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 های نوشته شده در دوران تحصیلنامهپايان •

 نام استاد راهنما  مقطع  نامهعنوان پايان

عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی پیوند  بررسی وضعیت پیروی از دستورات مراقبتی و  

 92عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال  

 سرکار خانم عزت پاریاد  کارشناسی ارشد 

 دکتر نسرین الهی  دکتری تخصصی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه استقالل حرفه ای پرستاران بالینی 

 دکتر عباس عبادی

 

 

 :سوابق خدمتي •
ردی 

 ف
 نام محل كار  پايان  شروع عنوان پست سازماني 

1/8/99 عضو هیئت علمی  .1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  تا کنون  

1/4/94 کارشناس اعتبار بخشی نظام آموزشی   .2  12/3/98 شهریور رشت  17مرکز آموزشی درمانی    

1/12/94 پرستار   .3  31/3/95 شهریور رشت  17آموزشی درمانی مرکز    

1/1/93 عضو هیئت علمی طرحی   .4  30/11/94  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  

5.  EDC  20/1/93 همکاری با  30/11/94  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   

)به صورت پاره وقت(   همکاری با مدیریت پرستاری  .6  1/7/97  12/2/98 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن مدیریت امور    

1/8/90 مدرس دوره فوریت های پزشکی و بیماری شناسی   .7  30/3/92  انجمن پرستاری ایران   

14/6/90 کارشناس پرستاری   .8  24/6/90  مرکز آموزشی درمانی رازی رشت  

 

 



 

 سوابق اجرايي و عضويت در كمیته ها و شوراها: •

ردی 

 ف
 نام محل كار  پايان  شروع عنوان پست سازماني 

1 EDC  20/1/93 همکاری با  30/11/94  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   

3/3/93 عضو کمیته ویژه نظارت دانشگاه و نماینده معاونت آموزشی   2 ماه  6بمدت    معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   

پزشکی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم  3  5/9/93  30/11/95  مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی   

1/1/94 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق 4  30/12/95  مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق   

93سال  عضو سازمان نظام پرستاری  5  سازمان نظام پرستاری  تاکنون  

93سال  عضو فعال بسیج جامعه پزشکی  6  بسیج جامعه پزشکی  تاکنون  

97سال  عضو انجمن علمی پرستاری ایران  7  انجمن علمی پرستاری ایران  تاکنون  

محقق مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق  8  1/1/96  مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق   تاکنون  

عضو کمیته علمی کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و   9

 خانواده 

5/12/97  مدیریت امور پرستاری دانشگاه  - 

دانشکده   EDO استعداد درخشان واحد ان ی دانشجو تهیکم ریدب  

 رشت  یدبهشتیشه  ییو ماما  یپرستار

13/2/1400  دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  تاکنون  

 

 

 سابقه فعالیت های آموزشي :  •

 دانشجويي گروه  سال نام درس   رديف 

 کارشناسی پیوسته پرستاری  91 کارآموزی داخلی جراحی )بخش قلب(  1

 کارشناسی پیوسته پرستاری  92 کارآموزی داخلی جراحی )بخش جراحی(  2

 کارشناسی پیوسته پرستاری  93 ) همودیالیز(    کارآموزی عرصه ویژه 3

 کاردانی فوریت های پزشکی  93 کارآموزی عرصه داخلی فوریت  4

 کارشناسی پیوسته پرستاری  94-99 )بخش توراکس( کارآموزی داخلی جراحی  5

 کارشناسی پیوسته پرستاری  94 ( عفونیکارآموزی داخلی جراحی )بخش  6

 کارشناسی پیوسته پرستاری  95 )بخش هماتولوژی اطفال(  کارورزی کودکان   7

 پیوسته پرستاری کارشناسی  95-96 جراحی )بخش گوارش(-کارآموزی داخلی 8

 کارشناسی پیوسته پرستاری  96-99 ( نفرولوژی+ اورولوژیجراحی )بخش  -کارآموزی داخلی 9

 کارشناسی پیوسته پرستاری  99و 97 (ارتوپدی  )بخش جراحی -کارآموزی داخلی 10

 کارشناسی پیوسته پرستاری  97 )بخش نوروسرجری(  جراحی -کارآموزی داخلی 11

 کارشناسی پیوسته پرستاری  ccu 97کارورزی بخش  12

 کارشناسی پیوسته پرستاری  98 ( غدد، روماتولوژی و پوست  )بخش جراحی -کارآموزی داخلی 13

