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Competencies of Nursing Students 
in Tabriz Nursing and Midwifery 

School 

2103 *  
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Cpernicus,.. 
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http://scholar.google.com/citations?user=QmM1looAAAAJ&hl=en
http://www.isc.gov.ir/
http://fa.journals.sid.ir/
http://health.barakatkns.com/irMedex/
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http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:R3hNpaxXUhUC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:R3hNpaxXUhUC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:IWHjjKOFINEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:7PzlFSSx8tAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:7PzlFSSx8tAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:7PzlFSSx8tAC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC


 

 

24 Attitude toward child abuse among 

mothers referring health centers of 

Tabriz 

2103 *  
PubMed 

 اول 

29 Comparison of Manual and Electronic 

Methods of Nursing Record: A Nurse's 

Perspective 

2103 *  
ISI 

 دوم 

23 Predictive Factors of Maternal Self-

Efficacy In Care of the Infants 

Hospitalized in Tabriz 29 Bahman 

Hospital Affiliated To Social Security 

Organization 

2103 *  

ISC 

 اول 

ثیر حمام در وان بر درجه حرارت بدن نوزادان نارس: تا  51
 کارآزمايي بالیني شاهددار تصادفي

0530  * CINAHAL ,ncbi.nlm.nih.gov. 

Copernicus , emrro.Who.int, , Isc 

,Sid, iranmedex ,magiran 

 اول 

 .CINAHAL ,ncbi.nlm.nih.gov *  0530  قايسه تأثیر پماد بابونه و کاالندوال بر درماتیت پوشکم 50

Copernicus , emrro.Who.int, , Isc 

,Sid, iranmedex ,magiran 

 مسئول 

 دوم   *  0530 بررسي عملكرد ايمن در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان 52

 ,ISC, SID, Majiran, Google scholar *  0530 بررسي فرهنگ ايمني بیمار در واحدهاي مراقبت ويژه 55

 MEMR, Iran MedexI 

 دوم 

نوزادان نارس: کارآزمايي  وزن گیريثیر حمام در وان بر تا  50
 بالیني شاهددار تصادفي

0530  * Magiran- Ebsco - SID - 

Copernicus   Google Scoler - Iran 

Cinhal -ISC -Medex  

 اول 

53 The Effect of Recorded Mum's Lullaby 0533 *  PubMed  اول 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:L8Ckcad2t8MC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:L8Ckcad2t8MC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:L8Ckcad2t8MC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:4TOpqqG69KYC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:4TOpqqG69KYC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sESduooAAAAJ&citation_for_view=sESduooAAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://pharmascope.org/ijrls/files/publish/published-pdf-0786-6-Predictive%20Factors%20of%20Maternal%20Self-Efficacy%20In%20Care%20of%20the%20Infants%20Hospitalized%20in%20Tabriz%2029%20Bahman.pdf
https://pharmascope.org/ijrls/files/publish/published-pdf-0786-6-Predictive%20Factors%20of%20Maternal%20Self-Efficacy%20In%20Care%20of%20the%20Infants%20Hospitalized%20in%20Tabriz%2029%20Bahman.pdf
https://pharmascope.org/ijrls/files/publish/published-pdf-0786-6-Predictive%20Factors%20of%20Maternal%20Self-Efficacy%20In%20Care%20of%20the%20Infants%20Hospitalized%20in%20Tabriz%2029%20Bahman.pdf
https://pharmascope.org/ijrls/files/publish/published-pdf-0786-6-Predictive%20Factors%20of%20Maternal%20Self-Efficacy%20In%20Care%20of%20the%20Infants%20Hospitalized%20in%20Tabriz%2029%20Bahman.pdf
https://pharmascope.org/ijrls/files/publish/published-pdf-0786-6-Predictive%20Factors%20of%20Maternal%20Self-Efficacy%20In%20Care%20of%20the%20Infants%20Hospitalized%20in%20Tabriz%2029%20Bahman.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4794548/
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Saturation in Preterm Infants: a 

Randomized Double-Blind Clinical 

Trial 
51 Effect of olive oil massage on weight 

gain in preterm infants: A randomized 

controlled clinical trial 
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54 Parents’ Attitude Toward Child Abuse 

