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  اي سوابق حرفه

  
 

  مشخصات فردي        -1
     عباس عبادي: نام و نام خانوادگی             ·
  1347: سال تولد           ·
      مشهد: محل تولد            ·  

     متاهل: وضعیت تاهل            ·
  دانشگاه علوم      –سه راه اراج  –اقدسیه  –تهران : آدرس، محل کار            ·

 دانشکده پرستاري   - پزشکی بقیه اهللا                           
 

  22286057: شماره تلفن، محل کار           ·
   26127237فاکس، محل کار           ·

  
  :آدرس پست الکترونیکی           ·

 Ebadi1347@yahoo.com 
Ebadi1347@bmsu.ac.ir 

     
   

 

 سوابق تحصیلی  -2

 تاریخ فارغ التحصیلی رشته نام دانشگاه مقطع
 1370 پرستاري  مشهد کارشناسی

 1374 داخلی جراحی مدیریت شهید بهشتی کارشناسی ارشد
 1388 آموزش پرستاري تربیت مدرس  تخصصی  دکتري

 
  
 

mailto:Ebadi1347@yahoo.com
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  سوابق شغلی       -2
انس قلب ، داخلی  و آي سی یو جراحی قلب از ژسابقه بالینی در بخش هاي اورژانس ، چشم ، اور •

 تا کنون 1368سال 
 علوم پزشکی  و آزاد اسالمیمختلف  تدریس در دانشگاه هاي  •

  
   دوره هاي آموزشی       -3

 کمی و کیفی کارگاه هاي مختلف روش تحقیق •
 شیابی آموزشیزکارگاه هاي مختلف روش تدریس و ار •
• Scientific Writing 
• Faculty Development Course 

  
 زبان           -4

 انگلیسی •
 

  )   زمینه هاي مورد عالقه تحقیقاتی (اي  هاي حرفه مندي عالقه -۵
 )طراحی و هنجاریابی ( ابزار سازي  •
 کیفیت زندگی •
 مدیریت آموزشی •
 پروتکل هاي پرستاريتدوین  •

   
  اي  ها و فعالیت هاي حرفه عضویت -۶
 تا کنون 1388از  عضو هیات مدیره انجمن علمی پرستاري ایران •
 تا کنون 1383از  ایران نظام پرستاريسازمان عضو  •
  1390از  نظام پرستاري شهر تهران عضو هیات مدیره •
 1390 نقشه راه پرستاري تدوین عضو کمیته کشوري •
 1392شوراي سیاست گذاري پرستاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  عضو •
 تاکنون 1387آموزشی دانشکده پرستاري  -مدیر مسئول فصلنامه علمی  •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پرستاري مراقبت ویژه •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاري •
 )دانشکده پرستاري مامایی تهران( پژوهشی حیات  عضو هیات تحریریه مجله علمی •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی افق پرستاري •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقا سالمت •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی آموزش پرستاري •
 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی انعکاس امید زاهدان •
 تحریریه مجله علمی ترویجی راهبردهاي اموزشعضو هیات  •
 1388عضوکمیته دانش پژوهی دانشگاه  •
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 1391-1387)عج... (عضوشوراي پژوهش مرکز تحقیقات علوم رفتاري پژوهشگاه بقیه ا •
  1374از سال ) عج... ( بقیه ا عضویت در شوراهاي آموزش و پژوهش دانشکده و دانشگاه •

   
  انتصابات آکادمیک  - 7

 1373 – 74مسئول امور بالینی دانشکده پرستاري  •
 1374- 76معاون آموزش و پژوهش دانشکده پرستاري   •
   1376-  78مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاري  •
 1378 -83جراحی  –داخلی آموزشی پرستاري مدیر گروه  •
 1383- 84مدیر کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  •
 تا کنون 1387از سال  ) عج... (بقیه ا یس دانشکده پرستاريئر •
  1391تا  86دانشگاه از سال EDC مسئول کمیته ارزشیابی  •
 1392تا   1388ي از دانشکده پرستار ممیزي دبیر کمیته منتخب •
از سال  ) عج... (بقیه ا مسئول گروه آموزشی دوره هاي دکتري تخصصی دانشکده پرستاري •

 1391تا   1387
 برنامه استراتژیک دانشکده پرستاريرئیس کمیته تدوین  •

   
 اي و تجربیات آموزشی  سابقه کار حرفه-8
 دوره کارگاه  ابزار سازي در مطالعات کمی 9مدرس  •
 کارگاه مدیریت خدمات پرستاري 5مدرس  •
 کارگاه روش هاي نوین ارزشیابی درآموزش 6مدرس •
 تحلیل داده هاي کیفی مدرس کارگاه روش •

 
 هاي آموزشی  دیگر شایستگی          -9

   
 تجربیات پژوهشی         -10

    
 پایان یافته/پروژه هاي در دست اجرا -11
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 ) استاد راهنما، استاد مشاور(هاي دانشجویی  نامه نظارت بر پایان -12

 :در دوره کارشناسی ارشد  استاد راهنما .1
. ، حسن رفعتی، ابوالقاسم مصطفی  ) راهنما(،عباس عبادي  ).دانشجو ( فرزاد رجبی یکتا -1

   1376بررسی تاثیر مراقبت هاي پرستاري برنامه ریزي شده بر رفع احتباس ادراري بعد از اعمال جراحی
، مصطفی قانعی، علی اکبر کریمی  ) راهنما(عباس عبادي ).دانشجو (سید محمدرضا مومنی -2

ازان شیمیایی مبتال به در جانب SPO2تاثیر تغییر وضعیت هاي مختلف بدنی بر .زارچی 
COPD.1378  

. علی اکبر کریمی زارچی . شهرام توفیقی .  ) راهنما(عباس عبادي - )دانشجو (بتول نحریر -3
  1380. و طالقانی... بررسی تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان بقیه ا

علی اکبر . مسعود سیرتی نیر. )راهنما(عباس عبادي  .)دانشجو (محمد حداد عبدل آبادي -4
نظرات پرستاران در مورد تاثیر طرح کارانه بر عملکرد پرستاران بیمارستان بقیه  بررسی. کریمی زارچی

  1381. )عج...(ا
علی اکبر کریمی  زاده، مرتضی خاقانی .)راهنما(عباس عبادي، ) دانشجو (اشرف قمچیلی -5

اثربخشی عملکرد سرپرستاران بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاري و . زارچی
 .1383بیمارستانهاي نظامی شهر تهران در

بررسی وضعیت . ) راهنما(شهرام توفیقی . )راهنما(عباس عبادي، ) دانشجو (شهدخت پورابراهیم   - 6
 1380. مدیریت ایمنی بیمارستان نجمیه

بررسی . علی بمان زارعی . سهیل نجفی .)راهنما( عباس عبادي). دانشجو (محمود فخارزاده      - 7
 CABGدر بیماران شاخص هاي استرس اکسیداتیو تأثیر ساکشن داخل لوله ناي بر تغییرات فعالیت 

