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 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن داده های  -سامانه ملي اطالعات زيست پزشكي و سالمت 

 كارنامه علمي كامل -فريبا عسگری کترد

 اطالعات فردي 

 asgari_f@gums.ac.ir پست الكترونيك 

 آموزش پزشکی آخرين رشته تحصيلى 

 فریبا عسگری  نام کامل 

 اصفهان لوم پزشکیدانشگاه ع رک محل اخذ آخرين مد

 اطالعات شغلي 

 نشگاه علوم پزشکی گيالن دا محل خدمت 

 ( PhDدکتری تخصصی ) درجه علمي

 استادیار  مرتبه علمي

 رسمي قطعي وضعيت استخدامي

 تمام وقت  نوع خدمت 

 اطالعات تماس 

 رشت  شهر 

 Iran كشور

 

 سوابق شغلي 

 تاريخ خاتمه شروع يخ تار سازمان محل خدمت  ها عناوين مسئوليت #

1 
انشکده  عضو شورای پژوهشی د

 مایی شهيدبهشتی پرستاری وما
دانشکده پرستاری و مامایی  

 شهيدبهشتی رشت 
 تاکنون 1389

2 
 HSR عضوشورای سياستگذاری

 دانشگاه
 1392 1388 معاونت آموزشی دانشگاه 

3 
عضو هيات تحریریه فصلنامه  

مرکز مطالعات و   پژوهش در آموزش
 پزشکی  ش علومزوآمه توسع

زش علوم  مرکز مطالعات و توسعه آمو
 دانشگاه زشیپزشکی معاونت آمو

 تاکنون 1386

4 
استاد مشاوردانشجویان پرستاری 

 1387ورودی 
دانشکده پرستاری و مامایی  

 شهيدبهشتی رشت 
1387 1390 

5 
استاد مشاوردانشجویان پرستاری 

 1396ورودی
دانشکده پرستاری و مامایی  

 شت تی رشهيدبهش
1397 1400 

6 
زی  مسئول تدوین برنامه ری

معاونت    یاستراتژیک و عمليات
 آموزشی دانشگاه 

 1391 1386 آموزشی دانشگاه  معاونت 
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7 
  مسئول کميته پژوهش در آموزش

 معاونت آموزشی دانشگاه 
 1391 1386 معاونت آموزشی دانشگاه 

8 
 عضو کميته نوآوری ودانش پژوهی 

 معاونت آموزشی دانشگاه 
 1389 موزشی دانشگاه نت آمعاو

1391 
1400..... .  

9 
معاونت  مسئول ارزشيابی بيرونی
 آموزشی دانشگاه 

 1391 1390 شگاه معاونت آموزشی دان

9 
توسعه  بالقوه  قطبژه وعضو پر

فراهم آوری و   یرشته ا ن ي دانش ب
 ند اعضاءپيو

 تاکنون 1400 شگاهمعاونت آموزشی دانواحد مرجعيت.

10 
می دانشجویان سئول المپياد علم

 وم پزشکی د.ع.پ گيالن عل
 شگاه معاونت آموزشی دان

1388 
 1398و 1388-1390

 ونتاکن

11 
مسئول حيطه مدیریت المپياد  

علمی دانشجویان علوم پزشکی  
 د.ع.پ گيالن

 شگاه معاونت آموزشی دان
1388 1390 

12 
مسئول حيطه آموزش پزشکی  
المپياد علمی دانشجویان علوم  

 ن پزشکی د.ع.پ گيال

 شگاه معاونت آموزشی دان
 تاکنون... 1398

13 
مسئول کميته ارزشيابی مرکز  

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
 دانشگاه

 شگاه معاونت آموزشی دان
 تاکنون... 1398

14 
مسئول کميته توانمندسازی  

دانشکده پ.م شهيد   EDOاساتيد  
 بهشتی رشت 

 شگاه معاونت آموزشی دان
1397 

 تاکنون...

15 
علمی مرکز تحقيقات هيات  محقق 

آموزش پزشکی دانشگاه علوم  
 پزشکی گيالن 

 شگاه معاونت آموزشی دان
1397 

 تاکنون...

16 
مرکز  عضوشورای پژوهشی 

زش پزشکی دانشگاه  تحقيقات آمو
 علوم پزشکی گيالن 

 شگاه معاونت آموزشی دان
 تاکنون... 1399

17 

معاون مدیریت مرکزمطالعات و  

توسعه آموزش علوم پزشکی  
 دانشگاه

 شگاه معاونت آموزشی دان

 تاکنون... 1400

     
 

 

 

 

 عاليق تحقیقاتي 

  عنوان عالقمندى #

1 All management topics (such as: crisis, critical thinking, decision making and ....)  

2 New methods of teaching and evaluation  

3 Topics Law and Medical Ethics  

  (...انتقادی ،تصميم گيری وتفکرن ، کليه مباحث مدیریت )نظير: بحرا 1

  يابیرزش وا روش های نوین تدریس  2

  پزشکی  ق و اخالقمباحث حقو  3
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 ریس شده دوره های تد

 تدریستاريخ  مکان تدریس  مقطع   دروس عناوين  #

 پرستاری یت خدمات مدیر 1
دانشکده پرستاری مامایی   کارشناسی 

 شهيدبهشتی رشت 
1390-1381 

 پرستاریوکاربردآن دریت  اصول مدیر 2
پرستاری مامایی  دانشکده  کارشناسی 

 هشتی رشت شهيدب
1384 

 گاهیاصول مدیریت در علوم آزمایش 3
دانشکده پرستاری مامایی   ناسی کارش 

 شهيدبهشتی رشت 
1387 

 ول مدیریت در اطاق عمل اص 4
دانشکده پرستاری مامایی   کارشناسی 

 ی رشت شهيدبهشت
88-1386 

 دربيهوشی  ول مدیریتاص 5
دانشکده پرستاری مامایی   ی کارشناس 

 ی رشت شهيدبهشت
89-1388 

 برنامه ریزی درسی  6
 کارشناسی ارشد 
 آموزش مامایی 

ه پرستاری مامایی  شکددان
 ی رشت شهيدبهشت

 نتاکنو 1394

 روشهای آموزش به مددجو  7
 کارشناسی ارشد 

داخلی  -پرستاری کودکان
 جراحی 

دانشکده پرستاری مامایی  
 تاکنون 1394 ی رشت شهيدبهشت

8 
تدر فنون  و  تمر  سیروشها  -ی نظر)  سیتدر  ن ی و 

 ی(ملع
 کارشناسی ارشد 

 باروری بهداشت -آموزش مامایی
دانشکده پرستاری مامایی  

 ی رشت شهيدبهشت
 نتاکنو 1394

 بالينی  های بخش در  پرستاری خدمات  مدیریت 9
 کارشناسی ارشد 

داخلی  -ستاری کودکانپر
 جراحی 

دانشکده پرستاری مامایی  
 تاکنون1392 ی رشت شهيدبهشت

 نواده و وخاددجروش های آموزش به م 10
 کارشناسی ارشد 

 ویژه   مراقبت های    پرستاری
نشکده پرستاری مامایی  اد

 ی رشت شهيدبهشت
 تاکنون 1400

11 
ی و طراحی و ارزشيابی  طرح و برنامه ریزی درس 

 آموزشی سيستم 

 

 کارشناسی ارشد 
 آموزش مامایی 

دانشکده پرستاری مامایی  
 ی رشت شهيدبهشت

 نتاکنو 1394

 ا یوبالها ،حوادث دراورژانس تیریاصول مد 12
 کارشناسی ارشد 
 پرستاری اورژانس 

  دانشکده پرستاری مامایی
 ی رشت تدبهششهي

 نتاکنو 1398

   (1اورژانس  اورژانس پيش بيمارستانی)پرستاری 13
 کارشناسی ارشد 
 پرستاری اورژانس 

دانشکده پرستاری مامایی  
 ی رشت شهيدبهشت

 نتاکنو 1398

14 

 مدیریت ورهبری در آموزش پرستاری

 

 دکتری تخصصی پرستاری  
(PhD )   دانشکده پرستاری مامایی

 ی رشت شهيدبهشت
 نتاکنو 1395

 

 هاي تدريس شده كارگاه 

 تاريخ برگزارى  گروه هدف سازمان برگزار کننده  هاى آموزشىها و دوره عناوين کارگاه  #

