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 (مستلزم ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت نام است)سوابق آموزشی :   -5

 –نحوه همکاری ) حق التدریس  سنوات تدریس عنوان درس نام موسسه یا دانشگاه ردیف
 استخدامی (

 مقطع

 کارشناسی حق التدریس یک ترم داخلی و جراحی سوختگی دانشگاه آزاد مراغه 6
 کارشناسی حق التدریس دو ترم کودکان زاد تبریز دانشگاه آ 2
 کارشناسی حق التدریس یک ترم تنظیم خانواده دانشگاه آزاد تبریز  3

دانشگاه علوم پزشکی  0
مجتمع آموزش  -ارومیه

 عالی سلامت خوی

داخلی  -مادران نوزادان -کودکان
 ژنیکولوژی -جراحی تنفس

 6342از سال 
 تا کنون

 کارشناسی پیمانی

 
 سوابق پژوهشی : -6

 (مستلزم ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت نام است)  طرحهای ملی و یا تحقیقاتی : -4-6

 ردیف
سال اجرا  نام طرح

 طرح
سمت در  وضعیت طرح

 متوقف خاتمه یافته در حال اجرا طرح

6 
 بررسی تاثیر آوای قران کریم بر درد زایمان زنان اول زا

6342 
 همکار اصلی  هخاتمه یافت 

2 

اجتماعی از کودکان  -بررسی میزان مراقبتهای روانی

مبتلا به صرع و ارتباط آن با نگرشها، نگرانیها و 

خودکارآمدی کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به 

درمانگاه های داخلی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 

   6344تبریز سال

6344 

  
 

 خاتمه یافته

 

 همکار اصلی

3 

سی ارتباط سندرم فرسودگی شغلی و سوء رفتار با برر

کودکان در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان 

 6341خوی در سال 
6344 

  خاتمه یافته 

 همکار اصلی

0 

بررسی ارتباط بین آگاهی، نگرش با کیفیت ثبت 

گزارشات پرستاری در پرستاران شاغل در بیمارستان 

 شهر خوی
6341 

  خاتمه یافته 

 طرحمجری 

3 

بررسی دیدگاه پرستاران در ارتباط با ارزشیابی سالیانه 

های کارکنان براساس فرم کارشناسان بیمارستان

 شهرستان خوی
6341 

  خاتمه یافته 

 همکار اصلی

4 
تنش زا و شیوه های فراوانی عوامل بررسی عوامل 

 تقابلی سازگارانه بیماران همودیالیز
6314 

  خاتمه یافته 
 همکار اصلی

2 
علائم و نشانه ها و منابع استرس و روش های مقابله 

 با آن در کودکان مدارس ابتدایی شهر خوی
6312 

  خاتمه یافته 
 مجری طرح

4 
بررسی درک پرستاران از مدیریت درد در بخش های 

 نوزادان و ویژه نوزادان بیمارستان های ....
6314 

  خاتمه یافته 
 همکار اصلی
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 (مستلزم ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت نام است) مسابقات بین المللی  و المپیادهای معتبر   ،برگزیدگان جشنواره  -6-2

 سال برگزیده شدن نام مسابقه / المپیاد / جشنواره ردیف

6 
برگزیده شدن عنوان پایان نامه در کنفرانس پژوهش در سلامت مادر و نوزاد به عنوان 

 قاله برتر در دانشگاه علوم پزشکی تبریزم
6344 

2 
 از طرف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر نمونه

 6344و   6314سالهای 

3 
برگزیده شدن فرآیند آموزشی به عنوان فرایند مطلوب توسط کمیته علمی دانشگاهی در 

 هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
6313 

 
 (مستلزم ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت نام است)  عضویت در کمیته ها و همایش های علمی  -6-3

 سال برگزاری نام کمیته یا همایش علمی ردیف

6 
 عضو کمیته علمی همایش ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری 

6313 
 

 (ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت نام استمستلزم ) : ی جعلمی معتبر داخلی و خار مجلاتچاپ شده در مقالات   -6-4

، سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف
 شماره 

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله

6 Comparison of mothers and 

nurses viewpoint about 

stressors for parents with 

premature newborn in NICU 

Research  journal of 

Biological  Sciences 

 

2009, 

Vol 2 

Akbarbegloo m, Dr Valizadeh L. 