Conducted in the Health Centers of 
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Infants Hospitalized in Neonatal 
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 دوم 
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01 The Efficacy of a Protocolized Nursing 
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ردي

 

 موضوع پايان نامه
 نام دانشجو

 نوع همكاري مقطع آموزشي رشته سال

0 
هاي زندگي دانش آموزان دوره تاثیر مداخالت مدرسه محور بر مهارت

 ي راهنمايي نسبت به مصرف مواد مخدر 
 مشاور ارشد پرستاري 0599 پروانه آقاجري

2 
ارتباط سبک زندگي و شاخص توده بدني در دانش 

 آموزان مدارس ابتدايي شهر تبريز
 مشاور ارشد پرستاري 0593 بهناز کسرايي

5 
درد ناشي از  تاثیر بوي شیرمادر و بوي وانیل در پاسخ به

 خونگیري وريدي
 0530 هانیه نشاط

 ارشد پرستاري
 راهنما

0 
مقايسه تاثیر دو روش قنداق کردن و ساکارز خوراکي بر 

 میزان درد ناشي از تعبیه لوله بیني معدي
 0530 شمسي سلیمي

 راهنما ارشد پرستاري

3 
تاثیر صداي ساختاريافته بر پاسخهاي فیزيولوژيک نوزادان 

 نارس
 0530 نه ثابتتهمی

 راهنما ارشد پرستاري

1 
مقايسه تاثیر استعمال موضعي پماد کاالندوال و پماد بابونه 

 برمیزان بهبودي درماتیت پوست
 0532 زهرا افشاري

 راهنما ارشد کودکان پرستاري

4 
نگرش والدين نسبت به کودک آزاري و اثرات آن بر روي 

 کودک
 0532 مرضیه حالج

 راهنما ارشد کودکان پرستاري

 مشاور ارشد پرستاري 0532 حسین اللهوردي پور ارتباط بین آگاهي و عملكرد پرستاران در مورد رگ گیري 9

3 
تاثیر حمام بر پیامدهاي بالیني نوزاد نارس کارآزمايي بالیني 

 طرح متقاطع
 0532 آمنه صفايي

 راهنما ارشد پرستاري

 مشاور ارشد پرستاري 0532 ملیحه کارگر رضاپور ارانارتباط بین فرهنگ ايمني وعملكرد ايمن پرست 01

 راهنما ارشد پرستاري 0532 فاطمه بوستانچي خودکارآمدي مادران در مراقبت از نوزادان موثربرعوامل  00

02 
موانع رعايت بهداشت دست از ديدگاه پرستاران شاغل در 

 بخشهاي نوزادان
 0535 عبدالعلي پور

 مشاور ارشد پرستاري

 راهنما ارشد پرستاري 0535 رقیه کريمي پورموزشي و روش شبیه سازي بر میزان آايسه تاثیر فیلم مق 05



 

 

 خودکارأمدي مادران در حمام نوزازان نارس

00 
رام و ماسازو با تكنیک فیلد بر میزان آمقايسه تاثیر لمس 

 کورتیزول ادرار نوزادان نارس
 0535 سكینه ابراهیمي

 مشاور ارشد پرستاري

03 
ي و اضطراب مادران گتاثیر برنامه حمايتي بر میزان دلبست

 وارشيگنوزادان با ناهنجاريهاي 
 0535 ثريا هیكل آبادي

 راهنما ارشد پرستاري

01 
تاثیر برنامه مراقبتي در حفظ تمامیت پوست بیني نوزادان 

 NCPAPنارس تحت درمان با 
ورسكینه کريمي پ 0535ا   راهنما ارشد پرستاري 

 مشاور ارشد پرستاري 0535 فريناز سعیدي کاهش نور بر میزان خواب نوزادان نارس تاثیر 01

04 
تاثیر برنامه مراقبت آغوشي مادرانه بر میزان بیلي روبین 
نوزادان ترم حاصل از سزارين و رضايت آنها از مراقبت بعد 