 ش نویسیارگز 1
دانشکده پرستاری مامایی  

 شهيدبهشتی رشت 
دانشجویان کارشناسی  

 8ستاری ترم پر
1390-1381 

 TQM)) مدیریت جامع کيفيت  آشنایی بامفاهيم پایه 2
دانشکده پرستاری مامایی  

 يدبهشتی رشت شه
 1384-85 اعضاءهيئت علمی  

 مدیریت زمان 3
شگاه علوم  معاونت آموزشی دان
 يالن پزشکی گ

دانشجویان استعداددرخشان  
 دانشگاه

88-1387 

 عملکرد  ارزشيابی  4
وم  ی دانشگاه علمعاونت آموزش 

 ن پزشکی گيال
 1386-88 اعضاء هيئت علمی

5 

 اخالق حرفه ای 

 

دانشکده پرستاری مامایی  
 يدبهشتی رشت شه

دانشجویان کارشناسی  
 5پرستاری ترم 

 تاکنون1398
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 ارتقاء کيفيت خدمات و اعتباربخشی 6
دانشکده پرستاری مامایی  

 يدبهشتی رشت شه

  ارشد   دانشجویان کارشناسی
-کودکان-انسرژاوپرستاری 

 ه سالمت جامع-داخلی جراحی
 تاکنون1398

7 

 پژوهش در آموزش پزشکی 

 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم  
 پزشکی گيالن  

 تاکنون 1399 سال 5اعضاءهيئت علمی زیر

 فرایندهای نوآورانه وجشنواره شهيد مطهری  8
معاونت آموزشی دانشگاه علوم  

 پزشکی گيالن  
 تاکنون 1399 سال 5اعضاءهيئت علمی زیر

 شيابی آموزشی ارز 9
معاونت آموزشی دانشگاه علوم  

 پزشکی گيالن  
 تاکنون 1399 سال 5اعضاءهيئت علمی زیر

10 
پزشکی آموزش  دانشجویان  گی  ادآم )  مبانی  برای 

 ( حيطه آموزش پزشکی المپياد علمی 
معاونت آموزشی دانشگاه علوم  

 پزشکی گيالن  

المپياد علمی   داوطلبين
لوم پزشکی  دانشجویان ع

    کشور
 تاکنون 1399

 خدمات مبتنی برشواهد  11

 

دانشکده پرستاری مامایی  

 يدبهشتی رشت شه

  ارشد   دانشجویان کارشناسی

 ویژه پرستاری  
 تاکنون1399

12 
  بالينی روش های نوین ارزشيابی

(,DOPS,OSCE,MSF,… ) 
دانشکده پرستاری مامایی  

 يدبهشتی رشت شه
 تاکنون1399 سال 5اعضاءهيئت علمی زیر

13 

 تحليل آزمون 

 برنامه درسی پنهان چيست؟

 

دانشکده پرستاری مامایی  
 يدبهشتی رشت شه

 1399 اعضاءهيئت علمی  

 روش های نوین تدریس  14
دانشکده پرستاری مامایی  

 يدبهشتی رشت شه
 1398 علمی اعضاءهيئت 

15 
 (OSCEکارگاه برگزاری آسکی )

 

دانشکده پرستاری مامایی  
 يدبهشتی رشت شه

 1397 علمی اعضاءهيئت 

 

 

 

 
 

 
 

 دانشجويان تحت مشاوره 

 سال پايان  محل اجرا  (مجرى )دانشجو عنوان  #

1 
راهن دفترچه  تاثير  رضایبررسی  برميزان  بيهوشی  ت  مای 

خابی در نيمه دوم سال  جراحی انت وآگاهی بيمار قبل از عمل
 در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت  1389

 1390 مرکز آموزشی درمانی رازی رشت  ی( زشکشجوی پناریحانه صابر افقی)د

2 
کلينيک   به  کننده  مراجعه  بيماران  رضایتمندی  بررسی 

 1389 الدندانپزشکی د.ع.پ گيالن درس 
 1390 ندانپزشکیکلينيک های دانشکده د  (علی صابر)دانشجوی دندانپزشکی

3 
سازمان   اصول  به  نسبت  پرستاران  دیدگاه  ارتباط  بررسی 

رضا  ه یادگيرند شغلی  با  درمراکز   ویت  آنان  تعهدسازمانی 
 گيالن  آموزشی درمانی

ال ناز اصغری)دانشجوی کارشناسی ارشد  
 ( پرستاری

 1388 درمانی گيالن   -مراکز آموزشی 

4 
پرس  كار  از  غيبت  بر  موثر  عوامــل  در  بررسي  شاغل  تاران 

درماني آموزشي،  علـوم   مراكـز  دانشگاه  به  وابستــه 
 رشت در شهر  پزشكــي گيالن

سعيده رنجبر)دانشجوی کارشناسی ارشد  
 ( پرستاری

 1387 درمانی گيالن   -مراکز آموزشی 

5 
دانشجویان دیدگاه  ای  مقایسه  پرستاری    بررسي  پرسنل  و 

گي درموردبيمارستانهای  پرستا الن  پرسنل  در  نقش  ری 
ی )دانشجوی  محمداسحاق محمد
 ی( پرستار دکارشناسی ارش 

 1386 درمانی گيالن   -مراکز آموزشی 
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  آموزش بالينی دانشجویان پرستاری

6 
وضعيت   دانشکپيشرفت  بررسی  دانشجویان  ده  تحصيلی 

با   مرتبط  و عوامل  بهشتی رشت  مامایی شهيد  و  پرستاری 
 1390-91آن در سال تحصيلی 

 پرتو ساره 
 

 الن يگ  یدانشگاه علوم پزشک
 

1391 
 

7 
دانشجویان    تعيين در  مرتبط  عوامل  و  تحصيلی  فرسودگی 
کاس ا کارشن و  ای  دانشگارشناسی  پزشکی  رشد  علوم  ه 

 1393گيالن درسال تحصيلی 
 1393 گيالن دانشگاه علوم پزشکی  سودابه قليزاده 

8 

بررسی ارتباط عزت نفس با موفقيت تحصيلی دانشجویان  
1393در سال علوم پزشکی گيالن    

  

 1394 گيالن دانشگاه علوم پزشکی  مریم ميرزایی

9 

ت اخالقی در  ساسي کار با حمحيط  طیبررسی ارتباط بين شرا
پرستاران شاغل در کليه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت  

 94-95سال 

 

 1395 گيالن دانشگاه علوم پزشکی  ثمانه شعيبی

10 

  به   کودکان   ی درپرستار  اژیتر  اصول  آموزش   یاثربخش  یررس ب
  ی ريگ  ميوتصم  دانش  زانيبرم  امديبرپ  یومبتن  یسنت  ی  وه يش 
  علوم   دردانشگاه  یپرستار   ی  عرصه   نایدانشجو  ینيبال

 1399 درسال الن يگ یپزشک

 کسری محبی 

 1400 الن يگ  یدانشگاه علوم پزشک

11 

در ارزشيابی بالينی درس    MCQو    SCTبررسی آزمون های    

 جویان دندانپزشکی رشت بيماریهای دهان و دندان دانش

 

 1399 الن يگ  یدانشگاه علوم پزشک محمدپورم حسا

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 مقاالت چاپ شده

 مشخصات مجله  نگارندگان  عنوان  ردیف 
ل سا

 چاپ
ع ون

 چاپ
نوع 
 مقاله 

1 

Comparison between 

lecture-based and 

small-group 

discussion-based 

methods in 

management courses 

for nursing and 

midwifery students 

 

Fariba Asgari 

Ameneh Dadgaran 

 

Procedia 

Social and Behavioral Sciences 
2012 abstract Original 

       

2 

Status of the 
elderly people in 

the northeastern of 
Rasht 

F,Asgari H,Mahjoob Moadab Journal of Disability and Oral Health,Vol:7 August2006,No:2 2006 abstract  

3 Study of situation H,Mahjoob Moadab F,Asgari Journal of Disability and Oral Health,Vol:7 August2006,No:2 2006 abstract  
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of elderly residents 
in an elderly 
nursing home 

