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 سابقه فعالیت آموزشی :

نیمسال دوم 1231-1233  

نیمسال اول و دوم 1041-1044  

 تئوری  کارشناسی پرستاری  )واحد ارولوژی( 3بزرگساالن و سالمندان     

نیمسال دوم  1233-1231  
دومنیمسال اول و 0411-1044  

 – 2-3-1صول فنون پرستاری )مبحث داروهای ا
مراقبت های قبل و بعد از عمل و  –سرم ها 

 نیازهای دفع ادراری(

1044-1041—1233 اول و دوم مسالین  –شناخت بیماری ها )سیستم گوارشی  
 سیستم ادراری (

کارشناسی ناپیوسته فوریت 
 های پزشکی 

1044-1041—1233نیمسال اول و دوم   ی)مبحث داروها های اورژانس و مهارتاصول  

 (اه سرم – 1-3-2

کارشناسی پیوسته فوریت 

 های پزشکی

1044-1041—1233اول  مسالین اصول وفنون مامایی  )مبحث داروهاو  

سرم ها و تزریقات و  –محاسبات داوریی

 ترانسفوزیون خون  ( 

 کارشناسی مامایی

1044-1041—1233نیمسال دوم   –کارشناسی ارشد داخلی  تناسلی  –اختالالت سیستم ادراری  

 جراحی 

1044-1041—1233نیمسال دوم  پرستاری کارشناسی ارشد   سیستم ادراری حاد اختالالت  

  ویژه

نیمسال دوم 1233  
نیمسال اول و دوم0411-1044  

 – 2-3-1صول فنون پرستاری )مبحث داروهای ا
و سونداز زنان و ماساژ تراپی و –سرم ها 

 حمام در تخت  (

 عملی کارشناسی پرستاری 

1044-1041—1233نیمسال اول   کارشناسی مامایی  2-3-1اصول فنون مامایی )مبحث داروهای  

1044-1041—1233نیمسال اول و دوم   

 

 
 

 
 

 یاورژانس )مبحث داروها یاصول و مهارت ها

 سرم ها( – 1-3-2

کارشناسی پیوسته فوریت 

 های پزشکی 

31-33—1041-1044 فارماکولوژی بالینی و   PTS 3ترم    

غدد   –توراکس  –واحد های ارولوژی  1-2ترم 
جراحی  –داخلی اعصاب  –پوست روماتولوژی 

-ارتوپدی -اعصاب   ICU گوارش  –  EENT-) 

 کارشناسی پرستاری

 
 

 کارشناسی پرستاری
 

 بالینی

 
 -)کارآموزی

 کارورزی(



1231 

نیمسال اول و دوم1233-1044  

EENT و ناظر دانشجویان ارشد در بخش های   -

 ICU  ارولوژی –توراکس -

 -ارشناسی ارشد داخلی ک

 جراحی

نیمسا ل اول  1233-1044  کارشناسی ارشد اورژانس اورژانس های گوارش 

و نیمسال اول و دوم  1233-1231نیمسال اول 

1233-1044-1041  

آشنایی و پیشگیری از بیماری  -کنترل عفونت 

  13کووید 

 کارشناسی پرستاری 

 

کارگاه ها 

ی 

1044-1041—1233نیمسال اول و دوم  آموزشی  آشنایی و پیشگیری از بیماری  -کنترل عفونت  
  13کووید 

 کارشناسی مامایی

1044-1041—1233نیمسال اول و دوم  کارشناسی فوریت های   13آشنایی و پیشگیری از بیماری کووید  

 پزشکی 

1044-1041—1233اول و دوم  نیمسال   13آشنایی و پیشگیری از بیماری کووید  

  

 کارشناسی ارشد پرستاری 

1044-1041—1233نیمسال اول و دوم   کنترل عفونت 

 

 

 
 

  :سوابق تحصیلی

 عنوان پایان نامه 
 
 
 

کشور/ 
شهر محل 

 تحصیل

نام واحد 
 آموزشی

رشته  گرایش مدت تحصیل
 تحصیلی

 مقطع تحصیلی
 از تا

- 
ایران / 
 رشت

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 پرستاری - 17 14

 کارشناسی

انجام کار و عوامل مرتبط با آن  نیبدن ح تیوضع یکیارگونوم یبررس
ژهیدر پرستاران بخش مراقبت و .. 

ایران / 
 رشت

 علوم دانشگاه
گیالن پزشکی  

13 17 
داخلی 

– 
 جراحی

آموزش 
 پرستاری

 کارشناسی ارشد

از رژيم  تیابزار سنجش تبع یروانسنج یها یژگیو نییو تع یطراح
 یاکتشاف یبیمطالعه ترک کی: یسکته مغز مارانیدر ب یتوانبخش

یمتوال  

ایران 
 /تهران

دانشگاه علوم 
بهزیستی و 
توانبخشی 

 تهران

 پرستاری - 32 31

تخصصی ی دکترا  
PhD 

 

 



 

 های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدتها و دورهکارگاه

 ساعت تا تاریخ از تاریخ محل برگزاری ان دورهعنو

(Medical Education Scholarship of Teaching and 
Learning (SOLT 

SIVU Team International Virtual University 1399/11/18 1399/11/18 3 

آشنایی با سامانه ها و اپلیکیشن های کاربردی در تدریس 

 مجازی
شهید بهشتی رشتدانشکده پرستاری و مامایی   1399/9/18 1399/9/18 2 

 2 1399/4/21 1399/4/21 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت آشنایی با سامانه های آزمون آنالین فرادید و نوید

 2 1399/10/24 1399/10/24 معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیالن انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

آنالین و نحوه اتصال مدرسین در وبینار از خارج تدریس 
 دانشکده

 2 1399/5/21 1399/5/21 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 2 1399/9/10 1399/9/10 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن چگونه فرایند نوآورانه آموزشی بنویسیم

علوم پزشکی گیالنمعاونت آموزشی دانشگاه  دانش پژوهی آموزشی  1399/4/21 1399/4/27 5 

دوره مجازی آموزش پزشکی مقدماتی : سطح یک )ویژه 

سال ( 3اعضای هیات علمی زیر   
 47 1399/6/21 1399/5/4 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

راهنمای اخالقی سازمان نظام پزشکی و تکالیف مقرر شده 

 برای حرفه مندان سالمت
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت   1399/10/2 1399/10/2 3 

رضایت آگاهانه بر حسب ظرفیت بیمار با محوریت کودکان و 
 نوجوانان

 3 1399/10/23 1399/10/23 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 3 1399/10/9 1399/10/9 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن عدالت در آموزش

 3 1399/8/20 1399/8/20 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن منشور حقوق بیمار در پرتو کرامت انسانی

مکانیسم های ایجاد حس تعلق برای دانشجویان در فضای 

 آموزش مجازی
 2 1399/11/1 1399/11/1 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613725864832&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Title-desc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613725864832&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Place-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613725864832&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=StartDate-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613725864832&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=EndDate-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613725864832&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Hours-asc


 

 
 

 
 

