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 به نام خدا

c.v 

 

  آموزش پرستاری)توانبخشی قلبی( (phD)دکتری تخصصی -دانشَار -پرند پورقانعدکتر 

 

 قلمرو تدرَس:

 آموزش پرستاری (phD)دکتری تخصصیمقطع  -

مقطع کارشناسی ارشد رشته های پرستاری سالمندی، بَوتکنولوژی پزشکی، روان پرستاری: روش تدرَس- روش 

مدَرَت پرستاری بالَنی -دیپرستاری سالمن -تحقَق  

 -رَوی روشهای احَا قلبی،مراقبتهای وَژه  -روش تحقَق پرستاری، هوشبری،اتاق عمل:: رشته های کارشناسی مقطع 

  مراقبتهای پس ازبَهوشی -بَمارَهای داخلی وجراحی -فورَتهای پزشکی -اصول مراقبتهای وَژه

 

بالَن  مراکز بالَنٍ در مدرسـ   

 

:های اجراَیسمت   

تا کنون 7931از سال  معاون آموزشی دانشکده پرستاری، ماماَی-  

تاکنون 7939مدَرگروه پرستاری از سال  -  

تا کنون 7931مسئول تحصَالت تکمَلی دانشکده پرستاری و ماماَی شرق گَالن از سال -  

 

:کسب جواَز  

7931ن در سال دانشَار نمونه دانشکده پرستاری، ماماَی و پَراپزشکی شرق گَال -  

7931و  7931و و  7911 الهایس در پژوهشگر نمونه -  

  7931داور برتر دانشگاهی در سال  -

7939 و  7911لهای استادَار نمونه دانشکده پرستاری،ماماَی و پَراپزشکی شرق گَالن در سا-  

7939نمونه پرستاری در روز پرستار در سال  َاراستاد-  
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 : تالَف و ترجمه کتاب

 با همکاری دونفر از دانشجوَان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی «اثرات فَزَولوژَک سالمندی»جمه کتاب:( تر7

  ازهمكاران نفر 2 باهمكارٌ «  بَمارَهاٌ داخلٍ ـ جراحٍ درباردارٌ»  تالَف كتاب( 2

  ازهمكاران نفر 7اصول نوَن درآموزش بالَن  باهمكارٌ » تالَف كتاب ( 9

 

وره پاَان نامه دانشجوَان کارشناسی ارشدراهنماَی و مشا  

 عٌْاى پبیبى ًبهَ داًؾجْ اعتبدساٌُوب اعتبدهؾبّس اعتبدهؾبّسآهبس

 

 دکتشصُشاعطشکبسسّؽي

 

 یبعوي یعمْثی

 

 دکتش پشًذ پْسلبًع

 

 ثِبسٍ عجذی

ثشسعی تْاى ّ ًیبصُبی خْدهشالجتی عبلوٌذاى 

ثبصًؾغتَ ی ؽشق گیالى ثش اعبط الگْی 

 اّسم

 دکتش پشًذ پْسلبًع فبطوَ حیذسی اعطشکبسسّؽيدکتشصُش

 ُوب هصفب خوبهی

هعصْهَ غیجی 

 صادٍ

ثشسعی استجبط ثیي عْاهل اعتشط صا ّ 

ساُجشدُبی همبثلَ ای دس عبلوٌذاى ثبصًؾغتَ 

 ؽشق گیالى

 

 دکتشصُشاعطشکبسسّؽي

 

 سّیب هٌصْسلٌبعی

 

 دکتشپشًذ پْسلبًع

 

 سّیب حبهذی

ًْلجل ّ ثعذ پیبهذُبی اعتئْآستشیت صاثشسعی 

اص جشاحی آستشّپالعتی کبهل هفصل صاًْی 

ثیوبساى عبلوٌذ دس ثیوبسعتبى سعْل اکشم 

 6931 سؽت دس عبل

 

 دکتشصُشاعطشکبسسّؽي

 

دکتشفبطوَ 

 جعفشصادٍ

 

 دکتشپشًذ پْسلبًع

 

 فبئضٍ کجشایی

 

ّ اعتجبسیبثی ًغخَ فبسعی پشعؾٌبهَ تشجوَ 

اسصیبثی جْ هشالجتی هذدجْ هحْس اص دیذگبٍ 

 (PCQ-Pثیوبساى)

 

 دکتشصُشاعطشکبس سّؽي

 

دکتش هحوذسضب 

 هحوْدی

 

 دکتشپشًذپْسلبًع

 

 

