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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
1369آنکارادانشگاه حاجت تپهپرستاريلیسانس 1
1371آنکارادانشگاه حاجت تپهپرستاريفوق لیسانس2
3
4
5




سوابق تحصیلی و افتخارات
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افتخارات: ) 2(جدول 

یف
سالشهرنام موسسهمقام صادر کنندهموضوعرد

معاون آموزشی دانشگاه علوم گذراندن خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان  در مراغه1
پزشکی تبریز

سمینار سراسري اعتیاد جوانان2

ه حوز(دانشگاه علوم پزشکی تبریزلوح سپاس روز معلم3
}مقاومت بسیج

4
معاون آموزشی دانشکدهالزهرامارستانیبنیبا مسئولیو هماهنگینیآموزش بال

معاون آموزشی دانشگاه علوم 1382رتبه برتر اولین جشنواره آموزشی شهید مطهري5
پزشکی تبریز

سر پرست دانشگاه علوم پزشکی و 1384ستادنمونها6
بریزخدمات بھداشتی درمانی ت

رئیس دانشکده1386انجام امور محوله گروه7

8
فرآیند استفاده از راهنماي یادگیري بالینل الگ بوك در 

1388آموزش دانشجویان پرستاري اینترشیب 
دانشگاه علوم یمعاون آموزش
زیتبریپزشک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز1393استادنمونه9

10
∞1393ز منظر دانشجو استاد نمونه ا

قائم مقام وزیر در استان و رئیس جشنواره کشوري حاکمیت بالینی11
دانشگاه

ییو مامایدانشکده پرستارسیرئطرح بسیج ملی ارتقاء سالمت ایرانیان12

رئیس دانشکده پرستاری و ماماییاستاد نمونه13
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:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

11کارشناسیپرستاريپرستاري بیماریهاي زنان
33کارشناسیپرستاري)1(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 
22کارشناسیپرستاري)2(پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 

75/075/0کاردانی فوریتهاي پزشکیزنانبیماریهاي 
تکنولوژي جراحی در جراحی هاي زنان و 

5/05/0کارشناسیاتاق عملاورولوژي
5/05/0کارشناسی ارشدپرستاري)1(مراقبتهاي نوزادان 

فعالیتهاي آموزشی
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: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

کارشناسیپرستاريکارآموزي جراحی زنان
کارشناسیپرستاري)1(کارورزي در عرصه بهداشت مادر و نوزاد
کارشناسیپرستاري)2(کارورزي در عرصه بهداشت مادر و نوزاد
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: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

یف
نیمسالرد

نمره 
ارزشیابی

دانشجویان

نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14
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...ها و درمانی، آموزش مداوم، کارگاه- سخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزشی) 4(جدول 

ردیف
موضوع سخنرانی

محلتاریخعنوان برنامه
مدت 

سخنرانی

مبتنی بر گامهاي پرستاري و عملکرد 1
شواهد

کارگاه تصمیم گیري بالینی 
بر اساس پرستاري و 

عملکرد مبتنی بر شواهد

دانشکده 8/4/88لغایت 6/4/88
پرستاري و 

مامایی
دقیقه30

گامهاي پرستاري و عملکرد مبتنی بر 2
شواهد

گیري بالینی کارگاه تصمیم
بر اساس پرستاري و 

عملکرد مبتنی بر شواهد

دانشکده 7/6/88لغایت 5/6/88
پرستاري و 

مامایی
دقیقه45
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هامشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

مدت تاریخمکاننقشعنوان کارگاهدیفر
اجرا

کارگاه تدوین راهنماي یاد گیري 1
logbookبالینی 

یک روز28/5/1385دانشکده پرستاري و ماماییمجري

2

3

سایر فعالیتها)  6(جدول 

مدت ختمشروعمقام مسئولموضوعردیف
اجرا

1
2
3
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خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 
کنگره علمی پزشکی و ورزشی اولین ورزش هاي بعد از زایمان

دوره بازیهاي همبستگی دانشجویان 
کشورهاي اسالمی

علوم پزشکی دانشگاه1373مرداد 4-3
شهید بهشتی

تئوریهاي سمینار سراسري مفاهیم و اهمیت لمس در پرستاري
پرستاري

یدانشگاه علوم پزشک1375خرداد 30- 31
تبریز

استرس هاي روانی اجتماعی بیماران مبتال 
به سرطان و نقش پرستار

اولین همایش سراسري روشهاي 
پیشگیري و درمان و نو توانی در 

سرطانهاي شایع زنان

یدانشگاه علوم پزشک1376بهمن 30-29
اراك

مدرسه و جامعه در تاثیر نقش خانواده 
بهداشت روانی نوجوانان

اداره آموزش و پرورش 1376اردیبهشت 15- 16همایش علمی کاربردي مسائل نوجوانان
ناحیه یک ارومیه معاونت 
پرورشی هسته مشاوره 

تربیتی
بررسی عوامل تسهیل کننده ازدواج در 
دوران دانشجویی از دیدگاه دانشجویان 

نشگاه تبریزدانشگاه علوم پزشکی و دا

همایش نقش ازدواج در بهداشت روانی 
دانشجویان

یدانشگاه علوم پزشک1376بهمن 30-29
تهران

سمینار بررسی مسائل مربوط به اعتیاد پیشگیري از اعتیاد
جوانان

فرمانداري شهرستان 1377
تبریز

بررسی عوامل تنش زاو نحوه مقابله بیماران 
ز آموزشی بستري در بخش اونکولوژي مرک

.......و درمانی شهید قاضی

همایش سراسري تازه هاي پرستاري از 
پیشگیري تا نوتوانی

ی دانشگاه علوم پزشک1377اردیبهشت 23- 24
تبریز

همایش سراسري تازه هاي پرستاري از تغذیه در سرطان
پیشگیري تا نوتوانی

ی دانشگاه علوم پزشک1377اردیبهشت 23- 24
تبریز

دگاه مادران نسبت به حقوق بررسی دی
کودك از دیدگاه اسالم

علوم پزشکی دانشگاه1379مهر 16- 17همایش  سراسري حقوق کودك
شهید بهشتی

چهارمین سمینار سراسري بهداشت 
روانی و اختالالت رفتاري کودکان و 

نوجوانان

علوم پزشکیدانشگاه1379مهر 27- 29
زنجان

خشونت بررسی دیدگاه زنان نسبت به
.....مردان

علوم پزشکیدانشگاه1380مرداد 11همایش پیشگیري از خشونت علیه زنان
کردستان

فعالیتهاي پژوهشی 
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علوم پزشکیدانشگاه1380مهر 25- 26اخالق و حقوق در پرستاري
فارس

