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1397-عضو کمیته تحلیل خطاهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن.11
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مراقبت ویژه دانشکده پرستاري و مامایی عضو شوراي پژوهشی گروه تخصصی پرستاري.13

1392-شهید بهشتی رشت
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.1399پرستاري و مامایی تهران. 
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همایش ها:ره ها و گکنمقاالت ارایه شده  در

بررسی وضعیت آموزش به بیمار در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی .1
1398دهکده ساحلی. -انزلی-گیالن . کنگره آموزش و توانمندسازي بیمار و خانواه.

ارزیابی رسانه هاي آموزشی بارگذاري شده در سایت هاي بیمارستان هاي تابعه .2
-انزلی-وانمندسازي بیمار و خانواه.دانشگاه علوم پزشکی گیالن. کنگره آموزش و ت

1398دهکده ساحلی. 
بررسی موانع و تسهیل کننده هاي آموزش به بیمار . کنگره آموزش و توانمندسازي .3

1398دهکده ساحلی. -انزلی-بیمار و خانواه.
بررسـی علل سقوط بیماران سالمند و عوامل مربوطه. دومین همایش ملی سالمندي دکتر .4

1397.رشت. محوریت بازتوانی و تروماحکیم زاده با 
ــتباهات دارویی..5 ــی عوامـل مـدیریتی مربوط به اش اولین همایش منطقه اي بابل. بررس

1394.پژوهش در حوزه هاي اداري مالی نظام سالمت
بررسی و مقایسه عوامل ایجاد کننده اضطراب در بیماران با و بون تجربه بیهوشی. .6

وین آموزش و مراقبت و درمان در اتاق عمل. اولین همایش کشوري رویکردهاي ن
1389اصفهان. 

پرستاري مبتنی بر شواهد در بیماران سوختگی. سمینار اورژانس هاي سوختگی. .7
1391رشت. 

.1389تازه هاي پرستاري در سوختگی. سمینار تازه هاي سوختگی. رشت. .8
ش پرستاري، آموزش بالینی دانشجویان پرستاري از دیدگاه مدیران پرستاري. آموز.9

1387چالش ها و راهکارها. تنگابن. 
ارتباط بین دعا و سازگاري  در بیماران مبتال به شیمی درمانی. همایش سراسري .10

.1386سرطان از پیشگیري تا نوتوانی .قزوین. 
پرستاري در مسمومیت ها. کنفرانس مراقبت هاي پرستاري در اورژانس ها. رشت. .11

1386.



تحت عمل جراحی پیوند کرونر در مورد نحوه مراقبت هاي بررسی نظرات بیماران .12
.1383بعد از عمل. همایش کشوري بیماري هاي غیر واگیرر شت. 

1385بررسی موانع آموزش به بیمار. کنگره رویکردهاي نوین آموزش. تهران..13
آموزش به بیمار و چالش هاي آن. همایش سراسري ارتقاء سالمت و نقش پرستار و .14

.1385ماما. همدان.
نقش واحد باز توانی قلب در افزایش ظرفیت عملکردي بیماران قلبی. همایش .15

1385سراسري مراقبت هاي پرستاري در پاراکلینیک. رشت. 
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران پرستاري در اجراي مدیریت جامع .16

.1384کیفیت. دومین همایش مدیریت جامع کیفیت. رشت. 
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در اجراي مدیریت جامع کیفیت. بررسی میزان .17

.1384دومین همایش مدیریت جامع کیفیت. رشت. 
بررسی عوامل موثر بر مدیریت بحران برف در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی .18

.1384گیالن. سمینار تازه هاي علمی در پرستاري، مامایی و بهداشت. رشت.
سبک زندگی. سومین کنفرانس منطقه اي آسیایی، اقیانوسه اي پیشگیري از سرطان و .19

.1384سرطان. زیبا کنار. 
چگونگی بکارگیري مهارت هاي مدیریتی موثر بر بهره وري نیروي انسانی در بیمارستان. .20

.1383همایش سراسري مدیریت و برنامه ریزي بیمارستانی. کرمانشاه.
زود هنگام پرستاران. همایش سراسري آسیب بررسی علل درخواست بازنشستگی .21

.1383شناسی حرفه اي و اجتماعی پرستاري و مامایی. 
مدیریت بحران در حوادث مترقبه. همایش استانی نقش پرستار در حوادث غیر .22

.1383مترقبه. رشت.
بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس. همایش .23

.1383رستاري و مامایی. رشت. استانی اورژانس ها در پ
بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم .24