 عویَ للی صادٍ

ثشسعی همبیغَ ای عجک صًذگی عبلوٌذاى 

هجتال ّ غیش هجتال ثَ عفًْت ُبی اًگلی سّدٍ 

 6931-6931ای دس اعتبى گیالى دس عبل 

 

 دکتشصُشاعطشکبس سّؽي

 

 ّیب هٌصْسلٌبعیس

 

 بًعدکتشپشًذ پْسل

 

 فبطوَ هٌصْسی

یشسعی تبثیش آهْصػ ثَ ؽیٍْ ی ایفبی ًمؼ 

ثش ثِجْد خْدپٌذاسٍ عبلوٌذاى ؽشق گیالى دس 

 6931عبل 

 

 دکتشصُشاعطشکبس سّؽي

 

 

 دکتشپشًذ پْسلبًع

 

 یبعوي یعمْثی

 

 صُشا عبثذی

عْاهل هْثش ثش اعتفبدٍ هجذد اص هْاد هخذس دس 

د عبلوٌذاى هشاجعَ کٌٌذٍ ثَ هشاکض تشک اعتیب

ؽِشعتبًِبی ؽشق اعتبى گیالى دس عبل 

6931 
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 دکتشصُشاعطشکبس سّؽي

 

 دکتش پشًذ پْسلبًع

 

 

 دکتشآرس دسّیؼ پْس

 

 هشین سحوبًی

ثشسعی همبیغَ ای ّضعیت ؽٌبختی عبلوٌذاى 

تحت ُوْدیبلیض هشاکض دسهبًی داًؾگبٍ علْم 

 MoCAپضؽکی گیالى ثب آصهْى ُبی 

،MMSE ّAMTS  7931دس عبل 

 

 اعطشکبس سّؽيدکتشصُش

 

 دکتش پشًذ پْسلبًع

 

 

 سّیب هٌصْسلٌبعی

 

 

 عویَ اهیذظِیش

 

استجبط ثیي ادساک ثیوبسی ّ کیفیت ثشسعی 

صًذگی دس ثیوبساى عبلوٌذهجتال ثَ ًبسعبیی للجی 

ثغتشی دس ثیوبسعتبًِبی دّلتی اعتبى گیالى 

 931 دس عبل

 

غالهیدکتشثِبسٍ   

 

 دکتش فشؽتَ ثؾبستی

 

 دکتش پشًذ پْسلبًع

 

 ًعوت صاد پْیب

 

 سفتبسُبی استمب دس HBM هذل کبسثشد

 ثَ پشی هجتال عبلوٌذاى دس خْدهشالجتی

دس عبل  گیالى اعتبى ؽشق فؾبسخْى دس

6933 

 

غالهیدکتشثِبسٍ   

 

 دکتش پشًذ پْسلبًع

 

 

 دکتش فشؽتَ ثؾبستی

 

 

عیذهحوذصبدق 

 ظفشیه

ثشسعی همبیغَ ای تبثیش آهْصػ سژین غزایی 

تصْیشی ثش  ثَ دّ سّػ ثبصخْسد هحْس ّ

ؽٌبخت اص سژین غزایی هٌبعت ّ ؽبخص ُبی 

آصهبیؾگبُی خْى دس ثیوبساى عبلوٌذ  تحت 

ُوْدیبلیض دس ثیوبسعتبى ُبی ؽشق گیالى دس 

 6933عبل 

 سّیب هٌصْسلٌبعی دکتش پشًذ پْسلبًع غالهیدکتشثِبسٍ 

 

ثیگ آهٌَ 

 هحوذی

عْاهل هْثش ثش كیفیت صًذگي هشتجط ثب عالهت 

تال ثَ آستشیت سّهبتْییذ هشاجعَ عبلوٌذاى هج

ژی ثیوبسعتبى ساصی كٌٌذٍ ثَ كلیٌیك سّهبتْلْ

 39-33سؽت دس عبل 

دسّیؼ دکتشآرس  غالهیدکتشثِبسٍ 

 پْس

اعتفبدٍ هٌبعت اص  دس یهذآاستجبط خْدکبس یثشسع هِذی عِشاثی دکتش پشًذ پْسلبًع

هشاجعَ  ثبصًؾغتَ عبلوٌذاى یعالهت عوْه ّداسّ 

 ،الىیگاعتبى ؽشق  یهشاکض ثبصًؾغتگکٌٌذٍ ثَ 

 6933عبل 

 

دردانشگاه علوم  ناظردر پاَان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری داخلی،جراحی و پرستاری سالمندی داور و  استاد -

دانشگاه علوم پزشکی بابل -پزشکی گَالن  

  

 عالَق تحقَق:

