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 وهشیژگزارش فعالیت های آموزشی و پ

 
      دانشیار گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، مریم رسولی

 اطالعات تماس: 

 +21  88202519تلفن: 

        +21 88202518فکس: 

mrassouli@sbmu.ac.ir, rassouli.m@gmail.comEmail:  
      

 طراحی ابزارسالمت نوجوانان، معنویت،  سرطان، تسکینی و مدیریت عالیق پژوهشی: مراقبت

 سوابق تحصیلی

  با كسب  1373، فارغ التحصیلتهراندانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاري و مامایی  مقطع کارشناسی 1369ورودي سال

 رتبه اول

 فارغ التحصیل  ،( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)مدیریت پرستاري کودکان مقطع کارشناسی ارشد1373ل ورودي سا

  با كسب رتبه اول 1377

 شیرخوارگاه آمنه ساله مقیم  4-6عی کودکان بررسی تاثیر بازي درمانی بر تکامل اجتما :عنوان پايان نامه

  مقطع  1381ورودي سالPh.D 1387، فارغ التحصیل شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  مامایی و انشکده پرستاريد  

 مدل معادالت ساختاري تطابق معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي عنوان پايان نامه:

 1387، سیزدهمین دوره انتخاب دانشجويان نمونه كشوردانشجوی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت 
 

Recipient of 2016 ONS award for International Contributions in Cancer Care (Pearl Moore Making a 

Difference Award) 

 

 یه مقاله در سمینارها و کنگره هاارا

 WHO: کنترل درد سرطان با داروها و دیدگاه هاي مامایی بهداري و بهداشت صنعت نفتپنجمین همایش پرستاري و  .1

 1377آذر ماه  ،سخنرانی ()

 1378بهمن ماه  ،()سخنرانی درمانی بر تکامل اجتماعی کودکانکنگره سراسري پرستاري توانبخشی: تاثیر بازي  .2

 1378بهمن ماه  ،()سخنرانی اجتماعی در توانبخشی کودکان –رویکردهاي روانی  :کنگره سراسري پرستاري توانبخشی .3

 1379اردیبهشت ماه  ،(خنرانیس) ؟شرف به مرگ ضرورت داردبیماران م آیا مایع درمانی در  :همایش سراسري مایع درمانی .4

 1379مرداد ماه   ،(هاي خانواده محور )سخنرانی : مراقبتهمایش پرستار و جامعه .5

 1379دي ماه  ،پوستر( ): اداره تب در کودکان نهمین کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري .6

ساله مقیم  4-6بازي درمانی بر تکامل اجتماعی کودکان  : بررسی تاثیرلمی مراقبت شبانه روزي از کودکانهمایش ع .7

 1379بهمن ماه  ،(شیرخوارگاه آمنه )سخنرانی

 1379اسفند ماه   ،سخنرانی()آوارگی و جمعیت زنان : لمللی زنان و کودکان آواره جهانهمایش بین ا .8

 1380ماه مهر ،(هایپوتیروئیدي مادرزادي )سخنرانی: ش پرستاري و مامایی غدد درون ریزهمای .9

mailto:mrassouli@sbmu.ac.ir
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دي  ،(هاي ویژه کودکان )سخنرانی : بهبود پیامدهاي بستري شدن کودك در بخش مراقبتدومین همایش مراقبت پرستاري ویژه .10

 1380ماه 

 1380دي ماه  ،(پانلعضو دکان )هاي عفونی کو : اپیدمیولوژي بیماريکنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیريدهمین  .11

 1381اردیبهشت ماه  ،(جنگ )پوستر هاي کاربرد پرتوهاي یونیزان درمد: پیاسالمت و بهداشت نظامیکنگره  .12

 1381مهرماه  ،مدهاي درازمدت کانسر در کودکان )سخنرانی(: پیاکنگره آنکولوژي و هماتولوژي .13

 1381 آذرماه ،(پوستریر آلودگی هوا بر سالمت کودکان ): تاثسالمت کودکان يکنگره ارتقا .14

 1382 اردیبهشت ماه ،هاي پرستاري در مراقبت از نوجوانان )پوستر( ئوريکنگره جامع پرستاري: کاربرد ت .15

 1382، مهرماه کودك و بالیاي طبیعی )سخنرانی( :هاي کودکان کنگره بیماري .16

 1382، مهرماه پرستار اورژانس اطفال )سخنرانی( :هاي کودکان کنگره بیماري .17

 1382 : توان بخشی )عضو پانل(، مهرماهکنگره بیماري هاي کودکان .18

 1382پرستاري مبتنی بر شواهد )سخنرانی(، اسفند ماه  :کنگره سالمت، پرستار و جامعه .19

 1383پانل(، مهرماه عضو دومین کنگره بیماري هاي کودکان، توان بخشی کودك مبتال به فلج مغزي ) .20

 1383آذرماه  پانل(،عضو )  ITپرستار و  :1400سمینار سراسري پرستاري ایران سال  .21

 1383جهانی سازي و آموزش پرستاري )سخنرانی(، آذرماه  :1400اسري پرستاري ایران سال سمینار سر .22

)سخنرانی(، آبان ماه  کنگره بیماري هاي کودکان: عوامل مرتبط با تطابق معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي .23

1385 

ان ساکن مراکز شبانه روزي )سخنرانی(، همایش نیایش و سالمت: طراحی و روان سنجی مقیاس تطابق معنوي در نوجوان .24

 1386اسفندماه 

 )شرکت کننده(  1387ششمین کنگره بیماري هاي کودکان،  .25

کنگره خالقیت و نوآوري در پرستاري و مامایی: نگرش معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي: طراحی ابزار  .26

 1387)سخنرانی(، آذر ماه 

مدل معادالت ساختاري: روشی نوین جهت آزمون مدل هاي نظري در  ي و مامایی:کنگره خالقیت و نوآوري در پرستار .27

 1387پرستاري )سخنرانی(، آذر ماه 

 1387روان سنجی مقیاس امیدواري نوجوانان )سخنرانی(، آذر ماه  کنگره خالقیت و نوآوري در پرستاري و مامایی: .28

 1387در پرستاري و مامایی )عضو پانل(، آذر ماه  کنترل کیفیت کنگره خالقیت و نوآوري در پرستاري و مامایی: .29

