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 دانشکدهپژوهش گزارش عملکرد سالیانه 

 

 لهدانشکده پرستاری و مامایی زنجان در راستای اهداف سالمت و پیرو وظایف محو 9313   در سال    

پژوهش در زمینه علوم پزشکی فعالیت نموده که عملکررد یکاراله بره     طبق قوانین مربوطه در بخش

 شرح زیر می باشد : 

 اع از پایان نامه دانشجویان فوق لیسانس و دکتری:تعداد جلسات برگزاری دف -01

جلاه دفاعیه از پایان نامه های  6 به تعداد. 9313  در این دانشکده در سال 

شرح  مشخصات کامل 91دانشجویان تحصیالت تکمیلی برکزار شده است که درجدول 

 آنها آمده است .

 تکمیلی ان تحصیال تیمشخصات دفاعیه از پایان نامه دانشجو01جدول 

تاریخ پایان  عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو

 نامه
کارشناسی  مقدمفاطمه 

 ارشد

مقايسه تاثير تحريک شنوايی با صدای آشنا و صددای ااا  بدر   
 .سطح هوشياری و تغييراتهموديناميک بيمارا  کمايی

42/0/39 

پور  اميریحليمه 
 تپه 

کارشناسی 

 ارشد

% بادهددا  شددويه 5/21مقايسدده تدداثير دهددا  شددويه  سدد    
/.% در پيشددگيری الکلوزيزاسدديو  باکيريددايی   1کلرهگزيدددي 

حلقی بيمارا  تحت وزييالتور بسيری در بخش هدای   –دهازی 
 مراقبيويژه

01/6/39 

زعميدددددی ميددددد   
 خواه

کارشناسی 

 ارشد

بررسی تاثير برنامه آموزش  متنیوی بور مکوارر  بور ميواهی آ وا ی          
رهقت  هش راتنر  ريد مررای در بخش  ای عملکردپرسنارهی درهرتتاط با م

مرهقت   ای  يوه  بيمارسنانااآممزشیوی  هبهونه بوه دهنکولا  علوز        
 2931پایوووووووووووووووووووووووکی شن وووووووووووووووووووووووای سوووووووووووووووووووووووا   

 

01/3/39 

زجددد  معصدددومه 
 لاده

کارشناسی 

 ارشد

تدديثير وايددري  بددر اپددطراا پرسدديارا  شددای  در بخددش هددای   
 ICuمسددددددددددددددددموميت اور ازدددددددددددددددد   بخددددددددددددددددش  

 

01/6/39 

گازدددده  دددددايت  ی
 دوست

کارشناسی 

 ارشد

بررسی مياهی رعاآ  بادهی  دس    عزهمل مورتت  بوا   

آی در رارریووای بادهیوونی یووابل در بخووش  اآمرهقتوو   
 يووه  بيمارسوونای  ووای آمزشیووی یووار شن ووای در سووا   

2931 

00/00/39 

معصددددددددددددددومه 
 معصومی

کارشناسی 

 ارشد

بررسی مقايهه هی تأثير د انکوزيه آ  ه ش ی دهر بوا   
  هش د ووای بوور ر ی اوواي ا    رلر لايووديد در مرهقتوو 

د ووانی   پیزمووزنی  هبهوونه بووه  ننيبتووزر در بيمووارهی 
 تح  تازيه مکانيکی.

00/00/39 

 

 تشکیل جلسات شورای  پژوهشی  در دانشکده : -00

به شررح  9313شکده در سال وهش در دانتعداد ساعات تشکیل شوراهای مرتبط با  پژ

 می باشد .   جدول زیر
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 شکدهشوراهای دان 00جدول 

 جمع ساعات تشکیل شده  تعداد شوراهای تشکیل شده  تعداد اعضا نام شورا  

 6 3 شورای پژوهشی

 

 ساعت        

 ساعت      3 7 شورا ی تحصیالت تکمیلی

 و پژوهشوویمشووتر  شووورای 

 تحصیالت تکمیلی

 ساعت      2 3

 فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهرای  پژوهشری شرامل     عالوه بر امر آموزشی در دانشرکده پرسرتاری و مامرایی   

اجرای طرحهای تحقیقاتی ، چاپ ، ارائه مقاله در کنفراناهای علمی و غیرره نیرز انجرام    

 شده است که به تفکیک فعالیتهای پژوهشی انجام شده به شرح زیر می باشد. 

 اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط اساتید دانشکده -0

 ی مصوب شده و یا اتمام یافته اند.طرح تحقیقات39   به تعداد  9313در سال     

 مشخصات طرحهای مذکور نشان داده شده است . 04در جدول 
 وضعیت طرح  اعتبا تخصیص یافته  محل تامین اعتبا ر نام استاد  نام طرح  تحقیقاتی

درحال  خارج از دانشگاه  دانشگاه 

 اجرا

خاتمه 

 یافته 
د  بررسووی مقايهووه هی سووتی شنوود ی هرتقووا  د یوو     - 2

دهنکوولا   سووبم    عزهموول موورتت  بووا آی در دهنکوو زيای
 2939-39علز  پایکی   بير پایکی شن ای سا  

عتاسوووویر بارهمووووی  
شهد ر  نوووههدر ماووودی

 رمالی

علرروم پزشررکی 

 زنجان

درحررررررررال    

 تصویب

مقايهه هسندال  هخبقی دهنک زيای پرسناری سوا    - 3

پایووکی  ه     سووا  ااووار  پرسووناری دهنکوولا  علووز  
 2931یرشن ا

شيوووووورحر  ووووووالحیر 
 بايیدرر علی هفهریر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

درحررررررررال    

 تصویب

بررسی تاثير هللزی تزهنمیدساشی مادرهی رزدرای تح   - 3

مکارر    رااي  آنوای   جرهحی مادرشهدی قلب بر نلر ر
  هشخدما  تيم مرهقت  بادهینی

رئووزفی پووزرر رم ووانی 
 بدرر ماد یر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

درحررررررررال    

 تصویب

تووود يد ه لزيووو   وووای په  کوووی مرهروووا ه ر هنووو      - 4

علووز   بيمارسوونای  ووای آمزشیووی  هبهوونه بووه دهنکوولا 
 پایکی شن ای: يی مطال ه دلفی

ديووووووود محمووووووودیر  
 یاامنیر آقاجانلزر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 مصوب  * 
 

بررسی هرتتاط بيد رفاي  دياليا   یاخص  ای تغذيه  - 5

يوویب بيمووارهی تحنامزديوواليا هی )بيزیوويميايی   آننر پزمنر
-2939دهئموی مرهرووا ديواليا سووطن هسونای شن ووایر سووا     

2939 

ديووووووود محمووووووودیر  
 يزسفیر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 مصوب  * 

تاثير رهيحوه درموانی )هسوان  هسوطزخزد رب بور درد       - 6

 ب د هش عمل ديهککنزمی

بارهمی نههدر هرجمیدر 
 شهد ر ج فریر فقيه

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

ررسی تاثير مدهخله متنیی بر ه وب  درح هش بيمواری   ب - 7

بر رینر   ا ي  برخی عزهمل خطر   بر ش حمب  سیدر  
 .حاد رر نری در بيمارهی متنب به بيماری عر ق رر نر

ذ هلفقوووووواری ر حانیر
 الرهر یکيتاشهد ر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

تووواثير سارکووود ره   وووزهيی ماووویزعی بووور هسوووار    - 8

اندهرد نيووواش بوووه سارکووود بووور  اووو ي   م يار وووای هسووون
 مزديیاميی   پارهمنر  ای ريوزی بيموارهی تحو   ننيبتوزر     

