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 ●سوابق تحصیلی 

تاریخ فراغت 
 از تحصیل

کشور محل 
 تحصیل

شهر محل 
 تحصیل

یرشته تحصیل درجه علمی محل تحصیل  

دانشگاه علوم  تهران ایران 1373
 پزشکی تهران

 آمار حیاتی کارشناسی ارشد

 دانشگاه تربیت تهران ایران 1371
 معلم تهران

 ریاضی محض کارشناسی

دبیرستان  تهران ایران 1313
 نوربخش

 ریاضی فیزیک دیپلم

 

پایان نامه های نوشته شده در طول تحصیل  ● 

 عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی نام استاد /اساتید راهنما
بررسی طول مدت شیردهی و علل قطع زودرس شیر  کارشناسی ارشد دکتر حسین ملک افضلی

1373سال -تهرانمادر در زنان ساکن شهر   

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی ) دروس تدریس شده(   ● 
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 ●سوابق کاری

  

 سمت نوع وظیفه محوله مکان فعالیت تاریخ
1373تا  1371از سال  مرکز آموزشی فرزانگان  

 تیزهوشان تهران
 دبیر حق التدریسی تدریس ریاضی

تا کنون 1373از سال  دانشکده مدیریت و اطالع  
ده دانشک و  رسانی پزشکی

دانشگاه علوم بهداشت 
 پزشکی ایران

 عضو هیئت علمی مربی گروه امار و ریاضی

1336تا   1333از  دانشکده مدیریت و اطالع  
 رسانی پزشکی

ارتقا کیفیت امر آموزش از 
طریق توانمند سازی اعضا 

 هیئت علمی

دفتر توسعه  مدیر
 دانشکده (EDO)آموزش

 مدیریت و اطالع رسانی

تا کنون 1336 از بهمن تحقیقات سرپرست کمیته  تحقیقات دانشجویی  دانشکده بهداشت 
 دانشجویی دانشکده بهداشت

 

 ●تشویق ، بورس تحصیلی ، جوایز ،تقدیر ها

 عنوان علت دریافت محل دریافت مقام اعطا کننده تاریخ دریافت
 دانشکده مدیریت ریاست دانشکده 1333

و اطالع رسانی 
 پزشکی

 تشویق نامه استاد نمونه

مسئول اجرایی  1333
بازنگری برنامه و 

مسئول علمی 
 بازنگری برنامه

دانشکده 
پرستاری و 

 مامایی

همکاری در 
برنامه بازنگری 

آموزشی دوره 
 دکتری تخصصی
 رشته پرستاری

 تقدیر نامه

مدیر کل بورسها و  1367
دانشجویان خارج 

وزارت 
بهداشت،درمان و 
 آموزش پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات بهداشتی 
 درمانی ایران

ادامه تحصیل در 
 Ph.Dمقطع 

خارج از  بورس تحصیلی
  **کشور

د.شایان ذکر است که متاسفانه به علت برخی مشکالت خانوادگی از ادامه تحصیل در این مقطع انصراف داده ش **  

 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی●  

من / مجمعنام انج نوع همکاری و سمت مدت عضویت  
تا کنون 1360از سال   انجمن آمار ایران عضو پیوسته 

 

 



 

 

عضویت در کمیته ها و شوراها●  

مکان یا سازمان  مدت فعالیت
 مربوطه

 نام کمیته یا شورا نوع همکاری

1336تا  1333از سال   دانشکده مدیریت واطالع  
رسانی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 شورای آموزشی  عضو

1336 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی  
 تهران

ی کمیته دانشگاهی برگزار  عضو
چهاردهمین همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشکی 

بهمن ماه  13الی  11
1330 

اندانشگاه علوم پزشکی ایر کمیته علمی هشتمین  عضو 
همایش کشوری یادگیری 
الکترونیکی در آموزش 

 پزشکی 

  

 

 ●طرح های تحقیقاتی تصویب شده

حفعلی طروضعیت  نوع فعالیت در  موسسه اعتبار دهنده 
 طرح

 عنوان طرح

 پژوهشی دانشگاه معاونت خاتمه یافته
 علوم پزشکی ایران

 30در همه این 
  طرح همکار بوده ام

تعداد 30 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه 
ه به پیوست آورد ) علوم پزشکی ایران 

(شده است  

 معاونت پژوهشی دانشگاه خاتمه یافته
تیلوم پزشکی شهید بهشع  

ار بررسی تغییرات خونی در بیماران دچ مشاور آمار
ای سوختگی های شدید بستری در بخشه
تگی سوختگی بیمارستانهای سوانح سوخ

