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 ( سوابق اجراییت

  ادامه دارد 1394، از سال تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکیناظر بر نشریات عضو کمیته 

 1396-1394 هایسال طی ،تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکیپژوهشی  مدیر  

  ادامه دارد  1394از سال  تربت حیدریه اخالق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکیعضو کمیته 

 1388-1386سال ، طی ی شهرستان تربت حیدریهمسؤول امور پژوهشی دانشکده پرستاری و مامای  

  نماینده تام االختیار دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان تربت حیدریه در طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در

 1382سال ، نظام آموزش پزشکی

 1382، سال عضو کمیته ارتقاء کیفیت شهرستان تربت حیدریه 

 سال رابط کمیته تخصصی مدیریت استراتژیك شهرستان تربت حیدریه ول اداری وعضو کمیته اجرایی کمیسون تح ،

1386 

 1381، سال عضو هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان تربت حیدریه در دور اول نظام پرستاری 

 1397 -1395رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از سال 

 ي علمی و اجراییت( عضویت در انجمن ها
 

 مصوب  طرح هاي تحقیقاتی (ث

 "سال  910379با کد  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد"تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طوالنی ،

1394 

 " دانشگاه علوم پزشکی "1389و  1388کیفیت چکیده مقاالت فارسی مجالت مصوب پرستاری ایران طی سالهای ،

 1392، سال  900554 مشهد با کد

 " بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در رابطه با عملکرد

 1390، سال  900581، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد "مبتنی برشواهد
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 "اه علوم پزشکی مشهد در سال بررسی سبك های ترجیحی یادگیری دانشجویان سال اول تا سوم گروه پزشکی دانشگ

  1386، سال  86476، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با کد  "1387-1386تحصیلی 

 "سال  83183دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد  "بررسی اپیدمیولوژی بیماری هاری در شهرستان تربت حیدریه ،

1384  

 با کد   "راقبت مبتنی بر شواهدتعیین ساختار عاملی ، روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه م 

IR.THUMS.REC.1396.1  

 در بیماران مراجعه کننده به مراکز بازتوان قلبی  ها و عوامل خطر آن ، درماندانش مرتبط با بیماری های عروق قلبی

 1394مشهد در سال 

   R.THUMS.REC.1394.58 که با کد "تحلیل عاملی ادراکات دانشجویان پیراپزشکی در رابطه با آموزش ایمنی بیمار  "

 

 مقاالت )مجالت خارجی و داخلی( (ح

 

 Ranjbar  H.  Emotional intelligence training: A necessity for nursing education 

curriculum. Nurse Education Today, 2015. 35(11): p. 1053. 

 Ranjbar  H.  Suitable clinical learning environments: Still a global issue for 

nursing students. Nurse Education Today, 2015. 35(10): p. e7. 

 Ranjbar H. Stress management: An ignored challenge in clinical nursing 

education. Nurse education today. 2016(36):10.  

 Ranjbar H, Zeydi AE. Patient Safety: An Important yet Neglected Issue in 

Nursing Education. Journal of patient safety. 2017. 

  Ranjbar H & Emami Zeydi A. The Missing Position in Practice: A Neglected 

Issue in Community Health Nursing in Iran. International Journal of Community 

Based Nursing and Midwifery, 2015. 4(1): p. 98-99. 

 Bakhshi M, Jalalian B, Valian M, Shariati S, Saeidi T, Ranjbar H. Can Leech 

Therapy Be Used as an Alternative Treatment for Controlling Migraine 

Headache? A Pilot Study/Da li lečenje pijavicama može da se primenjuje kao 
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alternativni način lečenja u kontroli migrenoznih glavobolja? Pilot studija. Acta 

facultatis medicae Naissensis, 2015. 32(3): p. 189-197. 

 Heydari A, Mazlom SR, Ranjbar H, Scurlock-Evans L. A Study of Iranian 

Nurses’ and Midwives’ Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-

Based Practice: The Time for Change Has Arrived. Worldviews on Evidence-

Based Nursing. 2014;11(5):325-31. 

 Moonaghi HK, Ranjbar H, Heydari A, Scurlock-Evans L. Truck Drivers’ 

Experiences and Perspectives Regarding Factors Influencing Traffic Accidents A 

Qualitative Study. Workplace health & safety. 2015;63(8):342-9. 

 Karimi Moonaghi H, Ranjbar H, Heydari A, Scurlock-Evans L. Truck Drivers’ 

Experiences and Perspectives Regarding Factors Influencing Traffic Accidents: 

A Qualitative Study. Workplace health & safety. 2015;63(8):342-9. 

 Ranjbar H, Moonaghi HK, Heydari A, Mazlom SR, Scurlock-Evans L, Assadi 

SN. Road Life Perspectives and Experiences among Iranian Truck Drivers: A 

Qualitative Study. Acta facultatis medicae Naissensis. 2016;33(2):109-18. 

 Ranjbar H, Khademi SH, Areshtanab HN. The Relation between Academic 

Achievement and Emotional Intelligence in Iranian Students: A Meta-Analysis. 

Acta facultatis medicae Naissensis. 2017;34(1):65-76. 

 The relationship between body mass index and sexual dysfunction among 

women: a meta-analysis (Accepted by the journal) 

 The Association between internet addiction and emotional intelligence: a meta-

analysis study (Submit to the journal). 

