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 اطالعات فردی

 khaleghdoostgums.ac.ir پست الکترونیک

  نشانى پایگاه اینترنتى

 طاهره خالق دوست محمدیخانم  نام کامل

 رشت محل تولد

 1342 تاریخ تولد

 متاهل وضعیت تاهل

 جراحی-آموزش پرستاری داخلی  آخرین رشته تحصیلى

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محل اخذ آخرین مدرک

 

 اطالعات شغلی

 گروه پرستاری داخلی جراحی محل خدمت

 کارشناسی ارشد درجه علمی

 مربي 

 رسمي قطعي استخدامی وضعیت

 تمام وقت نوع خدمت

 

 54111301190 اطالعات تماس

  33333533تلفن محل کار

  دورنگار

ی رشت کمربندی شهید نشان

ه دانشکد–بلوار دانشجو –بهشتی 

 مامایی-پرستاری 

 



  کدپستی

  صندوق پستی

 رشت شهر

 Iran کشور

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلي

 دوره #
محل دانشگاه 

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ 

 التحصیلىفارغ
 میانگین کل

 کارشناسی ارشد 1

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی تهران

  05تیر  ایران تهران

 کارشناسی 2

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی تهران

  70بهمن  ایران تهران

 

 

 

 

 

 آشنایي با زبان

 میزان مهارت مکالمه مهارت ترجمهمیزان  زبان #

 متوسط خوب انگلیسی 1
 

 

 

 

 

 ايهاي حرفهمهارت



 تاریخ آغاز فعالیت اىحرفه عنوان مهارت #

 70 پرستاری ویژه 1
 

 

 

 

 

 سوابق شغلي

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سازمان محل خدمت هاعناوین مسئولیت #

1 
-پرستاری عضو شورای پژوهشی دانشکده 

 مامایی
  1385 مامایی-دانشکده پرستاری 

2 
دبیر شورای پژوهشی گروه تخصصی پرستاری 

 ویژه
  1389 مامایی-دانشکده پرستاری 

  1392 دفتر توسعه اموزش عضو کمیته پژوهش در آموزش 3

4 
عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت 

 وسالمت
  1390 مامایی-دانشکده پرستاری 

5 
عضومرکز تحقیقات تروما در کمیته پژوهش 

 پرستاری
  1384 بیمارستان پورسینا

  1387 مامایی-دانشکده پرستاری  مشاور دانشجویان ارشد ویژه 6

7 
عضو کمیته علمی همایش منطقه ای آموزش 

 پرستاری : چالش ها وراهکارها

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تنکابن
1387  

8 
کشوری بیماریهای  عضو کمیته علمی همایش

 غیر واگیر و مراقبت های مبتنی بر جامعه
  1385 مامایی-دانشکده پرستاری 

9 
عضو کمیسیون اموزش . پژوهش سازمان نظام 

 پرستاری
   نظام پرستاری رشت

10 
مسئول کارگاه فرایند آموزش به بیمار با سرطان 

 APOCP گوارشی سومین کنفرانس

دانشگاه علوم پزشکی 

بهداشتی و درمانی وخدمات 

 استان گیالن

1384  

11 

سومین  عضو کمیته علمی بخش پرستاری

کنفرانس منطقه ای اسیایی اقیانوسیه ای 

 APOCP پیشگیری از سرطان گوارشی

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی و درمانی 

 استان گیالن

1384  

12 
عضو کمیته علمی همایش مشاوره وجامعه سالم 

 ستاری وماماییبا رویکرد پر

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی و درمانی 

 استان گیالن

1383  

 

 

 

 

 



 عالیق تحقیقاتي

 تاریخ آغاز فعالیت عنوان عالقمندى #

  ICU تحقیقات در زمینه ی پرستاری ویژه با تاکید بر 1
 

 

 

 

 

 هاي تدریس شدهدوره

 مکان و تاریخ تدریس عناوین دروس #

 (اصول وفنون پرستاری-icu-بیماریهاو پرستاری اعصاب) کارشناسی 1
مامایی شهید –دانشکده پرستاری 

 کا-کارشناسی  بهشتی رشت

2 
مفاهیم ونظریه های -حادجراحی –کارشناسی ارشد اموزش پرستاری ) داخلی 

 (جراحی واطفال–داخلی  –پرستاری 

مامایی شهید –دانشکده پرستاری 

 کا-بهشتی رشتکارشناسی 

3 
-ویزه اعصاب –ویژه تنفس  -کارشناسی ارشد ویژه )مقدمه وکلیات ویژه

 ( ارزیابی تشخیصی–مبانی مراقبت پرستاری ویژه 
 

 

 

 

 

 

 هاي تدریس شدهكارگاه

 تاریخ برگزارى محل برگزارى سازمان برگزار کننده هاى آموزشىها و دورهعناوین کارگاه #

 کارگاه گزارش نویسی 1
مامایی –دانشکده پرستاری 

 رشت

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1/7/ 

 نظام پرستاری کارگاه آموزشی اختالت اسید باز 2
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
7/11 

 

 

 

 

 

 های گذرانده شدهكارگاه

 برگزارىتاریخ  محل برگزارى سازمان برگزار کننده هاى آموزشىها و دورهعناوین کارگاه #



  ضیافت اندیشه استادان 1
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1391 

  کارگاه استفاده از پورتال نشریات دانشگاه 2
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1391 

  1اخالق علمی وحرفه ای سطح  3
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1391 

  کارگاه مقاله نویسی علمی 4
–دانشکده پرستاری 

 رشتمامایی 
1391 

  آموزشی هوش هیجانی 5
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1391 

6 
کارگاه دو روزه آزمون سازی مطالعات 

 کمی
 

–دانشکده پرستاری 

پیراپزشکی  -مامایی

 لنگرود

1390 

  اصول اخالق در انتشار مقاالت علمی 7
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1390 

