
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

 بسمه تعالی                                                                               

 گزارش فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی اعضاء هيئت علمی 

 

             پرستاری و مامایي شهید بهشتي رشتدانشكده :                             پرستاریگروه آموزشي : 

           دانشگاه علوم پزشكي گیالن دانشگاه :          

                             

 مشخصات عضو هیئت علمي : -1جدول شماره 

 رشت محل تولد:                           2431تاريخ تولد:                               عاطفه نام :       قنبري خانقاهنام خانوادگي :     

                                    --  پايه فعلي :            استادمرتبه فعلي :                                                   

 سوابق تحصیلي دانشگاهي به ترتیب تاریخ اخذ مدرك : -2جدول شماره 

 رديف
 مدرك تحصيلي

 )ليسانس...(
 نام دانشگاه رشته تحصيلي

 مدت تحصيل محل دانشگاه
تاريخ اخذ مدرك 

 تحصيلي
 درجه

عنوان ارزشيابي 

شده مدرك 

 تحصيلي
 تا از كشور شهر

   11/6/66   ایران رشت گیالن دانشگاه ع پ پرستاری كاردانی 1

   21/11/66 1166 1162 // تهران دانشگاه ع پ ایران پرستاری كارشناسی 2

   11/4/11 1111 1161 // // دانشگاه ع پ تهران آموزش پرستاری كارشناسی ارشد 1

4 PHD  31فروردین  1131 1111 // تبریز دانشگاه ع پ تبریز پرستاری آموزش پرستاری   

آموزش بر اساس الگوی پنداشتی مراقبت از خود بر كیفیت زندگی و وضعیت متابولیک بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین  تأثیرعنوان پایان نامه و تاریخ تصویب آن : بررسی 

 1131سال  –مراجعه كننده به مركز آموزش دیابت در شهرتبریز 
 

هداميد ا اام ماموريتهاي علمي و گزارمهاي مربوطهد پتب د مقاالتد گزارمهاد تايهد يه  اي يك نسخهه فتوپيي ا  پلهه مدار  تحيخهلي د داناخهامه  اد ار مخهامه  اد ا اام است     "لطفا توجه :

 مربوطه به تدريس وانجام امور اجرائي را به  مراه فرم تامهل مده ارسال داريد.

 



 

           خانقاه عاطفه قنبريدکتر  

 سوابق خدمت دانشگاهي و غيردانشگاهي به ترتيب تاريخ : -3جدول شماره 
 نوع استخدام

پيماني   -رسمي  

 تمام وقت يا

 پاره وقت

 مرتبه

 دانشگاهي

 مالحظات محل خدمت جمع مدت تاريخ سمت

 روز ماه سال تا از

 

پيماني  استخدام

 هيئت علمي

عضوهيت  مربي تمام وقت 

 علمي

  دانشکده پرستاری و مامايي رشت 6 1 3 31/5/13 33/8/13

رسمي آزمايشي 

 هيئت علمي

 

عضوهيت  مربي تمام وقت

 علمي

  دانشکده پرستاری و مامايي رشت 35 3 4 4/1/11 31/5/13

رسمي قطعي 

 هيئت علمي

 

عضوهيت  مربي تمام وقت

 علمي

  دانشکده پرستاری و مامايي رشت 66 6 3 66/3/83 4/1/11

ارتقاء مرتبه 

 استادياری

 

عضوهيت  استادياری تمام وقت

 علمي

  دانشکده پرستاری و مامايي رشت 63 8 31 31/31/13 66/3/83

ارتقاء مرتبه 

 دانشياری

عضوهيت  دانشياری تمام وقت

 علمي

  دانشکده پرستاری و مامايي رشت    تاکنون 31/31/13

  امضاء عضو هيئت علمي : 

 

 

 



 
 

 اجتماعی(اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه-تربيتی–موضوع بند يك ماده يك آيين نامه ارتقا )فعاليت هاي فرهنگی  -3جدول شماره                           

 امتياز متقاضیاسامی همكاران به ترتيب اولويت شامل نام   حوزه فعاليت نوع فعاليت رديف

 آموزشي اجتماعي تربیتي فرهنگي اثر هنری مقاله تابکتدوین 

 

1 

 

 

 کیفیت زندگي

با نگاهي به مفهوم و اندازه 

 گیری آن

 

  دکتر عاطفه قنبری ، مریم مومني × ×    

 

2 

تفسیرسریع 

 الكتروکاردیوگرافي

 ادیعزت پار دکتر عاطفه قنبری ، ×     

نويسي از اصول پايه مقاله  3

 نگارش تا نشر

   دکتر عاطفه قنبری گلپر رادافشار، نسترن ميرفرهادی ، ×     

جداسازی بیماراز دستگاه  4

تهویه مكانیكي در بخش 

 مراقبتهای ویژه

دکتر عاطفه قنبری ، آیدا محمدابراهیم زاده ، محمد کاظم  ×     

 محمدی

 

راهنمای جامع معاینه  5

 فیزیكي

اعتباریان ، سللمیه پوی ، مریم زریزی ، دکتر ابولفضلل   ×     

 عاطفه قنبری

 

بازتاب شناسي شاخه ای  6

 از طب مكم 

  مهرنوش خوش تراش ، عاطفه قنبری ×     

 دکتر   عاطفه قنبری خانقاه : هیات علمي عضو

 

تلايیلد معلاونلت امور اسللاتید نهاد      مهرامضللاو و  

 نمایندگي مقام معظم رهبری
 
 



 اجتماعی(اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه-تربيتی-)فعاليت هاي فرهنگیآئين نامه ارتقاء  يكماده  دوموضوع بند و تدوين پيوست فرهنگی  تهيهمربوط به  -5جدول شماره

 امتیاز فعالیتسمت در ارتباط با  اسامي همكاران به ترتیب اولویت )شام  نام متقاضي( تاریخ ارايه نوع فعالیت نام و موضوع پیوست ردیف

انجمن و عضو  وستهیعضو پ ریاست انجمن دکتر اسماعی  پور 22/12/55 يا جتماع انجمن مددکاری اجتماعي  3

 رهیمد اتیه ياصل

 

 

 

 

 

  عضو کمیته  2/12/59 اجتماعي عضویت در کمیته کشوری نوجوانان 6

9 

 

هسته مرکزی پژوهش های عضو

 پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گیالن

  هسته مرکزیعضو  22/9/52 تربیتي

4 

 

آموزش و » کنگره  يعلم تهیعضو کم

 «و خانواده  ماریب یتوانمندساز

  عضو کمیته  5/12/52 اجتماعي

5 

 

 

  کارگروهعضو  21/5/52 اجتماعي کارگروه عدالت در سالمتعضو

عضو شورای پژوهشي مرکز تحقیقات  6

 عوام  اجتماعي مؤثر بر سالمت

  عضو شورای پژوهشي  11/1/89 اجتماعي

عضو کمیته بررسي تخصصي مطالعات  2

 کارآزمایي بالیني

عضو کمیته بررسي   15/4/59 

تخصصي مطالعات کارآزمایي 

 بالیني

 

عضوهیات ممیزه دانشگاه علوم پزشكي  9

 گیالن

  عضوهیات ممیزه  42/4/89 تربیتي

جللمللع      

 امتیازات  

 

 امضاو عضو هیئت علمي :

 عاطفه قنبری خانقاه  دکتر 

  و مهر تايید معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاهامضاو 

        

 

 



 اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسهاجتماعی(  –تربيتی  –مربوط به فعاليت در موضوع بند سه ، چهار ، پنج ، هشت ماده يك آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي فرهنگی  -6جدول شماره 

 

مدت  مدت تاريخ انجام فعالهت ماهيات ابالغ محل نوع فعالهت رديف

بر سب 

 ساعت

تايهد مقامات  امتها 

مسئول بر 

طبق ماده يك 

 آئهن نامه

 رو  ماه سال تا تاريخ ا تاريخ تاريخ مماره

 19492/922  عضویت در کمیته مشورتي کشوری سالمت  نوجوانان 1

 

2/12/59         

         2/11/56 /پ5665/2/9  منتخب ارتقاو دانشكده تهیعضو ثابت کم 4

         42/12/89 /الف1948/4  انجمن مددکاری اجتماعي 3

         1/2/89 /پ1431/134/3  کارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذایي 2