ان دورهعنو  ساعت تا تاریخ از تاریخ محل برگزاری 

(Medical Education Scholarship of Teaching and Learning 

(SOLT 
SIVU Team International Virtual University 1399/11/18 1399/11/18 3 

آشنایی با سامانه ها و اپلیکیشن های کاربردی در تدریس 

 مجازی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 رشت
1399/9/18 1399/9/18 2 

 آشنایی با سامانه های آزمون آنالین فرادید و نوید
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 رشت
1399/4/21 1399/4/21 2 

 2 1399/10/24 1399/10/24 معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیالن انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

خارج دانشکدهتدریس آنالین و نحوه اتصال مدرسین در وبینار از   
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 رشت
1399/5/21 1399/5/21 2 

 2 1399/9/10 1399/9/10 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن چگونه فرایند نوآورانه آموزشی بنویسیم

 5 1399/4/27 1399/4/21 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن دانش پژوهی آموزشی

دوره مجازی آموزش پزشکی مقدماتی : سطح یک )ویژه 

سال ( 3اعضای هیات علمی زیر   
 47 1399/6/21 1399/5/4 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

راهنمای اخالقی سازمان نظام پزشکی و تکالیف مقرر شده 

 برای حرفه مندان سالمت
 3 1399/10/2 1399/10/2 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رضایت آگاهانه بر حسب ظرفیت بیمار با محوریت کودکان و 

 نوجوانان
 3 1399/10/23 1399/10/23 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 3 1399/10/9 1399/10/9 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن عدالت در آموزش

انسانیمنشور حقوق بیمار در پرتو کرامت   3 1399/8/20 1399/8/20 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613727808185&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Title-desc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613727808185&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Place-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613727808185&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=StartDate-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613727808185&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=EndDate-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/EducationalResearchWorkshops/FillProfessorEducationalResearchWorkshopGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=2&_=1613727808185&EducationalResearchWorkshopGrid-sort=Hours-asc


مکانیسم های ایجاد حس تعلق برای دانشجویان در فضای 

 آموزش مجازی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 

 رشت
1399/11/1 1399/11/1 2 

دوره جامع پودمان آموزشی مجازی تربیت مدرس الکترونیک 

مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده   

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
1399/10/27 1400/5/27 154 

دوره مجازی آموزش پزشکی مقدماتی : سطح یک )ویژه 

سال ( 3اعضای هیات علمی زیر   
 47 1399/6/21 1399/5/4 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

های توانمندسازی اموزش پزشکیرکت در دوره ش  63 1400/3/28 1400/2/18 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

Medical Education Towards Building a Productive 

Educational Environment /SIVU 
SIVU Team International Virtual University 1400/4/19 1400/4/19 1 

Medical Education Scholarship of Teaching and Learning 

(SOLT 
SIVU Team International Virtual University 1399/11/18 1399/11/18 3 

Best Evidence Medical Education SIVU Team International Virtual University 1400/3/29 1400/3/29 2 

I UK Presents Healthcare Professionals in the Digital 

World starts in 1 hour 
SIVU Team International Virtual University 1400/1/8 1400/1/8 1 

Workshop Series in Medical Education Building and 
Sustaining Communities of Inquiry in HPE 

SIVU Team International Virtual University 1400/3/15 1400/3/15 2 

In the SIVU Webinar/Workshop Series in Medical 
Education Standard Setting 

SIVU Team International Virtual University 1400/5/16 1400/5/16 1 

Lessons Learnt in ICU Management of SARS CoV-2 
Pneumonia 

SIVU Team International Virtual University 1400/4/5 1400/4/5 1 

Medical Education A Deep Dive into Transplant Surgery SIVU Team International Virtual University 1400/3/1 1400/3/1 2 

online short course on “Fundamentals of Nursing 
Informatics” 

 4 1399/12/25 1399/12/25 مجازی /دانشگاه علوم پزشکی تهران

SIVU Certificate Adulth Congenital Heart disease:A 

Journey Through Ages 
SIVU Team International Virtual University 1400/1/7 1400/1/7 2 



 

 هاکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Technical & Vocational Education, Training SIVU Team International Virtual University 1399/12/23 1399/12/23 2 

آماری )امار تحلیلی دو متغیره (جزیه و تحلیل داده های   2 1400/4/16 1400/4/16 مجازی /دانشگاه علوم پزشکی تتربت حیدریه 

 2 1400/3/13 1400/3/13 اسکای روم دانشگاه علوم پزشکی تهران داده های کیفی در گراندد تئوری 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز -وزارت بهداشت  1044رکت در کنگره اموزش پزشکی ش  1400/2/29 1400/2/31 18 

 نوع نوع کتاب عنوان

 ترجمه پایه جلد 3)مفاهیم ، فرایندها و اقدامات ( در  3411اصول پرستاری کوزیر 

 ترجمه پایه جلد 3)مفاهیم ، فرایندها و اقدامات ( در  3431اصول پرستاری کوزیر 

 ترجمه پایه 3417/  پولیت  راهنمای عملی برای ابزار سازی در علوم سالمت -اندازه گیری و اندازه گیری تغییر 

http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Books/FillProfessorBookGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=0&_=1613728073835&BookGrid-sort=Title-desc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Books/FillProfessorBookGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=0&_=1613728073835&BookGrid-sort=BookTypeId-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Books/FillProfessorBookGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=0&_=1613728073835&BookGrid-sort=WritingTypeId-asc


 :مقاالت چاپ شده

 همكار)ان( نام ناشر ومحل انتشار زبان مقاله  مشخصات  نشريهنام و  نوع مقاله عنوان مقاله رديف

 توصیفی مراقبت های الزم در دیابت 1
فصلنامه علمی 

 پرستار
 فارسی

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

سحر علیدوست، مریم خوشبخت 

 مرضیه جهانی،زهرا فروتن

 توصیفی پتاسیم-اختالالت سدیم 3
فصلنامه علمی 

 پرستار
 فارسی

علوم پزشکی دانشگاه 

 گیالن
 مریم خوشبخت

2 

بررسی عوامل ایجاد کننده استرس در 

پرستاران بخش های ویژه بیمارستان 

 1210های آموزشی شهر رشت 

توصیفی،تحلیلی 

 مقطعی

فصلنامه کمیته 

تحقیقات دانشجویی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن معاونت پژوهشی

ملوک پورعلیزاده،مرضیه 

کریمی،فاطمه خمیرانی،حاجیه 

 پیروزی مقدم ، مریم خوشبخت 

0 

Related factors of Body posture 

Ergonomic in intensive care units 

nurses during Work 

Analytic cross 

sectional  

مجله مراقبت ویژه 

 بقیه هللا 

 پژوهشی -علمی 

 انگلیسی
Iran J Crit Care Nurs 

2013,5(4):196-203 

Maryam Khoshbakht1, Mojgan 
Baghaei Lakeh *1, Farideh 
Hasavari1, Ehsan Kazemnejad 
leili1, Mahdi Jahangir Bolourchian 

 