 بهنری در بخش  ای مرهقت   يه 

رم انی بدرر هالشمیوی  
نووووووووزد ر نقيتووووووووی  

 محمزدآبادیر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

بررسووی توواثير مکووا ر    پيليووری تلفیووی بوور تت يوو      - 1

ی تحو   مزديواليا موامد    درمانی   رفاي  دياليا در بيماره
مرهج ه ریید  به بخش  مزدياليا بيمارسنای  لي ار)عجب 

 یار شن ای

حیيفوووووووویر ديوووووووود 
محموووودیر رمووووالیر  

 سليمی عا ر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

ديد محمدیر ملکویر  تاثير تغيير  ا ي   ای مخنلف بدی بر تغييره  فکار  - 91
 نقيتیر

   * علرروم پزشررکی 
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دهخل راف لزله ترهیوه در بيموارهی تحو  تازيوه مکوانيکی      
بيمارسونای   ((ICU ی  ای مرهقتو   يوه   بهنری در بخش 

  ای آمزشیی دهنکلا  علز  پایکی شن ای

 زنجان

تتوويد نياش ووای بادهیوو  بووار ری مووردهی ر  رهحووی    - 99

 ر هنهووووووووی ی هبوووووووواهر میاسووووووووب هيوووووووود نياش ووووووووا 

 

هموووامقلی خوووز یوووه  
اوويدر ديوود محموودیر 
سوووويمتر ر رم ووووانی  

 تارهنی ر

پزشررکی  علرروم

 زنجان

 *   

تدوین اولویت های پژوهشی دانشکده پرسرتاری و مامرایی   -93

 تهران

دین محمدی و مهرداد، 

 چراغی و دیگران

علوم  HSRطرح  

 پزشکی تهران

 *  

طرح مشترک برین    دین محمدی، پیروی بازخورد در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی-93

علرررروم پزشررررکی  

زنجررران و  علررروم  

 تهران پزشکی

*   

توووواثير لموووو  درمووووانی بوووور ر ی درد   منغير ووووای  - 94

فيايزلز يی بيمارهی تح  تازيه د یود  مکوانيکی بهونری    
 در بخش  ای مرهقت   يه 

شعيمیر رم انی بدرر 
 بارهمیر

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

بررسی تواثير مدهخلوه آمزشیوی متنیوی بور نياش وای        - 95

هی بهنری م ودد بيموارهی   ياد يری بر مرهقت  هش خزد   ميا
نارسايی قلتی در بيمارسنای آي  ههلل مزسوزی شن وای در   

 2939سا  

علرروم پزشررکی  بياثیرر حانیر

 زنجان

 *   

تعیین ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلیی و  ییییغز دگغ گی      - 96

به داگشگاه بیمارستاگهای وابسته یاری در پرستاران و ماماهای شاغل در 
 در شهر دگجانجان عیوم پزشکی دگ

رسرررررتگاری، محبررررری، 

 جعفری، مختاری

علرروم پزشررکی 

 زنجان

 *   

بررسی مقایسه ای تأثیر کرایوتراپی و  .71

پالسبو بر درد ناشی از کاتتریزاسیون 

 بیماران همودیالیزی شهر زنجان در سال 

آقاجانلو، غفروری فررد،   

 حریریان

علرروم پزشررکی 

 زنجان

  ♦  

کیفیت بررسی تاثیر رایحه درمانی بر  .71

 خواب زنان پس از زایمان

دکتررر بهبررودر مقرردم،   

دکتر تقری زاده، پروران   

مختاری، دکتر منتظری، 

 مهناز کشاورز افشار

علرروم پزشررکی 

 تهران

♦  ♦  

دکتررر دهنرران نیررری    بررسی باورهای نادرست بیماران قلبی   - 91

دکتررررررر   رررررراری  

محبوبه شالی  عاط ره  

 واعظی

علرروم پزشررکی 

 تهران

  *  

بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر وقوع دیابت نوع   - 02

 در زنان با دیابت بارداری 0

دکتررر دهنرران نیررری   

دکتررررررر   رررررراری  

 محبوبه شالی  

علرروم پزشررکی 

 تهران

  *  

بررسی فرایند یادگیری بالینی دانشجویان   - 09

 .  A-12-78-1یک تحنیق کی ی. کد طرح:  پرستاری:

