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  :سوابق تحصیلی و افتخارات

  :سوابق تحصیلی

  مدرك تحصیلی  ردیف

  

تاریخ اخذ مدرك   نام دانشگاه  رشته تحصیلی

  تحصیلی

 - آموزش پرستاري  کارشناسی ارشد پرستاري  1

  داخلی جراحی

 -دانشگاه علوم پزشکی تبریز

یی دانشکده پرستاري و ماما

  تبریز

26/12/1386  

 -دانشگاه علوم پزشکی تبریز  آموزش پرستاري  دکترا  2

دانشکده پرستاري و مامایی 

  تبریز

22/12/1394  

  

  

  

  

  

  



  

  :افتخارات

  ردیف

 
 مرجع اهدا کننده  نوع   عنوان  *

  اسامی همکاران

اختراع تکنیک آموزش پروسیجرهاي  .1

پرستاري با استفاده از شبیه سازي 

  1387سال کامپیوتري در

 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  فرآیند برتر

  و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 

  فرانک جبارزاده - مژگان بهشید

 

کسب مدال برونز از نمایشگاه مسابقات  .2

 ) :2009(اختراعات بلژیک

Bronze medal for the innovation 

technique for training nursing 

procedures by computerized 

simulation,Brussels Eureka  

 

  مدال برونز

 

Brussels Eureka) مسابقات اختراعات

  )2009)(المللیبین)(بلزیک

 

  فرانک جبارزاده - مژگان بهشید

 



  ردیف

 
 مرجع اهدا کننده  نوع   عنوان  *

  اسامی همکاران

کسب مدال برونز از نمایشگاه مسابقات  .3

  ) :2009(اختراعات بلژیک

Bronze medal for the innovation 

Intellectual elect mechanical 

electromechanical bed for 

preventing pressure ulcer  

  

 

  مدال برونز

 

Brussels Eureka) مسابقات اختراعات

 )2009)(المللیبین)(بلزیک

  فرانک جبارزاده -گلناز عیدي - مژگان بهشید

 

از نمایشگاه مسابقات  طالکسب مدال  .4

 ) :2011(کرهاختراعات 

Bronze medal for the innovation 

technique for training nursing 

procedures by computerized 

simulation,Brussels Eureka  

 

  فرانک جبارزاده - مژگان بهشید مسابقات اختراعات کره مدال طال

 

ریزي اجرا و برنامه: فرآیند برتر .5

 ارزشیابی آموزش عملی پرستاري

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  فرآیند برتر

  دمات بهداشتی و درمانی تبریزو خ

 

 -عبداهللا زاده -دکتر زمانزاده-دکتر ابراهیمی-زادهدکتر ولی -دکتر لطفی

 مختاري -جبارزاده



  ردیف

 
 مرجع اهدا کننده  نوع   عنوان  *

  اسامی همکاران

-تدوین و بازنگري برنامه:  فرآیند برتر .6

 هاي آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  فرآیند برتر

  و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 

-اسداللهی-ویرانی -لطفی -اکبرزاده -دکتر زمانزاده -ادهزدکتر لیال ولی

دکتر  -دکتر فتحی آذر-دکترامینی -دکتر مداح–فدایی -جبرئیلی

 جبارزاده-کوچکی-دیزجیلک-بهشید -رهکار-زادهدکتر حسن-غیاثوندیان

هاي مربوط به عدم چاش: فرآیند برتر .7

هاي شخصیتی پرستاران تناسب ویژگی

 ستاريو مدیران با شغل پر

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  فرآیند برتر

  و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 

 جبارزاده-جاسمی -دکتر وحید زمانزاده

مخترع  مخترع برگزیده دانشگاه .8

برگزیده 

 دانشگاه

  آوريمعاونت تحقیقات و فن

  دانشکده پرستاري و مامایی تبریز  1393-دانشجوي ممتاز .9

ول بخش دانشجویی کسب رتبه ا10

 جشنواره مطهري

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  فرآیند برتر

 و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

دکتر  -بهشید -دکتر زمانزاده -زادهدکتر ولی -زادهدکتر ولی-جبارزاده

 لطفی

  

  

  

  



  :ھای اموزشیفعالیت

  

تعداد   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

واحد 

  درس

ــادل ــد معـ در درس  تعدادواحـ

  مشترك

نوع درس نظري بالینی ، 

  آزمایشگاهی

1. 

-85نیمسال  دوم 

86  

  بالینی  67/3  67/3  کارآموزي غدد

2. 

  بالینی  3/4  3/4  کارآموزي ارتوپدي  86-87اول 

  بالینی  3/2  3/2  کارآموزي چشم

3. 