1331سال –شهر تهران   

 معاونت پژوهشی دانشگاه خاتمه یافته
تیعلوم پزشکی شهید بهش  

بررسی تاثیر شستشو با الکل در  مشاور آمار
از عفونت بند ناف و زمان  پیشگیری

افتادن آن در مقایسه با خشک و تمیز 
 نگه داشتن بند ناف

 دفتر مطالعات و توسعه خاتمه یافته
علوم پزشکی  آموزش 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

اصلی همکار سی بازبینی سر فصل دروس زبان انگلی 
لیل مقاطع تحصیالت تکمیلی از طریق تح

مدیریت و  دانشکده-نیاز های آموزشی
 اطالع رسانی پزشکی

طرح مشترک بین: مرکز  خاتمه یافته
تحقیقات مراقبتهای 

پرستاری دانشگاه علوم 
ه پزشکی تهران ،پژوهشکد

اصلیهمکار  ا ب بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن 
سالمت عمومی در مبتالیان به سندرم 

ه تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده ب
مراکز منتخب درمان ناباروری شهر 



فناوری های نوین علوم 
 پزشکی جهاد دانشگاهی و

بیو  ابن سینا)مرکز تحقیقات
.(تکنولوژی تولید مثل ،..  

1333سال -تهران  

 معاونت پژوهشی دانشگاه خاتمه یافته 
 علوم پزشکی ایران

مقایسه مدل های خطرات جمعی و ضربی  همکار اصلی
با استفاده از منحنی های مشخصه 

ماران سیروز کبدی عملکرد در بی  

 معاونت پژوهشی دانشگاه خاتمه یافته
 علوم پزشکی ایران

بررسی رابطه درجه حرارت تمپانیک  مجری طرح
ا بیماران بستری در بخش آی سی یو ب

 زمان بقای درون بیمارستان

 معاونت پژوهشی دانشگاه خاتمه یافته
 علوم پزشکی ایران

که شب مقایسه مدل رگرسیون لوجستیک، مجری طرح
و  عصبی مصنوعی ، تحلیل تشخیصی
درخت تصمیم گیری در پیش بینی 

 بارداری ناخواسته

 معاونت پژوهشی دانشگاه در حال اجرا
 علوم پزشکی ایران

ن مدل سازی پیش بینی قند خون بیمارا مجری طرح
 دیابتی نوع دو با استفاده از مدل اثرات

 تصادفی در داده های طولی

 پژوهشی دانشگاه معاونت در حال اجرا
 علوم پزشکی ایران

بررسی وضعیت هوشیاری بیماران  مجری طرح
ده از با استفابستری در بخش آی سی یو 

 روش داده کاوی

 معاونت پژوهشی دانشگاه در مرحله عقد قرارداد
 علوم پزشکی ایران

تحلیل نیمه پارامتری بقای بیماران  مجری طرح
سرطان پستان در وضعیت نرخ باالی 

نسور بهبودیسا  

 

 

 

 

 

پایان نامه ها ی سرپرستی شده یا مشاوره شده  ● 

سمت مشاور آمار را به عهده داشته ام در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم  در آن  فهرست کامل پایان نامه هایی که

 پزشکی تهران به پیوست آورده شده است.

 

 تاریخ دفاع از پایان

 نامه

م پایان نامهمحل انجا سمت در پایان نامه  عنوان پایان نامه مقطع 

دانشکده مدیریت و  استاد راهنما 3131

 اطالع رسانی

کارشناسی 

 ارشد

 مقایسه برنامه درسی مقاطع

 کاردانی و کارشناسی مدارک



 پزشکی در کشورهای ایاالت

متحده آمریکا ،کانادا و 

 استرالیا

تا کنون 3131از  مدیریت و  دانشکده مشاور آمار 

نیاطاع رسا  

کارشناسی 

 ارشد

پایان نامه 21تعداد   

)به پیوست آورده شده(   

تاکنون 3131از  کارشناسی  دانشکده بهداشت مشاور امار 

 ارشد

پایان نامه 12تعداد  

 )به پیوست آورده شده (

تاکنون 3131از   دانشکده پرستاری و مشاور آمار 

 مامایی

کارشناسی 

 ارشد

پایان نامه 332تعداد   

ده شده()به پیوست آور  

 

 

 