بررسی دیدگاه پرستاران نسبت به ضرورت 
........برنامه مدون پیشگیري از خودکشی

علوم پزشکیدانشگاه1380آبان 23- 24دجوایمنی مدهمایش  سراسري 
تبریز

Risk Factors for Breast Cancer in
Women in Tabriz, Iran

Fourth Leura International
Breast Cancer Conference

19 -14November

2000

استرالیا

علوم پزشکینشگاهدا1380مهر 25- 26اولین همایش سراسري طب و قضامرگ مغزي از دیدگاه اسالم
اصفهان

Lifestyle and Cancer, in 2000COSA
Clinical Oncological Society of

AUSTRALIA

29 November-1
December

2000

استرالیا

Cervical Cancer Screening
Knowledge Attitude and

Practices among Iranian Women
in 2000

COSA
Clinical Oncological Society of

AUSTRALIA

29 November-1
December

2000

استرالیا

بررسی دیدگاه مادران نسبت به سوء رفتار 
با کودکان

پرستار و یسراسرشیھمانیاول
ارتقا سالمت کودکان

یدانشگاه علوم پزشک1381آذر 27- 28
یزتبر

Smoking & DepressionWorld Assembly on
Tobacco Counters Health

8 -4December2000هندوستان

Helping Cancer Patients Cope
with Alopecia

UICC Familial Cancer
Project and International

Oncology Conference

4-2May 2001چین

بررسی میزان مشکالت شایع دوران 
بارداري

یسراسریپژوھشیعلمشیھما
یعلوم پزشکانیدانشجو

یدانشگاه علوم پزشک1381بهار 
زیتبر

بررسی مبزان آگاهی و عملکرد دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به 

........روشهاي جراحی

یسراسریپژوھشیعلمشیھما
یعلوم پزشکانیدانشجو

یدانشگاه علوم پزشک1381بهار 
زیتبر

و قانون در اخالق یسراسرشیھمااخالق پرستاري در ارتباط با بیمار
یحرفھ پرستار

یدانشگاه علوم پزشک1381ریت31-30
زیتبر

بررسی میزان آگاهی زنان از اصول مصرف و 
عوارض قرص هاي پیشگیري از بارداري

سومین سمینار سالیانھ پژوھشی 
دانشجویان علوم پزشکی کشور

یدانشگاه علوم پزشک1381دي 5-3
تهران

وامل مرتبط با بررسی رفتارهاي جنسی و ع
آن

دومین کنگره مراقبتھای پرستاری و 
مامایی 

یدانشگاه علوم پزشک1381بهمن 28- 30
ایران

اولین ھمایش سراسری محرومیت و نقش پرستار در محرومیت حسی
گرانباری حسی

یدانشگاه علوم پزشک1381مهر 11-10
تبریز
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پرستاران نسبت به یآگاهزانیمیبررس
زیتبریدر مراکز درمانییرودااطاتیاحت

یپژوهشیعلمشیهمانیدهم
یعلوم پزشکانیدانشجويسراسر

یدانشگاه آزاد اسالم1381
زیتبر

تعیین عوامل جسمی روانی فردي اجتماعی 
موثر بر میل جنسی زنان باردار

اولین ھمایش خانواده و مشکالت 
جنسی

دانشگاه شاهد1382مهر 24-23

Life style and Cancer

2nd International Congress
on Advances in

Hematology, Oncology and
Bone Marrow

Transplantation

27 -25
September

2002

یدانشگاه علوم پزشک
تهران

عوارض محرومیت از بررسی میزان شیوع 
خواب پس از شیفت شبکاري در پرستاران

......شاغل

علوم دھمین ھمایش سراسری 
پزشکی باشگاه پژوھشگران جوان

یدانشگاه علوم پزشک1382شهریور 19-17
اردبیل

اولین ھمایش سراسری جایگاه حرفھ مامایی اخالق در حرفه
مامایی در جامعھ

30-29
1382مهر 

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

اولین ھمایش سراسری جایگاه حرفھ ارتباط در حرفه مامایی
امعھمامایی در ج

30-29
1382مهر 

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

جایگاه عاملین زایمان در امر شروع تغذیه 
........با شیر مادر در بیمارستان هاي

اولین ھمایش سراسری جایگاه حرفھ 
مامایی در جامعھ

30-29
1382مهر 

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

نینويکردهایروشیهمانیاولبی اختیاري ادراري در سالمندان
در اختالالت حسی حرکتی از يپرستار

پیشگیري تا نوتوانی

یدانشگاه علوم پزشک1382اسفند7-6
زیتبر

مطالعه ریتم بیولوژیک زایمانهاي 
........طبیعی

چهارمین سمینار سالیانه پژوهشی 
دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی 

کشور

یدانشگاه علوم پزشک1382آذر 20-18
همدان

از خواب پس از تیعوارض محروم
در پرستارانشب کاريفتیش

اختالالت خواب يسراسرناریسمنیاول
یشغليتهایو فعال

یدانشگاه علوم پزشک1383آذر 5
تهران

The role of
Aromatherapy and Herbal

therapy in menstrual disorders

3rd International Congress of
Health Environment &

Natural Products
28-25 September 2004

یدانشگاه علوم پزشک
مشهد

مشخصات فردي اجتماعی زنان 
مبتال و غیر مبتال به واژینیت عفونی

سیزدهمین کنگره بیماریهاي عفونی و 
1383آذر 21- 25گرمسیري ایران 

یدانشگاه علوم پزشک
تبریز
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پارانویا بررسی میزان شیوع دیس
در دوران بارداري و عوامل موثر بر آن

چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن 
بررسی و مطالعه درد در ایران

یدانشگاه علوم پزشک1383اردیبهشت 9- 11
تهران

بررسی نیازهاي خود مراقبتی 
بیماران مبتال به دیابت نوع دو مراجعه 

کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان سینا

اولین همایش سراسري مراقبت در 
1383آذر 25- 26منزل

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

اولین همایش سراسري مراقبت در تاریخچه مراقبت در منزل
1383آذر 25- 26منزل

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

در تغذیه 3-نقش و اهمیت امگا
ساله1- 3کودکان 

1.Ulusal pediatri
Hemsireligi Kongresi

23 -21Haziran 2007ازمیر-ترکیه
Egeدانشگاه 

ازدواج هاي فامیلی و عواقب 
مادري و جنینی آن

اولین همایش سراسري پرستار و 
2010مردمان سالم در سال 

یدانشگاه علوم پزشک1382بهمن 26- 27
زیتبر

بررسی ارتباط ابتال به اختالالت 
و کاربرد روش فشار خون ناشی از بارداري

هاي پیشگیري از بارداري ممانعت کننده از 
تماس اسپرم با آندومتر رحم

یازدهمین همایش سراسري 
1383خرداد 6- 8دانشجویان علوم پزشکی

یدانشگاه آزاد اسالم
تبریز

تعیین عوامل جسمی روانی و 
فردي اجتماعی موثر بر میل جنسی زنان 

باردار

انه  پژوهشی پنجمین سمینار سالی
دانشجویان علوم پزشکی کشور

یدانشگاه علوم پزشک1383مهر  21- 23
مشهد

مطالعه ریتم بیولوژیک زایمان 
هاي طبیعی در طول شبانه روز و فصل هاي 

سال

هفتمین کنگره بین المللی 
1383مهر 18-20بیماریهاي غدد درون ریز

یدانشگاه علوم پزشک
شهید بهشتی

رشیدر پذیبهداشتيش باورهانقیبررس
یابتیدمارانیبییغذامیرژ

یدانشگاه آزاد اسالم1383آذر 25- 26ابتیديمنطقه اشیهما
رشت
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از یناشییعادات غذارییتغیبررس
و عوامل موثر بر آنيباردار

13- 16رانیاهیذکنگره تغنینهم
1385وریشهر

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

پرستاران در مراکز ياهیتغذيرفتارها
زیتبریو درمانیآموزش

13- 16رانیاهیذکنگره تغنینهم
1385وریشهر

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

سومین سمینار دانشجویی تازه هاي کم باروري در زنان شهر تبریز
علوم بهداشتی دانشکده بهداشت

یدانشگاه علوم پزشک1385اسفند 2
تهران

سمینار استانی ایدز و اعتیاد اطالع اناناکستازي و جو
رسانی و راهکارهاي پیشگیري

یدانشگاه آزاد اسالم1383خرداد 23
تبریز

در ینیآموزش باليسراسرشیهمانیکاربرد روش بارش افکار در بال
ییو مامايپرستار

17 -16
1385آبان

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

ینیبالیابیدر ارزOSCEکاربرد
انیدانشجو

در ینیآموزش باليسراسرشیهما
ییو مامايپرستار

17 -16
1385آبان

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

میزان شیوع سندرم کارپال تانل در دوران 
بارداري و عوامل موثر بر آن

دومین همایش سراسري پرستاري 
توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب

دانشگاه شاهد1385آذر 30-29

بررسی میزان کاربرد اپی زیوتومی در اداره 
همایش سراسري زایمان طبیعیزایمان هاي طبیعی و عوامل مرتبط با آن

یدانشگاه علوم پزشک1386اسفند 7- 8
زیتبر

یک : تجارب نامطلوب زنان از زایمان طبیعی
مطالعه پدیدار شناسی

یدانشگاه علوم پزشک1386اسفند 7- 8همایش سراسري زایمان طبیعی
زیتبر

دانشگاه یمعاونت پژوهش1386بهشتیارد5ی، سالمتزن بهداشتیملناریسمو سالمت زنانیاهیطب گ
واحد مرندیآزاد اسالم

دانشگاه یمعاونت پژوهش1386بهشتیارد5ی، سالمتزن بهداشتیملناریسمیائسگیمقابله با عوارض دوران يراهها
واحد مرندیالمآزاد اس

در دوران يماستالژوعیشزانیمیبررس
و عوامل موثر بر آنيباردار

انجمن انهیسالیعلمشیهمانیهفتم
رانیو مطالعه درد در ایبررس

یدانشگاه علوم پزشک1386بهشتیارد13- 14
زیتبر
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بر یو سنتییروش مراقبت کانگوروریتاث
نوزاد نارسیکیولوژیزیفيشاخص ها

يتازه هايسراسرناریسمنیسوم
کودکانيمراقبت پرستار

یدانشگاه علوم پزشک1387اسفند30- 1
اصفهان

بررسی همدلی از دیدگاه پرستاران در 
مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز

یدانشگاه علوم پزشکسومین کنگره دانشجویی 
اردبیل

مراکز دربیمارانسی همدلی از دیدگاه ربر
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز

یدانشگاه علوم پزشکسومین کنگره دانشجویی 
اردبیل

در يمادران نوزادان بستريتجارب تنش زا
NICUبخش

سالمت يکنگره سراسر
رانینوزادان ا

مرداد13
1388

انجمن پزشکان نوزادان 
رانیا

و مانیبر نوع زاماماییمراقبت مداوم ریتاث
نمره آپگار نوزادان

يسراسرناریسمنیدوم
پرستار،ماما،پژوهش

21 -20
یدانشگاه علوم پزشک1388آبان

گلستان
يچالشهايسراسرشیهماایکتونورلیفن

يهایماریاز کودکان مبتال به بيپرستار
مزمن

23 -22
1389ریت

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

The effect of semi-fowler position
on reducing vomiting and nausea
resulted from chemotherapy