 از زايمان
 0530 زيبا خیري

 راهنما  پرستاري

09 
 به اعتمادو  استرسا میزان بن آ ارتباطو   يافتيدر تيحما

 هاي بخش در يگوارش يجراح تحت نوزادان مادران نفس
                          0535 سال در زيتبر کودکان يدرمان يآموزش مرکز نوزادان

 پرستاري 0530 زينب جعفرپور
 راهنما ارشد

03 
عوامل پیش بیني کننده وضعیت تكاملي کودکان يک ساله 

  NICUد نارسي و بستري در بخش با سابقه تول
 0530بیمارستان بوعلي اردبیل 

 زهرا سرداري
 راهنما ارشد پرستاري 0530

 راهنما ارشد پرستاري 0530 رحماني NCPAPتاثیر وضعیت بدن بر درد ناشي از  21

20 
مقايسه تاثیر آلوئه ورا با پماد بابونه بر شدت و وسعت 

 درماتیت پوشک
 غني پور

 مشاور ارشد پرستاري 0533

22 

مقايسه شاخص هاي فیزيولوژيک و تحمل تغذيه نوزادان 

نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان در دو گروه 

 تغذيه با شیر مادر تازه و نگهداري شده در يخچال

 ارحمي

 مشاور ارشد پرستاري 0531

 مشاور ارشد پرستاري 0531 بهره مندهاي ارتباط بین توانمندي رواشناختي با درک ويژگي 25



 

 

 
 
 
 
 
 

 در کنگره ها: و سخنراني شرکت

رد
 يف

نويسنده يا  نوع ارائه محل برگزاري موضوع تاريخ برگزاري نام کنگره
 نفرچندم

 اول سخنراني تبريز-پ-ع دانشگاه تلويزيون و محرومیت حسي 01/4/90-00 محرومیت و گرانباري حسي 0

2 
 تبريز-پ-دانشگاه ع پرستار و نابینايي در کودکان 4/02/92 در اختالالت حسي و حرکتي رويكردهاي نوين پرستاري

 اول پوستر

 تهران-پ-ع-د تاثیر محرومیت از خواب در شیفتهاي پرستاري 3/3/95 اختالالت خواب 5
 اول سخنراني

 اول پوستر دانشكده پرستاري ترخیص به منظور مراقبت از نوزاد نارس درمنزلطرح  23/3/95 مراقبت در منزل 0

 دوم پوستر تبريز-پ-دانشگاه ع بررسي ويژگیهاي نوزادان مبتال به آترزي مري 21/02/95 آترزي مري 3

 اول پوستر تبريز-پ-دانشگاه ع مشكالت تنفسي نوزادان 21/02/95 آترزي مري 1

4 
 04/4/95 بین المللي کودکان-ه

 ارتباط رفتارهاي مقابله اي کودکان مبتال به صرع با شناخت
 از بیماري 

 دانشگاه تهران
 اول سخنراني

 اول پوستر دانشگاه تهران تاثیر ايدز در بلوغ کودکان 9/4/90 بین المللي کودکان-ه 9

3 

 تهراندانشگاه  کمک به کودکان در سازش با بالياي طبیعي  9/4/90 بین المللي کودکان-ه

 دوم سخنراني

 دوم سخنراني تبريز-پ-دانشگاه ع علل تشنج در کودکان بستري در بیمارستان کودکان تبريز 22/1/93 بیماريهاي اعصاب کودکان 01

شواهد و پذيرش آن در پرستاران نوزادان عملكرد مبتني بر 

 NICUو 



 

 

 اول سخنراني تبريز-پ-دانشگاه ع ارتباط الگوهاي رفتاري با پنداشت از خود در کودکان مبتال به بیماري مزمن 22/1/93 بیماريهاي اعصاب کودکان 00

 
 محل برگزاري موضوع تاريخ برگزاري نام کنگره

نويسنده يا  نوع ارائه
 نفرچندم

 اول سخنراني دانشگاه تهران بررسي عوامل موثر در تغذيه نوزادان بستري 9/9/93 بین المللي کودکان-ه 02