  86-87دوم 

  

 بالینی  47/1  47/1  کارآموزي مهارتهاي پرستاري

 لینیبا  5  5  1کارآموزي ارتوپدي 

4. 
 بالینی  5  5  2کارآموزي ارتوپدي   87-88اول 

5. 

 بالینی  94/2  94/2  کارآموزي مهارتهاي پرستاري  87-88دوم 

 بالینی  35/3  35/3  1کارآموزي ارتوپدي 

 بالینی  41/7  41/7  2کارآموزي ارتوپدي 

6. 

 بالینی  7  7  2کارآموزي ارتوپدي   88-89اول 

 بالینی  47/1  47/1  کارآموزي مهارتهاي پرستاري



تعداد   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

واحد 

  درس

ــادل ــد معـ در درس  تعدادواحـ

  مشترك

نوع درس نظري بالینی ، 

  آزمایشگاهی

 بالینی  7  7  کارآموزي خون

7. 

 بالینی  5/10  5/10  پرستاري بحران  88-89دوم 

 بالینی  7  7  پرستاري خون

8. 

 بالینی  5/10  5/10  کارآموزي در عرصه ارتوپدي  89-90اول 

 بالینی  20/4  20/4  کارآموزي در عرصه خون

  نظري  06/1  06/1  پرستاري خون

9. 

  

  

  

  89-90دوم 

 بالینی  5/10  5/10  ارتوپديپرستاري 

 بالینی  20/4  20/4  پرستاري خون بالینی

  نظري  06/1  06/1  پرستاري خون تئوري

10. 

-هاي داخلیپرستاري بیماري  91-90اول 

  سرطان

  نظري  75/0  75/0

  بالین  14  14  ارتوپدي-کارآموزي در عرصه

11. 
  نظري  83/0  83/0  پرستاري سرطان  90-91دوم 



تعداد   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

واحد 

  درس

ــادل ــد معـ در درس  تعدادواحـ

  مشترك

نوع درس نظري بالینی ، 

  آزمایشگاهی

  بالینی  5/10  5/10  يپرستاري ارتوپد

    83/0  83/0  کارآموزي گوارش

  نظري  06/1  06/1  پرستاري خون

  نظري  06/1  06/1  پرستاري خون

    60/5  60/5  پرستاري ارتوپدي

  نظري  06/1  06/1  پرستاري خون

  بالینی  82/2  82/2  پرستاري ارتوپدي

12. 
  بالینی  94/0  94/0  کارآموزي ارتوپدي  92-93نیمسال اول 

13. 

-93نیمسال دوم 

92  

  بالینی  23/4  23/4  کارآموزي ارتوپدي

14. 

  بالینی  52/3  52/3  کارآموزي ارتوپدي  93-94اول 

  نظري  23/0  23/0  نظري-نظریه هاي پرستاري

  بالینی-نظریه هاي پرستاري

  

65/1 

بالینی 

معادل 

 45/0بالینی معادل  65/1  نظري 45/0بالینی معادل  65/1

  نظري



تعداد   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

واحد 

  درس

ــادل ــد معـ در درس  تعدادواحـ

  مشترك

نوع درس نظري بالینی ، 

  آزمایشگاهی

  

  

45/0 

  نظري

  بالینی  76/1  76/1  کارآموزي اورژانس ارتوپدي

هاي کارآموزي مهارت

  پرستاري

  بالینی  33/3  33/3

  نظري  23/0  23/0  نظریه هاي پرستاري

  بالینی  45/0  45/0  نظریه هاي پرستاري

  بالینی  47/1  47/1  کارآموزي مهارت پرستاري

        

  

  

  

  

  

  



  :ھای پژوھشیفعالیت

  

  :تمقاالت در مجال

  

        

چندم
ل 

سا
  

شماره
  

ماه
ل  

سا
  

      

  

1  

The Effect of Empowerment Program Education on 

Self Efficacy in Diabetic Patients in Tabriz University 

of Medical Science Education Center 

Research Journal of Biomedical Science 3(8): 850-

855, ISSN: 1993-6087 

Research 

journal of 

biological 

science 

medwell 8  3    2008  Zamanzadeh-seyied 

rasuli-jabbarzadeh 

 نویسنده مسئول

    

  

مجله   تاثیر کاربرد الگ بوك بر یادگیري دانشجویان پرستاري در بخش زنان  2

پرستاري و 

مامایی 

  تبریز

  تبریز

  

عبداهللا -زمانزاده-لطفی  1389    19  

-سیدرسولی- زاده

  هجبارزاد

  نویسنده مسئول

    