4 

تاثيرآموزش مهارتهای  
بالينی اساسی دوره  

 زنان
ان  رعملکرددانشجویب

 اه پزشکی دانشگ
 علوم پزشکی گيالن 

ی ،  جر شارمسيده ها 
 فریباعسگری 

 1390 درعلوم پزشکی اصفهاننی آموزش مجله ایرا

  مقاله
 کامل 

  مقاله
 کامل 

5 

بررسی آمادگی  
اعضای هيات علمی  

دانشگاه علوم  
پزشکی گيالن  
 درموردیادگيری 

الکترونيک وعوامل  

 مرتبط با آن

فریبا عسگری ،  عاطفه قنبری ، 
 ماهدخت طاهری 

موزش پزشکی مرکز مطالعات و  دوفصلنامه گام های توسعه در آ
 آموزش علوم پزشکی کرمان سعه تو

1390 

  مقاله
 کامل 

  مقاله
 کامل 

6 

مقایسه ویژگی های  
تدریس اثربخش از  
دیدگاه مدرسين و  
دانشجویان علوم  

 ن الگي پزشکی

 فریبا عسگری،هاجرمحجوب مودب
کز مطالعات و  آموزش پزشکی مرهای توسعه در   دوفصلنامه گام

 1 کرمان ،دوره هفتم شماره  وم پزشکیآموزش عل  توسعه 
1389 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

7 

بررسي استرس حاد،  
اختالل استرس پس  
از سانحه و كيفيت  

زندگي بعد از سوانح  
در مصدومين   رانندگي

شده در    بستري
ن پورسيناي  بيمارستا

رشت طي سال  
1388 

عاطفه قنبری ،  عيما خدادادی، ن
شاهرخ یوسف زاده ، فاطمه 

فریبا عسگری ،   ينی ،مسک
 کوچک زاده 

 1389 پژوهشي فيض کاشان  –لنامه علمي صف

 
 
 

  مقاله
 ل کام

 
 
 

  مقاله
 کامل 

8 

بررسی عوامل  
موثربردیدگاه پرستاران  

شاغل  
دربيمارستانهای  

ت نسبت به  شهررش 
 یادگيرنده  سازمان

ت ، کاظم الناز اضغری ، خالقدوس 
 فریبا عسگری  نژاد،

 1389 ( اردبيل )سالمت مجله دانشکده پرستاری ومامایی 

  مقاله

ل کام  
  مقاله

 کامل 

9 
بررسی رعایت ضوابط  
استاندارد بخش های  
 اورژانس شهر رشت 

 فریبا عسگری ، مریم شریفی 
ستگذاری کيفيت و مدیریت نظام  نشریه پژوهشی علمی درزمينه سيا 

 30اره همای سالمت ،شم المت س 
1388 

ه  المق
 كامل 

مقاله  
 كامل 

10 

تدریس اثربخش  
کردی براساس  ،روی
بی تدریس توسط  ارزیا

 دانشجویان

ابراهيم نصيری ، فریبا عسگری ،  
بهادری ، فغانی ، قاسمی ،  

 معقول شهين 

علوم   فصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 11،شماره پزشکی گيالن 

1387 
مقاله  
 كامل 

  مقاله
 كامل 

11 
درونی گروه   يابی ارزش 

 آموزشی روانپزشکی 

راهيم زعيمی ،  رنيا ،ابدکتر مدب 
 ی ، دکتر نجفی ، دکتر فریباعسگر

 نظيفی، زکی پور

فصلنامه ،آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  
 9گيالن ،شماره پزشکی

1386 
مقاله  

 مل كا
مقاله  
 كامل 

12 

نگرش دانشجویان  
  پرستاری نسبت به

ادگيری  عوامل موثربری
 بالينی 

 هاجر محجوب ،فریبا عسگری 
توسعه آموزش علوم   ه آموزش پزشکی مرکز مطالعات ونامفصل

 10،شماره ن پزشکی گيال
1386 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

13 

بررسی عوامل  
بازدارنده انجام تحقيق  

ات  از دیدگاه اعضاء هي
 علمی دانشگاه علوم

 پزشکی گيالن 

 ر،فریبا عسگری ربيع اله فرمانب 
گيالن، دوره دهم فصلنامه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 54 ،شماره
1384 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 
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14 

مقایسه تفکر انتقادی  
دانشجویان ترم اول و  

آخر مقطع  
 کارشناسی پيوسته

 پرستاری 

 اجر محجوب فریبا عسگری ، ه 
ش علوم  فصلنامه ،آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموز

 8 الن ،شمارهيگ پزشکی
1384 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

15 

بررسی نظر بيماران  
ایت  در موردرع

قلمروانسانی آنان  
ادر مراقبتی  توسط ک

بخش های   درمانی در 
داخلی مراکز  

آموزشی ، درمانی  
 - شهر رشت 

 فریباعسگری 
 ژه نامه اینترنتی (اصول بهداشت روانی،شمارهوهشی )ویپژ–علمی 

1 
1383 

مقاله  
 كامل 

ه  المق
 كامل 

16 
کيفيت خدمت رسانی  

در بخش  به بيماران 
 فوریتها 

جر محجوب ،  فریبا عسگری ، ها
ر جمالی ، حسين خانجانی منوچه

رسول وهابی ، محمد   ، سيد
 امانی ، نوشين زمانی 

الع رسانی پزشکی دانشگاه  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و اط
 18ماره ،ش 1383پزشکی ایران،سال هفتم، علوم 

1383 
اله  قم

 كامل 
مقاله  
 كامل 

17 
آمادگی در برابر  

 بيوتروریسم
 فریباعسگری 

 ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکیانشکده هافصلنامه د
 گيالن

1381 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

18 

نظام مند بر   ی مرور
م شده  مطالعات انجا

  زانيم  نهي در زم
پزشکان   یتوانمند
تازه فارغ   یعموم
نه  در آستا و  ليالتحص
در   یلي التحصفارغ 

 ران یکشور ا

علی فخاری،سپيده طاهره چنگيز، 
  بایجمشيدیان،سولماززارع،فر

 عسگری 

 پزشكي آموزش  در  توسعه  هاي گام
 شماره دوازدهم، دوره    پزشكي آموزش توسعه و  العاتطم مركز جلهم

 1394، 325-343:ص دوم،
1394 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

19 

مقایسه تاثيرآموزش  
درس اصول مدیریت  

به دو روش سخنرانی  
وبحث درگروه های  

کوچک برميزان  
یادگيری دانشجویان  

 مامایی  پرستاری و

 

فریبا عسگری،آسيه  
 خوش نظر طاهره  صدیقی، 

، بهار  75،شماره  25سال فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر،
3941  

 

 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

20 

بررسی همبستگی 
خودکارآمدی  

باعملکردبالينی  
دانشجویان پرستاری  

 کارآموز درعرصه 

 

  فریباحقانی،فریباعسگری
 مودب  ،سولماززارع،هاجرمحجوب

 (1) 1392،5فصلنامه پژوهش درآموزش علوم پزشکی .بهاروتابستان 
 

1392 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

21 

پژوهش  ی موضوعات اولویت بند

 شکده  دان  آموزشدر

 پزشکی دانشگاه  

 علوم پزشکی گيالن 

فریبا   ،شادمان نعمتی      
عاليا   ،آبتين حيدرزاده ،سگریع

محمد هادی   ،صابری
 سودابه حدادی  ،بهادری

 

 1391 زمستان و   پژوهش درآموزش علوم پزشکی پایيز
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

22 

تاثير آموزش مهارتهای بالينی  
   زناناساسی دوره 

برعملکرد دانشجویان پزشکی   

 شارمی،هاجر   يده س 
 ی فریباعسگر

،تابستان                     ایرانی آموزش درعلوم پزشکی     مجله 
1390(.11  )1 

1390 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://rme.gums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 دانشگاه علوم پزشکی 

 گيالن   

23 

بررسی آمادگی اعضای هيات  
   دانشگاه علوم علمی

 در   پزشکی  گيالن 

 مورد یادگيری 

 الکترونيک و   

 عوامل مرتبط با آن

 عسگری، قنبری،فریبااطفه ع
 ماهدخت طاهری 

مجله مرکز    شکی ،درآموزش پز ه گام های توسع
پزشکی کرمان .دوره    موزشمطالعات  و توسعه آ 

 1390.لهشتم.شماره او
1390 

مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

24 

Effect of External Use of 

Sesame Oil in the Prevention of 

Chemotherapy-Induced 

Phlebitis in Children with 

Acute Lymphoblastic 

Leukemia (ALL). 