  رادیولوژی 8
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1390 

  کارگاه استفاده از پورتال نشریات دانشگاه 9
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1390 

  Endnote نرم افزار 10
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1389 

  کارگاه گزارش نویسی)مدرس( 11
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1389 

  کارگاه دو روزه روش تحقیق 12
–پرستاری دانشکده 

 مامایی رشت
1382 

13 
 بر نامه کوتاه مدت حرفه ای

ICU(مدرس) 
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1390 

14 Medical Journalism  
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1389 

  کارگاه گزارش نویسی)مدرس( 15
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1389 

16 
وم علآشنایی با منابع کتابخانه دیجیتال 

 پزشکی کشور
 

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1389 

17 
نحوه ارائه مقاله در قالب پوستر به زبان 

 انگلیسی
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1386 

  غربالگری سرطان سینه 18
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1387 

  کارگاه گزارش نویسی)مدرس( 19
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1387 

20 
Iranian national library of 

medicine 
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
2008 

  روشهای مقابله با استرس 21
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1386 



 1386   کارگاه گزارش نویسی)مدرس 22

23 
آشنایی با نحوه جستجو در بانکهای مقاالت 

 پزشکی
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1386 

  آموزشی اختالت اسید باز )مدرس(کارگاه  24
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1386 

  اخالق در تحقیق 25
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1385 

  نگرشی نو بر زایمان طبیعی 26
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1385 

27 

کارگاه آموزشی یک روزه تفسیر تستهای 

پاراکلینیک در شاخه رادیولوژی، 

 و آزمونهای هسته ایسونوگرافی 

 
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1385 

  کارگاه گزارش نویسی)مدرس 28
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1385 

  TQM کارگاه مفاهیم پایه 29
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1385 

30 

کنفرانس منطقه ای پیشگیری از 

سرطان)کنترل سرطانهای دستگاه 

 گوارش(

 
پزشکی  دانشگاه علوم

 گیالن
1384 

31 
تازه های علمی در پرستاری، مامایی و 

 بهداشت
 

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1384 

  اشنایی با نرم افزار کامپیوتر 32
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1383 

  روشهای نوین تدریس 33
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1381 

  نوشتن مقاله به زبان انگلیسی 34
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1381 

  آمزش به مددجو 35
اداره -معاونت درمان

 مامایی-پرستاری 
1380 

36 
کارگاه بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت 

 اموزش بالینی
 

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1379 

  کارگاه آموزش سنجش واندازه گیری 37
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1378 

  تدوین طرح درسکارگاه  38
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1377 

39 
گرد همایی سراسری برنامه ریزی 

 آموزش پرستاری
 

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1375 

  روش بررسی منابع 40
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1373 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاه روش تحقیق 41
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1371 

  دوره باز آموزی مراحل تدریس 42
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1372 



  Scopus کارگاه یک روزه 43
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1391 

  (OSCE) آزمون بالینی ساختار مند عینی 44
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1392 

45 spss  
–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1392 

46 
مجله پرستاری ومامایی داوری مقاالت 

 جامع نگر
 

–دانشکده پرستاری 

 مامایی رشت
1392 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقاتيطرح

 محل اجرا سازمان حامى مجریان هاى پژوهشىعناوین طرح #
وضعیت 

 طرح

تاریخ 

 تکمیل

1 

مقایسه میزان فشار کاف لوله 

تراشه در دو روش پایش متناوب 

بیماران بستری در  ومداوم در

های مراقبت ویژه مراکز بخش 

اموزشی درمانی شهر رشت در 

 1392 سال

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بخش های 

مراقبت ویژه 

مراکز اموزشی 

درمانی شهر 

 رشت

 1393 تکمیل شده

2 

ارزیابی تشخیصی دلیریوم با 

استفاده از ابزار عینی و ذهنی در 

بستری در بخش های  بیماران

آموزشی مراقبت ویژه در مرکز 

 41درمانی شهر رشت در سال 

 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بخش های 

مراقبت ویژه 

مراکز اموزشی 

درمانی شهر 

 رشت

 1393 تکمیل شده

3 

بررسی وضعیت پیش بیمارستانی 

و عوامل مرتبط با آن در بیماران 

ترومایی انتقال داده شده به مرکز 

آموزشی درمانی رشت در سال 

41-41 

 
علوم دانشگاه 

 پزشکی گیالن

مراکز اموزشی 

درمانی شهر 

 رشت

 1392 تکمیل شده

4 

بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه 

بر خروج ترشحات و شاخص 

بیماران تحت  های تنفسی در

تهویه مکانیکی بستری در بخش 

مرکز آموزشی درمانی  ICU های

-41شهر رشت در سال  منتخب

41 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 بخش های

ICU  مرکز

 آموزشی درمانی

 1392 تکمیل شده

5 
مقایسه تغییرات داخل شکمی در 

درجه  35و 13وضعیت صفرف
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بخش های 

