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بهشتی

تهران

ایران

تیرماه
5931

دکتری تخصصی
مکمل
عنٌان پایان نامو فٌق لیسانس :بررسی اثر سونا بر درد بیماران آرتریت روماتوئید
عنٌان رسالو دکتزی  :بررسی تاثیر لمس درمانی بر درد و اضطراب بیماران مبتال به سرطان و
ادراک آنان ،مطالعه تلفیقی

پست ٌای اداری َساسماوی:
تاریخ

پست ساسمانی

شيز محل کار

مدیر گروه پرستاری

قوچان

5931

عضو هیئت علمی

قوچان

5931

تا کنون

عضو شورای پژوهشی

قوچان

5913

تاکنون

شزًع

خاتمو

5931

نام مٌسسو یا دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان
دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد قوچان
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان

کتة مىتشز شذي:
عنٌان کتاب

فن آوري اطالعات در علوم پزشكي)تجدید
نظر دوم)
درسنامه پرستاری داخلی جراحی  ،جلد اول/
چاپ دوم
درسنامه پرستاری داخلی جراحی  ،جلد دوم/
چاپ دوم
راهنمای مبتنی بر شواهد برای مدیریت عالئم و
نشاته ها
اصول و مباني جمعيت و تنظيم خانواده .
ويرايش سوم .چاپ سوم.
پرستاري داخلي جراحي بلك 2009
بررسي سريع پرستار از عالئم و نشانه ها
فن آوري اطالعات در علوم پزشكي

نٌع کار
تالیف

تزجمو

ناشز



نشر جامعو نگر 5931



پرستاران جوان 5931 / 5931



پرستاران جوان 5931/5931



دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان
5931



انتشارات ديبا.





انتشارات يارآشنا ،بشري9831 .
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
نشر جامعه نگر

اصول و مباني جمعيت و تنظيم خانواده  .چاپ
دوم
اصول و مباني جمعيت و تنظيم خانواده  .چاپ
اول 1384
راهنماي اينترنت براي پرستاران
جمعيت و تنظيم خانواده
ارزيابي وضعيت سالمت و معاينات جممي
با رويكرد مراقبتي

مماالت چاپ شذي در مجالت عهمی پژٌَشی



انتشارات ديبا



انتشارات ديبا




نشر سالمي
انتشارات ديبا



نشر سروا 9831

)(ISC, ISI

1. Tabatabaee A, Tafreshi MZ, Rassouli M, Aledavood SA, AlaviMajd H, Farahmand SK. Effect
of Therapeutic Touch on Pain Related Parameters in Patients with Cancer: a Randomized
Clinical Trial. Materia Socio Medica. 2016; 28(3):220-3. PubMed
2. Tabatabaee A, ZaghariTafreshi M, Rassouli M, Aledavood SA, AlaviMajd H, Farahmand
SK. Effect of Therapeutic Touch in Patients with Cancer: a Literature Review. Medical
Archives. 2016; 70(2):142-7. PubMed
 .3طباطبایی ا ،عباس زاده ع ،محمدنژاد ا .پرستاری و حرفه ای شدن :درك پرستاران بخش مراقبت های
ویژه قلبی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت86-96 :)1(4 .1394 .
 .4عباس زاده ع  ،اکبری کاجی م  ،محمدنژاد ا  ،طباطبایی ا  ،احمانی س ر .درک پرستاران از مراقبت با
بیماری نوپدید آنفلوانزای پرندگان .مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره دوازدهم ،شماره یازدهم،
پی درپی  ، 64بهمن 981-973، 1393
 .5نعمتی دوپالنی ف ،محمدنژاد ا  ،طباطبایی ا  ،احمانی کوهی س ر ،سجادی ا ،حاجی اسمعیل پور
ح.تابمتان  .1393ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی در بیمارستان آموزشی .فصلنامه
اخالق پزشکی سال هفتم ،شماره بیمت وهشتم.
 .6زاغری تفرشی ,م ,.رسولی ,م ,.طباطبایی ,ا ,.گلمکانی ,ا..بهار .1393کاربرد طب مکمل در پرستاری با
تاکید بر لمس درمانی .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.207-213 :)1(6 ,
 .7مرتضوی ح ،محمدنژاد ا ،امیر طباطبایی .بهار  .1393اقدام پژوهی :راهی برای توسعه آینده پرستاری.
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی4 215-221.6)1( .
 .8طباطبایی ا ،زارعی م ،محمد پور ع  .مقایمه تاثیر حجامت و اصالح مزاج بر شدت سردردهای میگرنی
.مجله علمی پژوهشی افق دانش .بهار 15-13: )1( 20 ; 1393
9. Amir Tabatabaee, Mohammad Zarei, Seyed Ali Javadi, Ali Mohammadpour, Ali akbar Bidaki.
The Effects of Wet-Cupping on Intensity o f Headache in Migraine Sufferers. Jundishapur Journal of
Chronic Disease Care.2014; 3(2):1-12
 .10مرتضوی

