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 روژه مصوب در حال انجام یا پایان یافته:  پ -1

 در حال انجام/پایان یافته  تاریخ تصویب  نوع همکاری  عنوان طرح 

 ه پایان یافت 24/4/91 همکار اول طرح  1391بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 

با روش متداول  (PALموزش بالینی با استفاده از سیستم یادگیری به کمک همتایان)آمقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از 

 1394ر سال ددر دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 
 پایان یافته  4/12/94 همکار اول طرح 

 پایان یافته  23/3/96 همکار طرح  منظم  در ایران: مطالعه مروری Dشیوع کمبود ویتامین 

 پایان یافته  19/11/96 مجری طرح  بررسی توانایی استدالل بالینی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی در مواجهه با سناریوهای کاربردی مفاهیم کینگ

ن های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  بررسی ارتباط سالمت معنوی با دیسترس اخالقی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستا

 1396همدان، 
 پایان یافته  12/96 مجری طرح 

 پایان یافته  97 همکار اول طرح  بررسی نگرش پرستاران شاغل در مورد مراقبت از بیماران چاق و عوامل مرتبط با آن

 ن یافته پایا 97 مجری  طراحی ابزار ارزیابی سازگاری در همسران زنان مبتال به سرطان پستان

 پایان یافته  98 مجری  ی فیک مطالعه کی: النیگ  یپزشک علوم  دانشگاه پرستاران دگاه ید از کرونا   یدمیاپ زمان در اژیتر انجام   یها چالش

 در حال اجرا  1400 همکار طرح ه ساز ی شده دردانشجویان کارشناسی ارشد  یاجرا و ارزیابی برنامه آموزش بالینی مبتنی بر گراند راند ها ی پرستاری شب ،طراحی

                                             مرضیه جهانی صیاد نویری نام و نام خانوادگی: 

                                                                            دکتری پرستاری  رشته و مقطع تحصیلی : 

               013-44510379شماره تلفن ثابت:  

       09111846577شماره تلفن همراه:      

 jahanimzh@gmail.comایمیل:     
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  ی گیالندانشگاه علوم پزشک پرستاری

 : مقاله پذیرفته شده در کنگره ها -2

)نویسنده  نوع همکاری پوستر/سخنرانی  عنوان کنگره/همایش  عنوان مقاله 

 مسئول/همکار( 

 نویسنده مسئول  سخنرانی  همایش دانشجویی اعتیاد  آثار و عوارض اعتیاد 

 نویسنده مسئول  سخنرانی  دومین همایش کشوری ایمنی بیمار مورد هموویژالنس:گامی در جهت ارتقاءضریب ایمنی انتقال خون  بررسی یادداری پرستاران در

قلبی و   احیاء  استان گیالن در مورد عملیات  از مراکز آموزشی درمانی  پرستاران یکی  آگاهی  بررسی میزان 

 1391ریوی سال 

رضوی عروق  و  قلب  المللی  بین  کنگره  و   ششمین 

 دوین کنگره پرستاری بیماریهای قلبی
 نویسنده مسئول  پوستر

 نویسنده مسئول  سخنرانی  دومین همایش دانشجویی بیماریهای عفونی  ساله  5یک بررسی  لپتوسپیروزیس یک مشکل اندمیک:

ناب یک شاخص توسعه اجتماعی و انسانی  الگوی فعالیت فیزیکی زنان شاغل:  و  اجتماعی  عوامل  کشوری  های  همایش  رابری 

 سالمت
 نویسنده مسئول  پوستر

آموزشی  مراکز  از  یکی  قلب  اورژانس  به بخش  مراجعه کننده  بیماران  اجتماعی  و  اقتصادی  بررسی وضعیت 

 درمانی استان گیالن

های   نابرابری  و  اجتماعی  عوامل  کشوری  همایش 

 سالمت
 نویسنده مسئول  پوستر

پیشگیری   انی و راهکارهای کاهش آنانتقال آلودگی از طریق لباس پرسنل مراکز درم های  استراتژی  المللی  بین  کنگره  اولین 

 برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار
 نویسنده مسئول  پوستر

 نویسنده مسئول  پوستر دککنگره بین المللی چاقی مار و کو بررسی فراوانی تولد نوزادان با وزن باال در یکی از مراکز آموزشی درمانی استان گیالن:یک بررسی یک ساله

 نویسنده مسئول  پوستر کنگره ساالنه پرستاری سرطان ساله  7ی شهر انزلی:یک بررسی ان فراوانی ابتال به سرطان در مراجعین به مرکز آموزشی درم

Needle stick :  هما ساله در یکی از مراکز آموزشی درمانی استان گیالن  5موارد گزارش شده در یک بررسی بیماریهای  هفتمین  و  کار  طب  سراسری  یش 

 شغلی
 نویسنده مسئول  پوستر

 بررسی پنج ساله عملیات احیاء قلبی ریوی در اورژانس یکی از مراکز آموزشی درمانی استان گیالن

 

 نویسنده مسئول  پوستر همایش اورژانسهای بیمارستانی

 نویسنده مسئول  پوستر همایش ساالنه مدیریت سالمت در بالیا و فوریت ها  یشگیری و کاهش اثراتراهکاری جهت پ  رعایت استانداردهای اعتبار بخشی میریت بحران بالیا: 
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 نویسنده مسئول  پوستر دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار  ایمنی شغلی و پرستاران در معرض خطر خشونت 