        12/11/89 12/11/82 /پ224/132/3  کارگروه عدالت در سالمتعضو 9

پژوهش های پرستاری هسته مرکزی عضو 1

 دانشگاه علوم پزشكي گیالن

 2121/18/129/3/

 پ

42/3/82         

عضو شورای پژوهشي مرکز تحقیقات عوام   2

 اجتماعي مؤثر بر سالمت

       1/1/88 1/1/89 11/1/89 /پ122/191/3 

 یآموزش و توانمندساز» کنگره  يعلم تهیعضو کم 9

 «و خانواده  ماریب

 18411/41/129/3

 /پ

9/14/82 12/4/89 1388       

       1/14/1222 1/14/82 42/4/89 /پ1919/9/3  عضوهیات ممیزه دانشگاه علوم پزشكي گیالن 8

/3/آ/13992/149  دانشگاه زهیمم اتیه هیپا يتخصص تهیعضو کم 12

 پ

44/12/89 44/12/89 44/12/88       

             

جخخخخخمخخخخخ  

 امتها ات:

 

 دکتر   عاطفه قنبری خانقاه امضاء عضو  هئت علمي :

 

 دکتر مجيد پورشيخيان : امضاء دبهر پمهته تهييي موضوع ماده يك

 
 



               

 

  اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشیاجتماعی(ماده يك: )فعاليتهاي فرهنگی ، تربيتی ،  7کسب جوايز فرهنگی )دانشگاهی ، کشوري ، بين المللی( موضوع بند  -7جدول شماره 
 

 

 رديف

 

 عنوان 

 

 نوع 

 

 امتياز مرجع اهدا كننده 

 مالحظات
 بين المللي كشوري دانشگاهي

     * 2636/83/23 08/36/13662پژوهشگر برتر استانی  منتخب پانزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان 1

     * 6/211/312پ/ 36/22/23پژوهشی نخبه علمی  نخبه علمی پژوهشی 3

     * 6/261/6686پ/ 39/28/2 39پژوهشگر نمونه دانشگاه پژوهشگر نمونه 6

     * 6/261/727پ/ 33/28/23 33پژوهشگر نمونه دانشگاه پژوهشگر نمونه 7

     * کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بعنوان ریس مرکز کسب رتبه برتر 8

 97/2/3 قدردانی در راستای ارتقای سالمت آحاد جامعه تقدير و تشکر 9

 3/107/222ب

*     

 دکتر   عاطفه قنبری خانقاه امضاء عضو هیئت علمي :

 

 امضاء و مهر تائید كمیسیون تخصصي موضوع ماده يك:



 

 

  اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی)فعاليتهاي فرهنگی ، تربيتی ، اجتماعی(ماده يك  9مربوط به شرکت در کارگاههاي دانش افزايی و توانمند سازي موضوع بند  - 8جدول شماره 
 

ردي

 ف

 محل نام دوره

 برگزاري

 مدت براي بندهاي تاريخ انجام فعالیت شماره مجوز

 برحسب ساعت 9و 8و  7

 امتیاز

 تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

مرررکررق ترر ررقرريررقررررات عرروامرررر   start upکارگاه آموزشی  1

 اجتماعی موثر سالمت

    9/0/99 19/2/99 /پ0243/104/0

کارگاه دانش افزايی استتادان با موضتوع الوت تعلیو و  4
 )ضیافت انديشه ( 0تربیت اسالمی سطح 

  ساعت 43   0/5/99 /ن/ع/پ/گ11331 دانشگاه علوم پقشکی گيالن

  جمع امتیاز       

 دکتر   عاطفه قنبری خانقاه امضاء عضو هیئت علمي :

 

 دکتر مجيد پورشيخيان امضاء و مهر تائید كمیته تخصصي موضوع ماده يك:

 پیوست مي باشد.آيین نامه طرح دانش افزایي و توانمند سازی اعضای هیات علمي گواهي ها  9 ماده 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  -9جدول شماره 

 

ف 
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 عنوان پایان نامه

 
 

 عنوان دوره تحصیلي
مح   

 انجام

اسامي همكاران به ترتیب 

 اولویت ) شام  نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه

 امتیاز
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1 
بتنی رستاری با رویکرد مدستورالعمل مراقبت بالینی پ اعتبار بخشیطراحی و 

 دیابتی در بیماران  مبتال به زخم پای بر شواهد

 
 * 

    
 

دانشگاه ع 

 پ گیالن

 عاطفه قنبری

 فاطمه جعفرآقایی

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

2 
بررسی تأثیر به کارگیری تمرینات تنفسی بر ابعاد خستگی در بیماران مبتال به 

 3131بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز درمانی رازی شهر رشت سال 

 

 
* 

 

    

 

 عاطفه قنبری //
 عزت پاریاد

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی نشانگان افسردگی باخودکارامدی دیابتی  9
مراجعه کننده مراکز آموزشی درمانی سطح  2دربیماران مبتال به دیابت نوع 

 3131رشت درسال 

 

 
* 

 

    

 

 عاطفه قنبری //
 طاهره خالقدوست
 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما 

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر درد ، اضطراب و  4
شاخص های همودینامیک بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر بستری در 

 3131مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 

 

* 

 عزت پاریاد //    
 عاطفه قنبری

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی تأثیر طب فشاری بر میزان درد و خستگی بیماران سرطانی مراجعه  5
 31کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

 
* 

 

 عاطفه قنبری //    
 احسان کاظم نژاد
 معصومه ادیب

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

با  یبا استفاده از ابزار جداساز یکیمکان هیطول مدت تهو  سهیمقا یبررس 6
ت مراقب یدر بخش ها یبستر مارانیدر ب  نیپرستار) برن(و روش روت تیهدا

 3131رشت  ینایپورس مارستانیب ژهیو

 * 

 

 عاطفه قنبری //    
 نژاداحسان کاظم 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 امضاو مدیر گروه مربوطه:  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي 

  دپتر نا يال جوادي

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

 

 

 



 

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  - 02جدول شماره 

 

ف 
دی
ر

 

  

 

 عنوان پایان نامه

 
 

 عنوان دوره تحصیلي
مح   

 انجام

اسامي همكاران به ترتیب 

 اولویت ) شام  نام متقاضي(

سمت در 

 ارتباط با پایان
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بررسی شاخص های شایستگی بالینی و اولویت بندی آن از نظر پرستاران  2
 شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی استان گیالن

 
* 

دانشگاه ع     

 پ گیالن
 استاد راهنما عاطفه قنبری 

 

بررسی شروع تزریق ترومبولیتیک در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردو  9
عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب رشت 

 31-3131در سال 

 

* 

 محمدتقی مقدم نیا //    
 عاطفه قنبری

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 مشاوراستاد 

 

مقایسه دو روش پایش متناوب و مداوم بر روند تغییرات میزان فشارکاف لوله  5
تراشه در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی 

 3132شهر رشت در سال 

 

* 

    // 
 

 طاهره خالقدوست
 عاطفه قنبری 

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

12 
 بررسی دانسیته استخوانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه

 

 

*    // 
 مسعود خسروی
 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

بررسی عوامل پیش بینی کننده توان خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی  11
 حشمت رشت در سال مزمن قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر

3133 

 

* 

 عاطفه قنبری //    
 میترا صدقی ثابت
 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی سالمت عمومی در بیماران مبتال به پمفیگوس ولگاریس مراجعه کننده  12
 3131به بیمارستان رازی در سال 

 
* 

 دکترنرگس علیزاده //    
 دکتر قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 امضاو مدیر گروه مربوطه:  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي 

  دپتر نا يال جوادي

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

   

 

 
 



          

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  - 22جدول شماره 
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بررسی فراوانی انسداد دستگاه گوارش و میزان مرگ و میر ناشی از آن در  19
-3111نوزادان مراجعه کننده در بیمارستان هفده شهریور رشت در سال های 

32 

 

* 

 جاللیسیده زهره  //    
 عاطفه قنبری

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

 

14 
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی در باره ویروس 

 3132پاپیلومای انسانی در رشت در سال 

 

 

 آیدین پورکاظمی     *
 عاطفه قنبری 
 فرشته فکور 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

التهابی با پیش آگهی بیماران سکته مغزی بستری در بررسی ارتباط عوامل  15
 3132بیمارستان پورسینا در سال 

 
 

دانشگاه ع     *

 پ گیالن
 بابک بخشایش

 عاطفه قنبری 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

16 
بررسی فراوانی ژنوتیپ پاپیلوما ویروس انسانی در زگیل های تناسلی در مراکز 

 31-3133سال  آسیب شناسی استان گیالن در طی

 