3 

بررسی ارگونومیک وضعیت بدن حین 

انجام کار در پرستاران بخشهای 

 مراقبت ویژه

 توصیفی،تحلیلی 

 پرستار جامع نگر

 پژوهشی -علمی 

 فارسی

فصلنامه پرستار جامع 

، شماره  31نگر ، سال 

: 34، بهار و تابستان  73

33-33 

مریم خوشبخت، مژگان بقایی،  فریده 

مهدی –احسان کاظم نژاد -هاساواری

 بلورچیان

7 
اختالالت بینایی در رانندگان مسبب 

 حوادث رانندگی
 توصیفی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 پژوهشی -علمی 

 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن، دوره 

بیست و دوم ، شماره 

13 :01-32 

مرتضی فالح کرکان،دکتر حسن 

بهبودی،دکتر نجم هللا طایفه،مریم 

 خوشبخت

1 
عوامل مرتبط با تمایالت دانشجویلن 

 پزشکی به انتخاب رشته تخصصی 
 توصیفی،تحلیلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
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 تاریخ نوع عنوان   یپژوهش یتهایو نظارت بر فعال یداور

- Family-centered care in neonatal intensive care unit: a qualitative analysis on perception of 

nurses 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1399/10/24 

 بخش در بستری ترومایی بیماران بالینی های پیامد با تغذیه وضعیت ارتباط بررسی ای نامه پایان طرح داوری

 1044سال رشت شهر در پورسینا درمانی آموزشی مرکز ی ویژه های مراقبت

 طرحهای داوری و ظارتن

 نظارت و فناوری یا پژوهشی
1400/1/29 

 فرآیند ارزیابی مرحله اجرای تأثیر بررسی: مقاله/  پرستاری در توانبخشی پژوهش نشریه در داوری

 رفیده توانبخشی بیمارستان در شاغل پرستاران بالینی عملکرد خودکارآمدی بر شده تعدیل پرستاری

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1400/5/19 

 های شاخص و درد بر هوگو نقطه در یخ با ماساژ و فشاری طب تاثیر مقایسه ای نامه پایان طرح داوری

 مراجعه لنفوبالستیک حاد لوسمی به مبتال درکودکان درمانی شیمی داروی تزریق از ناشی فیزیولوژیک

 1044 سال در رشت شهر شهریور 11 درمانی و آموزشی مرکز به کننده

 طرحهای داوری و ظارتن

 نظارت و فناوری یا پژوهشی
1400/5/19 

 مشهد افق پزشکی آموزش مجله داوری
-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1400/5/25 

 Striving to establish patient participation in rehabilitation: Scandinavian خارجی مقاالت اورید

Journal of Caring Sciences 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1400/4/18 

 Qualitative Themes: Perception of Stressors and Educational Needs Among خارجی مقاله داوری

Cancer Patients and Family Members" for the Clinical Nursing Research. 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1400/5/16 

 ایران پرستاری پژوهش نشریه مقاله داوری
-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
400/5/231 

http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Judgments/FillProfessorJudgmentGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=5&_=1613728073837&JudgmentGrid-sort=Title-desc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Judgments/FillProfessorJudgmentGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=5&_=1613728073837&JudgmentGrid-sort=Title-desc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Judgments/FillProfessorJudgmentGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=5&_=1613728073837&JudgmentGrid-sort=JudgmentTypeId-asc
http://tabib.gums.ac.ir/Promotion/Judgments/FillProfessorJudgmentGrid?professorId=385dac69-02a3-4332-90bd-b1faf13260db&colorClassIndex=5&_=1613728073837&JudgmentGrid-sort=JudgmentDate-asc


 کودکان پرستاری ارشد دانشجوی عنوان تخصصی دفاع
 طرحهای داوری و ظارتن

 نظارت و فناوری یا پژوهشی
1400/5/12 

با سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی  covid-19 بررسی ارتباط بین آگاهی، نگرش، عملکرد نسبت به بیماری

 در دانشجویان پرستاری دانشکده شرق گیالن

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/10/17 

بررسی درک پرستاران از رفتارهای مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبتی ویژه قلبی مراکز 

 (1398-1399 ) درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -آموزشی

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/4/24 

افسردگی و راهبردهای مقابله ای و عوامل پیش بینی کننده بررسی میزان استرس درک شده، اضطراب، 

 در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالنCOVID- 19 آنها در موج دوم اپیدمی

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/10/21 

ی مرکز آموزشی ¬مراقبت ویژهبررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش 

 1233-1044درمانی پورسینا در شهر رشت، سال 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/10/29 

: یک مطالعه 13-تبیین تجارب زیسته دانشجویان پرستاری ازطراحی محیط خانه در دوران بحران کووید

 پدیدارشناسی

نظارت و داوري طرحهاي 

 فناوری و نظارت پژوهشي یا
1399/9/3 

Clinical Nursing Research  مجله در داوری    (   Influences on families after family systems nursing 

conversations .) 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
3434-13-31 

Scandinavian Journal of Caring Sciences )   مجله در داوری   Daily functioning support – A qualitative 

exploration of rehabilitative approach in acute hospitalized care) 

-علمي هاي مقاله داوري

 آثار و معتبر مجالت پژوهشی
3434-11-42 

Daily functioning support – A qualitative exploration of rehabilitative approach in acute  

Scandinavian Journal of Caring Sciences مجله در داوری      - hospitalized care 

-علمي هاي مقاله داوري

آثار و معتبر مجالت پژوهشی  
3434-47-11 



 

The Transition in Intensive Care Unit Patients: AConcept Analysis  - مجله در داوری      Scandinavian 

Journal of Caring Sciences 

-علمي هاي مقاله داوري

آثار و معتبر مجالت پژوهشی  
3413-43-34 

The Transition in Intensive Care Unit Patients: AConcept Analysis  Scandinavian --   مجله در داوری 

Journal of Caring Sciences 

-علمي هاي مقاله داوري

 آثار و معتبر مجالت پژوهشی
3413-41-11 

Adherence to the diet in patient-  مجله در داوری    High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention 

-علمي هاي مقاله داوري

آثار و معتبر مجالت پژوهشی  3411-11-13 

Surveying and comparing self-efficacy and life satisfaction of active and inactive- Iranian Journal 

of Rehabilitation Research مجله در داوری      

 

-علمي هاي مقاله داوري

آثار و معتبر مجالت پژوهشی  

3411-13-34 

The effect of family-centered e…- Iranian Journal of Rehabilitation Research مجله در داوری      

-علمي هاي مقاله داوري

آثار و معتبر مجالت پژوهشی  3411-43-21 

 Nursing Forum( Goal-setting in geriatric rehabilitation: can the nursing profession داوری مجله

meet patients’ needs? A narrative review) 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
3434-14-11 

ررسی ارتباط اثر زمان در دریافت داروی فعال کننده پالسمینوژن بافتی بر پیامدهای بالینی و عوامل تاخیری ب

مرتبط با ان در بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت سال 

1233 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/10/14 

مقایسه تاثیر طب فشاری و ماساژ با یخ در نقطه هوگو بر درد ناشی از تزریق داروی شیمی درمانی 

 1233شهریور شهر رشت در سال  11درکودکان مبتال به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی 