.1385  
 .فروغ سرهنگی.  دکترمصطفی  معین . )راهنما(عباس عبادي، ) دانشجو (زاد پریسا بزرگ -8

بررسی تاثیر آموزش به شیوه نقشه کشی مفهومی بر نحوه استفاده دارویی در کودکان آسمی مراجعه 
  1387. کننده به مرکز طبی اطفال

دکتر سید جواد .  زاده مرتضی خاقانی  ) راهنما(. عباس عبادي، ) دانشجو (شهال یوسفی  -9
بررسی تاثیر دو روش آموزش حضوري و غیر حضوري به شیوه مبتنی بر شایستگی بر آمادگی . حسینی 

  1387. پرستاران در مواجهه با حوادث بیولوژیک 
دکتر نعمت اله )مشاور(سید داوود تدریسی.)راهنما(عباس عبادي). دانشجو (حکیمه عرب نژاد -10

 مرتبط پنومونی میزانبررسی تاثیر مراقبت هاي پرستاري برنامه ریزي شده بر  .)رمشاو(جنیدي

  1390.در بیمارستان هاي نظامی منتخب)VAP(باونتیالتور
پا بر شاخص هاي فیزیولویک و  یژ بازتاب تاثیرماسا .)راهنما(عباس عبادي). دانشجو(پرستو کاوئی -11

 در دست اجرا. 1392. زمان جداسازي از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران جراحی قلب باز
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 دکتري تخصصیدر دوره استاد راهنما  .2
دکتر عباس  و دکتر مسعود فالحی.)راهنما(عباس عباديدکتر  ).دانشجو(مسعود سیرتی نیر .1

روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی در خوادث پس از استرس ناشی از طراحی و  ).نامشاور (توالیی
 .  1391 ) عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی .جنگ

دکتر مهشید فروغان و دکتر   .)راهنما(دکتر عباس عبادي  ). دانشجو(سهیل نجفی مهري .2
دانشگاه علوم  . پدیدارشناسی مفهوم خستگی در مصدومین شیمیایی .)مشاورین ( مجیده هروي

 . 1391) عج...(بقیه ا پزشکی
دکتر فاطمه الحانی و دکتر ناهید  .)راهنما(دکتر عباس عبادي  ).دانشجو(جمیله مختاري نوري .3

 .تبیین فرایند مدل الگو محوري در آموزش دانشجویان پرستاري و طراحی مدل مناسب. )ن امشاور(  رژه
 )عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی. 1391

طراحی مدل مراقبت پرستاري در ). راهنما(دکتر عباس عبادي  ).دانشجو(امیر واحدیان عظیمی .4
) عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی 1391.و طراحی مدل مناسب تحت تهویه مکانیکیبیماران ترومایی 
 دردست اجرا

پدیدارشناسی مفهوم اضطراب مرگ  ).راهنما(دکتر عباس عبادي  ).دانشجو( اسید حمید شریف نی .5
 دردست اجرا) عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی 1392.  در جانبازان

ي راهنما(دکتر عباس عبادي  .)راهنماي اول(دکتر مهوش صلصالی. )دانشجو(فرنوش رشوند .6
یک مطالعه ترکیبی اکتشافی  :مراقبت پرستاري ایمن اعتبار سنجی ابزار ارزیابیراحی و ط ).دوم

 دردست اجرا.   تهران دانشگاه علوم پزشکی 1391.متوالی
دکتر عباس عبادي  .)راهنماي اول( طاهره سیما شیرازيدکتر  ). دانشجو(فاطمه حارث آبادي .7

شهر  هسال 4-6در کودکان  اعتباریابی آزمون تصویري بیان نحو فارسیو طراحی   ).ي دومراهنما(
 دردست اجرا  .بهزیستی و علوم توانبخشیدانشگاه  1392.تهران

).  ي دومراهنما(دکتر عباس عبادي  ).راهنماي اول(شهرام توفیقی دکتر ). دانشجو(مناف عبدي  .8
هوش     مراقبت ویژه بیمارستان با رویکرد هاي بخشارزیابی کیفیت مراقبت در  طراحی مدل 

 دردست اجرا 1392.)عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی .تجاري
طراحی و ). ي دومراهنما(دکتر عباس عبادي  دکتر حمید خانکه و. )دانشجو(اسماعیل حیدرانلو .9

 دانشگاه علوم پزشکی .بیمارستان ها در مقابله با حوادث و بالیا عملکردي ابزار ارزیابی آمادگی اعتباریابی
 ردست اجراد.   1392 ) عج...(بقیه ا

اقدام پژوهی : ارتقاي کیفیت آموزش بالینی).راهنما(دکتر عباس عبادي  ). دانشجو(بتول نحریر .10
 دردست اجرا1392) عج...(بقیه ا دانشگاه علوم پزشکی . مشارکتی

دکتر فریبا ). راهنما( و دکتر عباس عباديدکتر عباس عباس زاده ).دانشجو(نیلوفر ظفرنیا  .11
دانشگاه علوم  بالینی اخالقی پرستارانطراحی و روانسنجی ابزار سنجش صالحیت  ).مشاور(برهانی 

 .در دست اجرا .  پزشکی کرمان

راحی و ط). ي دومراهنما( و دکتر عباس عباديدکتر اصغر دالوندي ).دانشجو( فاطمه منجذبی .12
دانشگاه علوم بهزیستی و  . COPDدر سالمندان مبتال به ) ADL(الیت هاي روزانهعفروانسنجی ابزار 

 1392.در دست اجرا .  توانبخشی
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تجربه زیسته همسران مصدومین دچار استرس  ).راهنما(دکتر عباس عبادي  ).دانشجو(حمید حجتی .13
واحد ( دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپو اهواز.   تفسیري یک مطالعه پدیدار شناسی: پس از حادثه جنگی

 دردست اجرا  1392 )ی اروندبین الملل
طراحی و  ). راهنما( و دکتر عصمت نوحی دکتر عباس عبادي ).دانشجو(بهاره آخوند زاده .14

واحد بین (دانشگاه علوم پزشکی کرمان .پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان اعصاب  و روان روانسنجی 
 .در دست اجرا .  )الملل

   

  دکتري تخصصیدر پایان نامه هاي استاد مشاور  .3
طراحی ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( دکتر عیسی محمدي). دانشجو(حسین محمودي  .1

 )عج...(بقیه ا علوم پزشکی دانشگاه .1390اورژانس بخش در از بیماران و ارزشیابی مدل مراقبت
دکتر  و دکتر ناهید دهقان نیري) .راهنما( دکتر مهوش صلصالی).دانشجو(سیده فاطمه جاللی نیا .2

 .1390.بر دانشجویان پرستاري آموزش مبتنی بر شواهدپیامدهاي کمی و کیفی ).مشاور( عباس عبادي 
 )عج...(بقیه ا علوم پزشکی دانشگاه

 ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( دکتر زهره ونکی). دانشجو(سید محمد خادم الحسینی  .3
بقیه  علوم پزشکی دانشگاه .1391  .طراحی و ارزشیابی مدل آموزش بالینی در دانشجویان پرستاري

 )عج...(ا
دکتر  دکتر محمد رضا سرمدي  و). راهنما(سید محمد شبیريدکتر ).دانشجو(سهیال حافظی .4

 دانشگاه پیام نور. 1392. حیط زیستمطراحی مدل آموزش ).انمشاور( عباس عبادي 
( دکتر عباس عبادي ) . راهنما(دکتر آرمین زارعیان).دانشجو(محمد مهدي ساالري .5

 دانشگاه .اندازه گیري ویژگی هاي روانسنجی  پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستارانطراحی و ).مشاور
 .دردست اجرا )عج...(بقیه ا علوم پزشکی

طراحی .)مشاور(عبادي دکتر عباس). راهنما( دکتر جعفر اصالنی).دانشجو(محمدعلی خوشنویس .6
بقیه  علوم پزشکی دانشگاه .در مصدومین شیمیایی) ژ تریا(و تدوین دستورالعمل هاي اولویت بندي 

 .)عج...(ا
دکتر .)مشاور(دکتر عباس عبادي). راهنما(وش پازارگاديرندکتر  مه). دانشجو(سیما زهري  .7

ارایه برنامه درسی دوره کارشناسی پوسته پرستاري مبتنی بر رویکرد انسان ) مشاور(منصوره زاغري
 در دست اجرا )عج...(بقیه ا علوم پزشکی دانشگاه . 1390.گرایانه و تعیین مقبولیت علمی و عملی

طراحی الگوي  ).مشاور(دکتر عباس عبادي). راهنما( دکتر زهره ونکی ).دانشجو(زهره وفادار .8
 در دست اجرا )  عج...(بقیه ا علوم پزشکی دانشگاه .سالمتآموزش بین حرفه اي در آموزش علوم 

طراحی و  ).مشاور(دکتر عباس عبادي ).راهنما(دکتر علی فتحی ).دانشجو(محمد افضلی .9
در دست  )عج...(بقیه ا علوم پزشکی دانشگاه هاي زندگی درکارکنان نظامی روانسنجی پرسشنامه مهارت

 .اجرا
محمدعلی  دکتر .دکتر عباس عبادي ).راهنما(دکتر اعظم بحیرایی ).دانشجو( فرزانه سلطانی .10

مرتبط با رفتارهاي  ت کنندهو محافظعوامل خطرساز  )مشاوران(دکتر عباس رحیمیو  چراغی
 .در دست اجرا . دانشگاه علوم پزشکی تهران .یک مطالعه ترکیبی :نوجوانانپرخطر 

دکتر علوي دکتر عباس عبادي و  ).راهنما(طاهره اشک تراب دکتر ). دانشجو(سیمین طهماسبی .11
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تبیین تجربیات پرستاران از فرایند اجتماعی شدن حرفه اي و طراحی ابزاري معتبر و  ).مشاوران( مجد
 .در دست اجرا .شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی .پایا

طراحی و  .)همکار(دکتر عباس عبادي ).راهنما(دکتر اعظم بحیرایی ).دانشجو(شیرین شهبازي .12
دانشگاه علوم پزشکی  .یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی :آزمون ابزار مولفه هاي شروع مصرف دخانیات در زنان

 .در دست اجرا  .تهران
دکتر دکتر عباس عبادي و  ).راهنما(دکتر تقی زاده و دکتر ودادهیر).دانشجو(ه بهمنشتفرش .13

: زینی مدرن و سنتیگرفتارهاي باروري زنان در الگوهاي همسر  ).مشاوران( عباسی و دکتر پوررضا
 .در دست اجرا .دانشگاه علوم پزشکی تهران .ترکیبی توضیحی متوالییک مطالعه 

دکتر عباس  ).مشاور(مالزمزهرا  دکتر ).راهنما(فرخنده شریفدکتر ).دانشجو(الدن زرشناس .14
دانشگاه علوم  .روانسنجی پرسشنامه تعلق حرفه اي در دانشجویان پرستاري طراحی  و. )همکار(عبادي
 .در دست اجرا . شیرازپزشکی 

دکتر عباس  ).راهنما(دکتر فیروزه رئیسیدکتر زهره پارسا یکتا و  ).دانشجو(زهرا شاهواري .15
یک : سنجش رضایت جنسی در زنان متاهل ایرانی اعتباریابی پرسشنامهو طراحی  . )مشاور(عبادي

 .در دست اجرا  1392.دانشگاه علوم پزشکی تهران .مطالعه ترکیبی 
 ).مشاور(دکتر عباس عبادي  و )راهنما(دکتر سرور پرویزي). دانشجو(افسانه صدوقی اصل .16

دردست 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران .طراحی و روانسنجی پرسشنامه شجاعت اخالقی پرستاران
 اجرا

زهرا بهبودي مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت  دکتر ).دانشجو(زاده ساعیه  اسماعیلسارا  .17
ابزار سالمت باروري و جنسی طراحی و روانسنجی  )مشاور(دکتر عباس عبادي  و) راهنما( نصرآبادي

 دردست اجرا1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران .یک مطالعه ترکیبی اکتشافی :  HIVدر زنان مبتال به

دکتر کاملیا ترابی زاده، و دکتر ) راهنما(دکتر  سکینه غالمزاده ). دانشجو(مرضیه شایسته فر .18
طراحی و  روان سنجی پرسشنامه حساسیت اخالقی  )انمشاور(دکتر عباس عبادي  و فریبا برهانی

 دردست اجرا1392. شیرازدانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان پرستاري ایران

ودکتر یحیی قائدي، دکتر ) راهنما(دکتر محمد علی چراغی). دانشجو(فاطمه خوشنواي فومنی   .19
رابطه بین فلسفه ورزي و تاب آوري در نوجوانان مورد غفلت ). مشاور(دکتر عباس عبادي  عباس عبادي

 دردست اجرا1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران .مطالعه اي ترکیبی: واقع شده

دکتر عباس ) راهنما(دکتر حمید خانکه و دکتر کیان نوروزي). دانشجو(سید طیب مرادیان .20
مکانیکی  سالمتی به بیماران وابسته به تهویهتبیین فرایند ارایه خدمات ).مشاور(دکتر عباس عبادي  عبادي

 دردست اجرا1392. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. در منزل

طراحی  ).مشاور(دکتر عباس عبادي). راهنما( دکتر مرتضی خاقانی زاده ).دانشجو(مجتبی قنبري .21
در دست    1392 )عج...(ادانشگاه علوم پزشکی بقیه  .الگوي یادگیري مادام العمر در دانشجویان پرستاري 

 اجرا
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  :ناظر رساله هاي دکتري
رآیند ارتقاء کفایت مندي پرستاران بالینی ف). راهنما(دکتر ناهید دهقان نیري). دانشجو(فلور رحیم آقایی .1

