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 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 وا بر ميزان درد تزریق عضالنيوقفل هzبررسي تزریق عضالني 

  ( سوابق آموزشيپ
 تدریس دانشگاه ازاد اسالمی سبزوار

 

 دانشکده پرستاری در تا کنون 97تدریس دروس اختصاصی پرستاری از سال 
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  ( سوابق اجرایيت
 سرپرستار بخش جراحی بیمارستان امداد شهید بهشتی 

 مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری 

 ی ویژهمدیر گروه پرستار

 ومامایی عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری

 مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی

 ومامایی معاون آموزشی دانشکده پرستاری

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 
 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 اورژانس كنگره طب  شركت كننده

 سخنراني  

بر روي درد ناشي از  EMLAبررسي تأثير كرم 

سوزنهاي همودياليز در بيماران مراجعه كننده به بخش 

 مشهد-همودياليز 

  vascular Access and Dialysisهمايش 

 پوستر    

بررسي نيازهاي آموزشي خود مراقبتي بيماران 

رستان همودياليزي مراجعه كننده به بخش دياليز  بيما

 4831محمد واسعي سبزوار در سال 

 كنگره سه روزه مراقبت در بيماريهاي خاص 
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 تهران شركت كننده 
ششمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي ومطالعه 

 درد در ايران 

 نهمين كنگره تغذيه ايران  تبريز پوستر

 پوستر

بررسي تاثير حباب سازي ولمس بر شدت درد از طريق 

ثالث در كودكان مراجعه كننده به مراكز تزريق واكسن 

 گرگان -38بهداشتي درماني سبزوار در سال 

 همايش سراسري )پرستار ،ماما،وپژوهش (

 همايش سراسري دانشجويي انسان محيط زندگي سالم  داور در مقاالت بخش پوستر  سبزوار 

سخنراني  حيدري 

 ,نجار ,استاجي 

Nurses role for pain management in 

coronary artery patient hospitalized in ccu 

and emergency ward sabzewar city 

 دهمين كنگره سراسري تازه هاي قلب وعروق 

تهران سخنراني   

نسرين فاضل 

 اكبرزاده ،استاجي ،

سال در  02بررسي ميزان آگاهي وعملکرد زنان باالي 

 مورد خودآزمايي پستان 
 ان پستان سومين كنگره سراسري سرط

 پوستر     -تركيه

Breast self examination :Knowledge and 

performance among upper 20year old 

women in Medical health centers in 

sabzevar –iran in 2010 

East Mediterranean forum of Maternal –

fetal medicine 

شور سالمت آسيب شناسي روابط حرفه اي در من   پوستر   -

 سبزوار -دستورالعمل قران كريم واحاديث 
 همايش كشوري قران منشور سالمت 

 Prevalence of the most commonmetod  of وين -پوستر

brest self examinationin women of 

referring to helth center of Sabzevar-Iran 

.Nasrin Fazel.Mehrdad Baghastanian, 

R Akbarzadeh,ZEstaji, FRivadeh.Medical 

univer sitiy of Vienna,Astaria 6-7 june 

2013 

 

پوستر  بررسي مقايسه اي تاثير آموزش باليني دانشجويان 

پرستاري يه دو روش استفاده وعدم استفاده از حضور 

 كشوري و آموزش علوم پزشکي  چهاردهمين همايش

دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني 
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 

بررسي تأثير روش حباب سازي و لمس بر شدت درد ناشي از تزريق واكسن ثالث در كودكان مراجعه -

 31تابستان  –شماره دوم  –كاوش، سال دوم-3131كننده به مراكز بهداشتي درماني سبزوار در سال 

و قفل هوا بر ميزان درد بيماران مراجعه كننده به كلينيك تزريقات  zبررسي تأثير تزريق عضالني -2

 31شماره دوم تابستان –بيمارستان حشمتيه سبزوار،اسرار، سال دوم 

 38پاييز  1شماره  31بررسي سبك زندگي در ساكنين شهر سبزوار،سبزوار، دوره  -1

نقش پرستاران در اداره درد بيماران مبتال به بيماري هاي عروق كرونر در بيمارستان واسعي  -4

 دكتر حيدري .الدن نجار . استاجي  38گرگان تابستان -سبزوار

 38-34بررسي كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر سبزوار در سال  -8

 33بهار  3دومين نفر( شماره –نفر 1سبزوار)

سال در مورد خود آزمايي پستان ) فاضل ، اكبرزاده ،  22بررسي ميزان آگاهي وعملکرد زنان باالي  -6

) چاپ  38استاجي ، اكابري( فصلنامه بيماريهاي پستان ايران سال سوم شماره اول ودوم بهار وتابستان 

 8 2شده در سال

كمک مربي .صادقي هاجر،استاجي زهرا،طالبي زهرا،  الکترونیک 

 ملک خواهي اكرم

 4830ايران.