طرحهاي نظارت و داوري 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1399/10/15 



 ه مجللگن  مفصل تعویض با مددجویان زندگی کیفیت بر مراقبتی خود آموزش تاثیر بررسی -مقاله  داوری 

Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing- 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1233/7/24  

 اثر بخشی آموزش روانی خانواده بر پیشگیری از عود عالئم بیماران مبتال به اختالالت روانپریشی - 

-داوري مقاله هاي علمي

 1231/13/33 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

 تجارب معنوی در نوجوانان : یک مطالعه کیفی

-داوري مقاله هاي علمي

  1231/14/33 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

  برنامه خود مراقبتی مبتنی بر برنامه کاربردی موبایل بر تعادل افراد مبتال به مولتیپپل اسکلروزیس تأثیر -

-داوري مقاله هاي علمي

 1231/3/14 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

 تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر برنامه کاربردی موبایل بر تعادل افراد مبتال به مولتیپپل اسکلروزیس -  -

-داوري مقاله هاي علمي

 1231/1/13 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

ارزیابی ارگونومیک پوسچر و عوامل خطر ایجاد کننده اختالالت اسکلتی عضالنی در پرستاران شهر اراک به  -

 QES روش

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1231/2/32 

 مراقبت مشارکتی بر درد و اضطراب بیماران سوختگیتعیین تاثیر اجرای برنامه مدل  -  -

-داوري مقاله هاي علمي

 1231/2/32 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

بررسی نقش آموزش و پیگیری پرستار ترخیص بر پیشگیری از رتینوپاتی در نوزادان بستری در بخش  - 

 مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بهشتی کاشان

-علميداوري مقاله هاي 

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1231/13/1 

بررسی تاثیر اجرای روش آرام سازی بنسون بر میزان درد بعد از عمل تعویض کامل مفصل زانو در  -

 سالمندان بستری در بیمارستان های منتخب شهر کاشان

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1231/14/24 

 خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان فعال و غیرفعال ورزشیمقایسه  -  -

-داوري مقاله هاي علمي

 1237/3/33 پژوهشی مجالت معتبر و آثار



 تأثیر توانمندسازی خانواده محور بر سطح فنیل آالنین سرم درکودکان مبتال به فنیل کتونوری - 

-داوري مقاله هاي علمي

 1237/2/3 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

 بررسی دانش و نگرش مردم سنندج در رابطه با اهدای عضو -

-داوري مقاله هاي علمي

 1233/13/3 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

 بررسی مقایسه ای حافظه در بیماران مبتال به صرع لوب تمپورال و غیر تمپورال - 

-داوري مقاله هاي علمي

 1230/0/0 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

 Family-centered care in neonatal intensive care unit: a qualitative analysis on perception of داوری 

nurses مجله پرستاری و مامایی جامعه نگر    

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1233/14/30 

Validity and Reliability of the Complementary and Integrative Health Assessment for 

Practitioners نگر جامعه مامایی و پرستاری مجله   

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
1233/1/3 

Breast Cancer Risk Perception and Screening Behaviors of Iranian women 

-داوري مقاله هاي علمي

 1233/1/3 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

The effectiveness of quality of life intervention on adherence to treatment and psychological well 

-داوري مقاله هاي علمي

 1233/3/33 پژوهشی مجالت معتبر و آثار

The effect of reflection on self-efficacy in clinical practice of nurses in the intensive care unit: A 

randomized controlled trial 

-داوري مقاله هاي علمي

 پژوهشی مجالت معتبر و آثار
4/11/99 

 مورد  3داوری طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  
نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشي یا فناوری و نظارت
1397-1398 



 

 عنوان مقاله

تاريخ چاپ يا  نوع مقاله

 ارائه
 همكار)ان( عنوان همايش  يا كنفرانس و محل برگزاري

بررسی رویکرد های دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی گیالن در مورد مطالعه و 

 یادگیری

-توصیفی 

 تحلیلی

آبان  17-11

 سخنرانی1211

دانشجویی دانشکده پرستاری -اولین همایش علمی

 مامایی شهید بهشتی رشت و

عزت -مریم خوشبخت دکتر عاطفه قنبری

 پاریاد

بررسی رویکرد های دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی گیالن در مورد مطالعه و 

 یادگیری

-توصیفی 

 تحلیلی

خرداد  0-7

 پوستر1211،

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه 

 کشور)مشهد(پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی 

عزت -مریم خوشبخت دکتر عاطفه قنبری

 پاریاد

مراقبت در سندرم دیسترس تنفسی 

 بالغین 
 توصیفی

دی ماه  11-11

 پوستر 1211
 مریم خوشبخت ام البنین نظرزاده همایش استانی اورژانس ها در پرستاری و مامایی

بررسی ارگونومیکی وضعیت بدن حین 

در انجام کار و عوامل مرتبط با آن 

 پرستاران بخش مراقبت ویژه..

-توصیفی

 تحلیلی

13-

12/3/1234 

 پوستر

 هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی ایران

مریم خوشبخت، مژگان بقایی،  فریده 

مهدی –احسان کاظم نژاد -هاساواری

 بلورچیان

 همایش مراقبت و سالمت  پوستر 13/34 -توصیفی بررسی کمردرد در پرستاران
شادمان رضا ماسوله مریم  – مژگان بقایی

 خوشبخت

عوامل مرتبط با انتخاب رشته تخصصی در 

 دانشجویان پزشکی 

-توصیفی

 تحلیلی

13/3/31-

10/3/31 

 پوستر

همایش آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید 

 مطهری

-مریم خوشبخت-دکتر یوسف علیزاده

-حسن خوشرنگ-احسان کاظم نژاد لیلی

 مریم رستم نژاد-فتانه بخشی

Prevalence of visual impairment in 

car accidents .Amiralmomenin 

Hospital, Rasht . 2010-2011 

 
 31آبان  1-11

 پوستر

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن چشم 

 پزشکی ایران

.Behboudi H, Soltani moghadam R, 

Fallah Karkan M, Taiefe N,Khoshbakht 

M 



Survay of nerve fiber layer thickness 

in anisometropic and strabismic 

amblyopia  

 
سپتامبر  3-1

 پوستر 3413

2nd World Congress of Paediatric 

Ophthalmology and Strabismus 

Medghalchi A, Mohammadi M,Alizadeh 

Y,Kazemnezhad lilie  E ,Khoshbakht M 

Simple Lateral Canthoplasty For 

Entropion Repair 
 

7/1/33 E- 

poster 

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن چشم 

 تهران -پزشکی ایران

 پوستر

Heirati A,Mohammadi MJ,Behboudi H, 

Soltanipour S, Ronaghi F, Khoshbakht 

M  

 

Predicting Patient Suitability and 

Cooperation for Topical Anesthesia  

 

 
7/1/33 E- 

poster 

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن چشم 

 تهران -پزشکی ایران

 پوستر

E- poster Mohammadi  MJ,Heirati A, 

Alizadeh Y,Kazemnezhad E, Rahimipoor 

A, Khoshbakht M 

Resulth of Nasolacrimal Duct Probing 

in Children between 9-48 m 

 

 7/1/33 

کنگره سراسری انجمن چشم بیست و سومین 

 تهران -پزشکی ایران

 سخنرانی )همکار(

Medghalchi A, Mohammadi M,Heirati A 

,Kazemnezhad lilie  E ,Khoshbakht M  

Comparing the effect of Propofol and 

Isoflurane 
 14-12/3/32 

بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن چشم 

 تهران -پزشکی ایران

 پوستر

Behboudi H,A Ashraf,M Khoshbakht,NS 

Yousefzade,B Alijani,S Khoshrang ,A 

Nohamadzade ,MJ Mohammadi 

Visual Outcome and Ocular 

Complications of Triamecinolon 

acetonide –assisted anterior 

vitrectomy during complicated 

Cataract surgery with vitreous loss. 