 1389. دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارایه مدل: در نقش خود

تاثیر گروه همتایان در ارتقاي وضعیت سالمت ). راهنما(دکتر طاهره اشک تراب ). دانشجو(مریم میالنی .2
 1390.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جسمی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

پایا  کارگیري ابزاري معتبر وطراحی و به ).راهنما(دکتر  طاهره اشک تراب). دانشجو(فروزان آتش زاده  .3
 .هاي مراقبت ویژه بر اساس الگوي کورلیجهت بررسی تنیدگی اخالقی و پیامدهاي آن در پرستاران بخش

 1391.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی جهت ).  راهنما(دکتر ناهید دهقان نیري). دانشجو(تهمینه صالحی  .4
 1391. دانشگاه علوم پزشکی تهران. بخش اورژانسارتقاي کیفیت خدمات بالینی  در 

تبیین فرایند شکل گیري تصویر ذهنی ). راهنما(دکتر مهوش صلصالی). دانشجو(مرتضی رضایی آدریانی  .5
 1391. دانشگاه علوم پزشکی تهران. مردم از پرستاري

بتنی بر شواهد از جرا وارزشیابی مراقبت پرستاري م). راهنما(دکتر مهوش صلصالی). دانشجو(شکوه ورعی .6
. دانشگاه علوم پزشکی تهران  .مطالعه ترکیبی: بیماران مبتال به زخم پاي دیابتی بر اساس مدل آیووا

1391 

طراحی الگوي ارزشیابی بالینی دانشجویان ). راهنما(دکتر مهرنوش پازارگادي). دانشجو(شراره خسروي  .7
 1391.پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی الگوي نظام مدیریتتغییر در دانشکده هاي ).راهنما(دکتر هومان منوچهري). دانشجو(چیانآلیس خا .8
 1392.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.  1پرستاري و مامایی تیپ

تبیین فرایند ارایه خدمات پیش بیمارستانی در ). راهنما( دکتر حمید رضا خانکه). دانشجو(شاهرخ علی نیا .9
 1392.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. هرانتر حوادث ترافیکی شه

فرایند مراقبت از خود در بیماران مبتال ). راهنما(دکتر نورالدین محمدي). دانشجو(علی حسن پور دهکردي .10
 1392.دانشگاه علوم پزشکی تهران. از طراحی مدل اورم: به هپاتیت مزمن

یین فرایند سازگاري با دوره ي گذر سازمانی و ارئه تب). راهنما(دکتر رضا نگارنده). دانشجو(جلیل عظیمیان .11
 1392.دانشگاه علوم پزشکی تهران. ت تسهیل فرایند سازگاريهراه کار هاي مناسب ج

آزمون و توسعه ي مدل خطاهاي دارویی ). راهنما( دکتر منصوره زاغري). دانشجو(مرضیه پازوکیان .12
 1392.ید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شه. مطالعه ي تلفیقی: پرستاران

بررسی ادراك بیماران مبتال به سرطان از نیازهاي ). راهنما(دکتر مریم رسولی ). دانشجو(خدیجه حاتمی .13
دانشگاه علوم پزشکی شهید . طراحی و روانسنجی مقیاس یررسی نیازهاي بیماران مبتال به سرطان: معنوي
 1391).بین الملل(بهشتی
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طراحی و روانسنجی مقیاس سازگاري در افراد ). راهنما(عابد سعیديدکتر ژیال ). دانشجو(نادره نادري منش .14
 1391).بین الملل(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .دچار قطع اندام تحتانی

بررسی تاثیر گسترش  نقش آموزشی پرستار بر ). راهنما(دکتر مریم رسولی  ). دانشجو(پروانه خراسانی .15
 1391.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.پژوهی ترکیبی اقدام: پیامدهاي مراقبتی  بیماري مزمن

طراحی  و روانسنجی پرسشنامه خشونت محل کار ).راهنما(دکتر مسعود فالحی). دانشجو(فرشته نجفی .16
 1391.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. علیه  پرستاران

ارایه مدل : یت پرستاري تبیین فرایند مدیر ).راهنما( فضل اله احمديدکتر ). دانشجو(ساالرعلیرضا  .17
 1391.دانشگاه تربیت مدرس مدیریتی

پرستاري ایران در دوره هشت ). راهنما(دکتر حمید پیروي و دکتر زهره پارسا یکتا). دانشجو(فتانه قدیریان  .18
 1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران. تاریخی –یک مطالعه توصیفی : سال دفاع مقدس

طراحی مدل برنامه درسی پنهان در دوره  ).راهنما(اشک ترابدکتر طاهره ). دانشجو(زهره کریمی .19
 1391.دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز . کارشناسی پرستاري

تبیین فرآیند مواجهه مدرسین پرستاري  ).راهنما(دکتر ابوالفضل رحیمی ). دانشجو(امیرحسین پیشگویی  .20
 1391).عج...(علوم پزشکی بقیه ادانشگاه . رویکرد نظریه پایه : ايبا تعارض نقش حرفه

تبیین فرایند تبعیت از رژیم درمانی در زنان دیابتی  ).راهنما(دکتر مهوش صلصالی). دانشجو(فاطمه غفاري .21
 1391. دانشگاه علوم پزشکی تهران .باردار و ارایه یک مدل کاربردي

طراحی مدل : تبیین فرایند ارتقاؤ شغلی پرستاران). راهنما(مسعود فالحی دکتر). دانشجو(محمدرضا شیخی .22
 .1392 علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه

  يپرستار یاعتباربخش  "). راهنما(دکتر مهوش صلصالی و دکتر زهرا راهنورد ). دانشجو(سریه پورتقی .23
 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران. تحلیل عوامل تاثیرگذار: بالینی

بررسی پایایی شاخص هاي  ). راهنما(محسن ناصري و دکتر مجدزاده دکتر). دانشجو(مرتضی مجاهدي .24
  1392.دانشگاه شاهد. تعیین مزاجو روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا 

تبیین چارچوب مفهومی مراقبت پرستاري کل نگر و ). راهنما(دکتر عیسی محمدي) دانشجو(ناهید عاقبتی .25
 1392. دانشگاه تربیت مدرس. د ویژهشسی اراحی برنامه درسی پرستاري کارشنارط

طراحی و روانسنجی ). راهنما(دکتر نعیمه سید فاطمی و فروغ رفیعی) دانشجو( مهناز مدانلو -معصومه  .26
 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران. ابزار تبعیت از درمان در بیماران مزمن

پرسشنامه توانمندي خانواده در  روانسنجیطراحی و ). راهنما(دکتر منیره انوشه ) دانشجو( شهناز پوالدي .27
 1392. دانشگاه تربیت مدرس. مراقبت از سالمند

رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت  و عومال مرتبط ). راهنما(دکتر طاهره اشک تراب). دانشجو(میمنت حسینی .28
وم پزشکی دانشگاه عل. آزمون الگوي پندر: با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاري دانشگاه هاي تهران