 )شرکت کننده( 1387کنگره خالقیت و نوآوري در پرستاري و مامایی، آذر ماه  .30

 1387پس از جراحی فلب در کودکان )سخنرانی(، اسفند ماه مین همایش قلب کودکان ایران: اداره دردهاي ود .31

 شرکت کننده() 1387دومین همایش قلب کودکان ایران، اسفند ماه  .32

 1388هفتمین کنگره بیماري هاي کودکان: امیدواري و ارتقاي سالمت در نوجوانان )سخنرانی(، مهر ماه  .33

 1388هفتمین کنگره بیماري هاي کودکان: حقوق اجتماعی و معنوي کودکان )عضوپانل(، مهر ماه  .34

 1388ز )سخنرانی(؛ بهمن ماه چهارمین سمینار سراسري ایدز: مراقبت هاي معنوي در بیماران مبتال به اید .35

 1388چهارمین سمینار سراسري ایدز )عضو پانل(؛ بهمن ماه  .36

 1389مهرماه  ستاران انکولوژي کودکان )سخنرانی(،رطراحی ابزار خستگی پهشتمین همایش کشوري پرستاري کودکان:  .37

 )شرکت کننده( 1389هشتمین همایش کشوري پرستاري کودکان، مهرماه  .38

 توانمندسازي و اصول مراقبت ها و چالش هاي پزشکی و پرستاري درهمایش سراسري کمیته علمی  و عضو علمی دبیر .39

NICU،  ،1389 دي ماه 21-23دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی 

، دانشکده پرستاري و NICU همایش سراسري توانمندسازي و اصول مراقبت ها و چالش هاي پزشکی و پرستاري در .40

 )شرکت کننده( 1389دي ماه  21-23تی، مامایی شهید بهش
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 1390ز کودکان)سخنرانی(، مهرماه ودکان: رویکرد کل گرا در مراقبت انهمین همایش کشوري پرستاري ک .41

 )شرکت کننده( 1390نهمین همایش کشوري پرستاري کودکان، مهرماه  .42

خش مراقبت ویژه نوزادان )سخنرانی(، اولین کنگره سراسري ارتقاي سالمت نوزاد: مستندسازي مراقبت هاي پرستاري در ب .43

  1390بهمن ماه 

، : مستند سازي مراقبت ها )سخنرانی(NICUدومین کنگره توانمندسازي و اصول مراقبت هاي پزشکی و پرستاري در  .44

 1391اردیبهشت ماه 

 1391)سخنرانی(، مهرماه  دهمین همایش کشوري پرستاري کودکان: ثبت و مستندسازي پرستاري .45

 1392همایش کشوري پرستاري کودکان: حسابرسی پیامدهاي مراقبت پرستاري )سخنرانی(، مهرماه یازدهمین  .46

همایش مراقبت تسکینی و چالش هاي پیش رو: میزان رضایت بیماران مبتال به سرطان از مراقبت هاي پرستاري: شناسایی  .47

 1392نقاط قوت و ضعف در مراقبت سرطان از دیدگاه بیماران )سخنرانی(، دي ماه 

48. National Cancer Week Symposium, 2-4 April, Ankara (contribution & participation) 

همایش مراقبت هاي حمایتی و تسکینی در گروه هاي مختلف سنی بیماران مبتال به سرطان: مراقبت تسکینی در ایران  .49

 1393)سخنرانی(، مهر ماه 

 1393تسکینی در کودکان )پانل(، مهرماه دوازدهمین همایش کشوري پرستاري کودکان: مراقبت  .50

 APOCPعضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس منطقه اي  .51

 1395ن: مراقبت تسکینی در نارسایی قلبی )سخنرانی(، اردیبهشت ماه کنگره بین المللی نارسایی قلب ایراپنجمین  .52

 

 

 و اجرایی آموزشیسوابق بالینی،

 ماه( 28) 20/8/1373لغایت  25/4/1371 بالینی در انستیتوکانسر از تاریخ سابقه 

 تاکنون( 1387اسفند دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) عضو هیئت علمی 

  اصول  پرستاري کودك سالم و بیمار )مقطع کارشناسی پرستاري(؛ مقدمه مراقبت هاي ویژه نوزادان،تدریس واحدهاي

رویکردهاي نوین ؛ NICU( مقطع کارشناسی ارشد 2(، اصول مراقبت هاي ویژه نوزادان )1مراقبت هاي ویژه نوزادان )

و فناوري اطالعات )مقطع دکتري پرستاري(؛ روش تدریس، تکامل کودك و تدریس، اصول ارزشیابی و آزمون سازي 

( و بررسی وضعیت سالمت مقطع کارشناسی ارشد 1خانواده، سنجش و اندازه گیري، بهداشت کودك و خانواده )

 پرستاري

 1393ت ماه تا اردیبهش 1388از اسفند ماه  مسؤول کمیته منتخب ارزشیابی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی 

 1389مهرماه  دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی از عضو شوراي پژوهش 

  1389مهرماه  دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی ازعضو شوراي تحصیالت تکمیلی 

  1391عضو شوراي آموزش دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی از مهرماه 

 1390 ناسی پرستاريعضو کمیته تخصصی بازنگري برنامه کارش 

 1390 عضو کمیته تخصصی بازنگري برنامه دکتراي تخصصی پرستاري 

 دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه جندي شاپور اهواز( مراقبت بیماري هاي مزمن عضو هیئت تحریریه مجله( 

 عضو هیئت تحریریه نشریه پرستاري کودکان و نوزادان 

 ري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیعضو هیئت تحریریه نشریه دانشکده پرستا 

 جراحی -عضو هیئت تحریریه فصلنامه پرستاري داخلی 

  سردبیر مجله  Supportive & Palliative Care in Cancer 

 ( تیرماه از مدیر گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1392) 
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  (1393مهرماه از ) پرستاري هیئت ممتحنه و ارزشیابیعضو 

  (1394)از دي ماه  نشریه پرستاري مراقبت مددجو محورعضو هیئت تحریریه 

 وقت مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو پاره 

 عضو شوراي راهبردي شبکه ملی تحقیقات پرستاري 

 و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآموزشی دانشکده پرستاري  معاون 

 عضو انجمن سرطان عمان (OCA) 

 عضو انجمن پرستاران انکولوژي امریکا (ONS) 

  عضو( انجمن چند ملیتی مراقبت حمایتی و تسکینی در سرطانMASCC) 

  انجمن بین المللی پرستارعضو( ان مراقبت سرطانISNCC) 