آموزش و پژوهش در دانشگاه -توانبخشی قلبی -و عروق قلب   
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 برخی موارد تدرَس در کارگاههای آموزشی:

اعضای هَئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گَالن تحقَقکارگاه آموزشی روش  -  

اعضای هَئت علمی و دانشجوَان تحصَالت تکمَلی دانشگاه علوم بهزَستی و توانبخشی  تحقَقکارگاه آموزشی روش  -

 تهران

نکارگاه آموزشی روش تحقَق دانشجوَان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گَال -  

دانشگاه علوم بهزَستی و توانبخشی تهران -کارگاه آموزشی سه روزه تحقَقات کَفی-  

بازآموزی سالمندی پرسنل بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گَالن -  

دوره( 9کارگاه آموزشی روش تدرَس دانشجوَان دانشگاه علوم پزشکی گَالن) -  

کارگاه آموزشی "تدوَن طرح دوره و طرح درس" -  

کانسرهای گوارشی -برنامه آموزش مداوم دانشگاه -  

 ( هشکض آهْصػ هذاّم جبهعَ پضؽکی) ّضعیت عالهت ّ هعبیٌبت ثبلیٌی دس پشعتبسیکارگاه -

 برنامه بازآموزی مدَرَت بَمارستان -

 

 عضوَت در:

 **هَئت بورد، ممتحنه وارزشَابی پرستاری کشور

گاهشورای آموزش دانش  

ی دانشگاهشورای تحصَالت تکمَل  

 کمَته ارتقا پاَه اعضای هَئت علمی

 ول برنامه رَزی درسی(ئ)مسEDOکمَته   

 

**همکاری درطراحی و تدوَن کورَکولوم اولَه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپَوسته رشته پرستاری حوادث 

در تهران و بالَا  
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 كمَته علمٍ : عضو

 هاولَن کنگره آموزش و توانمندسازی خانواد-

 هماَش آموزش به بَمار و خودمراقبتی-

 کنترل، پَشگَری و ارتقای کَفَت زندگی بر تاکَد باهماَش کشوری مراقبت در بَمارَهای مزمن -

 سومَن كنفرانس منطقه اٌ )آسَاٍَ اقَانوسَه ( پَشگَرٌ درسرطان -

 بسَج جامعه پزشكٍ -هماَش استانٍ نقش پرستارٌ درحوادث غَرمترقبه -

 بسَج جامعه پزشكٍ -طقه اٌ بَمارٌ اَدزهماَش من-

 تازه هاٌ پرستارٌ وماماٍَ درعرصه پژوهشٍ -

 

 طرحهای مصوب دانشگاه:

 موانع هَدروتراپی در زنان سالمند استان گَالن: َک تحقَق کَفی -

 تجارب َادگَری دانشجوَان کارشناسی ارشد پرستاری: تحلَل محتوی -

 ای بدون تجوَز پزشک: تحلَل محتویتبََن ادراک زنان از کاربرد داروه -

 تبََن روابط بَن حرفه ای از منظردانشجوَان اتاق عمل -

 تبََن مولفه های تنش زا درخانواده بَماران بستری دربخشهای وَژه قلبی: َک مطالعه کَفی -

 َفیتبََن دَدگاه دانشجوَان شرق گَالن در رابطه با کاربرد فناوری تلفنهای هوشمند: َک مطالعه ک -

مقاَسه ی سالمت روان دانشجوَان سال اول و آخر رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گَالن  -

 7939-7931درسال 

های عمل بَمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گَالن در  بررسی فراوانی  خودبَمارانگاری در پرسنل اتاق -

 7931-7931شهرستان رشت در سال 

 راهبردهای مقابله ای در سالمندان بازنشسته شرق گَالن ررسی ارتباط بَن عوامل استرس زا وب -

 بررسی نَازها و توان خودمراقبتی سالمندان شرق گَالن براساس الگوی اورم -

 بررسی مَزان اضطراب امتحان در دانشجوَان پرستاری -

 کی دانشگاه علوم پزشکی گَالنبررسی عوامل تاثَرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجوَان پزش -

تحلَل مفهوم غفلت از سالمندان با به کارگَری مدل سه مرحله ای هَبرَد در آساَشگاههای سالمنئدان استان گَالن در  -

 7931-7931سال 
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بررسی تاثَر راَحه درمانی بهار نارنج بر شاخصهای فَزَولوژَک و اضطراب بَماران قلبی بستری در بخش  -

 7931در سال آنژَوگرافی 

 راهبردها و چالشهای تسهَم دانش در دانشگاه از دَدگاه اعضای هَئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گَالن -