 اول ترپوس د.پ.م.تبريز نقش تفكر انتقادي در آموزش بالیني 01/9/93 آموزش بالیني 05

 اول پوستر د.پ.م.تبريز يادگیري برپايه حل مسئله وآموزش بالیني در پرستاري 01/9/93 آموزش بالیني 00

 اول سخنراني دانشگاه علوم پزشكي تبريز مقايسه پاسخ فیزيولوژيكي نوزاد به درد قبل ، حین و بعد از پوسیجر دردناک 0591 –همايش سراسري درد در ايران  03

 دوم پوستر دانشگاه علوم پزشكي تبريز مفهوم درد از ديدگاه کودکان از طريق نقاشي  0591 سراسري درد در ايران همايش 01

 اول سخنراني دانشگاه علوم پزشكي تهران تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزاد نارس  0591 همايش بین المللي بیماريهاي کودکان 04

 اول پوستر دانشگاه شاهد ابزار بررسي درد در نوزادان  0591 همايش سراسري درد  09

 اول سخنراني دانشگاه علوم پزشكي تبريز تجارب نامطلوب زنان از زايمان طبیعي : يک مطالعه پديدار شناسي  0591 همايش سراسري زايمان طبیعي 03

/  03و 01 رستاري اعصاب پکنگره  21
9/0594 

 اول سخنراني مشهد به صرع و آسم خود پنداري در کودکان مبتال

 0/02/94 تازه هاي مراقبت پرستاري  20
 

تاثیر روش مراقبت کانگورويي بر شاخصهاي فیزيولوژيک نوزاد 
 نارس

 دوم پوستر اصفهان

 دوم پوستر تبريز nicuتجارب تنش زاي مادران نوزادان بستري در بخش  05/3/99-03 کنگره سالمت نوزادان ايران 22

ست ويكمین همايش بین المللي بیماريهاي بی 25
 کودکان

21-
01/4/0599 

بررسي ارتباط مداخالت درماني با عفونتهاي بیمارستاني در 
 کودکان بستري

 دوم پوستر تهران

سمینار مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به  20
 بیماريهاي مزمن

 اول سخنراني تبريز شیوه هاي سازگاري مادران کودکان مبتال به سرطان 29/0/93

سمینار مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به  23
 بیماريهاي مزمن

 دوم سخنراني تبريز درک کودک مبتال به سرطان از بیماري مزمن خويش 29/0/93

اولین کنگره بین المللي و چهارمین کنگره آموزش و  21
 توسعه سالمت

16-19 may 2011 The effectiveness of school- based intervention  
Program on self esteem in peer group 

 سوم پوستر تبريز



 

 

 دوم پوستر تبريز تاثیر ماساژپوست بر شاخصهاي فیزيولوژيک نوزاد نارس 0530مهر 21-29 همايش کشوري ممیزي بالیني 24

29 
 سیزدهمین همايش کشوري آموزش پزشكي

 ارديبهشت 00-00
 0530 

 دوم پوستر ساري ان نسبت به وظايف و عملكرد اساتید راهنماديدگاه دانشجوي

23 
 بیست و پنجمین همايش بین المللي کودکان

 باورهاي بهداشتي مادران در مورد عوامل زمینه ساز و پیشگیري  0532مهرماه 
 از اسهال کودکان بستري

 دوم پوستر تهران

 دوم سخنراني تبريز ان : آيا عملكرد مادران مناسب است؟تب در کودک 32آبان  سمینار علمي تجويز منطقي دارو 51

سمینار علمي تجويز منطقي دارو در بیماريهاي  50
 تنفسي

 Prevention of nosocomial pneumonia in 35خرداد 

hospitalized children 
 اول سخنراني تبريز

سمینار علمي تجويز منطقي دارو در بیماريهاي  52
 تنفسي

 شت دست و پیشگیري از عفونت هاي بیمارستاني دربهدا 35خرداد 
 NICUبخش 

 سوم سخنراني تبريز

سمینار علمي تجويز منطقي دارو در بیماريهاي  55
 تنفسي

 Mothers knowledge ,attitude and practices 35خرداد 

regarding acute respiratory infections in children in 

Tabriz 

 چهارم سخنراني تبريز

يهفتمین همايش الكترونیكي در علوم پزشك 50 مقايسه ثبت گزارش پرستاري به دو روش دوم خالصه   دوم پوستر  تهران 