 
 

 )غیر پایان نامه های دانشجویی( پژوهشی طرح های

  مجري طرح پژوهشی طراحی مقیاس معتبر و پایا جهت اندازه گیري نگرش معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي

 (1384) ژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمصوب شوراي پ

  مجري طرح پژوهشی طراحی و روان سنجی مقیاس تطابق معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي مصوب شوراي

 (1385) پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  مصوب شوراي پژوهش بانه روزي مجري طرح پژوهشی بررسی عوامل مرتبط با تطابق معنوي در نوجوانان ساکن مراکز ش

 (1385دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

  زاد اسالمی، واحد انان، مصوب شوراي پژوهش دانشگاه آروان سنجی مقیاس امیدواري نوجوهمکار اصلی طرح پژوهشی

 (1387) تهران پزشکی

  گاه علوم بهزیستی و توان بخشیمدرسین دانش آموزشی ارزشیابی و روان سنجی مقیاسطراحی همکار اصلی طرح پژوهشی ،

 (1388مصوب شوراي پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی )

  ي ارایه خدمات پرستاري در بیمارستان هاي دانشگاه هاالگو شناسایی مؤلفه هاي مرتبط با بکارگیريمجري طرح پژوهشی

 (1390بهشتی )علوم پزشکی شهید بهشتی، مصوب شوراي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  شوراي پژوهش همکار طرح پژوهشی تبیین تجربه زیسته امید در مادران نوزادان نارس و طراحی مقیاس امید، مصوب

 (1391) دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  تاري و مامایی همبستگی جو سازمانی با تنش شغلی و خالقیت مدرسین پرستاري دانشکده هاي پرسمجري طرح پژوهشی

 (1391شهر تهران، مصوب شوراي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )زمستان 

  مجري طرح پژوهشی بررسی همبستگی کیفیت زندگی با رشد پس از سانحه در بیماران مبتال به سرطان، مصوب شوراي

 (1391پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

 و تاثیر آموزش در ارتقاي کنترل درد در نوزادان، مصوب مرکز تحقیقات اطفال دانشگاه  همکار طرح پژوهشی وضعیت موجود

 (1391علوم پزشکی بابل )

  همکار طرح پژوهشی تاثیر آموزش بر ارتقاي کنترل عفونت درNICU مصوب مرکز تحقیقات اطفال دانشگاه علوم پزشکی ،

 (1392بابل )

 ط با نور و صدا در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاي دانشگاه همکار طرح پژوهشی مقایسه مراقبت هاي مرتب

 (1392علوم پزشکی بابل با استانداردهاي موجود، مصوب مرکز تحقیقات اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل )

 ( 1391همکار طرح پژوهشی طراحی مقیاس سالمت اجتماعی ایرانیان، مصوب معاونت اجتماعی وزارت بهداشت) 

 (1392) تدوین راهنماي مصاحبه با بیماران با رویکرد معنويطرح پژوهشی  شاورم 
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  مجري طرح پژوهشی بررسی تاثیر مراقبت معنوي بر اضطراب نوجوانان مبتال به سرطان، مصوب شوراي پژوهش دانشگاه علوم

 (1393پزشکی شهید بهشتی )

 ران کودکان مبتال به سرطان، مصوب شوراي پژوهش مجري طرح پژوهشی بررسی تاثیر مراقبت معنوي بر افسردگی ماد

 (1393دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

  مجري طرح پژوهشی بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در مادران داراي کودك کم توان ذهنی، مصوب شوراي پژوهش

 ( 1393دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

  گااروه علااوم پزشااکی، مصااوب فرهنگسااتان  باارايتاادوین واحااد درساای سااالمت معنااوي پژوهشاای همکااار اصاالی طاارح

 (1393علوم پزشکی )مصوب 

  مجري طرح پژوهشی بررسی تاثیر حرکات موزون بر اضطراب کودکان مبتال به سرطان، مصوب مرکز تحقیقات بیماري هاي

 (1393خونی مادرزادي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه ها پایان

بر وضعیت روانی و  "ایجاد فرصت هاي توانمند سازي والدین"بررسی تاثیر اجراي برنامه  ؛میانائی سهیال جعفري .1

مشارکت مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم 

 (1389ی اصفهان: مشاور )خرداد ماه پزشکی و خدمات بهداشتی درمان

و بررسی همبستگی خستگی و عوامل مرتبط با "مقیاس خستگی پرستاران انکولوژي"طراحی و روان سنجی  سمیه زندیه؛ .2

 (1389ي انکولوژي: راهنما )شهریور ماه در پرستاران بخش انکولوژي کودکان با پرستاران سایر بخش ها آن

با پرستاران شاغل در بخش هاي کودکان از دیدگاه  گی ارتباط مادران کودکان بستريبررسی چگون منصوره سپهري نیا؛ .3

: راهنما هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مادران و پرستاران در بیمارستان

 ( 1390)اردیبهشت ماه 

بیماران همودیالیزي مراجعه کننده به بیمارستان هاي  در کیفیت زندگی و مقابله معنوي ارتباط بررسی ؛کرین یاسر غالمی .4

 (1390آبان ماه : مشاور )نزاروس وفولکمالمقابله  –تئوري استرس  استان قم بر اساس

 يآن با استانداردها سهیو مقا یپوترمیدر رابطه با ه يپرستار يها مراقبتارائه ی بررس شراره نجفی پور؛ .5

 (1391: راهنما )خرداد ماه 1390سال ی دربهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشکمنتخب  يها مارستانیموجود، در ب

ژه نوزادان در طراحی سیستم کدگذاري و طبقه بندي مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي مراقبت وی مریم ورزش نژاد؛ .6

 (1391نما )تیر ماه : راه1390خب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال بیمارستان هاي منت

بررسی نوع و میزان خطاهاي دارویی و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي نوزادان و مراقبت ویژه  م طاهري حبیب آباد؛الها .7

 (1391تیرماه : مشاور )1390هشتی در سال نوزادان در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

 (1391مهرماه : مشاور )بیماران مبتال به زخم پاي دیابتی در بررسی رفتارهاي خودمراقبتی و منبع کنترل  حمید ابره دري؛ .8

: مشاور )تیرماه NICUحسابرسی مراقبت هاي پرستاري در ارتباط با اجراي دستورات دارویی در  مریم حسنی خیري؛ .9