 کارشناسی پیوسته پرستاری  99 )بخش نورولوژی(جراحی -کارآموزی داخلی 14

 کارشناسی پیوسته پرستاری  1400-99 ی پرستار هی پا میمفاه 15

 کارشناسی پیوسته فوریت  1400 1اورژانس داخلی  16

 کارشناسی پیوسته پرستاری  1400 )بخش داخلی اعصاب(  جراحی -کارآموزی داخلی 17

 کارشناسی پیوسته پرستاری  1400-99 اصول و فنون پرستاری کارآموزی   18

 کارشناسی پیوسته پرستاری  1400-99 فارماکولوژی کارآموزی   19

 کارشناسی پیوسته پرستاری  90-92 دوره فوریت های پزشکی و بیماری شناسی  20

 

 

 مقاالت منتشرشده  •

 



 

ف 
 ردي

 نويسندگان  نام مجله و سال چاپ  عنوان مقاله

بررسی وضعیت پیروی از دستورات مراقبتی و عوامل مرتبط با    .1

 آن در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر 

پرستاری و  مجله علمی پژوهشی 

  77، شماره  25مامایی جامعه نگر،سال 

94، پاییز  

 اظمک  ،احسانپاریاد عزت،بلسي لیالروحي

 ، بوراکی  لیلی،شهناز  نژاد

 شیخانی نصیری  نصیر  ،یصادق محمد علی

مقایسه  تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و ابرازوجود    .2

 برخودکارآمدی عمومی  

فصلنامه پژوهش  در آموزش علوم  

94،پاییز 4،شماره7پزشکی،سال  

بهمن اکبری، نعیما خدادادی، سید محمد  

جواد موسوی،سید عارف اصلی، لیال روحي 

 بلسي)مسئول( 

3.  Nursing students attitudes toward the 
prevention of coronary artery disease 

Journal of Nursing and 
Midwifery 

Sciences,2014,1(2) 

 
 Leila Rouhi Balasi, Ezzat 

Paryad,Sara 
BishivehMoghaddam 

4.  Spiritual Intelligence and its related factors 
in patients with ischemic heart disease 

Journal of Nursing and 
Midwifery 

Sciences,2014,1(3) 

Azam Noori Saeed, Arsalan 
Salari, Ali Noori Saeed, Fateme 

Moadab, Leila Rouhi 

Balasi(مسئول) 

مجله علمی پژوهشی پرستاری و   وضعیت ارائه مراقبتهای مذهبی به بیماران بستری   .5

  76، شماره  25مامایی جامعه نگر،سال 

94، تابستان  

هادی  ، سیگارودی امامی  عبدالحسین 

لیال ، ژیال شکنی، علی نوری سعید، بصیری

 ، احسان کاظم نژاد لیلی روحي بلسي

6.  Employers’ View about Patient Safety 
Culture 

Journal of Chemical and 
Pharmaceutical 

Research,2015, 7(5) 

Paryad Ezzat, Rouhi Balasi Leila 

 ,Ghanbari Atefe ,(مسئول)

Dehghani Fatemeh 
7.  Medication adherence after CABG and its 

related to medication belief 
Biomedical and 

Pharmacology journal, 
Article ,2015,8(2) 

 

Rouhi Balasi L, Paryad E, 
Kazemnezhad Leili E, Booraki Sh 

SadeghiMeibodi A.M, Nassiri 
Sheikhani N 

موانع عملکردی مرتبط با تکنولوژی و تجهیزات از دیدگاه    .8

 پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

 

مجله علمی پژوهشی پرستاری و  

  76، شماره  25مامایی جامعه نگر،سال 

94، تابستان  

  ،محمدتقیعطابخش اعظم ،یموسو ساقی

 ، لیلی نژاد کاظم نیا،احسان  مقدم

 بلسي  روحي لیال

9.  Resilience and the associated factors in 
patients with coronary artery disease 

Journal of Nursing and 
Midwifery Sciences, 2015: 

2(2) 

Azam Nouri-Saeed, Arsalan 
Salari, Ali Nouri-Saeed, Leila 

Rouhi-Balasi, Fatemeh 
Moaddab 

افراد مبتال به بیماری عروق کرونر و  مقایسه نگرش مذهبی در   .10

 افراد سالم 

فصلنامه پژوهش پرستاری  

94،پاییز 3،شماره 11ایران،دوره  

  علی ساالری،  ارسالن سعید، نوری  اعظم

  فاطمه  ،بلسي  روحي لیال ، سعید  نوری

 اکبری  همنب مودب،

ارتباط عوامل خطر بیماری قلبی عروقی با تعداد عروق درگیر    .11

بیماران تحت آنژیوپالستیدر   

 

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم  

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 زابل ،سال7،شماره4،1394

 لیال، سعید نوری  اعظم، ساالری  ارسالن

  نوری علی ، مودب فاطمه ، بلسي روحي

 سعید 

12.  Prevalence of mental disorders in general 
population referring to one of the medical 

educational centers in Rasht 

Journal of occupational 
health and epidemiology, 

Winter 2014; 3 (1 ) 