کالیمديکنگره سراسرنیازدهمی
رانیايو هماتولوژيانکولوژ

وزارت بهداشت درمان و 1391بهشتیارد6- 8
یآموزش پزشک

مراقبت فرد به فرد و حضور مداوم ریتاث
یبر پبریلیدر طماریبنیماما بر بال

مانیزاينوزاد- يمادريهاآمد

در نظام یمنیايکشورشیهمانیاول
آبان4- 6سالمت

1390

یدانشگاه علوم پزشک
هیاروم

بر کاهش تهوع و استفراغ یقیموسریتاث
در زنان مبتال به یدرمانیمیاز شیناش

سرطان

سرطان یالمللنیکنگره بنیهفتم
پستان

5-3
اسفند

1390

سرطان قاتیمرکز تحق
یپستان جهاد دانشگاه

تهران

نگرش پرستاران بخش هاي جراحی 
بیمارستانهاي تبریز نسبت به مشکالت 
روانی اجتماعی زنان ماستکتومی شده

سرطان یالمللنیکنگره بنیهفتم
پستان

5-3
اسفند

1390

سرطان قاتیمرکز تحق
یپستان جهاد دانشگاه

تهران
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: نار یک روزه مراقبت براي سالمتسمیتحلیلی بر رحم استیجاري
از پیشگیري اولیه تا نوتوانی

کمیته تحقیقات اسفند 13
دانشگاه علوم دانشجویی  
تبریزیپزشک

Effects of regular
midwifery care on childbirth
outcomes

بهداشت و یالمللنیکنگره بنینخست
سالمتيارتقا

19 -16
2011یم

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

Perception of people about
lifestyle and cancer

بهداشت و یالمللنیکنگره بنینخست
سالمتيارتقا

19-16
2011یم

یدانشگاه علوم پزشک
زیتبر

20-22منیامانیزایکنگره ملن؟یچرا سزار
1391بهشتیارد

یدانشگاه علوم پزشک
همدان

حضور رینسبت به تاثنینگرش زوجیبررس
مانیزایهمسر در ط

منیامانیزایکنگره مل
22-20

1391بهشتیارد

یدانشگاه علوم پزشک
همدان

یطب نظامییکنگره دانشجونینخست؟یعیطبمانیچرا زا
1391بهمن11- 12بهداشتتیریو مد

یدانشگاه علوم پزشک
ارتش

خواب سربازان مناطق تیفیکیبررس
مشهدتبریز وینظام

یطب نظامییکنگره دانشجونیخستن
بهداشتتیریو مد

1391بهمن11- 12

یدانشگاه علوم پزشک
ارتش

در سربازان مناطق يخودکار آمدیبررس
و مشهدزیتبرینظام

یطب نظامییکنگره دانشجونینخست
بهداشتتیریو مد

یدانشگاه علوم پزشک1391بهمن11- 12
ارتش

ربازان دو منطقه عزت نفس سیبررس
و مشهدیشرقجانیآذرباینظام

یطب نظامییکنگره دانشجونینخست
بهداشتتیریو مد

یدانشگاه علوم پزشک1391بهمن11- 12
ارتش

سربازان مناطق انیدر میافسردگیبررس
و مشهدزیتبرینظام

یطب نظامییکنگره دانشجونینخست
1391بهمن11- 12بهداشتتیریو مد

یدانشگاه علوم پزشک
ارتش

تاثیر مراقبت مداوم زایمانی در طی لیبر بر 
طول مدت زایمان

پزشکیعلومدانشگاه1392شهریور 20- 22کنگره بین المللی ارتقاء سالمت زنان
ارومیه

توجه به نقش خودکار آمدي در کاهش 
عادات مخرب سالمت در آموزش بیماران 

دیابتی

مرکز همایش هاي مجتمع 1392دي 18-20موزش بیماردومین کنگره ملی آ
بیمارستانی امام 

تهران)ره(خمینی
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تاثیر آموزش برنامه توانمند سازي بر 
خودکارآمدي و کیفیت زندگی بیماران 

دیابتی مرکز آموزش دیابت دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز

مع مرکز همایش هاي مجت1392دي 18-20دومین کنگره ملی آموزش بیمار
بیمارستانی امام 

تهران)ره(خمینی

مقایسه بروز پنومونی ناشی از ونتیالتور در 
دو روش ساکشن داخل تراشه باز و بسته در 

.......نوزادان نارس 

منطقیتجویزسمینارمقاالتخالصه
کودکانتنفسیبیماریهايدرداروها

پزشکیعلومدانشگاه1393ماهخرداد
تبریز

کودکانانجمن
ذربایجانشرقیآ
سالمتتحقیقاتمرکز

کودکان
Prevention of Nosocomial
pneumonia in Hospitalized
Children

منطقیتجویزسمینارمقاالتخالصه
کودکانتنفسیبیماریهايدرداروها

پزشکیعلومدانشگاه1393ماهخرداد
تبریز

کودکانانجمن
آذربایجانشرقی

سالمتتحقیقاتمرکز
کانکود

The effect of two educational
methods on the level of
knowledge and adherence to
treatment in hemodialysis
patients: A clinical trial study

The first International
Nursing & Midwifery
Conference on Health and
Wellbeing

9 -6
2014May

پزشکیعلومدانشگاه
اصفهان

خالصه مقاالت اولین کنگره دانشجویی تغذیه و نقش آن در پیشگیري از سرطان
کشوري سرطان

یدانشگاه علوم پزشک1393مهر 20-18
تبریز

تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی و میزان 
ابتال به بیماریهاي پستان در زنان مراجعه 

کننده به مرکز درمانی بهبود

کنگره دانشجویی خالصه مقاالت اولین 
کشوري سرطان

یدانشگاه علوم پزشک1393مهر 20-18
تبریز

مروري بر راهکارهاي عدم تماس با امواج 
پیشگیري از سرطان: تلفن همراه

خالصه مقاالت اولین کنگره دانشجویی 
کشوري سرطان

یدانشگاه علوم پزشک1393مهر 20-18
تبریز

بروز گستره استفاده از موبایل و احتمال 
سرطان

خالصه مقاالت اولین کنگره دانشجویی 
کشوري سرطان

یدانشگاه علوم پزشک1393مهر 20-18
تبریز

Association between Perception
of Prognosis and Spiritual Well-

being among Cancer Patients

خالصه مقاالت اولین کنگره دانشجویی 
کشوري سرطان

یاه علوم پزشکدانشگ1393مهر 20-18
تبریز

استفاده از وبالگ در ارزشیابی بالینی 
دانشجویان پرستاري

هفتمین همایش یادگیري الکترونیکی 
در علوم پزشکی

یدانشگاه علوم پزشک1393آذر 4- 6
تهران
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طرح تحقیقاتی                                                       ) 2(جدول 