1392) 

ا )تیرماه : راهنمNICUحسابرسی مراقبت هاي پرستاري در زمینه تغذیه در نوزادان بستري در  حمیدرضا نجفی اناري؛ .10

1392) 

پزشکی شهید سابرسی موازین ایمنی بیمار در اتاق عمل بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم ح مرجان سیف هاشمی؛ .11

 (1393: راهنما )دي ماه بهشتی

بررسی عوامل مؤثر بر اجراي فرآیند پرستاري و ارایه راهکار در بیمارستان هاي دولتی وابسته به  محمد لطیف راستیان؛ .12

 (1392: مشاور )مهرماه پزشکی شهر یاسوج ت بهداشت، درمان و آموزشوزار
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بکارگیري روش منتورشیپ در آموزش  و اعضاي هیئت علمی پرستاري از بررسی دیدگاه پرستاران ؛ایمان احمدي .13

 (1392: مشاور )تیرماه جویان پرستاريدانش

بر ران بخش هاي نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در پرستاکنترل عفونت رفتار  عوامل مرتبط با بررسی طاهره نوروزي؛ .14

 (1392: راهنما )مهرماه ل ارتقاي بهداشتیاساس مد

: NICUبررسی میزان کاهش خطاهاي دارویی با استفاده از کارت راهنماي رقیق سازي دارو در بخش  مریم کاظم خانلو؛ .15

 (1392مشاور )مهرماه 

 ان شاغلپرستارخستگی  غلی وشرایط کاري، رضایت ش باطاهاي دارویی خ و نوع همبستگی میزان بررسی شهناز بلندیان؛ .16

)تیرماه  : راهنما1391در بخش هاي کودکان بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 

1392) 

ی شهید بهشتی: پزشکممیزي موازین ایمنی کودکان بستري در بخش هاي بیمارستان منتخب دانشگاه علوم ؛ پریا شاهانی .17

 (1392مشاور )بهمن ماه 

صالحه تجلی؛ حسابرسی مراقبت هاي مرتبط با هموویژیالنس در نوزادان بستري در بخش هاي نوزادان و مراقبت ویژه  .18

 (1393نوزادان بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: مشاور )خرداد ماه 

بستري مجدد نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاي بررسی عوامل مرتبط با  الهه دشتی؛ .19

 (1393: راهنما )مهر ماه پزشکی شهید بهشتیمنتخب دانشگاه علوم 

هاي بیمارستان هاي منتخب دانشگاه  NICUدر  به شیوه کارسنجی محاسبه نیروي انسانی پرستاري زهرا یوسفی نژاد؛ .20

 (1393نما )بهمن ماه : راهعلوم پزشکی شهید بهشتی

در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان هاي  ط با طول مدت اقامت نوزادانبررسی عوامل مرتب نیکویی؛ سنرگ .21

 (1393راهنما )دي ماه  زشکی شهید بهشتی:منتخب دانشگاه علوم پ

: راهنما اي کودك مبتال به سرطانادران داربررسی تاثیر مداخله معنوي بر سالمت معنوي و روانی م؛ اطمه نیک سرشتف .22

 (1394)اردیبهشت ماه 

 (1394ال به سرطان: راهنما )اردیبهشت ماه بررسی تاثیر مداخله معنوي بر سازگاري نوجوانان مبتفائزه ترابی؛  .23

ان حسابرسی مراقبت هاي مرتبط با انواع نمونه گیري آزمایشگاهی در بخش هاي مراقبت ویژه نوزاد انسیه فتح اله زاده؛ .24

 (1393شهید بهشتی: راهنما )اسفندماه  بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی

ال به سرطان: راهنما )دي بررسی همبستگی باور معنوي و امیدواري با کیفیت زندگی نوجوانان مبت سنگلجی؛ مریم حیدري .25

 (1393ماه 

وابسته به دانشگاه علوم اي یمارستان هبررسی وضعیت موجود سطح بندي خدمات مادر و نوزاد در ب دارابی؛سمیه  .26

 (1394اه اسفندمکرمانشاه: راهنما )پزشکی 

اي وابسته به دانشگاه علوم ؛ بررسی وضعیت موجود سطح بندي خدمات مادر و نوزاد در بیمارستان هغالمیسمیه  .27

 (1394پزشکی ایالم: مشاور )اسفندماه 

28.  

ساس مدل روي: راهنما )دي دران داراي کودك مبتال به سرطان بر ابررسی عوامل مرتبط با سازگاري ما پیربداقی؛منیره  .29

 (1393ماه 

کم توان ذهنی: مشاور )بهمن ماه  فاطمه ایزدي؛ بررسی همبستگی سبک دلبستگی با بهزیستی روانی مادران داراي کودك .30

1393) 

دل نیومن: یژه نوزادان براساس مبخش مراقبت وبررسی عوامل مرتبط با تنش مادران داراي نوزاد بستري در  وفایی؛اعظم  .31

 (1393راهنما )اسفندماه 

ممیزي مراقبت هاي پرستاري از نوزاد متولد شده از مادران دچار سوء استفاده از مواد در  مهدوي خانوکی؛زهرا  .32

 (1393پزشکی کرمان: مشاور )آذرماه  بیمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم



 رسولیمریم 

 

 7 

مرتبط با رضایت مندي مادران نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان: آزمون نسیم بابایی؛ بررسی عوامل  .33

 (1393مدل سروکوال: راهنما )دي ماه 

زهرا آدینه کی؛ تدوین برنامه آموزشی بر اساس تعیین نیازهاي آموزشی مادران در ارتباط با مراقبت هاي کودکانشان بعد  .34

 ان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی: مشاور )در دست اجرا(از پیوند مغز استخوان در منزل بیمار

م ماجده نبویان؛ ممیزي مراقبت هاي پرستاري مرتبط با نوزاد مادر دیابتی در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علو .35

 (1393پزشکی بابل: مشاور )آذرماه 

ران شاغل در بخش هاي نوزادان و مراقبت ویژه لیال گالبی؛ بررسی علل عدم گزارش خطاهاي دارویی از دیدگاه پرستا .36

 (1393ماه  زشکی شهید بهشتی: مشاور )دينوزادان بیمارستان هاي دانشگاه علوم پ

ضایعات نخاعی: مشاور )تیرماه مرجان اکبرپور؛ بررسی همبستگی رشد پس از سانحه و کیفیت زندگی بیماران مبتال به  .37