.1383پزشکی گیالن . همایش استانی اورژانس ها در پرستاري و مامایی. رشت. 
.1380آموزش به بیمار و نقش پرستار. همایش استانی آموزش به مددجو. رشت. .25





پایان نامه ها:سرپرستی 
استاد -یاسر زلفی–Covid-19در بیماران مبتال به ICUبررسی پیش بینی کننده هاي بستري در .1

راهنما
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پرستاريدانشجویانتوسطداروییخطاهايدهیگزارشموانعبررسی.2

استاد راهنما-. مستوره برنجی1398سال 

مراقبت ویژه در مراقبت از بیماران در مرحله پایان عمر. مریم تبریزي. بررسی عملکرد پرستاران  بخش.3
استاد راهنما

ICUبررسی احساس شرم در اعضاي خانواده مراقب بیماران بستري در .4

بررسی حساسیت اخالقی پرستاران بخش هاي ویژه در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه .5
ام برادران. استاد راهنما.. بهر98علوم پزشکی گیالن سال 

بررسی ارتباط بین مرقبت بیهوده و تنش اخالقی در پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه. سمیه مودبی پور. .6
استاد راهنما

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه در زمینه مهار فیزیکی بیماران و .7
اهنما.عوامل مرتبط به آن. زهرا قیداري. استاد ر

بررسی پیش بینی کننده هاي اضطراب انتقال در بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژه. نسیبه .8
رفیع پور. استاد راهنما

بررسی پیامد هاي سوختگی شدید و پیش بینی کننده هاي آن در بیماران بستري شده در مرکز .9
سوختگی والیت. ذکیه جعفري پرور. استاد راهنما

رش دهی خطا و حوادث ناخواسته از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه. فرشته بررسی موانع گزا.10
منصوري. استاد مشاور

در بیماران ترومایی پذیرش GAP,MGAPبررسی یش بینی کنندگی مرگ و میر با استفاده از ابزارهاي .11
شده در مرکزآموزشی درمانی پورسینا.  یاسمن سلطانی. استاد مشاور 

اي نگرش دانشجویان پزشکی، پرستاري و حقوق دانشگاه هاي علوم پزشگی و گیالن بررسی مقایسه.12
نسبت به اتانازي. افسون امیري. استاد مشاور.

بررسی تاثیر طب فشاري بر میزان خستگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به یکی .13
شریفی. استاد مشاور.از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن. مولود

بررسی میزان اشتباهات دارویی در بخش مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران. رویا .14
کبودمهري. استاد مشاور.

بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به .15
مینا محسنی. استاد مشاورمرکز آموزشی درمانی پورسینا.

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزي. سارا رحیمی. استاد مشاور..16
بررسی میزان تاثیر فعالیت هاي منظم ورزشی بر عزت نفس سالمندان.بیتا شهباز زادگان. استاد مشاور..17





داوري طرح هاي پژوهشی  و مقاالت:
داوري طرح پژوهش تحت عنوان بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران در همه گیري .1

19کوید 
داوري طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی تجربیات زیسته پرستاران مراقبت کننده از .2

Covid-19بیماران 

داوري پایان نامه تحت عنوان ارزیابی تشخیصی شاخص تنفس سریع و سطحی در پیش .3
زي ازتهویه ي مکانیکی در بیماران مولتی پل تروما در بیمارستان بینی نتیجه ي جداسا

99-98رشت سال ينایپورس
4.
داوري مقاله تحت عنوان بررسی میزان رضایت شغلی روسا ، مدیران ، سرپرستان.5
ارتباط ویژگی هاي شخصیتی با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک داوري مقاله تحت عنوان .6

در دانشجویان
بررسی میزان درناژ قفسه سینه  بعد از پیوند عروق کرونر و ت عنوان داوري مقاله تح.7

عوامل مرتبط به آن در بیماران تحت جراحی قلب باز بستري در بخش مراقبت ویژه قلب 
باز

داوري پایان نامه تحت عنوان مقایسه میزان فشار کاف لوله تراشه در دو روش پایش .8
ICUمتناوب و مداوم در بیماران بستري در 

داوري پایان نامه تحت عنوان بررسی نیازهاي خانواده بیماران بستري در بخش هاي .9
مراقبت ویژه و ارتباط آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

داوري پایان نامه تحت عنوان بررسی تاثیر استفاده از گوش بند بر کیفیت خواب بیماران .10
ه قلبی مرکز آموزشی درمانی حشمتبستري در بخش هاي مراقلت ویژ