 1392).بین المللشعبه (شهید بهشتی

 کی: در قرن حاضر رانیا يروند پرستار نییتب ). راهنما(سرور پرویزي دکتر ). دانشجو(افسانه رئیسی فر .29
 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران .یشفاه یخیمطالعه تار

فرایند اجتماعی شدنحرفه اي دانشجویان ). راهنما(حمید پیروي دکتر ). دانشجو( محمدرضا دین محمدي .30
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 1392 .دانشگاه علوم پزشکی تهران .کارشناسی پرستاري

طراحی و روانسنجی ابزار اندازه گیري مراقبت .  )راهنما(دکتر ناهید دهقان نیري). دانشجو(مریم آقابراري .31
 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران .بیهوده

الگوي طراحی .  )راهنما(صلصالی و دکتر مهرنوش پازارگاديمهوش دکتر ). دانشجو(جمیله محتشمی .32
شعبه (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .بهداشت روانیدروس شایستگی بالینی در دانشجویان پرستاري 

 1392).بین الملل

 تبیین فرایند مالقات از بیماران بستري در بخش هاي.  )راهنما(بریم نژاد  لیلیدکتر ). دانشجو(ا طیبیرزه .33
 1392. پزشکی تهران دانشگاه علوم. مراقبت ویژه

خانواده در  –تعارض کار .  )راهنما(تقی زاده و دکتر عیسی محمدي  زیبا دکتر). دانشجو(راضیه باقر زاده  .34
 1392. دانشگاه علوم پزشکی تهران.  طراحی و روانسنجی ابزار: زنان شاغل

آمادگی دل طراحی م . )راهنما( کیان نوروزيحمید خانکه و دکتر دکتر ). دانشجو(سیده نگارخمامی .35
 1392 بهزیستی و توانبخشی  علوم دانشگاه.  ادث و بالیا واجهه با حوپرستاران در م

 بررسی و زندگی زبان ابزارِ اعتباریابی و ساخت . )راهنما( بهناز دوراندکتر ). دانشجو(مهدي محمدي .36
. )عج...(دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا .شغلی فرسودگی عالئم بر زندگی زبان بر مبتنی مداخله اثربخشی

1393 

توانبخشی در بیماران مبتال به  مراقبتیطراحی مدل  . )راهنما( مسعو فالحیدکتر ). دانشجو( سمیه غفاري .37
 1392 بهزیستی و توانبخشی  علوم دانشگاه.  مولتیپل اسکلروزیس

در بیماران  قلبی تبیین فرایند باز توانی . )راهنما(سید علی محمد حسینیدکتر ). دانشجو( پرند پورقانع .38
 .1393 . بهزیستی و توانبخشی علوم دانشگاه.   ) CABG(جراحی قلب باز

 تحلیل مفهوم منزلت.  )راهنما(دکتر ژیال عابد سعیدي و دکتر طاهره اشک تراب). دانشجو(رقیه اسمعیلی .39
 1392).شعبه بین الملل(بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید. سالمندان از منظر پرستاري

  
  

 کارشناسی ارشددر دوره هاي  استاد مشاور .4
بررسی تاثیر ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما(زهرا حاجی امینی ). دانشجو(امین اجلی  .1

 آموزش مهارت هاي زندگی بر کاهش واکنش هاي هیجانی نامناسب نوجوانان در مدارس راهنمایی دولتی
1387 

بررسی بکارگیري ). مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( فرزانه ذیقیمت). دانشجو( زینب نادري  .2
 )عج... ( پروسید بر کیفیت زندگی بیماران مصروع مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا –الگوي پرسید 

1387 
). مشاور(دکتر عباس عبادي ).راهنما(مرتضی خاقانی زاده دکتر .)دانشجو( اسماعیل حیدرانلو .3

 .1387 بخش اورژانس بیمارستان سهید محالتی برعملکرد Focus PDCAبررسی تاثیر اجراي 
). مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما(محمد مهدي ساالري). دانشجو(سودابه مهدي زاده .4
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مصدومین شیمیایی مبتال به بونشیولیت  بررسی تاثیر بکارگیري مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی
 1387. انسدادي

بررسی مقایسه اي ) مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( اکرم مالکی). دانشجو(مرجان دلخوش .5
تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر رفتارهاي بهداشتی دختران مقطه راهنمایی مدارس منتخب تهران 

1387. 
بررسی تاثیر  ). مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( حسین باباتبار).دانشجو(علی اکبر فردوسی .6

 1386.دوره غواصی بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی غواصان تحت آموزش نیروي دریایی سپاه
بررسی میزان ).مشاور(  دکتر عباس عبادي).راهنما( فخرالدین فیضی). دانشجو(محمد میرزایی .7

 هر تهرانشآمادگی حرفه اي نظامی شاغل در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا در 
1386. 

بررسی رابطه  ).مشاور( عباس عباديدکتر  ).راهنما( مرتضی خاقانی زاده).دانشجو(منظر رحمانی .8
 .استرس شغلی با کیفیت زندگی کاري پرستاران در بیمارستان هاي منتخب نیروهاي مسلح شهر تهران

1386   
مقایسه تاثیر  ،) مشاور( عباس عباديدکتر مهري،   سهیل نجفی ).دانشجو(کلیانی مجید نجفی .9

) VO2max(بدون ماسک میالد بر حداکثر میزان اکسیژن مصرفی  NBCلباس کار نظامی و لباس
.1385 

بررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما( محمد مهدي ساالري ).دانشجو(حاجی یحیی  .10
 .1387امام حسینتاثیر مدیریت استرس بر سالمت عمومی دانشجویان دوره آموزش عمومی  دانشگاه 

بررسی ).مشاور( دکتر عباس عبادي .  )راهنما( محمد خادم الحسینی .)دانشجو(حسین رضایی .11
     1387.تاثیر آموزش نظامی بر آمادگی جسمانی و سالمت روانی دانشجویان دوره عمومی پاسداري

میزان بررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما( رمضان رحمانی). دانشجو(ایرج مقدم .12
 1387 .فراوانی هیپوناترمی و ویژگی هاي مبتالیان به آن در دانشجویان دوره آموزش تکاوري اصفهان

بررسی تاثیر اجراي  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(عبداهللا ثقفی ).دانشجو(علیرضا بینش  .13
 1387. در آمادگی بیمارستان امام سجاد در مقابله با بحران HICSسیستم 

یررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( مهدي صادقی شرمه).دانشجو(رزمجویی نسرین  .14
 CABG. 1387تاثیر بکار گیري مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل جراحی 

بررسی  ). مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما(مسعود سیرتی نیر).دانشجو (محبوبه افضلی .15
 1388 ماساژ یخ با طب فشاري و درمان نما بر شدت درد زایمان در زنان باردارمقایسه اي تاثیر 