1394) 

ست اصالح شده اوتیسم در نوپایی همراه با پیگیري: مشاور )در دست اجرا؛ دانشگاه مریم اکبرزاده؛ اعتباریابی چک لی .38

 علوم بهزیستی و توان بخشی(

 MPH(، 1394ش از بارداري: مشاور )شهریور فاطمه خزایی؛ کاوش علل پایین بودن پوشش مراقبت هاي پی .39

آبان ماه ساله مبتال به سرطان: راهنما ) 7-12زهرا عبادي نژاد؛ بررسی تاثیر حرکات موزون بر افسردگی خفیف کودکان  .40

1394) 

بررسی مطابقت مراقبت هاي پرستاري بعد از عمل در بیماران پیوند باي پس عروق کرونر با سیستم طبقه بندي معصومه نجفی؛  .41

 (1394؛ شهریور ماه : مشاور )دانشکده پرستاري تهرانمراقبت هاي بالینی

ش مبتنی بر شواهد به دانشجویان پرستاري بر کیفیت مراقبت از بیماران در مراکز مرتضی علی بخشی؛ بررسی تاثیر آموز .42

 (1394ی شهید بهشتی: مشاور )خردادماه روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشک

(: راهنما )در دست (PIPP-Rان نارس  درد در نوزاد شده ابزار بازنگري بکارگیري قابلیت و اعتباریابیآتوسا صادقی؛  .43

  ا(اجر

: راهنما در آموزش بالینی دانشجویان پرستاريهاي همکاري پرستاران  بررسی موانع و تسهیل کنندهبهاره رضایی نیک؛  .44

  (1394)مهرماه 

 (1394نیلوفر بهرامی؛ بررسی تاثیر آموزش بر خودپنداره نوجوانان: مشاور )اسفندماه .45

وضعیت  ها در مراحل پایان حیات با و والدین آن ادانهاي پرستاري از نوز بررسی انطباق مراقبتسپیده شاهین طبع؛  .46

در سال  بهشتی هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید هاي مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان در بخش مطلوب،

 (1394بهمن ماه : مشاور )1394

در  وضعیت مطلوبمراکز درمانی با انتقال نوزاد به سایر  حینبررسی میزان مطابقت مراقبت هاي  مرضیه امینی توکل؛ .47

 (1394ي ماه : مشاور )د1394کردستان سال  بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی

؛ بررسی نقش میانجی سالمت معنوي در رشد پس از سانحه مادران داراي کودك مبتال به سرطان: آزمون مدل مینا بهزادي .48

 نیومن. راهنما )در دست اجرا(

مکان سنجی بکارگیري سیستم طبقه بندي مراقبت هاي بالینی در ثبت گزارش هاي پرستاري در بخش ؛ انوشین بابایی .49

 هاي انکولوژي بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: راهنما )در دست اجرا(

 

 رساله های دکتری

(: )پرستاري بیماري مزمن: اقدام پژوهی  تیبررسی تاثیر گسترش نقش آموزشی پرستار بر پیامدهاي مراقب ؛پروانه خراسانی -1

 (1393راهنما )دي ماه 
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بررسی اثربخشی آموزش عملکرد مبتنی بر شواهد بر اساس مدل اشاعه نوآوري راجرز در دانشجویان  ؛شهزاد پاشایی پور -2

 (1392)بهمن ماه  مشاور(: آموز در عرصه بهداشت جامعه )پرستاريکارشناسی پرستاري کار

، دانشگاه علوم پزشکی پرستاري يا)دکتر نارس و طراحی مقیاس امید نوزادانتبیین تجربه زیسته امید در مادران  ؛سوسن پنجوینی -3

 (1393)تیرماه  مشاور  :تبریز(

 (1393: راهنما )خرداد ماه ()پرستاري سانحه در بیماران مبتال به سرطان رشد پس از مهدي حیدرزاده؛ -4

 (1393بهمن ماه (: راهنما )ی )پرستاري: مطالعه تلفیقکودکان مبتال به سرطان نسوگ مزمن در مادرا یدا نیک فرید؛ل -5

 (1393(: مشاور )تیرماه : مطالعه تلفیقی )پرستاريپرستاران مدل خطاي دارویی مرضیه پازکیان؛ -6

 يادکتر) هاي سرطاندر بخش "بیمار -ارتباط بیمارمحورِ پرستار"طراحی و روان سنجی ابزار سنجش  اکرم قهرمانیان؛ -7

 (1392ي ماه (: راهنماي دوم )دکرمان، دانشگاه علوم پزشکی پرستاري

 (1393(: مشاور )دي ماه الینی پرستاري: مطالعه تلفیقی )پرستاريدشواري نقش در مدرسین ب شهره کالگري؛ -8

 (1392(: مشاور )دي ماه از طب سوزنی در تسکین درد )پرستاري طراحی و آزمون مدل استفاده رقیه صادقی؛ -9

 (1393خرداد ماه (: راهنما )به سرطان: یک پژوهش تلفیقی )پرستاريعدم قطعیت در بیماران مبتال  موسی سجادي؛ -10

(: راهنما )پرستاريطراحی و روان سنجی مقیاس بررسی نیازهاي معنوي در بیماران مبتال به سرطان  ؛خدیجه حاتمی پور -11

 (1393)دي ماه 

(: راهنما )دي ماه )پرستاري تاب آوري در نوجوانان مبتال به سرطانن مدل توسعه و آزمو ؛رضاییآهنگرزاده سهیال  -12

1393) 

 ( 1393آذرماه (: مشاور )مارستان از مراقبت پرستاري )پرستاريرضایت والدین کودکان بستري در بیتبیین فرایند  نیره سلمانی؛ -13

، دانشگاه علوم بهزیستی و توان فتار درمانیي گاتر)دک فارسی گفتمان آزمایه هاي ارزیابی یابی  ساخت و اعتبار زهرا قیومی؛ -14

 (1393(: مشاور )بهمن ماه بخشی

شکی اجتماعی(: از پیامدهاي اجتماعی ابتال به بیماري )دستیاري پز HIV/AIDSتبیین ادراك بیماران مبتال به  آمنه مرزبان راد؛ -15

 (1392مشاور )مرداد ماه 

لینی در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارایه عباس زیاري؛ تبیین موانع استقرار حاکمیت با -16