داوري پایان نامه تحت عنوان بررسی میزان نوآوري و عوامل موثر بر آن در پرستاران .11
شاغل در بخش ویژه

بررسی نیاز هاي خانواده بیماران بستري در بخش مراقبت داوري پایان نامه تحت عنوان .12
ویژه و ارتباط آن با میزان رضایتمندي آنان

بررسی میزان نوآوري و عوامل موثر بر آن در پرستاران داوري پایان نامه تحت عنوان .13
شاغل در بخش ویژه



مقایسه میزان بروز دلیریوم با استفاده از ابزار عینی و ذهنیداوري پایان نامه تحت عنوان .14
داوري پایان نامه تحت عنوان بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول.15

راهنماي مبتنی بر شواهد در پیشگیري از پنومونی وابسته به ونتیالتور
داوري پایان نامه تحت عنوان مقایسه دو روش پایش متناوب و مداوم بر روند تغییرات .16

میزان فشار کاف لوله تراشه
داوري پایان نامه تحت عنوان بررسی درك پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهاي .17

ماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژهایمنی در بی
فرآیند مقاله در دومین همایش 9مقاله پژوهشی و 3مقاله مروري و 19داوري داوري .18

مدیریت جامع کیفیت
داوري مقاله تحت عنوان بررسی میزان رضایت شغلی روسا ، مدیران ، سرپرستان.19

:مصوبهاي تحقیاتیطرح
بررسی موانع گزارش دهی عفونت هاي بیمارستانی از دیدگاه پرستاران شاغ در .1

بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
بررسی ارتباط یادگیري خودراهبر و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاري.2
اي شدن و خودکارآمدي در دانشجویان پرستاريبررسی ارتباط بین حرفه.3
کشن با و بدون نرمال سالین بر شاخص هاي تنفسی و همودینامیک بررسی تاثیر سا.4

ICUبیماران بستري در 



دوره هاي آموزشی گذرانده شده:
دوره هاي آموزشی فرهنگی:

دانشگاه علوم پزشکی گیالن-اخالق پزشکی.1
ضیافت اندیشه استادان: معرفت شناسی دینی و اندیشه سیاسی در اسالم.2
1397-دانشگاه علوم پزشکی بم-ششمین کنگره ملی اخالق.3

دوره هاي آموزشی مدیریت:

1.Restructuring in hospital management(training course for chief
executive officers )- آلمان

مرکزآموزش مدیریت دولتی-دوره مدیریت پایه سطح یک.2
مرکزآموزش مدیریت دولتی-دوره توجیهی مدیران پایه.3
مرکزآموزش مدیریت دولتی-مسئلهکارگاه حل .4
مرکزآموزش مدیریت دولتی-کارگاه فن اداره جلسات.5
مرکزآموزش مدیریت دولتیTQM-دوره آموزش مدیریت جامع کیفیت.6
مرکزآموزش مدیریت دولتی-مدیریت کیفیت و برنامه ریزي استراتژیک.7

دوره هاي آموزشی علمی تخصصی:
1397-دانشگاه علوم پزشکی گیالن–کارگاه نقد داوري مقاالت .1
1397-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه مقاله نویسی.2
1396-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه نگارش آسان و موفق مقاله.3
1396-دانشگاه علوم پزشکی تهران-کارگاه آموزشی بومی سازي راهنماي بالینی.4
-انشگاه علوم پزشکی تهراند-) جستجوي الکترونیک3کارگاه جستجوي منابع (.5

1396
1396-دانشگاه علوم پزشکی تهران-کارگاه آموزشی داوري و نقد مقاله.6
دانشگاه علوم پزشکی -)جستجو در ژورنال هاي الکترونیک2کارگاه جستجوي منابع (.7

1396-تهران



1396-دانشگاه علوم پزشکی ایرانMAXQDAتحلیل داده هاي کیفی کارگاه.8
1396-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-scopus)1نابع الکترونیک(کارگاه جستجوي م.9

1393-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-Clinical Keyکارگاه آموزشی .10
1392-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-Endnoteکارگاه آموزشی نرم افزار .11
1392-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه آموزشی یادگیري الکترونیکی.12
1391-دانشگاه علوم پزشکی گیالن–کارگاه آموزشی تنظیم هیجانی .13
1391دانشگاه علوم پزشکی گیالن -کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس.14
1391-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه مقاله نویسی علمی.15
1391-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه آموزش رادیولوژي.16
1390-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-پورتال نشریاتکارگاه آموزشی استفاده از.17
-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه هم اندیشی اصول اخالق در انتشار مقاالت علمی.18

