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 شغلی  اطالعات 

 رشت دانشگاه علوم پزشکی گیالندانشکده پرستاری و مامایی  جراحی   داخلی پرستاری گروه   خدمت   محل
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  رشت خیابان دانشجو دانشکده پرستاری  و مامایی شھید بھشتیایران ،:  نشانی

 فعالیت  آغاز  تاریخ 

1  nursing students education  1991 

 1370  سال از   عمل واتاق   پرستاری دانشجویان اموزش   2

 شغلي  سوابق 

 خاتمھ تاریخ   شروع تاریخ   خدمت   محل سازمان  ھامسئولیت عناوین  #

 1376  1373   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   اموزش اداره  سرپرست   1

 1393  1378   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   ارشد کارشناسی مقطع  دانشجویان اموزش مسئول  2

   1393   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   پژوھش مدیر  3

 بھشتی  شھید  مامایی   و  پرستاری   دانشکده   نگر جامعھ مامایی و  پرستاری  پژوھشی  و  علمی نامھ  فصل  دبیر سر جانشین  4
   2014 از    رشت 

 شده  تدریس ھايكارگاه 

 برگزارى تاریخ   برگزارى  محل   کننده برگزار سازمان   آموزشى ھاىدوره  و ھاکارگاه عناوین  #
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 بھشتی  شھید  مامایی   و  پرستاری   دانشکده   گیالن پزشکی علوم دانشگاه اوری  فن  و  تحقیقات معاونت   تحقیق روش کارگاه  1
 1393   رشت 

 پزشکی  جامعھ  مداوم  آموزش  –  آموزشی   معاونت  توسعھ  مرکز   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   تحقیق روش کارگاه  2
 1387 

 1387   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه مداوم  آموزش  دفتر   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   تحقیق روش کارگاه  3

 پزشکی  جامعھ  مداوم  آموزش  –  آموزشی   معاونت  توسعھ  مرکز   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   تحقیق روش کارگاه  4
 1387 

 مامایی  و   پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   ارشد کارشناسی دانشجویان جھت   تحقیق روش کارگاه  5
 1392   سالمت بر موثر  اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز  ھمکاری با  رشت بھشتی دکتر شھید

 1387   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه )   خانھ  دبیر(  باز  و  اسید آموزش   6

 1386   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   باز  و اسید  اختالالت  آموزش   7

 1386   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   عمل  اتاق  در کار روش   8

 1387   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   مقدماتی تحقیق  روش   9

 1387   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   مقدماتی تحقیق  روش   10

 1387 )  ص(  اکرم  رسول حضرت  بیمارستان پرستاران   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   آب  اختالالت  بازآموزی  11

 1383    گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   سرطان از  پیشگیری کارگاه  12

 1384    گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   تحقیق  روش  روزه  دو  کارگاه  13

 گیالن  پزشکی   علوم   دانشگاه   پرستاران جھت ICU و CCU ویژه  مراقبت  ھای  بخش  ای  حرفھ   مدت کوتاه آموزش   14
 1392  گیالن پزشکی علوم  دانشگاه  درمان معاونت 

 1391   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   نویسی پروپوزال   15

  رشت   بھشتی  شھید  مامایی  و   پرستاری   دانشکده   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   نویسی  مقالھ کارگاه  16
 1393 

 1393   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   نویسی  مقالھ کارگاه   نویسی  مقالھ کارگاه  17

  علوم   دانشگاه  پزشکی  اموزش  توسعھ   دفتر   درخشان ھای  استعداد دانشجویان ویژه  تحقیق روش  روزه دو  اموزشی  کارگاه  18
 1394   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده  گیالن پزشکی

 شده   گذرانده ھایكارگاه

 برگزارى تاریخ   برگزارى  محل   کننده برگزار سازمان   آموزشى ھاىدوره  و ھاکارگاه عناوین  #

 1386   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   انگلیسی زبان بھ  مقاالت  نوشتن کارگاه  1

 1390   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  Endnote کارگاه  2

 87   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  INLM سمینار کارگاه  3

 1389   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  متاآنالیز کارگاه  4



 1389   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   علمی نویسی  مقالھ کارگاه  5

  پزشکی   علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   پزشکی دیجیتال کتابخانھ با آشنایی کارگاه  6
 1388  گیالن

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  TQM پایھ مفاھیم کارگاه  7
 1385 

 دانشگاه   ای ھستھ ھای  آزمون سونوگرافی  رادیولوژی  شاخھ  در پاراکلینیکی ھای تست تفسیر روزه  یک  آموزشی  کارگاه  8
 1385   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی علوم

 1385   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   تحقیق  در  اخالق کارگاه  9

 1384   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   درس  طرح تدوین کارگاه  10

  پزشکی   علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   کیفی تحقیق  ھای روش  آموزشی  روزه سھ  کارگاه  11
 1384  گیالن

 1387   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   باز  و اسید  آموزشی  کارگاه  12

  مداوم   آموزش   پزشکی  آموزش   معاونت   توسعھ   مرکز   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   باز و  اسید اختاالت آموزشی  کارگاه  13
 1386   پزشکی  جامعھ

 1392   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   پزشکی آموزش  در  پژوھش  14

 1392   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  OSCE عینی مند ساختار بالینی آزمون  15

  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  End note افزار  نرم کاربرد الکترونیکی منابع و  علمی اطالعات مدیریت  16
 1392   دانشگاه  آموزشی

 1391   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   استادان اندیشھ ضیافت طرح   17

 1391   دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  Scopus روزه   یک آموزش   18

 1390   دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   کمی مطالعات  سازی آزمون  19

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  ھیجانی تنظیم  آموزشی  20
 1391 

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   دانشگاه  نشریات پورتال از استفاده  21
 1390 

 1391   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   2  سطح ای حرفھ و  علمی اخالق   22

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   دانشگاه  نشریات پورتال از استفاده  23
 1390 

 1390   دانشگاه  آموزشی معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   2  سطح ای حرفھ و  علمی اخالق   24

 1390   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   رادیولوژی  آموزش   25

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   بھداشت و  مامایی و  پرستاری ھای تازه  26
 1389 



 1390   دانشگاه پژوھشی  معاونت   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   علمی مقاالت  انتشار  در  اخالق  اصول اندیشی ھم  27

 1387   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  SPSS کارگاه  28

  و   پرستاری   دانشکده   گیالن پزشکی علوم دانشگاه اوری  فن  و  تحقیقات معاونت  انالیز متا و  سیستماتیک مرور  کارگاه  29
 1393   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی

  و   پرستاری   دانشکده   گیالن پزشکی علوم دانشگاه اوری  فن  و  تحقیقات معاونت  انالیز متا و  سیستماتیک مرور  کارگاه  30
 1394   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی

  مامایی   و  پرستاری  دانشکده  اموزش   توسعھ  دفتر   استنباطی امار  ھای روش با اشنایی روزه دو  اموزشی  کارگاه  31
 1394   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده  بھشتی شھید

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   نگر جامعھ مامایی و  پرستاری مجلھ  مقاالت داوری کارگاه  32
 92   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده 

  گیالن  پزشکی   علوم   دانشگاه  اوری   فن  و   تحقیقات   معاونت   اوری فن  و  تحقیقات معاونت .  ابزار سازی  بومی کارگاه  33
 93  گیالن  شرق  مامایی و پرستاری  دانشکده 

  و   پرستاری   دانشکده   گیالن پزشکی علوم دانشگاه اوری  فن  و  تحقیقات معاونت   انگلیسی زبان بھ  نویسی  مقالھ کارگاه  34
 93  گیالن شرق  مامایی

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   نگر جامعھ مامایی و  پرستاری مجلھ  مقاالت داوری کارگاه  35
 93   رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده 

  و   پرستاری   دانشکده   گیالن پزشکی علوم دانشگاه اوری  فن  و  تحقیقات معاونت  scopus روزه  یک  اموزشی  کارگاه  36
 91   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی

  پزشکی   علوم  دانشگاه  پزشکی   اموزش   توسعھ  دفتر   استنباطی امار  ھای روش با اشنایی روزه دو  اموزشی  کارگاه  37
 1394   رشت بھشتی شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده  گیالن

  دانشکده   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی و  پرستاری  دانشکده پزشکی  اموزش  توسعھ دفتر   پرستاری  فرایند  گاه کار  38
 93   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی و  پرستاری

 گیالن  پزشکی   علوم   دانشگاه   اموزشی   معاونت   انگلیسی زبان بھ  نویسی  مقالھ در  رایج  اشتباھات اموزشی  کارگاه  39
 93   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه  اموزشی معاونت 

 6th Regional conference on medical journals in the eastern Mediterranean   سنجی  علم کارگاه  40
region (EMMJ6)Shiraz Iran  93   شیراز  پزشکی  علوم دانشگاه 

 تحقیقاتي ھايطرح 

 تکمیل  تاریخ   طرح  یتوضع   اجرا  محل   حامى  سازمان  مجریان   پژوھشى  ھاىطرح  عناوین  #

  مراقبت  ھایبخش  در آنان سالمتی ابعاد بر آن اثرات و  سروصدا منابع از پرستاران دیدگاه و  سروصدا سطح ارتباط بررسی  1
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   خالقدوست  طاھره   ۹۴ سال   رشت شھر درمانی آموزشی  مراکز در  ویژه

