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 ب ( عنوان پایان نامه های زمان تحصيل 

اي درپیشگیري  _ان _درصد ودهانشويه ترکیبي دي ۹/1مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات 
بسته ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان مبتال به سرطان بستري دربیمارستان کودکان مفید وا

  ۱۵4۱به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 

 .طراحي نظام مراقبت تسکیني در بزرگساالن مبتال به سرطان

 
 ( سوابق آموزشيپ
 

به عنوان مربي غیر هیئت علمي در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار و استخدام به عنوان  ۱۵44از سال 
 تا کنون  ۱۵۷1عضو هیئت علمي اين دانشگاه  از سال 

 
 : سوابق اجرایی( ت
 

 

 ت( عضویت در انجمن های علمی و اجرایی
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

درصد ودهانشويه ترکیبي  ۹/1مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات مجري در طرح تحقیقاتي 
بستري اي درپیشگیري ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان مبتال به سرطان  _ان _دي

  ۱۵4۱دربیمارستان کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
 مجري در طرح تحقیقاتي طراحي نظام مراقبت تسکیني در بزرگساالن مبتال به سرطان ) در حال اجرا(.

 
 
 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 

ه پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي سمیناريک روزه پرستاري اورژانسهاي کودکان در دانشکد
 ۹۷/1۷/48مورخ 

دردانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم  ۹۷/۱1/48ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 
 پزشکي شهیدبهشتي

ي ومامايي دانشگاه علوم دردانشکده پرستار ۹۷/1۵/4۱ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 
 پزشکي شهیدبهشتي

 ۱۵4۱ارائه مقاله در اولین همايش سراسري تکنولوژي  ارتباطات وبهداشت روان تیرماه 

 4۱ارائه مقاله در سومین همايش پرستاري مديکال انکولوژي ايران آبان 

 ۱۵4۱ارائه سخنراني در کنگره بین المللي سرطان کودکان  آبان 
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دردانشکده پرستاري ومامايي  1۱/۱۱/4۱کارگاه اموزشي ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ ارايه سخنراني در
 دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

 49ارائه مقاله در دهمین کنگره اورولوژي ايران ارديبهشت 
اه علوم دردانشکده پرستاري ومامايي دانشگ1۵/18/49ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 

 پزشکي شهیدبهشتي

 49ارائه سخنراني در پنجمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 
ارائه سخنراني در کنگره کنترل عفونت هاي بیمارستاني دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشت درماني 

 49شهیدبهشتي آبان 
 49شکي شهیدبهشتي آذر ارائه مقاله درسومین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پز

 49ارائه سخنراني در سومین همايش سالیانه کشوري پرستاري بحران دي ماه 
دردانشکده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم ۹۱/۱1/49ارايه مقاله درکارگاه ترويج تغذيه با شیرمادر در تاريخ 

 پزشکي شهیدبهشتي
 49سخنراني در کنگره اورژانس هاي طب کودکان اسفند

 4۷سخنراني در ششمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر  ارائه
 4۷ارائه سخنراني در هشتمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 

 ۷1ارائه سخنراني در نهمین همايش کشوري پرستاري کودکان مهر 
 ۱۵۷۵مهرماه  ۹4تا  ۹8ارايه سخنراني در دوازدهمین همايش ملي پرستاري کودکان 

 
 

 ت خارجي و داخلي(مقاالت )مجال (ح
 

  اي  _ان _درصد ودهانشويه ترکیبي دي ۹/1مقايسه اثربخشي دهانشويه کلروهگزيدين گلوکونات
درپیشگیري ودرمان استوماتیت ناشي از شیمي درماني درکودکان مبتال به سرطان بستري دربیمارستان 

امه علمي پژوهشي فصلندر    ۱۵4۱کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 
 4۱زمستان دانشکده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي 

  ابعاد رواني  "با عنوان  ۱۵۷8آبان  9-4پذيرش مقاله )پوستر( در کنگره بین المللي بیماري هاي پستان
 در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي  "اجتماعي در سرطان پستان

  

 Mojgan Ansari, Maryam Rassouli, MohhamadEsmaiel Akbari1, Abbas 

Abbaszadeh, Ali Akbarisari, Palliative Care Policy Analysis in Iran: A 

Conceptual Model, Indian Journal of Palliative Care, Volume 24, Issue 1, 

January-March 2018.  
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Abbaszadeh, Ali Akbarisari, Educational Needs on Palliative Care for 

Cancer Patients in Iran: A SWOT Analysis, International Journal of 

Community Based Nursing and Midwifery, April 2018; Vol 6, No 2.  