* 

 نرگس علیزاده  //    
 عاطفه قنبری

 بهروز گل چای

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی ارتباط جریان خون جانبی قلبی با برایندهای بالینی در بیماران مبتال به  12
 سندرم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت

 
* 

    // 
 استاد مشاور عاطفه قنبری

 

بررسی همراهی سطج فریتینین سرم با شدت درگیری انسدادی عروق کرونر  19
در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر 

 3131حشمت رشت در سال 

 

 

 ارسالن ساالری //   * 
 فردین میربلوک 

 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

مشاوراستاد   

 

 امضاو مدیر گروه مربوطه:  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي 

  دپتر نا يال جوادي

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

 جهت اعضای هیات علمي پژوهشي بند سه ماده دو *

 

 
                       



 

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  - 12جدول شماره 
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15 
در نوزادان نارس با و بدون  31بررسی مقایسه ای سطح سرمی اینترلوکین 

 شهریور رشت31سندروم دیسترس تنفسی بستری شده در بیمارستان 

 

 

 دکتر سیده زهره جاللی //    *
 عاطفه قنبری

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

22 
بررسی میزان رعایت استاندارد های ایمنی در حبطه کنترل عفونت در اتاق های 

 31عمل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال

 

* 

 معصومه ادیب //    
 عاطفه قنبری 

 زهرا عطرکار روشن

 استاد راهنما

 مشاوراستاد 

 استاد مشاور

 

ساعت پس 31و  12مقایسه بروز عوارض کاتتر های وریدی محیطی در طول  21
از جای گذاری دربیماران بستری در بخش قلب مرکز اموزشی درمانی دکتر 

 3131حشمت رشت درسال 

 

* 

 عزت پاریاد //    
  عاطفه قنبری

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

22 
بررسی توانایی محاسبه دارویی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و 

 3131عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشی درمانی پژوهشی رشت درسال 

 

* 

 ساقی موسوی //    
 عاطفه قنبری 

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت  بررسی فعالیت های روزمره زندگی 29
جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی دکتر حشمت 

 3131سال 

 

* 

 عزت پاریاد //    
 عاطفه قنبری

 احسان کاظم نژاد 
 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

 مدیر گروه مربوطه:امضاو  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي 

  دپتر نا يال جوادي
 

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

 

 

 

 

 



 

 

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  - 24جدول شماره 
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 عنوان پایان نامه

 
 

 عنوان دوره تحصیلي
مح   

 انجام

اسامي همكاران به ترتیب 

 اولویت ) شام  نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه

 امتیاز

M
P

H
ي  
س
شنا

ار
ک

ش
ار

د
 

ي 
وم
عم
ی 
تر
دک

كي
ش
پز
ه 
رو
گ

 

ه 
ور
د

صي
ص
تخ

 

را
کت
د

 

(
P

h
.D

صي (
ص
تخ
ق 
فو

 

 

24 
بررسی ارتباط هوش هیجانی با ابعاد رضایت شغلی در پرستاران بخش های 

 31مراقبت ویژه مراکز آموزشی و خدمات درمانی شهر رشت درسال

 

* 

 طاهره خالقدوست //    
 عاطفه قنبری
 دکتر روشن

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

سونداژ اداری بر انگیز ه بررسی تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه در زمینه  25
یادگیری ، آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت 

 3131در سال 

 

* 

 عاطفه قنبری //    
 دکتر ایده گران
 دکتر کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

26 
نین ساکبررسی ارتباط بین شاخص های محیط زندگی مرتبط با سالمت در 

 3131شهر رشت در سال 

 

* 

 عاطفه قنبری //    
 عزت پاریاد

 دکتر عطرکار روشن

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در حاملگی های ناشی از درمان ناباوری  22
)بوسیله القای تخمک گذاری( با حاملگی های خودبخود در مرکز آموزشی 

 الزهرا )س(درمانی 

 

 

 فریبا میربلوک //    *
 عاطفه قنبری

 رحمان ایرانی دوست حقیقی

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد وضعیت موجود و وضعیت مورد  29
انتظار محیط های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال تحصیلی 

31-31 

 
* 

    // 
 

 ساقی موسوی
 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

طراحی مدل امتیاز دهی خطر عوامل مرتبط با طول مدت ماندگاری در بخش  25
مراقبت ویژه در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی 

 3131درمانی قلب دکتر حشمت رشت سال 

 

* 

 عزت پاریاد //    
 عاطفه نبری

 احسان کاظم نژاد

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

 امضاو مدیر گروه مربوطه:  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي

  دپتر نا يال جوادي

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

 جهت اعضای هیات علمي پژوهشي بند سه ماده دو *

 



 

 

 

                             اعضاي هيات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعاليتهاي آموزشی(  3موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پايان نامه ها  - 32شماره جدول 
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92 
بررسی ارتباط مواجهه شغلی پرتوکاران بخش های رادیولوژی مراکز آموزشی 

 31-3113درمانی شهررشت به ایجاد ندول تیروئید در سال 

 

 

 احمد علیزاده //   * 
 امیر رضا دلیلی 

 مجتبی مهرداد
 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی )دوره کارآموزی( نسبت به روش  91
 Electronic ()تدبیرمشکل بیمار به روش الکترونیکی(EPMPآموزشی

Patient Management Problem 

 
 

 دکتر سید علی رودباری //    *
 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

بررسی عوامل مرتبط با موفقیت درمان حاملگی خارج رحمی با دوز واحد  92
 متوتروکسات

 
 

 فریبا میربلوک //   * 
 عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 

99 

 آسپرین با افت هموگلوبین پس از جراحیبین مصرف بررسی ارتباط

 

 

 دکتر سیدعالئ الدین عسگری //    *
 دکتر عاطفه قنبری
 دکتر فرشید پوررضا

 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

94 
مقایسه کیفیت زندگی در میان نوجوانان مبتال به صرع و سالم در استان گیالن 

 3131در سال 

 

 

 بیدآبادیدکتر الهام  //    *
 دکتر عاطفه قنبری

 فاطمه حقانی
 

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 استاد مشاور

 

 

 امضاو مدیر گروه مربوطه:  دکتر   عاطفه قنبری خانقاه :امضاو عضو هیئت علمي 

  دپتر نا يال جوادي

 دکتر مجيد پورشيخيانامضاو دبیر کمیته منتخب دانشكده: 
 

 

 

 



 

                         اعضاي هيات علمی آموزشی  موسسه *( ماده دو: )فعاليتهاي آموزشی 5کسب جوايز آموزشی )دانشگاهی ، کشوري ، بين المللی( موضوع بند  -52جدول شماره 
 

 

 ردیف

 
 

 عنوان  *

اسامي همكاران به ترتیب اولویت       )  ** مرجع اهدا کننده 

 شام  نام متقاضي(

 سمت در ارتباط با 

 

 

 امتیاز

بین  کشوری دانشگاهي مالحظات

 المللي

تاثیر کاربرد فرآیند پرستاری بر تفكر انتقادی دانشجویان  1

 * پرستاری دانشكده پرستاری رشت

دکتر عاطفه قنبری ، طوبي حسین زاده ،   

فاطمه مودب ، آرزو منفرد ، مژگان بقایي ، 

 آسیه صدیقي ، دکتر امامي سیگارودی

 

 

 

  

 اثر بخشي کالس وارونه در آموزش فرآیتد پرستاری 2
* 

دکتر نازیال جوادی، دکتر عاطفه قنبری ،   

 شیرین جفرودی

   

بررسي تاثیر طراحي ادغامي در درس روش تحقیق  9

برخودکارمدی پژوهشي و مقایسه آن با شیوه سنتي در 

آموزش درس روش تحقیق در دانشجویان تحصیالت تكمیلي 

 مامایي شهید بهشتي رشت _پرستاری در دانشكده 

* 

دکتر عاطفه قنبری ، فاطمه مودب ، فاطمه   

 حسن دوست ، عزت پاریاد

همكاران فرآیند: دکتر رسول تبری ، دکتر 

ربیع اهلل فرمانبر ، نوشاز میرحق جو ، دکتر 

 صدیقه پاك سرشت ،شادمان رضا ماسوله

   

 * 59سال  تشكر و قدرداني بعنوان نخبه علمي و پژوهشي 4
    دکتر عاطفه قنبری  

 * پژوهشگر نمونه 5
    دکتر عاطفه قنبری  

 

