آيزارع.ف، ي.ف، دادگريکلروز .6

. مجله دانشکده 1387-88آجا واقع در شهر تهران، يمار در مراکز درمانيمفاد منشور حقوق ب ينه اجرايزم

 (.2) 10، 1389آجا،  يپرستار

، 1390آجا،  ي. مجله دانشکده پرستاريهسته ا يجنگ ها يطيست محياثرات ز ي.بررسان.آيزارع.ا، ييشگويپ .7

 ازدهم.يژه نامه، سال يو

 ير ساکشن لوله تراشه به دو روش باز و بسته بر الگوي.ه. تأثيبي، حبان.آيزارع.ا، ييشگوي. م، پيد مظهريس .8

(: 4)2، 1388مراقبت ويژه،  يژه، مجله پرستاريماران بخش مراقبت ويب يانيژن شريزان اکسيضربان قلب و م

 .137تا  133

ت مفاد ينه رعايدر زم يدرمان-يم بهداشتيماران از عملکرد تيب يتمندي. رضاان.آيزارع.ف، ي.ف، دادگريکلروز .9

 .148تا  143(:3)12، 1389. يمار . مجله طب نظاميمنشور حقوق ب

انه بر يبارا ي، حل مسئله و خودآموزيسه سه روش سخنراني. مقاان.آيزارع.ا، آتش زاده.ف، باباز.ا، ييشگويپ .10

آموزش در علوم  يانري. مجله ايپرستار يان کارشناسيژه دانشجويدرس مراقبت و ييمهارت محاسبه دارو

 (.6)12، 1391، يپزشک

 يماران بعد از جراحيک بيناميت هموديبر وضع يقلب ير بازتواني، اتفاق.ل. تأثان.آيزارع.س، روشندل.م، ياوشيس .11

 (.4)2، 1391بر شواهد،  يپس عروق کرونر. فصلنامه مراقبت مبتن يبا

 يت زندگيفيبر ک يقلب يبازتوان يبرنامه مراقبتر يتأث ي، اتفاق.ل. بررسان.آيزارع.س، روشندل.م، ياوشيس .12

 (.2)1؛1391قلب و عروق،  يه پرستاريپس عروق کرونر. نشر يبا يماران تحت عمل جراحيب

 يدانشگاه ها يئت علميه ياعضا يت شغلي.ا. رضاييشگوي، پان.آيزارعا.م، ين يرتي.ه، سيبي.م، حبيدانشمند .13

 (.6)12، 1391، يآموزش در علوم پزشک يراني، مجله ايمنتخب نظام

ل يک تحليعوامل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند:  .زارعيان.آانوشه.م، کاظم نژاد.ا،  .ش،يپوالد .14

 (.3)2، 1392در علوم سالمت،  يفيقات کي. مجله تحقيه ايدرون ما

مراقبت از سالمند. مجله دانشکده  رت دريوم بصن مفهييتب .آان.يزارع.ش، انوشه.م، کاظم نژاد.ا، يپوالد .15

 (.7)11، 1392ه، ياروم ييو ماما يپرستار

 بر پرستار توسط تلفني پيگيري و بيمار به آموزش تأثير . بررسيزارعيان.آ نادري.ن، نحرير.ب، شجاعي.ا، .16

 16-26(:3) 2؛1392، ي. آموزش پرستاريقلب ييبيماران نارسا اميدواري ميزان



 
4 

 

17. Shojaee.A, Nehrir.B, Naderi.N, Zareiyan.A. Assessment of the effect of patient’s 

education and telephone follow up by nurse on readmission of patients with heart 

faiulure. Iran J Crit Care Nurs, 2013; 6(1):29-28. 

18. Pouladi.SH, Anoosheh.M, Kazemnejad.A, Zareiyan.A. Skill, sacrifice and forbearing as 

the desirable outcomes of aged care in Iranian families: A thematic analysis. Jokull 

Journal,2013; 63(9). 