مادران دارای نوزاد  حمایت های پرستاری از 2

 NICUنارس بستری در 

 پژوهشی-علمینشریه 

ی دانشکده پرستاری و مامای

 ایران

6344 
 34شماره 

،ربگلومعصومه اکب-دکتر لیلا ولیزاده   
 ملیحه اسداللهی

 

و پرستاران در خصوص  دیدگاه مادران 3
اهمیت و میزان حمایتهای پرستاری از 

والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش 
 مراقبت ویژه نوزادان

پرستاری  پژوهشی-علمیمجله 

 مراقبت ویژه دانشگاه بقیه الله

6344 
 2شماره 

 ، دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو
 ملیحه اسداللهی

ران دارای نوزاد استرسورهای موثر بر ماد 0
نارس بستری در بخش مراقبت ویژه 
 نوزادان مراکز آموزشی درمانی تبریز

دانشگاه  پژوهشی-علمیمجله 

 علوم پزشکی تبریز

6344 
 6شماره 

-ربگلومعصومه اکب -دکتر لیلا ولیزاده   

 ملیحه اسداللهی

در  فارغ التحصیل دیدگاه پرستاران تازه 3

خصوص اعمال حمایتی شغلی در 

مجله توسعه پژوهش در 

  پرستاری و مامایی

6344 
 6شماره 

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو



4 
 

ارستانهای شهر خویبیم  

انتسکین درد در بخش های جراحی کودک 4 اری و فصلنامه دانشکده پرست 

 مامایی ارومیه

6344 
 2شماره 

 دکتر لیلا ولیزاده-معصومه اکبربگلو

ای والدین ارائه شده بر اهمیت و مراقبتهای 2
 دارای نوزاد نارس بستری: دیدگاه پرستاران

 6344 مجله پرستاری و مامایی تبریز
 6شماره 

-لیزاده دکتر لیلا و-معصومه اکبربگلو  

 ملیحه اسداللهی

تصویر ذهنی از بدن در  مقایسه رضایت 4

نوجوانان دختر و پسر دبیرستانه ای دولتی 

-42شهر اصفهان در سال تحصیلی 

6346 

دانشکده پرستاری مامایی و مجله 
 پیراپزشکی رفسنجان

6344 
 0شماره 

-محبوبه تائبی -زینب حبیب پور  

 معصومه اکبربگلو

دیدگاه دانشجویان کارآموزی در عرصه در  1
خصوص وضعیت آموزش بالینی و مشکلات 

موجود در آن در دانشکده پرستاری و 

 44بهداشت خوی سال 

 مجله دانشکده پرستاری و مامایی و
 پیراپزشکی رفسنجان

6344 
 6شماره 

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

ز شیوه ارتباط بین سلامت روانی و استفاده ا 64

به  های سازگاری در والدین کودکان مبتلا

 تالاسمی و هموفیلی

اری و فصلنامه دانشکده پرست

 مامایی ارومیه

 

6341 
 4شماره 

 زینب حبیب پور -معصومه اکبربگلو

66 Perception of body image in 

students and related factors 
The social sciences 2010 

Vol 4 

Akbarbegloo M, Habibpour Z, 

Motaarefi H 

62 Mothers and nurses viewpoint 

about importance and rate of 

nursing supports for parents with 

hospitalized premature newborn in 

natal intensive care unit 

Iranian journal of critical 

nursing 

 

2009 

Vol 5 
Akbarbegloo M., Dr Valizadeh L., 

Asadollahi M 

 

عوامل بازدارنده ارتقاء کیفیت خدمات  63
 پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل

مجله علمی دانشکده پرستاری و 
 مامایی همدان

6341 
 2شماره 

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

در  یارسازگ یها سمیو مکان یشغل یدگیتن 60

زیرتب یراز مارستانیپرستاران شاغل در ب  

 دانشکده ی و پژوهشیعلممجله 

 رجندیب ییو ماما یپرستار

6314 
 2شماره 

 دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

رد مقایسه دیدگاه مادران و پرستاران در مو 63

ری در منابع استرس والدین نوزاد نارس بست

 بخش مراقبت ویژه نوزادان

دانشکده  ی و پژوهشیعلممجله 

 شهید بهشتی ییو ماما یپرستار

6314 
 20شماره 

لیزاده دکتر لیلا و -اکبربگلومعصومه   

 ملیحه اسداللهی

64 Importance and Availability of 

Nursing Support for Mothers in 

NICU:A Comparison of Opinions 

of Iranian Mothers and Nurses 

Iran J Pediatr 

(ISI) 

2012 

Vol 22 

Dr Valizadeh L, Dr Zamanzadeh V, 

Akbarbegloo M, Sayadi L 

 

 