Yousefzadeh Sh, Pilafkan J, 
Rouhi-Balasi L(مسئول), 

Hosseinpour M, Khodadady 
N 

13.  Comparison of religious attitudes in patients 
with coronary artery disease and healthy 

people 
 
 
 

International cardiovascular 
research 

journal(supplementary),201
5,9(2) 

 
 Azam Nouri-Saeed, Arsalan 

Salari, Ali Nouri-Saeed, Fatemeh 
Moaddab,Leila Rouhi-Balasi 

 (مسئول)

14.  Comparison the level of physical activity in 
men and women undergoing coronary artery 

bypass graft surgery 

International cardiovascular 
research 

journal(supplementary), 
2015,9(2) 

Rouhi Balasi L (مسئول), Paryad E, 

Kazemnezhad Leili E, Booraki Sh 
 



 

15.  Patients’ Cardiac Self-Efficacy After Coronary 
Artery Angioplasty 

Jundishapur Journal of 
Chronic Disease Care 

(JJCDC),2016;5(2):e37251 

Arsalan Salari, Leila Rouhi 
Balasi(مسئول), Fatemeh 

Moaddab, Fatemeh Zaersabet, 
Azam Nouri Saeed, 

Samaneh Habib Nejad 
16.  Designing and Assessing Fixed Dental 

Prostheses 2 Multimedia-Based Education in 
Dentistry Students 

Med J Islam Repub Iran, 
2016 (20 December). Vol. 

30:455 

Yousef Jahandideh, Leila Roohi 
Balasi, Bardia Vadiati Saberi, 

Ideh Dadgaran 
17.  The Status of Clinical Teaching from 

Viewpoint of Faculty Members and Students 
in Guilan University of Medical Sciences 

Res Dev Med Educ, 2016, 
5(2), 89-92 

Arsalan Salari, Ideh Dadgaran, 

Leila Rouhi Balasi (مسئول), 

Fatemeh Moaddab, Hossein 
Khoshrang, AzamNourisaeed 

18.  Predictors of Illness Perception in Patients 
Undergoing CoronaryArtery Bypass Surgery 

J Cardiovasc Disease Res., 
2017; 8(1): 16-18 

Ezzat Paryad, Leila Rouhi Balasi 

 ,Ehsan Kazemnejad ,(مسئول)

Shahnaz Booraki 
19.  Anxiety and Depression in Patients 

Undergoing Coronary 
Angioplasty 

Journal of Client-Centered 
Nursing Care, 2(4), pp. 231-

238 

Leila Rouhi Balasi, Arsalan 
Salari, Azam Nourisaeed, 

Fatemeh Moaddab, Maryam 
Shakiba, Hamed Givzadeh 

20.  Medical Interns’ Satisfaction of Clinical 
Education's Quality in Rasht Hospitals 

Educ Res Med Sci 2016; 5(2) Arsalan Salari, Fatemeh 
Moaddab, Leila Rouhi Balasi, 

Ideh Dadgaran, Azam 
Nourisaeed, Havva Pourali, 
Shohre Ghorban Shiroudi 

بررسی کیفیت آموزش های ارائه شده در مرکز مهارت های    .21

بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  

 گیالن 

فصلنامه پژوهش  در آموزش علوم  

( 2)8،1395پزشکی،  

حسین خوشرنگ، ارسالن ساالری، ایده  

  ،لیال روحي بلسي، فاطمه مؤدب،دادگران

 آیدین پورکاظمی 

22.  The Roll of Social Support on Specific Quality 
of Life in Patients with Angina Pectoris 

Annals of Medical and 
Health Sciences 

Research,2018;8:44-47 

, Ezzat Paryad, Balasi-Leila Rouhi
Arsalan Salari 

23.  Smoking cessation: Adherence based on 
patients’ illness perception after coronary 

artery bypass grafting surgery 

Indian Heart Journal 
2018 ; Jan 19. 

Ezzat Paryad, Leila Rouhi-Balasi 

 (مسئول)

24.  Medication Adherence and its Related 
Factors in Patients Undergoing Coronary 

Artery Angioplasty 

Journal of Caring 
Sciences,2018;7(4): 213-218 

Arsalan Salari 

 ,Leila Rouhi Balasi (مسئول) 