 14-12/3/32 

بیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن چشم 

 تهران -پزشکی ایران

 پوستر

Behboudi H,A Pourhabibi,Y Alizadeh, MJ 

Mohammadi, Behboudi H, M 

Khoshbakht  

 

Health Promotion lifestyle and Cancer 

prevention related factors in the 
 پوستر 

1th National Confrence of Health Life Style 

2016 
 



employees of Health Insurance 

Organization of Guilan 

 

The Role of Nurses in the 

Rehabilitation of Stroke patients 
 سخنرانی 

34th Annual Iranian Congress of Physical 

Medicine,Rehsbilitation&Electrodiagnosis.2017 
 

dherence to Rehabilitation Programs 

in Stroke Patients 
 پوستر 

34th Annual Iranian Congress of Physical 

Medicine,Rehsbilitation&Electrodiagnosis.2017 
 

The Relation between adherence to 

prayer and mental health in the 

employees of Health Insurance 

Organization of Guilan 

 

  3411توانبخشی و اجتماعی رفاه ، سالمت سمینار پوستر 

 عدم و دارویی خطاهای  با مرتبط عوامل

 پرستاران دیدگاه از آن دهی گزارش

 رشت   امیرالمومنین  بیمارستان

 پوستر 

 خدمات کیفیت ارتقاء راهکارهای سراسري همایش

 یزد پزشکی علوم  دانشگاه مامایی و پرستاری

13-10 /13/32 

 

Comparison of quality of work life of 

nurses working in the Critical care 

and general wards in hospitals of 

Urmia University of medical sciences 

 پوستر 

International Congress of Nursing and 

Professionalism in Iran and the World 

3411/3 

 

Service learning  پوستر   آموزش در 
آبان  33-32دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری 

37 
 

Challenges for Choosing Thesis Title 

in Nursing Students: A Qualitative 

Study 

 پوستر 
 آبان 33-32 پرستاری آموزش واکاوی کنگره دومین

37 
 



 بر پرستاری دانشجویان دیدگاه بررسی

 اموزشی برنامه محتویات در تغییر لزوم

 پرستاری

 پوستر 
 آبان 33-32 پرستاری آموزش واکاوی کنگره دومین

37 
 

ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران شاغل 

 آموزشی درمانی ارومیهدر مراکز 
   11-12 37اخالق آذر  المللی بین کنگره پوستر 

تحلیل مفهوم تبعیت از رژیم توانبخشی در 

 بیماران سکته مغزی 
 سخنرانی 

-27بیست و یکمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی 

29-10-96 
 

روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نتایج 

مراقبت باکاس در مراقبین بیماران سکته 

 مغزی 

  13/37-2و3تهران  –کنگره استروک ایران  سخنرانی 

 سخنرانی  چشم های اورژانس
برنامه آموزش مداوم بیمارستان امیرالمومنین رشت 

13-11-37 
 

برنامه پزشک خانواده ، نظام ارجاع و 

 کاهش هزینه ها 
 سخنرانی 

اداره کل بیمه سالمت استان گیالن با همکاری 

 31خرداد  24دانشگاه علوم پزشکی گیالن  
 

  31دانشگاه علوم پزشکی گیالن شهریور  سخنرانی   کارگاه روش تحقیق 

Protocols to improve outcome in the 

elderly trauma patients 

 طب کنگره

  سالمندی
  31آبان  0و  2 سخنرانی 

Related factors in adherence to 

rehabilitation in stroke patients 

 کنکره

 استروک

3413 

 سخنرانی

  1231اسفند   1-2

Barriers and facilitators of patient 

education from the perspective of 

nurses: a qualitative study 

 کنگره

 و آموزش

  توانمندسازی

 

 سخنرانی

  31اردیبهشت  14-11



    31دانشگاه علوم پزشکی گیالن شهریور  سخنرانی   کارگاه روش تحقیق 

  31دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تیر  سخنرانی  کارگاه پروپوزال نویسی 

 سخنرانی  کارگاه پروپوزال نویسی
مدیریت امور  –دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 31پرستاری  شهریور 
 

تبیین مفهوم توانمندی اساتید دانشگاه 

 علوم پزشکی گیالن 
  31بیست و یکمین کنگره اموزش پزشکی تهران  پوستر 

مقاله نقش پرستاران در توانبخشی 

 سوختگی 
 سخنرانی 

سمینار مراقبت های ویزه در سوختگی ها دانشگاه 

 1233 علوم پزشکی گیالن 
 

 آموزش به بیماران در جراحی سنگ کلیه و

 مجاری ادراری
  خرداد  1044مرکز آموزشی درمانی رازی –وبینار  سخنرانی 

  1044مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین  -وبینار سخنرانی  کاردکس نویسی 

  مهر  1044مرکز آموزشی درمانی رازی –وبینار  سخنرانی  مهارت های ارتباطی و کنترل خشم 

 سخنرانی   ژورنال کالب پژوهشی 
 دانشکده پرستاری 

1044 
 

 سخنرانی   ارایه تجربه پژوهشی کانسپت آنالیز 
 دانشکده پرستاری 

1044 
 

 سخنرانی   ژورنال کالب آموزشی 
 دانشکده پرستاری 

1044 
 

  

 
 

 

 

 



 

 

 : طرحهاي تحقيقاتي

 
 

 سال  نوع همكاري وضعيت  عنوان طرح 

 بررسی عوامل مرتبط با تمایالت دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی -1
اتمام  

 یافته

 33-1231 مجری طرح

بررسی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران گلوکومی مراجعه کننده به -3

 1234-1231کلینیک فوق تخصصی امیرالمومنین )ع(رشت در سال 

اتمام 

 یافته

 32-1231 مجری طرح

بررسی ارگونومیکی وضعیت بدن حین  انجام کار و عوامل مرتبط با آن در  پرستاران بخش مراقبت های ویژه -2

 مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1211-1213 

 تاپیکال در مراجعین بررسی عوامل مرتبط با همکاری بیمار حین جراحی فیکوامولسیفیکاسیون با آنستزی-0

 1234-31به بیمارستان امیرالمؤمنین)ع(رشت در سال 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231 

در اندازه گیری ضخامت ماکوال  در  Spectral domain cirrus OCTبررسی پایایی و تکرار پذیری دستگاه -3