انتشارات   ● 

 الف ( کتاب منتشر شده 

شهر و کشور  سال چاپ

 محل نشر

نوع  ناشر

مهکار)تالیف،ترج

)...، 

 همکار/همکاران عنوان کتاب

ایران-تهران 1363  انتشارات واژه 
 پرداز

احتماالت و کاربرد آن  تالیف
 در علوم زیستی

یدکتر محمد فشارک  

 

(مقاالت انگلیسی منتشر شده  ب  

- Shafiei E. ,Hosseini A.F., Parsaeian F., Heidarinejad A.,Azmal M., Relapse 

Coping Strategies in Young Adults Addicts:A Qualitative Study in Iran, Indian 

Journal of Psychological Medicine , Vol 33,Issue 1, Jan-Feb( 6017),pp :07-10 

- Motidost Komleh R.,Hosseini A.F.,Fata L.,Mirhosseini F.,Bigdeli 

Sh.,Investigating the Relationship Between Internet Addiction and Academic 

Students Achievement of Medical (6013),Iranian Journal of Health , Saftey & 

Environment, Vol.3.,No.6(6011) ,pp:063-030 



- Karimlou M.,Salehi M.,Imani M.,Hosseini A.F.,Dehnad A.,Vahabi N.,Bakhtiyari 

M.,Work –related accidents among the Iranian population: a time series analysis , 

6000-6011,International Journal of Occupational and Environmental 

Health,Vol.1,(6010) 

- R. Yarahmadi,R. Abbaszadeh Dizaji , A.F. Hosseini, A.A. Farshad, Sh.Bakand,P. 

Moradi, M.Aligol,  The Prevalence of Needle Sticks injuries in Tehran,Iranian 

Journal of Health, Saftey & Environment,( 6010),Vol. 1,No. 1, pp:63-63 

- F.Golband, A.F.Hosseini, R. Mojtahedzadeh, F.Mirhosseini, Sh. Bigdeli, The 

Correlation Between Effective Factors of E-Learning and Demographic Variables 

in a Post- Graduate Program of Virtual Medical Education in Tehran University of 

Medical Sciences, Acta Medica Iranica , Vol. 16, No. 11 (6010) 

- E.Shafiei, A.F. Hosseini, A. Bibak, M. Azmal, High Risk Situation Predicting 

Relapse in Self-Referred Addicts to Bushehr Province Substance Abuse Centers, 

Int J High Risk Behav Addict,(6010) June;3 (6);e17331. 

- A. Dehnad, F. Afsharian, F. Hosseini, S.K. Soltani Arabshahi, Sh. Bigdeli,  

Pursuing a definition of self-directed learning in literature from 6000-6016, 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 117(6010) 1130-1136 

- A. Rahimzadeh Kalaleh, A. Dehnad,S.K. Soltani Arabshahi, A.F. Hosseini, Sh. 

Bigdeli, Academic Skills for post-graduate students : A choice or a necessity?, 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 117(6010)1130-1133 

- N. Haghighat, M.R. Vafa, Sh. Eghtesaqdi, I. Heidari, A.F. Hosseini, A. Rostami, 

The Effects of Tocotrienols Added to Canola Oil on Microalbuminuria, 

Inflammation,and Nitrosative Stress in Patients with Type 6 Diabets: A 

Randomized, Double-blind,Placebo-controlled Trial, International Journal of 

Preventive Medicine,Vol 1, No 1, May,( 6010) 

- T.Arablou,  N.Aryaeian, M.Valizadeh, F.Sharifi, A.F. Hosseini, M.Djlaali, The effect 

of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory 

markers in patients with type 6 diabets mellitus, Int J Food Sci Nutr, Early Online: 

1-7 (6010) 

- E.Jafar Jalal, F.Hajibabaee, M.Farahaninia, S.Joolaee, F.Hosseini, Relationship 

between job satisfaction, absence from work and turnover among nueses,  

Journal of Nursing and Midwifery Sciences 6010: 1(1): 16-13 



- Abdekhoda M., Ahmadi M. , Dehnad A., Hosseini A.F., Information Technology 

acceptance in health information management , Methods Inf Med., (6010) 

;13(1);10-60 

 

- Nemati F. , Rahbar-Roshandel N. , Hosseini F. , Mahmoudian M. , Shafiei M. , 

Anti-Inflammatory Effects of Anti-hypertensive Agents: Influence on Interlukin-1 B 

secretion by Peripheral Blood Polymorphonuclear Leukocytes from Pateints with 

Essential Hypertension, Clinical and Experimental Hypertension, 36(6) , (6011) , 

pp: 73-67  

 Relation,  ,Hosseini F.Hajkazemi E. ,Javadikia M. ,Seyedfatemi N. ,Nikpour S.  -

Between Menopause Age , Body Mass Index , and Reproductive History , 

European Journal of Scientific Research , vol 07 , No. 3 , (6010),pp:010-011 

 

