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پروانه اباذری .گذری بر فلج .نشریه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره اول دی ماه 1731
پروانه اباذری شیوع وعلل کمر درد در پرستاران.ویژه نامه انجمن پرستاری شعبه اصفهان 1731

پروانه اباذری،پروانه امینی،دکتر مسعود امینی.اداره دیابت در بیماران مبتال به دیابت شهر اصفهان.1733-1731:مجله پژوهش در
علوم پزشکی سال ششم شماره 2
پروانه اباذری.تعیین بهترین محل برای  IVتراپی.فصلنامه پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)سال اول شماره 4
1712
مریم اقبالی،رضوان کاردان،پروانه اباذری.نظرات بیماران در مورد وضعیت کنترل درد پس از عمل جراحی.مجله تحقیقات
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شماره  71سال .1711
پروانه اباذری ،رضوان کاردان ،مینا توتونچی ،بهرام سلیمانی .بررسي همخواني نگرش مردم و پرستاران در مورد نقش
و ارزش پرستار ،سال  .5731پژوهش در علوم پزشکی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .دوره  ،7شماره 4
پروانه اباذری .عملکرد مبتنی بر شواهد .اولین مجله تخصصی کشوری پرستاری امروز.مهر  9831شماره دوم سال اول.
مهری دوستی ایرانی ،پروانه اباذری ،سیما بابایی ،ناهید شاهقلیان .تسهیل کننده های پایبندی به رژیم درمانی در بیماران مبتال
به دیابت نوع : 2یک مطالعه ی پدیدارشناسی مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره ی یازدهم ،شماره ی  ،7صفحه های  (213 2۶4شهریور 1711

پروانه اباذری،مسعود امینی،پروانه امینی،فخری صبوحی،احمدرضا یزدان نیک.آموزش بیماران دیابتیک:طراحی و اجرای دوره
پرستار آموزش دهنده دیابت.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی(ویژه نامه توسعه آموزش)زمستان .111-12۶:)1(11: 1711

محبوبه نم نباتی  -پروانه اباذری  -صدیقه طالکوب .تجربيات پرستاران در اداره درد

كودكان ، -86 .پژوهش پرستاری دوره

3شمار ههای  10و  11پاییز و زمستان1387

دکتر نگار حری  ،1دکتر ساسان حقیقی  ،1دکتر مسعود امینی  ،1مریم زارع ،پروانه اباذری  ،2مهندس اکبرحسن زاده .بررسی
رابطه ی تعداد حوادث استرس زای مهم زندگی با شیوع دیابت )در افراد فامیل درجه ی IGT) ،اختالل های متابولیسم قند
اول مبتالیان به دیابت نوع  .2مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی دوره ی دهم ،شماره ی  ،1صفحه های ( 13 27اردیبهشت.)171 3
پروانه اباذری ،زهره ونکی ،عیسی محمدی ،مسعود امینی .چالش های آموزش پزشکان در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت .مجله
ایرانی آموزش در علوم پزشکی /فروردین  1391:(1)12؛11-27
پروانه اباذري .نقد مقاله:تأثیر آموزش ارتقای سالمت بر شیوه زندگی دانش آموزان مقطع دبیرستان..

مجله ايراني آموزش در علوم

پزشكي /آبان.203-207:)8(31. 1392

فضل اله احمدی ،خدیجه نصیریانی .پروانه اباذری .تکنیک دلفی :ابزاری در تحقیق .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  /بهار و
تابستان.131-111:)1(1: 1387

پروانه اباذری ،زهره ونکی ،عیسی محمدی ،مسعود امینی .موانع اثربخشی آموزش خودمدیریتی دیابت .مجله ایرانی آموزش در
علوم پزشکی  /خرداد)3)13:1392232-221.
پروانه امینی،مرضیه ضیایی راد،فریده هوایی،پروانه اباذری .بررسی مقایسه ای مشکالت جنسی مبتالیان به دیابت کنترل شده و
کنترل نشده..مجله تحقیقات پرستاری و مامایی شماره  21سال .1712
نصراله علیمحمدی -سیدجواد سادات  -پروانه آباذری .تجارب بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس .مجله تحقیقات پرستاری و
مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان .3-71:1۶:.1385
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Books
ناهید آسمانرفعت؛ پروانه اباذری؛ مریم اقبالی .ارتقای سالمت قلب :ویژه پرستاران .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی اصفهان.1714.چاپ.1

دانینیگ  ,تریشا .مراقبت از افراد مبتال به دیابت.ترجمه پروانه اباذری و مریم اقبالى .انتشارات دانشگاه علوم پزشکى.173۶.