 ,Asieh Ashouri 

 ,Fatemeh Moaddab 

 ,Fatemeh Zaersabet 

 ,Azam Nourisaeed 

25.  Evaluation of Experimental Studies Published 
in the Jundishapur Journal of Chronic 

Disease Care: A Brief Report 

Jundishapur J Chronic Dis 
Care,2019;8(2): e84757 

Kourosh Zarea, Shahnaz 
Rostami, Mahin Gheibizadeh, 

Leila Roohi Balasi, Pouran 
Tavakoli, Samira Beiranvand 

26.  Professional Autonomy of Nurses: A 
Qualitative Meta‑Synthesis Study 

Iranian Journal of Nursing 
and Midwifery Research, 

2020;25: 273-81 

Leila Rouhi-Balasi,Nasrin Elahi, 
Abbas Ebadi, Simin 
Jahani,Maryam Hazrati 

27.  Physical activity and results of laboratory 
tests in patients with acute coronary 

syndrome: a cross sectional study  

J Res Dev Nurs Midw, 
January, 2020, 17(2) 

Fatemeh Zaersabet, Arsalan 
Salari (Corresponding Author), 

Iman Alizadeh, Fatemeh 
Moaddab, Leila Rouhi Balasi, 

Asieh Ashouri 

28.  Investigation of Relationship between 
Physical Activity Level and Related 

Cardiovascular and Risk Factors in Patients 
with Heart Stroke 

Journal of Clinical Nursing 
and 

Midwifery.20209(3):711-718 

Fatemeh Zaersabet, Arsalan 
Salari, Iman Alizadeh, Fatemeh 
Moaddab, Leila Rouhi Balasi, 

Asiyeh Ashouri 
29.  The Effectiveness of Nursing Interventions 

Based on King’s Theory: A Systematic Review 
Advances in Nursing & 

Midwifery, Vol. 29 No. 3 
Leila Rouhi Balasi, Nasrin Elahi, 

Samira Beiranvand, Pouran 
Tavakoli, Reyhaneh Rouhi Balasi 



 

(2020), 15 July 2020 , Page 
41-47 

30.  The Effects of Illness Perception on Diet 
Adherence in Patients With Hypertension 

Caspian Journal of Health 
Research. 2021; 6(2):65-72. 

Leila Rouhi Balasi , Arsalan Salari  
, Abdolhosein Emami Sigaroudi , 

Asieh Ashouri , Fatemeh 
Moaddab , Fatemeh Zaer Sabet , 

Azam Nourisaeed 

31.  The degree of nutritional knowledge, 
attitude and performance of patients with 

acute coronary syndrome on arrival, 
discharge day and 3 month after discharge: 

A longitudinal study 

Mediterranean Journal of 
Nutrition and 

Metabolism.2021;1-10. 

Fatemeh Moaddab, Arsalan 
Salari, Ehsan Kazemnezhad Leili, 
Fatemeh Zaersabet, Leila Rouhi 
Balasi, Marjan Mahdavi-Roshan, 

Mostafa Soodmand 

32.  The Root Causes of Absenteeism in Medical 
Students: Challenges and Strategies Ahead 

Educ Res Med Sci. 2020 ; 
9(2):e107120 

Bahadori M H , Salari A, Alizadeh 
I, Moaddab F , Rouhi Balasi L, et 

al 

33.  Investigation  of  Relationship  between  
Physical  Activity  Level  and  Related  
Cardiovascular  and  Risk  Factors  in  

Patients with Heart Stroke 

Journal of Clinical Nursing 
and Midwifery.  2020  9(3): 

711-718 

Zaersabet  F,  Salari  A,  Alizadeh  
I,  Moaddab  F,  Rouhi  Balasi  L,  

Ashouri  A 

34.  Physical Activity and Biochemical Parameters 
in Patients with Acute Coronary Syndrome: A 

Cross-Sectional Study 

J Res Dev Nurs Midw. 2020; 
17 (2) :11-14 

Zaersabet F, Salari A, Alizadeh I, 
Moaddab F, Rouhi Balasi L, 

Ashouri A 

 

 فعالیت های علمي و تدريس كارگاه های آموزشي:  •

 تاريخ  عنوان  رديف 

12/12/99 کارگاه آموزشی گردآوری داده ها و مهارت های مصاحبه کیفی 1  

1400و  99 کارگاه مخاطرات شغلی  2  

 ژورنا کالب پژوهشی   3

"Professional Autonomy of Nurses: A Qualitative Meta‑Synthesis Study " 

21/7/1400  

 

 همايش   كنگره ها و  مقاالت ارائه شده در •

ف
دي

محل  تاريخ  نام كنگره ر

 برگزاری  

 موضوع گزارش يا سخنراني

91آبان  همایش کشوری ایمنی بیمار   .1 بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی شهر   ارومیه  

 رشت 

نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم    .2

 پزشکی گیالن 

92مهر  Study of nursing students, view   about primary رشت  
prevention of cardiovascular disease. 