مراقبت ویزه 
 1391 تکمیل شده



بیماران بستری در  سر تخت در

بخش های مراقبت ویزه مرکز 

 آموزشی درمانی دانشگاه علوم

 45پزشکی گیالن در سال 

مرکز آموزشی 

دانشگاه درمانی 

علوم پزشکی 

 گیالن

6 

مقایسه میزان بروز آسپیراسیون 

تنفسی در روش تغذیه ای لوله ای 

 متناوب وقطره ا ی متناوب بلوس

در بیماران بستری در بخش های 

آموزشی  ای سی یو مراکز

 34درمانی شهر رشت سال 

 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بیماران بستری 

در بخش های 

ای سی یو 

مراکز آموزشی 

درمانی شهر 

 رشت

 1391 تکمیل شده

7 

بررسی ارتباط دید گاه پرستاران 

از اصول سازمان یاد گیرنده با 

سازمانی ورضایت شغلی  تعهد

آنان در مراکز آموزشی در مانی 

پزشکی  وابسته به دانشگاه علوم

 33گیالن در شهر رشت در سال 

 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

آموزشی  مراکز

در مانی وابسته 

به دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 1389 تکمیل شده

8 

بررسی مشکالت خانواده های 

دارای کودک عقب مانده ذهنی 

تحت پوشش مراکز بهزیستی 

 1330استان گیالن سال 

 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مراکز بهزیستی 

 استان گیالن
 1388 تکمیل شده

9 

کار بررسی عوامل غیبت از 

پرستاران شاغل در مراکز 

اموزشی درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 

 37شهر رشت در سال 

 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مراکز اموزشی 

درمانی وابسته 

به دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن 

 در شهر رشت

 1387 تکمیل شده

10 

بررسی عوامل موثر بر اضطراب 

بستری در خانواده بیماران 

بخشهای مراقبت ویژه مرکز 

رشت در  آموزشی درمانی شهر

 33سال 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بخشهای مراقبت 

ویژه مرکز 

آموزشی درمانی 

 رشت شهر

 1386 تکمیل شده

11 

مقایسه تاثیر بکارگیری آماده 

سازی روده به روش متداول و 

از سدیم فسفات  روش استفاده

سودا( بر -فسفوخوراکی )فلبت 

میزان پاکسازی روده بیماران 

کولونوسکپی مراجعه کننده  تحت

بیمارستان رازی رشت در سال 

1331 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مراجعه کننده 

بیمارستان رازی 

 رشت

 1383 تکمیل شده

12 

بررسی میزان آگاهی و نگرش 

خانواده های بیماران مبتال به 

به  روانی مراجعه کننده اختالت

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

مرکز 

روانپزشکی ابن 

 سینا مشهد

 1384 تکمیل شده



مرکز روانپزشکی ابن سینا مشهد 

الکتروشوک  در زمینه درمان با

 38-33سال 

13 

بررسی ارتباط افسردگی پس از 

زایمان با برخی از عوامل فردی 

اجتماعی مادران  – و روانی

به مراکز بهداشتی  مراجعه کننده

 33شهر رشت در سال 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

به  مراجعه کننده

مراکز بهداشتی 

 شهر رشت

 1393 تکمیل شده

14 

بررسی میزان بروز اشتباهات 

دارویی پرستاران بخش های 

مراقبت ویژه و عوامل موثر بر 

آن در مراکز آموزشی درمانی 

 1343شهر رشت در سال 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

آموزشی  مراکز

درمانی شهر 

 رشت

 - تکمیل شده

15 

بررسی میزان آگاهی 

پرستارانبخش مراقبت ویزه از 

بر شواهد  اصول راهنمای مبتنی

برای پیشگیری از پنومونی 

وابسته به ونتیالتور و موانع 

بیمارستانهای  اجرای آن در

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی گیالن–خدمات بهداشتی 

 1341سال 

 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بیمارستانهای 

وابسته به 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن–

 1393 تکمیل شده

 

 

 

 

 

 دانشجویان تحت راهنمایي

 سال پایان محل اجرا مجرى )دانشجو( عنوان #

1 

بررسی مشکالت خانواده های دارای 

کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش 

 1330مراکز بهزیستی استان گیالن سال 

 سهیال عباسی
مراکز بهزیستی استان 

 گیالن
88 

2 

بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه بر خروج 

 ترشحات و شاخص های تنفسی در

بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در 

مرکز آموزشی درمانی  ICU بخش های

 41-41شهر رشت در سال  منتخب

 92 رشت یوسف نیا

3 

بررسی عوامل غیبت از کار پرستاران 

شاغل در مراکز اموزشی درمانی وابسته 

به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در شهر 

 37رشت در سال 

 سعیده رنجبر

مراکز اموزشی 

درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

87 



4 

مقایسه تاثیر بکارگیری آماده سازی روده 

از سدیم  به روش متداول و روش استفاده

ر سودا( ب-فسفات خوراکی )فلبت فسفو

 میزان پاکسازی روده بیماران تحت

کولونوسکپی مراجعه کننده بیمارستان 

 1331رازی رشت در سال 

 مریم ابراهیم موسوی
بیمارستان رازی 

 رشت
83 

5 

بررسی میزان آگاهی و نگرش خانواده 

روانی  های بیماران مبتال به اختالت

مرکز روانپزشکی ابن مراجعه کننده به 

الکتروشوک  سینا مشهد در زمینه درمان با

 38-33سال 

 
مرکز روانپزشکی ابن 

 سینا مشهد
84 

6 

بررسی میزان آگاهی ونگرش و رفتار 

به  مبتالیان به سل ریوی مراجعه کننده

مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی 

شهرستان رشت در ارتباط با مراقبت از 

 1300در سال  خود

 هیم زعیمیابرا

مرکز مبارزه با 

بیماریهای ریوی 

 شهرستان رشت

78 

7 

بررسی کیفیت ارائه مراقبت پرستاری در 

بیمارستانهای وابسته  بخش های همودیالیز

به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 00-07گیالن سال  درمانی استان