یف
موضوع پایان نامهرد

دانشجونام
رشتهسال

مقطع 
آموز
شی

نوع 
همکاري

مقایسھ تاثیرات رایحھ درمانی و استنشاقی بر ااضطراب 
یک کارآزمایی بالینی تک : و درد بیماران دچار سوختگی

سوکور

یدرسولیآلھھ س
دکتر صالحی

گلجاریان
دکتر محمد پور

١٣٩٣
ارشدپرستاري

یمجر

مقایسھ دو روش آموزش الکترونیک و معلم محور بر 
میزان آگاھی دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیماران 

کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده تک : ترومایی
سوکور

آلھھ سیدرسولی 
دکتر شمس
دکتر اصغری

یمجرارشدپرستاري١٣٩٣

ھای فیزیولوژیکی فلکسولوژی پا بر روی شاخصتاثیر ر
و کیفیت زندگی بیماران مبتال بھ بیماری انسدادی مزمن 

شدهکارآزمایی بالینی تصادفی کنترل: ریوی

آلھھ سیدرسولی
دکتر غفاری
هدکتر زمانزاد

گلجاریان

مجریارشدپرستاري١٣٩٢

بھ مبتال ران بیمادر ندگی زبا کیفیت س سترط اتباار
شھر ژي نکولوي امانگاھھادربھ ه جعھ کنندامرن سرطا

١٣٩١انھدزا

ونپري کبر
نیکانفردکتر 

آلھھ سیدرسولی 
فریبرز روشنگر

ھمکارارشدپرستاري١٣٩٢

مایی رآزکا:رسنازادان بالینی نوي بر پیامدھام اثیر حمات
فیدتصادار بالینی شاھد

ئیلیاجبر
کتر  حسینید

آلھھ سیدرسولی
زادهجاکتر قود

ھمکارارشدپرستاري١٣٩٢

اب و درد ضطرروي امانی بر دریحھ و راتاثیر موسیقی 
مایی رآزمطالعھ کا: حی عمومیاتحت جرران بیما

١٣٩٢بالینی

آلھھ سیدرسولی
دکتر میری

نزادهمازکتر د
ونپر

مجری١٣٩٢

از قبت امردران در ماي مدرآکادمل موثر بر خواعو
١٣٩٢بھمن تبریز٢٩ن ستاربیماي دربسترزادان نو

ئیلی اجبر
آلھھ سیدرسولی

ادهلیزوکتر د

ھمکار١٣٩٢

کی راخوروز ساکادن و کراق قنددو روش مقایسھ تاثیر 
زادان نوي در معد–تعبیھ لولھبینی از ناشی ان درد بر میز

رسنا

جبرئیلی
الھھ سیدرسولی

زادهکتر قوجاد

ھمکار١٣٩١

ن مااز درتبعیت و گاھی آبر شی زموآیه شیودو تاثیر 
يیالیزدھموران بیما

ونپر
کتر حسنخانی د

الھھ سیدرسولی

ھمکار١٣٩١

درد پاسخ بھ در نیل در و واشیر ماي مقایسھ تاثیر بو
مایی رآزکا: رسنازادان نوي در یدي ورخونگیراز ناشی 

فیدتصادار بالینی شاھد

جبرئیلی
دکتر حسینی

آلھھ سیدرسولی
جا زادهدکتر قو

ھمکار١٣٩١

، گاھیآھی بر وگرادي و نفرزش امودو روش آمقایسھ
مبتال بھ ران بیمادرپا از قبت امري مدرآکادخود و عملکر

ل سااز کاظمی شیردر بھ مرکز ناه جعھ کنندایابت مرد
١٣٩١

آلھھ سیدرسولی
پرون

دکتر ولیزاده 
دکتر رحمانی

مجری١٣٩١
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دي و مورآکادخو، میدابا ط آن تبارو اگھی آپیش درك از 
ه جعھ کنندامرن مبتال بھ سرطاران بیماي در سالمت معنو

١٣٩١، شھید قاضی طباطبایی تبریزن ستاربھ بیما

آلھھ سیدرسولی
دکتر نیکانفر

مانیحدکتر ر
دکترزمانزاده

مجری١٣٩١

یماال بر کاھش و وافیلد ژ ماسادو روش مقایسھ تاثیر 
یک : میک بھ تردنزم و ترزادان نودر یکژفیزیولوزردي 

رمایی بالینی تک سوکورآزکا

آلھھ سیدرسولی
دکتر حسینی
دکتر ولیزاده

مجری١٣٩١

و بالینی ي بر پیامدھاري بیمات ادراك خالاتاثیر مد
مایی بالینیرآزکا: يیالیزدھموران بیماري فتار

آلھھ سیدرسولی
پرون

دکتر رحمانی
دکتر مخدومی-

مجری١٣٩١

کیفیت د پا بر بھبوم حماو مانی ب درتازتاثیر باي مقایسھ
ل فی کنتردمایی بالینی تصارآزیک کا: انسالمنداب خو
هشد

آلھھ سیدرسولی
دکترولیزاده

دکتر زمانزاده

مجری١٣٩١

بستھ بر ز و بااي شھاخل ترداساکشن دو مقایسھ تاثیر 
بخش ي در بستررس نازادان نودر بالینی ي پیامدھا

مانی در–شی زموآکز امرزادان نوه یژي وقبتھاامر
١٣٩١-١٣٩٠لطالقانی تبریز ساو ) س(ا لزھرا

دکتر ولیزاده
دکترجنت دوست
آلھھ سیدرسولی 

دکتر اصغری

ھمکار١٣٩١

درک بیماران از مراقبت پرستاری مبتنی بر فرد در مراکز 
١٣٨٩ز،درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبری-آموزشی