92آبان  کنگره بین المللی جراحی خراسان   .3  Diet adherence after coronary  artery bypass surgery مشهد  

4.  The second Iranian Cardiovascular Joint 
congress 

Feb. 25-
28, 2014 . 

 beliefs about medication in patients after coronary تهران 
artery bypass surgery 

5.  1st International Congress of Cardiac 
Rehabilitation 

  1مهر تا 29

93آبان   

 Study of adherence and its related factors after اصفهان 
CABG 

6.  3rd international congress on 
cardiovascular diseases 

مهر   23تا21

93 

 Women's physical activity adherence after coronary مشهد 
artery bypass surgery 

7.  Third joint cardiovascular congress of 
Iran 

3-
6March 

2015 

 Study of Spiritual Intelligence and its related factors تهران 
in patients with ischemic heart disease 

همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های    .8

 سالمت 

12-14  

93اسفند   

بررسی عوامل جمعیت شناختی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق   یاسوج 

ی کرونر مراجعه کننده به یک مرکز آموزشی درمان   



 

94بهار هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  .9 ارتقاء سطح آزمون های پیشرفت تحصیلی برگزار شده در گروه قلب   رشت  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  15-13 کنگره کشوری سالمندی و سالمت   .10

93اسفند   

 Medication adherence status and its related factors شیراز 
in patients undergoing percutaneous coronary artery 

intervention 

اسفند   18 کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی  .11

93 

شیوع اختالالت روانی در جمعیت عمومی مراجعه کننده به یکی از مراکز   تهران 

 آموزشی درمانی شهر رشت 

مطالعات اجتماعیکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و   .12 اسفند   18 

93 

 بررسی اضطراب و افسردگی در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونر  تهران 

13.  9th middle east cardiovascular congress 3-5 
June2015 

  –ترکیه 

 استانبول 

Comparison of religious attitudes in patients with 
coronary artery disease and healthy people 

14.  9th middle east cardiovascular congress 
 

3-5 
June2015 

  –ترکیه 

 استانبول 

Comparison the level of physical activity in men and 
women undergoing coronary artery bypass graft 

surgery 

15.  9th middle east cardiovascular congress 3-5 
June2015 

  –ترکیه 

 استانبول 

Study of resiliency and its related factors in patients 
with coronary artery disease. 

 

شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و    .16

 جشنواره اموزشی 

 

19-21  

اردیبهشت  

94 

بالینی از  بررسی کیفیت آموزش مهارت های بالینی در مرکز مهارت های  تهران 

93دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال   

نخستین کنگره درد و درمان در اصفهان با رویکردهای    .17

 تشخیصی و درمانی 

14-16  

 مرداد

بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر پرستاری در مورد روش های غیر   اصفهان 

 دارویی تسکین درد 

 کنگره دانش اعتیاد  .18

 

18-20  

 شهریور 

 Adherence of smoke cessation based on the illness  تهران 
perception in smokers undergoing coronary artery 

bypass graft surgery. 
بررسی  "اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی   .19

 مسائل سالمندی در ایران و جهان 

94مهر   Illness perception in elderly patients undergoing تهران  
coronary artery bypass surgery 

بررسی  "اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی   .20

 مسائل سالمندی در ایران و جهان 

94مهر   Self-efficacy and its predictor's in elderly women تهران  
undergoing coronary artery angioplasty 

94دی  کنگره واکاوی آموزش پرستاری   .21  Considering the principle of clinical teaching from تهران  
the perspective of senior nursing students 

94بهمن  هشتمین همایش یادگیری الکترونیک   .22 پروتزهای ثابت  طراحی و ارزشیابی آموزش با استفاده از مولتی مدیای  تهران  

2دندانی   

94بهمن  هشتمین همایش یادگیری الکترونیک   .23 مقایسه استفاده از تکنولوژی های جدید در آموزش بالینی از دیدگاه   تهران  

 اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

24.  4th Iranian Cardiovascular Joint 
Congress 

94اسفند   Perceived social support in patients with angina who تهران  
faced to stressful event recently 

هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره    .25

 شهید مطهری 

اردیبهشت  

95 

 

مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای شناختی وابرازوجود برخودکارآمدی   تهران 

 عمومی دانشجویان دختر 

کشوری آموزش پزشکی و جشنواره  هفدهمین همایش   .26

 شهید مطهری 

اردیبهشت  

95 

ارزیابی مهارتهای عملی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   تهران 

 براساس سند حداقل توانمندی های مورد انتظار پزشکان عمومی 

هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره    .27

 شهید مطهری 

اردیبهشت  

95 

بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته پزشکی از کیفیت آموزش   تهران 