4  Challenges associated with the implementation of the 

nursing process 

Iranian 

journal of 

nursing 

and 

midwifery 

research 

  اصفهان

pubmed 

20  4    2015  Zamanzadeh-

valizadeh-

jabbarzadeh-

behshid-lotfi- 

  نویسنده مسئول

    

5  The relationship between self-efficacy and Epilepsy 

research 

Hindawi       2015  Akbarbegloo-

valizadeh-

    



        

چندم
ل 

سا
  

شماره
  

ماه
ل  

سا
  

      

psychosocial care in adolescents with epilepsy and 

treatment 

publishing 

pubmed 

zamanzadeh-

jabbarzadeh 

6  The effect of oral cryotherapy on chemotherapy-

induced oral mucositis in patients undergoing 

autologis transplantation of blood stem cell 

Iran red 

crescent 

med 

journal 

ISI- IF: 0.33 

IRAN 

18  4    2016  Askarifar-lackdizaji-

ramzi-rahmani- 

jabbarzadeh 

    

7   

Supportive care needs of Iranian cancer patients 

Indian 

journal of 

pallitative 

care  

ISI-PUBMED 20  3    2015  Rahmani-ferguson-

jabbarzadeh-

mohammadpoorasl-

moradi-pakpour 

    

8  Empathy from the nurses viewpoint in teaching 

hospitals of Tabriz university of medical sience, Iran.  

jcs ایران-

pubmed 

1  3    2014  Parvan-ebrahimi-

zamanzadeh-

seyedrasooly-

dadkhah-

jabbarzadeh 

  نویسنده مسئول

    

9  The relationship between hope and selfesteem in 

patients with lukemia 

jcs ایران-

pubmed 

3  4    2015  Parvan-

jabbarzadeh-

rahmani-

ghojazadeh-azadi-

golchin 

 نویسنده مسئول

    



        

چندم
ل 

سا
  

شماره
  

ماه
ل  

سا
  

      

10  Nursing students understianding of the concept of 

self-esteem: a qualitative study 

jcs ایران-

pubmed  

1  5    2016  Zamanzadeh-

valizadeh-badri-

ghahramanian-

jabbarzadeh-

crowley 

  نویسنده مسئول

    

11  Pressure and protective factors influencing nursing 

students self-esteem 

Nurse 

education 

today 

ISI- 

IF: 1.36 

36      2016  Valizadeh-

zamanzadeh-badri-

ghahramanian-

jabbarzadeh-keogh 

  نویسنده مسئول

    

12  Self esteem challenges of nursing students: an 

integrative review 

RDME ISC       پذیرش  VALIZADEH-

ZAMANZADEH-

BADRI-

GHAHRAMANIAN-

JABBARZADEH 

 نویسنده مسئول

    

  

  

  

  



  

  

  ر ھمایشمقالھ د

  

محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

نهمین همایش کشوري    1

  آموزش پزشکی

  

آموزش   1388

  پرستاري

  

  یزد-ایران

  

- کاربرد شبیه  یسخنران

اي سازي رایانه

در آموزش 

  پرستاري

 

ویژه نامه مقاالت 

کشوري آموزش 

سال (پزشکی 

  -پانزدهم

  

  فرانک جبارزاده -مژگان بهشید

 

دومین همایش کشوري   2

یادگیري الکترونیکی در 

  آموزش پزشکی

  

1387  

  

یادگیري 

  الکترونیکی

  

  تهران-ایران

  

  سخنرانی

  

آموزش 

الکترونیکی در 

زشکی و علوم پ

- هاي پیشچالش

  رو

 

  کتاب همایش

  

 فرانک جبارزاده-مژگان بهشید



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

همایش سراسري   3

  زایمان طبیعی

  

مراقبتهاي   1386

پرستاري و 

مامایی قبل از 

  زایمان

  

تأثیر انجام   سخنرانی  تبریز-ایران

فعالیتهاي 

جسمانی حین فاز 

فعال بر پیشرفت 

  زایمان طبیعی

 

  کتاب همایش

  

 -کفشدوزطیبه  -مژگان بهشید

  فرانک جبارزاده

 

همایش سراسري   4

جامعه سالم با 

  ماما -مشارکت پرستار

  

نقش تیم   1387

بهداشتی در 

- کاهش مرده

  زایی

  

نقش ماما و تیم   سخنرانی  همدان-ایران

بهداشتی در 

زایی کاهش مرده

در شهرستان 

  هریس

 

 -معصومه هاشمی-مژگان بهشید  کتاب همایش

  طیبه کفشدوز-فرانک جبارزاده

 