-7931موزش مداوم در سال آ تجارب اعضای هَئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گَالن از شرکت در برنامه ها ی -

 : َک تحقَق کَفی7931

 انگی پس از ماستکتومی: َک مطالعه پدَدارشناختیتجارب زَسته زنان از خودپنداره زن -

 (PCQ-Pترجمه و اعتبارَابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزَابی جومراقبتی مددجو محور از دَدگاه بَماران) -

بررسی پَامدهای استئوآرترَت زانو قبل و بعد از جراحی آرتروپالستی کامل مفصل زانوی بَماران سالمند در  -

 7931رم رشت در سال بَمارستان رسول اک

المندان مبتال به نارساَی قلبی بستری در بَمارستانهای آموزشی سبررسی ارتباط ادارک بَماری و کَفَت زندگی  -

 7931دانشگاه علوم پزشکی گَالن در سال 

 7931-7931ارزَابی سبک زندگی سالمندان مبتال به عفونتهای انگلی روده ای در استان گَالن درسال  -

 بَماران بعد از جراحی عروق کرونر قلب جنسی توانبخشی قلبی برمَزان رضاَت ی تاثَربررس -

 :َک مطالعه ترکَبی7931واکاوی موانع اجرای پژوهش در اعضای هَئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گَالن در سال  -

جارب دانشجوَان پزشکی مقاَسه دو روش ارزشَابی آزمونهای سنتی)مداد و کاغذ( و الکترونَک براساس دَدگاه و ت

 1397-98دانشگاه علوم پزشکی گَالن درسال تحصَلی

 درک خودکارآمدی مدَرَت مراقبت در بخش مراقبت وَژه قلبی: تجارب پرستاران -

 تجربه مربَان بالَنی پرستاری در رابطه با رعاَت حرَم خصوصی بَماران : َک مطالعه کَفی -

 ه با اثر بخشی کاردانشجوَی: تحلَل محتواتجارب دانشجوَان علوم پزشکی در رابط-

  (OSCE)اساتَد و دانشجوَان پرستاری در رابطه با امتحان صالحَت بالَنی به روش آسکی تجربه-

 :َک مطالعه کَفی19تبََن نَازهای ارائه دهندگان خدمات سالمت در دوره اپَدمی کووَد -

بر مَزان کاهش وزن پرستاران تحت درمان رژَم غذاَی  بررسی مقاَسه ای اثربخشی خودمدَرَتی و مدَرَت گروهی -

 کم کالری در بَمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گَالن: َک مطالعه ترکَبی متوالی

 تحلَل مفهوم "همکاری بَن رشته ای" به روش مدل سه مرحله ای هَبرَد -

 : َک مطالعه پدَدارشناسی19-ی اپَدمی کووَدتبََن تجارب زَسته خانواده های اَرانی دردوران قرنطَنه خانگ -

-بود در زمان شَوع وَروس کووَد تبََن تجربه زَسته خانواده های سوگوار گَالنی نسبت به عدم برگزاری مراسم َاد -

 : َک مطالعه پدَدارشناسی 19

 تبََن فرآَند تاب آوری در سالمندان بعد از مرگ همسر: آنالَز محتوا -
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 دوره در َک بَمارستان تخصصی قلب 2اپَدمَولوژی جراحی بای پس عروق کرونر بَن  بررسی مقاَسه ای -

-1399بررسی ارتباط بَن سرماَه اجتماعی و رضاَت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شرق گَالن در سال  -

1398 

 درک پرستاران از مفهوم آموزش خودمراقبتی به بَماران: تحلَل محتوای کَفی -

رَزی شده در دانشجوَان دانشگاه علوم  عوامل موثر بر مصرف خود سرانه دارو بر اساس تئوری رفتار برنامهبررسی  -

 1398-1399پزشکی گَالن در سال 

 تجربَات اساتَد بالَنی پرستاری در رابطه با رعاَت حرَم خصوصی بَماران : َک مطالعه کَفی درک -

کی گَالن از بَن المللی سازی آموزش علوم پزشکی و فراگَری زبان دَدگاه اعضای هَات علمی دانشگاه علوم پزش -

 1398انگلَسی به عنوان بخشی از اَن فراَنددر سال 

 :َک مطالعه کَفی19تبََن نَازهای ارائه دهندگان خدمات سالمت در دوره اپَدمی کووَد  - 

 

 داوری های کتب و مقاالت و طرحهای پژوهشی:

 م پزشکیهای دانشگاه علو داوری کتاب -

 متعدد انگلَسی و فارسی تحقَقاتی های داوری  طرح -

 و تهران ، مازندران، ارومَهدانشگاههای گَالن انگلَسی و فارسی مقاالتداوری  -

 