 رامین شعبانی

بیمارستانهای وابسته 

به دانشگاه علوم 

وخدمات پزشکی 

بهداشتی درمانی استان 

 گیالن

77 

8 

بررسی نیاز ها ی اموزشی مراقبت از 

انان  خود بیماران سکته مغزی و خانواده

به هنگام ترخیص وتدوین طرح مراقبت 

بیمارستان  از خود بر اساس یافته ها: در

 07منتخب شهر رشت در سال 

 سکینه پرستش
در بیمارستان منتخب 

 شهر رشت
77 

9 

مقایسه ای مفهوم از خود حرفه ای  مطالعه

دانشکده  دانشجویان سال اخر پرستاری

مامایی وابسته به دانشگاه –های پرستاری 

وانتهای دوره  علو پزشکی گیالن در ابتدا

 00-07کار اموزی در عرصه سال 

 فلورا رحیم اقایی

دانشکده های پرستاری 

مامایی وابسته به –

دانشگاه علو پزشکی 

 گیالن

77 

10 

مقایسه میزان فشار کاف لوله تراشه در دو 

بیماران  روش پایش متناوب ومداوم در

بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز 

 اموزشی درمانی شهر رشت در سال

 لیال تسلیمی

بخش های مراقبت 

ویژه مراکز اموزشی 

 درمانی شهر رشت

93 

11 

 بررسی میزان بکار گیری اصول ایمنی

توسط  B به هپاتیت در پیشگیری از ابتال

کادر پرستاری در بیمارستا نهای آموزشی 

 03شهرستان در سال 

 78 رشت منصور مطهری

12 

بررسی وضعیت پیش بیمارستانی و 

عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی 

انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی 

 41-41رشت در سال 

 مینا محسنی
مرکز اموزشی 

 درمانی رشت
92 



13 

مقایسه تغییرات داخل شکمی در وضعیت 

 درجه سر تخت در 35و 13صفرف

بیماران بستری در بخش های مراقبت 

ویزه مرکز آموزشی درمانی دانشگاه 

 45پزشکی گیالن در سال  علوم

 91 رشت صدیقه صمیمیان

14 

مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی در 

متناوب  روش تغذیه ای لوله ای بلوس

در بیماران بستری در  ا ی متناوبوقطره 

آموزشی  بخش های ای سی یو مراکز

 34درمانی شهر رشت سال 

 سمیه موسی زاده

بخش های ای سی یو 

مراکز آموزشی 

درمانی شهر رشت 

 34سال 

90 

15 

بررسی ارتباط دید گاه پرستاران از اصول 

سازمانی  سازمان یاد گیرنده با تعهد

آموزشی ورضایت شغلی آنان در مراکز 

پزشکی  در مانی وابسته به دانشگاه علوم

 33گیالن در شهر رشت در سال 

 الناز اصغری

مراکز آموزشی در 

مانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن در شهر رشت

89 

16 

بررسی عوامل موثر بر اضطراب خانواده 

بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه 

ر رشت د مرکز آموزشی درمانی شهر

 33سال 

 سهیال ربیع

بخشهای مراقبت ویژه 

مرکز آموزشی 

رشت در  درمانی شهر

 33سال 

86 

17 

بررسی تاثیر تاثیر ماساژ پا بر شاخص 

 های فیزیو لوژیک اضطراب بیماران

بستری در بخش های مراقبت ویژه 

مراکزاموزشی درمانی وابسته به دانشگاه 

پزشکی گیالن شهر رشت سال  علوم

1331 

 لواسانیمهناز 

بخش های مراقبت 

ویژه مراکزاموزشی 

درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

82 

18 

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت 

در  به عوامل موثر بر یادگیری بالینی

دانشکده های پرستاری ومامایی وابسته به 

 04سال  دانشگاه علوم پزشکی گیالن در

 پرند پور قانع

پرستاری  دانشکده های

ومامایی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

79 

19 

بررسی تاثیر آموزش بر پی گیری 

مراجعات وپیروی از دستورات مراقبت 

خود بیماران تحت شیمی درمانی  از

–مراجعه کننده به یکی از مراکز اموزش 

 1335شهر رشت سال  درمانی

 شهین دولتی

مراجعه کننده به یکی 

–ش از مراکز اموز

 درمانی شهر رشت

81 

20 

مطالعه اگاهی ونگرش پرستاران 

درمانی دانشگاه –بیمارستانهای آموزشی 

علوم پزشکی گیالن در مورد پژوهش و 

 00اهمیت آن در پرستاری در سال 

 اعظم اکبری

بیمارستانهای آموزشی 

درمانی دانشگاه علوم –

 پزشکی گیالن

78 

21 

ز ا ارزیابی تشخیصی دلیریوم با استفاده

بستری در  ابزار عینی و ذهنی در بیماران

بخش های مراقبت ویژه در مرکز 

 41آموزشی درمانی شهر رشت در سال 

 مریم رجب پور نیک فام

بخش های مراقبت 

ویژه در مرکز 

آموزشی درمانی شهر 

 رشت

93 

 

 

 



 

 

 هاي منتشر شدهكتاب

 سال چاپ ناشر نگارندگان/مترجمان عنوان #
دفعات 

 چاپ
 نوع اثر

 ICU مدیریت تغذیه در 1

-سمیه موسی زاده

طاهره خالق دوست 

صدیقه  -محمدی

 حکیمی

 تالیف 1 1393 سبحان

 آموزش به بیمار )سیستم عصبی ( 2

ترجمه دانشکده  کمیته

مامایی –پرستاری 

 شهید بهشتی رشت

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 تالیف  1375

 ICU پرستاری وحمایت تنفسی در 3
بقایی و طاهره  مژگان

 خالق دوست

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 تالیف  

 

 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده

 عنوان مجله نگارندگان عنوان #
سال 

 انتشار

 