 (1393 ماه شکی اجتماعی(؛ مشاور )اردیبهشتراهکار مناسب )دستیاري پز

 (1394ل )پرستاري(: راهنما )دي ماه اعظم شیرین آبادي فراهانی؛ سالمت معنوي در نوجوانان: طراحی ابزار و آزمون مد -17

(: اقدام CCCبالینی )مراقبت  پشتیبان تصمیم بر اساس سیستم طبقه بندي طراحی و اجراي سیستمخدیجه حیدري زاده؛  -18

 پژوهی )پرستاري(: راهنما )در دست اجرا(

بسته خدمتی مراقبت تسکینی در بیماران مبتال به سرطان پستان: راهنما )در دست  بین خوش نظر؛ تدوین خوبالسادات طاهره  -19

 اجرا(

ین نظري تاب آوري در نوجوانان مقیم شبانه روزي: پژوهش ترکیبی )دکتراي پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی منیژه نوریان؛ تبی -20

 و توان بخشی(: مشاور )در دست اجرا(

فاطمه عالیی کرهرودي؛ تبیین نظري مفهوم خودمدیریتی در نوجوانان مبتال به دیابت: پژوهش ترکیبی )دکتراي پرستاري،  -21

 تی و توان بخشی(: مشاور )در دست اجرا(دانشگاه علوم بهزیس

شناسی، دانشگاه  ت معنوي سالمندان )دکتراي سالمندحسین عجم زیبد؛ طراحی و بررسی ویژگی هاي روان سنجی ابزار سالم -22

 علوم بهزیستی و توان بخشی(: مشاور )در دست اجرا(

)دکتراي سالمند شناسی، دانشگاه علوم  طراحی و روان سنجی مقیاس حمایت اجتماعی درك شده سالمندانشیما نظري؛  -23

 (1394سفندماه او توان بخشی(: مشاور ) بهزیستی

منیژه مقدم؛ شفاف سازي مفهوم رضایت مندي از زندگی در سالمندان ایرانی: پژوهش تلفیقی )دکتراي سالمند شناسی، دانشگاه  -24

 علوم بهزیستی و توان بخشی(: مشاور )در دست اجرا(
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 مفهوم خود ارزیابی مراقبین خانوادگی سالمندان مبتال به دمانس از مراقبت ارایه شده توسط  آنان: توسعه اکرم فرهادي؛  -25

 (1394و توان بخشی(: مشاور )بهمن ماه )دکتراي سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی پژوهش ترکیبی 

یین تجربه بیماران از آن: مطالعه تلفیقی: مشاور امیر طباطبایی؛ بررسی تاثیر لمس شفابخش بر درد بیماران مبتال به سرطان و تب -26

 )در دست اجرا(

بیماران مبتال به سرطان: راهنما  "ابزار سنجش توان مراقبتی مراقبین خانوادگی"طراحی و روان سنجی شهناز نعمتی دهکردي؛  -27

 )در دست اجرا(

ش تلفیقی. )دکتراي پرستاري، دانشگاه علوم : پژوه"ابزار سنجش موفقیت کاري پرستاران"الناز اصغري؛ طراحی و روان سنجی  -28

 دست اجرا(پزشکی تبریز(؛ مشاور )در 

 پریوش جهاندار؛ توسعه و آزمون مدل رهبري معنوي پرستاري: مطالعه تلفیقی: مشاور )در دست اجرا(  -29

 : راهنما )در دست اجرا(تسکینی در کودکان کبتال به سرطانلیال خانعلی مجن؛ طراحی نظام مراقبت  -30

 ان انصاري؛ طراحی نظام مراقبت تسکینی در بزرگساالن مبتال به سرطان: راهنما )در دست اجرا(مژگ -31

: )دکتراي پرستاري، دانشگاه والدین: یک مطالعه نظریه پایه نوجوانی توسط هاي دورهفرایند اداره چالشماهنی رهکار فرشی؛  -32

 علوم پزشکی تبریز(: مشاور )در دست اجرا(

 

 مدرس کارگاه 

 1382 (،)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اه پرستاري سالمنديکارگ 

 ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیکارگاه پرستاري توانبخشی ،)1382 

  کارگاه نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت هاي ویژه )دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی با همکاري انجمن فوق اولین

 1384تیرماه تخصصی نوزادان ایران(، 

  دومین کارگاه نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت هاي ویژه )دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی با همکاري انجمن فوق

 1384تخصصی نوزادان ایران(، اسفندماه 

  1386عضو کارگاه مشورتی تدوین برنامه جامع تکامل کودکان ایرانی، آبان ماه 

 1387 /7/11 ه پرستاري و مامایی شهید بهشتی(،کارگاه آموزش مجاري )دانشکد 

  1389کارگاه روش هاي نوین تدریس )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، تیرماه 

  1390کارگاه دانش پژوهی )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، اردیبهشت ماه 

  1391ماه  یرت 19و مامایی شهید بهشتی(، کارگاه دانش پژوهی )دانشکده پرستاري 

  1392کارگاه پژوهش هاي تلفیقی )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، مهرماه 

  1392کارگاه اعتباریابی ابزار  )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، مهرماه 

  1392کارگاه پژوهش هاي تلفیقی )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، دي ماه 

 1392)دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، دي ماه   کارگاه طراحی ابزار 

 1393با همکاري مرکز تحقیقات سرطان(، آبان ماه  شکده پرستاري و مامایی شهید بهشتیکارگاه مراقبت حمایتی و تسکینی )دان 

 هشتی با همکاري مرکز کارگاه مراقبت حمایتی و تسکینی ویژه پزشکان عمومی و پرستاران )دانشکده پرستاري و مامایی شهید ب

 1393تحقیقات سرطان(، آذر ماه 

 مرکز طبی کودکان( 1394اسفند ماه (، شکده پرستاري و مامایی شهید بهشتیکارگاه مراقبت حمایتی و تسکینی )دان( 

 

  شرکت در کارگاه 

 1379آبان ماه   )مشهد(، کارگاه آینده با معرفی ماکروارگونومی 

 1379، (مرکز روانپزشکی رازيوهشی )هاي پژ کارگاه تعیین اولویت 

  کارگاه CQI (علوم بهزیستی دانشگاه) ،1380 
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 1381، (بهزیستی ه علومکارگاه روش تحقیق )دانشگا 

  1381، (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتحقیق ) متدولوژيکارگاه 

 ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکارگاه روش تحقیق کیفی ،)1382 

  کارگاهSEM  ،)1387)دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 

 ،)1387 /30/10 کارگاه طرح درس )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی 

 1387/ 7/11رگاه آموزش مجاري )دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی(، کا 

  کارگاهSPSS  ،)1388)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  ،1388کارگاه توانمند سازي اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  ،)1388کارگاه دانش پژوهی )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 1390تیرماه  12و  11عات کیفی )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(، کارگاه مطال 

  ،)1390تیرماه  21و  20کارگاه متاآنالیز )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  کارگاهEnd note  ،)دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی( 

  1391کارگاه معنویت درمانی )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(، دي ماه 

 ASCO-NCI-MECC-ONS International Conference on: "Palliative Care in Geriatric Oncology". 