همایش سراسري   5

آموزش بالینی در 

  پرستاري و مامایی

  

آموزش   1385

  پرستاري

  

کاربرد شیوه   پوستر  تبریز-ایران

سازي در شبیه

  آموزش پرستاري

  

دکتر وحید زمان  -فرانک جبارزاده  کتاب همایش

  زاده

  

 



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

   

دهمین کنگره سراسري   6

  بیهوشی

  

مدت مقایسه تأثیر   پوستر  تبریز-ایران  کاهش درد  1387

دردي طول اثر بی

و % 2لیدوکائین

در % 0.5مارکائین

- بیماران با آسیب

  هاي تاندونی

 

دکتر رامین  -دکتر نقی عابدینی کتاب همایش

اعظم  -فرانک جبارزاده - برادران

  کرمی

  

 

دهمین کنگره سراسري   7

  بیهوشی

  

بررسی اثرات   پوستر  تبریز-ایران  کاهش درد  1387

جانبی تزریق 

وریدي آمپول 

 30تازوسین پن

 گرمیمیلی

دکتر رامین  -دکتر نقی عابدینی کتاب همایش

اعظم  -فرانک جبارزاده - برادران

  کرمی

  

 

سمینار سراسی   8

  ماما گرگان -پرستار

آموزش   1387

  پرستاري

وضعیت دانش و   پوستر  گرگان-ایران

مهارت 

دانشجویان 

دکتر وحید زمان  -مژگان لطفی  کتاب همایش

 فرانک جبارزاده-زاده



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

کارشناسی   

پیوسته اتاق عمل 

به دنبال استفاده 

 از شبیه سازي و

آموزش به شیوه 

 ایفاي نقش

 -دانشکده مجازي  9

دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

آموزش   1393

  الکترونیکی

استفاده از وبالگ   پوستر  تهران-ایران

در ارزشیابی 

بالینی دانشجویان 

 پرستاري

CD فرانک -دکتر وحید زمانزاده  همایش

 -دکتر لطفی-بهشید -ارزادهجب

 -لک دیزجی -دکتر رحمانی

 سیدرسولی -زادهداداش

جشنواره شهید    10

  مطهري

آموزش   1394

  پرستاري

پیشناد ارائه   سخنرانی  تبریز-ایران

کوریکولوم مبتنی 

بر شواهد براي 

دوره کارشناسی 

 ارشد 

CD دکتر  -زادهدکتر ولی-جبارزاده  همایش

 -بهشید - دکتر زمانزاده -زادهولی

 دکتر لطفی

هفتمین کنگره بین   11

هاي ویژه اللملی مراقبت

مراقبت   1392

  پرستاري

مدیریت صدمات   پوستر  تبریز-ایران

ناشی از 

-ذبیحی -دکتر زمانزاده -بهشید کتاب همایش

 -دکتر عابدینی-دکتر پریش



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

سرسوزن در   پزشکی

  هاي ویژهبخش

 جبارزاده

هفتمین کنگره بین   12

هاي ویژه تاللملی مراقب

  پزشکی

مراقبت   1392

  پرستاري

تاثیرکلونیدین بر   پوستر  تبریز-ایران

ثبات همودینامیک 

بیماران سالخوده 

  بعد از جراحی

-دکتر پریش-دکتر عابدینی کتاب همایش

 جبارزاده-بهشید

هفتمین کنگره بین   13

هاي ویژه اللملی مراقبت

  پزشکی

ن عملکرد پرستارا  پوستر  تبریز-ایران  پی  1392

- شاغل در بخش

در  ICUهاي 

مورد پیشگیري و 

درمان زخمهاي 

  فشاري 

دکتر  -اله بخشیان –مژگان بهشید  کتاب همایش

 دکتر پریش -جبارزاده -قوجازاده

هفتمین کنگره بین   14

هاي ویژه اللملی مراقبت

  پزشکی

هاي چالش  پوستر  تبریز-ایران  مدیریت درد  1392

مدیریت درد در 

هاي ارائه سیستم

هنده خدمات د

  سالمت

دکتر -دکتر زمانزاده-بهشید کتاب همایش

 دکتر عابدینی -جبارزاده-احمدي



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

همایش سراسري   15

هاي پرستاري از چالش

کودکان مبتال به 

  هاي مزمنبیماري

پیشگیري از   سخنرانی  تبریز-ایران  پیشگیري  1389

سندرم داون 

درکودکان با 

 غربالگري مادران

-لیال کفشدوز-طیبه کفشدوز کتاب همایش

 جبارزاده -بهشید

همایش سراسري   16

هاي پرستاري از چالش

کودکان مبتال به 

  هاي مزمنبیماري

نحوه بروز اسهال   پوستر  تبریز-ایران  پیشگیري  1389

