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 پایان نامه 
 

بررسی رابطه ی سالمت معنوی پرستاران با بار مراقبتی  والدین دارای کودک مبتال به سرطان بستری  

 18نمره  کسب با 1398- 1399منتخب دانشگاه های  علوم پزشکی شهر تهران در بیمارستان های 

 

 سوابق بالینی
 

 سال خدمت نام بیمارستان یا موسسه  ردیف 

 یک و نیم سال بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید بهشتی همدان 1

 یک سال بیمارستان خصوصی آسیا تهران 2

 یک سال کلینیک امام حسن مجتبی همدان 3

 شش ماه  کلینیک نور همدان  4

 

 سوابق آموزشی
 

 سال نام موسسه  ردیف 

 دانشکده علوم پزشکی همدان 1

اطفال( به صورت حق   -نورولوژی -ارتوپدی  - واحدهای اورژانس)

 التدریسی

1400-1398 



 دانشگاه ازاد اسالمی واحد همدان  به صورت حق التدریسی 2

 ارتوپدی( اورژانس و –)واحد های اطفال  

 

1401-1398 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد   3

کودک بیمارو    -)واحد تئوری بیماری های شایع کودکان

 کاراموزی کودک بیمار( به صورت حق التدریسی 

1399 
 

 به بعد  1400 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ) هیئت علمی(  4

 

 سمت های اجرایی
 

 ابالغ  ردیف 

 مسول کمیته رعد  1

 1400-1401استاد مشاوری در نیم سال  2

 عضو کارگروه حضور عزتمند در عرصه های بین الملل  3

 رساخت یکارگروه توسعه منابع و زعضو  4

 ی علم ت یبه مرجع ل یو ن یخودباور  یکارگروه اعتال عضو  5

 ی اجتماع ییکارگروه پاسخگوعضو  6

 ی ابیسنجش و ارز شیپا یندهایکارگروه ارتقاء فرآعضو  7

 یعلوم فناور  ییدر بستر همگرا  ین یکارگروه ارزش آفرعضو  8

 ی و معنو  ی اخالق یارزش ها یکارگروه اعتال عضو  9

 دبیر کمیته همگرایی  10

 عضو کارگروه اقتصاد آموزش  11

 دانشکده   یموسسه ا یاعتبار بخش ند یفرآدبیر   12

 

 مقاالت و طرح های پژوهشی
 

بررسی رابطه ی سالمت معنوی پرستاران با بار مراقبتی  والدین دارای کودک مبتال به سرطان   -1

 1398-1399بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه های  علوم پزشکی شهر تهران 



بر اساس مولفه های ایجاد    OSCEبررسی میزان اضطراب ناشی از آزمون فاینال پرستاری به روش  -2

 رضایتمندی از آن در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآبادکننده و 

بررسی عوامل موثر بر موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاران بیمارستان های منتخب   -3

 1401-1402دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان 

ه سرطان بستری در  بررسی ارتباط میزان بار مراقبتی مادران با کیفیت زندگی کودکان مبتال ب  -4

 1402-1401بیمارستان بعثت شهر همدان سال 

بررسی رابطه سالمت معنوی و بار مراقبتی مادران بر اضطراب کودکان دارای بیماری های مزمن بستری   -5

 1401-1402شهر همدان   1401-1402در بیمارستان بعثت شهر همدان درسال 

تاثیر آموزش والدین و پیگیری تلفنی بر تبعیت از برنامه دارویی کودکان مبتال به بیماری صرع ،  بررسی  -6

 ۱۳۹۷مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان

 

 تالیفات 
 

محمد حسین . دکتر فاطمه عالیی کرهرودی، مهروش حسین پور، زهرا آریایی فر،  1پرستاری کودکان -1

 1400انتشارات آناطب. . ستاری

 1400. انتشارات آناطب. محمد حسین ستاری. دکتر فاطمه عالیی کرهرودی، 2پرستاری کودکان -2
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