 های طبیعی قبل و بعد از دیالتاسیون مردمکچشم

اتمام 

 یافته

اصلی  همکار

 طرح

1231 

در ارزیابی الیه فیبر عصبی شبکیه در چشمهای مبتال به  Cirrus OCTبررسی میزان تکرار پذیری دستگاه -7

 گلوکوم

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231-33 

بررسی فراوانی و علل نابینایی و کم بینایی و بیماریهای دیابتیک رتینوپاتی و دژنرسانس وابسته به سن  -1

 )(123سال استان گیالن در سال  34ال  در جمعیت باالی ماکو

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231-1232 

 بررسی شیوع و علل نابینایی و کم بینایی در مراجعین مرکز آموزشی درمانی  امیرالمومنین شهر رشت-1
اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231 



 ساله مراجعه کننده به کلینیک 0ماهه تا  3 بررسی نتایج پروبینگ مجرای اشکی در کودکان-3
اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1233-32 

 ایدیوپاتیک حاد CSCRبررسی تاثیر ریفامپین در درمان -14
اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1233-32 

تحت  بررسی تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغیرات فشار داخل چشم دربیماران-11

 1231-1234جراحی المینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231-33 

اتمام  و پاکی متری اولتراسوند   SP-3000Pمقایسه اندازه گیری ضخامت مرکزی قرنیه با میکروسکوپ اسپکوالر -13

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1234-31 

اتمام  بررسی اثرات تزريق داخل زجاجیه آواستین برسلولهاي اندوتلیال قرنیه -12

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231 

بررسی فراوانی نسبی موفقیت عمل داكريوسیستورينوستومي بیرونی بدون فالپ ساک اشکی در -10

 مبتالن به انسداد مجرای اشکی 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1231-33 

و یافته های رادیولوژیک همراه  در بیماران کاندید جراحی   Agger Nasi Cell (ANC)بررسی فراوانی نسبی -13

 داكريوسیستورينوستومي در مركز آموزشي درماني امیرالمومنین 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1233-32 

مرکز آموزش  راجعه کننده بهمبتالیان مدر  دیروئیت یچشم یماریبخصوصیات اپیدمیولوژیکی  یبررس-17

  1232-1231 شهر رشت نیرالمومنیام یدرمان

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

33 

 پلک  تحتانی  involutionalدر بیماران مبتال به انتروپیون lateral tarsal strip پیامد های عمل جراحی -11

 (مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین

اتمام 

 یافته

اصلی همکار 

 طرح

33 

 Enhancedناشی ازدو سطح رفرانس معمولی و  Elevationبراساس  شدت بیماری کراتوکونوس بررسی-11
اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

33-32 

بررسی عوامل مرتبط با شدت ناتوانی درک شده در پرستاران مبتال به کمردرد شاغل در مراکز آموزشی -13

 درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در شهر رشت 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

1232 

وزشی رشت در سال تدوین الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی های الکتیو در بیمارستان های آم -34

 1213)همکاراصلی طرح( 

اتمام 

 یافته

سازمان انتقال خون استان  همکار طرح

 گیالن



قرنیه در  Elevation Differenceبررسی همبستگی بین ایندکس های اندازه گیری شده توسط پنتا کم با -31

 امیرالمونین شهر رشتدر مرکز آ موزشی درمانی  1232با کراتوکونوس خفیف و متوسط در سال  بیماران 

اتمام 

 یافته

همکار اصلی 

 طرح

33 

 تبیین مفهوم توانمندی از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیالن )مجری دوم ( -33
اتمام 

 یافته

 1232 مجری دوم

 مراقبین در باکاس  کننده مراقبت  نتایج مقیاس پرسشنامه فارسی نسخه سنجی روان های ویژگی -32

 مغزی سکته به مبتال بیماران

پایان 

 یافته

 علوم دانشگاه 1233 مجری طرح

 تهران توانبخشی و بهزیستی

 کیفی مطالعه: پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان در نامه پایان عنوان انتخاب های چالش -30
پایان 

 یافته

 علوم دانشگاه 1233 مجری طرح

 تهران توانبخشی و بهزیستی

 (OPQOLپرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ) فارسی نسخه سنجی روان های ویژگی -33
 حال در

 اجرا

 و بهزیستی علوم دانشگاه همکار اصلی 

  تهران توانبخشی

 ابزار شان منتسب به سالمندان ژاسلون فارسی نسخه سنجی روان ترجمه و  -37
 حال در

 اجرا

 و بهزیستی علوم دانشگاه  اصلی همکار

  تهران توانبخشی

 پرسشنامه بررسی پنومونی وابسته به ونتیالتور فارسی نسخه سنجی روان های ویژگی -31
 حال در

 اجرا

 و بهزیستی علوم دانشگاه  اصلی همکار

  تهران توانبخشی

 تاثیر مداخله مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و افسردگی با نمره آپگار -31
 حال در

 اجرا

 و بهزیستی علوم دانشگاه  اصلی همکار

  تهران توانبخشی

در  النیگ یپرستاران دانشگاه علوم پزشک دگاهیکرونا از د یدمیدر زمان اپ اژیچالش ها و موانع انجام تر-33

 یفیمطالعه ک کی: 1233سال 

در حال 

 اجرا

 علوم پزشکی گیالن مجری

عه مطال کی:  دیاسات دگاهیها از د یدمیدر مواجهه با اپ النیگ یدانشگاه علوم پزشک دینقش اسات نییتب-24

 یفیک

در حال 

 اجرا

 النیگ یعلوم پزشک مجری

بررسی تاثیرات روان شناختی و استراتژیهای سازگاری در کارکنان درمانی خط مقدم مبارزه در زمان شیوع -21

 1233در مراکزدرمانی شهر رشت در سال  13کووید 

در حال 

 اجرا

 النیگ یعلوم پزشک مجری

دانشگاه  یها مارستانیو عوامل مرتبط با آن در پرستاران ب یاضطراب و افسردگ یفراوان زانیم یبررس-23

 بر وب یمبتن یمطالعه مقطع کی: COVID- 19 یدمیاپ یدر ط النیگ یعلوم پزشک

در حال 

 اجرا

 النیگ یعلوم پزشک همکار اصلی 



 شده سازی شبیه پرستاری های راند گراند بر مبتنی بالینی آموزش برنامه ارزیابی و اجرا طراحی،-22

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ارشد کارشناسی دردانشجویان

در حال 

 اجرا

/ مرکز تصویب در سامانه نصر  مجری طرح 

تحقیقات راهبردی اموزش 

 وزارت بهداشت پزشکی 

 علوم دانشگاه انزلی پردیس جدیدالورود دانشجویان جهت راهبر خود مجازی تور ارزیابی و اجرا طراحی-20

 گیالن پزشکی

در حال 

 اجرا

 مرکز /تصویب در سامانه نصر  همکار طرح 

 اموزش راهبردی تحقیقات

 بهداشت وزارت پزشکی

 آموزش رسالت با اعضاء پیوند و آوری فراهم حیطه گرایی رشته میان رهیافت سنجی نیاز و بررسی -23