 -  شده تکمیل 

  آموزشی   مرکز  در  ریھ  مزمن  انسدادی  بیماری  بھ  مبتال  بیماران  در  خستگی  ابعاد  بر  تنفسی  تمرینات  کارگیریبھ  تأثیر  بررسی  2
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   قنبری عاطفھ   ۹۳-۹۴  سال  در رشت شھر  رازی  درمانی

 -  شده تکمیل 



  جراحی   تحت  بیماران  زندگی   کیفیت  و   مراقبتی  و   درمانی  دستورات   از   پیروی   بر  شده   طراحی  بازتوانی  یبرنامھ   تأثیر  بررسی  3
 انشگاه  د  اوری   فن  و   تحقیقات  معاونت   پاریاد عزت   ۹۳-۹۴ سال   رشت حشمت  دکتر درمانی  آموزشی مرکز در قلب 

 -  اجرا حال در    گیالن پزشکی علوم

  بستری   کرونر  عروق  پیوند  جراحی  از  پس  بیماران  ھمودینامیک  ھای  شاخص  و   اضطراب  بر  پا  بازتابی  ماساژ  تاثیر  بررسی  4
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   قنبری عاطفھ    93  سال رشت   حشمت  دکتر درمانی آموزشی  مرکز در

 -  شده تکمیل 

  پیوند  جراحی   تحت   بیماران  فیزیولوژیک   ھای   شاخص   و  اضطراب   درد،   شدت   بر  لوندال   اسانس  با  درمانی   رایحھ   تاثیر  بررس  5
  بر   موثر  اجتماعی  عوامل   تحقیقات   مرکز   پاریاد عزت   رشت حشمت  درمانی آموزشی  مرکز  در  بستری کرونر عروق 
 -  شده تکمیل    سالمت

  و   رشت  شھر  امیرالمومنین  درمانی  آموزشی  مرکز   بھ  کننده  مراجعھ  دیابتی  رتینوپاتی  بھ  مبتالیان   در   زندگی  کیفیت  بررسی  6
 تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   جفرودی شیرین   93  سال در  آن با مرتبط  عوامل

 -  شده

  مراقبت   ھای   بخش   در  انان  سالمتی  ابعاد  بر  آن  اثرات   و  سروصدا  منابع  از  پرستاران  دیدگاه  و   سروصدا   سطح   ارتباط  بررسی  7
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   خالقدوست  طاھره   94  سال در رشت شھر درمانی آموزشی  مراکز در  ویژه

 -  شده تکمیل 

  آموزشی   مرکز  در  ریھ   مزمن  انسدادی   بیماری  بھ  مبتال  بیماران  در  خستگی  ابعاد  بر  تنفسی  تمرینات  کارگیری  بھ  تاثیر  بررسی  8
 تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   قنبری عاطفھ    94 سال   در رشت رازی  درمانی

 -  شده

  کرونر   عروق  پیوند  جراحی   عمل  تحت  بیماران  در  بیمارستانی  افسردگی  و  اضطراب  با  مرتبط   آور  تنیدگی  عوامل  بررسی  9
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   پاریاد عزت   90  سال در  حشمت  بیمارستان در  بستری

 -  شده تکمیل 

  وابستھ   منتخب   مراکز  از   یکی  در   کرونر   عروق  پس   بای  جراحی   عمل   تحت  بیماران  در   جنس   و   سن   تغییرات   روند  بررسی  10
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   منفرد فاطمھ   91- 75 ھای  سال  طی  گیالن پزشکی  علوم  دانشگاه بھ
 -  شده تکمیل 

  جراحی   تحت   بیماران  زندگی   کیفیت   و   مراقبتی  و   درمانی  دستورات   از   پیروی   بر   شده   طراحی   بازتوانی  ی   برنامھ   تاثیر  بررسی  11
  بر   موثر  اجتماعی  عوامل   تحقیقات   مرکز   پاریاد عزت   94- 93 سال   رشت حشمت  دکتر درمانی  آموزشی مرکز در قلب 

 -  اجرا حال در    سالمت

  در   بیمارستانی  داخل   تنفسی  قلبی   ایست   دچار   بیماران  در   آن   با  مرتبط   عوامل  و   ریوی   قلبی  احیا  از   پس   بقای   میزان  بررسی  12
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   نیا مقدم محمدتقی   94-93  سال  در  رشت  حشمت دکتر  درمانی آموزشی مرکز

 -  شده تکمیل 

- 93  سال  در   آن  با  مرتبط  عوامل  و  رشت   شھر  درمانی  آموزشی   مراکز   در  شاغل  پرستاران  بیمارستانی  لباس  آلودگی   بررسی  13
 -  اجرا حال در    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   پاریاد عزت   94

 بیماران  در  روتین  روش  و)برن (  پرستار  ھدایت   با  جداسازی  ابزار  از  استفاده  با  مکانیکی  تھویھ  مدت   طول   مقایسھ   بررسی  14
 اجتماعی  عوامل  تحقیقات  مرکز   قنبری عاطفھ    93سال  پورسینا مانی در اموزشی  مرکز ویژه  مراقبت  ھای  بخش  در  بستری

 -  شده تکمیل    سالمت بر موثر

  مانی  در   اموزشی   مرکز  بھ   کننده  مراجعھ   ی   ھمودیالیز  بیماران  در   کارامدی   خود  بر   اورم  مراقبتی  خود   مدل   کاربرد  تاثیر  15
  در   اموزشی   مرکز   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت  بقایی مژگان   93  سال رشت  شھرستان  رازی
 -  شده تکمیل   رشت  رازی مانی



  تحقیقات   مرکز   پاریاد عزت   92-91  سال رشت  شھر ماني در و  آموزشي مراكز در ایمني فرھنگ بررسي  16
 -  شده تکمیل    سالمت   بر موثر اجتماعی عوامل

  پزشکی   علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   قنبری عاطفھ    یادگیری میزان بر کشی  نقشھ شیوه  بھ تدریس  بررسی  17
 -  شده تکمیل   گیالن

  مركز   بھ  كننده  مراجعھ  یبیماران  در  ان  شدن  اورده  بر  میزان  و  سر  بھ  ضربھ  بھ  مبتال  بیماران  خانواده  ھاي  نیاز  بررسي  18
 تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   یگانھ رضا  مجمد   91 رشت  پورسینا ماني در و  آموزشي

 -  شده

  جراحی   از  پس  سال  یک  انھا  با  مرتبط  عوامل   و  دارویی  پیروی  و ای  تغذیھ  رفتار  و  جسمانی  فعالیت امدی  کار  خود  بررسی  19
 پاریاد  عزت    92  سال  در رشت حشمت  دکتر مانی در  و  آموزشی مرکز  بھ کننده مراجعھ بیماران در  کرونر عروق پیوند

 -  شده تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز 

  آموزشی  مراکز  ارتوپدی  بخش  در  بستری  بیماران  در  فشاری   زخم  از  پیشگیری  در   شده  ارائھ   ھای  مراقبت   کیفیفت  بررسی  20
 شده  تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   82  سال رشت  شھر درمانی

 - 

  شھرستان   مانی  در   آموزشی   مراکز   ویژه  مراقبت  ھای  بخش   در  بستری  بیماران  خانواده   اضطراب   بر  موثر  عوامل  بررسی  21
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   خالقدوست  طاھره   85 سال   در رشت 

  شفاء   درمانی  آموزشی  مرکز  بھ  کننده  مراجعھ   اسکیزوفرنیک  اختالل   بھ  مبتال  بیماران  خانواده  مراقبتی  رفتار  بر  مشاوره  تأثیر  22
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   محمودی  ھایده   83  سال رشت 

  کرونر   عروق   پیوند  جراحی  عمل   تحت   بیماران  در   ترخیص  ھنگام  بیمارستانی  افسردگی   و  اضطراب   با  مرتبط   عوامل  بررسی  23
  تحقیقات   مرکز   زاده  حسین  طوبی  پاریاد عزت   90 سال  در  رشت  حشمت دکتر  درمانی آموزشی  مرکز در  بستری
 -  شده تکمیل    سالمت   بر موثر اجتماعی عوامل

  حشمت   دکتر  درمانی  آموزشی   مرکز   بھ   مراجعھ   بیماران  آنژیوگرافی   از   قبل   اضطراب   میزان  بر   قرآن   آوای   تأثیر  بررسی  24
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   83  سال رشت 

  مرکز   در  بستری  دار  تب   کودکان  حرارت  درجھ  تغییرات  بر   استافینوفن  با  ھمراه  شویھ   تن  متناوب   و   بار   یک  انجام   اثر  مقایسھ  25
   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   84- 85 سال  رشت شھریور ھفده درمانی آموزشی

 -  شده تکمیل 

  بھ   وابستھ  مامایی  و  پرستاری   ھای   دانشکده  پرستاری   آخر  سال  دانشجویان  بالینی  گیری  تصمیم  و   انتقادی  تفکر  ارتباط   بررسی  26
   گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   1386  سال  در گیالن پزشکی  علوم دانشگاه

 -  شده تکمیل 

  پور   شفیع  زھرا   سیده   87  سال در  والدین دیدگاه از  رشت  شھر ابتدایی مدارس  آموزان دانش  خواب  عادات  بررسی  27
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت 

  بھ   کننده  مراجعھ  کرونر  عروق  بیماری  بھ  مبتال  بیماران  در  آن  کننده  بینی  پیش  عوامل  و  خودکارآمدی  وضعیت  بررسی  28
  پزشکی   علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   88 سال  در رشت حشمت  دکتر درمانی آموزشی  مرکز قلب  درمانگاه