19. Zareiyan.A, Ghofranipour.F,Ahmadi.F, Kazemnejad.A,Akhtardanesh.N, Mohammadi.E. 

Determining the structure of influential factors for Iranian mal adolescents lifestyle; A 

thematic Analysis. Indian Journal of Community Medicine, 2013;  

20. Maroufizadeh S, Zareiyan A, Sigari N. Reliability and validity of the Persian version of 

the perceived stress scale (PSS-10) in adults with asthma. Arch Iran Med. 2014; 17(5): 

361 – 365. 

 بيمارستان در مددجو به آموزش بر مؤثر هاي مؤلفه اکتشافي . دانايي ش. تحليلزارعيان، آستارزاده م،  .21

 74-67(: 3) 2؛1392. مجله طب انتظامي، تحليلي – مقطعي مطالعه :ناجا )عج( وليعصر

مقياس تنش "عبارتي  4و  10، 14. خصوصيات روان سنجي نسخه هاي .نسيگاري ،زارعيان.آس، .عروفي زادهم .22

 457-465(: 4) 13؛ 1393در بيماران مبتال به آسم. فصلنامه پايش،  "درک شده

بررسي مقايسه آموزش به بيمار و پيگيري تلفني توسط پرستار بر  .زارعيان.آ نادري.ن، نحرير.ب، شجاعي.ا، .23

 .52-60(: 1)3؛ 1393جراحي،  -بيماران مبتال به نارسايي قلبي. فصلنامه پرستاري داخليميزان اضطراب 

24. Pouladi.SH, Anoosheh.M, Kazemnejad.A, Zareiyan.A. The Various Perspective of 

Iranian families of elder care in family: A Q-Methodological Study. Bulleten of the 

Georgian Academy of science, 2014; 8(2). 

 

 :  و کنگره هاي ملي و بين المللي همايش ارائه و شرکت در سمينار،ج( 
. نظري.ع. اهميت نقش والدين در آموزش جنسي نوجوانان پسر بر اساس موازين اسالمي. همايش زارعيان،آ .1

 .1381اسالم و سالمت، سخنران، تهران، ديماه 

 .1380اسفند  13ارتقاء سالمت، شرکت فعال،  . همايش کشوري آموزش وزارعيان.آ .2

3. Zareiyan.A.Iranian Heart Association. Attending as participant. 2004.tehran, Iran. 

، مداح.س، غفراني پور.ف. بررسي تأثير برنامه درگيرسازي والدين بر استعمال دخانيات در نوجوانان زارعيان.آ .4

سخنران، تبريز، بهمن ماه ، 2010سري پرستار و مردمان سالم در سال پسر مقطع سوم راهنمايي. همايش سرا

1382 . 

 .1383زارعيان.آ. اولين همايش سراسري کيفيت زندگي. عضو کميته اجرايي دانشجويي. تهران، اسفند  .5

، مداح.س، غفراني پور.ف. بررسي تأثير برنامه درگيرسازي خانواده بر رفتارهاي تغذيه اي در زارعيان.آ .6

 . 1383تهران. هشتمين کنگره تغذيه ايران، پوستر، تهران، شهريورماه  6نوجوانان پسر منطقه 

از  ، ستارزاده،م. بررسي چگونگي بکارگيري مدل سيستم رفتاري جانسون در مراقبت پرستاريزارعيان.آ .7

 .1383، پنجمين همايش پرستاري ويژه. بهمن ماه عروقي. سخنران -بيماران قلبي
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. پنجمين همايش پرستاري . تدوين چگونگي ثبت گزارشات پرستاري در بخش هاي ويژهزارعيان.آستارزاده،م،  .8

 .1383ويژه. همکار سخنران، بهمن ماه 

تاري نظامي و بهداشت جامعه. کنگره سراسري طب ، ستارزاده.م. بيوتروريسم هوايي؛ اقدامات پرسزارعيان.آ .9

 .1385هوا و فضا، سخنران، تهران، آبانماه 

، بخشي.م، پيشگويي.ا. مراقبت بهداشتي در سفرهاي هوايي و طراحي چارچوب اپيدميولوژيک در زارعيان.آ .10

 .1385پرستاري هوا و فضا. کنگره سراسري طب هوا و فضا، سخنران، تهران، آبانماه 

، بخشي.م. صدمات فشاري. کنگره سراسري طب زارعيان.آي.ا، برومند.س، عاليخاني.ش، سيدمظهري.م، پيشگوي .11