معدي -تاثیر قنداق کردن بر درد ناشي از جايگذاري لوله بیني  53 30مهر   30ان مهربیست وهفتمین همايش بین لمللي بیماريهاي کودک   دوم پوستر  تهران 

در وان بر درجه حرارت نوزاد نارستاثیر حمام  51 30مهر   30ان مهربیست وهفتمین همايش بین لمللي بیماريهاي کودک   دوم پوستر  تهران 

مقايسه نگرش اساتید و دانشجويان به مشاوره  54
 تحصیلي

 

33ارديبهشت   اول سخنراني تبريز چالشها و فرصت ها 

59 Realtionship between emotional intelligence 

and clinical copmpotences of nursing 

students 

33رديبهشت   دوم سخنراني تبريز چالشها و فرصت ها 

53 Development state of one-year-old 

children with the history of 

hospitalization 

 

33شهريور   دوم پوستر  تبريز کنگره بین المللي اعصاب کودکان 



 

 

01 Predicting factors for development 

stat of one-years – old children 

 

33شهريور   دوم پوستر  تبريز کنگره بین المللي اعصاب کودکان 

مقايسه دو وضعیت خوابیده به پشت و جنیني بر درد  00
 ناشي از  تهويه با فشار مثبت از راه بیني

31آبان   سوم پوستر تهران کنگره بین المللي انجمن درد ايران 

20 تاثیر وضعیت بدن بر درد و شاخص هاي فیزيولوژيک  
 در نوزادان نارس با تهويه با فشار مثبت از راه بیني  

31آبان   سوم پوستر تهران کنگره بین المللي انجمن درد ايران 

ارتباط رويدادهاي بستري در بخش مراقبت ويژه با  05
 وضعیت تكاملي کودکان زير يكسال

31آبان  للي کودکانکنگره بین الم   دوم پوستر تهران 

31شهريور درک دانشجويان پرستاري از تصوير حرفه پرستاري 00  اول پوستر ارومیه چالش هاي پرستاري 

ارتباط هوش هیجاني و اجتماعي شدن حرفه اي  03
 دانشجويان پرستاري

31شهريور  دوم سخنراني ارومیه چالش هاي پرستاري 

 



 

 

 

  ها و ...درماني، آموزش مداوم، کارگاه-مرکز آموزشي سخنراني علمي در دانشكده، -ج

 تاريخ محل برنامه عنوان برنامه موضوع سخنراني رديف

0 
کنترل عفونت هاي منتقله از راه 

 خون در بخش ديالیز

پیشگیري و کنترل عفونت 
 بیمارستاني

 يک کارگاه دانشكده پرستاري و مامايي

 یتکارگاه ارتقاي کیف Focus-pdcaمقدمه  2
امام  درماني-مرکز آموزشي

 خمیني
 کارگاه  3

 کارگاه ارتقاي کیفیت Focus-pdcaمقدمه  5
امام  درماني-مرکز آموزشي

 خمیني
 کارگاه 0

 ثبت در پرستاري مقدمه اي بر گزارش نويسي 0
 دانشكده پرستاري ومامايي

 تبريز
4/3/94 

 تدوين طرحهاي تحقیقاتي سئواالت ، فرضیه ، پیش فرض 3
 كده پرستاري وماماييدانش
 تبريز

 94دي  1و 3آذر ،  29  -سه کارگاه

 ثبت در پرستاري مقدمه اي بر گزارش نويسي 1
دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبريز
 يک کارگاه

 تدوين طرحهاي تحقیقاتي سئواالت ، فرضیه ، پیش فرض 4
دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبريز
 94بهمن  01و  5دي ، 21 -سه کارگاه 

9 
نكات اخالقي در عملكرد مبتني بر 

 شواهد
تصمیم گیري بالیني بر اساس 

 پرستاري مبتني بر شواهد
دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبريز
4/5/99 
 

 ثبت در پرستاري مقدمه اي بر گزارش نويسي 3
دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبريز
24/00/99 