دکتر زمانزاده
آلھھ سیدرسولی

دکتر رحمانی
١٣٩٠

مجری

متخصصین زنان و زایمان و (ترجیحات عاملین زایمان
در مورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنھادی آنھا )ماماھا

بھ زنان باردار

بانی
آلھھ سیدرسولی

دکترقوجازاده

ھمکار١٣٨٩

بر پیامد ھای زایمان در زائو تاثیر مراقبت مداوم زایمانی 
ھای مراجعھ کننده بھ بیمارستان شھید راثی شاھین  دژ 

١٣٨٨

فھیمھ صحتی
آلھھ سید رسولی

یم نجارزادهمر
وحید زمان زاده

ھمکار١٣٨٩

تاثیر ماساژ پوست بر شاخص ھای فیزیولوژیک و 
پیامدھای نوزاد نارس

جبرییلی
لھھ سیدرسولیآ

دکتر حسینی
دکتر قوجازاده

١٣٨٩
ھمکار

جبرییلیتاثیر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده گاواژ نوزاد نارس
لھھ سیدرسولیآ

هدکتر حیدرزاد

ھمکار١٣٨٨

بر log bookتاثیر کاربرد راھنمای یادگیری بالینی 
یادگیری دانشجویان پرستاری

لطفی
دکترزمانزاده

زادهعبدهللا
آلھھ سیدرسولی

اوودید
روشنگر
رضوی

١٣٨٧
ھمکار

آلھھ سیدرسولیتاثیر مراقبت کانگورویی و سنتی بر شاخص ھای 
جبرییلی

مجری
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ولیزادهدکتر فیزیولوژیکی نوزاد نارس
حیدرزادهدکتر
قوجازادهدکتر

١٣٨٧

تاثیر آموزش برنامھ توانمند سازی بر خودکارآمدی و 
رکز آموزش دیابت تبریزکیفیت زندگی بیماران دیابتی م

دکتر زمانزاده
یدرسولیسآلھھ 

جبارزاده

ھمکار١٣٨٦

محمدپور اصلزمان تا بارداری و ھمبستھ ھای آن
الھھ سیدرسولی

ھمکار١٣٨٥

نقش باورھای بھداشتی در پذیرش رژیم غذایی بیماران 
١٣٨٢دیابتی در بیمارستان سینا شھرستان تبریز 

مقدسیان
سیدرسولیآلھھ

دکتر زمانزاده

ھمکار١٣٨٢

: درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه
مقایسھ تجارب بیماران و ارزیابی ھای پرستاران از این 

تجارب

آلھھ سیدرسولی
مھین یزدانی 

زنوز،دکترحمیدی

مجری١٣٨٠

بررسی باورھای بھداشتی پرستاران نسبت بھ خود 
در مراکز درمانی شھر تبریزآزمایی پستان

دکتر ولیزاده
آلھھ سیدرسولی

دکترحمیدی

ھمکار١٣٧٩

یلیتکميراهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ ها) 3(دول ج

یف
رد

عنوان طرح تحقیقاتی

تار
یخ 
تصو
یب

میزان 
پیشرف

ت
دستگاه مجري

نقش هیات علمی

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

1

وزن بارشاغلغیو شاغلدرانماجتماعیاديفرتمشخصاطتباارسیررب
شهريستانهارمابیمامائیو ننازيبخشهادر زاداننوتولدمهنگا
1375،زتبری

به اتمام 
رسیده

دانشگاه علوم
*پزشکی تبریز

2
درمارشیباهتغذیوعشرمردر انمایزانعاملیدعملکربرموثرملاعوسیرر

پزشکیمعلوهنشگادابهبستهوامامائیننازشیزموآيستانهارمایبدر
1375لسا،زتبری

به اتمام رسیده
دانشگاه علوم
*پزشکی تبریز

در ادهخانومتنظیتخدمائهاز اراناجویدمدتضایرانزمیسیرر3
1376،زتبریپزشکیمعلوهنشگاداشتیاکزبهدامر

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
*پزشکی تبریز

کزامردر نپستایمایدآزخوبهنسبترانپرستاشتیابهديهاورباسیربر4
1377،زتبریمانیدر

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
*پزشکی تبریز

5
درد ربتجامقایسه: هیژوقبتامربخشسالمندرانبیماحتیرانادرد و

1379سال ربتجایناازرانرستاپیابیارزبارانبیما
به اتمام رسیده

دانشگاه علوم
*زپزشکی تبریز
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ابتییدرانمابیییاغذمیرژشرپذیبهنسبتشتیابهديهاوربانقشسیربر6
1382لسازتبریشهرابتیدکزامردر

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
*پزشکی تبریز

ران بیماندگیزکیفیتويمدرآکادخوبرزينمندسااتوبرنامهزشموآتاثیر7
1386سال تبریز پزشکیمعلوهنشگادایابتدزشموآمرکزیابتید

به اتمام رسیده

ادراري ريختیاابیدرهداشوبرمبتنیريپرستاقبتامرلصوادبررکا8
1387ساللرئیس اشیخکلینیکبههکنندجعهامرانسالمند

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
یزپزشکی تبر

تاثیر مداخالت غیر دارویی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانیدر زنان 9
1390)ع(مبتال به سرطان پستان در مرکز آموزشی درمانی رضا

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

درك پرستاران از پتانسیل هاي فردي و سازمانی در پرستاري مبتنی بر 10
1389ستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزشواهد بیمار

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

هکنندجعهامريئوهازادرنیمازايپیامدهابریمانیزااوممدقبتامرتاثیر11
1388تبریزبهمن29نستاربه بیما

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

ن یمازاردمودر) ماماهاونیماوزاننازمتخصصین( نیمازاملینعاتترجیحا12
1389ردارسال باننازبهنناآديپیشنهانیمازاعنوودخو

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

مانیدرشیزموآکزامردرهشدديفرريپرستاقبتامرازرانبیمادرك13
1389رپوزشهبازمهناپزشکیمعلوهنشگادا