 -  شده تکمیل   گیالن

  درمانی  آموزشی   مراکز  در   آنان  دیدگاه   از   آن   با  مرتبط  عوامل   و  بالینی  گیری  تصمیم  در  پرستاران   مشارکت   میزان   بررسی  29
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پژوھشی  معاونت   پاریاد عزت   89  سال  رشت  شھر

  آنان   دیدگاه  از   مرتبط  عوامل  و   رشت   شھر   درمانی  آموزشی  مراکز   در   شاغل   پرستاران  بھ   نسبت   خشونت   بروز   میزان  بررسی  30
 -  شده تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   پاریاد عزت   91  سال در



  بیماران  در   قلبی   سکتھ  از   بعد   اول   روز  30  طی   در  خود  از   مراقبت   رفتارھای   و   افسردگی  ھای   نشانھ   شدت   ارتباط   بررسی  31
 اجتماعی  عوامل  تحقیقات  مرکز   پاریاد عزت   90- 91سال  در  رشت  حشمت دکتر درمانی آموزشی مرکز  بھ کننده مراجعھ 

 -  شده تکمیل    سالمت بر موثر

  مرکز   در  کرونر  عروق   پیوند  جراحی   عمل  از   بعد  بیماران  تراشھ  لولھ   ماندگاری  زمان   مدت  کننده  بینی  پیش   عوامل  بررسی  32
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   جفرودی شیرین   91  سال در  رشت  شھر  منتخب درمانی آموزشی

 -  شده تکمیل 

  کننده  مراجعھ   کرونر  عروق  پیوند  جراحی   بیماران  در   آن   با   مرتبط  عوامل   و   مراقبتی  دستورات  از   پیروی   وضعیت   بررسی  33
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   پاریاد عزت   92  سال در  رشت   حشمت  دکتر درمانی آموزشی  مرکز بھ
 -  شده تکمیل 

  91  سال   گیالن  پزشکی  علوم   دانشگاه   درمانی  آموزشی   مراکز   در   پرستاری   ھای   مراقبت   در   پژوھشی   ھای   الویت   بررسی  34
 -  اجرا حال در    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   مقصودی  شاھرخ 

  کرونر   عروق   پیوند  جراحی  عمل   تحت   بیماران  در   ترخیص  ھنگام  بیمارستانی  افسردگی   و  اضطراب   با  مرتبط   عوامل  بررسی  35
  تحقیقات   مرکز   زاده  حسین  طوبی  پاریاد عزت   90  سال رشت  حشمت دکتر  درمانی آموزشی  مرکز در  بستری
 -  شده تکمیل    سالمت   بر موثر اجتماعی عوامل

  درمانی   آموزشی  مرکز  بھ  کننده  مراجعھ  قلبی  مزمن  نارسایی  بھ  مبتال  بیماران  در  خودمراقبتی  کننده  بینی  پیش   عوامل  بررسی  36
 شده  تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   قنبری عاطفھ    91  سال رشت  حشمت دکتر

 - 

  91  رشت  شھر  درمانی  آموزشی  مرکز  در  شاغل  پرستاران  در  آن  با  مرتبط  شغلی  عوامل  و   زناشویی  رضایت  میزان  بررسی  37
 -  شده تکمیل    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   االسالمی  شیخ فرزانھ  

  درمانی  آموزشی مرکز بھ کنندهمراجعھ  قلبی مزمن نارسایی بھ  مبتال بیماران در خودمراقبتی یکنندهبینیپیش  عوامل بررسی  38
   سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز   حسابی  معصومھ  پاریاد عزت   ۹۱ سال  در  رشت  حشمت دکتر

 -  شده تکمیل 

-  93 سال  گیری  یاد  بر  موثر  پنھان درسی  نامھ  بر مورد  در  گیالن پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  دانشجویان دیدگاه  بررسی  39
 -  شده تکمیل    گیالن پزشکی  علوم انشگاه د اوری  فن  و  تحقیقات معاونت   پاریاد عزت   94

  بخش   در   بستری   بیماران  در  جایگذاری  از   پس   ساعت   96  و   72  طول  در   محیطی   وریدی  ھای   کاتتر  عوارض   بروز   مقایسھ  40
  د   اوری   فن   و   تحقیقات   معاونت   پاریاد عزت   94- 95 سال  در رشت حشمت  دکتر درمانی اموزشی مرکز  قلب جراحی 
 -  شده تکمیل   گیالن پزشکی  علوم انشگاه

  بخش   در  بستری  مغزی  تروماتیک  اسیب  بھ  مبتال  بیماران  درد  ارزیابی  در  رفتاری  ھای  پاسخ  و  حیاتی  عالئم  تغییرات  بررسی  41
   گیالن پزشکی  علوم انشگاه د اوری  فن  و  تحقیقات معاونت   قنبری عاطفھ    95  سال  رشت شھر  در  ویژه  ھای  مراقبت

 -  اجرا حال در 

  اموزشی   مرکز  بھ  مراقبین  در  تغییر  مراحل  سازه  اساس  بر  کرونر  عروق   بیماری  بھ  میتال  سالمندان  تغذیھ  وضعیت  ببرسی  42
  حال   در    سالمت  بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز  ھادیان میر لیال   95  سال رشت  حشمت دکتر درمانی

 -  اجرا

  پرستاری   دانشجویان  دھی  یاد  و  یادگیری  کیفیت  و  گیری  یاد  میزان  بر  الکترونیک  و  سنتی  اموزش   روش  دو  تاثیر  مقایسھ  43
   گیالن پزشکی  علوم انشگاه د اوری  فن  و  تحقیقات معاونت   پورشیخیان مجید   1395  سال  گیالن پزشکی  علوم دانشگاه

 -  اجرا حال در 



  مراجعھ   کرونر   عروق   پیوند  جراحی   تحت  بیماران  در  ان  با   مرتبط  عوامل   و   زندگی  مره  روز   ھای  فعالیت   وضعیت  بررسی  44
  بر   موثر  اجتماعی  عوامل   تحقیقات   مرکز   پاریاد عزت   1395 سال   رشت حشمت  دکتر مانی  در و  اموزشی  مرکز بھ کننده

 -  اجرا حال در    سالمت

  کارد   میو   انفارکتوس  بھ   مبتال  بیماران  در   زندگی  از   رضایت   و   بیماری  از   درک  با   ان  ارتباط   و   مدی  کار   خود   باور   بررسی  45
  د   اوری   فن   و   تحقیقات   معاونت  میرزایی مھشید   1394  سال رشت  حشمت دکتر درمانی اموزشی مرکز  بھ کننده مراجعھ 
 -  اجرا حال در   گیالن پزشکی  علوم انشگاه

 راھنمایي   تحت دانشجویان

  مراکز   از   یکی  ارتوپدی  ھای  بخش   بستری  بیماران  در  فشاری   زخم   از   پیشگیری  بر   شده  ارائھ  ھای  مراقبت   کیفیت  بررسی  1
    جھانشاھی مھری   81  سال در رشت شھر  درمانی آموزشی

  حشمت   دکتر  درمانی  آموزشی   مرکز   بھ   مراجعھ   بیماران  آنژیوگرافی   از   قبل   اضطراب   میزان  بر   قرآن   آوای   تأثیر  بررسی  2
    مجیدی  علی سید   83  سال رشت 

  مرکز   در  بستری  دار  تب   کودکان  حرارت  درجھ  تغییرات  بر   استافینوفن  با  ھمراه  شویھ   تن  متناوب   و   بار   یک  انجام   اثر  مقایسھ  3
    زاده  کوچک  سبحانھ   84- 85 سال  رشت شھریور ھفده درمانی آموزشی

  بھ   وابستھ  مامایی  و  پرستاری   ھای   دانشکده  پرستاری   آخر  سال  دانشجویان  بالینی  گیری  تصمیم  و   انتقادی  تفکر  ارتباط   بررسی  4
    جوادی  نازیال   1386  سال  در گیالن پزشکی  علوم دانشگاه

  بھ   کننده  مراجعھ  کرونر  عروق  بیماری  بھ  مبتال  بیماران  در  آن  کننده  بینی  پیش  عوامل  و  خودکارآمدی  وضعیت  بررسی  5
    زاده  حسین  طوبی   سال  در رشت حشمت  دکتر درمانی آموزشی  مرکز قلب  درمانگاه

  درمانی  آموزشی   مراکز  در   آنان  دیدگاه   از   آن   با  مرتبط  عوامل   و  بالینی  گیری  تصمیم  در  پرستاران   مشارکت   میزان   بررسی  6
    نیا رستم لیلی   89  سال  رشت  شھر

  بیماران  در   قلبی   سکتھ  از   بعد   اول   روز  30  طی   در  خود  از   مراقبت   رفتارھای   و   افسردگی  ھای   نشانھ   شدت   ارتباط   بررسی  7
 1391   نیاکان مریم   90- 91سال  در  رشت  حشمت دکتر درمانی آموزشی مرکز  بھ کننده مراجعھ 

  آنان   دیدگاه  از   مرتبط  عوامل  و   رشت   شھر   درمانی  آموزشی  مراکز   در   شاغل   پرستاران  بھ   نسبت   خشونت   بروز   میزان  بررسی  8
 1392    جھانی  مرضیھ   91  سال در