1390
1389-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-icuدوره کوتاه مدت حرفه اي .19
1389-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه پژوهش در آموزش.20
13888دانشگاه علوم پزشکی گیالن –کارگاه استاد مشاور .21
1387-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-SPSSکارگاه آموزشی آمار و .22
1387-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه یکروزه غربالگري سرطان سینه.23
دانشگاه علوم پزشکی-کارگاه نحوه ارائه مقاالت به صورت سخرانی و به زبان اتگلیسی.24

1386-گیالن
1386-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-روش هاي مقابله با استرسکارگاه آموزشی .25
1385-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-TQMکارگاه مفاهیم پایه.26
رادیولوژي، سونوگرافی، ازمونهاي کارگاه یکروزه تفسیر تست هاي پاراکلینیک در شاخه.27

1385-دانشگاه علوم پزشکی گیالنهسته اي
1385-علوم پزشکی گیالندانشگاهکارگاه آموزش به بیمار.28
1384-دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه تربیت مربی ارتقاي کیفیت.29
1383-دانشگاه علوم پزشکی تهران-کارگاه آموزشی پرستاري و فن آوري اطالعات.30
1383-دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه تربیت مربی گري ارتقاي کیفیت.31
1383-علوم پزشکی مشهددانشگاه-کارگاه آموزشی مدیریت در عمل.32
ICDL-1383دوره آموزشی مهارت هاي هفت گانه .33
1381-دانشگاه علوم پزشکی گیالنstrategic planningسومین کارگاه .34



FOCUSکارگاه آموزشی .35 – PDCA-1379-دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1379-دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه آموزشی مدیریت در عمل.36
1387-دانشگاه علوم پزشکی کردستان–کارگاه آموزشی گزارش نویسی .37
لوم دانشگاه ع-کارگاه اصول پیشگیري از فوریت هاي بالینی براساس نگرش پرستاري.38

1387-پزشکی تهران
-دانشگاه علوم پزشکی گیالنکارگاه آموزشی ارتقاء مراقبت هاي درمانی در فوریت ها.39

1376
دانشگاه تربیت -POR, GFAسـتاري با تاکید بر الگوهاي کارگاه گزارش نویسـی در پر.40

1376-مدرس

کارگاه هاي روش تحقیق:
1375-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه روش تحقیق پایه .1
-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه کاربرد تحقیق در بهبود کیفیت خدمات پرستاري.2

1377
1379-علوم پزشکی گیالندانشگاه -کارگاه روش تحقیق پیشرفته .3
1380-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه پژوهش هاي کاربردي.4
1383-دانشگاه علوم پزشکی گیالن-کارگاه روش تحقیق ویژه اعضاي هیات علمی.5



افتخارات و جوایز:
معرفی به عنوان نمونه:

1382در سالمدیر نمونه دانشگاه.1
1383در سالکارشناس نمونه در جشنواره شهید رجایی.2
1384سال در مدیر نمونه کشوري  از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .3

وایز:افتخارات و ج
1389در سالفرآیند برتر   طراحی برنامه آموزش بالینی در جشنواره شهید مطهري.1
راه اندازي و برنامه ریزي مناسب براي رشته جدید کارشناسی ارشد پرستاري گرایش .2

1388ه در سال ویژمراقبت 
1385در سالپوستر برتر در دومین همایش کشوري مدیریت جامع کیفیت.3
1381در سال مقاله برگزیده در همایش مدیریت جامع کیفیت.4

تشویقی ها:
اولین کنگره آموزش و توانمند سازي بیمار و موفق تشویقی به مناسبت برگزاري .1

1397در سالبهداشتخانواده از سوي معاونت پرستاري وزارت 
تشویقی به مناسبت همکاري در اجراي برنامه هاي معاونت پرستاري وزارت بهداشت .2

97سال در از سوي معاون پرستاري وزارت بهداشت 
پرستاري از سوي معاونت تشویقی به مناسبت تالش همه جانبه در پیشبرد اهداف.3

1398پرستاري وزارت بهداشت در سال 
1397در سالشوراي راهبردي دانشگاهفعالیت در تشویقی به مناسبت .4
1397ش در سال تشویقی به مناسبت حضور فعال در مراسم هفته پژوه.5
هتشویقی به مناسبت تالش جهت پیشبرد برنامه استراتژیک معاونت درمان دانشگا.6

1397در سال 
س ییتشویقی به مناسبت تالش در جهت نیل به اهداف استراتژیک دانشگاه از سوي ر.7