ح،

طباطبایی ا ،گلمکانی

پرستاری  :ارائه راهکار .مجله علمی پژوهشی

ا ،طباطبایی چهر

م .اصول بازاریابی برای جذب دانشجوی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .زممتان .1392

(1153-1157 :5)5
 .11امیرطباطبایی ،حمنی پ ،مرتضوی ح ،طباطبایی چهر م .راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در
تحقیقات کیفی .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .پاییز 5)3( .1392

آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در بخش. ساالری ا، محمدنژاد ا، امیر طباطبایى.12
1 شماره.1  دوره.1392 بهار و تابمتان. فصلنامه علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی.اورژانس
 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و.  نجات حمید، طباطبایی امیر، ایزدی احمد.13
.سالمت روان در پرستاران شاغل در بخشهای اورزانس و مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای نظامی
1391  زممتان.12  شماره.مجله علمی پژوهشی روانشناسی نظامی
14 .Moradian S., Aledavood S ,Tabatabaee A. Iranians cancer patients and their
perspectives : a qualitive study. European Journal Of Cancer Care, 2012, 21,377383( )ISI(
 اثر سونا بر میزان درد و دامنه حرکتی مفاصل بیماران آرتریت. علی محمدپور، طباطبایی امیر.15
1390 .  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.روماتوئید
1389 شهریور،19 شماره، ماهنامه سما. ارگونومی مهندسی علم بدن.  خالقی کریم، طباطبایی امیر.16
17. Tabatabaee A., Mazloum SR., Moradian S.,. Evaluation of the Effectiveness of Educational
Models on Prevention of Drug Abuse and Presenting Effective Strategies. At International
Conference of Health and the Changing World. November 11-13 2008. Bangkok, Thailand. (Full
paper)
18. Tabatabaee A., Hooshmand P., Sagafe M..The effect of sauna on pain relief in Rheumatoid
Arthritis patient. Annals of the Rheumatic Disease, July 2003, Vol 62 (ISI)
. مجله علمی پژوهشی افق دانش. بررسی اثر سونا بر درد بیماران آرتریت روماتوئید. طباطبایی امیر.19
1375 شماره سوم
) ) خارج کشُر:مماالت ارائً شذي در سمیىارٌا َ کىفزاوسٍای تیه انمههی

§ Poster Presentation in 2015: 3 Article
§ Poster Presentation in 2013: 2 Article


Tabatabaee A. The effect of Orem self –care model on quality of life in patent with
pacemaker. Oral presentation . 2012 Middle East Cardiovascular Congress. January 24-27.
Dubai. United Arab Emirates

§ Poster Presentation in 2010: 4 Article . Malaysia
§ Poster Presentation in 2009: 2 Article . Shanghai .China


Tabatabaee A., Mazloum SR., Moradian S., Tabatabaee H. Evaluation of the Effectiveness
of Educational Models on Prevention of Drug Abuse and Presenting Effective Strategies. Oral
presentation at International Conference of Health and the Changing World. November 11-13
2008. Bangkok, Thailand.



Namnik F., Tabatabaee A. Study of causes and depth of burn among people that consuit
burn Emergency ward of imam Reza hospital in Mashhad within first 3 month of
2008. Oral presentation at International Conference of Health and the Changing
World. November 11-13 2008. Bangkok, Thailand.

§ Poster Presentation in 2008: 2 Article. Bangkok, Thailand


Tabatabaee A. Knowledge level and attitudes towards HIV/ AIDS among Non Medical
students in Iran’s university. Oral presentation at The Fourth Young Medics International
Conference, September 20-23 ,2007. Yerevan, Armenia

 Tabatabaee A. Survey of patient awareness and attitude of employed nurses in oncology
department on home care. Oral presentation at Second International Medical Congress of
Armenia, June 28-30, 2007. Yerevan, Armenia
§ Poster Presentation in 2007: 1 Articles. Yerevan, Armenia