 واساتید دستیاران محوری

در حال 

 داوری 

 تحقیقات مرکز/  نصر سامانه همکار طرح 

 پزشکی اموزش راهبردی

 بهداشت وزارت

 بامبانی تخصصی فوق و تخصصی و عمومی مقاطع بالینی دانشجویان آشنایی وضعیت بررسی -27

 دانشگاه عمومی درآموزش پزشکی پروفشنالیزم آموزشی کورس اندازی راه وتاثیر پزشکی پروفشنالیزم

در حال 

 داوری 

 تحقیقات مرکز/  نصر سامانه همکار طرح 

 پزشکی اموزش راهبردی

 بهداشت وزارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واجرايي:هاي آموزشي، پژوهشي شركت در دوره

 

  

 رديف

 نوع دوره

 توضیحات تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره
 پژوهشي آموزشي

اجراي

 ي

 11/14/11-11 دانشگاه علوم پزشکی گیالن دومین همایش استانی اورژانسها در ...   * 1
ارائه مقاله مراقبت در سندرم 

 دیسترس تنفسی  )پوستر(

3 *   ICT )...شرکت تالش رایانه شمال سبز مهارت اول )مفاهیم پایه و 
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 پرستاری در بحران

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی تهران
12-10/14/10  
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همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت 
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معاونت پژوهشی دانشگاه 
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33 *   
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31 *   
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 ایمنی ایران
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

13-12 

 34اردیبهشت
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00    
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13/3/31-

10/3/31 
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  3/2/31 -7/2/31 دانشگاه علوم پزشکی گیالن Medical Journalismکارگاه     03

 دانشگاه علوم پزشکی تهران سمینار پرستار چشم    
و  21/2/31

1/0/31 
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Prevalence of visual impairment in car 

accidents .Amiralmomenin Hospital, 

Rasht . 2010-2011 

بیست و دومین کنگره سراسری 

 -انجمن چشم پزشکی ایران

 تهران

 ارائه پوستر 31آبان  1-11

31 

 

 

   

Survay of nerve fiber layer thickness in 

anisometropic and strabismic 

amblyopia  

2nd World Congress of 

Paediatric Ophthalmology 

and Strabismus  

 E- poster 3413سپتامبر  3-1

33    

The Effect of Phacoemulsification with 

Posterior Chamber Intraocular Lens 

Implantation on Intraocular Pressure 

and Anterior chamber Depth 

بیست و یکمین  کنگره چشم 

 پزشکی ایران

 )همکار(

 E- poster 34آبان 



32    
آشنایی با نظام مراقبت از خون 

 )همویژوالنس(

اداره کل انتقال خون استان 

 گیالن
  31خرداد 

  11/3/1233 دانشگاه علوم پزشکی گیالن ICUمشکالت شایع بیماران بستری در     30

33    
Simple Lateral Canthoplasty For 

Entropion Repair 

بیست و سومین کنگره 

سراسری انجمن چشم پزشکی 

 تهران)همکار( -ایران

7/1/33 

E- poster Heirati 

A,Mohammadi MJ,Behboudi 

H, Soltanipour S, Ronaghi 

F, Khoshbakht M  
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Predicting Patient Suitability and 

Cooperation for Topical Anesthesia  

 

بیست و سومین کنگره 
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7/1/33 

E- poster Mohammadi  

MJ,Heirati A, Alizadeh 

Y,Kazemnezhad E, 

Rahimipoor A, Khoshbakht 

M 
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Resulth of Nasolacrimal Duct Probing 

in Children between 9-48 m 

 

بیست و سومین کنگره 
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دکتر عبدالرضا مدقالچی ، دکتر 

محمدی ، دکتر محمد جواد 
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 کاظم نژاد ، مریم خوشبخت
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 2/7/32-3 پزشکی گیالن دانشگاه علوم مقاله نویسی به زبان انگلیسی    73
دانشکده پرستاری و مامایی 

 شرق گیالن

 11/7/32 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاه بومی سازی ابزار     77
دانشکده پرستاری و مامایی 

 شهید بهشتی رشت

 11/7/32-17 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاه  روش تحقیق در علوم بهداشتی     71
مامایی  دانشکده پرستاری و

 شهید بهشتی رشت

 33/1/32 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاهاصول  فلسفه تحقیقات کیفی    71
دانشکده پرستاری و مامایی 

 شهید بهشتی رشت

 12/3/32 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاه تحقیقات کیفی گراندد تئوری    73
دانشکده پرستاری و مامایی 

 شهید بهشتی رشت

14    
دانشگاه علوم بهزیستی و  توانبخشی مدیریت کشوری سمینار اولین

 توانبخشی نهران

 تهران  1230/42/47

11    
 کیفیت ارتقاء راهکارهای سراسري همایش

 مامایی و پرستاری خدمات

  1232/13/13 یزد پزشکی علوم دانشگاه

13    
 اعضاء آوری فراهم استانی کنفرانس

 عضو اهدا مغزی، ،مرگ پیوندی

  1232/14/11 گیالن پزشکی علوم دانشگاه



12    
 رویکرد با سالمندی مسائل بررسی کنگره

 خانواده سالمت

 و بهزیستی علوم دانشگاه

 نهران توانبخشی

1230/41/33  

10    
 سالمت رویکرد با اعتیاد دانش کنگره

 خانواده

–پزشکی ایران  علوم دانشگاه

 سالن همایش های رازی

 1230/47

/11 

 

13    
 و بهزیستی علوم دانشگاه کیفی تحقیق پورپوزال نگارش مهارت

 نهران توانبخشی

1230/43/13  

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه تفسیر الکتروکاردیوگرافی    17
1233/47/34  

11    
 و بهزیستی علوم دانشگاه سالمندي پرستاري

 نهران توانبخشی

1395/04/26  

11    
  1395/07/28 گیالن پزشکی علوم دانشگاه ونتیالتور دستگاه با اشنایی

13    
 و بهزیستی علوم دانشگاه تئوری گراندد: کیفی مطالعات

 نهران توانبخشی

1395/06/27  

14    
  1395/07/08 گیالن پزشکی علوم دانشگاه تروما مولتیپل بیمار با برخورد

11    
  1395/10/21 گیالن پزشکی علوم دانشگاه نویسی مقاله

13    
 فیزیکی طب ساالنه سمینار بیستمین

 ایران والکترودیاگنوز توانبخشی

 توانبخشی فیزیکی انجمن طب

 ایران والکترودیاگنوز

1395/12/11  

12    
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم  SPSSآزمونهای آماری و کار گاه آموزشی  