 .1385هوا و فضا، همکار سخنران، تهران، آبانماه 

. ترمبوز وريدهاي عمقي در هوانوردي. کنگره سراسري طب هوا و فضا، همکار زارعيان.آبخشي.م، پيشگويي.ا،  .12

 .1385سخنران، تهران، آبانماه 

کيفي در پژوهش. اولين کنگره ملي تحقيقات کيفي در علوم سالمتي، -، کيومتدولوژي؛ رويکردي کميزارعيان.آ .13

 1386سخنران، تهران، اسفند 

، نظريه پردازي در پرستاري نظامي. چهارمين کنگره سراسري علمي، کاربردي طب نظامي. سخنران. زارعيان.آ .14

 .1387تهران، خردادماه 

 .1387عضو کميته علمي، همايش نوآوري در پرستاري و مامايي. تهران، اسفند ماه . زارعيان.آ .15

 .1388. کنفرانس ارزشيابي و اعتباربخشي در آموزش علوم پزشکي. شرکت فعال، تهران، تيرماه زارعيان.آ  .16

 .1389 . همايش تغيير ساختار اقتصاد بيمارستاني. شرکت فعال، تهران، بيمارستان شهداي تجريش،زارعيان.آ .17

؛ افق 1400، تحقيق عملي در پرستاري. همکار سخنران، همايش پرستاري ايران در سال زارعيان.آفراهاني.م،  .18

 .1388ها و چالش ها. 

 .1391کاربردي بهداشت و درمان نيروهاي مسلح. شرکت فعال. تهران.-زارعيان.آ. چهارمين همايش علمي .19

ه، حال و آينده مراقبت هاي ويژه. دانشگاه ع پ شهيد زارعيان.آ. عضو کميته علمي، اولين همايش گذشت .20

 .1391بهشتي. 

زارعيان.آ. لشکري.م. پايش و بررسي هاي پرستاري بيمار با شکم حاد. سخنران پانل، جامعه جراحان ايران،  .21

 .1392تهران. 

درمان نيروي زارعيان.آ. همايش پرستاري و مديريت بحران. عضو کميته علمي و هيئت رئيسه. اداره بهداشت و  .22

 .20/12/1391زميني آجا. 

همايش سراسري پرستاران پيشگويي.ا، زارعيان.آ. برررسي اثرات زيست محيطي جنگ هاي هسته اي.  .23

 28/2/1390نيروهاي مسلح. 
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 د( تأليف کتاب:
 .1381زارعيان.آ، مداح.س. کليات پرستاري بهداشت جامعه. انتشارات سنجش. تهران.  .1

 .1387انتشارات سنجش. تهران.  ويراست دوم )تجديد چاپ(  کليات پرستاري بهداشت جامعه.زارعيان.آ، مداح.س.  .2

3.  

 ه( مدرس کارگاه
 .1385کارگاه: استاندارد سازي مراقبت پرستاري. دانشکده پرستاري آجا، تهران،  .1

 )اولین(. 1385آزمون. دانشگاه علوم پزشکي آجا، تهران،  ارزيابيکارگاه: طراحي سئوال و  .2

 )دومین(. 1385کارگاه: ارزيابي آزمون. دانشگاه علوم پزشکي آجا، تهران،  .3

 )اولین(. 1387کارگاه: روش تحقيق مقدماتي. دانشگاه علوم پزشکي آجا، تهران،  .4

 .1388دانشگاه علوم پزشکي آجا،  .کارگاه: طراحي و تدوين طرح درس آموزشي .5

 )سومین(. 1385م پزشکي آجا، تهران، کارگاه: طراحي سئوال و ارزيابي آزمون. دانشگاه علو .6

 )اولین(31/1/1390کارگاه: ابزارسازي با تأکيد بر ابزارهاي پژوهشي. دانشگاه ع پ تهران،  .7

 )دومین(4/3/1390کارگاه: ابزارسازي با تأکيد بر ابزارهاي پژوهشي. دانشگاه ع پ تهران،  .8