Effect of body mass 

index on intra-abdominal 

pressure in patients 

hospitalized in ICUs 

 –صدیقه صمیمیان
طاهره خالقدوست 

اشرف علی ––محمدی 
حمیده حکیمی  –  

 

Medical Research 

Journal 1511 

 

The Correlation between 

Head of Bed Angle and 

Intra-Abdominal Pressure 

of Intubated Patients; a 

Pre-Post Clinical Trial 

صدرا -صدیقه صمیمیان
طاهره  –اشرفی 

 –خالقدوست محمدی 
علی –محمد رضا یگانه 

-اشرف    
 

Archives of Academic 

EmergencyMedicine. 1511 

 

Assessment of Pre-

Hospital Emergency Care 

and its Associated 

Factors in Traumatic 

Patients in North of Iran 

–مینا محسنی 

طاهره خالقدوست 

زهزا –محمدی 

 -محتشم امیری

-احسان کاظم نژاد

 مرتضی رهبر 

Bull Emerg Trauma  1513 

 

Comparing the Predictive 

Ability for Mortality 

Rates by GAPand MGAP 

-یاسمن سلطانی

طاهره خالقدوست 

معصومه  -محمدی

J Mazandaran Univ 
Med Sci; 1513 



Scoring Systems in 

Multiple-Trauma Patients 

احسان  -ادیب

ایرج –کاظم نژاد 

عاطفه  -اقایی

 قنبری

     

 

Endotracheal tube cuff 

pressure contiuous 

monitoring in intensive 

care units patients 

 -لیال تسلیمی

طاهره خالقدوست 

عاطفه –محمدی 

احسان  –قنبری 

 کاظم نژاد

 

 

Journal of Nursing 

and Midwifery 

Sciences 

1513 

 

 

 Knowledge, attitude and 

performance of nurses in 

intensive care units in the 

field of patients’ physical 

restraint use and their 

related factors 

 

 Survey of occupational 

stress with an emphasis 

on psychological well-

being and its related 

factors intensive care 

units nurses in 

educational and medical 

centers 

–زهرا قیداری 

 -معصومه ادیب

طاهره خالقدوست 

 -محمدی 

 

 

 

 

صغری 

–جهانگیری 

 -شیرین جفرودی

طاهره خالقدوست 

احسان  -محمدی

 کاظم نژاد

Journal of Advanced 
Pharmacy Education & 

Research 
 
 
 
 
 Journal of Advanced 

Pharmacy Education & 
Research 

1514 

 

 

 

1514 

 

The Knowledge of 

Nurses about Evidence-

based Guideline in 

Patients with Acute 

Ischemic Stroke 

محمد رضا یگانه 
زهرا فرهنگ –

طاهره -باقری  

–محمدی  دوست

زهرا عطر کار 

 خالق روشم

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

International 

1514 

 

 

 Barriers to nurses 

reporting errors and 

adverse events 

 

سیده فرشته  

 طاهره-منصوری 

 دوست خالق

معصومه -محمدی

ادیب احسان کاظم 

مصطفی  – نژاد

 سودمند

British Journal of 

Nursing,  
2019 

 

The Effect of Mirror 

Therapy on the Walking 

Ability of 

 -مریم شعبانی مهر
 خالق طاهره

-محمدی دوست

J Holist Nurs 

Midwifery 
1514 



Patients After Stroke شیرین جفرودی-

 احسان کاظم نژاد

 

Nurses’ Knowledge of 

Palliative Care and Its 

Related factors 

 

فاطمه پاک 

فریده -نژادی

 -هاساواری

 خالق طاهره

 -محمدی دوست

 احسان کاظم نژاد

 

J Holist Nurs 

Midwifery 
1514 

 

 و مداوم پایش روش دو مقایسه

 میزان تغییرات روند بر متناوب

 در تراشه لوله کاف فشار

 های بخش در بستری بیماران

 ویژه مراقبت

 خالق طاهره

 محمدی دوست

 -تسلیمی لیال

 قنبری عاطفه

احسان ،  خانقاه

 کاظم نژاد

دو فصلنامه سالمت 
 وسالمندی خزر

8931   

 

 

 Relationship between 

Nurses’ Subjective 

Workload and 

Occupational Cognitive 

Failure in Intensive Care 

Units 

 
محبوبه جراحیان 

  ,اسیه صدیقی

 خالق طاهره

 -محمدی دوست

-احسان کاظم نژاد

 نازیال جوادی

 

 
 J Crit Care Nurs. 
December;11(4) 

2018   

 

epidemiologic survey of 

trauma and associated  

factors in guilan 

 -مینا محسنی

–سیمین ادیب 

 احسان کاظم نژاد

Iranian journal of 

critical care 

nursing.20147(1) 

2014 

 

Comparing the chance of 

occurrence of respiratory 

aspiration between two 

tubefeeding methods of 

intermittent bolus and 

intermittent drip bag 

 

 -سمیه موسی زاده

-فریده هاساواری

 -احسان کاظم نژاد

 انوش دهنادی

Iranian journal of 

critical care 

nursing.2012.5(1) 

2012 

 

Patient compliance and 

bowel cleaning with 

routine bowel preparation 

method versus using oral 

sodium phosphate for 

colonoscopy 

 

 -عاطفه قنبری

مریم ابراهیم 

محمد -موسوی

زهرا  -یوسفی

 عطر کار روشن

Journal of digestive 

endoscopy 

2012.3(3) 

2012 

 