Ankara 2014. 

 Foundational Course in Palliative Care for Nurses, July 14-17, 2014, Ankara, Turkey (Oncology 

Nursing Society & Hacettepe University). 

 ONS Advanced Course in Palliative Care, Feb. 12-16, 2016, Muscat, Oman. 

 ASCO meeting on Cancer Control, March 18-20, 2016, Muscat, Oman. 

 2
nd

 International Cancer Prevention Consortium, March 21 2016, Muscat, Oman. 

   

 

 تالیف و ترجمه
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 1389، انتشارات کمال دانش، "پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
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Springer: in press DOI: 10.1007/978-3-319-22912-6 
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 نسخه فارسی ویژگی هاي روان سنجی")نویسنده مسؤول(؛ بریم نژاد لیلی؛ علوي مجد حمید.  رسولی مريمنیک فرید لیدا؛  .101

، 1393تابستان . مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران. "ابزار سوگ مزمن کندال در مادران کودکان مبتال به سرطان

(2)20 :152-144. 

)نویسنده مسؤول(؛ آتش زاده شوریده فروزان؛ نامداري مهشید. حسابرسی مراقبت هاي  رسولی مريماناري حمیدرضا؛ نجفی  .102

 .29-2:37(4. )1392تغذیه اي در نوزادان نارس. فصلنامه مدیریت پرستاري 

جمه و روان سنجی تر")نویسنده مسؤول(؛ عباس زاده عباس؛ علوي مجد حمید؛ زنده دل کاظم.  رسولی مريمسجادي موسی؛  .103

 .101-110:  14(1.)1393صلنامه پایش، . ف"مقیاس عدم قطعیت در بیماري در بیماران مبتال به سرطان

طراحی و ")نویسنده مسؤول(؛ پرویزي سرور؛ زاغري تفرشی منصوره؛ نصر اصفهانی محمود.  رسولی مريمخراسانی پروانه؛  .104

. 1393. فصلنامه مدیریت ارتقاي سالمت "ساختارمند فرآیند آموزش بیماربراي ثبت ارزشیابی فرم ثبت فرآیند آموزش بیمار 

(4)3 :16-1. 

همبستگی ")نویسنده مسؤول(؛ خانعلی مجن لیال؛ پورحسین قلی اسماء؛ شیرین آبادي فراهانی اعظم.  رسولی مريمدشتی الهه؛  .105

. 1393لنامه مدیریت ارتقاي سالمت . فص"نآمادگی ترخیص با بستري مجدد نوزادان نارس در بخش هاي مراقبت ویژه نوزادا

(4)3 :45-37. 

 حمیرا؛ جعفري منش هادي.)نویسنده مسؤول(؛ درویش پور علی؛ شاکري نزهت؛ بنکدار  رسولی مريمسیف هاشمی مرجان؛  .106

. فصلنامه "بررسی رعایت موازین جراحی ایمن در اتاق عمل هاي بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"

 .51-59 :4(1). 1393مدیریت ارتقاي سالمت 

مدیریت ")نویسنده مسؤول(؛ پرویزي سرور؛ زاغري تفرشی منصوره؛ نصر اصفهانی محمود.  رسولی مريمخراسانی پروانه؛  .107

 :3(3؛ )1393. فصلنامه مدیریت پرستاري "یک مدل سازمانی نیمه متمرکز براي سازماندهی و گسترش خدمات آموزش بیمار

25-8 

. "توسعه مدل خطاهاي دارویی پرستاران: مطالعه تلفیقی"؛ زایري فرید.رسولی مريمکیان مرضیه؛ زاغري تفرشی منصوره؛ پاز .108

 35-50: 3(3؛ )1393فصلنامه مدیریت پرستاري 

ی در موانع و مشکالت استقرار برنامه حاکمیت بالین"؛ رسولی مريمزیاري عباس؛ عباچی زاده کامبیز؛ محسنی مریم؛ حیدرنیا م؛  .109

 93-103: (13) 4. 1393. فصلنامه بیمارستان "بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: یک مطالعه کیفی

؛ سربخش پروین؛ نیرومند زندي کیانوش. بررسی تاثیر اجراي فرآیند رسولی مريمراستیان محمد لطیف؛ برزآبادي فراهانی زیبا؛  .110

 :24(87. )1393پرستاري و مامایی  بستري در بخش هاي جراحی. نشریه دانشکده ي بیمارانپرستاري بر کیفیت مراقبت پرستار

36-29  

ادراك مدرسین پرستاري از دشواري "؛ کاووسی امیر؛ کالگري شراره. رسولی مريمکالگري شهره؛ زاغري تفرشی منصوره؛  .111

 . 64-75: 12(1. )1394. مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی "نقش: مطالعه کیفی

)نویسنده مسؤول(؛ محمدي شاهبالغی فرحناز؛ علوي مجد حمید؛ میرزایی حمیدرضا؛  رسولی مريمحیدرزاده مهدي؛  .112

. مجله پرستاري و مامایی "بررسی ابعاد رشد پس از سانحه ناشی از سرطان در بیماران نجات یافته از آن"طهماسبی مامک. 

 .33-25:41(2. )1394جامع نگر 
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بررسی عوامل مرتبط با "؛ خداکریم سهیال؛ ترابی فائزه. ویسنده مسؤول(؛ خانعلی مجن لیال)نرسولی مريم ره؛ نوروزي طاه .113

. مدیریت ارتقاي "کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتی

 .1-4:11(3. )1394سالمت 

سنده مسؤول(؛ خانعلی مجن لیال؛ پورحسین قلی اسما؛ شیرین آبادي فراهانی اعظم؛ سروي )نوی رسولی مريمدشتی الهه؛  .114

. پژوهش "بررسی ارتباط خستگی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان با بستري مجدد نوزادان نارس"فاطمه. 