  کننده  مراجعھ   کرونر  عروق  پیوند  جراحی   بیماران  در   آن   با   مرتبط  عوامل   و   مراقبتی  دستورات  از   پیروی   وضعیت   بررسی  9
 1392    روحی  لیال   92  سال در  رشت   حشمت  دکتر درمانی آموزشی  مرکز بھ

  ۹۳  سال  یادگیری  بر  مؤثر  پنھان  درسی  یبرنامھ   مورد  در   گیالن  پزشکی  علوم   دانشگاه  پرستاری  دانشجویان  دیدگاه  بررسی  10
   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  پرستاری ھای دانشکده   برزگر فرشتھ  

  پیوند   جراحی   از   پس  بیماران  ھمودینامیک   ھایشاخص   و   اضطراب   درد،   بر   دوال ون ل  اسانس   با   درمانیرایحھ   تأثیر  بررسی  11
  اموزشی   مرکز   قلب   احی   جر   ھای   بخش    ابراھیمی سمانھ   رشت  حشمت   دکتر درمانی آموزشی  مرکز  در  بستری کرونر عروق 

   حشمت مانی در

در خواب و اختالالت ریتم قلبی در بیماران تحت جراحی پیو.ند عروق کرونر بستری در مرکز اموزشی  فھ تنفسی  بررسی ارتباط وق   12
 سمیھ محمدی       1395و درمانی دکتر حشمت رشت 

بررسی وضعیت سقوط بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با ان در بیماران تحت جراحی بستری در    -13
 موزشی درمانی دکتر حشمت رشت    مریم رجبی مرکز ا

بررسی دیدگاه بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر و مراقبین انان در مورد خودکارامدی بیماران در مراقبت از خود در    -14
 زینب قاسم نتاج   1397مرکز اموزشی و درمانی دکتر شمت رشت سال  



 مشاوره  تحت  دانشجویان

 پایان سال   اجرا  محل )  دانشجو( مجرى   عنوان  #

  گھرکچی یوسف  مھری   87  سال در  والدین دیدگاه از  رشت  شھر ابتدایی مدارس  آموزان دانش  خواب  عادات  بررسی  1
  

  بھ  وابستھ مامایی و پرستاری ھای دانشکده در بالینی یادگیری بر موثر عوامل  بھ  نسبت پرستاری دانشجویان نگرش بررسی  2
    قانع پور   79  سال  در گیالن پزشکی  علوم دانشگاه

  مركز   بھ  هكنند  مراجعھ  بیماران  در   آن   شدن  برآورده   میزان  و   سر   بھ   ضربھ  بھ  مبتال  بیماران  یخانواده   نیازھای  بررسی  3
 1393   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   محققی حسن  سید  ۹۱-۹۲  رشت  پورسینا درمانی و  آموزشی

 بیماران  در   کرونر   عروق  آنژیوگرافی  کاندید  بیماران  فیزیولوژیک  ھایشاخص   و   اضطراب   بر   پا  بازتابی  ماساژ   تأثیر  بررسی  4
 دکتر  درمانی  اموزشی  مرکز   خورسند  ماریا  ۹۳ سال   رشت حشمت  دکتر تحقیقاتی  درمانی آموزشی  مرکز در  بستری
   رشت حشمت 

  در   روتین  روش   با)  برن(  پرستار  ھدایت  با  جداسازی  ابزار  از  استفاده  با  مکانیکی  یتھویھ   مدت   طول  ایمقایسھ   بررسی  5
  مراکز   ویژه مراقبت  ھای  بخش   زاده ابراھیم ایدا  ۹۳-۹۴  سال  پورسینا بیمارستان یویژه  ھایمراقبت  بخش در بستری بیماران

   رشت  مانی در اموزشی

  رازی  درمانی آموزشی بیمارستان بھ کنندهمراجعھ  ھمودیالیز بیماران در خودکارآمدی بر اورم  خودمراقبتی مدل تأثیرکاربرد  6
   رشت رازی  مانی در و  اموزشی مرکز  دیالیز بخش   زاده  بزرگ مژگان   ۹۳-۹۴ سال   رشت شھرستان

  و   رشت   شھر  امیرالمؤمنین  درمانی  آموزشی   مرکز   بھ  کنندهمراجعھ  دیابتی  رتینوپاتی  بھ  مبتالیان  در  زندگی   کیفیت  بررسی  7
   المومنین امیر مانی  در اموزشی مرکز  لیزر مانگاه در  کامران سلیمانی  جنت   ۹۳ سال در  آن با مرتبط  عوامل

  در بیمارستانی داخل   تنفسی قلبی  ایست دچار بیماران در آن با مرتبط  عوامل و  ریوی قلبی احیای  از  پس بقای میزان بررسی  8
   رشت   حشمت  دکتر مانی در  و  اموزشی مرکز  امینی ساناز   ۹۳-۹۴ سال رشت  حشمت دکتر  درمانی آموزشی مرکز

  آموزشی   مرکز  در  ریھ  مزمن  انسدادی  بیماری  بھ  مبتال  بیماران  در  خستگی  ابعاد  بر  تنفسی  تمرینات  کارگیریبھ  تأثیر  بررسی  9
   رشت رازی   درمانی اموزشی مرکز   محمدی شیر نسیم  ۹۳-۹۴  سال  در رشت شھر  رازی  درمانی

  مراقبت  ھایبخش  در آنان سالمتی ابعاد بر آن اثرات و  سروصدا منابع از پرستاران دیدگاه و  سروصدا سطح ارتباط بررسی  10
  مانی   در  اموزشی  مراکز  ویژه   مراقبت  ھای   بخش   کوشانفر زھرا   ۹۴ سال   رشت شھر درمانی آموزشی  مراکز در  ویژه

   رشت

 شده  منتشر ھايكتاب

 اثر  نوع   چاپ دفعات    چاپ   سال   ناشر  مترجمان/نگارندگان  عنوان  #

  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه   پژوھشی   معاونت   حوزه    پاریاد عزت-قنبری عاطفھ    گرافی الکتروکاردیو سریع تفسیز  1
 ترجمھ    1393 

  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه   پژوھشی   معاونت   حوزه    پاریاد عزت   قلب   جراحی ICU در  پرستاری  ھای  مراقبت  2
 تالیف   1392 

  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه   پژوھشی   معاونت   حوزه    پاریاد عزت   قلب   جراحی عمل  از بعد...   قبل ھای  مراقبت  3
 تالیف   1384 

  گیالن   پزشکی   علوم   دانشگاه  پژوھشی   معاونت   حوزه    پاریاد عزت   کرونر  عروق  بیماری و  پرستاری  4
 تالیف   1380 



  محققی   حسن  سید   انھا شدن براورده  میزان و  ترخیص  از  پس سر  صدمھ دچار افراد  دھندگان مراقبت  ھای نیاز  1
   95   نگر جامعھ   مامایی و  پرستاری مجلھ   روشن عطرکار  پاریاد،زھرا کناری،عزت  راستھ یگانھ رضا نیادکان،محمد

2  The self-efficacy of post graduate nursing students in Shahid Beheshti college of nursing and 
midwifery in Rasht  Atefeh Ghanbari,Fateme Hasandoost,,Ezzat Paryad,Fatemeh Moaddab,Maryam 

Momeni  Journal of Nursing andmidwifery Sciences  2016   

3  The self-efficacy of post graduate nursing students in Shahidc beheshti college of nursing and 
midwifery in Rasht  Ghanbari Atefeh,hasandoost Fatemeh,Paryad Ezzat,Moaddab fatemeh,Momeni 

Maryam  Journal of Nursing and Midwifery Sciences  2016   

4  Employers’ view about patient safety culture  Paryad Ezzat1, Rouhi Balasi Leila2*, Ghanbari 
Atefe1 and Dehghani Fatemeh  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research  2015   

5  Medication Adherence After CABG and its Related to Medication Belief  L. ROUHI BALASI, E. 
PARYAD, SH. BOORAKI, E. KAZEMNEZHAD LEILI, A. M. SADEGHI MEIBODI and N. NASIRI SHEIKHANI 

 Biomedical & Pharmacology Journal  2015   

6  Depressive symptoms effect on self-care behavior during the first month after myocardial 
infarction  Maryam Niakan ,Ezzat Paryad,Ehsan, Kazemnezhad Leili,Farzaneh Sheikholeslam 

 . Global Journal of Health Science and Education  2015   

7  nursing students attitude towards coronary artery disease prevention   journal of 
nursing and midwifery studies  2014   

8  Nursing students' attitudes towards coronary artery disease prevention  Leila Roohi Balasi¹, 
Ezzat Paryad2,*, Sara Bishiveh Moghaddam  Journal of Nursing and Midwifery Sciences  2014   

9  the study of cognitive function and relative factors in patients with heart failure  فاطمھ - قنبری  عاطفھ  
 nursing and midwifery studies  2013  پاریاد عزت -ثابت  صدقی میترا-نژاد کاظم احسان-ساالری   ارسالن-مودب

 مقالھ  چکیده   مقالھ  چکیده 

10  The study of cognitive function and related factors in patients with heart failure  Atefeh 
Ghanbari Khanghah ,Fatemeh Moaddab, *, Arsalan Salari, Ehsan Kazemnezhad Leyli, Mitra Sedghi Sabet, 