 دانشکدههای استاد راهنمای دانشجوَان در سمَنار-

 

 دردانشكده : ها ارائه كنفرانسبرخی از

 Stevens jhonson ( سندرم 1  

( هاَپرتانسَون 2  

اصول تغذَه صحَح ( 3  

( موانع آموزش به بَمار4  
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 : انگلَسی و فارسی درمجالت مقاالتچاپ 

Psychometric properties of the Persian language person-centered climate questionnaire – 

. 2020 Oct; 6(10): e05154Heliyon. P)-Patient version (PCQ 

 

 Knowledge Sharing in University from the viewpoint of the Faculty Members. Journal of 

Research Development in Nursing & Midwifery, 2020; 17(2): 36-48 

Exploration perceived stressors of hospitalized patients' family in Cardiac care units: A 

qualitative study. The Qualitative Report, 2018;  23(7), 1515-1529 

The Exploration of Inter-Professional Relationships from the Perspective of Operating 

Room Students: A Qualitative Study. International Journal of Engineering & 

Technology,2018; 7(32.7): 535-540 

 

The Learning Experience of Graduate Nursing Students: Content Analysis.The Qualitative 

Report, 2017; 22(7), 1770-1788. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss7/2 

 

 

Elderly Women’s Experience of the Role of Hydrotherapy in Health: Content Analysis.The 

Qualitative Report, 2017; 22(10), 2827-2843 

 

An Exploration in Women’s Perception of the Use of Over-the-Counter Drugs: A Content 

Analysis.Journal. Iran Red Crescent Med J. 2017 January; 19(1):e43364. 

 

College Students, Experiences on Smart Phone Technology Usage: A Qualitative Content 

Analysis Study. Journal . The Qualitative Report,2017; 22(11), 2864-2880 

 

Provision of Care for Delirious Patients Hospitalized in Intensive Care Units: Nurses’ 

Experiences. Crit Care Nurs J. 2017; 10(4):e57610 

Barriers to participating in hydrotherapy in older women: A qualitative study.Journal of 

Nursing and Midwifery Sciences 2017: 4(1): 14-20.    

 

Living Within Limits: Unpleasant Experiences From the Perspective of Patients After 

Cardiac Surgery, a Content Analysis Study Jundishapur J Chronic Dis Care. 2014 August; 

3(3): e21704.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7567042/
https://nsuworks.nova.edu/cgi/preview.cgi?article=3020&context=tqr
https://nsuworks.nova.edu/cgi/preview.cgi?article=3020&context=tqr
http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss7/2
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Patient's Perception of Cardiac Rehabilitation after Coronary Artery Bypass Graft 

(CABG): A Qualitative Study Mazand Univ Med Sci 2013; 23(106): 61-76. 

 

 
مجله دانشگاه علوم پزشکی -گَالن. پزشکی علوم دانشگاه علمی هَات اعضای در پژوهش اجرای های بازدارنده واکاوی
 71-23(: 2)23، 7933گَالن، 

 
 گَالن. دوفصلنامه استان پزشکی علوم بَمارستانهای دانشگاه پرستاران زندگی کَفَت با شغلی فرسودگی ارتباط بررسی
 7-3: 4(2: )7931 .خزر سالمندی و سالمت

 
 آموزش هاي راهبرد گَالن. نشرَه پزشكً علوم دانشگاه زشكًپ دانشجوَان پژوهشً تجارب بر تأثَرگذار عوامل بررسً

 777-721(:1)7931.72پزشكً.  علوم در
 

 .خزر سالمندی و سالمت مروری. دوفصلنامه مقاله َک :سالمندان در پنداره خود ارتقاء بر تأثَرگذار عوامل بررسی

 71-21: 4(2.)7931. خزر سالمندی و سالمت دوفصلنامه

 

. ت از سالمندان ساکن در آساَشگاههای سالمندان استان گَالن با به کارگَری مدل سه مرحله ای هَبرَدتحلَل مفهوم غفل

  13-17(: 711)21: 7931مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

 

 . بررسی فراوانی اختالل خودبَمارانگاری در پرسنل اتاق های عمل بَمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گَالن

 19-32(: 9)1: 7931 . شناخت پزشکی روان و روانشناسیجله م

. نشرَه  7931بررسی عوامل تاثَرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجوَان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گَالن در سال 

 777-721(: 1)72: 7931علمی، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 

 
 :سال مداوم در آموزش برنامه هاٌ در شركت خصوص در گَالن كٍپزش علوم دانشگاه علمٍ هَئت اعضاٌ تجارب
 71-21: 71(7. )7931.پژوهشی–علمی  –مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی . كَفٍ مطالعه َك :7931-7931