-Dehnad, A. , Bagherzadeh, R. , Bigdeli , S. , Hatami , K. , Hosseini , F. , Syllabus 

Revision :a needs analysis study , Procedia Social and Behavioral Sceinces ,3 

(6010), 1306-1316 

- Noumohammadi ,J. , athari-Nikazm , S. , Vafa, M.R. ,Bidari , A. , Jazayeri, S. , 

Hoshyarrad, A. , Hosseini , F. , Fasihi-Radmandi, M. , Effects of Antioxidant 

, Journal  atiod Arthritis PatientsSupplementations on Oxidative Stress in Rheum

of Biological Sceinces ,( 6010). 

- Fatemeh Shirazi,1 Farangis Shahpourian,2 Alice Khachian,1 Fatemeh Hosseini,2Anahita 

Houshiar rad,3 Shiva Heidari,1 Mahnaz Sanjari4 , Personal Characteristics and 

Urinary Stones , Hong Kong J Nephrol • April( 6003) • Vol 11 • No 1 

 

-Rezaei , M. , Adib-Hajbaghery , M. , Seyedfatemi, N. , Hosseini , F. , Prayer in 

Iranian Cancer Patients undergoing Chemoteraphy , Complementary Therapies in 

Clinical Practice , (6003),10, 30-36 

-Nikpour , S. , Shahpourian , F. , Hajikazemi , E. , Hosseini , F. , Study os 

Relationship Between Women’s Satisfaction with Prenatal Care Service and the 

Characteristics of the Pregnant Women and the services in Reffering Women to 

Health Clinics Related to Medical Universities in Tehran- 6001, European Journal 

of Scientific Research , vol. 13 , No. 1 (6006), pp:37-103 

 



- Hajkazemi E. , Javadikia M. , Nikpour S. , noori-Tajer M. , Hosseini F. , Age of 

Menopause: Investigating the Relation Between Menopause Age and Body Mass 

Index, Menstrual history , European Journal of Scientific Research , Vol,10 , No. 

6(6007) pp:133-600 

- Marandi , A. , Malejafzali , H. , Hosseini , A.F. , The Reasons for Early Weaning 

among Mothers in Tehran , Bulletin of the World Health Organization , 61 (1):171-

173 (1333) 

 

 

در نشریات مختلف ب( مقاالت فارسی منتشر شده  

 عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشریه  دوره شماره فصل سال صفحه