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

14
ودعملکر،گاهیآبرهیوگروادينفرازشموآروشدومقایسه

مرکزبههکنندجعهامریابتدبهمبتالرانبیمادرپاازقبتامري  مدرآکادخو
1391ازکاظمی شیردرنا

به اتمام رسیده
دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

15
بالینیيپیامدهابربستهوزباايشهاترخلداساکشن دوتاثیریسهمقا
–شیزموآکزامرزاداننوهیژويقبتهاامربخشدريبستررسنازاداننو

1390ل ساتبریزطالقانیو) س(الزهرامانیدر

به اتمام رسیده
دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

16
دريمعنوسالمتوديمرآکادوخ،میداباآنطتبااروگهیآپیشازدرك
طباطبایی قاضیشهیدنستاربیمابههکنندجعهامرنسرطابهمبتالرانبیما

1391،تبریز

به اتمام رسیده
دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

در یکژفیزیولوزرديکاهشبریماالواوفیلدژماساروشدوتاثیرمقایسه17
1391ر  سوکوتکبالینیماییزرآکایک: متربهیکدنزومترزاداننو

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

ران بیماريفتاروبالینیيپیامدهابرريبیماادراكتخالامدتاثیر18
1391بالینی ماییرآزکا: يیالیزدهمو

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

دانشگاه علومبه اتمام رسیدهيیالیزدهمورانبیمانمااز دربعیتتو گاهیآبرشیزموآهیشیودو تاثیر19
پزشکی تبریز

از ناشیدرد انزمیبرکیراخوروزساکاو دنکراققنددو روش رتاثیسهمقای20
رسنازاداننودر يمعد–نیلولهبیهتعبی

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

:انسالمندابخوکیفیتدبهبوبرپامحماومانیدربتازباتاثیريمقایسه21
1391ه شدلکنترفیدتصابالینیماییرآزکایک

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

بههکنندجعهامرنسرطابهمبتالرانمابیدر ندگیزتیفکیباسستراطتباار22
1391انهدزاشهرژينکولوايمانگاههادر

دانشگاه علومسیدهبه اتمام ر
پزشکی تبریز

23
ندگی زکیفیتویکیژفیزیولويشاخصهارويبرپاژيفلکسولورتاثیر- 

فی دتصابالینیماییرآزکا: يیورمنمزادينسداريبیمابهمبتالرانبیما
1391ه شدلکنتر

به اتمام رسیده
دانشگاه علوم
پزشکی تبریز
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دارشاهدنیبالییمایرآزکا:رسنازاداننونییباليامدهاپیبرمحماراثی24
فیدتصا

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

حی اجرتحترانبیمادردوابضطرارويبرمانیدریحهراوموسیقیتاثیر25
1392بالینیماییرآزکامطالعه: عمومی

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

يبسترزاداننواز قبتامردر درانمايمدرآکادخوبرثرموملاعو26
1392زتبریبهمن29نستارمابیدر

دانشگاه علومبه اتمام رسیده
پزشکی تبریز

ر ووبا،گاهیآبرنیاسخنرو لمفیشنمایشیزموآهوشیدو رتأثیسهقای27
نیبالییمایرآزکا: ريپرستانانشجویدر داستدشتابهددعملکر

دانشگاه علوماتمام رسیدهبه 
پزشکی تبریز

28

مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و معلم محور بر میزان آگاهی 
کار آزمایی بالینی : دانشجویان پرستاري در مراقبت از بیماران ترومایی

تصادفی کنترل شده تک سوکور

به اتمام رسیده

دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

29

هاي فیزیولوژیکی و کیفیت زندگی لوژي پا بر روي شاخصتاثیر رفلکسو
کارآزمایی بالینی تصادفی : بیماران مبتال به بیماري انسدادي مزمن ریوي

شدهکنترل

به اتمام رسیده

دانشگاه علوم
پزشکی تبریز
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شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 

یف
رد

نام مجلهعنوان مقاله
تاریخ 
پذیرش

قش هیات ن
علمی

نویس
نده 
اصلی

همکار

ندهیدر آياز بارداريریشگیمردانه پيروشها1
دانشگاه علوم ییو مامايفصل نامه دانشکده پرستار

یبهشتدیشهیپزشک
1374

پرستاران شاغل در یسطح آگاهیبررس2
1381ییدارواطاتینسبت به احتزیتبریدرمانیمراکز آموزش

1382رانیايپرستارفصل نامه 

3
شب فتیاز خواب پس از شتیعوارض محروموعیشزانیمیبررس

در پرستاران يکار
در سالزیتبریدرمانیشاغل در مراکز آموزش

1381

1383همدانیمجله پژوهش در علوم بهداشت

4
و عوامل موثر برآن در یرفتار جنس

لزوم ادغام مشاوره : يدوران باردار
يدوران بارداريدر مراقبتهایجنس

1383شیفصل نامه پا

از يریشگیپیجراحينسبت به روش هاانیو نگرش دانشجویآگاه5
يباردار

و يپرستارقاتیتحقمجله
ییماما

1383

6
يو عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداریآگاهیبررس

رانیايصل نامه پرستارف
1383

7
یانجمن علمیعلوم پزشکیتخصصیمجله علمانیرویتیانتقال مرحله بالستوس

یدانشگاه آزاد اسالمیدانشکده علوم پزشک
زیواحد تبر

1384

و نشاطیمجله سالمتیسندرم قبل از قاعدگ8

1385زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستارزیدر زنان شهر تبريزمان تا باردار9

ییغذامیرژرشیدر پذیبهداشتينقش باورهایبررس
زیتبرنایسیدرمانیدر مراکز آموزشیابتیدمارانیب

1386زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار

يعروق کرونرمارانیدر بیاز اصول خود مراقبتیآگاه
1385زیتبریدرمانیمراجعه کننده به مرکز آموزش

1386زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار

نیازهاي خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع دو 
کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان سینا تبریزمراجعه

1387زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار

یآموزش برنامه توانمندسازي بر اداره ابعاد روانریتأث
1387زیتبرییو مامايکده پرستارمجله دانشیابتیدمارانیبیاجتماع