 
Mosayebi Nadia, SHAFIPOUR 
SEYEDEH ZAHRA, Asgari 
Fariba, ATRKARROUSHAN 
ZAHRA, PASDARAN ARDALAN 

Iranian Journal of Pediatric Hematology  

and Oncology,7(4)198-206 

 

2017 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

25 

A Systematic Review of Studies 

on General Medicine 

Comprehensive Exams in Iran 

 Tahereh Changiz,Fariba 
Asgari,Nikoo Yamani 

Journal of Research in Medical and Dental Science | 

Vol. 4 | Issue 4 | October-December 2017 2017 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

 
 

 * 
 

 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

26 

Moral distress and related 

factors among emergency 

department nurses 

Kamyar Jalali, Rasoul Tabari-
Khomeiran, Fariba Asgari, Mitra 

Sedghi-Sabet, Ehsan Kazemnejad 

Eurasian J Emerg Med. 2019;18(1): 23-7 2019 
مقاله  
 كامل 

مقاله  
 كامل 

27 

Psychological 

Distress and Coping 

Strategies Among 

Clinicians and 

Medical Students 

During the COVID-

19 Pandemic: A 

Cross-sectional Study 

in Guilan, Iran 

Ali Monfared, Leila Akhondzadeh, 
Robabeh Soleimani, Saman 
Maroufizadeh, Somaye Pouy  

and Fariba Asgari, * 

Shiraz E-Med Journal (Shiraz E-Med J. 2021 May; 22(5):e109764) 
2020 

Original 
article 

Original 
article

  

28 

The Necessity of 

Move towards Virtual 

Clinical Teaching in 

the COVID 19 

Pandemic: 

Introducing the SAID 

Model for Clinical 

Teaching of 

Endocrine Diseases 

by Webside Teaching 

Method 

Mehrdad S, Dadgaran I, Taheri 
Ezbarmi Z, Taheri M, Asgari F, 

L Akhoundzadeh 

Research in Medical Education Journal 

(Research in Medical Education. 2020:12 (4); 1-4) 
2020 

Original 
article 

Original 
article

  

29 

 

survey of medical 

students' attitudes and 

practices towards 

narcotics and 

Shahab Dastmardi , Morteza 
Rahbar Taromsari, Hamid 

Mohammadi Kojidi, Ardalan 
Majidinia, Fariba Asgari Bozayeh, 

Journal of Current Biomedical Reports (Volume 2, Number 3, 2021 ) 

 
2021 

Original 
article 

Original 
article

  

http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
http://ijpho.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=en
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=860189
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=803881
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=803881
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=226263
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=226263
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=822222
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=822222
https://www.sid.ir/EN/JOURNAL/SearchPaper.aspx?writer=424642
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_24287/EAJEM-18-23-En.pdf
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_24287/EAJEM-18-23-En.pdf
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_24287/EAJEM-18-23-En.pdf
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psychotropic drugs Kourosh Delpasand 

27 

Investigating the 

Work Environment 

Conditions and Its 

Effect on the Moral 

Sensitivity of Nurses 

Working in Health-

Education Centers of 

Rasht 

 

Samaneh shoeibi, Fariba 
Asgari  ,  Rasoul Tabari ,Mitra 
Sedghi, Ehsan Kazemnezhad 
Leili 

Journal of Pharmaceutical Research 
International DOI: 10.9734/jpri/2019/v28i130193 

 
2019 

Original 
article

  

Original 
article 

 
 

 
 

   

28 

Moral Distress and 

Related Factors 

Among Emergency 

Department Nurses 

Kamyar Jalali,Rasoul Tabari, 
Fariba Asgari, Ehsan 

Kazemnezhad Leili 

Eurasian Journal of Emergency Medicine 18(1):23-27 

DOI: 10.4274/eajem.galenos.2018.78941 
 

2019 
Original 
article

  

Original 

article 

29 

Investigating the 

relationship between 

academic burnout and 

educational factors 

among students of 

Guilan University of 

medical sciences 

Soodabeh Gholizadeh 
Sarcheshmeh, Fariba Asgari  , 

 , Minoo Mitra Chehrzad  , 
Ehsan Kazemnezhad Leili 

AIMS Medical Science 

2019, Volume 6, Issue 3: 230-238. doi: 10.3934/medsci.2019.3.230 

 

2019 

Original 
article

  

Original 
article 

 

 

  2019 
Original 
article

  

Original 
article 

30 

Study the relationship 

between medical 

sciences students' 

self-esteem and 

academic 

achievement of 

Guilan university of 

medical sciences 

Maryam Mirzaie, Fariba Asgari 

 Rasoul Tabari  , Ehsan 
Kazemnezhad Leili 

Journal of Education and Health Promotion 7(1):52 

 
2018 

Original 

article 

 
 
 

 
Original 
article 

 

 

 

 قاالت ارايه شده در همایش هام

 سخصات کنفرانشم نگارندگان عنوان  #
سال  
 برگزارى 

 نوع ارائه 

1 

Comparison between lecture-based 
and small-group discussion-based 

methods in management courses for 

nursing and midwifery students  

 

Fariba Asgari,Ameneh Dadgaran 
Cyprus International 
Conference on Educational 
Research 

2012 oral presentation 

2 

The study of faculty members’ 
readiness about E. learning and 
Related factors in Guilan University 

of Medical Sciences 

Fariba Asgari 
Cyprus International 
Conference on Educational 
Research 

2012  oral presentation 

3 
Comprehensive program of the 
medical education quality promotion 

Asgari.F, Monfared.A 
4th GIAN International 

Conference/Works 
 پوسترى  2006

https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
https://www.researchgate.net/publication/333914247_Investigating_the_Work_Environment_Conditions_and_Its_Effect_on_the_Moral_Sensitivity_of_Nurses_Working_in_Health-Education_Centers_of_Rasht?_sg=msQcUn9ct866AR5q5vfzbv768rKqjgZOm-Muv1cymkihpcVNV9riDvd5vM0g5zqR-15Ia4Pf4xgfHC834d81zhYP212HdBPQ8iSBF8Y4.QVWnXmZBBFuQP2GxzzGWDm_W7MFL_SsCrQoJFa14KiCxDErpnUYpxkcaPKjknfDwAIDUgqHcQ8GmsT-ApYD6YQ
http://dx.doi.org/10.9734/jpri/2019/v28i130193
https://www.researchgate.net/publication/331344819_Moral_Distress_and_Related_Factors_Among_Emergency_Department_Nurses?_sg=Cnq4AJ13uswnsslWDAIKoClmb_8u7gYWhVyqbzWrIy7oBKIBXmPThrHQff9k3LZYT0GupZ41Xjuj0RMmBxNMGEYgFYE1jJ8KoX2vDvNX.Jmaf2o7ZNub7lSRIkf3XWqEZ8vxYiu1ZuuT2OrzSSqmBWemM5l5opzpspn0qvUvYOa4jTamm756iccJ7P-F-rQ
https://www.researchgate.net/publication/331344819_Moral_Distress_and_Related_Factors_Among_Emergency_Department_Nurses?_sg=Cnq4AJ13uswnsslWDAIKoClmb_8u7gYWhVyqbzWrIy7oBKIBXmPThrHQff9k3LZYT0GupZ41Xjuj0RMmBxNMGEYgFYE1jJ8KoX2vDvNX.Jmaf2o7ZNub7lSRIkf3XWqEZ8vxYiu1ZuuT2OrzSSqmBWemM5l5opzpspn0qvUvYOa4jTamm756iccJ7P-F-rQ
https://www.researchgate.net/publication/331344819_Moral_Distress_and_Related_Factors_Among_Emergency_Department_Nurses?_sg=Cnq4AJ13uswnsslWDAIKoClmb_8u7gYWhVyqbzWrIy7oBKIBXmPThrHQff9k3LZYT0GupZ41Xjuj0RMmBxNMGEYgFYE1jJ8KoX2vDvNX.Jmaf2o7ZNub7lSRIkf3XWqEZ8vxYiu1ZuuT2OrzSSqmBWemM5l5opzpspn0qvUvYOa4jTamm756iccJ7P-F-rQ
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Hop.Tehran. 