 پزشکی گیالن 

30/3/33  

10    
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم   سنجی علم کارگاه

 بهزیستی و توانبخشی 

  33اسفند  13



13    
 –گیالن  پزشکی علوم دانشگاه جستجوی مقاالت 

 معاونت تحقیقات 

  37اردیبهشت  32

17    
 –گیالن  پزشکی علوم دانشگاه مقاله نویسی و نحوه ارسال برای مجالت

 معاونت تحقیقات

  37اردیبهشت  37

11    
  37خرداد  0 گیالن پزشکی علوم دانشگاه (IBDسالمت دستگاه گوارش ) هفته

11    
 علوم دانشگاه تحقیقات معاونت مقاله نویسی کیفی به زبان انگلیسی 

 توانبخشی و بهزیستی

  33مرداد  31-33

13    
SPSS  علوم دانشگاه تحقیقات معاونت پیشرفته 

 توانبخشی و بهزیستی

  33مهر  11

34    
 علوم دانشگاه تحقیقات معاونت کارگاه ابزار سازی 

 توانبخشی و بهزیستی

دی ماه  33و  33

37 

 

31    
همایش سالمت ، رفاه اجتماعی و 

 توانبخشی 

 علوم دانشگاه تحقیقات معاونت

 توانبخشی و بهزیستی

  33اسفند  17

33    
 –دانشگاه علوم پزشکی ایران  کنگره واکاوی آموزش پرستاری 

 تهران 

31-32/1/37  

32    
 و تهران پزشکی علوم دانشگاه کنگره بین المللی اخالق در پرستاری 

 بهشتی شهید

12/3/37  

30    
بیست و یکمین کنگره طب فیزیکی و 

 توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران 

 و فیزیکی انجمن طب

 رانای الکترودیاگنوز و توانبخشی

  37دی ماه 

33    

معاونت  –دکتر آخوندزاده  مقاله نویسی 

تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن 

  37دی  1



37    

 معاونت - آخوندزاده دکتر داوری و نقد مقاالت 

 پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات

 گیالن

  37 دی 1

31    
بیمارستان  –دانشکده پرستاری   پرستاری در سازی مستند و ثبت اصول

 حشمت 

1237/43/24  

31    
  13/11/37 بیمارستان امیرالمومنین  اورژانس های چشم 

33    
 علوم دانشگاه تحقیقات معاونت مطالعات کارآزمایی بالینی 

 گیالن پزشکی

11/37  

144    
انجمن سکته مغزی ایران با  کنگره بین المللی سکته مغزی 

 همکاری وزارت بهداشت و...

3-0/13/37  

141    
اردیبهشت  31-13 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاه ابزار سازی سه روزه 

31 

 

102    
کارگاه و سخنرانی آموزش مراقبت پای 

 دیابتی 

  31 اردیبهشت 1-7 گیالن پزشکی علوم دانشگاه

103    
Clear and successful scientific writing. 

Rasht. 2 days. 

,NIMAD پزشکی علوم دانشگاه 

 گیالن

3411 

 تیرماه 

 

140    
   31شهریور  سخنران  کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

105    
  31آذر  گیالن پزشکی علوم دانشگاه رتینوپاتی دیابتی  

147    
گیالن  پزشکی علوم دانشگاه کنگره ملی بازتوانی دکتر حکیم زاده 

 سخنرانی 

   31آبان 

141    
شیراز  پزشکی علوم دانشگاه  Mhealth کنگره

 پوستر

  اسفند 1-2



141    
 ایران مغزی سکته انجمن کنگره استروک 

 سخنرانی 

  اسفند 1-2

143    

کنگره آموزش و توانمندسازی بیمار و 

 خانواده 

معاونت پرستاری وزارت 

بهداشت با همکاری دانشگاه 

 علوم پزشکی گیالن

 سخنرانی و پوستر

اردیبهشت  14-11

31 

 

114    
معاونت آموزشی وزارت  آموزش پزشکی مطهری کنگره

 پوستربهداشت / 

  31تیر 

111    
کنفرانس یک روزه مراقبت های ویژه در 

 سوختگی 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن / 

 سخنرانی 

  33آبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دوره های آموزش زبان خارجی وکامپیوتر

آموزش محل سطح نام دوره  

 
 میزان ساعات دوره سال

IELTS 6 IELTS IRAN 2009  

ICDL 7level 0831-0831 گیالن دولتی مدیریت  



 تقدیر:

  

 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافتمحل  علت دريافت دريافت تاريخ عنوان ديفر

1 
قدرداني و درج در 

 پرونده
 علي حميدي مدني/رييس مركز آموزشي درماني رازي دكتر مركز آموزشي درماني رازي تقدير 2831

 دكتر علي حميدي مدني/رييس مركز آموزشي درماني رازي مركز آموزشي درماني رازي تقدير 2838 قدرداني 2

3 
قدرداني درج در 

 پرونده
2831 

 تقدير
 دكتر علي نجفي/رييس مركز آموزشي درماني رازي مركز آموزشي درماني رازي

 دكتر علي نجفي/رييس مركز آموزشي درماني رازي مركز آموزشي درماني رازي تقدير 2831 قدرداني 4

 دكتر مهردادايزدي/معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن مسابقه خاطره نويسي 2831 قدرداني 5

 خانم پورباقري )مترون( اميرالمومنين تقدير 2831 قدرداني 6

 دكتر حسن بهبودي/رييس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان دانشگاه علوم پزشكي گيالن كارشناسي ارشدفارغ التحصيلي  2811 تقدير 7

 دكتر حسن بهبودي/رييس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان دانشگاه علوم پزشكي گيالن به عنوان پژوهشگر برتر 2811 تقدير  8

9 
تقدير و درج در 

 پرونده 
 دكتر سيد ابراهيم نقوي/رييس مركز آموزشي درماني اميرالمومنين مركز آموزشي درماني اميرالمومنين زينب و روز پرستارميالد حضرت  2811

11 
تقدير و درج در 

 پرونده
 دكتر حسن بهبودي/رييس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان دانشگاه علوم پزشكي گيالن همكاري در برگزاري سمينار چشم پزشكي 2812

 دكتر حسن بهبودي/رييس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان دانشگاه علوم پزشكي گيالن همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي   2812 تقدير 11

12 
تقدير و درج در 

 پرونده
 درماني اميرالمومنيندكتر شادمان نعمتي/رييس مركز آموزشي  مركز آموزشي درماني اميرالمومنين ميالد حضرت زينب و روز پرستار 2812

 دكتر حسن بهبودي/رييس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان دانشگاه علوم پزشكي گيالن همكاري در اجراي طرح  2811 تقدير 13

 ارائه مقاله و سخنراني  2811 تقدير  14
اداره كل بيمه سالمت استان گيالن با 

 همكاري دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
 دكتر يوسف زاده چابک  –دكتر علي اكبري 



 معاونت درمان دكتر آشوبي  –مديريت امور پرستاري دكتر اديب   دانشگاه علوم پزشكي گيالن همكاري در كنگره آموزش و توانمندسازي  2811 تقدير 15

 وزارت بهداشت  مريم حضرتي معاون پرستاري دكتر  دانشگاه علوم پزشكي گيالن همكاري در كنگره آموزش و توانمندسازي  2813 تقدير 16

 دكتر ارسالن ساالري  –رياست دانشگاه  دانشگاه علوم پزشكي گيالن (21)كوويد  1112همكاري در سامانه  آموزش همگاني  2811 تقدير 17

 