A survey on 

psychological and 

environmental factors on 

family anxiety of the 

آذر -سهیال ربیع

فریدون -آوازه 

سعیده -اسکندری

عزت -مظلوم

 پاریاد

Iranian journal of 

critical care 

nursing.2011.3(4 

2011 



hospitalized patients in 

intensive care units 

 
بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه 

 بر شاخص های تنفس

فرخنده یوسف نیا 

فریده هاساواری  -

احسان کاظم نژاد 

 علی اشرف -

جامع پرستاری ومامایی 

 نگر
1392 

 
بررسی تاثیر فشردن قفسه سینه 

 SPO2 بر

فرخنده یوسف نیا 

فریده هاساواری  -

احسان کاظم  -

جواد  -نژاد 

 حسینی

مجله دانشکده پرستاری 

ومامایی اورمیه شماره 

،پی درپی 11دهم،دوره 

31 

1392 

 

فشار داخل شکمی وعوامل 

مرتبط با آن در بیماران بستری 

 ویژه در بخش مراقبت های

 -صدیقه صمیمیان 

محمد رضا یگانه 

احسان کاظم  -

عاطفه  -نژاد 

 قنبری خانقاه

پرستاری ومامایی جامع 

 74.شماره13سال -نگر
1392 

 

رابطه بین دیدگاه پرستاران در 

مورد اصول سازمان یادگیرنده با 

 تعد سازمانی

 -الناز اصغری 

فریبا  -کاظم نژاد 

 عسگری

شماره -33حیات دوره

 داسفن-3
1391 

 

فراوانی اختالل استرس حاد وپس 

از سانحه در مصدومین حوادث 

رانندگی بستری در بیمارستان 

 1334پورسینای رشت در سال 

 -نعیما خدادادی 

 -عاطفه قنبری 

شاهرخ یوسف 

هادی  -زاده 

 رحیمی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی رفسنجان
1390 

 
بررسی عوامل موثر بر رضایت 

 شغلی پرستاران

 -الناز اصغری 

فریبا  -کاظم نژاد 

 عسگری

دو فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره -15گیالن سال 

78 

1389 

1 

بررسی عوامل مرتبط با 

اضطراب خانواده ی بیماران 

 بستری در بخش مراقبت ویژه

 -سهیال ربیع 

محمد حسین 

 -پورمعماری 

 فریدون اسکندری

علمی پزوهشی دانشگاه 

پزشکی زنجان سال علوم 

 05شماره -13

1389 

 

بررسی عوامل موثر بر دیدگاه 

پرستاران شاغل در 

بیمارستانهای شهر رشت نسبت 

 به سازمان یاد گیرنده

 -الناز اصغری 

فریبا  -کاظم نژاد 

 عسگری

سالمت ومراقبت 

دانشکده پرستاری 

ومامایی اردبیل سال 

 3شماره -11

1389 

 

بررسی مشکالت اقتصادی 

اده های دارای کودک عقب خانو

مانده ذهنی تحت پوشش مراکز 

-30بهزیستی استان گیالن سال 

33 

 -سهیال عباسی 

 –کلثوم فداکار 

 -آسیه صدیقی 

زهرا عطر کار 

 روشن

دو فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره -15گیالن دوره 

73 

1389 

 

مقایسه تاثیر آماده سازی روده به 

روش متداول واستفاده از سدیم 

فسفات خوراکی بر میزان پذیرش 

 -عاطفه قنبری 

مریم ابراهیم 

محمود  -موسوی 

علمی پزوهشی دانشگاه 

-8علوم پزشکی قم سال 

 1شماره 

1389 



و پاک سازی روده بیماران تحت 

 کولونوسکپی

 -یوسفی مشهور 

زهرا عطر کار 

 روشن

 

ررسی میزان آگاهی و نگرش ب

خانواده های بیماران مبتال به 

روانی مراجعه کننده به  اختالت

مرکز روانپزشکی ابن سینا مشهد 

 الکتروشوک در زمینه درمان با

 - مهدی بکائیان

زهرا یزدان 

حمید  –دوست 

 -رضا وشانی 

 –عاطفه قنبری 

 ربیع هللا فرمانبر

دو فصل نامه دانشکده 

استان  پرستاری ومامایی

شماره -13گیالن دوره

33 

1384 

 
جدا سازی بیمار از دستگاه 

 ونتیالتور
 

فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره -18گیالن دوره 

 84و83

1382 

 

بررسی تاثیر تاثیر ماساژ پا بر 

شاخص های فیزیو لوژیک 

بستری در  اضطراب بیماران

بخش های مراقبت ویژه 

درمانی وابسته به مراکزاموزشی 

پزشکی گیالن شهر  دانشگاه علوم

 1331رشت سال 

 -مهناز لواسانی 

زهرا یزدان 

احسان  -دوست 

 کاظم نژاد

فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره -13گیالن دوره 

87 

1382 

 

بررسی تاثیر آموزش بر پی 

گیری مراجعات وپیروی از 

خود  دستورات مراقبت از

تحت شیمی درمانی بیماران 

مراجعه کننده به یکی از مراکز 

شهر رشت  درمانی–اموزش 

 1335سال 

شهین دخت دولتی 

احسان کاظم  -

 نژاد

فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره -13گیالن دوره

87 

1382 

 

مطالعه مقایسه ای مفهوم از خود 

حرفه ای دانشجویان آخر 

دوره پرستاری در ابتدا وانتهای 

 کار آموزی در عرصه

 فلورا رحیم آقایی

فصل نامه دانشکده 

پرستاری ومامایی استان 

شماره  -( 11گیالن )

 33و34

1380 

 

مقایسه دیدگاه پرستاران و مربیان 

پرستاری در مورد گستره 

 رعایت حقوق بیمار

عاطفه قنبری 

 خانقاه
 1380 مجله پژوهش پرستاری

  تب ناشناخته 

 فصل نامه دانشکده

پرستاری ومامایی استان 

 -13و18شماره -گیالن 

1376   

 