 )سومین(22/4/1390و21کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران،  .9

 )چهارمین(30/11/1390و29کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران، .10

 )پنجمین(.کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران، نيمسال اول 11

 )ششمین(20/2/1391و19. کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران، 12

 )هفتمین(11/4/1391و10کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران، . 13

 )هشتمین(29/4/1391. کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ تهران، 14

 )نهمین(13/4/1392کارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ آجا،  .15

 )دهمین(16/6/1392مطالعات کمي. دانشگاه ع پ بابل، . کارگاه :آزمون سازي در 16

 )اولین( 17/2/1391-21. کارگاه: روش هاي تحقيق کيفي. دانشگاه ع پ آجا، 17

 1390. کارگاه : پروتکل نويسي در بحران. کنگره بين المللي ب و د و مديريت درمان.18

 )اولین(22/6/1390و 21. دانشگاه ع پ آجا. SPSS. کارگاه: آشنايي با نرم افزار 19

در تحليل داده هاي پزشکي) آمار توصيفي و استنباطي( دانشگاه ع پ آجا. SPSS. کارگاه: آشنايي با نرم افزار 20

 )دومین(28/6/1390تا 26

 )دومین(. 1391. کارگاه: تحليل مطالعات کيفي. دانشگاه ع پ شهيد بهشتي. تيرماه 21

 (یازدهمین)20/7/1393و 19، ساريکارگاه :آزمون سازي در مطالعات کمي. دانشگاه ع پ . 22

 7در تحليل داده هاي پزشکي) آمار توصيفي و استنباطي( دانشگاه ع پ آجا. SPSS. کارگاه: آشنايي با نرم افزار 23

 (سومین)8/7/1393وت
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 و( شرکت  در کارگاه

 .1387دانشگاه علوم پزشکي آجا،  ديجيتال و نحوه جستجو.کارگاه: آشنايي با کتابخانه ملي  .1

 .1387و محاسبه آن. دانشگاه علوم پزشکي آجا،  H-Indexکارگاه: آشنايي با مباني و شاخص هاي علم سنجي  .2

 .1388کارگاه: مقاله نويسي به زبان انگليسي. دانشگاه علوم پزشکي آجا،  .3

 .1388گاه علوم پزشکي آجا، دانش .کارگاه: طراحي و تدوين طرح درس آموزشي .4

 .1388. دانشگاه علوم پزشکي آجا، H-Indexکارگاه: آشنايي با مفاهيم علم سنجي شاخص:  .5

 22/6/1390و 21. دانشگاه ع پ آجا. SPSSکارگاه: آشنايي با نرم افزار  .6

 .1390. دانشگاه علوم پزشکي مشهد. WHOکارگاه: اندازه گيري قضاوت کارشناسان بر اساس مدلي از  .7

کاربردي بهداشت و درمان نيروهاي مسلح. -کارگاه: اعتبار بخشي مراکز درماني. چهارمين همايش علمي .8

 .22/9/1392دانشگاه ع پ آجا. 

کاربردي بهداشت و درمان نيروهاي -کارگاه: پزشکي جامعه نگر )طرح امام رضا)ع((. چهارمين همايش علمي .9

 .22/9/1392مسلح. دانشگاه ع پ آجا. 

کاربردي بهداشت و درمان نيروهاي مسلح. -ه: مديريت بحران بيمارستانها. چهارمين همايش علمي. کارگا10

 .23/9/1392دانشگاه ع پ آجا. 

 (:PhDمقطع دکتري تخصصي )رساله ز( راهنمايي 
. طراحي و تحليل روانسنجي پرسشنامه فرسودگي شغلي پرستاران نظامي به شيوه کيو محمد مهدي ساالري .1

 به راهنمايي: دکتر آرمين زارعيان ا. ع . بقيه اهلل) عج(.متدولوژي. د

2.  
 