17-6 رقیه اسکروچی،  مدیریت سالمت 13 76  1330 

مریم زرقانی، آغا 

 فاطمه حسینی

انه پشتیبانی کتابخ

های مجازی از 

آموزش مجازی از 

مدیران و دیدگاه 

دانشجویان مراکز 

 آموزش مجازی

766-

713 

 منصوره جمشیدی فصلنامه پایش  16 7 آذر 1336

منش ،شهناز 

گلیان تهرانی، 

 آغافاطمه حسینی ،

نرگس شمس 

علیزاده ،فروزان 

 لهونی

ی تاثیر برنامه آموزش

در پیشگیری از 

افسردگی پس از 

زایمان : یک 

کارآزمایی نیمه 

 تجربی 

16-1 وردین فر 1333   مجله علوم پزشکی 61 113 

 رازی

طاهره عربلو، 

ناهید آریاییان ، 

مجید ولی زاده، 

، آغا فاطمه حسینی

 محمود جاللی

تاثیر مصرف مکمل 

 زنجبیل بر برخی از

عوامل خطر بیماری 

عروقی در -های قلبی

بیماران مبتال به 

6دیابت نوع   

31-

63 

 پاییز و 1333

 زمستان

مجله علوم  3 6

ی و پیراپزشک

 توانبخشی مشهد

مریم احمدی، مریم 

بر آبادی، لیال 

شاهمرادی،فاطمه 

 ارزیابی سیستم های

 اطالعات بیمارستانی

 از دیدگاه کاربران در



 شهر تهران حسینی

36-

33 

دوماهنامه  6 6  1333

راهبردهای آموزش 

 در علوم پزشکی

یتا فرنوش گلبند،ر

مجتهدزاده،آغا 

فاطمه 

اداحسینی،فخرالس

ت 

ه نی،شعلمیرحسی

 بیگدلی

عوامل موثر بر 

موفقیت یادگیری  

گاه الکترونیکی از دید

ی دانشجویان کارشناس

 ارشد مجازی دانشگاه

 علوم پزشکی تهران

076-

016 

آذر و  1336

 دی

مجله دانشکده  6 1

پیراپزشکی 

دانشگاه 

 علومپزشکی تهران

 )پیاورد سالمت(

محمد هیوا 

عبدخدا، محمد 

رضا علی 

بیگ،آغافاطمه 

ینی،سامان حس

راوند،مسعود 

محمدی،جواد 

 زارعی

ی بررسی میزان آشنای

و نگرش اعضای 

ه هیات علمی نسبت ب

 جنبش دسترسی آزاد

به اطالعات علمی در 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

33-33 0و  3  1336  حیات ) نشریه  10 

 دانشکده پرستاری

و مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 تهران(

محبوبه 

یمه رضایی،دکتر نع

ه سید فاطمی،فاطم

 حسینی

سالمت معنو ی در 

بیماران مبتال به 

سرطان تحت شیمی 

 درمانی

71-66 0و3  1336  حیات )نشریه  10 

 دانشکده پرستاری

و مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 تهران(

 دکتر نعیمه سید

فاطمی ،فاطمه 

خوشنوای 

فومنی،نسرین 

بهبهانی،فاطمه 

 حسینی

نگرش نوجوانان 

رف نسبت به مص

 قرص اکستاسی 

سال  0  1336 

 دهم

مجله اصول 

 –بهداشت روانی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 سیددکتر نعیمه 

فاطمی،فاطمه 

خوشنوای 

،نسرین فومنی

بهبهانی،فاطمه 

 حسینی

مهارت قاطعیت در 

 مصرف اکستاسی در

 بین نوجوانان

10-61   

1333 

مجله تخصصی  1 3 پاییز

 اپیدمیولوژی ایران

ری سمیه اطها

نیک عزم،محمد 

رضا وفا،عیسی 

اثر مکمل یاری توام 

و  c ,Aویتامین های 

عنصر روی بر 



نورمحمدی،علی 

بیداری؛آناهیتا 

هوشیار راد،شیما 

جزایری،فاطمه 

ی حسینی،سید مهد

 فصیحی رامندی

-شاخص اکسیدانی

آنتی اکسیدانی،التهابی 

و بالینی بیماران مبتال 

 به آرتریت روماتویید

101-

116 
مجله غدد درون  16 1 دی ماه 1333

ریز و متابولیسم 

دانشگاه  –ایران 

د علوم پزشکی شهی

 بهشتی

دکتر محمد رضا 

وفا،شیرین 

افشار،نازنین 

 مصلحی،امین صالح

پور،فاطمه 

ی حسینی،مجیدگوهر

نژاد،مریم ظریف 

 یگانه

نوع تغذیه دوران 

شیرخوارگی  

ی همبستگی آن با چاق

دوران کودکی در 

یه دانش آموزان پا

شهر  اول ابتدایی

 تهران

 عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشریه دوره  شماره فصل سال صفحه