1397در سالدانشگاه



تشویقی به مناسبت همکاري در برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت پرستاران بخش .8
1390ه در سال مراقبت ویژ

1390ه در سال تشویقی به مناسبت آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژ.9
1386د در سالتشویقی به مناسبت روز استا.10
کشوري بیماري هاي غیر واگیر و مراقبت هاي تشویقی به مناسبت برگزاري همایش.11

1385ه در سالمبتی بر جامع

در هتشویقی به مناسبت تالش به عنوان نماینده کمیته تحقیقات پرستاري دانشگا.12
1384سال

الدر ستشویقی به مناسبت عضو کمیته علمی دومین همایش مدیریت جامع کیفیت.13
1384

ه اي اصالح ساختار اقتصادي و مدیریتی تشویقی به مناسبت اجراي طرح وزارتخان.14
1383ن در سالبیمارستا

1383در سالتشویقی به مناسبت ارایه ي خدمات در بحران برف از رییس دانشگاه.15
ه در تشویقی به مناسبت برگزاري همایش نقش پرستار در حوادث غیر مترقب.14

1383سال
) در سال شهریور بع الزهراء(س17تشویقی به مناسبت انتقال مرکزآموزشی درمانی .15

1383
1382ت در سالتشویقی به مناسبت برپایی پایگاه مشاوره و سنجش سالم.16
1381در سالتشویقی به مناسبت برگزاري همایش استانی اورژانس ها در پرستاري.17
الدر ستشویقی به مناسبت برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت در عمل براي پرستاران.18

1379
تشویقی به مناسبت مشارکت در اولین دوره کارآموزي در عرصه دانشجویان پرستاري.19

1376در سال
1373سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.20
1374سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.21
1375سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.22
1376سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.23
1377سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.24



1378سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.25
1379سالتشویقی به مناسبت عملکرد مطلوب در روز پرستار.26

هاي آموزشی:سابقه فعالیت
هاي پزشکی در مقاطع هاي پرستاري، هوشبري و فوریتتدریس دروس نظري و عملی رشته

مختلف کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی به شرح ریر:
مقطع کارشناسی ارشد -رشته پرستاري-تئوري–اي بر پرستاري مراقبت ویژه مقدمه.1

گرایش مراقبت ویژه
مقطع -رشته پرستاري-تئوري و عملی-(تنفس) 2مراقبت ویژه اختصاصیپرستاري .2

کارشناسی ارشد گرایش مراقبت ویژه
مقطع کارشناسی -رشته پرستاري-تئوري-(عروق)9پرستاري مراقبت ویژه اختصاصی.3

ارشد گرایش مراقبت ویژه
سی امقطع کارشن–رشته پرستاري -تئوري و کارآموزي-پایش وضعیت سالمت بزرگساالن.4

ارشد گرایش داخلی جراحی
مقطع کارشناسی ارشد گرایش اورژانس-رشته پرستاري-تئوري و کارورزي-تنفس.5
مقطع کارشناسی ارشد گرایش داخلی جراحی-رشته پرستاري-تئوري و کارورزي-تنفس.6
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-تئوري-پوست و سوختگی.7
مقطع -رشته پرستاري-تئوري و کارورزي-ICUمراقبت جامع پرستاري در بخش ویژه .8

کارشناسی
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-تئوري-چشم و گوش.9

مقطع کارشناسی-رشته پرستاري–تئوري -اعصاب.10
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري–تئوري -غدد.11
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-کارآموزي-بهداشت مادران و نوزادان.12
مقطع کارشناسی -رشته پرستاري-تئوري–ل المدت معلولیت و بیماري هاي طوی.13
مقطع کارشناسی ناپیوسته-رشته هوشبري-تئوري و کارآموزي-هاي پزشکیفوریت.14
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري–کارآموزي -پرستاري عفونی.15



مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-کارآموزي-پرستاري جراحی.16
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-تئوري-پرستاري تنفس.17
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري-تئوري-پرستاري گوارش.18
مقطع کارشناسی-رشته پرستاري–اصول و فنون پرستاري .19
مقطع کارشناسی ناپیوسته-هاي پزشکیرشته فوریت-داخلی جراحی حاد.20
مقطع کارشناسی ناپیوسته-هاي پزشکیرشته فوریت-هاشناخت بیماري.21
مقطع کاردانی-هاي پزشکیرشته فوریت -اصول وفنون مراقبت.22
مقطع کاردانی-هاي پزشکیرشته فوریت-هاي داخلیفوریت.23