4 
Accreditation, a step toward 
elevation of higher education quality 

Arami.M-Asgari.F 
4th GIAN International 

Conference/Works 
Hop.Tehran 

 پوسترى  2006

5 
Status of the elderly people in the 

northeastern of Rasht 
F,Asgari H,Mahjoob Moadab 

18th Congress of 
International Association for 

Disability & Oral Health 
(IADH.Sweden) 

 شفاهى  2006

6 
Study of situation of elderly 
residents in an elderly nursing home 

H,Mahjoob Moadab F,Asgari 

18th Congress of 
International Association for 

Disability & Oral Health 
(IADH.Sweden)) 

 پوسترى  2006

7 
وارتباطات اطالعات   : (ICT) فناوری 

 درنظام سالمت ،چالشها وراهکارها 
 فریباعسگری 

دوازدهمين کنگره آموزش  

 پزشکی
 پوسترى  1390

8 
Effective teaching criteria as Viewed 
by University of  Medical Sciences 
lecturers and students. 

F,Asgari H,Mahjoob Moadab 

Esfahan-Karbala Congress of 
Medical Education    5-10  

October 2013         

 

 پوستر  1392

9 

Correlation Study of Nursing 
Students’ Self-Efficacy with Clinical 
Performance 

  

F,Asgari  S,Zare H,Mahjoob Moadab 

Esfahan-Karbala Congress of 
Medical Education    5-10  

October 2013         

 

 سخنرانی  1392

10 
  ليدوران تحص ی و نقد چالشها یبررس 

 دانشجويان رشته پرستاري 
 فریباعسگری ،هاجرمحجوب مودب

اولين همایش کشوری  چالش  
ها و راهکارهای توسعه  

مشارکت دانشجو درنظام  
 آموزشی  

 مشهد  1392اسفند  8-7

 

 سخنرانی  1392

11 
در    یاخالق  ی آموزش ارزشها گاه یجا

 ی برنامه درس 
 فریبا عسگری،نيکویمانی

اولين کنفرانس بين المللی  
درسی   کيفيت در برنامه ریزی

آموزش عالی دانشگاه  
  آزاداسالمی واحدخوراسگان  

 آبان ماه  1مهرماه تا  30

 پوستر  1393

12 

نقد و بررسی پدیده خودکشی وچالش  
 ش روی حق حيات  0های پی

 

 يرضا یوسفیری،دکترعلگفریبا عس

اولين همایش بين المللی  
 قم 1390 اخالق و ادیان

 
 پوستر  1390

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
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13 

نقدوبررسی پدیده رحم جایگزین  ، 
چالش پيش روی  نظام اخالقی از 

 دیدگاه اسالم وسایر ادیان

 

رعليرضا یوسفی ،فاطمه  دکتفریبا عسگری،
 رافت

اولين همایش بين المللی  
 قم 1390 یانداخالق و ا

 
 پوستر  1390

14 
دردانشجویان وع زا  استرس  امل 

 پرستاری ومامایی : چالشها وراهکارها 
 فریباعسگری ، هاجرمحجوب

دوازدهمين کنگره آموزش  
 یپزشک

 پوسترى  1390

 سالمی ، فریبا عسکری کبری   زیتون ، طب قرآن  15
همایش کشوری قرآن پژوهی  

 وطب رشت 
 پوسترى  1390

16 
موا ح زرعایت  اخالق  توسط  ین  ای  رفه 

 کی ;چاشها و راهکارها کادرپزش 
 فریبا عسگری ، آسيه صدیقی

همایش کشوری اخالق  
 پزشکی

 پوسترى  1389

17 
تفکرا فرآیند  نقد  و  با  بررسی  نتقادی 

 رویکردتصميم گيری بالينی ، چالش ها و 
 راهکارها 

 فریبا عسگری ، هاجرمحجوب مودب
یازدهمين همایش کشوری  

پزشکی ،  آموزش علوم 
 ان ایر دانشگاه علوم پزشکی

 پوسترى  1389

18 
توسط   ای  حرفه  اخالق  موازین  رعایت 

 کادرپزشکی ،چالشها و راهکارها 
 پوسترى  1389 خالق پزشکی رشت همایش ا فربا عسگری ،آسيه صدیقی

24 
الکترونيک   فرآیندیادگيری  نقدوبررسی 

پزشکی   علوم  هادرآموزش  چالش   ، 
 وراهکارها 

 ،آسيه صدیقی ، فاطمه رافتفریبا عسگری 
ایش کشوری  ين همچهارم 

یادگيری الکترونيکی درعلوم  
 پزشکی

 شفاهى  1389

25 
بررسی آمادگی اعضای هيات علمی 

ادگيری الکترونيک درموردی د.ع.پ.گيالن
 مرتبط با آن وعوامل

عاطفه قنبری ، فریبا عسگری ، ماهدخت  
 طاهری 

همایش کشوری    چهارمين 
درعلوم  یادگيری الکترونيکی 
 پزشکی تبریز 

 پوسترى  1389

26 
بازبينی فرآینداستخدام با محوریت اصالح  

 الگوی مصرف 
 محمدرضایگانه، زهراروحی ، فریبا عسگری 

همایش سراسری همایش  
بازبينی فرایند هابارویکرد اصالح  

 مصرف،لنگرود  الگوی
 شفاهى  1388

27 
ظری ; چالشها و  بررسی و نقد آموزش ن

 راهکارها 
 گری،هاجر محجوبفریبا عس

لشهای  همایش سراسری چا
تاری و  آموزش پرس 

 مامایی،تهران
 پوسترى  1388

28 
مدیریت   سيستم  تاثيربکارگيری 

 نگهداشت تجهيزات پزشکی برهزینه ها 
 فریبا عسگری،محمدرضایگانه،طاهره مقدس 

همایش سراسری همایش  
الح  بازبينی فرایند هابارویکرد اص

 مصرف،لنگرود  الگوی
 شفاهى  1388

29 
دانشجویا مشکالت  ;  نقدوبررسی  ن 

 چالشها و راهکارها 
 هاجرمحجوب ، فریبا عسگری 

همایش سراسری همایش  
چالشهای آموزش پرستاری و  

 مامایی،تهران
 ترى پوس  1388

30 
نقش و اهميت کميته های بيمارستانی  

 در اصالح الگوی مصرف و بهينه سازی 
 فریباعسگری 

همایش استانی اصالح الگوی  
ر عرصه بهداشت و  مصرف د

 ،رشت (1) درمان
 شفاهى  1388

31 
بيمار   حقوق  رعایت  بررسی  و  نقد 

 ،چالشها و راهکارها 
فریبا عسگری ، محمدتقی مقدم نيا، ميترا  

 زعيمی ، ابراهيم صدقی ثابت
کنگره بين المللی پزشکی  

 قانونی ایران،تهران
 پوسترى  1388

32 
پرست مرگ   ICU اران نگرش  مورد  در 
 ی عضو مغزی و اهدا

نعيما خدادادی ،فریبا عسگری ،مهين نادم  
 ادموسوی ،سيدمحمدجو

کنگره بين المللی پزشکی  
 قانونی ایران،تهران

 شفاهى  1388

 حقوق بيماران دردمند  33
يترا صدقی ،سيده فاطمه سيد فاضل م

 عسگری  پور،آسيه صدیقی ، فریبا
کنگره بين المللی پزشکی  

 انونی ایران،تهرانق
 شفاهى  1388

34 
دهان و دندان کودکان،چالشها و    سالمت 
 راهکارها 

 فریبا عسگری ، هاجرمحجوب
همایش سراسری کودک  

،دندانپزشک وسالمت  
 دهان،رشت 

 پوسترى  1388

35 
بيماران تاثيردردبر زندگی  مختلف  ابعاد 

 مبتالبه دردمزمن
 فریبا عسگری ،هاجر محجوب ،ميتراغفارزاده 

ره بين المللی  کنگ
 درد،بندرانزلی

 ى پوستر  1388

 بررسی ارتباط عوامل اجتماعی با درد 36
منيره احمد شعربافی ،فریبا عسگری ،معصومه  

 جعفری 
کنگره بين المللی  

 درد،بندرانزلی
 پوسترى  1388

 پوسترى  1388کنگره بين المللی آموزش  يترا  فریبا عسگری ،فاطمه رافت ،سيده مرآیند ارزشيابی آموزشی  ف 37