 
 

–هوشبری. نشرَه علمی  عمل و اتاق رشته های آخر و اول سال دانشجوَان در روان سالمت مقاَسه ای بررسی
 11-14: 1(9.)7931پرستاری. پژوهشی روان 

 
 

                                           
 7931بهار -مجله روان شناسی اجتماعیجمعَت شناختی موثربرفرسودگی شغلی پرستاران.  -بررسی عوامل اجتماعی

 .19-12صفحات: -12شماره -سال َازدهم
دوره  -فصلنامه سالمت و سالمندی خزرعمل.  انتظار مدت طول با ارتوپدی جراحی کاندَد بَماران اضطراب سطح ارتباط 

 .  91 -49صفحات:  -7931بهاروتابستان  -7شماره -دوم
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 روان نشرَه-بازنشسته درسالمندان شده گرفته کار به مقابله ای راهبردهای و زا استرس عوامل بَن ارتباط بررسی
 1 شماره ،4 دوره ، 7931 دی و آذر -پرستاری

 
 

  13-9:17(7.)7931 پاََز. سالمندان پرستارٌ فصلنامهبازنشسته .  سالمندان در استرس هاٌ کننده ََنتع شناساَی
 

 تجارب دانشجوَان پرستاری و مربَان بالَنی در مورد واحد "کارآموزی فارماکولوژی بالَنی":َک مطالعه کَفی.
  (.7931،سال  2، شماره1فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی گَالن.:دوره 

 
 

بهار و  :9(7.)مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیبررسی اضطراب ناشی از امتحان در دانشجوَان پرستاری 

 7-3. 7931تابستان 

 

ماماَی جامع نگر رٌ و پرستا مجله علمی، پژوهشیبالُنی: َک مطالعه کُفی. زش مىرٌ از آپرستان نشجىَارب داتجا

 71-21: 29(11. )7932استان گَالن.

 

 91-17: 2(2. )7937 .پژوهشٍ مطالعات ناتوانی -مجله  علمی .  قلبی توانبخشی فراَند در پرستاران نقش

 

. هجلَ هحتْي تحلیل هطبلعَ یک :للت کشًّش عشّق جشاحي اص پظ ثیوبساى ساُجشد تشیي اصلي هذیشیتي، خْد

  .113-153: 61(1. )6939داًؾکذٍ پشعتبسی ّ هبهبیی اسّهیَ. 

 

دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی اران بالَنی بر َادگَری دانشجوَان پرستاری درمحَط بَمارستان. نقش پرست

  7913بهار و تابستان -1شماره  -9زنجان.دوره 

  

بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و مَزان استرس دانشجوَان دانشکده پرستاری و ماماَی زَنب)س(شرق گَالن 

. 7913دانشگاه علوم پزشکی گَالن. -دانشکده های پرستاری و ماماَی استان گَالن دوفصل نامه11.-11درسال

(19)21 :71-71 

 

فصلنامه افالک.دانشکده پرستاری و  در بَمارستانهای شرق گَالن. CCUبررسی مَزان استرس در پرستاران بخش 

 7911-3و1شماره-سال سوم ماماَی خرم آباد.

عوامل موثر بر َادگَری بالَنی در دانشکده های پرستاری و مامائی وابسته به نگرش دانشجوَان پرستاری نسبت به 

 7-1: 71(11. )دو فصلنامه دانشکده های پرستاری  مامائی استان گَالن7911.دانشگاه علوم پزشکی گَالن"..
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  آموزش پزشكٍفصلنامه  .محتواٌ برنامه موثر مهارتهاٌ آموزش دهنده» عوامل مؤثردرآموزش مهارتهاٌ ارتباطٍ : 

 1383 ،)مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكٍ ( استان گَالن

 

فصلنامه دانشكده هاٌ پرستارٌ وماماٍَ استان گَالن ) دانشگاه علوم  .علل گراَش به اعتَاد درجوانان ونوجوانان

 1382پزشكٍ گَالن (: 

 

 کارگاه 291شرکت درحدود -

 برخی از موارد  شركت دركارگاه ها:

- 

رامسر سه روزه سالمندی هماَش-  

دانشکده شرق گَالن سالمندی ههماَش سه روز  

 ، توسط مرکزمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی  Bedside teaching( پانل آموزشی "7