Ezzat Paryad  Nursing and Midwifery Studies  2013   

  شیر   خانقاه،نسیم  قنبری   عاطفھ    ریھ مزمن انسداد  بیماری بھ مبتال بیماران در خستگی ھای ندهکن  بینی پیش  11
   1395   تندرستی و  دانش  مجلھ   لیلی نژاد کاظم  پاریاد،احسان محمدی،عزت 

  کوشانفر،طاھره   زھرا   رشت  شھر درمانی–  اموزشی مراکز  ویژه  مراقبت ھای بخش در  صوتی الودگی میزان  12
   1395   نگر جامع مامایی و  پرستاری   حسسینی گل  جواد   نژاد،سید کاظم پاریاد،احسان خالقدوست،عزت 

  کرونر  عروق  پیوند  جراحی   از   پس  بیماران  در  آن  با  مرتبط  عوامل  و  مراقبتی  و   درمانی  دستورات  از  پیروی  وضعیت  بررسی  13
  شیجانی   نصیری   میبدی،نصیر  صادقی   محمد  بوراکی،علی  ،شھناز  نژادلیلی  کاظم   پاریاد،احسان  ،عزت   بلسی   روحی   لیال 
   1394   رشت نگر جامع  مامایی و  پرستاری مجلھ 

  االسالمی،رسول   شیخ  ،فرزانھ  عمران  عسگریان  سعیده   پرستاران  زناشویی رضایت  و  شغلی  عوامل بین ارتباط  14
   1394   نگر جامعھ   مامایی و  پرستاری مجلھ  پاریاد لیلی،عزت  نژاد کاظم  تبری،احسان

 شیرین   کرونر عروق  پیوند جراحی عمل  از بعد بیماران تراشھ لولھ ماندگاری  زمان مدت کننده بینی پیش  عوامل  15
   1394   نگر جامع مامایی و  پرستاری   پاریاد ،عزت  لیلی نژاد کاظم  ،احسان فرمانبر الل ،ربیع  عطار  زاده  مھدی ،مھدی  جفرودی 



  ،احسان   نویری   صیاد  جھانی  ،مرضیھ   پاریاد  عزت    رشت   شھر  درمانی اموزشی مراکز  پرستاران  بھ نسبت  خشونت  بروز  16
   1394   نگر جامع مامایی و  پرستاری   بوراکی ،شھناز خانقاه  قنبری اکبری،عاطفھ  لیلی،اعظم نژاد  کاظم

  عزت   ترخیص ھنگام در  کرونر  عروق  پیوند جراحی عمل از پس  بیماران افسردگی و  اضطراب  ھای کننده بینی پیش  17
   1393   پرستاری  روان   جوادی  نازیال -نژاد  کاظم احسان-زاده  حسین  طوبی-پاریاد

  كاظم   احسان  االسالمي،  شیخ  فرزانھ  پاریاد،  عزت  نیاكان،  مریم   قلبي  سكتھ از پس بیماران در  خود از  مراقبت  ھاي  رفتار  18
  شماره   سوم،  و   بیست   سال .  نگر  جامع   مامایي  و   پرستاري   مجلھ    بوراكي شھناز بنكدار، رضا  حمید راد،  اسدیان لیلي،محمد نژاد
70   1392   

  ،حمید   پاریاد  ،عزت   نیا  رستم   لیلی   پرستاران بالینی ھای  گیری  تصمیم بر گذار  اثر  فردی عوامل اثر میزان تعیین  19
  1392   ارومیھ مامایی و  دانشکدھپرستاری  مجلھ .  قنبری  اسایش،وحید

  عزت   زاده،  حسین  طوبي   کرونر عروق  بیماری بھ مبتال بیماران در  عمومی خودکارآمدی  با بیماری از  درک  ارتباط  20
   1391   67  شماره نگر، جامع  مامایي و  پرستاري مجلھ   لیلي نژاد  كاظم  احسان  دكتر  اسیري، شھال پاریاد،

  مریم-  پاریاد  عزت-قنبری   وحید -نیا  رستم  لیلی   مدیریتی ھای گیری  تصمیم در  پرستاران مشارکت میزان بررسی  21
   1391   بھشتی شھید  مامایی و  پرستاری دانشکده  مامایی و  پرستاری مجلھ   خزایی ناھید - نظر خوش  السادات طاھره -مومنی

  عمومی   خودکارامدی   با  بیماری   از  درک   ارتباط .  لیلی  نژاد   کاظم  احسان  ،دکتر  اسیری  پاریاد،شھال  زاده،عزت   حسین  طوبی  22
   1391   نگر جامع مامایی و  پرستاری    کرونر عروق  بیماری بھ مبتال بیماران در

  ،مریم  پاریاد  قنبری،عزت  ،وحید  نیا  رستم  لیلی   مدیریتی ھای گیری  تصمیم در  پرستاران مشارکت میزان بررسی  23
  خدمات   و   پزشکی  علوم   دانشگاه   مامایی  و پرستاری  دانشکده   پزوھشی  علمی  نشریھ  خزایی ،ناھید  نظر خوش  السادات مومنی،طاھره

   1391   بھشتی شھید درمانی بھداشتی

  عزت   نیا،  رستم  لیلي   بالیني گیري تصمیم در سازي   شفاف و  موضوع  كردن مطرح  حیطھ  در پرستاران مشاركت میزان  24
  شماره   یكم،  و  بیست  سال .  گیالن  استان  مامایی  و   پرستاری  دانشکده   نامھ  فصل  دو   پاشا افسانھ لیلي، نژاد كاظم  احسان پاریاد،

66   1390   

  روشن   عطركار   زھرا  ،  جوادي   نازیال  ،   پاریاد  عزت   پرستاری  دانشجویان در بالینی گیری تصمیم و  انتقادی تفکر ارتباط  25
   1390   73 شماره  ایران، پرستاري  نشریھ   اسیري  شھال فداكار،  كلثوم ،

  عزت   نیا،  رستم  لیلي   بالیني گیري تصمیم در سازي   شفاف و  موضوع  كردن مطرح  حیطھ  در پرستاران مشاركت میزان  26
  -  علمي  رتبھ  داراي  پزشكي علمي، دوفصلنامھ .  نگر جامع  مامایي و   پرستاري  مجلھ    پاشا افسانھ لیلي، نژاد كاظم  احسان پاریاد،

   1390   66  شماره یكم، و  بیست سال )  پزشکي ( پژوھشي

  عاطفھ    پرستاري دانشجویان در  درس  یك یادداري و  یادگیري میزان بر مفھومي ي  نقشھ  روش  بھ تدریس تأثیر  27
   1389   2 شماره ھفتم دوره. کرمان پزشکی آموزش توسعھ  و  مطالعات  مرکز مجلھ   احساني مریم پاریاد، عزت  قنبري،

  عزت   زاده،  حسین  طوبي   كرونر عروق بیماري بھ  مبتال بیماران در اي تغذیھ رفتار  خودكارآمدي ھاي كننده بیني پیش  28
  64  شماره   بیستم  دوره.  گیالن  استان  مامایی  و  پرستاری   دانشکده   نامھ   فصل   دو   اسیري  شھال  نژاد، كاظم احسان دكتر پاریاد،

 1389   

 سھیال   ویژه  مراقبت بخش در  بستری بیماران ھای  خانواده  در گذار  تأثیر روانی و  محیطی عوامل و  اضطراب مطالعھ   29
  پرستاري   مجلھ    پاریاد عزت ، مظلوم  سعیده ،  محمدی خالقدوست طاھره  ،  اسکندری فریدون  ، آوازه آذر ، سیاھکلی ربیع

   1389   4  شماره, 3 دوره .   ویژه  مراقبت

  عزت   پور،   شفیع  زھرا   سیده   گمركچي،   یوسف   مھري  والدین دیدگاه  از رشت  شھر ابتدایي مدارس  آموزان  دانش  خواب  عادات  30
   1388   62 شماره 19  دوره.گیالن استان مامایی  و  پرستاری دانشکده نامھ  فصل  دو   روشن كار عطر  زھرا پاریاد،



  دانشجویی   تحقیقات  کمیتھ   نامھ   فصل     تب  از  ناشی تشنج بھ مبتال کودکان  مادران آموزشی نیازھای بررسی  31
   1385   8 و  7 شماره  ششم   سال. آروین  گیالن پزشکی  علوم دانشگاه

  عزت   ارتوپدی ھای  بخش در  بستری بیماران در فشاری  زخم  از  پیشگیری در  شده  ارائھ ھای مراقبت کیفیت بررسی  32
  14  سال.  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  مجلھ   نژاد  کاظم احسان ، جفرودی   شیرین جھانشاھی، مھری پاریاد،
   1384   53  شماره

  سبحانھ   دار تب  کودکان حرارت  درجھ تغییرات بر  استافینوفن با  ھمراه شویھ  تن متناوب  و  بار  یک انجام  اثر مقایسھ  33
 مامایی   و   پرستاری  دانشکده   نامھ  فصل  دو   روشن عطركار  زھرا فداكار،  كلثوم بیدآبادي، الھام دكتر پاریاد، عزت طالمي،  زاده كوچك
   1384   15 سال   54 شماره . گیالن استان

  مرکز   زندگی   کیفیت   نشریھ    1383  سال  رشت  شھر  کرونر عروق جراحی از پس زندگی کیفیت بررسی  34
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 ھا  ھمایش در   شده  ارایھ مقاالت