بررسی مقایسه  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما(مسعود سیرتی نیر ). دانشجو(اعظم صادقی .16
 .اي تاثیر آموزش آرام سازي پیشرونده عضالنی و تمرینات بدنی بر سطخ سالمت عمومی زنان باردار

1387. 
بررسی تاثیر   ).مشاور( دکتر عباس عبادي .)دانشجو (فرزانه ذیقیمت).دانشجو (مرادينسترن  .17

 CABG 1384الگوي اعتقاد سالمتی در اتخاذ رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی در بیماران تحت 
بررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(فرح روز همدانی زاده ).دانشجو (مهوش بنی تراب .18

با حطاهاي پرستاري منجر به دادخواست علیه پرستاران در پرونده هاي ارجاعی به سازمان  عوامل مرتبط
 1384 .1380-1383پزشکی قانئنی دز طی سال هاي 

بررسی ارتباط بین   ).مشاور(  عبادي عباس ).راهنما(اسدزندي مینو ).دانشجو (دغالمی محم .19
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 1384.اثر بخشی کار خود  و درك آنان ازدرك پرستاران از رفتارهاي توانمند کننده سرپرستاران 
بررسی ارتباط  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( مرتضی خاقانی زاده).دانشجو(ثقفی... عبدا .20

 ).عج...( سبک رهبري سرپرستاران با تنیدگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان هاي دانشگاه بقیه ا
1380 

 )مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( خوشنویس محمد علی ).دانشجو(سید داوود تدریسی .21
 1381.با رضایتمندي بیماران  بررسی ارتباط سبک رهبري سرپرستاران

 ).مشاور( دکتر عباس عبادي .  )راهنما( محمد خادم الحسینی).دانشجو(فخرالدین فیضی .22
 1380 بررسی روش هاي ارزشیابی آموزشی در دانشکده هاي پرستاري منتخب تهران

بررسی ).مشاور( دکتر عباس عبادي .  )راهنما( مسعود سیرتی نیر  ).دانشجو(محموديحسین  .23
و ارتش ... رابطه فشار هاي روانی و کارایی مدیران پرستاري بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

 1380 تهران
یررسی تاثیر  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ). راهنما(  طیبی علی) . دانشجو( افسانه رئیسی فر .24

 1388.تحت پیوند کلیهبکار گیري مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران 
بررسی .    )مشاور( . عباس عبادي ). راهنما( بتول نحریر،) دانشجو (سید یوسف ضیاءنژاد   .25

مقایسه اي  تاثیر دو روش آموزش حضوري و غیر حضوري بر میزان دانش و نگرش سربازان در مورد 
  .1388راههاي انتقال و نحوه پیشگیري ار بیماري ایدز  

.   )مشاور( . عباس عبادي ). راهنما( محمد مهدي ساالري،) دانشجو (منوچهر هاشم زاده  .26
 . 1388.خود امدادي نیروهاي پیاده نظامطراحی و ساخت کیف کمک هاي اولیه 

اعتباریابی و .   )مشاور( . عباس عبادي ). راهنما( الهه متحدیان ) . دانشجو ( آذر محمدیاري .27
بخش مراقبت هاي در بیماران بزرگسال بستري در  Ramsy آرامسازيتعیین سطح پایایی مقیاس 

 .1388.ویژه
اعتباریابی و پایایی .   )مشاور( . عباس عبادي ). راهنما( داوود تدریسی) . دانشجو (عظیم عزیزي  .28

آرام سازي گالسکو اصالح شده پالما و کوك در بیماران برگسال بستري در بخش مراقبت سطح مقیاس 
 .1388.هاي ویژه بیمارستان هاي منتخب تهران 

تاثیر بررسی .  )مشاور( . عباس عبادي ). راهنما( مهدي صادقی شرمه) . دانشجو (آزادیان مرضیه .29
ماساژیخ بروضعیت تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تخت شیمی درمانی در بیمارستان هاي منتخب 

 1388.تهران 
تاثیرسی باند در  ). مشاور( دکتر عباس عبادي ).راهنما( حسین باباتبار).دانشجو(بهنام محسنی  .30

 .1388.پیشگیري از تهوع و استفراغ پس از جراحی شکمی مردان
مقایسه دو .   )مشاور(  عباس عبادي ). راهنما( فروغ سرهنگی) . دانشجو ( معصومی هممعصو .31

 .1388. روش تدریس نقشه کشی مفهومی و سخنرانی بر یادگیري معنا دار
اعتبار یابی و انطباق    ). مشاور( عباس عباديمهري،   سهیل نجفی ).دانشجو(شادي پشندي .32

   1389.در مجروحین شیمیایی مبتال به برونشیولیت انسدادي ستگیخفرهنگی پرسشنامه چند بعدي 
 . )مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( زهرا حاجی امینی ). دانشجو( ضرغام چراغعلی پور .33

     1389.مقایسه استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیر نظامی شهر تهران 
( دکتر عباس عبادي ) . راهنما(فرح روز همدانی زاده). دانشجو( فاطمه محمود زاده .34

بررسی تاثیر اجراي برنامه خود مراقبتی اورم بر شاخص هاي سردرد در بیماران مبتال به میگرن ).مشاور
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    1389.مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر تهران 
بررسی تاثیر ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ) .راهنما( فریال خمسه ). دانشجو( هادي روحی .35

آموزش روش حل مساله بر کنترل واکنش هاي هیجانی و تقویت سبک هاي مساله مدار در پرستاران 
     1388).عج... (نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

( دکتر عباس عبادي ) . راهنما(، زهرا حاجی امینی )دانشجو(بابگهري محمد زمانی .36
بررسی تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله با استرس و اضطراب بر کاهش واکنش هاي هیجانی ).مشاور

 1388. سربازان 
بررسی ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( حسین محمودي ). دانشجو( فریدون شکرالهی .37

علوم  دانشگاه هاي وابسته به تاثیر مصرف گلوکز در میزان دقت پرستاران نوبت کاري شب بیمارستان
  1389.)عج... (پزشکی بقیه ا

 تاثیر آموزش  ).مشاور(  عبادي عباس ).راهنما(اسدزندي مینو دکتر).دانشجو( محمد شکاري فر  .38
 .1388...بر کاهش رفتارهاي پرخطر  در سربازان ) پندر( مبتنی بر مدل ارتقاي سالمت

بررسی  ).مشاور( عبادي عباس ).راهنما(اسدزندي مینودکتر  ).دانشجو( رقیه سیاري  .39
پروسید بر اختالالت اولیه خواب پرستاران با تاکید بر آداب اسالمی در  –تاثیربکارگیري الگوي پرسید 

 .1388) عج.. ( بیماررستان بقیه ا
بررسی مقایسه  ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(محمد دانشمندي  ).دانشجو(علی عسگري .40

آموزش خودامدادي و دگرامدادي به دو روش بسته هاي نرم افزار چند رسانه اي و سخنرانی بر  اي تاثیر
  1389.میزان دانش و عملکرد پایوران گردان هاي رزم منتخب تهران 