خواب پرستاران شاغل در شيفت  محروميت -پوستر

.)مقاله و بروز سرطان گردشكاري در هاي

 مروري( زهرا استاجي، الهه جاقوري

 

پژوهشي سالیانه دانشگاه علوم -اولین همایش علمي

 پزشکي سبزوار

 3131ان ماه آب 02
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، استاجي ، اكبرزاده ، رهنما ،تدين  رتبه بندي رويدادهاي استرس زا در ساكنين سبزوار زردشت -8

 38پاييز وزمستان  -دنا-فر

تري در مقايسه تاثير محلول كلرهگزيدين و مسواک در پيشگيري از ضايعات دهان بيماران بس -8
لوم نژادمقد،محمد دانشگاه عزهرا راد، مجتبي رخشاني محمد حسن، علي بخش مراقبت ويژه ، استاجي،

-3182(،ويژه نامه 8اره   )م،ش22پزشکي سبزوار،دوره   

9-Relationship between kindergarten Attendance and cognitive -Motor 

development 

 of preschool  children in sabzevar city GhardashiF.RahnamaF. 

aKbarzadeh.R. StagyZLife scince 2013;10(9 s) 

 ، زهرا .،استاجيت خواب بيماران تحت درمان با همودياليزكارنيتين خوراكي بر كيفيّثيّر مکمّل التا-32

 2، شماره 22دوره ،دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،حاتمي مريمرخشاني محمد حسن، جعفري بهمن ؛ 

 3184(، خرداد و تير 32)

 تحت بيماران درماني رژيم برپذيرش همراه تلفن طريق از متني پيام ارسال وسيله به آموزش تاثير-11

 دانشگاه مجله،مرضيه ساعدي ، ياسر تبرائي ، سيماسادات حجازي ، زهرا استاجي همودياليز با ندرما

 -3 ؛ دوره 95 سال شمالي خراسان پزشکي علوم

203-213:( 2) 3  

 

 اتترجمه و تألیفخ( 

صفحه   362   3136الدن نجار ،زهرا  استاجياصول پرستاري وروش كار در اتاق عمل   رويا اكبرزاده -

 1395چاپ دوم -ديشه رفيعان

 3188،چاپ پنجم -3138كمك هاي اوليه استاجي , توفيقيان، نشر جامعه نگر -2

 3184چاپ دوم -3138اصول وفنون  مراقبت ها ، استاجي , توفيقيان ,نجار  انديشه رفيع  -1

 3138ص، 181نفره، 31مامايي وزنان همکار مترجم -4

 

 ی تخصصيشركت در كارگاه ها( د

 روش تحقيقكارگاه 
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 كارگاه آموزشي روش شناسي پژوهش در آموزش پزشکي

 كارگاه آموزشي روش تحقيق ويژه هيات علمي

 كارگاه تحقيقات كيفي

 كارگاه آموزشي تدوين طرح درس

 كارگاه تحقيقات مشاركتي مبتني بر جامعه

 كارگاه آموزشي  مقاله نويسي

 يكارگاه آشنايي با منابع كتابخانه ديجيتال علوم پزشک

 كارگاه جستجوي منابع الکترونيك

 end noteكارگاه 

 كارگاه مرور سيستماتيك  متا آناليز

 كارگاه آشنايي با روش هاي نمونه گيري وتعيين حجم نمونه

   ebsco كارگاه آشنايي با پايگاه اطالعاتي

 كارگاه روايي وپايايي ابزار

 كارگاه مقاله نويسي انگليسي 

 در پرستاري كارگاه آموزشي گزارش نويسي

 دوره فلو شيپ پژوهشي 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه های دانشجویي 

مقايسه تاثير محلول كلرهگزيدين و مسواک در پيشگيري از ضايعات دهان بيماران بستري در -3

 بخش مراقبت ويژه

 تاثير مکمل ال كارنيتين بر كيفيت خواب بيماران همودياليز-2
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 با همودياليز درمان تحت بيماران درماني بر پذيرش رژيم كوتاه پيام ارسال آموزش از طريقتاثير-1

بررسي تاثير تغيير وضعيت بدن بيمار بر ميزان فشار كاف لوله تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت -4

 هاي  ويژه

در پيشگيرى از اختالالت سطحى چشم در بيماران  يروش مراقبت چشمدو مقايسه ى تأثير -8

 ى دربخش  مراقبت هاى ويژهبستر

تاثير دهان شويه كلرهگزيدين و بابونه بر بروز ضايعات دهان در بيماران بستري در آي سي  مقايسه -6

 جراحي  يو

 

 بررسي تأثير استنشاق عصاره گل سرخ بر ميزان درد مزمن اسکلتي عضالني  سالمندان -7

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
  

 

 

 تخصصي مهارت ها تخصصي و غير( ز