 استان گیالن سال بررسی وضعیت ارگونومی رده های مختلف کارکنان یکی از مراکز اموزشی درمانی 

95-1394 
 نویسنده مسئول  پوستر  دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران

تاثیر بکارگیری آموزش از راه دور از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه برکنترل قندخون بیماران مبتال به 

 مروری سیستماتیک -دیابت نوع دو

بیمار  سازی  توانمند  و  آموزش  ملی  کنگره  و    اولین 

 خانواده
 مسئول   سندهینو  پوستر

  و  ماری ب  یساز  توانمند و  آموزش  یمل کنگره نی اول بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر پرستاری از راه دور ر بیماران مبتال به دیابت نوع دو: مطالعه ای مروری 

 خانواده 
 مسئول   سندهینو  پوستر

  و  ماری ب  یساز  توانمند و  آموزش  یمل کنگره نی اول عملکرد آموزش به بیمار پرستاران از دیگاه بیماران در مرکز درمانی شهید بهشتی بندرانزلیارزیابی 

 خانواده 
 مسئول   سندهینو  پوستر

  و  ماری ب  یساز  توانمند و  آموزش  یمل کنگره نی اول تاثیر آموزش خود مراقبتی بر میزان بستری مجدد بیماران قلبی در بیمارستان شهید بهشنی بندرانزلی

 خانواده 
 مسئول   سندهینو  پوستر

بررسی دیسترس اخالقی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی و  

 97درمانی شهر همدان سال

 مسئول   سندهینو  پوستر ششمین کنگره اخالق پرستاری

Nurses Attitude of providing care to obese patients and related factors مسئول   سندهینو  پوستر بیستمین کنگره دانشجویان پزشکی ایران 

Prevalence of vitami D deficiency in Iran: a systematic review and meta- 
analysis 

 مسئول   سندهینو  پوستر بیستمین کنگره دانشجویان پزشکی ایران

 :معتبر قاله در مجالتاپ مچ -3

 ISI,Medline, PubMed: نمایه در ISCعلمی پژوهشی / : نوع مجله  عنوان مجله عنوان مقاله 

پرستار،  روشهای مراقبتی در بیماران دیابتی تابستان    ، 10سال  فصلنامه  و  بهار 

1378 

  

 بروز خشونت نسبت به پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 

 

ماما و  نگر، پرستاری  جامعه    ،25سال  یی 

 94تابستان ،76شماره
 scopus بلی

از دیدگاه دانشجویان پرستاری:    نتاثیر بکارگیری شیوه یادگیری به کمک همتایا

 یک مطالعه نیمه تجربی 

  بلی مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی
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با   معنوی  سالمت  ارتباط  بخش  دبررسی  در  شاغل  پرستاران  اخالقی  یسترس 

 مارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همداناورژانس بی

  بلی مجله اخالق و تاریخ پزشکی 

The Epidemiology of Aggression and Associated Factors among Iranian 

Adult Population: A National Survey 
Journal of Research in Health 

Sciences 
 ISI (ESCI),Scopus, 

PubMed, Embase 

Prevalence of vitamin D deficiency in Iran: 

A systematic review and meta-analysis 

Nutrition and Health  Scopus, PubMed 

Coping Assessment Tools in the Family Caregivers 

of Patients with Breast Cancer: A Systematic Review 

Breast Cancer: Targets and Therapy  ISI (ESCI),Scopus, 

PubMed, Embase, DOAJ 

Comparing Mental Health of School-Age Children with and without 

Epilepsy 

Iranian Journal of Child Neurology  ISI (ESCI),Scopus, 

PubMed, Embase 

The concept of coping in male spouses of Iranian women with breast 

cancer: A qualitative study using a phenomenological approach 

Canadian Onco logy Nursing Journal  

 

 Scopus- Medline 

 کتاب:  و ترجمه  تالیف -4

 نوع همکاری  سال چاپ  ناشر  تالیف/ترجمه/گردآوری  عنوان کتاب 

 مولف 1393 انتشارات بلور  تالیف آریتمی ها و مراقبتهای ویژه قلب

     

 ( مجالت علمی پژوهشی: Reviewerوری )دا -5

 میزان و نوع همکاری  نوع مجله عنوان مجله

مجله مراقبت پرستاری 

 مامایی ابن سینا 

 ساعت   420مقاله با احتساب   14داوری   پژوهشی  -علمی  

مجله پرستاری مامایی 

 جامعه نگر 

 -پژوهشی    –علمی  
scopus 

 ساعت  6مقاله با احتساب    6داوری  

تاری، فصلنامه پرس

مامایی و پیراپزشکی 

 ساعت 60مقاله با احتساب    6داوری   پژوهشی   -علمی
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 کردستان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

  داوری طرح تحقیقاتی 

European Journal 

of Cancer Care 
  داوری مقاله

World Journal of 

Surgical Oncology 
  داوری مقاله

 فعالیت های آموزشی: -6

 و نوع همکاری میزان  دانشگاه 

 بعنوان مربی   -واحد  7 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 بعنوان مربی   -واحد  17 دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 تشویقی: -7

  دانشگاه 

  تقدیر جهت همکاری در آزمون صالحیت بالینی 

  هشتی رشت تشویقی جهت همکاری با مجله پرستاری جامع نگر دانشکده پرستاری شهید ب 

 

 

   امضا:                  7/11/99تاریخ:    مرضیه جهانی صیاد نویری  :نام خانوادگینام و 
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