70-73 نتابستا 1330   مجله دانشگاه علوم 11 6 

 پزشکی قزوین

دکتر سوگند 

تورانی،فاطمه 

حسینی،محمد 

ازمل، روح اهلل 

 کلهر

همبستگی سطح 

تعارض پرستاران 

 بیمارستانهای عمومی

ا استان بوشهر ب

کاربرد سبکهای 

مذاکره توسط 

 سرپرستاران

36-01 سال  13 زمستان 1333 

 پنجم

مجله سالمندی 

 ایران )سالمند (

محمد اسحاق 

افکاری،مهناز 

صلحی،حبیبه 

متین،فاطمه 

حسینی،مرتضی 

 منصوریان

 تاثیر مداخله آموزشی

 بر اساس مدل پرسید

دگی بر ارتقا کیفیت زن

 سالمندان

سال  1 بهار 1333 76

ارمچه  

 مجله علوم تغذیه و

انصنایع غذایی ایر  

فاطمه 

 شیرازی،فرنگیس

ا شاهپوریان،آناهیت

هوشیار راد،فاطمه 

حسینی،آلیس 

خاچیان،شیوا 

 حیدری

بررسی فاکتورهای 

تغذیه ای مرتبط با 

ابتال به سنگ های 

 ادراری در افراد بالغ

سادات افتخار ال مجله دانشگاه علوم 13 16 پاییز 1331 33

حاج کاظمی،دکتر 

 بررسی مشاوره قبل

از ازدواج بر آگاهی 



رخشنده  پزشکی ایران

محمدی،فاطمه 

 حسینی،

 دختران

637-

300 

سال  0 پاییز 1331

 پنجم

مجله پایش 

فصلنامه 

پژوهشکده علوم 

بهداشتی جهاد 

 دانشگاهی

 دکتر نعیمه سید

فاطمی،محبوبه 

رضایی،اعظم 

گیوری،فاطمه 

 حسینی

دعا و رابطه آن با 

معنوی  سالمت

بیماران مبتال به 

 سرطان

سال  06 پاییز 1333 103

 یازدهم

 مجله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

مهوش دانش 

کجوری،فاطمه 

 حسینی

بررسی عوامل خطرزای 

مرگ داخل رحمی جنین 

 در زنان مراجعه کننده به

مراکز بهداشتی درمانی 

ردانشگاه علوم پزشکی ای  

 عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشریه دوره شماره فصل  سال صفحه

سال  06 پاییز 1333 713

 یازدهم

 مجله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

دکتر ثمیله 

نوربخش،دکتر 

حسن 

تنکابنی،مریم 

اسقایی،فاطمه 

لی حسینی،دکتر لی

واحد،آذردخت 

 طباطبایی

عفونت هرپس 

ویروس در کودکان 

مبتال به مننگو 

در  آنسفالیت آسپتیک

تری در کودکان بس

بیمارستان رسول 

 اکرمٌ)ص(

سال  30 پاییز 1331 066

 نهم

 مجله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

دکتر محمد 

ال مشیر،دکتر سهی

ارض پیما،دکتر 

محمود شمس 

آبادی،فاطمه 

 حسینی

بررسی میزان 

مقاومت پروپیونی 

باکتریوم آکنه و 

استافیلوکک 

ه اپیدرمیس نسبت ب

که  آنتی بیوتیکهایی

آکنه و در درمان 

الگاریس به کار می 

 روند

دکتر محمد  مجله طب و تزکیه  06 پاییز 1330 33

فشارکی،فاطمه 

حسینی،مرجان 

 قاضی سعیدی

بررسی فعالیتهای 

 بخش مدارک پزشکی

بیمارستانهای 

آموزشی وابسته به 

دانشگاه علوم 



 پزشکی تهران

سال  0 زمستان 1363 667

 اول

 مجله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

کتر محمد د

فشارکی،فاطمه 

 حسینی

 تعیین حجم نمونه در

 تحقیقات بهداشتی

سال  1 بهار 1360 13

 دوم

 مجله دانشگاه علوم

 پزشکی ایران

دکتر محمد 

فشارکی،فاطمه 

ی ،دکتر علحسینی

 محمد نژاد

تحقیقی پیرامون 

وضعیت نگهداری در 

 بیمارستانهای عمومی

 وابسته به دانشگاه

 علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

 عنوان مقاله نام نویسندگان نام نشریه دوره شماره فصل سال صفحه

113-

113 

دکتر سعاد محفوظ  مجله پژوهنده  10 پاییز 1366

پور،محمد رضا 

 ظریفیان نظرلو،ژیال

عابد سعیدی،فاطمه 

حسینی،دکتر محمد 

 اشرف سمنانی

 میزان آگاهی،نگرش و

مشارکت مدیران 

پرستاری در مورد 

تنظیم خانواده و 

یشنهاد بودجه جهت پ

واحد پرستاری در 

ه بیمارستانهای وابست

به دانشگاه علوم 

یپزشکی شهید بهشت  

10-60 33مسلسل فروردین 1361  سال  

 نهم

مجله دارو و 

 درمان

دکتر علیرضا 

 مرندی،دکتر حسین

ملک افضلی،آغا 

 فاطمه حسینی

قطع زودرس تغذیه 

 با شیر مادر در زنان

 ساکن شهر تهران

 

 

پزوهشی( -ت منتشر شده در نشریه پرستاری ایران )فصلنامه علمیج( مقاال  

 



مقاله ا ست که به دلیل  تعداد زیاد بطور جداگانه و در یک  31تعداد  مقاالت منتشر شده در نشریه پرستاری ایران برابر 

.عاقبا ارائه خواهد شد درج گردیده اند تجدول تفکیک شده که م  

 

 

سانی ) نشریه دانشکده مدیریت و اطالع رپژوهشی مدیریت سالمت -نامه علمید( مقاالت منتشر شده در فصل

 پزشکی(

شده اند. ئه مقاله است که متعا قبا ارا 33تعداد مقاالت منتشر شده در فصلنامه مدیریت سالمت برابر    

 

 

 

 

ها،...داخل  کشور، کنفرانس  ها در همایش به زبان فارسی ه( مقاالت ارائه شده  

 