Theses Supervision
پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش داخلي جراحي:بررسي نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با
دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان  .5731پروانه اباذری(استاد راهنما)،مینا توتونچی،بهرام سلیمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی مقایسه ای مشکالت جنسی در بیماران مبتال به دیابت کنترل شده و نشده مراجعه کننده به
مرکز غدد و متابولیسم شهر اصفهان 1711-11پروانه امینی،فریده هوایی،پروانه اباذری(استاد راهنمای سوم)
پایان نامه کارشناسی ارشد :تجارب بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس.1714نصرااهلل علیمحمدی،پروانه اباذری(استاد راهنمای
دوم).
پایان نامه کارشناسی ارشد:زندگی با دیابت نوع دو:یک مطالعه پدیدارشناسی .1711پروانه اباذری(استاد راهنمای اول)،سیما
بابایی،ناهید شاهقلیان

پایان نامه کارشناسی ارشد.:بررسی الگوی مصرف دارو در بین سالمندان شهر اصفهان در سال1712استاد
راهنمای .1717.پروانه اباذری،علی محمد سبزقبایی،محسن حسینی
طرح های تحقیقاتی
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی تاثیر گاز انتونکس در کاهش شدت درد ناشی از  ESWLدر بیماران مراجعه کننده به
مرکز سنگ شکن اردیبهشت اصفهان 1711دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی وضعیت اداره دیابت در بیماران دیابتیک شهر اصفهان 1733- 31
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی توزیع فراوانی و وضعیت اداره هیپرگلیسمی در بیماران بستری در مرکز پزشکی
الزهرا(س)1731
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی مقایسه ای وضعیت خودمراقبتی و توزیع فراوانی  Mortalityو عوارض مزمن دیابت در
بیماران دارای پرونده فعال و غیر فعال تحت پوشش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان 1712-17
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:تجارب پرستاران در اداره درد کودکان1717-11
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی مقایسه ای مشخصات زمینه ای،شاخص های کنترل دیابت و وضعیت مراقبت از پا در
مبتالیان به پای دیابتی و گروه شاهد در بیماران دیابتیک تحت پوشش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان1731-17
مجری طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی نظر مادران مورد مشاوره در مورد ویژگی های طرح بسیج مشاوره سالمت مادران در
درمانگاههای شهر اصفهان  1734سال
همکار طرح تحقیقاتی پایان نامه:بررسی نظرات متخصصین پرستاری در مورد برنامه درسی دوره لیسانس پرستاری1712-14
همکار در طرح تحقیقاتی پایان یافته:بررسی مقایسه ای دانش،نگرش و عملکرد دو گروه از مبتالیان به دیابت قندی با مراجعه منظم
و مراجعه نامنظم به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شهر اصفهان 1731-11

مقاالت در همايش ها و کنگره های داخل کشور
ارائه مقاله به صورت سخنراني
سمینار سراسری بررسی مسائل مدیریت خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 91-91خرداد
9811
همایش آموزشی پرستار و جامعه 91-91مرداد 9811وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت امور درمان دفتر
امور پرستاری.

همایش سراسری درد بعد از عمل جراحی  81-83اردیبهشت  9811دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی
کنگره سراسری اخالق پرستاری  82-89مهر 9818مرکز مطالعات و تحقیقات اخالق پزشکی معاونت امور
دانشجویی،فرهنگی،حقوقی و مجلس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
سمینار حوادث شایع در اطفال  9811دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -دانشکده پرستاری و مامایی.
سمینار خدمات بهداشتی اولیه  9811دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -دانشکده پرستاری و مامایی.
سمینار تازه های پرستاری بخش ویژه  9818دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -دانشکده پرستاری و مامایی.
سمینار همودیالیز  9839دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س).
سمینار نقش پرستار در کنترل عفونت های بیمارستانی 88خرداد  9811مدیریت درمان تامین اجتماعی مرکز پزشکی دکتر
علی شریعتی
.اولین همایش کشوری مراقبت های جامعه نگر در بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  27-21.آذرماه 1711
سمینار یکروزه حفظ و ارتقاء سطح سالمتی جسمی و روانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