، دکتررر فرهرراد  .مجررری

 رمضانی بدر

در حررررررا      

 اتمام

 

 41مقاالت  علمی چاپ شده در مجالت معتبر -2

 مقاله در مجالت فارسی زبان منتشر96مقاله درمجالت التین و   1به تعداد   9313 در سال 

 نشان داده شده اند . 93شده است که در جدول 
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 مشخصات مجالت منتشر شده در مجالت معتبر ایرانی وخارجی 4جدول شماره 

 نام مجله   نام اساتید به ترتیب   مقاله عنوان 
Quality of life (QOL) and related factors among Iranian cervical cancer 
survivors 

, Shahnaz Torkzahrani -
Nadid   ,*Leila Rastegari

Khodakarami 

Iranian Red Crescent Medical Journal 
2013: 15(4) 

Evaluating comparative results of CBE, mammography and ultrasound 
among women had breast pain, attended Behbood Hospital in Tabriz,ب 

Padideh malekpour, robab 
hasanzadeh, elham jafari, 
Parvin mohebbi  

(corresponding author) 

TERAPEVTICHESKII ARKHIV ,Vol 86, 
No 1s (2014) 

 ای بيردهر آوی رینور  درد    ره کار وای هرهئوه یود  تزسو         جرهی یيز مزهنع ه - 9
 پرسنارهی

پوووور آد محتووووی )نزآهووووید  
 مهئز بر رقيه عظيم شهد .

نلور سوا     م له  پرسناری   مامواآی جوامع  
 39تابهنای  21یمار   19

بررسی هرتتاط بيد هعنقاده  مذ تی با هفهرد ی   هظطره  خوانزهد  ی بيموارهی    – 4
 ر بخش مرهقت   آه بهنری د

سايب ربي ی سيا کلیر آذر 
آ هش ر شآیووب قارمووانیر ميوو م 
ن منی خوزه ر مایواش هفکويد    
 جزر مه ای هلهاده  هقزهمی

م لووه علمووی په  کووی دهنکوولا  علووز     
. پایکی   خدما  بادهینی درمانی شن ای

ر فر ردآد   هردآتاکو   39ر یمار  11د ر  
 41تا  94ر  فحا  2939

شآیوووووب قارموووووانیر شآیوووووب   مذ تی   سبم  ر هی هع ای جام ه ی م لزليدبا ر ای  – 4
  قارمانیر

م لووه علمووی په  کووی دهنکوولا  علووز     
. پایکی   خدما  بادهینی درمانی شن ای

ر فر ردآد   هردآتاکو   39ر یمار  11د ر  
 12تا  49ر  فحا  2939

Tumultuous Atmosphere (Physical, Mental), the Main Barrier to Emergency 
Department Inter-Professional Communication 

نهرآد ج فوریر محمودعلی   
حهوويییر حميدراووا خانکووهر 

 ف ل هله هحمدی

Global Journal of Health Science, Vol. 
7, No. 1, January 2015 

هرتتا ا  بيد حرفه هی موزثر در   تزهنمیدی   هینرهرا  فر یلیر عزهمل شميیه ساش - 2
 ه ر هن 

نهرآد ج فوریر محمودعلی   
حهوويییر حميدراووا خانکووهر 

 ف ل هله هحمدی

مجله تحقيقات کيفی در  لوم سالمت 
) سال سوم شماره  - 3, شماره 3جلد 

 2333سوم پایيز

برقورهری هرتتواط پرسونارهی بوا موادرهی رزدروای       مقاآهه هدرهح پرسنارهی   موادرهی هش   -8
 بهنری

میاوووووزر  سووووو اری نيوووووا    
  مکارهی

 م له مدآرآ  پرسناری ) در نزب  ااپب

ت ربه سا  آخر دهنکو زيای رارییاسوی پرسوناری در محوي   وای بواليیی: فخور         -3
 حرفه هی

 دآد محمدی    مکارهی
م لووه تزسوو ه آمووزش  در علووز  پایوو      

 ب24یمار  2939)ااپ 

Frequency of and indications for the first time C-section in Zanjan, Iran. 
Nursing Practice Today 2014; 1(4): 207-12. 