درمانی شهر رشت  -دوره بالینی در مراکز آموزشی  

پنجمین همایش کشوری بیماری مزمن نقش پرستار و    .28

 مراقبین بهداشتی

اردیبهشت  

95 

 بررسی رویدادهای استرس زا در بیماران مبتال به آنژین صدری  رامسر 

کشوری بیماری مزمن نقش پرستار و  پنجمین همایش   .29

 مراقبین بهداشتی

اردیبهشت  

95 

مقایسه تاثیر آموزش مذهبی با روش آرمیدگی عضالنی بر اضطراب   رامسر 

 بیماران بستری در بخش روانپزشکی 

پنجمین همایش کشوری بیماری مزمن نقش پرستار و    .30

 مراقبین بهداشتی

اردیبهشت  

95 

فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به  مطالعه ابعاد  رامسر 

 بیماری عروق کرونر 

پنجمین همایش کشوری بیماری مزمن نقش پرستار و    .31

 مراقبین بهداشتی

اردیبهشت  

95 

ارتباط بین عوامل خطر بیماری قلبی عروقی با تعداد عروق درگیر در   رامسر 

 بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونر 



 

 اولین کنگره بین المللی سندرم های حاد کرونری ایران   .32

 

مرداد   

1395 

 Predictors of specific quality of life in patients with تبریز
angina pectoris referred to Dr,Heshmat hospital in 

Rasht 
هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره    .33

 شهید مطهری 

اردیبهشت  

96 

بررسی مقایسه ای میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری در دانشجویان   تهران 

 پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

95اسفند  پنجمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران  .34  The Roles of Illness Perception On تهران  
Secondary Prevention After Coronary Artery Bypass 

Surgery 
دومین کنگره سراسری مراقبت از بیماری های مزمن :    .35

 دیابت 

96آبان  ی مرور ی: مطالعه ا ران ی در ا  ماران یموانع ارتباط پرستاران و ب  یبررس اهواز    

95آذر  اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم  .36   وکاردیدر سالمندان مبتال به انفارکتوس م یبدن   تیسطح فعال یبررس گیالن  

ت رش   دکترحشمتیودرمان  ی مراجعه کننده به مرکز آموزش  

37.  10 th Middle East Cardiovascular 
Congress 

96اذر   Self-care behaviors compliance in patients with heart کیش 
failure 

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .38

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

 Evaluation of the Patient Education Materials رشت 
available on the sites of hospitals of Guilan 

University of Medical Sciences Using PEMAT 
 

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .39

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

 Nurses' effective communication skills in رشت 
patient education: hospitalized children parents  

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .40

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

 شبکه های اجتماعی و سواد سالمت  رشت 

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .41

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

 Importance of Patient Education: nurses رشت 
perspective   

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .42

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

کاربردنظریهرفتاربرنامهریزیشدهبرایپیشبینیقصدورفتاراستفادهازراهبردها  رشت 

 ان یسوادسالمتدرپرستار

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و    .43

 خانواده 

اردیبهشت  

98 

آگاهیوعملکردپرستاراندرخصوصبهکارگیریراهبردهایسوادسالمتدرآموزشب  رشت 

 هبیمار

 

 پژوهشي –داوری مجالت علمي   •

 

 

 

 

 

 نام مجله رديف 

 فصلنامه پژوهش در آموزش   .1

رستاری و مامایی جامع نگر فصلنامه پ  .2  

دانشگاه علوم پزشکی کردستان   یو پیراپزشک ییماما  ، یفصلنامه پرستار  .3  

4.  High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention 

5.  Health Expectations 

6.  International Journal of Cancer Management 

7.  International Journal of Education & Literacy Studies 

8.  Contemporary Nurse 

9.  Advances in Nursing and Midwifery 



 

 داوری طرح های تحقیقاتي  •

 

 

 

 

 داوری همايش ها و كنگره ها  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده  تحقیقاتي تصويب  هایپروژه •

ف 
ردي

 

 مجری يا همکار  عنوان طرح تحقیقاتي مصوب
سال 

 تصويب

بررسی فرهنگ ایمنی بیمارازدیدگاه کارکنان شاغل درمراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال    .1

91 
 91 همکار اصلی طرح 

دستورات مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی پیوند  بررسی وضعیت پیروی از   .2

 92عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال  
 92 مجری طرح 

بررسی کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتال به آنژین صدری با کنترل حمایت اجتماعی درک    .3

 1394کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال شده در بیماران مراجعه 
 93 مجری طرح 

بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته پزشکی از کیفیت آموزش دوره بالینی در مراکز    .4

 1393درمانی شهر رشت در سال  -آموزشی
 93 همکار اصلی طرح 

دربیماران تحت مداخله عروق کرونر از طریق  بررسی عوامل مرتبط با پیروی از درمان دارویی   .5

 1393پوست )آنژیوپالستی عروق کرونر( در مرکز آموزشی درمانی دکترحشمت رشت در سال 
 93 مجری طرح 

بررسی کیفیت اموزش مهارت های بالینی در مرکز مهارت های بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی    .6