6 

 55پژوهشگر نمونه سال 

* 

  دکتر عاطفه قنبری  

 

 

  

 * 1959پژوهشگر برگزیده سال  2
    دکتر عاطفه قنبری  

 

 

 

      

 

  

  جمع

دکتر   امضاء عضو  هئت علمي :

 عاطفه قنبری خانقاه

 دپتر نا يال جوادي مدير گروه مربوط:امضاء 
 

 دکتر مجيد پورشيخيان امضاء دبهر پمهته مهتهب دانااده:



                            

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  –16جدول شماره

 

                                                                                                           و عوامل مرتبط با ان در سالمندان شهر رشت هيتغذ تيوضع يبررسعنوان مقاله :  .3

 )نویسنده مسئول(دکتر عاطفه قنبری 

 ISC-Magiran  /07-56، صفحات :  48دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، دوره بیست و یکم شماره مجله  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 ، دکتر احسان کاظم نژاد ، فاطمه شجاعی ، ابوالحسین رفیعی )نویسنده مسئول(نسرین معصومی ، شیرین جفرودی ، دکتر عاطفه قنبری   اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1931 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

  سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقی 

                                                                                                                        

                                                                                                                         امتياز متقاضی:                      2215       امتياز کسب شده از )مقاله(:                                                                4حداکثر امتياز مقاله :    

 بررسي وضعيت شناختي سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشتعنوان مقاله :   .6

 

 ISC-Magiran/ 81-86،  3316تابستان  61شماره  8مجله پژوهش پرستاری دوره  ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

، شیرین جفرودی ، عاطفه قنبری ، سید میثم ابراهیمی ، احسان کاظم نژاد ، فاطمه شجاعی ، سیده فریبا   )نویسنده مسئول(نسررین معصومی  اساامی نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 شرفی

 1931 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                              02615      امتياز کسب شده از )مقاله(:                                           4حداکثر امتياز مقاله :   

 در صورت مقاالت بيشتر در صفحه ديگري مانند موارد فوق مقاالت درج گردد.

 (4اعضاي هيات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده  *

 
 



 

 

                          

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 بررسي عوامل خطرزاي مادري و عوارض نوزادي در زاميان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم و مايع آمنيوتيک شفافعنوان مقاله :          .3

 ISC-Magiran  ٢٠١تا  ٣٩,صفحات  ٢٩٣١,مهر و آبان  ٧٨,مشارهي  ١٢جملـهي علمـي، پژوهشــي دانشـگاه علــوم پزشـکي زجنــان دورهي  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

دکرت آبتني حيدرزاده ، سيده راطمه دليل  ۵،  ۴، دکرت عاطفه قنربي ، دكرت راطمه حسـينزاده  ۳ ۲، دکرت مرمي اصـررنيا ، دکرت رويا ررجي  ۲دکرت مرجانه زرکش  اساامی نويسندگان به ترتيب اولويت: 
 ، دکرت آناهيتا سعيدي ۷ ۶حرييت 

 2491سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                                02615  امتياز متقاضی:                            125     امتياز کسب شده از )مقاله(:                               4  حداکثر امتياز مقاله :    

-3311بررسي تصوير ذهني و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني شهر رشت در سال های عنوان مقاله :   .4

13 

 

 ISC-Magiran /39-49، صفحه  1، شماره 11مجله مراقبت های نوین،  دوره  ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 یمیزهرا عطرکار روشن، عباس رح ،ی، عاطفه قنبر )نویسنده مسئول(پاک سرشت، آرزو منفرد قهیصد ويت:اسامی نويسندگان به ترتيب اول

 1939سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                0275      امتياز کسب شده از )مقاله(:                                       4 حداکثر امتياز مقاله :    

 در صورت مقاالت بيشتر در صفحه ديگري مانند موارد فوق مقاالت درج گردد.

 (4و ، سه ، چهار و هفت ماده اعضاي هيات علمی پژوهشی )بند د *

 

 
 



 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 مبتال به انفارکتوس حادمیوکارد بررسی ارتباط جنسیت و طول مدت تأخیر پیش بیمارستانی بیمارانعنوان مقاله : .5

 

 ISC-Magiran/ 181-199،  1931خرداد و تیر  1شماره  0مجله دانشکده پیراپزشکی تهران ) پیاورد سالمت ( دوره  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 قنبری ، مریم شکیبا، دکتر عاطفه   )نویسنده مسئول(مریم مومنی ، دکتر ارسالن ساالری اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1931 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

 متقاضی امتياز                               02875    امتياز کسب شده از )مقاله(:                                      4حداکثر امتياز مقاله :   

 فشار داخل شکمي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستری در بخش مراقبت های ويژهعنوان مقاله :  .6

 

 ISC-Magiran/ 97-90، صفحات 31، بهار و تابستان  53، شماره  19پرستاری و مامایی جامع نگر ، سال  مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

، محمد رضا یگانه ، احسان کاظم نژاد لیلی ، عاطفه قنبری خانقاه ، حمیده  )نویسنده مسئول(صردیقه صمیمیان ، طاهره خال  دوست محمدی   اولويت:اساامی نويسندگان به ترتيب  

 حکیمی ، آسیه صدیقی ، شهناز بوراکی

 1931سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                             امتياز متقاضی:                                       02615امتياز کسب شده از )مقاله(:                                     4حداکثر امتياز مقاله :   

 در صورت مقاالت بيشتر در صفحه ديگري مانند موارد فوق مقاالت درج گردد.

 (4ات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده اعضاي هي *
 

 

 

 



 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 قلبی نارسایی به مبتال بیماران در جنسیتی تفاوتهای و خودمراقبتی وضعیت بررسیعنوان مقاله : .7

 

 Magiran  SID-ISC ۳سال هشتم شماره  ،مجله پیاورد سالمت ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

مؤدب فاطمه اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:
2

ساالری ارسالن ،مسئول(   سندهي)نو1*قنبری عاطفه ،
6

نژاد کاظم احسان ،
3

ثابت صدقی میترا ،
9

پاریاد عزت ،
9 

 1939 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              تياز متقاضی:ام                                      22475امتياز کسب شده از )مقاله(:                                    4    حداکثر امتياز مقاله :  

 مرتبط با سالمت و عوامل موثر برآن در زنان مبتال به سرطان پستان یزندگ تيفيعنوان مقاله : ک.8

 

 ISC-Magiran/ 51-61، صفحات 91و زمستان  زيي، پا 70، شماره  14جامع نگر ، سال  يیو ماما ي، شماره و ايندکس مجله: مجله پرستار عنوان

 ، زهرا عطرکار روشن يمسئول(  ، عاطفه قنبر سندهيپاک سرشت)نو قهينويسندگان به ترتيب اولويت: آرزو منفرد ، صد اسامی

 2491انتشار مجله :  سال

 مقاله : عنو

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  تحقيقی  مقاله

                                      :                                                                                                                            یمتقاض ازيامت                                    02875کسب شده از )مقاله(:    ازيامت                            4مقاله :    ازيامت حداکثر

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5473-fa.pdf
https://www.magiran.com/magazine/5504
https://www.magiran.com/magazine/5504
https://www.magiran.com/volume/92798
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%A4%D8%AF%D8%A8
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://payavard.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF


 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 پس از سانحه در حوادث جاده ایعوامل مرتبط با شروع اختالل استرس عنوان مقاله :  . 9
 )نویسنده مسئول(دکتر عاطفه قنبری 

 ISC-Magiran 39، تابستان01،شماره 18پرستاری و مامایی جامع نگر ، سال  مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 ، سیده مریم موسوی ، طاهره خال  دوست ، سید محمد جواد موسوی  )نویسنده مسئول(نعیما خدادادی ، عاطفه قنبری اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1939سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              تقاضی:امتياز م                               22475    امتياز کسب شده از )مقاله(:                                  4 حداکثر امتياز مقاله :    

 يو روستاي یمقايسه ميزان استفاده از آمبوالنس در بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد شهرعنوان مقاله :  .20

 

 ISC-Magiran /63-50، 1، شماره18پرستاری و مامایی جامع نگر ،دوره  مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 طاهره مقدس ، عاطفه قنبری خانقاه ،ارسالن ساالری ، )نویسنده مسئول(امیر فرهنگ زند پارسا ،مریم مومنی اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1939سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                               متياز متقاضی:ا                                0275   امتياز کسب شده از )مقاله(:                                  4حداکثر امتياز مقاله :   

 

 

 

 

 

 