 ارائھ  نوع   برگزارى  سال   کنفرانس  مشخصات   نگارندگان  عنوان  #

  ھای  اورزانس  ھمایش گیالن پزشکی  علوم  دانشگاه درمانی و  اموزشی  مراکز  از  یکی در  قلبی   احیا  عملیات سالھ  پنج بررسی  1
 دانشگاه  بیمارستانی  ھای   اورزانس   ھمایش  ادیبی تھمینھ ،  شیرزادی ،طاھره پاریاد ،عزت  جھانی  مرضیھ   بیمارستانی

 پوسترى   95   ساری مازندران  پزشکی علوم

  جھانی   مرضیھ   سالھ 7 بررسی  یک  – انزلی  شھر درمانی اموزشی  مرکز بھ مراجعین در سرطان بھ  ابتال فراوانی  2
 94   مشھد  پزشکی علوم دانشگاه انکولوژی  و  ھماتولوژی  پرستاری کنگره چھاردھمین   شیرزادی   طاھره  ، پاریاد ،عزت

 پوسترى  

  1391- 92  سال  در  قلبی  نارسایی  بھ  مبتال  بیماران  شناختی  عملکرد  وضعیت  و  قلبی  نارسایی  شدت  بین  ارتباط  بررسی  3
 سمینار  ششمین   پاریاد ،عزت  ثابت  صدقی لیلی،میترا نزاد  کاظم ساالری،احسان قنبری،ارسالن ،عاطفھ  مودب  فاطمھ 

 پوسترى   92   پژوھش  و  ماما  و پرستار  سراسری

  خروجی   کسر  با  بیماران  و  چپ  بطن  شده   حفظ   خروجی  کسر   با  قلبی  نارسایی  بھ  مبتال  بیماران  در  مراقبتی  خود  وضعیت  مقایسھ  4
 کنپره  دومین   پاریاد ،عزت  ثابت  صدقی لیلی،میترا نزاد  کاظم ساالری،احسان قنبری،ارسالن ،عاطفھ  مودب  فاطمھ   پایین

 92   بوشھر پزشکی علوم دانشگاه مامایی و  پرستاری  دانشکده مامایی و  پرستاری  ھای  مراقبت توسعھ  و  سالم  زندگی سراسری
 پوسترى  

  رشت  حشمت  دکتر  درمانی   اموزشی  مرکز  بھ  کننده  مراجعھ  قلبی  نارسایی  بھ مبتال  بیماران  در  مراقبتی  خود   وضعیت   بررسی  5
 ھمایش   پاریاد عزت ، ثابت  صدقی لیلی،میترا نژاد کاظم  ساالری،احسان  قنبری،ارسالن   مودب،عاطفھ فاطمھ   1391-92  سال
)    اصفھان(    خوراسگان  واحد  اسالمی   ازاد   دانشگاه   مامایی  و  پرستاری   ،دانشکده   سالمت   ارتقا  در   بردی   کار   ھای   پزوھش   ملی

 پوسترى   92 

  دکتر "    پرستاری  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  پژوھشی  خودکارامدی  بر  تحقیق   روش  درس  اموزش  در  ادغامی   طراحی  تاثیر  6
  حسندوست   مودب،فاطمھ  پاریاد،فاطمھ  ،عزت  قنبری  عاطفھ  دکتر   حسندوست مودب،فاطمھ   پاریاد،فاطمھ  ،عزت قنبری عاطفھ 

  مشھد   پزشکی   علوم   دانشگاه .    اموزشی   نظام   در   دانشجو   مشارکت   توسعھ  ھای   راھکار  و   ھا  پالش   کشوری   ھمایش  اولین 
 پوسترى   92 

  عاطفھ   ،دکتر  پاریاد  ،عزت   روحی   لیال   رشت  شھر  مانی در  و اموزشی  مراکز در بیمار ایمنی فرھنگ  وضعیت بررسی  7
 پوسترى   91/7   ارومیھ- بیمار ایمنی کشوری  ھمایش دومین   دھقانی قنبری،فاطمھ

  جھانی   مرضیھ   خون  انتقال ایمنی ضریب ارتقا جھت  در  گامی : ویژوالنس   ھمو مورد در پرستاران داری یاد بررسی  8
 پوسترى   91/7   ارومیھ  بیمار ایمنی کشوری  ھمایش دومین   مودب  پاریاد،فاطمھ ،عزت



  پرستاری   تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  پژوھشی  امدی  کار   خود  بر  تحقیق  روش  درس  اموزش  در  ادغامی  طراحی  تاثیر  9
  توسعھ   ھای   وراھکار  ھا   چالش   ملی   کنگره  اولین   دوست حسن فاطمھ و  مودب  فاطمھ  و  پاریاد قنبری،عزت  عاطفھ  

 پوسترى   2014   اموزش  در  دانشجویان مشارکت

10  Study of adherence and its related factors after CABG  بوراکی  ،شھناز  پاریاد  بلسی،عزت  روحی  لیال  
 1th international congress of cardiac rehabilitation :from research to practice Isfahan   کاظم  ،احسان

 پوسترى   2014 

11  womens physical activity adherence after coronary artery bypass grafting  عزت -روحی  لیال  
 پوسترى   2014   نوامبر 12- 14 مشھد  عروق و  قلب  بینالمللی کنگره سومین   بوراکی شھناز- نژاد کاظم احسان-پاریاد

  سالھ   یک  بررسی   یک :    گیالن  استان  درمانی  مراکزاموزشی  از   یکی  در   باال  وزن   با   نوزادان  تولد  فراوانی  بررسی  12
 پوسترى   1394   ارومیھ کودک و  مادر چاقی  المللی بین کنگره   شیرزادی طاھره  ، پاریاد ،عزت  جھانی  مرضیھ 

  عزت -روحی  لیال   رشت  شھر  مانی در اموزشی  مراکز در  شاغل  کنان کار دیدگاه از بیماران ایمنی فرھنگ بررسی  13
 پوسترى   1393   یاسوج  سالمت   ھای نابرابری و  اجتماعی عوامل کشوری ھمایش   دھقانی  فاطمھ  -قنبری  عاطفھ  -پاریاد

 ھمایش   پاریاد عزت -جھانی  مرضیھ   انسانی و  اجتماعی توسعھ  شاخص یک :   شاغل  زنان فیزیکی  فعالیت  الگوی  14
 پوسترى   1393   یاسوج سالمت ھای  نابرابری و  اجتماعی عوامل  کشوری 

  درمانی   اموزشی  مراکز  از   یکی  بھ  کننده  مراجعھ  کرونر  عروق  پیوند  جراحی   تحت  بیماران  در   شناختی  جمعیت  عوامل  بررسی  15
  ھای   نابرابری   و  اجتماعی   عوامل   کشوری   ھمایش   نژاد  کاظم احسان-بوراکی شھناز - پاریاد عزت- روحی  لیال   رشت  شھر

 پوسترى   1393   یاسوج  سالمت

  شھر   درمانی  اموزشی  مراکز  از  یکی  قلب   اورژانس  بخش  بھ  کننده  مراجعھ  بیماران  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بررسی  16
 پوسترى   1393   یاسوج  سالمت   ھای نابرابری و  اجتماعی عوامل کشوری ھمایش   پاریاد عزت- جھانی  مرضیھ   رشت 

  کرونر   غروق   جراحی  تحت  بیماران  بیمارستانی  اضطراب  و   افسردگی   بروز  در  سالمت  اجتماعی  و  روانی  ھا  کننده  تعیین  17
 1393   یاسوج  سالمت   ھای نابرابری و  اجتماعی عوامل کشوری ھمایش   پاریاد عزت -زاده  حسین  طوبی 
 پوسترى  

18  study of adherence and its related factors after CABG  احسان -بوراکی   شھناز   - پاریاد  عزت   - روحی  لیال  
 پوسترى   1393  ابان 1 تا مھر  29  اناصفھ پزشکی علوم دانشگاه قلبی  توانی باز ھمایش اولین   نژاد  کاظم

  مودب   فاطمھ   و   پاریاد  قنبری،عزت   عاطفھ    اموزشی  نظام در دانشجو  مشارکت توسعھ ھای  راھکار و  ھا چالش   19
 پوسترى   1392   مشھد  پزشکی  علوم دانشگاه 

  92- 91  سال   در  قلبی  نارسایی  بھ  مبتال  بیماران  عملکردشناختی  وضعیت  و  قلبی  نارسایی  شدت  بین  ارتباط  بررسی  20
  و   پرستاری   دانشکده   پاریاد عزت  و  ثابت  صدقی لیلی،میترا نژاد کاظم  ساالری،احسان  قنبری،ارسالن   مودب،عاطفھ فاطمھ 

 پوسترى   1392  گلستان پزشکی  علوم دانشگاه مامایی

  حشمت   دکتر  مانی  در   و  اموزشی  مرکز  بھ  کننده  مراجعھ  قلبی  نارسایی  بھ  مبتال  بیماران  در  مراقبتی  خود  وضعیت   بررسی  21
 ھمایش   پاریاد عزت  و  ثابت  صدقی لیلی،میترا نژاد کاطم  ساالری،احسان  قنبری،ارسالن   مودب،عاطفھ فاطمھ   92-91  سال رشت 
 پوسترى   1392   اصفھان خوراسگان واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه–  سالمت ارتقاء در  بردی  کار  ھای پژوھش  ملی