سمینار تازه های پرستاری درد  3مهر  9832دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -دانشکده پرستاری و مامایی.
سمینار یک روزه ایدز دوم اسفند ماه  9813دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -دانشکده پرستاری و مامایی.
سمینار پرستاری داخلی -جراحی در سیستم مغز و اعصاب  88اردیبهشت  9811دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -
دانشکده پرستاری و مامایی.
نهمین کنگره تغذیه ایران 98-91شهریورماه  9831دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی 13-11 .اسفند 1712
کنگره سراسری مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  1-7تیرماه 1731

ارائه مقاله به صورت پوستر دومین سمینار سراسری تازه های غدد و متابولیسم دوم تا چهارم اردیبهشت ماه .1711
سمینار پرستاری در کانسر  93مهرماه  9818دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
ششمين همایش تازه های پرستاری و مامایي 5و 2دی ماه  5731دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

ارائه مقاله به صورت پوستر
ارائه مقاله به صورت پوستر در پنجمین کنگره بین المللی غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی.
ارائه پوستر در ششمین کنگره بین المللی غدد درون ریز  14-13مهر  1711دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شهید بهشتی
ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین کنگره سراسری سالمندی با "نگاهی تازه به سالمندان  .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی – درمانی شهید بهشتی دانشکده پرستاری و مامایی 91-91".آذر .9813
ارائه پوستر در سمینار"مراقبت از بیماران کلیوی و مجاری ادراری" 1-99خرداد  11دانشکده پرستاری و مامایی حضرت
فاطمه دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
ارائه پوستر در سومین همایش کشوری آموزش پزشکی  81-89فروردین  9811دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان اصفهان.
ارائه پوستر در اولین همایش علمی بررسی و مطالعه درد در ایران  81-83اردیبهشت  9832دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
ارائه پوستر در دومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران  98-98اردیبهشت  9839دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس
اولین کنگره تحقیقات کیفی در علوم سالمتی  31/98/99لغایت  31/98/98دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ارائه مقاله در کنگره های بین المللی
Poster presenter.11th Continuing Professional Development(CPD)Series:”Diabetes Asia
2012”Conference.18-21 October.
Presented a Poster in 10thWorld Congress on pain, in San Diego CA, USA. ,August 17-22,2002
Presented a Poster in International Conference “Impact of Global Issues on WOMEN and
Children,Bangkok,Thailand:February 16-february 21 2003.
Presented poster in Seventh International Congress of BEHAVIORAL MEDICINE 28-31 August
2002 Helsinki,finland.

شركت در كارگاههای آموزشي:

در کارگاه آموزشی "ژورنالیسم پزشکی 1711/4/17-1۶ Medical Journalismبه مدت  41ساعت.
کارگاه آموزشی "آشنایی با روش رفرنس نویسی با نرم افزار " 1711/7/13-11 ) End Noteبه مدت  12ساعت توسط مدیریت
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.
کارگاه آموزشی طراحی پرسشنامه مطالعات پیمایشی سطح " 2روش و مدیریت تحقیق")تاریخ  18/8/88به مدت  1ساعت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارگاه آموزشی "آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی"(آشنایی با ساختار و وظایف دانشگاه،دانشکده،گروههای آموزشی و شرح
وظایف هیات علمی آیین نامه ارتقاء هیات علمی)تاریخ  12/4/1۶به مدت  ۶ساعت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کمیته علمی اولین همایش کشوری آموزش و خدمات جامعه نگر در بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 27-21آذر
1711
شرکت در دوره /پودمان آموزشی تفسیر گازهای شریانی تاریخ  1714/11/14به مدت  1ساعت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
شرکت در کارگاه برنامه ریزی استراتژیک تاریخ  14/7/71لغایت  14/4/1توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان اصفهان معاونت آموزشی و مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان به مدت  11ساعت .