 نحوه ارائه سال ارائه

تر()سخنرانی یا پوس  

 عنوان همایش،کنفرانس محل برگزاری

 و غیره

 عنوان مقاله نویسندگان

13-11 

خرداد 

3131 

مرکز همایش  مقاله

 های بین المللی

 صدا و سیما 

 تهران

ای دومین کنفرانس سازمانه

پیشرو بین المللی و 

نمایشگاهو حضور در 

 فضای تجاری جهانی

دکتر سوگند 

فاطمه  تورانی،

 حسینی

 ارزیابی شایستگی

های مدیران در عصر 

جهانی شدن)بر 

اساس مدل بازخورد 

درجه(سال  112

3131 

بهمن 5-3

3133 

سالن همایش  مقاله

 های رازی 

 تهران

 ششمین کنگره مراقبت

 های پرستاری و مامایی

بنفشه محمدی 

زیدی،محبوبه 

نظر 

جیرانی،اقدس 

ملک 

زادگان،فاطمه 

 حسینی

 بررسی تاثیر

کالسهای آمادگی 

زایمان بر ترس از 

 آن

بهمن 3-

3133 

سالن همایش  مقاله

 های رازی 

ای ششمین کنگره مراقبت ه

 پرستاری و مامایی

مریم شعبانی 

همدانی، ژاله 

محمد علیها،ربابه 

دگی بررسی کیفیت زن

ه بیماران پیوند کلی

مراجعه کننده به 



شکر آبی،فاطمه  تهران

 حسینی

انجمن حمایت از 

انران کلیوی تهربیما  

بهمن 3-

3133 

سالن همایش  مقاله

 های رازی 

 تهران

ای ششمین کنگره مراقبت ه

 پرستاری و مامایی

فروغ 

رفیعی،معصومه 

رامبد،فاطمه 

 حسینی

ماران کیفیت زندگی بی

مبتال به نارسایی 

مزمن کلیوی و 

به  فاکتورهای وابسته

 آن

دیماه 1-5

3131 

اسری چهارمین همایش سر تهران سخنرانی

 مدارک پزشکی ایران

محمد حاجوی ، 

 فاطمه حسینی

 وضعیت بکار گیری

از نرم افزارهای 

 بخش مدارک پزشکی

بیمارستانهای 

آموزشی 

ای علوم ههادانشگ

تهرانپزشکی   

آذر  15

3121ماه   

دانشگاه علوم  سخنرانی

 پزشکی تربت

 حیدریه

اولین کنگره سالیانه 

 پژوهشی دانشجویان

ل امین عقیلی ،جمی

دقی فر، صا

آغافاطمه 

حسینی،مهرگان 

صادقی، رامین 

 عقیلی

بررسی نگرش 

دانشجویان مدیریت 

خدمات بهداشتی 

درمانی دانشگاههای 

علوم پزشکی شهر 

تهران نسبت به 

رشته تحصیلی و 

 آینده شغلی خود

35-31 

بهمن ماه 

3121 

دانشگاه علوم  پوستر

 پزشکی ایران 

هشتمین همایش کشوری 

ر ی دیادگیری الکترونیک

 آموزش پزشکی

، ریتا مطیع دوست

، آغافاطمه حسینی

 شعله بیگدلی

اد بررسی ارتباط اعتی

رفت به اینترنت و پیش

تحصیلی در 

 دانشجویان پزشکی

 مقطع علوم پایه

 

 

 

 

  

 

... و غیره در همایش ها ، کنفرانس ها به زبان انگلیسی مقاالت ارائه شده و(  

Date Place Conference Authors Title 



Name 

November 15-

13 

1221 

Bangkonk, 

Thailand 

 

Asian Pacific 

Congress on 

Contraceptives 

in Obstetrics, 

Gynecology, 

and Infertility  

Danesh kojuri, 

M. , Hosseini , 

F. 

Survey on Risk 

Factors of 

Intrauterine 

Fetal Death in 

women Reffered 

to Health 

Centers of Iran 

University of 

Medical 

Sciences 

September1221 Athens , Greek  th31

International 

Congress 

Hormonal 

Steriod and 

Hormons and 

Cancer  

Hajkazemi , E. , 

Nikpour , S. , 

Hosseini , F.  