22  Diet adherence after coronary artery bypass surgery  Rouhi Leila.Paryad Ezzat ,kazem nezhad 
Leili Ehsan ,Booraki Shahnaz  پوسترى   1392   خراسان جراحی  المللی بین کنگره 

23  relation between depression and self care behavior in heart failure patients in shiraz 1390 
 شفاھى  1391   کوثر بیمارستان فارس  قلب  بنیاد عروق  و  قلب  بیماری سمپوزیم پنجمین   پاریاد عزت ، نیاکان مریم 



24  Assessing The myocardial Infarction patients profile in rasht Hospital 1390  عزت   نیاکان  مریم  
 پوسترى   1391   کوثر بیمارستان فارس  قلب  بنیاد عروق  و  قلب  بیماری سمپوزیم پنجمین  پاریاد

  قنبری   عطفھ   ،   پاریاد  عزت   ،   روحی   لیال   رشت شھر درمانی آموزشی  مراکز در بیمار ایمنی فرھنگ  وضعیت بررسی  25
 پوسترى   1391   ارومیھ  بیمار ایمنی کشوری  ھمایش دومین  دھقانی  فاطمھ ،

  ،   جھانی  مرضیھ   خون انتقال ایمنی ضریب  ارتقاء جھت در  گامی ھمودیژوالنس  مورد در  پرستاران یادداری  بررسی  26
 شفاھى  1391   ارومیھ  بیمار ایمنی کشوری  ھمایش دومین   مودب  فاطمھ   ، پاریاد عزت

27  women's physical activity adherence after coronary artery bypass surgery  بلسی   روحی   لیال  
 1391   مشھد ...   14  تا 12 عروق  و  قلب بیماریھای المللی بین کنگره سومین   بوراکی شھناز  ، نزاد اظم ک ،احسان  پاریاد ،عزت

 پوسترى  

 المللی  بین  کنگره   پاریاد عزت  ،  قنبری عاطفھ    پزشکی دانشجویان آموزش در بزرگ  چالش  بالینی آموزش  فضای   28
 شفاھى  1390   کیش( عمومی  پزشکی آموزش  برنامھ در  پزشکی  آموزش جھانی فدراسیون  المللی بین استانداردھای جراحی 

29  CAD patients and nutrient style.   اسیری   شھال  ،   نژاد  کاظم   احسان   ،   پاریاد   عزت   ،   زاده   حسین   طوبی  
 شفاھى  1390 )  تھران(ایران قلب انجمن کنگره ھفدھمین 

  دوست   حسن   فاطمھ  ،   قنبری  عاطفھ   دکتر   ،  پاریاد   عزت   مراقبت ارائھ  کیفیت اتقاء در  مھم گامی انتقادی تفکر ارزیابی  30
 پوسترى   1390   سالمت   و مراقبت  کشوری ھمایش 

  ھای   ھمایش  مرکز   پاریاد عزت ، نیاکان مریم   خود  بیماری  در کرونر  عروق  بیماری بھ مبتال بیماران درک بررسی  31
 پوسترى   1390   ایران  قلب انجمن تھران رازی

  عزت   ،  دوست  خالق  طاھره   عصبی سیستم  ترومای بھ مبتال نوجوانان و کودکان والدین  اضطراب میزان بررسی  32
 شفاھى  1389  ایران کودکان اعصاب  و مغز کنگره دھمین   حکیمی حمیده ، پاریاد

  سمینار   پنجمین   پاریاد عزت  ،  قدسی  حسن   ، نیا رستم لیلی ،  قوی  آرزو  دانشجویان خواب  کیفیت بر اثر  عوامل  33
 شفاھى  1389  دانشجویان روانی بھداشت سراسری

 ،  نیا  رستم  لیلی  ،  قوی  آرزو   تب از ناشی  تشنج علت بھ  بستری  کودکان والدین اضطراب سطح با آگاھی ارتباط  بررسی  34
 1389  ایران کودکان اعصاب  و مغز کنگره دھمین   نجارپور سحر ،  خواه قاسمی  نوید ،  خواه عسکر  افسانھ  ، پاریاد عزت

 پوسترى  

 دھمین   نفر مھران  ، پاریاد عزت   تب از ناشی تشنج بھ  مبتال کودکان والدین با  مراقبتی...  ارتباط  شناسی  آسیب  35
 شفاھى  1389  ایران کودکان اعصاب  و  مغز کنگره

  قوی   آرزو  ،  پاریاد  عزت  ،  نیا  رستم  لیلی  گیالن پزشکی علوم دانشجویان اضطراب  سطح با خواب  کیفیت ارتباط  بررسی  36
 شفاھى  1389   دانشجویی تندرستی و دانش  کشوری  سمینار دھمین   قدسی   حسن ،

 شفاھى  1388   ایران قلب  جراحان انجمن المللی بین کنگره ششمین   ISU در  اضطراب  37

  بر   موثر  عوامل  مورد  در  باز  قلب  جراحی  از  پس  ویژه  ھای   مراقبت  بخش  در  بستری  بیماران  خانواده اعضای  نظر  بررسی  38
  زھرا   و   رضایی  فھیمھ  ،  پورصفر   زینب  ،  پاریاد   رشت  حشمت دکتر  قلب تخصصی  درمانی  آموزشی مرکز  در آنان  اضطراب

 شفاھى  1388   آمریکا توراکس  جراحان   انجمن ھمکاری با ایران  قلب   جراحان انجمن کنگره ششمین   بدری

 پوسترى   1388     لپتوسپروزین با مرتبط  فاکتورھای بررسی  39

  ،   پاریاد  عزت  ،  قنبری   عاطفھ    یادگیری و  مطالعھ مورد  در  گیالن پزشکی علوم  دانشگاه دانشجویان رویکردھای بررسی  40
 شفاھى  1387   رشت  بھشتی شھید مامایی و  پرستاری دانشجویی علمی ھمایش اولین   نژاد کیوانی ھاجر  ، خوشبخت  مریم



  درس  ھای   کالس  در  آموزشی   کمک  جدید  ھای   شیوه  از  استفاده  مورد  در  گیالن  پزشکی  ھای   رشتھ  دانشجویان  نظر  بررسی  41
  منطقھ   ھمکار  تحقیقات   ھای  کمیتھ  دانشجویی  پژوھشی  علمی  کنگره  اولین  پاریاد  عزت ، قزل   بھمن ، طالبی  محمود 

 شفاھى  1387 )    آباد خرم(  کشور غرب شبکھ  ای

  قلب   جراحی   بخش   پرستاران  مشارکتی  نقش   ،   باز  قلب   جراحی   عمل   از   بعد  و   قبل   بیماران  عصبی   سیستم  دقیق   پایش  ضرورت   42
)  تھران(  ایران  انجمن   و   قلب   جراحان  و   پرفیوژن   انجمن   دوست  خالق طاھره  ، قنبری  عاطفھ  ، پاریاد عزت   ھا پرفیوژنیست و
 شفاھى  1387 

  پیشگیری   آموزش  در  پرستاران  نقش  بھ  کرونر  عروق  پیوند  جراحی  تحت  بیماران  در  مخدر  مواد  بھ  اعتیلد  فراوانی  بررسی  43
  اجتماعی  گرھای  تعیین  سراسری  کنگره  اولین   قنبری  عاطفھ  ، دوست خالق طاھره   ، بقایی مژگان پاریاد، عزت  اعتیاد از

 پوسترى   1387   سالمت

 نازیال   86 سال   در گیالن پزشکی  علوم دانشگاه پرستاری آخر سال دانشجویان بالینی گیری  تصمیم نحوه بررسی  44
 شفاھى  1386   کشور  شمال   پزشکی علوم  دانشگاھھای دانشجویی ھمایش اولین   پاریاد عزت ، جوادی 

  پنجمین  بقایی مژگان  ، پاریاد عزت   آنان خانواده و  قلب   جراحی تحت  کودکان  عمل از قبل   سازی آماده  ضرورت  45
 شفاھى  1386   آلمان  قلب جراحان  انجمن ھمکاری با ایران قلب  جراحان انجمن المللی بین کنگره پنجمین

 انجمن  المللی  بین  کنگره  پنجمین    آنان خانواده و  قلب   جراحی تحت  کودکان  عمل از قبل   سازی آماده  ضرورت  46
 پوسترى   1386   قلب جراحان  انجمن ھمکاری  با ایران قلب   جراحان

 ،  پاریاد  عزت   قلبی نارسایی بھ مبتال بیماران جھت   پرستاری مراقبت دھنده ارائھ خصوصی   ھای سرویس  تأسیس  47
 شفاھى  1385   تھران بھشتی شھید  پزشکی علوم  دانشگاه  قلب نارسایی کنگره اولین   صدیقی آسیھ  ، صالحی مھرانگیز

 نارسایی  کنگره  اولین   صدیقی آسیھ  ، صالحی   مھرانگیز ، پاریاد عزت   قلب  نارسایی در  مراقبتی راھکارھای  ارائھ  48
 شفاھى  1385   تھران بھشتی شھید  پزشکی علوم  دانشگاه قلب 

  جراحی   ھای   بخش   پرستاران  وظایف  از  یکی  عنوان  بھ  جراحی  عمل   از   قبل   سالمند  بیماران  آموزشی   نیازھای  بررسی  49
 شفاھى  1385  سالمندان در  جراحی  سمینار نخستین   صدیقی آسیھ  ، پاریاد عزت  ، صالحی مھرانگیز 