 1-11:10(2. )1394پرستاري 

نیاز مذهبی بیماران "یی فریده، زنده دل کاظم؛ علوي مجد حمید. ؛ یغمارسولی مريم )نويسنده مسؤول(؛ حاتمی پور خدیجه .115

 141-169: 6(21و  20. )1393 فقه پزشکی. "مبتال به سرطان

)نویسنده مسؤول(؛ محمدي شاهبالغی فرحناز؛ علوي مجد حمید؛ میرزایی حمیدرضا؛  رسولی مريمحیدرزاده مهدي؛  .116

: 14(4)  .1394. فصلنامه پایش "سانحه در بیماران مبتال به سرطانروان سنجی نسخه فارسی رشد پس از "طهماسبی مامک. 

473-467.  

شاخص هاي انتخاب ابزار ")نویسنده مسؤول(؛ یغمایی فریده؛ علوي مجد حمید.  رسولی مريمشیرین آبادي فراهانی اعظم؛  .117

 .1-13: 4( 4. )1394. مدیریت ارتقاي سالمت "COSMINمناسب براي انجام پژوهش در علوم سالمت: معرفی فهرست 

نیازهاي والدین طی دوران بستري کودك در بیمارستان: یک "؛ حسنوند شیرین. رسولی مريمسلمانی نیره؛ عباس زاده عباس؛  .118

 .1-9، 2، شماره 4. دوره 1394. فصلنامه پرستاري داخلی جراحی. تابستان "مطالعه کیفی 

د. حسابرسی مراقبت هاي پرستاري مرتبط با نوزاد مادر مبتال به دیابت. نوریان منیژه؛ نبویان ماجده؛ رسولی مریم؛ زایري فری .119

 .181-188: 8(3. )1394. پاییز مجله پرستاري مراقبت ویژه

بررسی عوامل مرتبط با سازگاري مادران با ")نویسنده مسؤول(؛ ایلخانی مهناز؛ علوي مجد حمید.  رسولی مريمپیربداقی منیره؛  .120

 .41-50:  9( 11) .1394بهمن  . مجله دانشگاه علوم پزشکی قم"طان بر اساس الگوي رويبیماري کودك مبتال به سر

)نویسنده مسؤول(؛ پاینده ابوالفضل؛ زاهد غزال؛ ایلخانی مهناز؛ فتح اله زاده انسیه؛ ترابی فائزه.  رسولی مريمعبادي نژاد زهرا؛  .121

: 4(3. )1394. پاییز امه پرستاري داخلی جراحیرطان. فصلنبررسی تاثیر حرکات موزون بر افسردگی خفیف کودکان مبتال به س

35-29. 

؛ صادق مقدم لیال؛ فرهادي اکرم؛ صادقی نرجس خاتون. رسولی مريمنظري شیما؛ فروغان مهشید؛ محمدي شاهبالغی فرحناز؛   .122

 210-218: 10(4. )1394شده در سالمندان. سالمند  تحلیلی بر مشخصات روان سنجی ابزارهاي سنجش حمایت درك

نویسنده مسؤول(؛ خانعلی مجن لیال؛ پورحسین قلی اسما؛ شیرین آبادي فراهانی اعظم؛ سروي ) رسولی مريمدشتی الهه؛  .123

 .25-36: 21(3) .1394 حیات. "مراقبت ویژه نوزادان عوامل نوزادي بستري مجدد نوزادان نارس در واحدبررسی "فاطمه. 

؛ خانعلی مجن لیال؛ پورحسین قلی اسما؛ شیرین آبادي فراهانی اعظم؛ سروي )نویسنده مسؤول( رسولی مريمدشتی الهه؛  .124

. فصلنامه مدیریت "دانمراقبت ویژه نوزا نسبت پرستار به بیمار و پیامدهاي آن در نوزادان و پرستاران بخش هاي"فاطمه. 

 .39-48: 4(2. )1394 پرستاري

)نویسنده مسؤول(. مروري بر نسخه نویسی در  رسولی مريمسجادي موسی؛ خوش نظر طاهره السادات؛ شارعی نیا حبیب؛  .125

 .67-75: 10( 4. )1394پرستاري. پژوهش پرستاري 

؛ علوي مجد حمید. موانع عملکرد مبتنی بر شواهد از دیدگاه دانشجویان رسولی مريمپاشایی پور شهزاد؛ اشک تراب طاهره؛  .126

 .117-126: 10( 4. )1394کارشناسی پرستاري: تحلیل محتواي کیفی. پژوهش پرستاري 

ه مسؤول(؛ اعظم شیرین آبادي فراهانی؛ نزهت شاکري؛ مهناز ایلخانی. ارتباط د)نویسن رسولی مريمحیدري سنگلجی مریم؛  .127

 .143-163: 9(34. )1394نگرش معنوي و امیدواري با کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به بیماري مزمن. فصلنامه اخالق پزشکی 

)نویسنده مسؤول(. ابزارهاي اندازه  رسولی مريمرابی فائزه؛ شیرین آبادي فراهانی اعظم؛ سجادي موسی؛ نیک سرشت فاطمه؛ ت .128

 .56-67. 1394گیري معنویت در مطالعات پرستاري ایران. تعالی بالینی 
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اعظم؛ شیري باغستانی احمدرضا؛ قهري سرابی علیرضا؛ شیرین آبادي فراهانی ؛ رسولی مريمجعفري زهرا؛ خانعلی مجن لیال؛  .129

بررسی میزان مطابقت مراقبت هاي پرستاري مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در حسین. 

 .87-94: 11(1. )1395بخش هاي مراقبت ویژه نوزادان. پژوهش پرستاري 

تجارب زیسته خودمدیریتی در  .رسولی مريمعالیی کرهرودي فاطمه؛ محمدي شاهبالغی فرحناز؛ حسینی محمدعلی؛  .130

 .425-434: 17(6. )1395: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1نوجوانان مبتال به دیابت نوع 

ارزیابی مراقبت در مراقبین  ؛ تحلیلی بر مفهومرسولی مريمفرهادي اکرم؛ فروغان مهشید؛ محمدي شاهبالغی فرحناز؛  .131

 ندان: مطالعه اي مروري. سالمند )پذیرش(خانوادگی سالم
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