The Effect 

Education on 

girl’s 

Knowledge 

about 

Prevention 

Method of 

Breast and 

Cervical Cancer  

September1221 China Great Wall  th31

International 

Conference 

Cardiology  

E., Hajkazemi, 

K., Falahat ,  

S., Assemi , 

F., Hossaini 

Effect of Home 

visit on 

Readmission 

Among Patients 

with Heart 

Failure 

12-11-May 

1231 

Urmia 

University , 

Iran 

International 

Conference on 

Current Trends 

in ELT, 

A.Dehnad, H. 

Naser,A.F. 

Hosseini 

Putting the 

Learner in the 

Spotlight 

 

 

 

 



 

 

 

 

Date Place Conference 

Name 

Authors Title 

11-12 April 

1221 

Melbourne 

,Australia 

World 

Conference on 

Health 

Promotion & 

Health 

Education  

Nooritajer , M. , 

Mechian , M. , 

Kermany, A. , 

Hosseini , F. 

Breast cancer  

and 

Mammography 

33-12 July 

1223 

Kuala Lumpur 

Malaysia 

International 

Traditional and 

Complementary 

Medicine 

Congress 

Seyedfatemi N. , 

Rezaei M. 

,Givari A., 

Hosseini F. 

Effects of 

Prayer on 

Spiritual Well-

being in Cancer 

Patients 

1-1 July 1223 ExCe l, London 

Uk 

The British 

International 

Congress of 

Obstetrics and 

Gynaecology 

Danesh  Kojuri, 

M. , Soltani , A. 

,Safavai, S. ,  

Hosseini , F.  

Early 

Pregnancy 

Nausea and 

Related Factors 

and Its Severity 

in women 

Referred to 

Hamedan 

Health Center 

1225 

1-1 July 1223 ExCe l, London 

Uk 

The British 

International 

Congress of 

Obstetrics and 

Gynaecology 

Danesh Kojuri , 

M. , Karimi , S. 

,Shakerabi, R., 

Hosseini , F. 

Investigating 

Women’s 

Satisfaction with 

Prenatao Care 

Received at the 

Primary Health 

Care Center of 

Shiravab 



Chardavel 1225 

 

 

 

Date Place Conference 

Name 

Authors Title 

3222 Manila ICM th15 Hajkazemi , E. ,  

Hosseini , F.  

Relationship 

Between age of 

Menopause with 

BMI 

Winter 1232 Shahid 

Sadoughi 

University of 

Medical 

Sciences , Yaz 

,Iran 

Congress of  th31

Iranian Society 

for 

Reproductive 

Medicine 

Hashemieh Ch., 

Neisani Samani 

L. ,Seyedfatemi 

N., Hosseini F. , 

Amini L. 

Investigating of 

anxiety level in 

ARTS pregnant 

women in 

Tehran1222 

 

 

فعالیت های ویراستاری و همکاری با  مجالت علمی  ● 

 نام مجله محل انتشار مجله نوع همکاری با مجله

دانشکده مدیریت و  –تهران  مشاور آماری

 اطالع رسانی پزشکی

 مدیریت سالمت

دانشکده پرستاری و  –تهران  مشاور آماری

 مامایی

 نشریه پرستاری ایران

اریمشاور آم  مجله پژوهش پرستاری ایران تهران 

 

 

 



 

 

 

 

آموزشیتدریس در کارگاهها یا دوره های   ● 

 

نام کارگاه / دوره  نوع همکاری محل برگزاری تاریخ برگزاری

 اموزشی

  در بیست دوره این کارگاه

 همکاری داشته ام

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

در  SPSSبرد کارگاه کار مدرس و هماهنگ کننده

 تحلیل آماری

3133تیر ماه  1-3 ی دانشکده پرستاری و مامای 

اندانشگاه علوم پزشکی ایر  

 SPSSکارگاه کاربرد  مدرس

3133خرداد  13-12 گاه دانشکده توانبخشی دانش 

 علوم پزشکی ایران

 SPSSکارگاه آموزشی  مدرس

بهمن ماه  1دیماه لغایت  12

3132 

 یدانشکده پرستاری و مامای

اندانشگاه علوم پزشکی ایر  

کارگاه آمار پیشرفته و  مدرس

 روشهای تحلیل آماری

دوره  این کارگاه  12در 

 همکاری داشته ام

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

 کارگاه آموزش روش تحقیق  مدرس و هماهنگ کننده

دوره این کارگاه  11در 

 همکاری داشته ام

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

 کارگاه آموزش مقاله نویسی مدرس و هماهنگ کننده

3121دیماه  1 دبیرخانه استعدادهای  

درخشان دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی  مدرس 

3121بهمن ماه  33 دبیرخانه استعدادهای  

درخشان دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 کارگاه مقاله نویسی  مدرس
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