Tabatabaee A, Vahedi S. Hepatitis B knowledge and practices among man and
woman. Oral presentation at 2nd International Conference of Al noor liver
diseases. February 6-8 2007. Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Tabatabaee A. The effects of sauna on pain relief and range of motion in rheumatoid
arthritis patients. Poster presentation at. 11th annual Congress of the European college of
sport science. 5-7 July 2006 .lausann, Switzerland
Tabatabaee A. Shabestare M . The effect of instruction on the amount of stress arising from
cardiac Angioplasty. Poster presentation at 6th international course on Carotid Angioplasty
and other cerebrovascular interventions, November 23-25, 2006. Frankfurt , Germany
Tabatabaee A, . Mazloum SR .Survey of patient awareness and attitude of employed nurses
in oncology department on home care. Oral presentation at 3rd Young Medics'
International Conference, Feb 28-30 , 2005. Yerevan, Armenia .
Tabatabaee A,. Barikbeen B. Studying the effect of active instruction on the amount of
stress arising from cardiac catheterization. Oral presentation at 3rd Young Medics'
International Conference, sep 28-30 ,2005. Yerevan, Armenia.
Tabatabaee A., Hooshmand P., Sagafe M. The effect of sauna on pain relief in Rheumatoid
Arthritis patient. Poster presentation at EULAR congress, June 18-21, 2003, Lisbon,
Portugal
) ) داخم کشُر:مماالت ارائً شذي در سمیىارٌا َ کىفزاوس ٌای تیه انمههی
Tabatabaee A, ZagheriTafreshi M, Rassouli M,Aledavood SA, AlaviMajd .Effect of
Therapeutic Touch on Anxiety in patients with cancer: randomized clinical trial. Oral
Presentation. The First international clinical oncology congress. Tehran. 9-11 November.
2016.
Mohammad Z, Tabatabaee A, Mohammadpour A. The Effects of Wet-Cupping on severity
o f Migraine Headache. The first international Congress of Complementary and Alternative
Medicine. Oral Presentation, Mashhad, Oct 7-9, 2015.

: پزَژي ٌای پژٌَشی- مجزی طزح
مٌسسو حمایت کننده

عنٌان

،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان

بررسي تجارب بيماران مبتال به سردردهاي ميگرني از لمس درماني ارايه
1394.شده توسط پرستاران

،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان
،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان

بررسي تاثير اصالح مزاج و حجامت بر سردرد بيماران ميگرني مراجعه كننده
1392.به مركز طب سنتي
1390 .بررسي تاثير حجامت بر سردرد بيماران ميگرني

،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان

 کيف و نيمکت در دانش آموزان مدارس سما، بررسي ارگونومي ميز
1389 . قوچان

،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان

ارزيابي ميزان ناهنجاري هاي اسكلتي شايع در بين دانشجويان دختر و
1384.  سال دانشگاه آزاد اسالمي18-25 پمر

،دانشگاه آزاد اسالیم
واحد قوچان

1382 . بررسي مشكالت جممي جانبازان قطع نخاع خراسان

،دانشگاه آزاد اسالیم

آگاهي و نگرش بيماران مبتالء به سرطان و پرستاران شاغل در بخش

هاي انکولوژي در مورد مراقبت در منزل.

واحد قوچان

بررسي نظرات دانشجويان مامايي در مقطع كارداني منطقه  9دانشگاه
آزاد در باره كيفيت برنامه آموزشي مامايي1377 .

دانشگاه آزاد اسالیم،
واحد قوچان

تعذاد پايان وامً ٌا
راٌىما
كارشناسي ارشد02 :

مشاَر
كارشناسي ارشد20 :

مُضُعات مُرد عاللً تزای تحمیك َ پژٌَش:

پرستاری و آموزش
طب مکمل و تلفیقی ،لمس درمانی
جُایش َ مذارک اخذ شذي:
عنٌان
احزاس رتثً پژٌَشگز تزتز سال 12گزَي عهُو پششکي
داوشگاي آساد اسالمي َاحذ لُچان

ساسمان یا مٌسسو اىدا کننده
داوشگاي آساد اسالمي َاحذ لُچان

احزاس رتثً پژٌَشگز تزتز سال  12گزَي
عهُو پششکي داوشگاي آساد اسالمي َاحذ لُچان

داوشگاي آساد اسالمي َاحذ لُچان

پُستز تزتز در سُمیه كىگزي لهة َعزَق ايزان َ
عزب ،كیش ،اسفىذ 2831

داوشگاي عهُو پششکی شیزاس

مُءنف كتاب تزتز در اَنیه جشىُاري عهمي -
پژٌَشي پزستاري  ،تٍزان 2831 ،

ساسمان وظاو پزستاری ایزان

سخىزان تزگشيذي شذي در ٌمايش پزستاري پیُوذ
کهیً َ ديانیش ،مشٍذ ،تیز2831
کسة مُءنف كتاب تزتز در گزَي عهُو پششكي مىطمً
 1داوشگاي آساد اسالمي2831 ،

داوشگاي عهُو پششکی مشٍذ
مىطمً  1داوشگاي آساد اسالمي

سخىزان تزتز در دَمیه ٌمايش سزاسزي ايذس َ
اعتیاد ،تثزيش 2831 ،
کسة پژٌَشگز رتثً دَو در مىطمً  1داوشگاي آساد
اسالمي2831 ،
کسة رتثً پژٌَشگز تزتز در مىطمً  1داوشگاي آساد
اسالمي2830 ،

مىطمً 1داوشگاي آساد اسالمي

پژٌَشگز رتثً دَو در داوشگاي آساد اسالميَ،احذ
لُچان2830 ،

داوشگاي آساد اسالمي َاحذ لُچان

داوشگاي آساد اسالمي َاحذ تثزیش
مىطمً  1داوشگاي آساد اسالمي
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