 

http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3


 
 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به کدهای اخالقي، التزام به اخالق در مراقبت، عدم صداقت علمي و خنثي سازیعنوان مقاله :  .22 

 

 ISC-Magiran /01-58، صفحه 9، شماره 18پرستاری و مامایی جامع نگر ، دوره  مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 احسان کاظم نژاد لیلی ، عاطفه قنبری خانقاه ، یسنده مسئول()نومهران نفر ،نسرین مختاری الکه اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1939 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير اآناليز مت مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                 02875     امتياز کسب شده از )مقاله(:                         4    حداکثر امتياز مقاله :    

 گيالن بر اساس مدل سرکوالکيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان پرستاری و مامايي عنوان مقاله :   .21

 

 ISC-Magiran /1939، بهار 19فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، دوره نهم ، پیاپی  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 ، ریحانه فداکار ، عاطفه قنبری ، سیده زهرا شفیع پور  )نویسنده مسئول(معصومه جعفری اصل ، مینو میترا چهرزاد اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1939سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              ی:امتياز متقاض                                02875      امتياز کسب شده از )مقاله(:                            4حداکثر امتياز مقاله :    
 

 

 

 

 

 

 

http://hnmj.gums.ac.ir/files/site1/user_files_086810/mojarad-A-10-243-152-7273de5.pdf
http://hnmj.gums.ac.ir/files/site1/user_files_086810/mojarad-A-10-243-152-7273de5.pdf
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%81%D8%B1
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%81%D8%B1
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D9%8A%D9%84%DB%8C
http://hnmj.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D9%8A%D9%84%DB%8C


 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

  اورژانس یاز نظر پرستاران شاغل در بخش ها يعموم ينيبال يستگيشا یشاخص ها یبند تيلووا: عنوان مقاله . 24
 )نویسنده مسئول(دکتر عاطفه قنبری 

 ISC-Magiran /1938، زمستان 04، شماره 16، سال جامع نگر ییو ماما یمجله پرستار ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 کوهپرش ی، نسترن نوروز یلیکهن، احسان کاظم نژادل یسالم ی، کبر )نویسنده مسئول(خانقاه یفاطمه حسن دوست ، عاطفه قنبر اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1938سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                 22475     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                     4حداکثر امتياز مقاله :   

 محتوا ليمطالعه تحل کي: يآموزش سالمت جنس تياز اهم یبارور نيدرك و تجربه زنان متاهل سنعنوان مقاله : .23

 

 Scopus/ 101، شماره 14، دوره رانیا ییونازا ییمجله زنان ماما ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 خانقاه یعاطفه قنبر-  )نویسنده مسئول(یخالص یزهرا بستان اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1938سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                               ی:امتياز متقاض                               22915    امتياز کسب شده از )مقاله(:                            3   حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 حاد یدچار نشانگان کرونر مارانيدر ب ينيبال یامدهايبا پ يقلب يخون جانب انيارتباط جر يبررسعنوان مقاله : .25

 

 ISC-Magiran / 38سال  96-87ویژه نامه قلب ، صفحات  18مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، دوره  ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 ی، عاطفه قنبر  )نویسنده مسئول(یشهرام رحمان رخواه،یجالل خ ربلوک،یم نیشاد، فرد ژنیب اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1938سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                 0275     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                4حداکثر امتياز مقاله :    

 يفعال شيکننده مشکالت خواب کودکان سن مدرسه مبتال به اختالل نقص توجه و ب ييگو شيعوامل پعنوان مقاله : .26

 

 ISC-Magiran /175-33صفحات  1شماره  15جلد ، جامع نگر ییو ماما یپرستار مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

  ییایطاهره ض ا،یطالب ن نیکوشا، حس میمر ،یعاطفه قنبر ،یمعصومه اله ، )نویسنده مسئول(تراچهرزادینومیم ،یمحبوبه مهر اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                             امتياز متقاضی:                               02615    امتياز کسب شده از )مقاله(:                                             4حداکثر امتياز مقاله :   

:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

http://hnmj.gums.ac.ir/browse.php?mag_id=27&slc_lang=fa&sid=1


 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 ژهيمراقبت و یدر بخش ها یبستر مارانيآن در ب یريفشار کاف لوله تراشه و زمان اندازه گ يبررسعنوان مقاله : .27

 

 ISC-Magiran / 90-13صفحات  1شماره  15جلد  -جامع نگر ییو ماما یپرستار مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 یلیخانقاه ، احسان کاظم نژاد ل ی، عاطفه قنبر )نویسنده مسئول( یطاهره خالقدوست محمد ،یمیتسل اللی اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                     02615     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                4 حداکثر امتياز مقاله :    

 النيگ يدانشگاه علوم پزشک یپرستار انيدانشجو یاشدن حرفه يسطح اجتماع يبررسعنوان مقاله : .28

 

 ISC-Magiran /14-13صفحات  1شماره  15جلد ، جامع نگر ییو ماما یپرستار مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

  یلیخانقاه ، احسان کاظم نژاد ل یعاطفه قنبر ،یموری، زهرا)رامش( مجدت  )نویسنده مسئول(یموسو یمقدم، ساق وهیش یسارا ب اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               0275     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                            4 حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 

http://hnmj.gums.ac.ir/browse.php?mag_id=28&slc_lang=fa&sid=1


 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 پيش بيني کننده های خستگي دربيماران مبتال به بيماری انسدادی مزمن ريهعنوان مقاله : .29

 )نویسنده مسئول(عاطفه قنبری

 ISC-Magiran /9، شماره 11، دورهمجله دانش و تندرستی ايندکس مجله:و ماره ش ،عنوان 

 ، نسیم شیرمحمدی، عزت پاریاد، احسان کاظم نژاد لیلی )نویسنده مسئول(عاطفه قنبری اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                225      ده از )مقاله(: امتياز کسب ش                                      4 حداکثر امتياز مقاله :    

 زايمان اتاق در همسر حضور مورد در فرزند تولد انتظار در های زوج نگرشعنوان مقاله : .10

 

 Scopus/180-194صفحات  1شماره  11جلد )حیات(،  تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 )نویسنده مسئول( مریم مریدی ،عاطفه قنبری ،پروانه رضا سلطانی ،فاطمه رافت اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936انتشار مجله : سال

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               22115     امتياز کسب شده از )مقاله(:                               3    حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 

 

http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://hayat.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C


 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 ژهيمراقبت و یدر بخش ها یبستر مارانيدر ب وميريکننده بروز دل ينيب شيعوامل پعنوان مقاله : .12

 )نویسنده مسئول(خانقاه  یعاطفه قنبر

 ISC-Magiran /96-16، صفحات 9، شماره 15جلد ، جامع نگر ییو ماما یپرستار مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 اشرف ی، عل یلیاحسان کاظم نژاد ل ،یطاهره خال  دوست محمد، )نویسنده مسئول(خانقاه  یعاطفه قنبر کفام،یرجب پور ن میمر اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1936سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                22475      امتياز کسب شده از )مقاله(:                                4   حداکثر امتياز مقاله :    

 و عوامل مرتبط با آن يانسان یلومايپاپ روسيو ونيناسيدر مورد واکس يپزشک انيو نگرش دانشجو يآگاهعنوان مقاله : .11

 

 ISC-Magiran،  26،شماره  62سال  -پرستاري و مامایی جامع نگر مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 یلیگرا وای، ش یرتیح لیفاطمه دل دهیس ،یمحفوظ دایخانقاه، ل ي، عاطفه قنبر )نویسنده مسئول(فرشته فکور اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2495 مجله :سال انتشار 

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر   مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                0275     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                         4حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 اهمالکاری تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيالنعنوان مقاله : .14

 

    /                           Magiran-ISC( ۱۹۳۱ زمستان ) - ۴ شماره ،۱۱ دوره مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 ، فاطمه براری ، عاطفه پور حسینی ، زهرا علیپور )نویسنده مسئول(مینو میترا جهرزاد ، عاطفه قنبری ، پردیس رحمت پور اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1131 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              متقاضی:امتياز                               02615        امتياز کسب شده از )مقاله(:                                4 حداکثر امتياز مقاله :    

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه اداری كاركنان سالمت وضعیت با سالمت سواد ارتباطعنوان مقاله : .13

 

  ISC-Magiran /   131-131ص1131، 1، شماره 12دوره سالمت نظام تحقيقات مجله ايندکس مجله:عنوان ، شماره و 

 