 یکيتاشهد     مکارهی
Nursing practice today 2014; 1: 207-

212 

Iran’s multiple indicator demographic and health survey -2010: Study 
protocol.  

 یکيتاشهد     مکارهی
International Journal of Preventive 
Medicinev2014;5:632-42  . 

 يووری: رمووی بووه هرتقووای  بوورهی عراووه سووبم    پوويشنلووا ی بووه باشهرآووابی ت وواری 
 خزدمرهقتنی. 

   یکيتاشهد 
-5: 9. یمار  19؛ د ر  2939م له حيا  

2. 

در  Bتيو   در ود بور درد نایوی هش تاريوک  هرهود   ا      99بررسی تأثير سوارار ش   - 29
 نزشهدهی تر 

فاطمدددده علووووی هآمووووانیر  
  ... مرادی

م له مرهقت   ای پيکليرهنه در پرسوناری  
   ماماآی

دآد ا  دهنک زآای در رهبطه با عملکرد آمزشییر ر هبو  بويد فوردی    آه ياوای      – 24
 یخاينی مربيای باليیی دهنککد  پرسناری ماماآی دهنکلا  علز  پایکی شن ای 

لووووزر پيووووامی  هحموووودنيار تقي
 بزساریر 

تزسووووووووووو ه آموووووووووووزش  در علوووووووووووز   
ر 29ر یووووومار 2رد ر 2939پایوووووکی:باار

 8تاص2ص

Feasibility Study of the Pregnancy Risk Assessment Monitoring 
System in Iran 

 ;I.S.I Iranian Journal of Public Health, 2014 خرقانی    مکارهی
43(12):1669-1679.  

The effect of vitamin E on ameliorating primary dysmenorrhea: A Systematic 
Review and Meta-Analysis 

 Ebsco Journal of Basic and Clinical   خرقانی    مکارهی
Reproductive Sciences, 2014; 3 (2):79-

82.  

 هشهسنفاد   با  يه   اي مرهقت   اي بخش در بيمارهی مير   مرگ مياهی هرشياب   -22
 آپاا  م يار

محهوود سووليمانی ر محموود  
  لددی ایمددازیراووا رجتوویر 

...  

م لووه علمووی په  کووی رووزمش دهنکوولا  
 علز  پایکی سمیای

موارهی تحوو   تمرآیووا  مدآنيکود د  قلووب بور ميواهی هظطووره  در بي   بررسوی توأثير    - 28
  مزدآاليا 

رووووزر   هميیوووویر هلاوووووا     
 یکيتاشهد ر سقرهط فقيه شهد 

م له مرهقت   ای پيکليرهنه در پرسوناری  
ر پواآيا   شمهونای   1ریمار 9د ر     ماماآی

39 

بررسی تاثير آ هی قرآی بر هاطره  همنحای در دهنش آمزشهی مقطع ره یماآی یار  -23
 شن ای .

نی . فا مه قربانی . ش ر قربا
 آارآواله

م لووه علمووی په  کووی دهنکوولا  علووز     
پایکی   خدما  بادهینی درمانی شن ای. 

ر فر ردآد   هردآتاکو   39ر یمار  11د ر  
 .31-83 فحا   2939

توواثير ترريتووی  رش   ووای  ووزهشی   بووی  ووزهشی بوور ريفيوو  شنوود ی بيمووارهی    " -19
  مزدآاليای "

 حيووود م يیی.درنووور فر ووواد   
درنوور  اله.آارآورم ووانی بوودر.