 دانشگاه علوم پزشکی 
 93 همکار اصلی طرح 

بررسی علل غیبت از کالس در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال    .7

1393 
 93 همکار اصلی طرح 

بررسی وضعیت  تدریس بالینی اساتید از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن    .8

 1393در سال 
 93 مجری طرح 

درمانگاهی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال  بررسی وضعیت آموزش   .9

1394 
 94 همکار اصلی طرح 

 نام مركز رديف 

 مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی 1

 مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق  2

 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   3

 نام همايش رديف 

96های مزمن : دیابت در سال دومین کنگره ملی مراقبت از بیماری   .1  

96چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب در سال    .2  

96پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال   .3  

97پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب در سال   .4  

98توانمندسازی بیمار و خانواده اولین کنگره ملی آموزش و   .5  



 

10.  
 93 همکار اصلی طرح  طراحی و ارزشیابی مولتی مدیای آموزشی پروتزهای دندانی در دانشجویان دندانپزشکی

بررسی ادراکات بیماری و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز    .11

 1393آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 

همکار اصلی طرح  

 طرح
93 

ارتباط سطح فعالیت بدنی با برخی پرامترهای بیوشیمی خون در افراد مبتال به انفارکتوس میوکارد    .12

 94مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال مراجعه کننده به 
 94 همکار اصلی طرح 

بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و فقدان لذت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به    .13

1395مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال نارسایی قلبی مراجعه کننده به   
 95 مجری طرح 

بیماری با افسردگی در بیماران مبتال به بیماری کرونری قلب تحت  بررسی همراهی درک از    .14

95مداخله کرونری جلدی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال  
 95 همکار اصلی طرح 

مقایسه وضعیت آگاهی ، نگرش و عملکرد تغذیه ای بیماران مبتال به سندرم حاد کرونر در    .15

مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت بدو ورود ، حین ترخیص در   
 95 همکار اصلی طرح 

16.  
 96 مجری طرح  طراحی و اعتباریابی پرسشنامه استقالل حرفه ای پرستاران بالینی

شاغل   ینی آن در پرستاران بال یکننده ها ینیب  شیو پ یاستقالل حرفه ا تی وضع یبررس  .17

 ران ی در ا
 1400 مجری طرح 

  سی اسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیو عوامل مرتبط با آن در ب  یزندگ  تیفیک یبررس  .18

 1400سال  الن ی اس گکننده به انجمن اممراجعه
 1400 مجری طرح 

شده   لیدر پرستاران تازه فارغ التحص  منیبا ارائه مراقبت ا  یارتباط استقالل حرفه ا یبررس  .19

 1400در سال الن یاستان گ ی درمان  یاورژانس مراکز آموزش  ی شاغل در بخشها
 1400 مجری طرح 

همکار اصلی طرح   مراقبت سالمندان  تیر یمد  ینظرات افراد صاحبنظر در مورد مولفه ها نییتب  .20

 طرح
1400 

 

 ترجمه و تالیف كتاب  •

 ناشر  سال ترجمه مترجمان عنوان ترجمه  رديف 

 جامعه نگر  1396 لیال روحی  دکتر –دکتر فاطمه جعفرآقایی  راهنمای سریع پرستار رادیولوژی  1

 

 

 دوره های آموزشي گذرانده شده: •

 نام بازآموزی، كارگاه و غیره

 

 تاريخ برگزاری محل برگزاری  طول مدت دوره 

 End noteکارگاه 

 

27/7/91 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  یک روز   

شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری و مامایی  یک روز  SPSSکارگاه آموزشی   9/9/91  

21/2/92 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  یک روز   کارگاه مقاله نویسی فارسی   

 کارگاه کشوری اخالق در چاپ  

 

17/7/92 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  یک روز   

آموزش پزشکی دانشگاه  مرکز مطالعات و توسعه  یک روز  small group & lectureپانل آموزشی روش های تدریس:

 علوم پزشکی گیالن 

16/4/93  

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی دینی و  

 تعلیم و تربیت اسالمی 

ساعت  30 تا   14/4/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  

19/4/93  

 پانل آموزشی پزشکی جامعه نگر :

Community Based Medical Education 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز 

 علوم پزشکی گیالن 

13/5/93  



 

 کارگاه آموزش پزشکی 

 )دوره مقدماتی( 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  استاد توانمند 

 علوم پزشکی گیالن 

25/5/93  

آموزش پزشکی دانشگاه  مرکز مطالعات و توسعه  یک روز  برنامه ریزی درسی 

 علوم پزشکی گیالن 

26/5/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  روش ها و فنون تدریس 

 علوم پزشکی گیالن 

27/5/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  انواع آزمون و تحلیل آزمون 

