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 های تحقیقاتی مصوب:طرح -11
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بررسی تطبیقی تجهیزات طبی آمبوالنس 
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پورشیخیان، س  م

وطن خواه، ا کاظم 

 نژاد

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 استان گیالن

 
1394 

 PACU عوارض بیهوشی عمومی در 2
م پورشیخیان، ع 

 امامی، ا کاظم نژاد

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 مرکز تحقیقاتی،

 آموزشی رازی
  1390 

3 
اثر دگزامتازون و دوکساپرام در پیشگیری 

 از لرز پس از بیهوشی

م پورشیخیان، ع 

امامی، ا کاظم نژاد، ر 

 فرمانبر

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مرکز آموزشی 

درمانی رازی 

 رشت

  1386 

 عوارض کانوالسیون شریان رادیال 4
مجید پورشیخیان، 

 احسان کاظم نژاد

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مراکز آموزشی 

دانشگاه ع پ 

 گیالن

  1382 

5 
زمان شروع درد سینه تا پذیرش در مرکز 

 درمانی قلب در سکته حاد قلبی

مجید پورشیخیان، 

محمد تقی مقدم نیا، 

 احسان کاظم نژاد

نشگاه علوم دا

 پزشکی گیالن

مرکز آموزشی 

 دکتر حشمت
  1383 

 های پژوهشی و مقاالت:داوری طرح -10
 الگوی درک خطر بالیای طبیعی مردم ایران .1

در بیمکاران ترومکایی پذیرفتکه شکده در مرککز       MGAPو  GAPبررسی پیش بینی کنندگی مرگ و میر با استفاده از ابزارهکای   .2

 یناآموزشی درمانی پژوهشی پورس

 1396تا  1392هوایی بر پیامدهای بیماری های عروق مغزی در شهر رشت از سال  و بررسی تاثیر تغییرات آب .3

هکای   اساس مکدل اعتقکاد بهداشکتی در کارکنکان بخکش      بررسی عوامل مرتبط با رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت بر .4

 نالوم پزشکی گیاورژانس در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه عل

 بررسی ارتباط استرس و عود سنگ ادراری در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت .5

های دانشکگاه علکوم    ی پرستاران با درک از مراقبت بیهوده در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستانالقبررسی ارتباط تنش اخ .6

 ن الپزشکی استان گی

تور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بسکتری در بخکش   الپروبیوتیك بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیبررسی تاثیر مصرف  .7

 درمانی پورسینا، شهر رشت -های مراقبت ویژه مرکز آموزشی

بررسی پیامد احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننکده و بسکتری در مرککز آموزشکی درمکانی دکتکر        .8

 رشت متحش

بررسی میزان آمداگی پرستاران برای مواجهه با بالیا در مراکز آموزشی پژوهشی و درمانی وابسکته بکه دانشکگاه علکوم پزشککی       .9

 گیالن در شهر رشت
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بررسی ترس از سقوط و ارتباط آن با اضطراب، افسردگی و فعالیت در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر  .10

 رشت

در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرککز آموزشکی درمکانی رازی     كرتباط وقفه تنفسی خواب با سندرم متابولیبررسی ا .11

 رشت

 بررسی ارتباط بین طول مدت اقامت در بخش ترومکا بکا پیامکدهای بکالینی بیمکاران ضکربه بکه سکر پکذیرش شکده در بخکش            .12

ICU در رشتپورسینا  درمانی–بیمارستان اموزشی 

های پزشکی اورژانس پکیش بیمارسکتانی    تباط بین فرسودگی شغلی با خشونت محل کار در کارکنان عملیاتی فوریتبررسی ار .13

 الناستان گی

بررسی پیامدهای استئوآرتریت زانوقبل و بعد از آرتروسکوپی کامل مفصل زانو بیمارستان سالمند در بیمارسکتان رسکول اککرم     .14

 رشت

ژ بیمارستانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پژشکی بررسی مهمترین عوامل مرتبط با تریا .15

 گیالن در رشت

بررسی توانایی محاسبه دارو در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشکی درمکانی و    .16

 پژوهشی شهر رشت

 1398تا  1395یزان بروز و پیامدهای حوادث ترافیك جاده ای در سال های وهوایی بر م بررسی تاثیر متغیرهای آب .17

 یا وعوامل مرتبط با آن درنوجوانان دبیرستانی شهر رشتالبررسی میزان آمادگی و دانش مرتبط با برنامه های کاهش خطر ب .18

 و فراتحلیل بررسی تاثیر دمای محیط بر بروز ایست قلبی خارج بیمارستانی: یك مطالعه مرور سیستماتیك .19

با فشار خون باال در مشارکت کنندگان طرح کوهکورت صکومعه سکرا اسکتان گیکالن در سکال        D بررسی ارتباط تیپ شخصیتی .20

   شاهدی–: یك مطالعه ی موردی  4399

هکای مراقبکت    و پیامدهای بکالینی آن در بخکش   49-های حمایت تنفسی به کاررفته در بیماران مبتال به کووید بررسی روش .21

  بیمارستان رازی رشت ویژه 

 بررسی عملکرد امدادرسانی در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان قبل و بعد از آموزش کمك های اولیه .22

 مقایسه تاثیر عصاره اسطوخودوس با روغن کنجد بر تنش شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه .23

 ر زمینه مدیریت بحران و شرایط اضطرارسنجش میزان تاب آوری بیمارستان و آگاهی و نگرش کارکنان بخش اورژانس د .24

 مطالعه موردی: کارکنان شرکت صنایع شیر ایران، سنجش میزان آگاهی عمومی در خصوص مقابله با آتش سوزی .25

 دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قمتحصیلی با انگیزش  آموزش بالینیضعیت باط بین وبررسی ارت .26

 1395دومین ناشی از سوانح رانندگی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال ویژگی های دموگرافیکی مص .27

 رضایتمندی بیماران از طرح تحول نرام سالمت در مرکز آموزشی پژوهشی .28
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 ( فرآیند جشنواره آموزشی شهید مطهری7داوری هفت ) .29

30. Identification of the Awareness Level of Nurses in Turkey of Natural Disasters 

31. Comparison of the effect of lecturing and tabletop exercise methods on level of preparedness 

of nurses against natural disasters at Shahid Rahnemoon Hospital in Yazd 

32. A system approach on safe emergency evacuation in subways: A systematic literature review  

33. The study of functional preparedness of selected hospital dealing with events and disasters 

34. How to manage emergency response of health teams to disasters in Iran: A systematic review 

35. Consequence of analysis of liquid petroleum gas carrier disaster in an urban tunnel: A case 

study 

36. Investigating the relationship between job involvement and intention to leave job among 

hospital nurses 

 های آموزشی گذرانده شده:دوره -12

 های آموزشی فرهنگی:دوره –الف 
 1396یالناصول تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه علوم پزشکی گ .1

 1396سبك زندگی و حرفه ای گری دانشگاه علوم پزشکی گیالن  .2

 های آموزشی مدیریت:دوره -ب

 

 های آموزشی علمی تخصصی:دوره -ج

 

 های روش تحقیق: کارگاه -د
 کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

 کارگاه روش تحقیق پیشرفته

 افتخارات و جوایز: -13

 معرفی به عنوان نمونه: -الف
 ناس ارشد بیهوشی نمونه استان گیالنکارش   

 افتخارات و جوایز: -ب

 ها: تشویقی -ج

     