کارگاه آموزشی مهارتهای تجزَه و تحلَل داده ها در تحقَقات کَفی (1  

(کارگاه ابزار سازی و تحلَل عاملی2  

تدوَن طرح درس  ( كارگاه3  

(کارگاه احَاء قلبٍ ورَوٌ پاَه 4  

كارگاه مقاله نوَسٍ به زبان انگلَسٍ (1  

( كارگاه آموزشٍ ارزشَابٍ درون6ٍ  

كارگاه روشهاٌ نوَن تدرَس (1   
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 اراَه سخنرانی و پوستر در کنگره ها و هماَشهای داخلی و خارجی

 نحوه ارائه تارَخ نام مقاله هماَش و کنگره

اَش کشوری هم

سازی بالَنیارود  

Factors Affecting Use of Over-

the-Counter Drugs in Medical 

Students 

 

7931خرداد97الی23  پوستر 

هماَش کشوری 

سازی بالَنیارود  

Perceived Women's 

Experience of Over-the-

Counter (OTC) Drugs: A 

Qualitative Content Analysis 

Study 

7931خرداد97الی  پوستر 

اولَن کنگره 

آموزش و توانمند 

 سازی خانواده

 اص ثیوبس ثَ آهْصػ ُبی چبلؼ تجییي

 کیفی هحتْی تحلیل:  پشعتبساى دیذگبٍ

 

اردَبهشت  77الی  71

7931 

 

 سخنرانی

اولَن کنگره 

آموزش و توانمند 

 سازی خانواده

 آهْصػ هفِْم اص پشعتبساى دسک

 تحلیل: ثیوبساى ثَ خْدهشالجتی

 کیفی تْایهح

اولَن کنگره آموزش و 

 توانمند سازی خانواده

 

 پوستر

هماَش کشوری 

 بَمارَهای مزمن

باتاکَدبرکنترل، 

پَشگَری و ارتقای 

 کَفَت زندگی

 

 

هماَش کشوری 

ن بَمارَهای مزم

باتاکَدبرکنترل، 

پَشگَری و ارتقای 

 کَفَت زندگی

 

تجبسة پشعتبساى ثخؾِبی هشالجت 

ّیژٍ اص هْاًع هشالجتی ثیوبساى هجتال 

 ثَ دلیشیْم: یک تحمیك کیفی

 

ثشسعی سیغک فبکتْسُبی ثشّص 

ثیوبساى ثغتشی دس دلیشیْم دس 

ثخؾِبی هشالجت ّیژٍ: یک هطبلعَ 

 هشّسی

 

هذیشیت پلی فبسهبعی دس 

 عبلوٌذاى:یک هطبلعَ هشّسی 

اردَبهشت 22الی27

7931 

 )رامسر(

 

 

 

 

 

ردَبهشت ا22الی27

7931 

 

 

 سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 پوستر  
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هماَش کشوری 

ن بَمارَهای مزم

باتاکَدبرکنترل، 

ی و ارتقای پَشگَر

 کَفَت زندگی

 

 

پنجمَن هماَش 

سراسری 

راهکارهای 

ارتقاسالمت و 

 چالشها

 

 

پنجمَن هماَش 

سراسری 

راهکارهای 

ارتقاسالمت و 

 چالشها

 

 

تجبسة عبلوٌذاى اص هْاًع 

 خْدهشالجتی: آًبلیضهحتْی

 

هجالت ثشتش دس صهیٌَ چبپ تحمیمبت 

 هشتجط ثب حْصٍ خْد هشالجتی

 

 )رامسر(

اردَبهشت 22الی27  

7931 

 )رامسر(

آبان  2هرالی م91

7939 

 )ساری(

 

 

 

 

آبان  2مهرالی 91

7939 

 )ساری(

 

 

 

 

7939آبان  2مهرالی 1  

 )ساری(

 

 

 

 

 

 

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 سخنرانی

 

 

 

 

 پوستر

ششمَن 

سمَنارسراسری 

پرستار،ماما و 

 پژوهش

 

روانی سالمندان -ارتقا سالمت جسمی

تجارب سالمندان : و شنا  

932مهر ماه  73و  71  

 )گلستان(

 

 پوستر
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دوازدهمَن کنگره 

شناسیبَن المللی   

The family's role in preventing 

Youth and Young Adult  

addiction : A qualitative study 

اردَبهشت  21-21

)ساری(7932  

 

 

پوستر   

دوازدهمَن کنگره 

بَن المللی سم 

یشناس  

The relationship between 

switching to Addiction and 

religious beliefs of students 

21-21  

اردَبهشت 

)ساری(7932  

 

 پوستر

 

دوازدهمَن کنگره 

بَن المللی سم 

 شناسی

It is only one step away 

between therapeutic and 

toxic effects of drugs 

 