تجارب حرفه ای:عضویت در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از  1711/4/71تا کنون
مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پرشکی اصفهان از بهار سال  1712تا کنون
عضو هیات تحریه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  IJMEاز سال  1711تا کنون
عضو هیات تحریریه مجله ایرانی تحقیقات پرستاری و مامایی انگلیسی زبان 1712 IJNMR
دبیر بخش پرستاری مجله ایرانی تحقیقات پرستاری و مامایی از آذرماه 1712
مدیر گروه آموزشی داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی 11/3/1- 14/1/1
مسئول واحد درسی کارآموزی داخلی جراحی ( )2کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1712

مسئول واحد درسی داخلی جراحی ( )2کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان1712
مسئول واحد درسی داخلی جراحی ( )7کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان 1714
مسئول واحد درسی کارآموزی داخلی جراحی ( )7کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1714
مسئول درس داخلی جراحی ( ) 2کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسئول درس کارآموزی داخلی جراحی ( )2کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسئول درس کارآموزی داخلی جراحی ( )1کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضویت در کمیته آموزش بالین دانشکده پرستاری و مامایی1711
سرپرست گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان1737
عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1712
نماینده و عضو هسته پژوهشی گروه داخلی جراحی1731
مسئول کمیته سیاستگزاری تحقیقات وامور پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 173۶
مشارکت در فاز دوم پروژه قلب سالم (آموزش پرسنل پرستاری)مهر 1711

دبير /عضو هيئت رئيسه /كميته علمي سمينارهای پژوهشي و كار گاههای آموزشي
دبير علمی واجرایی اولین کارگاه بازآموزی آموزش دیابت ویژه پرستاران و ماما ها  31/11/71لغایت .31/12/2دانشکده پرستاری و
مامایی و مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دبير کارگاه مقدماتی دو روزه توسعه کاربرد فرایند پرستاری در بالین 82-تا  91دی 3-91 9819
عضو کمیته علمی همایش سراسری آموزش نوین در پرستاری و مامایی و هیجدهمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیرا
پزشکی علوم پزشکی اصفهان1712
دبير اولین همایش استانی دانشجویی تازه های پرستاری در اختالالت دستگاه ادراری تناسلی1714

عضو كميته علمي سومین همایش کشوری آموزش پزشکی 1733دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
كميته علمي سمینار علمی کارآموزی در عرصه  1731دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
كميته علمي سمینار علمی کارآموزی در عرصه  1711دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
كميته علمي سمینار علمی دانشجویی"نقش پرستار و ماما در پیشگیری ،مراقبت و نوتوانی بیماریهای خاص"1712
استاد راهنمای مقاالت متعدد ارائه شده در سمینارهای کارآموزی عرصه
هدایت و سرپرستي دانشجویان در سمینار یک روزه نهمین سمینار کارآموزی در عرصه 1717/11/1دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تدریس در بازآموزی ها و كارگاهها و دبير كارگاههای بازآموزی و آموزش ضمن خدمت
مدرسکارگاه مقدماتی دو روزه توسعه کاربرد فرایند پرستاری در بالین 82-تا  91دی 3-91 9819

تدریس در کارگاه "آموزش ارتقاء کیفیت بالین" (9839برگزار کننده دانشکده پرستاری –مامایی و معاونت درمان
تدریس در کارگاه "بازآموزی آموزش دیابت "9811
تدریس در کارگاه آموزش "قلب و عروق"مهر ماه 9839
تدریس در کالس آموزش"هیپرتیروییدی و تغذیه درمانی در دیابت"9839
ارائه سه کنفرانس آموزشی در مرکز پزشکی عیسی ابن مریم(ع)9811
تدریس در دومین کارگاه روش تدریس ویژه مدیران و مربیان آموزشگاههای بهورزی 9832
سخنرانی در سمینار دوره ای ویژه "هسته های آموزشی پرستاران"پروژه "آموزش پرسنل بهداشتی برنامه قلب سالم "88
آذر 9831معاونت درمان استان اصفهان و مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
جوايز:
کسب رتبه برتر(مجری اصلی) درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری  1711برای طراحی و اجرای "دوره کوتاه مدت حرفه ای
پرستاری دیابت.
کسب رتبه برتر(مجری اصلی) در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری .1717آموزش کاربردی فرایند پرستاری در بالین به
دانشجویان پرستاری.
کسب رتبه فرایند پذیرفته شده(مجری اصلی) در هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری .1714رویکردی نوآورانه در آموزش
مراقبت از بیماریهای مزمن(دیابت)خدمت-یادگیریservice-learning

کسب رتبه فرایند پذیرفته شده(همکار فرایند) در هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری .1714طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه
ادغام طرح بازدید منزل با رویکرد تیمی در کارآموزی های دوره کارشناسی پرستاری و مامایی.