يو ابتال به عفونتهایاجتماع–يارتباط مشخصات فرد
نالیواژ

1388نشریه تامین اجتماعی پزشکی

نوزاد نارس در دو روش یکیولوژیزیفيشاخص ها
و مرسومییکانگرو

1388پژوهش پرستاري

1388زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستارزایمانمدتطولبرلیبرطیدرماماییمداوممراقبتتاثیر

منابع تنش زا از دیدگاه مادران نوزادان بستري در بخش 
مراقبت ویژه

1388زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار
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ماهه در شهر 24تا 6عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 
تبریز

1389گرگانعلمی دانشگاه علوم پزشکیمجله 

کار برد اصول مراقبت پرستاري مبتنی بر شواهد در بی 
اختیاري ادراري زنان سالمند

1389زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار

تاثیر کاربرد الگ بوك بر یادگیري دانشجویان پرستاري در 
بخش زنان

1389زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستار

خصصین زنان زایمان و ماماها در مورد زایمان ترجیح هاي مت
1390زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستارخود و نوع زایمان پیشنهادي به زنان باردار و علل آن

1390زیتبرپزشکی دانشگاه علوم پزشکیمجله تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده گاواژ نوزادان نارس

نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري فسردگی پس از زایمانعوامل مستعد کننده ا
دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390

1391زیتبرییو مامايمجله دانشکده پرستارتاثیر ماساژ پوست بر شاخص هاي فیزیولوژیک نوزاد نارس

مانیخود و نوع زامانیدر مورد زامانیعامالن زاحاتیترج
ه زنان باردارآنان بيشنهادیپ

1391شیفصل نامه پا

1391زیتبریدانشگاه علوم پزشکیمجله پزشکنوزادهیو تغذمانیبا نوع زامانیپس از زایارتباط افسردگ

مقایسه تاثیر ساکشن داخل تراشه به دو روش باز و بسته بر 
شاخص ها و پایداري فیزیولوژیک نوزادان نارس تحت 

تهویه مکانیکی

دانشگاه علوم ییو مامايه دانشکده پرستارمجل
)حیات(پزشکی تهران

1392

پا برکاهش اضطراب ) بازتاب شناسی(تاثیر رفلکسولوژي 
بیماران مبتال به بیماریهاي انسدادي مزمن ریوي

1392جراحی–فصل نامه پرستاري داخلی 

عوامل تنش زا و روش هاي سازگاري در بیماران تحت دیالیز 
ی در مرکز آموزشی درمانی امام رضاخون

1392يرازیمجله علوم پزشک

ییکارآزما:خواب سالمندانتیفیبرکیبازتاب درمانریتاث
ینیبال

1392جراحی-فصل نامه پرستاري داخلی

مارانیبر تعداد تنفس و فشار خون ببازتاب درمانیریتأث
؛ریويمزمن انسداديبیماريمبتال به 
کنترل شدهیتصادفینیبالاییکار آزم

1392فصل نامه علمی پژوهشی طب مکمل

تاثیر مداخله ارتقاء دهنده ادراك بیماري بر کیفیت زندگی 
کار آزمایی بالینی: بیماران همو دیالیزي

مجله ي مراقبتهاي پیشگیرانه در پرستاري و 
مامایی

1392

اي آزمایشگاهی و تاثیر مداخله در ادراك بیماري بر نشانگره
پیامدهاي بالینی بیماران همودیالیزي

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه

1392

تاثیر بوي وانیل بر پاسخ به درد ناشی از خون گیري وریدي 
کار آزمایی بالینی شاهد دار تصادفی:در نوزادان نارس

1393بر شواهدیفصل نامه مراقبت مبتن

مطالعه کی: نوزادانکیولوژیزیفيبر زردلدیماساژ فریتاث
شدهیتصادفینیبالییکار آزما

1393فصل نامه مراقبت مبتنی بر شواهد

تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاري لوله بینی معدي 
کار آزمایی بالینی طرح متقاطع: در نوزادان نارس

شگاه دانيپرستاريمراقبتهاقاتیمرکز تحق
-)رانیايپرستارهینشر(رانیایعلوم پزشک

1392

انیدر مبتاليماریبیآگهشیبا درك پيارتباط خودکار آمد
به سرطان

فصل نامه ،يروان پرستاریتخصصهینشر
رانیايپرستاریانجمن علمیپژوهش-یعلم

1393

تاثیر قنداق کردن بر پاسخ هاي فیزیولوژیک درد ناشی از 
کار آزمایی : اري لوله بینی معدي در نوزادان نارسجایگذ

بالینی طرح متقاطع

ییو مامايدانشکده پرستاریپژوهشیمجله علم
همدان

1393
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Health beliefs of nurses about breast
self examination

journal of Medical Sciences2006

Time to pregnancy in Tabriz's womenResearch Journal of Biological
Sciences

2007
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تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
تاریخ انتشار نوععنوان کتابرد

2008ترجمه2008برونر و سودارث تولید مثل و بیماریهاي پستان 1

2

سودارث-برونر
جراحی- پرستاري داخلی

2010ترجمهتولید مثل و بیماري هاي پستان

3
4
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ها یا شوراهاي رسمیتهعضویت در کمی) 6(جدول 

یف
مقام منصوب کنندهعنوان کمیته یا شورارد

مدیر گروهعضو کمیته پژوهشی دانشکده1
مدیر گروهعضو کمیته آموزشی  دانشکده

دکتر حاج ابراهیمیعضو گروه پرستاري مبتنی بر شواهد 2
رئیس دانشکدهءعضو کمیته منتخب ارتقا3
رئیس دانشکدهحیمعاون گروه داخلی جرا4
رئیس دانشکدهعضو شوراي فرهنگی5
6

سمتهاي مدیریتی و اجرائی 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
ادامه دارد1384معاون گروه داخلی و جراحی1
ادامه دارد1383استاد راهنما2
3

فعالیتهاي اجرایی 
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تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

1
2
3
4
5

22
23

یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

1
2
3
4
5
6
7

فعالیتهاي توسعه فردي