 

 

 

 

  مقاالت ارایه شده در همایش ها



 نگارندگان عنوان #
مشخصات 

 کنفرانس

سال 

 برگزارى

نوع 

 ارائه

1 

بررسی فراوانی افزایش فشار داخل شکمی و 

عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در 

 –آموزشی بیمارستان منتخب  icu بخش های

 درمانی شهر رشت

 -صدیقه صمیمیان 

 -دکتر عاطفه قنبری 

 محمد رضا یگانه

انجمن مراقبت 

 های ویژه ایران
 پوسترى 91

2 

بروز آسپیراسیون تنفسی دو  مقایسه میزان

متناوب و قطره ای  روش تغذیه لوله ای بلوس

متناوب کیسه ای در بیماران بستری بخش های 

درمانی  –آموزشی تروما مراکز  آی سی یو و

 1334منتخب شهر رشت در سال 

 -سمیه موسی زاده 

 -فریده هاساواری 

 احسان کاظم نژاد

انجمن مراقبت 

 های ویژه ایران
 سخنرانی 91

 آسیه صدیقی تغذیه در آی سی یو 3

تازه های علمی 

 –در پرستاری 

مامایی 

 وبهداشت

 سخنرانی 91

4 

 مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو

متناوب و قطره ای  روش تغذیه لوله ای بلوس

متناوب کیسه ای در بیماران بستری بخش های 

درمانی  –تروما مراکز آموزشی  ای سی یو و

 1334منتخب شهر رشت در سال 

 -سمیه موسی زاده 

 -فریده هاساواری 

 احسان کاظم نژاد

مراقبت و 

سالمت دانشکده 

 –پرستاری 

 مامایی رشت

 سخنرانی 90

5 

رسی فراوانی افزایش فشار داخل شکمی و بر

عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در 

 –بیمارستان منتخب آموزشی icu بخش های

 درمانی شهر رشت

 -صدیقه صمیمیان 

 دکتر عاطفه قنبری

مراقبت و 

سالمت دانشکده 

 –پرستاری 

 مامایی رشت

 سخنرانی 90

6 

تأثیر ماساژ پا بر شاخص های فیزیو لوژیک 

اضطراب بیماران بستری در بخش های 

 مراقبت ویژه

 -مهناز لواسانی 

 -زهرا یزدان دوست 

 -احسان کاظم نژاد 

 شیرین جفرودی

مراقبت و 

سالمت دانشکده 

 –پرستاری 

 مامایی رشت

 سخنرانی 90

7 

بررسی مشکالت خانواده های دارای کودک 

عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی 

 استان گیالن

م کلثو -ال عباسی سهی

زهرا عطر  -فداکار 

 کار روشن

کنگره مغز و 

اعصاب کودکان 

 ایران

 پوسترى 89

8 
بررسی میزان رعایت حقوق والدین مبتال 

 بیماریهای سیستم عصبی

 -شیرین جفرودی 

 -مینو میترا چهزاد 

اعظم  -ساره روحانی 

 گیولی

کنگره مغز و 

اعصاب کودکان 

 ایران

 پوسترى 89

9 

مشکالت اجتماعی خانواده های دارای بررسی 

کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز 

 بهزیستی استان گیالن

م کلثو -سهیال عباسی 

آسیه  –فداکار 

زهرا عطر  -صدیقی 

 کار روشن

تازه های علمی 

 –در پرستاری 

مامایی و 

 بهداشت رشت

 پوسترى 89

10 
بررسی میزان اضطراب والدین کودکان و 

 به ترومای سیستم عصبی نوجوان مبتال

حمیده  -عزت پاریاد 

 حکیمی

کنگره مغز 

واعصاب 

کودکان ایران 

 رشت

 پوسترى 89



11 

بررسی میزان بهره مندی از خدمات اجتماعی 

در خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی 

 تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیالن

م کلثو -سهیال عباسی 

زهرا عطر  –فداکار 

 کار روشن

همایش کشوری 

پرستاری 

 کودکان تهران

 پوسترى 89

12 

بررسی مشکالت عاطفی خانواده های دارای 

کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز 

 بهزیستی استان گیالن

م کلثو -سهیال عباسی 

زهرا عطر  –فداکار 

سودابه  -کار روشن 

 مهدی زاده

همایش کشوری 

پرستاری 

 کودکان تهران

 پوسترى 89

13 

بررسی فروانی اعتیاد به مواد مخدر در 

بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر 

: نقش پرستاران در آموزش پیشگیری از 

 اعتیاد

مژگان  –عزت پاریاد 

دکتر عاطفه  -بقایی 

 قنبری

اولین گنگره 

سراسری تعیین 

گرهای 

اجتماعی 

 سالمت رشت

 پوسترى 87

 رژیم کتو ژیک در صرع 14
 -هن کبری سالمی ک

 مهشید میزایی

چهارمین 

سمینار 

سراسری انجمن 

 صرع ایران

 پوسترى 86

 استاندارد های مراقبتی در صرع 15
 –کبری سالمی کهن 

 میترا صدقی ثابت

چهارمین 

سمینار 

سراسری انجمن 

 صرع ایران

 پوسترى 86

 مراقبت های بحرانی در نورولوژی 16

 -شیرین جفرودی 

عزت  -مژگان بقایی 

 پاریاد

سمینار یک 

روزه مراقبت 

های پرستاری 

در اورژانس ها 

 رشت

 پوسترى 86

 آسیب سر و صرع 17
 -کبری سالمی کهن 

 آسیه صدیقی

چهارمین 

سمینار 

سراسری انجمن 

 صرع ایران

 پوسترى 86

 سخنرانی 86 استئومی رشت  استئومی و مراقبت های پرستاری مرتبط با آن 18

  سر توانبخشی در بیماران ضربه به 19

همایش مشاوره 

و جامعه با 