 علوم پزشکی گیالن 

28/5/93  

یادگیری -یاددهیمحیط های  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  

 علوم پزشکی گیالن 

29/5/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  پژوهش در آموزش 

 علوم پزشکی گیالن 

30/5/93  

توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  مرکز مطالعات و  یک روز  پانل آموزشی اخالق و حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی گیالن 

10/6/93  

 بومی سازی ابزار تحقیق 

 

ساعت  6 11/6/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت    

 روش تحقیق در علوم بهداشتی

 

ساعت)دو   12

 روز( 

17/6/93و  16/6/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   

Medical Journalism 12   ساعت)دو

 روز( 

20/6/93و  19/6/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت   

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  Clinical Keyآشنایی با بانک اطالعاتی 

 علوم پزشکی گیالن 

2/7/93  

 MAXQDAتحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار  

 

 

14/12/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  یک روز   

 پانل اموزشی آموزش از راه دور 

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز 

 علوم پزشکی گیالن 

14/7/93  

روز یک   پانل اموزشی برنامه درسی و برنامه درسی اصلی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   

 علوم پزشکی گیالن 

19/8/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز   یادگیری الکترونیکی E-learningکارگاه آموزشی 

 علوم پزشکی گیالن 

30/7/93  

1/6/94 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  یک روز  کارگاه مهارت های بالینی  

5/9/93 دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت  یک روز   فرایند پرستاری   

 پانل آموزشی  آموزش ادغام یافته 

(Integrated Education) 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز 

 علوم پزشکی گیالن 

10/9/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  پانل آموزشی روش های ارزشیابی بالینی

 علوم پزشکی گیالن 

15/10/93  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   یک روز  OSCEژورنال کالب 

 علوم پزشکی گیالن 

30/11/93  

ساعت   4به مدت  Pubmedکارگاه جستجو در  معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم   

شاپور اهواز پزشکی جندی    

18/12/95  

ساعت   4به مدت  Scopusکارگاه جستجو در  معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم   

 پزشکی جندی شاپور اهواز 

24/2/96  

روز   systematic review & meta- analysis 3کارگاه   

ساعت(  15)  

معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم  

اهواز پزشکی جندی شاپور   

1/3/96و2و3  

19/5/96 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  یک روز  هموویژالنس   



 

MENDELEY  ساعت   4به مدت  رفرنس نویسی و معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم   

 پزشکی جندی شاپور اهواز 

3/8/96  

  20به مدت  تبیین برنامه های راهبردیدوره آموزشی 

 ساعت 

منابع معاونت توسعه مدیریت و   

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

5/12/96و6  

ساعت   4به مدت  کارگاه نگارش مقاالت مروری  دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گیالن 

16/7/97  

ساعت   6به مدت  کارگاه اعتباربخشی آموزشی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه   

 علوم پزشکی گیالن 

11/5/97  

ساعت   6به مدت  کارگاه نقد داوری مقاالت   دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گیالن 

4/11/97  

ساعت   6به مدت  کارگاه مقاله نویسی  دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گیالن 

5/11/97  

" آموزش بالینی با تاکید برآموزش در کارگاه اموزشی 

 بخشهای بستری" 

  12به مدت 

 ساعت  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  

اصفهان علوم پزشکی    

14/7/99  

ساعت   3به مدت  وبینار آموزشی اخالق در پژوهش  دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گیالن 

9/10/99  

ساعت   2به مدت  وبینار انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله  دانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گیالن 

24/10/99  

 

 

 افتخارات و جوايز:  •

 عنوان  رديف 

95در سال علوم پزشکی گیالن پژوهشگر برگزیده دانشگاه  1  

97در سال علوم پزشکی گیالن پژوهشگر برگزیده دانشگاه  2  

 

 

 

 ()دانشگاهي ، كشوری ، بین المللياخذ جوايز از جشنواره ها و المپیادهای معتبر علمي  •

 مرجع اهدا كننده  نوع عنوان  رديف 

 هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1

عنوان فرایند :ارتقاء سطح آزمون های پیشرفت تحصیلی برگزار شده در گروه قلب 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  فرایند برتر استانی 

 هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری 2

پژوهشی در علوم پزشکی به  -عنوان فرایند: مشاوره آنالین موضوعات آموزشی

 Connect Adobe روش وبینار به کمک نرم افزار 

معاونت اموزشی وزارت   فرایند قابل تقدیر کشوری 

 بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

 شی شهید مطهری نهمین  جشنواره آموز  3

در   2عنوان فرایند:  طراحی و اجرای مولتی مدیای پروتزهای ثابت دندانی 

 iSpringدانشجویان دندانپزشکی به کمک نرم افزار 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  فرایند برتر استانی 

 

 