 

 سال  در ماری ایدزبی با رابطه در حیدریه تربت شهرستان متوسطه مقطع آموزان دانش نگرش و آگاهی ،رنجبر حسین

 . 56 -51، صفحات  45، شماره  14: سال  1388، گرمسیری ایران و عفونی های بیماری . فصلنامه1387
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  رنجبر حسین ، میش مست محمد رضا ، اسماعیلی حبیب اله، ابراحیمی فاطمه. بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات

 فصلنامه. تربت حیدریه در رابطه با بیماری هپاتیت ب بهداشتی درمانی بیمارستان های نهم دی و رازی شهرستان

 . 34-27، صفحات  4و 3، شماره  3: سال  1387.  سال حضرت زینب یاسوجدانشکده پرستاری و مامایی 

  ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی سبك های یادگیری دانش جویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان رنجبر حسین

 . 76 -64، صفحات  4، شماره  5سال  :1386تربت حیدریه. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 

 پرستاری و مامایی و ارتباط آن  رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

 . 17 -11، صفحات  1، شماره  4: سال  1385فصل نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.  با وضعیت تحصیلی آنان.

  رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی مقایسه ای تاثیر یادگیری انفرادی و مشارکتی برتفکر انتقادی دانش جویان

 . 16 -20، صفحات  25، شماره  14: سال  1385. مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی همدان ، پرستاری و مامایی

  یادگیری دانش جویان دانشکده پرستاری و مامایی ترجیحی رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی سبك های

 . 3، شماره  2سال  :1385. حضرت زینب یاسوجدانشکده پرستاری و مامایی  شهرستان تربت حیدریه. فصلنامه

  رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی برخی از مشخصات زوجین مراجعه کننده به کلینیك مشاوره قبل از ازدواج

 . 46 -43، صفحات  34و  33، شماره 13: سال  1384شهرستان تربت حیدریه. مجله راز بهزیستن، 

 وژی بیماری هاری در شهرستان تربت حیدریه. مجله علمی دانشکده رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی اپیدمیول

 . 43 -37، صفحات  24، شماره  13: سال 1384مامایی همدان ،  پرستاری و

 رنجبر حسین ، اسماعیلی حبیب اله. بررسی مقایسه ای شاخص های تن سنجی نوزاد مادران با و بدون مراقبت های دوران بارداری.
 .14 -10، صفحات  26، شماره  11: سال  1382بهزیستن،  مجله راز

 

 اتترجمه و تألیفخ( 

  ،1385رنجبر حسین. تفکر انتقادی در پرستاری.چاپ اول، مشهد، انتشارات سخن گستر  

 و همایش ها ي تخصصیشرکت در کارگاه ها( د

  1387کنگره بین المللی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، سال 
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 1388انشگاه علوم پزشکی یاسوج، سال دوری در طب کودکان همایش کشوری سالمت مح  

  1386انشگاه علوم پزشکی لرستان، سال دهمایش تازه های پرستاری و مامایی  

 1385انشگاه علوم پزشکی گرگان، سال ، ماما و پژوهش دهمایش کشوری پرستار 

 دانشکده شی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمعاونت آموز) "طراحی پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی"کارگاه  آموزشی ،

  1392علوم پیراپزشکی و بهداشت(، سال  

  1393کارگاه آموزشی متاآنالیز )موسسه بین المللی کوثر(، سال 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه تحقیق متاآنالیز ،)1390  

 ( سال زشکی مشهدمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پکارگاه پژوهش در آموزش ،)1390 

  کارگاه دو روزه" Scientific Writing workshop" )مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای بیمارستان قائم)عج(

  1389مشهد(، سال 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه روش های نوین ارزشیابی دانشجو ،)1388  

 ( سال زشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمعاونت آموکارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد ،)1388  

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه مرور نظامند ،)1388 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه اصول سخنرانی ،)1388  

 ( سال هدمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشکارگاه  کسب توانمندی های مقدماتی آموزشی ،)1388 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه کسب توانمندی های مقدماتی فن آوری اطالعات ،)1388  

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه مهارت های ارتباطی ،)1387 

 ( سامعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه کلیات آموزش مجازی ،)1387ل  

 (سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه روش های نوین تدریس ،)1387  

  کارگاهOSCE (سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،)1387 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر طرح درس ،)1387 

 1387(، سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددرونی ) کارگاه ارزشیابی 

 ( سال معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارگاه برنامه ریزی آموزشی ،)1387  
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 شهرستان بیرجند -پنجمین گرد همایی هماهنگی تحقیقات بین دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی استان خراسان ،

 1386 سال

  1386دانشکده دندانپزشکی(، سال  -روش تحقیق مقدماتی)معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدروزه  5کارگاه  

  کارگاه دو روزهspss 1386دانشکده پیرا پزشکی(، سال  -) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

  کارگاه آموزشی نرم افزار آماریSPSS 1385 (، سالنیشابور )دانشکده پرستاری و مامایی 

  ،)شرکت در کارگروه پایگاه های تحقیقات جمعیتی )مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت علوم پزشکی گناباد

 1385سال 

 ذ (راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی 

 افتخارات( عناوین و ر

 مهارت ها تخصصی و غیر تخصصی( ز
 