 براری فاطمه خلیلی، مالحت ، )نویسنده مسئول(پور رحمت پردیس ، قنبری عاطفه اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2495سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                              225      امتياز کسب شده از )مقاله(                                    4حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 



 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 طراحی و اعتبار سنجی دستورالعمل مبتنی بر شواهد مراقبت پرستاری در بیماران مبتال به زخم پای دیابتیعنوان مقاله : .15

 

 / ISC-Magiran 1131،آبان  31دوره چهاردهم، شماره هشتم، پی در پی  مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 )نویسنده مسئول(پور رحمت پردیس ، خلیلی مالحت ، مهرداد سیدمجتبی ، جعفرآقایی فاطمه ، قنبری عاطفه اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1131 انتشار مجله :سال 

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               22475     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                          4 حداکثر امتياز مقاله :    

 گیالن استان در سالمت گستره پژوهشی اولویتهای گزینشعنوان مقاله : .16

 

  / ISC-Magiran شش و بیست دوره گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مجله ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

  فرمانبر ااهلل ربیع  حیدرزاده،دكتر دكترآبتین ، قنبری عاطفه دكتر اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:
 )نویسنده مسئول(مودب ،فاطمه طایفه ااهلل نجم ،دكتر

 6932 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              ز متقاضی:امتيا                              22475        امتياز کسب شده از )مقاله(:                                  4 حداکثر امتياز مقاله :    

 

 

 

 

 

 



 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 پستان سرطان با بیماران بالینی های نشانه و فردی های ویژگی ارتباط ی مطالعهعنوان مقاله : .17

 )نویسنده مسئول(قنبری عاطفه دكتر

 ) / ISC-Magiran  1136فروردین و اردیبهشت  11مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 رحیمی عباس دكتر ، )نویسنده مسئول(قنبری عاطفه دكتر ، میرفرهادی نسترن اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1136 مجله :سال انتشار 

 4 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                   2275   امتياز کسب شده از )مقاله(:                                           4حداکثر امتياز مقاله :  

 های فراروی آنطرح تحول نظام سالمت، نگاهی نو به ارایه خدمات سالمت: چالش عنوان مقاله : .18

  ISC-Magiran بیستم، شماره اول ،دوره 36بهار / مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 فاطمه براری ،فاطمه جعفرآقایی ،آبتین حیدرزاده ، )نویسنده مسئول(فاطمه مودب ،اطفه قنبریع اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1136 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                22475      امتياز کسب شده از )مقاله(:                              4حداکثر امتياز مقاله :      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hakim.hbi.ir/article-1-1761-fa.html
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http://hakim.hbi.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://hakim.hbi.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://hakim.hbi.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://hakim.hbi.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://hakim.hbi.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 جمعیت عمومی زنان شهر رشت وضعیت انجام ماموگرافی و عوامل مرتبط با آن درعنوان مقاله : .19

  Magiran-ISC( ۱۹۳۱شهریور ) - ۱۳۱ شماره ،۹۳ جلد / شریه پرستاری ایرانن ايندکس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 نسترن نوروزی ،)نویسنده مسئول(  لیال جانثار حسینی ،عاطفه قنبری ،آرزو منفرد اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1935 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              متقاضی: امتياز                                 02875     امتياز کسب شده از )مقاله(:                               4   حداکثر امتياز مقاله :    

 در بیماران با ترومای متعدد MGAP وGAP مرگ ومیر ابزارهایقدرت پیش بینی كنندگی عنوان مقاله : .40

   Scopus   ۱۹۳۱ بهمن  - ۱۱۱ شماره ،۷۱ دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 عاطفه قنبری ،ایرج آقائی ،احسان كاظم نژاد ،معصومه ادیب ،)نویسنده مسئول(طاهره خالق دوست محمدی ، یاسمن سلطانی اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1136سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

      سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                                                                                                                                                امتياز متقاضی:                                  02615    امتياز کسب شده از )مقاله(:                                   3  امتياز مقاله :     حداکثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2487-fa.pdf
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10203-fa.pdf
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C


 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 4۳5۴- 5۵بيمارستاهناي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گيالن در سال بررسی توانايی حماسبه دارويی پرستاران و عوامل مرتبط در خبشهاي مراقبت ويژه   عنوان مقاله : .42

  / ISC-Magiran 1136،دی  33مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره پانزدهم، شماره دهم، پیدرپی  :ايندکس مجلهو شماره  ،عنوان 

 احسان كاظم نژادلیلی ، طاهره خالقدوست ، عاطفه قنبری خانقاهی ،)نویسنده مسئول(ساقی موسوی ، محبوبه مرادی اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1136سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                       سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  تحقيقی مقاله 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               0275     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                4 حداکثر امتياز مقاله :      

 ها و راهکارهايابي تأثير برگزاری کارگاه ايمني بيمار بر آگاهي و عملکرد دانشجويان پرستاری: چالشارزشعنوان مقاله : ..41

 SID -97-103 ، صفحه3318، تابستان 6، شماره 31دوره  شاپور ی آموزش جندی توسعه  ی مجله ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 فاطمه براری ، ساقي موسوی ، طوبي حسين زاده،  نازيال جوادی ،)نویسنده مسئول( فاطمه مؤدب، عاطفه قنبری اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2498  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

         سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               2215       امتياز کسب شده از )مقاله(:                                           4حداکثر امتياز مقاله :   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/issue_11925_12248_.html
http://journals.ajums.ac.ir/issue_11925_12248_.html
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601805&_au=%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601805&_au=%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=554843&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%85%D8%A4%D8%AF%D8%A8
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601801&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601801&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601808&_au=%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601808&_au=%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601809&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601809&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601811&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://journals.ajums.ac.ir/?_action=article&au=601811&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

  خودبخود هایحاملگی و ناباروری درمان با هایحاملگی نوزادی و مادری پیامد مقایسه عنوان مقاله : .44

 Magiran-1 صص ،1131 زمستان، 32 یاپیپ الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

یل ، دكتر عاطفه قنبری، دكتر رحمان ایرانی دوست حقیقی، سیده فاطمه دل)نویسنده مسئول(دكتر مریم اصغرنیا، دكتر فریبا میربلوک اولويت:اسامي نويسندگان به ترتيب 

 حیرتی

 2494سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                                0275      امتياز کسب شده از )مقاله(:                                 4حداکثر امتياز مقاله :   

بروز خشونت نسبت به پرستاران مراکز آموزشي درماني شهر رشتعنوان مقاله : .43  
 

 -21Magiran- 16صص  ،(1134، تابستان 16)پیاپی  2مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال بیست و پنجم شماره  مجله:ايندکس و شماره  ،عنوان 

 ، احسان كاظم نژاد لیلی، اعظم اكبری، عاطفه قنبری خانقاه، شهناز بوراكی )نویسنده مسئول(عزت پاریاد، مرضیه جهانی صیاد نویری اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2493  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

      سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                                                                                                                                                امتياز متقاضی:                               02615       امتياز کسب شده از )مقاله(:                                      4حداکثر امتياز مقاله :     
 

 

 

 

 

http://journal.gums.ac.ir/article-1-879-fa.pdf
https://www.magiran.com/volume/97311


 

 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 سواد سالمت و ارتباط آن با ررتارهاي غربالگري سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گيالنعنوان مقاله : .45

 4۳5۵magiranسال هيجدهم، مشاره چهارم، زمستان ،  جمله سالمت و مراقبت ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 مختاری نسرین ،خلیلی مالحت ،ورپ رحمت پردیس ،قنبری عاطفه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 4۳5۵ سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                              امتياز متقاضی:                               225     امتياز کسب شده از )مقاله(:                                    4 اکثر امتياز مقاله :    حد

  2496بررسی  سبك زندگی مرتبط با سالمت و عوامل پيش بينی کننده آن در ساکنين شهر رشت در سال عنوان مقاله :.46
 

  1scopus، شماره  31ت مجله خصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 ابوالفضل اعتباریان خوراسگانی ، عاطفه قنبری خانقاه، عزت پاریاد ، زهرا عطرکار روشن اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2498پاييز   سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

      سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 

                                                                                                                                                                                                                                                                امتياز متقاضی:                               122       امتياز کسب شده از )مقاله(:                                                 3حداکثر امتياز مقاله :  
 

 

 

 

 

 

http://hcjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://hcjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://hcjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://hcjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 فناوري( –مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه و شش ماده سه آئين نامه ارتقاء )فعاليتهاي پژوهشی  – 62جدول شماره 