 Azam Shirinabadi Farahani , Maryam Rassouli , Leila KhanaliMojen, Mojgan 

Ansari , Zahra, Ebadinejad , Amir Tabatabaee, PayamAzin, Maryam Pakseresht  

and OmesalameNazari, The Feasibility of Home Palliative Care for Cancer 

Patients: The Perspective of Iranian Nurses, International Journal of Cancer 
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 Mojgan Ansari, Maryam Rassouli,* Team Approach to Palliative Care: a 
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 Mojgan Ansari, Maryam Rassouli, Mohamad Esmaiel Akbari,  Abbas 

Abbaszadeh,  Ali Akbarisari, ShahparHaghighat, Process Challenges in Palliative 

Care for Cancer Patients: A Qualitative Study, Middle East Journal of Cancer, in 
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 Shiva Nazari, Mohammad Taghi Sadeghi Koupaei, Akbar Shafiee, Zahra Haji Ghasem Kashani, 

Emad Bahraminia, Mojgan Ansari, and Ahmad , Alipour, Emotional/Behavioral Problems in 

Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case-Control Study, "Int J 
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 اتخ( ترجمه و تأليف
 

 

 ( شركت در كارگاه های تخصصید

 4۱ن کودکان درموسسه محک آبان شرکت درکنگره بین المللي سرطا
 ۹1۱8شرکت در کارگاه مراقبت تسکیني در دانشگاه حاجي تپه آنکارا تحت نظر انجمن پرستاري آمريکادر سال 

 ۱۵۷۵شرکت در کارگاه مراقبت تسکیني و جمايتي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي مهر 
  ۷۵ان در دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر عضو پانل مراقبت تسکیني در کودکان در همايش پرستاري کودک

 ۷9عضو پانل مراقبت تسکیني در کودکان در همايش پرستاري کودکان در دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 
کارگاه دو روزه مراقبت تسکیني در بیمارستان کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي سال 

۱۵۷۵ 

کنگره بین المللي آسیا و اقیانوسیه برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي پانل مراقبت تسکیني در 
۱۵۷8 

 ۱۵۷8شرکت در کارگاه مديريت درد 

 ۱۵۷۱همايش مراقبت تسکیني در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 

 
 ذ (راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی 

صلنامه علمي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سال شانزدهم، مشاور علمي ف
 .۷1پايیز وزمستان  8و۵شماره 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQlJXHmqTdAhVmLMAKHZ0uD2wQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fijcbnm.sums.ac.ir%2F&usg=AOvVaw1fR9MVxal3bZDAPKee5O-A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQlJXHmqTdAhVmLMAKHZ0uD2wQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fijcbnm.sums.ac.ir%2F&usg=AOvVaw1fR9MVxal3bZDAPKee5O-A
http://bccr.tums.ac.ir/index.php/bccrj/issue/view/32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nazari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koupaei%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shafiee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kashani%20ZH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahraminia%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ansari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alipour%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24800034
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=%22Int+J+Hematol+Oncol+Stem+Cell+Res%22%5Bta%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=%22Int+J+Hematol+Oncol+Stem+Cell+Res%22%5Bta%5D
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تاثیر مراقب خوشه اي بر الگوي خواب و بیداري نوزادان نارس بستري دربخش با عنوان مشاوره پايان نامه 
 . ۱۵۷8هد سال شهر مش"ع"مراقبت هاي ويژه نوزادان بیمارستان امام رضا

 
 

 

 

 : افتخارات( عناوین و ر

 ۱۵4۱عضو کمیته اجرايي دومین همايش ايدز از دانايي تا توانايي سال 

وکارشناسي ارشد درسومین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان  PhDکسب رتبه دوم مقاالت مقطع 
 ۱۵49سال  دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

 

ترپرستاري ومامايي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي همکاري دربرنامه هاي آموزشي دف
 .  ۱۵49شهیدبهشتي به صورت  يک روز ماموريت در هفته، سال 

رابط کمیته بحران دربخش خون واعصاب بیمارستان فوق تخصصیي کودکیان مفییدتهران وابسیته بیه      
 .4۷دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي سال

 .۷1-۷۱یمسال اول تحصیلي استاد مشاور دانشجويان پرستاري در ن

 ۷۵تا سال  ۷1-۷۱مشاور دانشجويان هوشبري ازنیمسال دوم تحصیلي   استاد
)کارشناسي(، پرستاري بهداشت مادرونوزاد  ۱مسئول دروس پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

)کارشنناسي(، کارآموزي بهداشت مادرونوزاد و کارآموزي درعرصه بهداشت مادرونوزاد) کارشناسي( ۹
 ۷۹تا  ۱۷/۱۹/۷1زتاريخ ا

 
 

 مهارت ها تخصصی و غير تخصصی( ز

 

آشنايي با مراقبت تسکیني به عنوان يک رويکرد مراقبتي در مبتاليان به بیماري هاي صعب العالج به ويژه 
 بیماران مبتال به سرطان و گذراندن دوره مراقبت تسکیني 

ي در بخش انکولوژي و نورولوژي بیمارستان کودکان سال کار بالین 4آشنايي با سرطان ها در کودکان و تجربه 
 مفید به عنوان سانتر انکولوژي و نورولوژي