رویکرد 

پرستاری و 

 مامایی

 سخنرانی 83

20 
 کنترل عفونت در مراقبت های پرستاری بخش

ICU 
 

کنترل عفونت 

های بیمارستانی 

 رشت

 سخنرانی 80

  نقش پرستار در مصرف منطقی داروها 21
سمینار مصرف 

 منطقی داروها
 سخنرانی 77

  بیمار ضربه مغزینکات بالینی در برخورد با  22

سمینار 

سراسری 

فوریت های 

پرستاری 

 سخنرانی 73



ومامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

وخدمات 

 درمانی همدان

23 
مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به 

 مننژیت باکتریال
 

سمینار یک 

روزه مراقبت 

 های پرستاری

در بیماریهای 

عفونی دانشگاه 

علوم پزشکی 

وخدمات 

 زنجاندرمانی 

 سخنرانی 71

24 

Socioeconomic and gender 

differences in physical activity 

among urban Iranian residents 

عزت  -مژگان بقایی 

 پاریاد

International 

convention 

on science, 

education 

and 

medicine in 

sport 

 پوسترى 2008

25 
Survey of time factors related to the 

pre-hospital emergency care in 

 -مینا محسنی 

-معصومه ادیب

 احسان کاظم نژاد

The 1st 

International 

Nursing & 

Midwifery 

Conference 

on Health 

and 

wellbeing 

 پوسترى 1393

26 

بررسی وضعیت عملکردی هنگام تر خیص 

 –بیماران ضربه به سر در مراکز آموزشی 

 درمانی پورسینای رشت

 

پرستاری و 

مامایی در 

بیماریهای 

مزمن مغز 

–واعصاب 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 آستارا

 پوسترى 

 

 

 

 

 

 عضویت در شورای نویسندگان



 عناوین مجالت #
تاریخ همکارى و 

 توضیحات

 فصل نامه دانشکده پرستاری ومامایی استان گیالن 1
عضو هئیت 71

 تحریریه

 جامعه نگرمجله پرستاری مامایی  2
عضو ثابت کمیته 90

 علمی
 

 

 

 

 

 افتخارات و جوایز

 تاریخ دریافت عناوین جوایز و افتخارات #

 90 مشارکت در دوره آموزش ضمن خدمت پرستاری در بخش های مراقبت ویژه 1

 89 سازمان نظام پرستاری همکاری با 2

 89 ارائه فرایند برتردر جشواره شهید مطهری 3

 88 درراه اندازی وبرنامه ریزی پرستاری ارشد ویژه مشارکت 4

 88 استاد نمونه 5

 87 شرکت در کمیته علمی همایش منطقه ای آموزش پرستاری :چالش ها وراهکارها 6

 84 پرستار نمونه 7

 87 شرکت فعال در سازمان نظام پرستاری 8

 86 تالش در جهت آموزش دانشجویان 9

 83 مربی نمونه استان 10

 82 پژوهشگر نمونه 11

 84 پژوهشگر نمونه 12

 75 انتشار کتاب آموزش به بیمار در سیستم عصبی 13

 90 مشارکت درراه اندازی پرستاری ارشد ویژه 14

 91 اعتالی علمی مجله پرستاری مامایی جامعه نگر 15

 91 پژوهشگر نمونه 16

 93 پژوهشگر نمونه 17
 

 

 

 

 

 فعالیت های اجرایی 

http://www.rds.gums.ac.ir/cv.php?cv=121&mod=scv&slc_lang=fa#exec


 عناوین فعالیت های اجرایی #
توضیح / سازمان محل 

 خدمت
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع

1 
عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری 

 مامایی
  85 دانشکده پرستاری مامایی

2 
دبیر شورای پژوهشی گروه تخصصی پرستاری 

 ویژه
  89 دانشکده پرستاری مامایی

  92 دفتر توسعه آموزش عضو کمیته پژوهش در آموزش 3

4 
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت 

 و سالمت
  90 دانشکده پرستاری مامایی

5 
عضو مرکز تحقیقات تروما در کمیته پژوهش 

 پرستاری
  84 پورسینابیمارستان 

  87 دانشکده پرستاری مامایی مشاور دانشجویان ارشد ویژه 6

7 
عضو کمیته علمی همایش منطقه ای آموزش 

 پرستاری : چالش ها وراهکارها

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 تنکابن
87  

8 
عضو کمیته علمی همایش کشوری بیماریهای 

 غیر واگیر و مراقبت های مبتنی بر جامعه
  85 پرستاری مامایی دانشکده

9 
عضو کمیسیون آموزش . پژوهش سازمان نظام 

 پرستاری
   نظام پرستاری رشت

10 
دبیر کنفرانس استئومی و مراقبت های مرتبط به 

 آن
  86 دفتر آموزش مداوم

11 
مسئول کارگاه فرایند آموزش به بیمار با سرطان 

 APOCP گوارشی سومین کنفرانس

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی و درمانی 

 استان گیالن

84  

12 

سومین  عضو کمیته علمی بخش پرستاری

کنفرانس منطقه ای اسیایی اقیانوسیه ای 

 APOCP پیشگیری از سرطان گوارشی

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی و درمانی 

 استان گیالن

84  

13 
عضو کمیته علمی همایش مشاوره و جامعه سالم 

 رویکرد پرستاری وماماییبا 

دانشگاه علوم پزشکی 

وخدمات بهداشتی و درمانی 

 استان گیالن

83  

 

 

 

 

 

 
  

 