 تيتدوين طرحهاي تحقیقا سئواالت ، فرضیه ، پیش فرض 01
دانشكده پرستاري ومامايي 

 تبريز
 02/99/ 1و 3 -سه کارگاه 

 

EDC روش علمي مراقبت از کودکان کودکان بررسي وضعیت سالمت 00  ،5/9/30 30آبان    

EDC روش علمي مراقبت از کودکان کودکان بررسي وضعیت سالمت 02  ،01/9/30 30آبان    

05 
 بررسي وضعیت سالمت کودکان

کودکان روش علمي مراقبت از  
 مرکز آموزشي درماني کودکان

00/3/33  

33مرداد   

00 
 بررسي وضعیت سالمت کودکان

 روش علمي مراقبت از کودکان
 مرکز آموزشي درماني کودکان

20/3/33  

33مرداد  

03 
 بررسي وضعیت سالمت کودکان

 روش علمي مراقبت از کودکان
 مرکز آموزشي درماني کودکان

29/3/33  

 مردادماه

 



 

 

 اجراييهاي تسم
 

 مدت زمان نام مرکز نام مسئول

مرکز آموزشي درماني امام خمیني  سوپروايزر آموزشي
 تبريز

91-49 

 91-99 دانشكده پرستاري و مامايي تبريز مسئول نظام اسناد راهنما

 تا کنون 31از مرداد  دانشكده پرستاري و مامايي تبريز مسئول دفتر توسعه دانشكده

 
 
 
 

 زمان تهاساير مسئولی رديف

 94-99نیمسال اول   مسئول برگزاري امتحانات   0

 0594خرداد  مسئول برگزاري آزمون سراسري کارشناسي ارشد در  2

عضو کمیته ارزشیابي مر کز توسعه دانشگاه علوم  5
 پزشكي تبريز

 32خرداد 

عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي  0
 تبريز

 32خرداد 

 دي 32-فروردين35 اوران جشنواره شهید مطهريعضو کمیته د 3

 35وJCS 32داور مجله  1

 35و  IJNMR 32داور مجله 4



 

 

 فعالیتهاي توسعه فردي: 
 

ف
ردي

 

 مدّت موضوع
 سال شهر مجري 

 0590 تبريز مرکز مطالعات و توسعه ساعت 02 آموزش بالیني اثربخش 0

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي   ساعت02   مفاهیم پايه فن آوري اطالعات                  2

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي   ساعت9 استفاده از کامپیوتر ومديريت فايلها              5

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي   ساعت21 واژه پردازي                                          0

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي   ساعت21                      صفحه گسترده                 3

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي   ساعت21 بانكهاي اطالعاتي                                   1

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي ساعت 02 اطالعات وارتباطات                                   4

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي ساعت 21 مطلب                                           ارائه  9

 0595 تبريز مديريت برنامه ريزي ساعت 1 آشنايي با نظام جامع آموزشي کارکنان دولت 3

 0590 تبريز مديريت برنامه ريزي ساعت SPSS 51کارگاه  01

 0590 تبريز دانشكده اعتس 01 مقدماتي وپیشرفته CPRکارگاه  00

 0593 تبريز EDC ساعت 1 آموزش زبان انگلیسي 02

 0593 تبريز EDC ساعت 09 نوزاد CPRکارگاه  05

 0593 تبريز EDC ساعت 13 آموزش زبان انگلیسي 00

 0593 تبريز EDC   ساعت02 کارگاه راهنمايي ومشاوره آموزشي استاد راهنما 03

 0593 تبريز دانشكده ساعت 02 پزشكي مبتني بر شواهد 01

 0591 تبريز دانشكده ساعت 20 تجزيه و تحلیل آماري 04

 0591 تبريز دانشكده   ساعت1 تحلیل آزمونهاي عیني 09

 0591 تبريز دانشكده 1  ساعت Reference Manager   کارگاه 03

 0594 تبريز دانشگاه 1  ساعت اخالق پزشكي 21

 0594 تبريز دانشكده 1  ساعت ارزشیابي دروني 20

 0594 تبريز EDC 02  ساعت کارگاه راهنمايي ومشاوره آموزشي استاد راهنما 22

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594معرفي دوره پرستاري بحران و مديريت بحران 25