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fkamalnews.org%2FPage.aspx%3FViewNewsId%3D966&ei=C7YAVdnEF8HcUd-TgOgD&usg=AFQjCNEOm_GzxJ3Oqje61VCVLWbnXaxtVA&sig2=YnrZYVLZfvgD82TfzMs6cA
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استاد،رویکردی براساس ارزشيابی 
 توسط اساتيد اولویت بندی ارزشيابی

 پزشکی ،شيراز  فارزاده غ

38 
براساس   ،رویکردی  اثربخش  تدریس 

 ارزیابی تدریس توسط دانشجویان
فریبا عسگری،بهادری ، فغانی  ابراهيم نصيری ، 

 ،معقول
کنگره بين المللی آموزش  

 پزشکی ،شيراز 
 پوسترى  1388

39 
ارزشيابی   فرآیند  نقد  و  بررسی 

 لشها و راهکارهای موجودتاد،چااس 
عاطفه قنبری ، فریبا عسگری ،حسين  

 خوشرنگ
کنگره بين المللی آموزش  

 پزشکی ،شيراز 
 پوسترى  1388

 هاجر محجوب ، فریبا عسگری  و راهکارها استاد مشاور ،چالشها  40
کنگره بين المللی آموزش  

 پزشکی ،شيراز 
 پوسترى  1388

 یبا عسگری ، ربيع اله فرمانبر فر رها استاد پژوهشگر چالشها و راهکا  41
کنگره بين المللی آموزش  

 پزشکی ،شيراز 
 پوسترى  1388

42 
بازبينی فرآیندبررسی شکایات کارکنان با  
درراستای   آن  از  پيشگيری  محوریت 

 الگوی مصرف  اصالح
 محمدرضایگانه، زهراروحی ، فریبا عسگری 

ایش  همایش سراسری هم
الح  بازبينی فرایند هابارویکرد اص

 مصرف،لنگرود  گویال
 پوسترى  1388

43 
تاکيد   با  اساتيد  آموزش  فرآیند  بازبينی 

 ح مصرف برالگوی اصال

فریبا عسگری ،عطا... اسدی ،علی منفرد،  

 زعيمی حسين خوشرنگ ،ابراهيم

همایش سراسری همایش  
بازبينی فرایند هابارویکرد اصالح  

 ود مصرف،لنگر الگوی
 پوسترى  1388

44 
انی وتاثير آن بر  ط سازمویژگی های محي

 رفتار انسان 
 شفاهى  1388 کنفرانس رفتارسازمانی.لنگرود  فریبا عسگری 

45 
پرستاران   و  دانشجویان  دیدگاه  مقایسه 
بيمارستان های آموزشی در مورد نقش  

 در آموزش بالينی  پرستاران

شادمان ماسوله ،ساقی موسوی ، 
 فریباعسگری  اسرتبرایی ،محمدمحمدی ، ی

معه  سری جاهمایش سرا
سالم با مشارکت پرستار و  

 ماما، همدان
 پوسترى  1387

 ليال جان نثار ،محبوبه جان نثار ،فریباعسگری  یگزینیمنوپوز و هورمون درمانی جا 46
  –همایش سراسری علمی 

 دانشجویی رشت 
 پوسترى  1387

47 
الکترونيکی   یادگيری  چالشهای  شناخت 

،یادگيری هشدار بيشتر  تمرکز  برای   ی 
 تر موثر

 باعسگری فری
کنگره بين المللی  

کاربردیادگيری الکترونيکی  
 پزشکی،تهران درعلوم

 پوسترى  1387

48 
کتابخانه های   نقش  و  دور  راه  از  آموزش 

 دیجيتالی در پشتيبانی از آن
 فریباعسگری 

کنگره بين المللی  
کاربردیادگيری الکترونيکی  

 نپزشکی،تهرا درعلوم
 پوسترى  1387

49 
Faculty members viepoint about the 
priority criteria of teachers 
evaluation 

Asgari F, Nemati M 

بين المللی اجرای  کنگره 
استانداردهای بين المللی  

آموزش   فدراسيون جهانی
پزشکی در برنامه آموزش  

 پزشکی عمومی.کيش 

 پوسترى  1387

50 

Clinical skills need assessment by 
priority at the viewpoint of medical 
students of Guilan University of 
Medical Science. 

Asgari F, Arami M 

کنگره بين المللی اجرای  
استانداردهای بين المللی  

آموزش   فدراسيون جهانی
پزشکی در برنامه آموزش  

 پزشکی عمومی.کيش 

 پوسترى  1387

15  

Medical Students,Interns and 
Residents Attitude toward current 
situation of Morning Report Sessions 
in Internal Medicine,Pediatric 
,Gynochology and Surgery 
department in Guilan University of 

Medical 

Asgari F , Khoshrang H,Arami.A 

کنگره بين المللی اجرای  
لمللی  استانداردهای بين ا

آموزش   فدراسيون جهانی
نامه آموزش  در بر پزشکی

 پزشکی عمومی.کيش 

 پوسترى  1387

52 
Economic outcomes of digestive 
cancer 

Asgari.F,Mahjoob.H,Yeganeh.MR 
اولين کنگره سراسری  

مراقبتهای حمایتی و تسکينی  
 سرطان،تهران  در

 پوسترى  1387
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53 

Quality assessment of the OSCE 
tests held in inner ward exams for 
medical residents of the four major 
clinical educational groups 

Asgari F, Zaiemi.E,Arami.A 

نگره بين المللی اجرای  ک
المللی   استانداردهای بين 
آموزش   فدراسيون جهانی

پزشکی در برنامه آموزش  
 پزشکی عمومی.کيش 

 پوسترى  1387

54 
Quality of life in patients with 
gastrointestinal cancer and palliative 
treatments 

Asgari.F, Mahjoob.H, Ghanbari.A 
سراسری  اولين کنگره 

مراقبتهای حمایتی و تسکينی  
 سرطان،تهران  در

 پوسترى  1387

55 
شمال   منطقه  در  سالمندان  وضعيت 

 شرقی گيالن 
 فریبا عسگری ، هاجر محجوب 

گره سراسری تعيين  اولين کن
گرهای اجتماعی  

 یباکنارانزلیالمت،زس 
 پوسترى  1387

56 

مراقبت   روش  سه  ای  مقایسه  بررسی 
وریدی کاتتر  ورود  بروز    ازمحل  ميزان  در 

در در   فلبيت  بستری  دیابتی  بيماران 
 مراکز آموزشی ، درمانی منتخب 

 هاجرمحجوب ، فریباعسگری ،وثوقی کيا 

کنگره جراحی عروق و دیابت )  
همایش پرستاری تازه های  

ر بيماران  د زخم مراقبت از
 دیابتی(،تهران

 شفاهى  1386

57 
شياف   تاثير  ای  مقایسه  بررسی 

آمپ  و  درد  دیکلوفناک  کنترل  در  پتيدین  ول 
 جراحی سزارین پس از عمل

 هاجر محجوب ، فریبا عسگری 
هفتمين همایش علمی انجمن  

بررسی و مطالعه درد در  
 ایران،تبریز 

 ترى پوس  1386

 فریبا عسگری ،هاجرمحجوب ندر زناپيشگيری از اپيدمی خاموش  58
همایش منطقه ای زن ، دانش  