و تظاهرات بالینی 

 3آن در کودکان 

 سال 6ماه تا 

شیخ  -مقدسیان -جبارزاده کتاب همایش

 آدمی -پیري -علیپور

:  vکمک تزریق   پوستر  تبریز-ایران  کمک تزریق  1394  طهريجشنواره م  17

اي کمکی وسیله

براي آموزش 

تزریق عضالنی 

  بالغین

CD دکتر  -زادهدکتر ولی-جبارزاده همایش

 -بهشید - دکتر زمانزاده -زادهولی

 دکتر بازآور-دکتر لطفی



محل   موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف

برگزاري 

  کشور

  نوع شرکت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی یا 

  پوستر

موضوع 

گزارش یا 

  سخنرانی

ســـخنرانی 

ــاپ   ــا چ کج

  شده

اســـامی همکـــاران بـــه 

  )شامل نام متقاضی(ترتیب 

عملکرد   1393  جشنواره مطهري  18

  دانشجویان

زي مستندسا  سخنرانی  تبریز-ایران

ارزشیابی عملکرد 

دانشجویان 

  کارشناسی

CD همایش  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :طرح ھای پژوھشی

  

  

  

  

  

ف
ردی

  

اسامی همکاران به ترتیب   تاریخ ارائه  تاریخ تکمیل  محل انجام  عنوان طرح پژوهشی

  )شامل نام متقاضی(اولویت 

سمت در ارتباط 

مجري (با فعالیت 

  )و همکار

1  

  

س در بیماران مبتال به لوسمی حـاد در  سطح امید و ارتباط آن با عزت نف

هاي انکولوژي مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز بخش

1388   

مرکز تحقیقات هماتولوژي و 

  انکولوژي

مرتضی  -کبري پرون-فرانک جبارزاده  1388  1388

  علی لکبرلو -کبري پرون -قوجازاده

  مجري

اري و کیفیت زندگی بیماران تاثیر آموزش برنامه توانمندسازي بر خودک  2

  دیابتی مرکز آموزش دیابت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

دانشکده پرستاري و مامایی 

  تبریز

الهه  -دکتر وحید زمانزاده  1386  1386

  فرانک جبارزاده- سیدرسولی

  همکار

تبیین تجارب بیماران مبتال به سزطان و وابستگان نزدیک آنان از افشا   3

  مطالعه کیفی یک: بیماري سرطان

 -دکتر عیوضی-دکتر رحمانی  1391  1391  مرکز تحقیقات هماتولوژي

 -علیپورشیخ -نژادشیخ-جبارزاده

  محجل اقدم -گودريخواجه

 همکار

رشد پس از سانحه و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در بیماران مبـتال بـه     4

ی درمانی شهید قاضی طباطبـای -سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی

 همکارمحجل  -دکتر چاوشی -دکتر رحمانی  1390  1390  مرکز تحقیقات هماتولوژي



  نژادشیخ - جبارزاده -اقدم  تبریز

اجتماعی از کودکـان مبـتال بـه صـرع و     -بررسی میزان مراقبتهاي روانی  5

ها و خودکارآمدي کودکان مبتال بـه صـرع   ها، نگرانیارتباط آن با نگرش

هـاي داخلـی اعصـاب دانشـگاه علـوم پزشـکی       مراجعه کننده به درمانگاه

  1388تبریز سال 

 - دکتر برزگر -زادهدکتر لیال ولی  1388  1388  مرکز تحقیقات کودکان

  جبارزاده -اکبربیگلو

  همکار

رضایت بیماران مبتال بـه سـرطان از مراقبتهـاي درمـانی ارائـه شـده در         6

  درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز-مرکز آموزشی

دکتر  -دکتر صناعت -دکتر رحمانی  1390  1390  قات هماتولوژيمرکز تحقی

  جبارزاده - گلچین -روشنگر

  همکار

- تأثیر سرمادرمانی موضعی دهان بر موکزیت دهانی ناشی از شیمی  7

  درمانی

دانشکده پرستاري و مامایی 

  تبریز

-رحمانی-لکدیزجی -اصغري فر  1394  1394

  جبارزاده-رمزي

  همکار

دانشکده پرستاري و مامایی   ابزار سنجش عزت نفس دانشجویان پرستاري طراحی و روانسنجی  8

  تبریز

دکتر  -زادهدکتر ولی-دکتر زمانزاده  1394  1394

  دکتر قهرمانیان-بدري

  همکار

  

  

  

  

  

    