بررسی مقایسه ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(سیاوش وهابی.. یدا ).دانشجو(شهناز قیم .41
... ژ به روش مجازي و سخنرانی بر میزان یادگیري پرستاران بیمارستان شهید آیت ا  اي آموزش تریا

 .1388. صدوقی
 بررسی تاثیر ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(جمیله مختاري  ).دانشجو(عفت مرادي  .42

آموزش مراقبت هاي پرستاریخوادث هسته اي به دو روش سخنرانی و بسته هاي نرم افزار چند رسانه اي 
 1389بر سطوح یادگیري پرستاران بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 

بررسی ).مشاور( دکتر عباس عبادي   ).راهنما(مسعود سیرتی). دانشجو(مهدي رضوانی امین .43
بخش تاثیر ماساژ بازتابی پا بر میزان درد و ناتوانی بیماران مبتال به کمر درد مزمن مراجعه کننده به 

 1389). عج... ( فیزیوتراپی بیمارستان بقیه ا
بررسی تاثیر دعا ).مشاور( دکتر عباس عبادي  ).راهنما(مینو اسدزندي ).دانشجو(کیوان تقی زاده .44

). عج... ( بر میزان مرگ و میر و وخامت حال بیماران بدحال بستري در بخش هاي ویژه بیمارستان بقیه ا
1389 

بررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( زهرا حاجی امینی  ).دانشجو(اشرف محمدي .45
افزار چند رسانه اي بر کاهش آموزش مهارت هاي ارتباطی به مادر به دو روش حضوري و نرم  تاثیر

 1389 اضطراب دانش اموزان کالس اول ابتدایی یکی از شهر  ك هاي تهران
بررسی  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( زهرا حاجی امینی  ).دانشجو(سمیه کالنتري .46

آموزش مدیریت استرس و اضطراب بر کیفیت زندگی زنان مبتال به کاهش تراکم استخوان مراجعه  تاثیر
 1389 )عج... (کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان بقیه ا

بررسی سطح سالمت   ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( فرزانه ذیقیمت  .محمد ملکوتی  .47
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 .1389سرنشینان شناورهاي تندرو  عضالنی - اسکلتی عمومی و شکایت هاي 
بررسی میزان شیوع و  ).مشاور( دکتر عباس عبادي ) . راهنما( اکرم مالکی). دانشجو(علی طایفه .48

ارتباط بین صفات شخصیتی و تخلفات رانندگی منجر به خوادث در متخلفین رانندگی نیروهاي 
  1389.مسلح

تاثیر اجراي  بررسی ).مشاور(عباس عبادي).راهنما(مهروز جوادي ).دانشجو(هادي گل افروز .49
 1389) .عج... ( مدیریت ایمنی بر میزان بروز صدمات ناشی از اجسام برنده در بیمارستان بقیه ا

اعتباریابی مقیاس  ،)مشاور(عباس عبادي ).راهنما(فروغ سرهنگی ).دانشجو(محسن مالهادي .50
 1389) .عج... (سنجش درد در نوزادان و شیرخواران بستري در بیمارستان بقیه ا

بررسی تاثیر گوش بند و  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(محمد دانشمندي ).دانشجو(فاطمه نیسه  .51
  1390.تري در بخش سی سی یو سچشم بند بر کیفیت خواب بیماران مبتال به سندرم کرونري حاد ب

بررسی تاثیر آموزش  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(فرزانه ذیقیمت  ).دانشجو(فهیمه قدمگاهی .52
مراقبتی کارکنان پرستاري در مورد کنترل  –سالمتی بر رفتارهاي بهداشتی  –مبتنی بر الگوي اعتقاد 
  1390.عفونت هاي بیمارستانی 

 بررسی تاثیر،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(مسعود سیرتی ).دانشجو(محبوبه ضیا خدادادیان .53
نبازان اعصاب و اآموزش دو روش حل تعارض و مدیریت هوش هیجانی بر رضایت از زندگی همسران ج

 1390.روان 
توزیع کارانه  بررسی تاثیر،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(ثقفی... عبدا ).دانشجو(نصیري خسرو   .54

 1390). عج... (به شیوه مشارکتی بر اثر بخشی پرستاران بخش هاي درمانی بیمارستان بقیه ا
هاتایوگا بر  بررسی تاثیر،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(علی طیبی ).دانشجو(ملیحه باباحاجی  .55

 1390کفایت دیالیز و واکنش هاي هیجانی بیاران تحت همودیالیز 
طراحی پرسشنامه ،. )مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(سهیل نجفی مهري  ).دانشجو(چهريمحمد   .56

  1390 .کودکان پیش دبستانی در مراقبت از  سواد بهداشتی والدین
و اعتباربخشی  طراحی ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(جمیله مختاري ).دانشجو( مریم نظام زاده .57

دستورالعمل هاي مراقبت بالینی پرستاري ب ارویکر ددمبتنی بر شواهد در بخش مراقبت ویژه قلب 
 1390) . عج(االعظم... بیمارستان بقیه ا

اعتباریابی و پایایی  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(سید داود تدریسی ).دانشجو(نسرین بهاري .58
 1390. مقیاس سطح هوشیاري چهار نمره اي در بیماران بزرگسال بستري در بخش مراقبت هاي ویژه 

تبیین انتظارات  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(حسین محمودي ).دانشجو(احمد مهدي زاده  .59
 1390. سازمانی اعضاي هیات علمی پرستاري شهر تهران

طراحی  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(سید محمد خادم الحسینی ).دانشجو(فاطمه امیري .60
). عج...(ژه نوزادان با رویکرد مبتنی بر شواهد در بیمارستان بقیه ا دستورالعمل هاي مراقبتی بخش مراقبت وی

1391 
بررسی میزان آگاهی  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(فخرالدین فیضی ).دانشجو(مسعود واحدي .61

 1390.مراقبین از اختالل اتونومیک دیس رفلکسی در جانبازان نخاعی و ارائه بسته آموزشیو نگرش  

بررسی  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(محمدعلی خوشنویس ).دانشجو( اردشیر اسعد سامانی .62
  1390.هاي رزم منتخب اثر بخشی آموزش خودامدادي و دگرامدادي بر میزان سطوح یادگیري پایوران گردان
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تأثیر  بررسی ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(مرجان سید مظهري ).دانشجو( اعظم ساعی .63
بکارگیري مدل مراقبت پیگیر بر سبک زندگی مرتبط با کفایت دیالیز بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 .1391تهرانهاي منتخب 
بررسی تاثیر  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( ، حسین باباتبار درزي)دانشجو(سعید باباجانی  .64

یک در هنگام خروج لوله قفسه سینه پس از  ب و شاخص هاي فیزیولوابازتابی پا بر میزان درد، اضطر  ماساژ
 .  1391جراحی قلب 

بررسی برنامه  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(فریال خمسه ).دانشجو( صالحه آشوري نژاد .65
بر میزان استرس و اضطراب بیماران کاندید  "بهره برداري از دعاي منتخب صحیفه سجادیه "طراحی شده 