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594معاينه فیزيكي مصدوم در صحنه بحران 20

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594راناحیا قلبي ريوي در صحنه بح 23

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594صدمات بافت نرم و کنترل خونريزي و شوک در محل حادثه 21

 0594 تبريز EDC 1  ساعت صدمات سر و صورت ، چشم و جمجمه در محل  24

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594پیشگیري و غربالگري کانسر پستان  29

 0594 تبريز EDC 1  ساعت و مسمومیت هاصدمات محیطي  23

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594صدمات شیمیايي و میكروبي 51

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594کنترل فوريتهاي زنان وزايمان در صحنه بحران 50



 

 

 

 0594 تبريز EDC 1  ساعت 0594اداره نوزاد بعد از زايمان و فوريتهاي روان 52

 0594 تبريز EDC 09  ساعت تدوين طرحهاي تحقیقاتي کارگاه سه روزه 55

50 
 0594ثبت و گزارش نويسي در پرستاري

 
 0594 تبريز EDC 1  ساعت

 02/99/  3-1 تبريز EDC ساعت 9 کارگاه دو روزه روش تحقیق مقدماتي 53

 24/00/99 تبريز EDC ساعت 3/0 ثبت و گزارش نويسي در پرستاري 51

  0/3/99-1 تبريز EDC ساعت 02 بر اساس پرستاري و عملكرد مبتني بر شواهد تصمیم گیري بالیني 54

 4/1/99-3 تبريز EDC ساعت 02 تصمیم گیري بالیني بر اساس پرستاري و عملكرد مبتني بر شواهد 59

53 
مرکز مبتني بر شواهد دانشگاه علوم  -ساعت 09 دومین کارگاه بین المللي عملكرد مبتني بر شواهد

 تبريزپزشكي 

 2119/نوامبر0-1 تبريز

 0530تیر 00و09 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت 02 کارگاه دو روزه اصول پايه در تجزيه و تحلیل 01

 30تیر 21 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت1 کارگاه يک روزه اصول پايه در تجزيه و تحلیل 00

 30بهمن  23 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت 1 ه و تحلیلکارگاه يک روزه اصول پايه در تجزي 02

 30اسفند  20 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت 1 اشكاالت رايج در مقاله نويسي 05

 32مرداد 01 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت 1 آموزش الكترونیكي 00

03 OSCE 1 32مهر  0 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي  ساعت 

 32شهريور  تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز ساعت 52 اخالق حرفه اي و انديشه ي سیاسي اسالم 01

 32بهمن  20 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 1 تجزيه و تحلیل سواالت تستي 04

09 END NOTE 1 35ارديبهشت  00 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 

 35تیر  04و03و 00 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 02 رگاه سه روزه طراحي و روانسنجي ابزارکا 03

 35شهريور تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز ساعت 01 طرح دانش افزايي اعضاي هیات علمي 31

 35شهريور 24 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 1 مديريت کالس 30

 مرداد و شهريور تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 20 اتیک مرور سیستم 32

 30 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 1 آسیب شناسي کم توجهي به اخالق حرفه اي 35

 30 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت 02 تحقیقات کیفي 30

 30 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي عتسا 2 آشنايي با مقررات و قوانین آموزشي دوره کارشناسي 33

 30 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي و نیم ساعت2 اشتراک گذاري تجارب کوچ استانبول 

 33 تبريز RDCC ساعت 1 کارگاه اخالق در پژوهش 31

 33 تبريز RDCC ساعت 1 کارگاه مرور سیستماتیک 34

 33 تبريز ييدانشكده پرستاري و ماما ساعت 5 ايمني بیمار 39

 31 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت presenter ispring 2آشنايي با نرم افزار 33

 31 تبريز دانشكده پرستاري و مامايي ساعت cosort 0معیارهاي 11

 31 تبريز باغ گیاه شناسي دانشگاه ساعت 5 فوق برنامه هم انديشي اساتید 10

 31 تبريز دانشگاه  ساعت 5 نهي از منكر همايش همگاني امر به معروف و 12

 

 