مه ووای جووب  شهد  . محمووزد   
 حکمی. ميیا هخبقی

م لووه علمووی په  کووی دهنکوولا  علووز     
 31یووووومار   11پایوووووکی شن وووووای. د ر  

 .14-44 فحا 

12-  Patient Education problems in Clinical and Educational Settings: A 
Review and Mixed methods Study 

HamidReza Jamaati, 
Mohammad Bagher 
Kashafi, Amir Vahedian-
Azimi, Mohammad 
Asghari-Jafarabadi, Azar 
Avazeh, Seyed  

International Journal of Medical 
Reviews, Volume 1, Issue 3, 

Summer2014; 133-141 
 

22- Therapeutic Effect of Massage on the Patients in Intensive Care Unit 
 

Amir Vahedian-Azimi; 
Abbas Ebadi; Fazlollah 
Ahmadi; Soheil 
Saadat; Mohammad 

Archives of Critical Care Medicine. 2014 
August; 1(1): e22092. Published online 

2014 September 30. 
Index: ISC 

http://ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/37964
http://ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/37964
http://www.zums.ac.ir/edujournal/files/site1/user_files_6c6196/dinmohammadi-A-12-188-1-2a8e237.pdf
http://www.zums.ac.ir/edujournal/files/site1/user_files_6c6196/dinmohammadi-A-12-188-1-2a8e237.pdf
http://www.zums.ac.ir/edujournal/files/site1/user_files_6c6196/dinmohammadi-A-12-188-1-2a8e237.pdf
http://www.zums.ac.ir/nmcjournal/browse.php?a_id=146&sid=1&slc_lang=fa
http://www.zums.ac.ir/nmcjournal/browse.php?a_id=146&sid=1&slc_lang=fa
http://www.zums.ac.ir/nmcjournal/browse.php?a_id=146&sid=1&slc_lang=fa
http://www.zums.ac.ir/nmcjournal/browse.php?a_id=146&sid=1&slc_lang=fa
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Bagher Kashafi; 
Mohammad Asghari-
Jafarabadi;  
Azar Avazeh 

 

اي هوالي و بي هوالي بر كيفيت لزدگي بيمارا  تاثير ترکيبی ورلش ه - 13

 همودياييزي. 

 حيد م يی ر درنر فر اد 
رم ان  بدر )نزآهید  
مهئز بر آذر آ هش ر درنر 
مه ای جب  شهد رمحمزد 
 حکمیر ميیا هخبقی.

م له علمی په  کی دهنکلا  علز  

 -31یمار  ی  -11د ر  ی  -پای   شن ای

 2939مردهد   یارآزر 

هلاه هحمدنيار سزدهبه مادی  رتتاط مياهی درآاف  رلهيم با نماآه تزد  بدنی در دخنرهی نزجزهیه -12
شهد )نزآهید  مهئز بر پزرهی 

 مخناری

م له علمی   په  کی دهنکلا  علز  

 2939بر 2)28پایکی قا آدر 

جرهحی مرهرا آمزشیی  –نلر  پرسنارهی یابل در بخش  ای دهخلی  – 12

  2932ی نهت  به سالمیدهی در سا  درمانی یار شن ا

م اووزمه مرتقووی قاسوومیر   
 شآیب قارمانی

م له مرهقت   ای پيکليرهنه در پرسناری 

ر پاآيا   شمهنای 1ریمار 9  ماماآی د ر  

39 

سوووزدهبه جوووزالآیر محتزبوووه   بررسی ارتباط وقوع خطاهای دارویی وتعهد حرفه ای پرسيارا    - 12
 یالیر عتار  زیمیدر

 ق پایکی یايدباکنیهخب م له

محمدعلی ارهبویر عليراوا    تبيي  تجربه لیسيه پرسيارا  ال حفظ کرامت ازسازی – 12
 محتزبه یالیرنيکتخ ر 