   1392). عج...(جراحی پستان در بیمارستان بقیه ا
 بررسی تاثیر اجراي ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(جمیله مختاري ).دانشجو(خدیجه زمانی .66

دستورالعمل هاي مراقبت بالینی پرستاري مبتنی بر شواهد بر شاخص هاي بهبود مراقبت در بیماران 
 .1392 . مبتال به سندرم کرونري حاد

تاثیر اوادرمانی ترجیحی بر  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(ناهید رژه ).دانشجو(بهمن آقایی .67
در بیماران تحت پیوند عروق کرونر طی فرایند  و برانگیختگی) موقعیتی( فیزیولوژیک اضطراب معیارهاي

 دانشگاه شاهد  1392 جداسازي بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی
بررسی تاثیر رایحه  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(محمدرضا حیدري ).دانشجو(محمد ناطق .68

. مراقبتهاي ویژه قلبیدرمانی با اسطوخدوس بر اضطراب و پارامتر هاي همودینامیک بیمارا ن بستري در بخش 
 دانشگاه شاهد .1392

بررسی تاثیر  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(محمدرضا حیدري ).دانشجو( علی معارف وند .69
 دانشگاه شاهد .1392 دهانشویه ماتریکا در بروز پنومونی مرتبط با ونتیالتور در بیماران بخش مراقبتهاي ویژه

بکارگیري  بررسی تاثیر ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(مینو اسدزندي ).دانشجو(مریم اسدي   .70
  . CABG.1392مراقبت هاي معنوي مبتنی بر آموزه هاي اسالمی در کاهش اضطراب بیماران کاندید عمل 

بکارگیري  بررسی تاثیر ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( مینو اسدزندي ).دانشجو(زهرا سعیدي .71
بیماران مبتال به بیماري عروق کرونر بستري  سلیم بر کیفیت خواب مراقبت هاي معنوي مبتنی بر مدل قلب

 . 1392.)عج...(در بیمارستان بقیه ا
 ،)مشاور(عباس عبادي اسماعیل حیدرانلو، ،)راهنما( فاطمه رحمتی ).دانشجو(علیرضا معینی  .72

بررسی میزان آمادگی بخش اورژانس و قسمت هاي منتخب بیمارستان بعثت در مقابله با بحران مطابق با 
 . 1392. و ارایه دستورالعمل HEICSسیستم 

بررسی تاثیر تمرینات  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( ، بتول نحریر)دانشجو(زینب متدین   .73
  .1392. جسمی برنامه ریزي شده در حین همودیالیزبر کفایت دیالیز و خستگی بیماران همودیالیزي

بررسی میزان  ،)مشاور(يعباس عباد ،)راهنما( ، فرزانه ذیقیمت)دانشجو(ژاد فاطمه محمودي ن .74
 1392. )عج... (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ارضایتمندي مراجعین از خدمات ارائه شده در بیمارستان هاي تابعه 

بررسی تاثیر  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( مهدي صادقی شرمه، )دانشجو(وجیهه بی نیاز  .75
 .1392 کفایت دیالیزکم خونی و  ویتامین سی بر 

بررسی رابطه  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( ، جمیله مختاري نوري)دانشجو(صغري جافر  .76
 .1392. میزان استرس شغلی با راهبردهاي مقابله اي و و یژگی هاي شخصیتی پرسنل بهداري نهاجا

بررسی تاثیر  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما( ، مرتضی خاقانی زاده)دانشجو(امیراحمد جواهر .77
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پرستاري در موقعیت هاي فاي نقش بر ارتقاي مهارتهاي ارتباطی دانشجویان یآموزش ارتباط موثر به روش ا
  .1392 .بالینی

بررسی رابطه بین  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(، مهدي ساالري)دانشجو( یقارداشلع نحسی  .78
 .1392 .فرسودگی شغلی و سالمت عمومی کارکنان نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

اعتبار بخشی طراحی و  ،)مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(فرزانه ذیقیمت ،)دانشجو(سوري ابوذر .79
ویژه بیمارستان هاي در بخش مراقبتپیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی  مبتنی بر شواهد دستورالعمل هاي 

  .1392. )عج(االعظم ... بقیه ا
اجراي بررسی تاثیر . )مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(مختاري ه، جمیل)دانشجو(زهرا صالحی  .80

مبتنی بر شواهد بر شاخص هاي بهبودي مراقبت در بخش مراقبت ویژه دستورالعمل هاي مراقبت پرستاري 
 در دست اجرا . 1392 .اننوزاد
 بررسی تاثیر. )مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(ابوالفضل رحیمی، )دانشجو(محمد پورابراهیمی .81

پیوند عروق  بازتوانی قلبی برنامه ریزي شده بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی بیماران بعد از عمل جراحی
 ،1393. کرونر
پرستار  تاثیربررسی . )مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(پازوکیان مرضیه ، )دانشجو(زینب تابانژاد  .82

 در دست اجرا.  ICUرابط بر شاخص هاي بهبودي بیماران ترخیص شده از
تغذیه  بررسی تاثیر. )مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(سید داودد تدریسی، )دانشجو(عفت آفاقی .83

 در دست اجرا . مکانیکی تهویهبیماران تحت بهبودي برنامه ریزي شده بر پیامدهاي 
 ). مشاور(عباس عباديجمیله محتشمی و  ،)راهنما(، حسین شیري)دانشجو(سمیه حسابی  .84

در بیماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ویژه  دلیریوم پس از جراحی قلب بابررسی عوامل خطر مرتبط 
 در دست اجرا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد بین الملل 1392. جراحی قلب

پرستاري  بررسی تاثیر ). مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(، الهه متحدیان)دانشجو(اکبر مظفرپور .85
مبتنی بر شواهد مراقبت از چشم در بروز خشکی و خراش قرنیه در بیماران بستري در بخش مراقبت هاي 

   در دست اجرا . 1392.ویژه
بررسی تاثیر ). مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(حسین محمودي، )دانشجو( ملیحه السادات موید  .86

   1392. ژانس آموزش مبتنی بر مدل تثیت موقعیت بر میزان استرس ناشی از اجسام نوك تیز پرستاران اور
رایحه درمانی  تاثیر بررسی). مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(علی طیبی، )دانشجو(علیرضا کسري .87

   در دست اجرا  . 1393 دیالیزيوبر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران هم
مقایسه تاثیر مصاحبه  ).مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(فریال خمسه ، )دانشجو(محمود موحدي .88

   اجرادر دست   . 1393. ه اي بر سبک زندگی سالمنداننهاي انگیزشی گروهی با آموزش چند رسا
ترجمه و اعتباریابی ). مشاور(عباس عبادي ،)راهنما(مسعود سیرتی، )دانشجو(محمد گوشی  .89

  . 1393نسخه فارسی: در بیماران بسنري در بخش اعصاب وروان)  SOAS-R(مقیاس مشاهده پرخاشگري
   در دست اجرا
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