اردَبهشت  21-21

)ساری(7932  

 

 

 پوستر

 

اولَن کنگره بَن 

 المللی اعتَاد

علل گراَش به اعتَاد جوانان و 

نوجوانان از دَدگاه دانشجوَان 

دانشکده پرستاری،ماماَی و 

پَراپزشکی شرق گَالن:َک تحقَق 

 کَفی 

 

مهر ماه   21-71

)ارومَه(7937  

 

 سخنرانی

 

هماَش سراسری 

راهکارهای ارتقا 

سالمت با محورَت 

 سالمندی

ی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت بررس

 از دَدگاه سالمندان

71/1/7937و71  

 )ساری(

 

 سخنرانی

 

کنگره سراسری 

سالَانه طب 

فَزَکی، توانبخشی 

و الکترودَاگنوز 

 اَران

1390آذرماه  23-25 جاَگاه پرستاردربرنامه توانبخشی  

 تهران

 

 سخنرانی

 

کنگره سراسری 

سالَانه طب 

فَزَکی، توانبخشی 

ودَاگنوز و الکتر

 اَران

1390آذرماه  23-25 پرستاری توانبخشی قلبی  

 تهران

 

 

 پوستر

هماَش توسعه و 

تکنولوژی   آموزش

 جهانی در اسپانَا

نقش پرستاران بالَنی بر َادگَری 

دانشجوَان پرستاری درمحَط 

 بَمارستان

مارس 3-1  

2177 

 

 سخنرانی
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روزه  9هماَش 

 تحقَقات کَفی

7913تَرماه ------------  مدرس 

هماَش استانی 

اورژانسها در 

َیپرستاری وماما   

 اورزانسهای قلبی

 

7917دی ماه 71و  71  

  

 

 پوستر

کنگره مراقبتهای 

 پرستاری و مامائی

بررسی نگرش دانشجوَان پرستاری 

و مامئی نسبت به عوامل موثر بر 

َادگَری بالَنی در دانشکده های 

 پرستاری و مامئی استان گَالن

 

 

بهمن  91ت لغا21َ 

7917 

 

 

 پوستر

هماَش استانی 

پَشگَری و کنترل 

عفونتهای 

 بَمارستانی

بررسی زنجَره عفونت در در 

 عفونتهای بَمارستانی

دی ماه  71و  71

7912 

 

 پوستر

هماَش سراسری 

مشاوره و جامعه 

 سالم

7919اسفند 29و  22 مشاوره و تنظَم خانواده   

 پوستر

کنگره بَن المللی 

َژه مراقبتهای و

 پزشکی

7911مهر 1لغاَت ICU 1استانداردهای بخش   

سخنرانی   

کنگره بَن المللی 

مراقبتهای وَژه 

 پزشکی

نقش پرستار در بخش مراقبتهای 

 وَزه

مهر ماه 7911لغاَت  1   

 سخنرانی

هماَش تازه های 

 پرستاری و مامائی

بررسی تجارب دانشجوَان از َاد 

 گَری بالَنی

7911دی ماه  21   

 سخنرانی

کنگره بَن اللملی 

-اقَانوسَه-آسَاَی

پَشگَر ی از 

 سرطان

رزَم غذاَی و سرطان دستگاه 

 گوارش)پَشگَری اولَه(

 1لغاَت  1

7911اردَبهشت  

 

پوستر   
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کنگره سراسری 

  کاشان سالمندی

 

بررسی نَازهای سالمندان از دَدگاه 

 پرستاران

7911آبان  9لغاَت  7   

پوستر    

هماَش تازه های 

و مامائی  پرستاری

 در عرصه تحقَق

بررسی عوامل موثر بر اختالالت 

خواب در مددجوَان بستری در 

 بَمارستانهای شرق گَالن 

 

 

7911 

 

سخنرانی   

هماَش تازه های 

پزوهشی در 

 پرستاری و مامائی

بررسی تنش زاهای آموزش بالَنی 

  یازدَدگاه دانشجوَان پرستار

 

 21/3/7911  

 

سخنرانی   

ی هماَش تازه ها

پژوهشی در 

 پرستاری و مامائی

نقش تفکر انتقادی در آموزش 

 پرستاری

 

21/3/7911  

 

 پوستر

هماَش تازه های 

پزوهشی در 

 پرستاری و مامائی

اثرات فَزَو لوزَک انتقال بَمار به 

دو شَوه هواَی و زمَنی و مراقبتهای 

 پرستاری مرتبط با آن

 

21/3/7911  

 

 

 پوستر

 

 