 هخبق پایکی  دهنکلا  تارهی م له

12 – Psychometric properties of the Persian version of the self – 

assessed needs questionaire for brest canser cases  

سوووزدهبه جوووزالآیر محتزبوووه  
 یالیر

Asian journal 

ارائه مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی  -3  

مقاله توسط اساتید این دانشکده در کنفراناها و سرمینارهای  7به تعداد  9313 درسال 

 می باشد .94ملی وبین المللی ارئه شده اند مشخصات مقاالت به شرح جدول 

 .............................         ت مقاالت ارائه شده درکنفرانسهایمشخصا02جدول 
 عنوان مقاله 

  

محل تشکیل سمینار یوا   عنوان سیمنار یا کنفرانس 

 کنفرانس یا کنگره 

 نحوه ارائه  نام اساتید 

 شفاهی  پوستر 

:تبییی  دییاهاب بیمیاران مبیتال بیه دیابیت       نابرابری درفعالیت فیزیکی

 وخانوادب آنها درخصوص افزایش فعالیت فیزیکی 2 نوع

همایش کشوری عوامل اجتمراعی  

 و نابرابری های سالمت
 * * معصومه نمدیان یاسوج

 یپرسرتار  یکارشناس انیدانشجو ینیبال یریگ میمهارت تصم اهیمقا

 زنجان یسال دوم و چهارم علوم پزشک

آمرروزش  شیهمررا نیپررانزدهم

 زدی یعلوم پزشک

بردر و دیرن   رمضانی  یزد

 محمدی

 * 

 یهرا  طیدر محر  یپرسرتار  یکارشناسر  انیتجربه سال آخر دانشرجو 

 ی: فخر حرفه ا یحرفه ا

آمرروزش  شیهمررا نیپررانزدهم

 زدی یعلوم پزشک

  * دین محمدی   یزد

Undergraduate student nurses experience in clinical 

environment: vertical violence 

 

ی پرسرتاری  اولین کنگره بین الملل

 و مامایی سالمتی و تندرستی

 

 *  دین محمدی اصفهان

بره کرارگیری نظریره دگردیارری حرفره ای دانشرجویان کارشناسرری      

 پرستاری در آموزش، مدیریت و خدمات پرستاری

آمررروزش پرسرررتاری و  کنگرررره

مامایی از نظریه ترا عمرل: ارتقرا     

 کیفیت آموزش بالینی

-علوم پزشرکی ایرران  

 13اسفند  –تهراه 

 *  دین محمدی

ارتباطرات برین    توانمندی و اشتراکات فرهنگری، عوامرل زمینره سراز    

 حرفه ای موثر در اورژانس
دانشکده پرسرتاری   همایش اخالق و فرهنگ

دانشررررگاه شرررراهد 

 تهران

نارررررررین جعفررررررری، 

محمرررردعلی حاررررینی، 

حمیدرضررا خانکرره، فضررل 

 اله احمدی

سررخنرا 

 نی

 یکارشناس انيدانشجو ینیبال یریگ میتصم مهارت مقايسه

 زنجان یپزشک علوم دانشگاه در چهارم و دوم سال یپرستار

پانزدهمین همايش کشووری  

 آموزش پزشکی

دانشوووگاه علووووم  

 -پزشکی يزد

، دکتر فرهراد رمضرانی   

 بدر
پوسررررتر  

الکتررررونی

 -ک

9313 
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 تشکیل سمینارها، کنفرانسها ، کنگره ، ژورنال کالب و غیره -2

مورد سمینار ،کنفرانس، کنگره و ژورنال کرالب و .... در   91 به تعداد    9313   درسال 

 می باشد .95این دانشکده برگزار شده است مشخصات آنها به شرح جدول 

نام سمینار ، کنگره و یا 

 کنفرانس و ....