  آسیھ   ،  صالحی  مھرانگیز  ،  پاریاد  عزت  پرستاران وسیلھ ب  قلب  جراحی   تحت سالمند بیماران از  روانی حمایت  ارائھ  50
 شفاھى  1385  سالمندان در  جراحی  سمینار نخستین   صدیقی

  دار   تب   کودکان  دار  تب  کودکان  حرارت  درجھ   تغییرات  بر   استافینوفن  با  ھمراه  شویھ   تن  متناوب  و   یکبار  انجام  اثر  مقایسھ  51
 کودکان  اعصاب  علمی  ھمایش  ششمین   آبادی بید الھام دکتر ،  فداکار  کلثوم ، پاریاد  عزت ، زاده  کوچک  سبحانھ 

 شفاھى  1385  ایران

  بقایی  مژگان  ،  صالحی   مھرانگیز  ،  پاریاد  عزت   کرونر  عروق  پیوند عمل  از پس  بیماران زندگی سبک  بررسی  52
 1385   جامعھ بر مبتنی ھای  مراقبت  و  واگیر  غیر ھای بیماری  کشوری ھمایش   زاده حبیب  ھنگامھ  ، اندام نیک شھربانو

 شفاھى 

  سومین   یزداندوست  زھرا ،  مختاری نسرین  ، نژاد کاظم  احسان ، پاریاد عزت   سرطانی بیماران در  امید میزان بررسی  53
 شفاھى  1384   سرطان  از پیشگیری)   اقیانوسیھ ، آسیایی( ای  منطقھ  کنفرانس

 پوسترى   1384     بھداشت و مامایی و  پرستاری در علمی ھای تازه  54

 ھمایش  اولین   مقدسی ایمان بقایی مژگان پاریاد، عزت   کرونر  عروق  جراحی از  پس  بیماران زندگی کیفیت بررسی  55
 پوسترى   1383   زندگی  کیفیت سراسری



  عزت   ویژه پرستاری  ارشد کارشناسی  دانشجویان)   اعصاب و  عروق ، قلب ،  تنفس( بالینی آموزش برنامھ طراحی   56
  علوم   دانشگاه   آموزشی  جشنواره   در   برتر   فرایند   نیا مقدم تقی محمد ، بقایی مژگان ، دوست خالق  طاھره  ، قنبری  عاطفھ  ، پاریاد

 شفاھى   گیالن پزشکی

  عزت   ،  ابوالقاسمی   میر  مازیار   پرستاری  ھای  مراقبت  بھ  کرونر عروق پیوند جھت   صافن  ورید  از استفاده از  پس عوارض  57
 پوسترى     امریکا توراکس  جراحان  انجمن ھمکاری با ایران قلب  جراحان انجمن المللی بین کنگره ششمین  پاریاد

 پوسترى       قلب   جراحی عمل  از  پس  بیماران زندگی کیفیت بررسی  58

 پوسترى      کرونر عروق پیوند جراحی  عمل از قبل  بیماران در  امید میزان بررسی  59

  درس   آموزش  در  سنتی  شیوه  با  آن  مقایسھ   و   پژوھشی  خودکارآمدی   بر   تحقیق  روش  درس  در   ادغامی  طراحی   تأثیر  بررسی  60
     رشت  بھشتی شھید مامایی و  پرستاری  دانشکده در تکمیلی تحصیالت دانشجویان در تحقیق  روش 

 پوسترى  

 نویسندگان شورای در عضویت

 توضیحات  و ھمکارى تاریخ   مجالت عناوین  #

 1393  مھر از   نگر جامعھ   مامایی و پرستاری  پژوھشی علمی  مجلھ سردبیر جانشین  1

 جوایز و  افتخارات 

 دریافت  تاریخ   افتخارات  و  جوایز عناوین  #

 1389   پرستاری نظام سازمان  با ھمکاری جھت   تشویق  1

 1388   پرستاری ویژه  ھای  مراقبت ارشد  کارشناسی جدید  رشتھ مناسب  ریزی  برنامھ  و  اندازی  راه جھت   تشویق  2

 1389   رشت  بھشتی شھید مامایی و  پرستاری دانشکده آموزشی  امور انجام در سازنده  و  موثر نقش جھت   تشویق  3

 1389   ارشد  بالینی آموزش برنامھ طراحی  جھت   تشویق  4

 1382   نمونھ پژوھشگر  5

 1392   نمونھ پژوھشگر  6

 1388   نمونھ پژوھشگر  7

 1391   نمونھ پژوھشگر  8

 1386   نمونھ پژوھشگر  9

 1384   نمونھ پژوھشگر  10

 1386   دانشجویان  آموزش امر در  ارزنده خدمات جھت   تشویق  11

 1387   رشت  پرستاری نظام با ھمکاری جھت   تشویق  12

 1390   ویژه  ارشد دانشجویان عملی  و  علمی  توان اعتالی جھت   تشویق  13

 1387   نمونھ استاد  14

 1391   ھوشبھری و  عمل اتاق  دانشجویان پذیرش دوران در  ھمکاری جھت   تشویق  15

 1391   نگر جامع مامایی و  پرستاری  علمی  مجلھ پژوھشی علمی  رتبھ اخذ  جھت   تشویق  16



 1390   89  زمستان و  پاییز در ویژه  پرستاری  خدمت  ضمن  آموزش برگزاری  جھت   تشویق  17

   راھکارھا و  ھا چالش  پرستاری  آموزش  ای منطقھ ھمایش  اولین علمی کمیتھ امر در  متعھدانھ عملکرد جھت   تشویق  18

 1391   نمونھ پژوھشگر  19

  بر   تحقیق  روش   درس  در   ادغامی  طراحی  تاثیر  بررسی"    فرایند  جھت  مطھری  شھید  اموزشی  جشنواره  ششمین  در  تقدیر  20
 1392   � س شیوه  با ان مقایسھ  و  پژوھشی  خودکارامدی 

 اجرایی  ھای  فعالیت ##

 خاتمھ تاریخ   شروع تاریخ   خدمت  محل  سازمان/   توضیح   اجرایی  ھای فعالیت عناوین  #

 دانشگاه   کشور شمال دانشگاھھای پزشکی  علوم دانشجویان پژوھشی  علمی ھمایش اولین علمی  داوران کمیتھ عضو  1
 86  آبان10    گیالن پزشکی علوم

  علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   جامعھ بر مبتنی ھای  مراقبت  و واگیر  غیر بیماری کشوری  ھمایش علمی  کمیتھ عضو  2
 12/85/ 3    رشت  بھشتی دکتر شھید  مامایی و پرستاری  دانشکده  و گیالن پزشکی

  و   پرستاری  دانشکده  و  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   سالم جامعھ و  مشاوره  علمی  کمیتھ عضو  3
 83/ 12/12    رشت بھشتی دکتر شھید مامایی

 28/4/89   رشت بھشتی دکتر شھید  مامایی و  پرستاری دانشکده رئیس   عمل  اتاق  تخصصی گروه پژوھشی  شورای عضو  4
 31/6/91 

   29/8/85    بھشتی شھید مامایی و  پرستاری دانشکده  پژوھشی  شورای عضو  5

   28/4/89    از  ویژه  مراقبت پرستاری  تخصصی گروه پژوھشی  شورای عضو  6

   1378    جراحی  و  داخلی گرایش  پرستاری آموزش رشتھ ارشد کارشناسی دانشجویان  مشاورتحصیلی  7

 دانشگاه   سرطان   از پیشگیری  ای اقیانوسیھ آسیایی  ای منطقھ کنفرانس سومین پرستاری بخش ھمایش علمی  کمیتھ عضو  8
 84/ 2/ 7    گیالن پزشکی علوم

  علوم  دانشگاه  پژوھشی  معاونت   جامعھ  بر مبتنی ھای مراقبت و  واگیر غیر بیماریھای کشوری  ھمایش علمی  کمیتھ عضو  9
 12/85/ 3   گیالن پزشکی

  کمیتھ  گیالن   پزشکی  علوم   دانشگاه   کشور  شمال  پزشکی  علوم دانشگاھھای پژوھشی علمی ھمایش علمی  کمیتھ عضو  10
   10/8/86   دانشجویی  تحقیقات

   86/ 14/12   آستارا  اسالمی آزاد دانشگاه   اعصاب  و  مغز مزمن بیماریھای ملی ھمایش علمی  کمیتھ عضو  11

  دانشکده   رشت  بھشتی شھید مامایی و  پرستاری  دانشکده دانشجویان دانشجویی علمی سراسری ھمایش علمی  کمیتھ عضو  12
   10/5/87   رشت بھشتی دکتر شھید مامایی و  پرستاری

 تنکابن  اسالمی  آزاد   دانشگاه  راھکارھا  و  ھا چالش  ، پرستاری  آموزش  ای منطقھ ھمایش علمی  کمیتھ عضو  13
 22/12 /87   

  رشت   بھشتی  دکتر  شھید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده   سالمت و  مراقبت  کشوری  ھمایش علمی  کمیتھ عضو  14
 3 /4 /90  4 /12/90 

 بھمن   گیالن پزشکی  علوم دانشگاه   نگر جامعھ  مامایی و  پرستاری پژوھشی و  علمی  نامھ فصل  سردبیر جانشین  15
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 گیالن  پزشکی   علوم   دانشگاه   گوارشی سرطانھای از پیشگیری و  غربالگری تحقیقات  مرکز  موسس ھیئت عضو  17
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