 (:PhDمقطع دکتري تخصصي )رساله  مشاوره( ح
. استاد راهنما: دکتر طراحي و روانسنجي پرسشنامه توانمندي خانواده در ارائه مراقبت از سالمندشهناز پوالدي.  .1

 .1392کاظم نژاد. دانشگاه تربيت مدرس. انوشه، اساتيد مشاور: دکتر آرمين زارعيان، دکتر انوشيروان 

سعيد فروغي. طراحي و روانسنجي ابزار سنجش مراقبت اخالق حرفه اي در پرستاري. استاد راهنما: دکتر فاطمه  .2

 الحاني، استاد مشاور: دکتر آرمين زارعيان.

 

 :کارشناسي ارشد( راهنمايي پايان نامه مقطع ط
با روش شبيه  501رستان ادرخواست دهي به بيماران درمانگاه بيمحامد مهدوي. بهبود فرايند نوبت دهي و  .1

 1392سازي. طرح نخبگان. 
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. طرح 89-87در بيمارستان امام رضا )ع(  HISشناخت موانع و تسهيل کننده هاي بهره مندي از سيستم  .2

 .1389نخبگان. 

3.  

 :کارشناسي ارشد( مشاوره پايان نامه مقطع ي
آموزش بيمار و پيگيري تلفني بر کاهش بستري شدن مجدد و اضطراب و اسماء شجاعي. بررسي تاثير  .1

اميدواري در بيماران مبتال به نارسايي قلبي مراجعه کننده به بيمارستانهاي منتخب تهران. دانشگاه ع پ بقيه اهلل. 

 به راهنمايي بتول نحرير. .1391

اخص هاي هموديناميک و کيفيت زندگي بيماران سعيد سياوشي. بررسي تأثير برنامه مراقبتي بازتواني قلبي بر ش .2

 به راهنمايي مريم روشندل .1391. تحت عمل جراحي باي پس عروق کرونردر بيمارستان هاي منتخب تهران

امير حسين پيشگويي. بررسي عوامل مؤثر بر اينترنت به روش تحليل مسير با استفاده از تئوري رفتار منطقي در  .3

 .1390. طرح تحقيقاتي. 1390ده پرستاري ارتش در سال دانشجويان و مدرسين دانشک

ميزان  بر يکيالکترون يريادگسخنراني  و برنامه ي آموزش  به روش ريثتأ بررسي مقايسه اي زهرا نظام آبادي.  .4

 يها مارستانيب ژهيو يها مراقبت يها بخش  پرستاران شاغل درمهارت شناختي تفسير گازهاي خون شرياني 

 به راهنمايي نسرين جعفري .انشهر تهرآجا در 

. به راهنمايي اميرحسين نمره اي جديد 4زهرا سادات موسوي ثاني. اصالح و اعتباريابي مقياس سطح هوشياري  .5

 پيشگويي

منيره عبادي. مقايسه تأثير آموزش حفاظت فردي در حمالت شيميايي به روش نمايش و شبيه سازي شده بر  .6

 به راهنمايي سيمين شريفي فر پرستاري دانشکده پرستاري ارتش. دانش و عملکرد دانشجويان کارشناس

ترجمه و اعتبار يابي ابزار رضايت مندي اعضا خانواده بيماران بزرگسال در بخش هاي مراقبت احمد دولتياري.  .7

 به راهنمايي سيمين شريفي فر .هاي ويژه بيمارستان هاي منتخب تهران

د استفاده اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي آجا به روش تحليل عليرضا امان الهي. منابع اطالعاتي مور .8

 به راهنمايي دکتر زهرا فارسي .1391محتوا. طرح نخبگان. 

9.  

 :(PhDمقطع دکتري تخصصي )رساله  داوري( ک
بهداشت . سنجش تصميم گيري در زنان داراي بارداري ناخواسته سنجي ابزاررقيه نوري زاده. طراحي و روان .1

 به راهنمايي دکتر عيسي محمدي. دانشگاه ع پ شهيد بهشتي.باروري. 

. دانشگاه علوم پزشکي چگونگي شکل گيري انگيزش دانشجويان پرستاري در آموزش باليني. نسرين حنيفي  .2

 1391.به راهنمايي دکتر سرور پرويزي پرستاري. تهران.