گروه  محل اجرا

 برگزارکننده 

 تاریخ 

مبحظا  باليیی در مادرهی باردهر 
  هبهنه به مزهد مخدر

بيمارسنای 
علی سيیا  بز

 خرمدر 

پر آد محتی )مدرر   28/29/39 
 رار ا ب

سخیرهنی : پر تکل پيکليری هش 
 تر متزهمتزلی در بيمارسنای

بيمارسنای خر  
 در 

 39دی  رسنلاری

سخیرهنی:مرهقت  آبزیی 
 KMCهش نزشهد

 

بيمارسنای 
 هما  حهيد

 39بامد  رسنلاری

 ماآش آی ر ش  

 رزرنا آر رر آنفلزهناهرهآتزال

 الد ر شبهس

 

ب یزهی 

 سخیرهی  

 

مژگان الاادات  28/21/39

 )مدررب اقوامی

 

 
 رار ا  پزآاآی  ر  

 

 
دهنککد  

 پرسناری

 
 ر   سبم  

 جام ه            

99/29/39 

دهنککد     رنا  رب 
پرسناری 
 ماماآی

 14/93/39  ر   ماماآی

 15/22/39  ر   ماماآی فرماندهری سميیار سبم  جیهی

علمی هفاهآش  نکه 

 جم ي 

بيمارسنای 
 ح ر   لي ار

 22/29/39 

 21/5/39 مخناری سالد ر شبه رار ا  نزشهد سالم

 12/8/39 مخناری سالد ر شبه رار ا  نزشهد سالم

 کتب منتشر شده استاتید دانشگاه -1

 کتب زیر را به چاپ رسانده اند. 9313 اساتید  این دانشکده در سال 

 منتشر شده توسط اساتید دانشکده مشخصات کتب  5جدول 
 تاریخ انتشار  ناشر  تالیف ترجمه نام نویسنده نام کتاب

 39زمستان  نیکان کتاب زنجان  *  معصومه مرتقی قاسمی دعا،شفا، اعجاز علمی در قرآن 

ورزشهای دوران بارداری ،حین 

 زایمان و پس از زایمان

 3939 نشر راشدین *  لیال رستگاری

 اه بالینی پرستاری داخلی وکتاب همر 

 جراحی ، تالیف دايرکسن وهمکاران، 

تهران، انتشارات سالمی )نشر   * دکتر فرهاد رمضانی بدر

 جامعه نگر(، 

 3131چاپ دوم، 

 

      

 انیدانشجو ینامه ها انیاز پا هیجلسه دفاع 6به تعداد.  0939دانشکده در سال    نیدر ا  - 0
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به شرح  0939مرتبط با  پژوهش در دانشکده در سال  یشوراها لیتعداد ساعات تشک  - 4

  باشد یم  ریز

تعداد اعضا                                 6 شده دانشکده لیتشک یپژوهش یتعداد شورا  - 2

 نفر3

تعداد اعضا                                 3  یلیتکم التیتحص یتعداد شورا   - 1

 نفر7

تعداد اعضا                     2 یلیتکم التیو تحص یمشتر  پژوهش یاتعداد شور  - 6

 نفر3

 اند. افتهیاتمام  ایمصوب شده و  یقاتیطرح تحق03به تعداد     0939در سال       - 7

زبان  یمقاله در مجالت فارس06و  نیمقاله درمجالت الت  3به تعداد   0939در سال    - 1

 منتشر شده.

 ینارهایدانشکده در کنفرانسها و سم نیا دیمقاله توسط اسات7به تعداد  0939درسال    - 3

 ارئه شده اند. یالملل نیوب یمل

،کنفرانس، کنگره و ژورنال کالب و .... در  ناریمورد سم 01به تعداد     0939درسال     - 01

 دانشکده برگزار شده است. نیا

و یک مورد به چاپ رسانده اند.کتاب د مور 4، 0939دانشکده در سال   نیا  دیاسات  - 00

 ترجمه.