 ، سالمت ،رشت 
 پوسترى  1386

59 

در  بر شریانی  خون  گرفتن  تکنيک  رسی 
مراکز   از  یکی  ویژه  های  مراقبت  بخش 

دانشگاه  – آموزشی  منتخب  درمانی 
 علوم پزشکی گيالن 

 هاجر محجوب ، فریبا عسگری 
جمين کنگره بين المللی  پن

 زشکی ،تهرانویژه پمراقبتهای  
 پوسترى  1386

60 
زندگی  کيفيت  و  برسالمت  اینترنت  قش 

 کودکان و نوجوانان
 یبا عسگری ،ابراهيم زعيمی ، غفارزاده فر

سومين همایش سراسری  
آموزش ، سالمت ، کيفيت  

 زندگی : نقش پرستار و
 ماما،آستارا 

 پوسترى  1386

61 
آگاهی هيات    بررسی  اعضای  نگرش  و 
 ترونيکی ری الکعلمی در یادگي

دکتر قنبری،فریبا عسگری ، دکتر طاهری ، دکتر  
 نعمتی  خوشرنگ ، مينو

ری آموزش  کنگره سراس 
 پزشکی،یزد

 پوسترى  1386

62 
دانشجویان  آموزشی  های  نياز  تعيين 
مهارت   بندی  اولویت  مورد  در  پزشکی 

 بالينی  های
 ریباعسگری مریم آرامی ،حسين خوشرنگ ، ف

کنگره سراسری آموزش  
 کی،یزدپزش 

 پوسترى  1386

63 
از   کننده  پيشگيری  رفتارهای  بررسی 

 استئوپورز در زنان
 عسگری محجوب ، فریبا 

همایش سراسری بيماری  
های غير واگير و مراقبت های  

 رشت  مبتنی بر جامعه،
 پوسترى  1385

64 
نارسایی   ،اجتماعی  اقتصادی  پيامدهای 

 (HF) قلب
 عسگری  فریبا

اولين کنگره نارسایی قلب  
 هرانیران،تا

 شفاهى  1385

65 
ابتدایی   آموزان  دانش  آگاهی  سنجش 

قلبی    پيرامون عوامل خطرساز بيماریهای
 عروقی  ،

 فریبا عسگری ، جعفری ، رافت ، صدیقی 
همایش سراسری بيماری  

های غير واگير و مراقبت های  
 رشت  مبتنی بر جامعه،

 پوسترى  1385

66 
به    بررسی مبتال  بيماران  کنترل  نحوه 

قنار با داروهای سایی   لبی تحت درمان 
 دیورتيک

 هاجر محجوب ، فریبا عسگری 
  اولين کنگره نارسایی قلب

 ایران،تهران
 شفاهى  1385

67 
و   اول  ترم  دانشجویان  بين  انتقادی  تفکر 

 آخر دانشجویان پرستاری 

فریبا عسگری ، هاجر محجوب مودب، مينو  

 نعمتی

اسری آموزش  کنگره سر

 پزشکی، کرمان 
 ترى پوس  1385

68 
بخش   استاندارد  ضوابط  رعایت  بررسی 

 های اورژانس شهر رشت 
 فریبا عسگری، مریم شریفی

مين کنگره سراسری  هشت
پرستاری ، مامایی تامين  

 اجتماعی .تهران
 شفاهى  1385

69 
دیدگاه کارکنان دانشگاه ع.پ.گ در مورد  

 در رشت  IT دوره های آموزشی
ا عسگری، محمدرضا یگانه،عباس فریب

 لی نيا شمسع
همایش استانی آمار و ارتقای  

 مدیریت سالمت 
 شفاهى  1385

70 
ه برنامه  اثربخشی  ای  فراتحليل 

پيشگيری از اعتياد در مدارس با تاکيد بر  
فاطمه رافت ، پروانه رضاسلطانی ،فریبا  

 عسگری 
 شفاهى  1385 همایش ملی اکستازی، آستارا 
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 اکستازی  مصرف

71 
عوامل مورد  در  دانشجویان  موثر    دیدگاه 

 بر گرایش به مصرف اکستازی 
 شفاهى  1385 ، آستارا همایش ملی اکستازی فریبا عسگری ،هاجر محجوب ،محمدرضا یگانه

72 
اپيدمی   از  پيشگيری  در  تغذیه  نقش 

 نهفته
 فریبا عسگری 

سمينار استانی تغذیه  
 وسالمت زنان 

 پوسترى  1384

73 

ادر پرستاری درباره تاثير  دیدگاه کارکنان ک
کا چرخنوبت  سالمت  ری  روی  بر  شی 

، های   جسمی  فعاليت  و  روانی 
 اجتماعی 

ریم فریبا عسگری ،هاجر محجوب مودب، م
 حسين نژاد 

هفتمين کنگره سراسری گروه  
پرستاری و مامایی استرس  

بهداشت روان   های شغلی و
 در پرستاری و مامایی، تهران 

 شفاهى  1384

74 

پاپ   از  بررسی  انجام شده  های  اسمير 
شيوع   مراجعه    بدخيمینظر  زنان  در 

به درمانی   کننده   ، آموزشی  مرکز 
 منتخب دانشگاه علوم پزشکی گيالن

 محجوب مودب، فریبا عسگری هاجر 
اولين کنگره بين المللی انجمن  

علمی سرطان های زنان  
 تهران ایران،

 پوسترى  1384

65 

پرستاری   گزارشات  ثبت  کيفيت  بررسی 
درمانی    در شيمی  تحت  بيماران  پرونده 

یکی درمانی   از  در   ، آموزشی  مراکز 
 منتخب اردبيل 

 هاجر محجوب ،فریبا عسگری 

ه ای  سومين کنفرانس منطق
)آسيایی ، اقيانوسيه  

 (پيشگيری از سرطان
 ،زیباکنارانزلی 

 پوسترى  1384

 سرطان گوارش و پيامدهای اقتصادی آن  76
شيد  محمدرضا یگانه ،فریباعسگری ،مه

 ميرزایی 

ای  سومين کنفرانس منطقه 
يایی ، اقيانوسيه  )آس 

 (پيشگيری از سرطان
 ،زیباکنارانزلی 

 شفاهى  1384

77 
زندگ کيفيت  به  بررسی  مبتال  بيماران  ی 

 سرطان دستگاه گوارش تحت درمانهای 
 تسکينی

فریباعسگری ، عاطفه قنبری ، عباس 
 شمسعلی نيا 

سومين کنفرانس منطقه ای  
انوسيه  )آسيایی ، اقي

 (پيشگيری از سرطان
 ی ارانزل،زیباکن

 شفاهى  1384

78 
درموردنحوه   پرستاران  دیدگاه  بررسی 
مشاوره   اخالقی  های  جنبه  رعایت 

 ستاری پر

محمدتقی مقدم نيا ، عبدالحسين امامی ،  
ثابت ، آسيه   زهرا مجدتيموری،ميتراصدقی

 صدیقی ، فریبا عسگری 

همایش سراسری مشاوره و  
ویکرد  ر جامعه سالم با

 رشت  پرستاری و مامایی
 پوسترى  1383

79 

خانواده   در  ای  نيازهای مشاوره  بررسی 
بخش  در  بستری  بخش   ICU بيماران 

اعصاب در مرکز آموزشی ،   جراحی مغز و 
 درمانی منتخب شهر رشت 

 محمدرضایگانه،فریبا عسگری 

همایش سراسری مشاوره و  

جامعه سالم با رویکرد  
 رشت  پرستاری و مامایی

 پوسترى  1383

80 
آموزشی  نيازهای  ن  دبيرا  بررسی 

دبيرستانهای   در  مشاوره  فنون  پيرامون 
 الهيجان  شهر

دقی ثابت  آسيه صدیقی ،کوکب بابایی ،ميترا ص
 ، فریباعسگری 

همایش سراسری مشاوره و  
جامعه سالم با رویکرد  

 رشت  پرستاری و مامایی
 پوسترى  1383

81 

موورد   در  پرستاران  دیدگاه  بررسی 
ای  عوام مشاوره  نقش  ایفای  موثربر  ل 
درپرس  درمانی   تار   ، آموزشی  مراکز 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گيالن 

ثابت ، سيده  فریبا عسگری ،ميتراصدقی 
هاساواری ،کبری   فاطمه سيد فاضل پور،فریده

سالمی کهن، محمدتقی مقدم نيا، 
 محمدرضایگانه

همایش سراسری مشاوره و  
جامعه سالم با رویکرد  

 رشت  پرستاری و مامایی
 شفاهى  1383

82 
بيماران بر ای  مشاوره  نيازهای  رسی 

مرکز   در  سزارین  جراحی  عمل  از  پس 
 ب شهر رشت درمانی منتخ  آموزشی ،

 هاجر محجوب مودب ، فریبا عسگری 
همایش سراسری مشاوره و  

جامعه سالم با رویکرد  
 رشت  پرستاری و مامایی

 پوسترى  1383

83 
سازمانده و  ویژه  مدیریت  بخشهای  ی 
 براساس استانداردها 

 عسگری  فریبا
چهاردهمين کنگره انجمن قلب  

 و عروق ایران ،تهران 
 شفاهى  1383

84 
رس خدمت  در  کيفيت  بيماران  به  انی 

 بخش فوریتها 

فریبا عسگری ، هاجر محجوب ، منوچهر  

رسول وهابی   جمالی ، حسين خانجانی ، سيد
 ، محمد امانی ، نوشين زمانی 

ایش سراسری  اولين هم

  خدمات  راهکارهای ارتقاءکيفيت
 یزد  پرستاری ،مامایی

 شفاهى  1383

85 
کنندگان   مراجعه  در  دیابت  شيوع  ميزان 

تح مرکز  علوم  به  دانشگاه  غدد  قيقات 
 گيالن  پزشکی

فریبا عسگری،سيده زهرا هادی درو،بتول  
 فتحی

همایش منطقه ای  
 دیابت،آستارا 

 شفاهى  1383

86 
ر یادگيری اثربخش  بررسی عوامل موثر ب

 دیدگاه دانشجویان  ينی از در کارآموزی بال 
 پرستاری 

اعظم اکبری،محمدتقی مقدم نيا ،محمدرضا 
 شمسعلی نيا  ، عباس یگانه ،فریبا عسگری

همایش سراسری پرستاری  
، افقها و  1400ایران سال 

 چالشها، تهران 
 پوسترى  1383
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76 