در زنان نخست   يتجربه انطباق با نقش مادر يت بررسجه يبوم يابزار يو روانسنج يطراح .فر يجواد يدناه .3

 .1391. به راهنمايي دکتر فرشته مجلسي.يراني.بهداشت باروري. دانشگاه علوم پزشکي تهرانا يزا
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: يک مطالعه ابزار بررسي مراقبت پرستاري ايمنروانسنجي تعيين ويژگي هاي طراحي و  فرنوش رشوند. .4

 مهوش صلصالي. به راهنمايي دکتر پرستاري. لوم پزشکي تهران.دانشگاه ع. ترکيبي اکتشافي متوالي

حوادث و با  واجههآمادگي بيمارستان ها در مارزشيابي  عملکرديابزار  طراحي و اعتباريابي اسماعيل حيدرانلو. .5

 به راهنمايي دکتر حميدرضا خانکه و دکتر عباس عبادي دانشگاه ع پ بقيه اهلل )عج(.بالياي طبيعي. پرستاري.

 :کارشناسي ارشدپايان نامه مقطع ( داوري ل
سميه رامشي. بررسي تأثير برنامه آموزشي پيشگيري از يبوست بر برآيندهاي مورد انتظار در بيماران بعد از  .1

 به راهنمايي فخرالدين فيضي. عمل جراحي قلب در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل )عج(.

قايسه اي تأثير پيگيري مراقبتي تلفني و پيامکي بر وضعيت فرسودگي شغلي پرستاران محمد نوابي. بررسي م .2

 به راهنمايي خانم همداني زاده. .1390نظامي بيمارستانهاي ارتش شهر تهران سال 

( بر وضعيت مهارت هاي DOPs & Mini Cexهنگامه حبيبي. بررسي بکارگيري دو شيوه نوين ارزشيابي ) .3

 به راهنمايي دکتر مرتضي خاقاني زاده .1391رستاري. باليني دانشجويان پ

سميه آزرمي. بررسي تأثير برنامه مراقبتي بر الگوي سازگاري روي بر راهکارهاي تطابقي جانبازان قطع عضو  .4

 به راهنمايي دکتر زهرا فارسي اندام تحتاني.

به روش سنتي و تحت وب بر  فائضه بني يعقوبي. بررسي مقايسه اي دو شيوه آموزش اداره مصدومين پرتويي .5

 . به راهنمايي دکتر شهال علياري1392سطوح يادگيري شناختي دانشجويان دانشکده پرستاري ارتش . 

ؤثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز بهداشتي درماني آجا. مريم عزيزي. بررسي انگيزش شغلي و عوامل م .6

 طرح تحقيقاتي.

ن فقرات و ارتباط آن با رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در پرستاران راضيه فراز. بررسي ميزان دردهاي ستو .7

 . طرح تحقيقاتي به راهنمايي فاطمه کلروزي.1392شاغل در بيمارستانهاي آجا شهر تهران 

سارا رشيدي فر. بررسي تأثير اجراي برنامه مميزي باليني بر بهره وري پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه  .8

 به راهنمايي فاطمه کلروزي. ا.بيمارستان هاي آج

معصومه حاجي زاده. بررسي تأثير ارائه بسته هاي آموزش دگر امدادي در مواجهه با زلزله بر ميزان اگاهي  .9

 . به راهنمايي دکتر شهال علياري.1392همسران پرسنل نضامي سال 

در بخش هاي ويزه  مريم روحي. بررسي تأثير آموزه هاي قرآني بر ميزان اضطراب مرگ پرستاران شاغل .10

 بيمارستانهاي منتخب شهر تهران. به راهنمايي فهميمه دادگري.

حميد رضا غالمي. طراحي الگوي  نظام جامع امداد و انتقال در بهداري سپاه. دانشگاه ع پ بقيه اهلل )عج(. به  .11

 راهنمايي خانم فروغ سرهنگي.
12.  

 

 مجالت علمي پژوهشي:( داوري م
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 پژوهش پرستاري .1

 پايش .2

 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي ارتش .3

 حيات .4

 مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت .5

 مجالت علمي پژوهشي:عضويت در هيئت تحريريه ( ن
 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش .1

 مجله کيفيت زندگي .2

 فصلنامه دانشکده پرستاري آجا .3
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