سندرم فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سوء  62
 رفتار در کودک

زینب حبیب پور، لیلا مختاری، معصومه   مجله پرستاری و مامایی رفسنجان
 اکبربگلو

64 The Relationship between 

psychological care and attitude in 

adolescences with epilepsy 

Epilepsy ehave 

(ISI) 

2013 

27l Vo 

Dr Valizadeh L, Dr Zamanzadeh V, 

corresponding ( ⃰M  Akbarbegloo

author) 
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سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در  61
 شبکه بهداشت و درمان خوی

 6316 مجله سلامت جامعه
 0و 3شماره 

شهریار  -معصومه اکبربگلو -زینب حبیب پور
 لیلا مختاری -سخایی

24 Sources of parental stress in 

neonatal intensive care unit 

The social sciences 2013 

Vol 8 

Akbarbegloo M, Dr Valizadeh L, 

Assadollahi M  
26 The Impact of Slow-Stroke Back 

Massage on Anxiety .. 

Modern care journal 2016 معصومه  -زینب حبیب پور -مینا نهامین
 اکبربگلو

22 The Relationship between Self-

Efficacy and Psychosocial Care in 

Adolescents with Epilepsy 

Epilepsy Research 

and Treatment 

PubMed 

وحید زمان  -لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو 2015

 زاده

مصاحبه شناختی روش برای روایی صوری  23
 پرسشنامه های خودگزارشی

مجله علمی پژوهش در 

 سیروانشنا

6314 

64شماره   

اکرم  -وحید زمان زاده -لیلا ولیزاده

 معصومه اکبربگلو -سعید موسوی -قهرمانیان

20 Experience of Adolescent 

Survivors of Childhood Cancer 

about Self-Care Needs: A Content 

Analysis 

Asia-Pacific Journal 

of Oncology Nursing 

(ISI) 

2019 

Vol 7 

 

 اکرم -زاده زمان وحید -ولیزاده لیلا

 اکبربگلو معصومه -موسوی سعید -قهرمانیان

23 Adolescent cancer survivors' 

experiences of supportive care 

needs: A qualitative content 

analysis 

Nursing & health 

sciences 

(ISI) 

 اکرم -زاده زمان وحید -ولیزاده لیلا 2019

 اکبربگلو معصومه -موسوی یدسع -قهرمانیان

24 Health and Psychosocial Self-Care 

Needs in Off-Therapy Childhood 

Cancer: Hybrid Model Concept 

Analysis 

Patient Preference 

and Adherence 

(ISI) 

اکرم  -وحید زمان زاده -معصومه اکبربگلو 2020

 حبیبه متین -لیلا ولیزاده -قهرمانیان

 
 
 
 
 
(تنام اسمستلزم ارائه مستندات مربوط در برنامه ثبت)  های داخلی و خارجی:ها و یا همایشها ، سمینارمقالات ارائه شده در  کنفرانس -6-5  

نام کنفرانس یا سمینار  عنوان مقاله ردیف

 یا همایش

سال 

 برگزاری

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله محل برگزاری

 دار شناسانه تجارببررسی پدی 6
مادران دارای نوزاد نارس: یک 

 مطالعه کیفی

همایش سراسری ارتقاء 
 سلامت خانواده

6344 

 

دانشکده پرستاری و 
 مامایی ارومیه

 -دکتر پرخیده حسنی -دکتر لیلا ولیزاده
 معصومه اکبربگلو

 

استرسورهای تجربه شده توسط  2

 مادران دارای نوزاد نارس ...

اء تقهمایش سراسری ار

 سلامت خانواده

6344 

 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی ارومیه

ملیحه  -دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

 اسداللهی

 

ی در تیمی و سازمان-یادگیری فردی 3

 موسسات سلامت

دا فر-بیمارستان امروز

 چالشهای فراروی

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

دکتر  -بگلومعصومه اکبر -دکتر لیلا ولیزاده

 نسیم امینیایی -وحید زمان زاده
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نگرش ها و نگرانی های کودکان  0

مبتلا به صرع و ارتباط آن با 

 خودکارآمدی

 6342 کنگره سراسری صرع

 

دانشگاه علوم 

خشی بهزیستی و توانب

 تهران

 -دکتر محمد ارشدی -معصومه اکبربگلو

 کبری عابدینی

 

 استرسورهای موثر بر مادران دارای 3

نوزاد نارس بستری در بخشهای 

ی مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزش

6344درمانی تبریز سال   

ششمین کنگره 

سراسری مراقبتهای 

پرستاری و مامایی: 