به   نسبت  نگرش  بين  ارتباط  بررسی 
اینترن و  کاربری  بيماران  از  مراقبت  در  ت 

پرستاران  کارگير ب ميزان در  اینترنت  ی 
 مراکز آموزشی ، درمانی شهر رشت 

 فریبا عسگری –مژگان بقایی 
ش سراسری پرستاری  همای

، افقها و  1400ایران سال 
 چالشها، تهران 

 پوسترى  1383

 فریبا عسگری  مدیریت پرستاری در حوادث غيرمترقبه 87

لی  دومين کنگره بين المل
بهداشت ، درمان و مدیریت  

غير مترقبه،   ادثدر حو بحران
 تهران

 پوسترى  1383

88 
حوادث   با  مقابله  برنامه  طراحی  اصول 

 غيرمترقبه 
 فریبا عسگری 

همایش استانی نقش پرستار  
 در حوادث غير مترقبه،رشت 

 پوسترى  1383

 فریبا عسگری  ورزش و اپيدمی خاموش در زنان 89
همایش سراسری ورزش و  

 سالمت زنان ،رشت 
 پوسترى  1383

90 
های  بررسی   بخش  استانداردهای 

 زایمان مراکز رفرال استان گيالن 
 فریبا عسگری 

ماریهای  سيزدهمين کنگره بي
عفونی و گرمسيری ایران،  

 تهران
 شفاهى  1383

91 
عفونتهای   در  مراقبت  نظام  پایش 
مترقبه   غير  حوادث  در  بيمارستانی 

 ..( ..جنگ و )بالیای طبيعی ،
 فریبا عسگری 

  سومين همایش استانی
ی و کنترل عفونتهای  پيشگير

 ،رشت  بيمارستانی
 پوسترى  1382

92 
دیدگا از  اثربخش  تدریس  ه  شاخص های 

پزشکی   علوم  دانشگاه  دانشجویان 
 گيالن

فریبا عسگری ،شادمان رضا ماسوله ،سيده  
 نوشاز ميرحق جو 

همایش سراسری آموزش  
نوین در پرستاری و مامایی  

سراسری   همين همایش)هجد
ی و  تازه های پزشک

 ( اپزشکی اصفهانپير

 شفاهى  1382

 فریبا عسگری  آمادگی در برابر بيوتروریسم 93
ی طب نظامی  همایش سراسر 

 تهران
 شفاهى  1381

94 

بررسی ميزان آگاهی و نگرش پرستاران  
های   عفونت  کنترل  موازین  پيرامون 

جراحی   بيمارستانی های  بخش  در 
 ، درمانی  مراکز آموزشی

 یفریبا عسگری،رویا مقيم
مين کنگره بيماریهای  یازده

 عفونی و گرمسيری ایران 
 شفاهى  1381

95 

تاثيراجرای نقش های  پرستاری    بررسی 

در   پرستاری  های  مراقبت  کيفيت  بر 
 از عمل جراحی بيماران پس

 فریبا عسگری 

پنجمين همایش سراسری  

دانشکده پرستاری ،مامایی  
 همدان

 شفاهى  1381

 ا عسگری فریب ها اداره و مدیریت در بخش فوریت 96
همایش سراسری اورژانس ها  

 در پرستاری و مامایی رشت 
 پوسترى  1381

 فریبا عسگری  اژ اداره تری  97
همایش سراسری اورژانس ها  

 در پرستاری و مامایی رشت 
 شفاهى  1381

 فریبا عسگری  مدیریت آموزش مددجو  98
همایش استانی آموزش  

 مددجو 
 شفاهى  1381

99 
حمایت در  پرستار  و   نقش  روانی    روحی 

 بيماران
 فریبا عسگری 

دهمين کنگره بيماریهای  
عفونی و گرمسيری ایران،  

 تهران
 شفاهى  1380

100 
به  کودکان  و  زنان  مراجعه  علل  بررسی 

 مرکز مشاوره بهداشتی مادر و کودک
راهبی ،شفيع پور ، رافت ، نيکنامی ، یکتایی ،  

 ، یزدان دوست  سگریچهرزاد، فریبا ع

بيماری   همایش سراسری
های غير واگير و مراقبت های  

 رشت  مبتنی بر جامعه،
 شفاهى  1380

  

 
 

 ی نویسندگانعضویت در شورا

 عناوين مجالت  #
تاريخ همکارى و  

 یحات توض
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 گيالن  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیدوفصلنامه پژوهش درآموزش پزشکی  1
تاکنون ، عضو شورای  1385

 نویسندگان 

 مه دانشکده های پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گيالن دوفصلنا 2
تاکنون ، عضو افتخاری   1381
 دوفصلنامه  ت تحریریههيا

 

 

 اجالت ،جشنواره ها،همایش ه م، هاداوري در كنفرانس

 ها فرانسعناوين کن  #
تاريخ همکارى و  

 توضیحات 

 ، عضو کميته علمی  1388 گوی مصرف،لنگرودصالح الهمایش سراسری همایش بازبينی فرایند هابارویکرد ا 1

 ته علمی ، عضو کمي 1384 انزلی ،زیباکنار سومين کنفرانس منطقه ای )آسيایی ، اقيانوسيه (پيشگيری از سرطان 2

 ، عضو کميته علمی  1383 حوادث غير مترقبه،رشت همایش استانی نقش پرستار در  3

 پرستاری و مامایی رشت  رویکرد همایش سراسری مشاوره و جامعه سالم با 4
، عضو کميته علمی و  1383

 کميته اجرایی 

 کميته علمی  ، عضو1382 تانی ،رشت دومين همایش استانی پيشگيری و کنترل عفونتهای بيمارس 5

 ، عضو کميته علمی  1383 در پرستاری و مامایی رشت  همایش سراسری اورژانس ها 6

 ته علمی عضوکمي   ،1390 همایش کشوری مراقبت وسالمت  7

 مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی اصفهان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  8
عضوکميته   ، ،1393-1391

 علمی 

9 
 

 Future of Medical Education Journal 
 تاکنون  1399

10 
Journal of Holistic Nursing And Midwifery 

 
 نون تاک 1385

11 
جشنواره شهيد  سيزدهمين و چهاردهمين دوازدهمين ، داوری ایده های نوآورانه دانشجویی و اساتيد 

 مطهری  
1398-1400   

 

 

 

 
 

 جوايز افتخارات و

 تاريخ دريافت  عناوين جوايز و افتخارات  #

 1389 رگزیده دانشگاه پژوهشگر ب 1

 1388 گزیده دانشگاه پژوهشگر بر 2

 1387 برگزیده دانشگاه پژوهشگر  3

 1386 پژوهشگر برگزیده دانشگاه  4

 1385 پژوهشگر برگزیده دانشگاه  5

https://hnmj.gums.ac.ir/
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 1388 وزشی برتر دانشگاه  فرآیند آم  6

 1389 فرآیند آموزشی برتر دانشگاه  7

 1390   فرایندآموزشی برتردانشگاه 8

 1391 فرایندآموزشی برتردانشگاه  9

 1392 فرایندآموزشی برتردانشگاه  10

 1394 فرایندآموزشی برتردانشگاه  11

 1397 فرایندآموزشی برتردانشگاه  12

 1398 فرایندآموزشی برتردانشگاه  13

 1399 کشوری فرایندآموزشی برتر 14

 1400 دانشگاه  استادنمونه  15
 

 

 

 
 

    

 