 

 در بخش هاي مراقبت ويژهبررسی طول مدت جداسازي از دستگاه تهويه مكانيكی بر اساس مقياس برن و عوامل مرتبط با ان عنوان مقاله : .47

 -3131SID، فروردین و اردیبهشت 3، شماره 21مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ، دوره  ايندکس مجله:و شماره  ،عنوان 

 مدیعاطفه قنبری ، آیدا محمدابراهیم زاده ، عزت پاریاد ، زهرا عطركار روشن ، محمد كاظم مح اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 2497سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقی 
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 مریم کوشا

  خالصه 
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مقایسه میزان موفقیت روش های درمانی مختلف در بیماران مبتال به 
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 BDNFژنVAL66METبررسی پلی مورفیسم 
 (BRAIN DERIVD NEUROTROPHIC Factor)  

 دچار سکته مغزی ایسکمیک بر کارکردهای شناختی بیماران

 

*   

 

9 
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ارزیابی شایستگی های محوری دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 *    

 دپتر نا يال جوادي امضاء مدير گروه مربوطه: دکتر   عاطفه قنبری خانقاه امضاء عضو هيات علمی :

 

 اندکتر مجيد پورشيخي دانشكده:امضاء دبير کميته منتخب 

 

 

 



 

 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

9 
 11-21قطر وریدهای آنته کوبیتال بالغین بررسی تأثیر وسیله گرمایی بر 

 ساله
 *   

 

13 
بر میزان شاخص گلیسمیک ، پروفایل لیپیدی و Q10بررسی اثر کوآنزیم 

 شاخص التهابی در زنان مبتال به دیابت بارداری
 

* 
  

 

11 

بررسی امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیک از منظر دانشجویان 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در در مقطع فیزیوپاتولوژی 

 3131بهار 

 

* 

  

 

14 
بررسی اثرات رایحه اسانس برگ به لیمو بر میزان اضطراب و برخی شاخص 

 های فیزیولوژیک بیماران پیش از عمل سزارین در بیمارستان الزهرا رشت
 

* 
  

 

10 
اندومتر جهت scratchingبررسی میزان موفقیت هیستروسکوپی و 

ivf در مواردivfناموفق 
 

* 
  

 

12 
بررسی مقایسه ای سطح پروتئین پالسمایی وابسته به حاملگی در زنان 

 مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا IUGRباردار با و بدون 
 

* 
  

 

15 
مطالعه آگاهی و نگرش اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیالن در 

 مورد ادغام
 

* 
   

  انگیزش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالنتبیین مفهوم  19
* 
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 اندکتر مجيد پورشيخي امضاء دبير کميته منتخب دانشكده:

 

 

 

 

 



 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

17 

فسفات دهیدروژناز در مادران باردار مبتال به  1مقایسه سطح آنزیم گلوکز 
و مادران باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستنان الزهرا  پره اکالمپسی

 3131رشت در سال 
 

* 

  

 

18 
استفاده از سونوگرافی داپلر شرایین رحمی در زنان حامله پرخطر در هفته 

 بارداری برای پیش بینی عوارض نامطلوب حاملگی 21-31های 
 

*   
 

19 
ت ماآمبوالنس جهت ارائه خدبررسی ارتباط بین تغییرات آب وهوایی با حضور 

 3131اورژانس پیش بیمارستانی به بیماران قلبی در شهر رشت 
 

* 
  

 

43 
نگرش دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کیالن نسبت به زیبایی و 

  31رابطه آن با رضایتمندی و تصور از بدن در سال 

* 

  

 

41 
مقایسه سالمت جسمی دوران بارداری و دلبستگی مادر جنین در زنان 

 بارداری خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا 
 

* 
  

 

44 

بررسی تاثیر همراهی مواد زیستی تولید شده و طول مدت استفاده از کیسه 
شن بر شدت درد کمر و عوارض عروقی ناحیه آنژیوگرافی بیماران مراجعه 

 31درمانی دکتر حشمت در سال  –کننده به مرکز آموزشی 
 

* 

  

 

40 

جویان دانشبررسی امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیک از منظر 
در مقطع فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در بهار 

3131 
 

* 

  

 

  بررسی خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 42
* 
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 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

45 
دانشجويان دانشکده پزشکي رشت به بررسي علل عدم گرايش 

 استفاده از کتاب های مرجع
 *   

 

49 
مطالعه آگاهي و نگرش اعضای هيئت علمي دانشکده دندانپزشکي 

 گيالن در مورد ادغام 
 

* 
  

 

47 

نگرش دانشجويان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيالن 

رضايتمندی و تصور از نسبت به انجام جراحي زيبايي و رابطه ان با 

 15بدن در سال 
 

* 

  

 

48 

سی وصعیت گزارشات پرستاری برمبنای شاخص های اعتباربخشی و ر بر 
عوامل مرتبط با ان در پروندهای ثبت شده ی بخش های داخلی _جراحی 

 در مراکز آموزشی _درمانی منتخب شهر رشت

 

* 

  

 

49 
یابتی مویرگی در بیماران داندازه گیری قندخون نمونه های شریانی و مقایسه 

 تحت عمل جراحی قلب بستری در بخش ویژه بیمارستان حشمت
 

* 
  

 

03 

بررسی تاثیر آموزش به شیوه نرم افزاری در مورد اصول پیشگیری از 
آسپیراسیون جسم خارجی و مانورهای باز کردن راه هوایی در کودکان سنین 

مراجعه کننده به مهدهای  قبل از مدرسه بر دانش و تصمیم گیری مادران 
 8۳31کودک شهر رشت در سال 

 

* 

  

 

01 
بررسی تاثیر ماساژدرمانی برمیزان خستگی بعد از شیمی درمانی در بیماران 

 مبتال به سرطانهای گوارشی بستری درمراکز آموزشی درمانی رازی رشت
 

* 
  

 

04 

 سبوس برنج بر شاخص های بالینی و بیوشیمیایی قلبی بررسی تاثیر روغن
عروقی در بیماران دچار تنگی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر 

 حشمت

 

* 
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 اندکتر مجيد پورشيخي امضاء دبير کميته منتخب دانشكده:

 



 

 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

00 

روی اضطراب بررسي تاثير انحراف فکر واقيعت مجازی بر 

بيماران قبل از آنژيوگرافي عروق کرونردر مرکز آموزشي 

 درماني حشمت شهر رشت
 

 *   

 

02 

بررسي تاثير ماساژدرماني بر ميزان خستگي بعد از شيمي 

درماني در بيماران مبتال به سرطان های گوارشي بستری در 

 مرکز آموزشي درماني رازی رشت 
 

* 

  

 

05 

بررسي وضعيت گزارشات پرستاری برمبنای شاخص های 

اعتباربخشي و عوامل مرتبط با ان در پرونده های ثبت شده  ی 

درماني –جراحي در مراکز آموزشي  –بخش های داخلي 

 منتخب شهر رشت 

 

* 

  

 

09 

بررسي تاثيرسولفات منيزيوم برشدت درد طول مدت مرحله 

کننده به بيمارستان الزهرا اول و دوم زايمان در زنان کراجعه 

 3318)س( در سال 
 

* 

  

 

07 
بررسي تاثيررايحه درماني با اسانس گل محمدی بر کيفيت 

 خواب سالمندان مقيم آسايشگاه سالمندان شهر رشت 
 

* 
  

 

08 

مقايسه اندازه گيری قندخون نمونه های شرياني و مويرگي در 

ه بخش ويژبيماران ديابتي تحت عمل جراحي قلب بستری در 

 18بيمارستان حشمت رشت سال
 

* 
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 اندکتر مجيد پورشيخي امضاء دبير کميته منتخب دانشكده:

 

 



 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

09 

بررسي تاثير انحراف فکر واقيعت مجازی بر روی اضطراب 

کرونردر مرکز آموزشي  بيماران قبل از آنژيوگرافي عروق

 درماني حشمت شهر رشت
 

 

* 

  

 

23 

بررسي تاثير ماساژدرماني بر ميزان خستگي بعد از شيمي 

درماني در بيماران مبتال به سرطان های گوارشي بستری در 

 مرکز آموزشي درماني رازی رشت 
 

* 

  

 

21 

زآسپیراسیون ابررسی تاثیرآموزش به شیوه نرم افزاری در مورد اصول  پیشگیری 
جسم خارجی و مانورهای بازکردن راه هوایی در کودکان سنین قبل از مدرسه 
بر دانش و تصمیم گیری مادران مراجعه کننده به مهدهای کودک شهر رشت 

 8۳31در سال 

 

* 

  

 

24 
عوامل موثر در انتخاب رشته تخصصی دندنپزشکی در دستیاران بررسی 

 اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
 

* 
  

 

20 

بررسی میزان تبعیت بیماران مبتال به فشارخون از مصرف داروهای 
ضدفشارخون و عوامل مرتبط بر آن در مراجعه کننده به کوهورت گیالن در 

 3131سال 
 

* 

  

 

22 

بررسی فراوانی هایپرتنشن پنهان و کنترل نشده در ویزیت های قبل از عمل 
کاندید اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان و برخی پیامدهای آن در بیماران 

 های آموزشی شهر رشت
 

* 

  

 

25 
بررسی تاثیر وضع مالیات هدفمند بر میزان تقاضای نمک به منظور کاهش 

 سطح فشارخون افراد در ایران
 

* 
  

 

29 
بررسی فراوانی مراقبت های فراموش شده پرستاری و عوامل مرتبط در 

 3131آموزشی درمانی شهر رشت در سال پرستاران شاغل در مراکز 
 

* 
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 اندکتر مجيد پورشيخي امضاء دبير کميته منتخب دانشكده:

 



 

 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 داوري مقاله هاي علمی عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

27 
بررسی مقاله آسیب شناسی فرآیند اجرای اعتباربخشی موسسسات و مراکز 

 آموزشی درمانی و ارائه الگوی مناسب 
* 

 
  

 

28 
مقاله عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بررسی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
* 

 
  

 

 * بررسی میزان تمایالت انتقادی دردانشجویان مجازی علوم پزشکی  29
 

   

53 
عوامل موثر در انتخاب رشته تخصصی دندنپزشکی در دستیاران بررسی 

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
* 

 
   

51 
اثربخشی آموزش مدیریت بر کیفیت زندگی افراد مبتال به بیماری بازگشت 

 اسید معده به مری
*    

 

 * مقاله  2داوری 54
 

  
 

50 
بررسی تاثیر یک برنامه مراقبت تسکینی بر رضایت مندی بیمار و خانواده 

 مبتالیان به سرطان 
* 

 
  

 

52 
اثربخشی آموزش مدیریت بر کیفیت زندگی افراد مبتال به بیماری بازگشت 

 اسید معده به مری
* 
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 اندکتر مجيد پورشيخي امضاء دبير کميته منتخب دانشكده:

 

 

 

 

 

 



 

 فناوري( –ماده سه )فعاليتهاي پژوهشی  26داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشی موضوع بند  – 21جدول شماره 
 

 هاي علمیداوري مقاله  عنوان  رديف

 

نظارت و داوري طرحهاي 

 پژوهشی

 مالحظات امتياز داوري کتاب

55 
تجارب پرستاران از عوامل تاثیرگذار در حرفه ای شدن : درس های آموخته 

 شده 
* 

 
  

 

  * بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری 59
  

 

57 
ارزیابی برخی مولفه های برنامه درسی درس مهارت های کاربردی زندگی 

 ( در دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3)
* 

 
   

58 
بررسی مهارت تشخیصی دانشجویان سال اخر دانشکده های دندانپزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مورد بیماریهای شایع دهان 
* 

 
   

    * 31 مقاله از پاییز سال 2داوری  59
 

93 
بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری زاهدان از الگ و بوک موجود 

 در بخش های بالینی
* 

 
  

 

91 
مطالعه آگاهی و نگرش اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی گیالن در 

 مورد ادغام
* 

 
  

 

 * تبیین مفهوم انگیزش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 94
 

  
 

  *  Sand . medical journalداوری مجله  90
  

 

  * رانیا یپرستار هینشر گاهیمقاله در پا یداور 92
  

 

95 
 Nursing Leadership Models in Promotingداوری مقاله 

and Improving of Patient Safety Culture , A 

Review of Literature 

* 
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 )  لطفأدر قسمت امتياز چيزي ننويسيد(                             پژوهشی مؤسسه ) ماده چهار( آئين نامه ارتقا                –اجرايی تعضاي هيأت علمی آموزشی  -مربوط به فعاليتهاي علمی –22جدول شماره

 

 
 

 

 

مدت برای بندها بر  امتياز بند

 حسب ساعت

مدت برحسب 

 سال

 ردیف نوع فعالیت محل مشخصات ابالغ تاریخ انجام فعالیت

 شماره تاريخ از تاريخ تا تاريخ سال ماه روز

     2 21/3/34  21/3/32  21/3/32 /پ1111/2/1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

 4 مسئول پژوهش در آموزش

     1 11/1/31  11/1/32  21/1/32 /پ1/آ/2113/121  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

پژوهش در آموزش مركز مطالعات  تهیعضو كم

 دانشگاه
۲ 

     1 11/2/34  11/2/31  22/2/31 /پ631/112/1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

موثر  یعوامل اجتماع قاتیمركز تحق استیر

 بر سالمت
۳ 

        21/2/11 /پ1/آ/1611/121  بورس دانشگاه یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن   ۴ 

     1 11/2/34  11/2/31  22/2/31 /پ636/112/1  آموزش  قاتیمركز تحق یژوهشپ یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

 پزشکی معاونت آموزشی 
۵ 

     2 1/1/34  1/1/32  3/2/32 /پ411/2/1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

 یگروه تخصص یپژوهش یشورا تیعضو

یجراح یداخل  
۶ 

     2 1/1/34  1/1/32  14/2/32 /پ113/2/1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

 یگروه تخصص یپژوهش یشورا تیعضو

 پرستاری ویژه
۷ 

     2 2/1/36  2/1/34  2/1/34 /پ313/2/1  دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی رشت

 مسئول گروه پژوهش در آموزش در واحد  

EDO 
8 

     1 23/12/34  1/1/34  1/1/34 /پ311/112/1  عوامل  قاتیمركز تحق  یپژوهش یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه موثر بر سالمت یاجتماع  
5 

     2 13/1/31  13/1/31  13/1/31 /پ11464/111/1   یانتظام یدگیرس یبدو تأیالبدل ه یعضو عل دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه یعلم تأیه یقانون مقرات انتظام  
41 

     1 1/2/31  1/2/36  13/2/36 /پ614/112/1  یپرستار یپژوهش ها یعضو هسته مركز دانشگاه علوم پزشگی گیالن   44 
     1 1/1/31  1/1/36  21/2/36 /پ666/112/1  عوامل  قاتیمركز تحق  یپژوهش یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه موثر بر سالمت یاجتماع  
4۲ 



 

 

 پژوهشی مؤسسه ) ماده چهار( آئين نامه ارتقا                                             )  لطفأدر قسمت امتياز چيزي ننويسيد(–اجرايی تعضاي هيأت علمی آموزشی  -مربوط به فعاليتهاي علمی –22جدول شماره

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

مدت برای بندها بر  امتياز بند

 حسب ساعت

مدت برحسب 

 سال

 ردیف نوع فعالیت محل مشخصات ابالغ تاریخ انجام فعالیت

 شماره تاريخ از تاريخ تا تاريخ سال ماه روز

     1 1/1/31  1/1/36  26/2/36 /پ111/112/1  گوارش  قاتیمركز تحق  یپژوهش یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

 وكبد دانشگاه
4۳ 

   14 1  23/12/36  11/1/36  11/1/36 /پ1111/1/1   یها تیالو نییتع یراهبرد تهیكم  ندهینما دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه یقاتیتحق  
4۴ 

     2 1/11/33  1/11/36  1/11/36 /پ6121/112/1  معاونت تحقیقات و   یپژوهش یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه  فناوری   
4۵ 

     1 1/1/33  1/1/33  21/1/31 /پ1126/112/1  عوامل  قاتیمركز تحق  یپژوهش یعضو شورا دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

دانشگاه موثر بر سالمت یاجتماع  
4۶ 

     1 1/1/33  1/1/31  2/1/31 /م/ت/س42  مركز آموزش مداوم  یراهبرد تهیكم  عضو دانشگاه علوم پزشگی گیالن 

عوامل   قاتیتحقجامعه پزشکی مركز 

دانشگاه موثر بر سالمت یاجتماع  

4۷ 

     1 11/11/33  11/11/31  11/11/31 /پ142/111/1   48 عضو كار گروه عدات در سالمت  دانشگاه علوم پزشگی گیالن 