 دستاوردها و تازه ها

6342 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

 

 

ان مقایسه دیدگاه مادران و پرستار 4

صوص مراقبت خانواده محور در خ

ری از والدین دارای نوزاد نارس بست

در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان 

ال مراکز آموزشی درمانی تبریز س

44 

کنگره سراسری سلامت 

نوزادان ایران )مراقبت 

 خانواده محور(

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

 دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

 

 -ستاری)ارتباطیحمایتهای پر 2

فی و عاط -مراقبت کیفی -اطلاعاتی

د اعتماد بنفس( از مادران دارای نوزا

 نارس

کنگره سراسری سلامت 

نوزادان ایران )مراقبت 

 خانواده محور(

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

ملیحه  -دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

 اسداللهی

 

دیدگاه پرستاران در خصوص  4

ت خانواده محور از والدین مراقب

 دارای نوزاد نارس بستری در بخش

 مراقبت ویژه نوزادان

هفتمین همایش 

کشوری پرستاری 

 کودکان

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

ان مقایسه دیدگاه مادران و پرستار 1

 در خصوص منابع استرس والدین

 تری در بخشدارای نوزاد نارس بس

ی مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزش

44درمانی تبریز سال   

امت کنگره سراسری سل

 نوزادان ایران )مراقبت

 خانواده محور(

 

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

 دکتر لیلا ولیزاده -معصومه اکبربگلو

بررسی دیدگاه دانشجویان در  64

خصوص وضعیت آموزش بالینی و 

 ر آنمشکلات موجود د

سمینار سراسری 

دانشجویی پرستاری و 

 مامایی در عرصه

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

عوامل بازدارنده ارتقاء خدمات  66

اغل پرستاری از دیدگاه پرستاران ش

 در بیمارستانهای آموزشی درمانی

 خوی

سمینار سراسری 

دانشجویی پرستاری و 

 عرصه مامایی در

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

نسرین  -رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلودانشگاه علوم پزشکی  6344سمینار آموزش بالینی کیفیت محیط های بالینی خوی در  62
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خصوص حمایت از دانشجویان تازه 

 فارغ التحصیل

 نفرهمایو اردبیل  در پرستار و مامایی

 

ر خودارزشیابی دانشجویان ترم آخ 63

رومیه مامایی دانشگاه علوم پزشکی ا

ت از میزان توانایی آنها در صلاحی

 های مامایی

نی سمینار آموزش بالی

 در پرستار و مامایی

6344 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اردبیل

نسرین  -معصومه اکبربگلو -رقیه بایرامی

  همایونفر

فاده از ان و استارتباط بین سلامت رو 60

شیوه های سازگاری در والدین 

کودکان مبتلا به تالاسمی و 

 هموفیلی

های پرستاری از چالش

کودکان مبتلا به 

 بیماریهای مزمن

6341 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

رقیه  -زینب حبیب پور -معصومه اکبربگلو

 افشین عبدی -بایرامی

 

ن بررسی شیوع فقر آهن در دخترا 63

 دبیرستان های شهر خوی نوجوان

6342در سال   

های پرستاری از چالش

کودکان مبتلا به 

 بیماریهای مزمن

6341 

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

معصومه  -حمیده پرتواعظم -زینب حبیب پور

 اکبربگلو

 آگاهی و نگرش کارکنان درمانی 64

اشم شاغل در بیمارستان قمر بنی ه

خوی در مورد بیماری ایدز در 

ودکانک  

های پرستاری از چالش

کودکان مبتلا به 

 بیماریهای مزمن

6341 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تبریز

محمدرضا  -معصومه اکبربگلو -رقیه بایرامی

 دکتر لیلا ولیزاده -قاسم نژاد

 

 نقش زن در ارتقاء معنوی جامعه 62

 

 6341 زنان در آینه پژوهش

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 خوی

حمیده  -زینب حبیب پور -معصومه اکبربگلو

 حسین متعارفی -پرتو اعظم

 6341 زنان در آینه پژوهش حجاب و نقش آن در سلامت روان 64

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 خوی

حمیده  -معصومه اکبربگلو -زینب حبیب پور

 حسین متعارفی -پرتواعظم

بررسی دیدگاه دانش آموزان در  61

خصوص میزان رعایت حقوق 

 والدینشانکودکان از طرف 

ک سومین سمینار کود

سالم )با محوریت 

  تکامل کودک(

6341 

 

 سعید ساحلی -معصومه اکبربگلو پژوهشگاه رویان

 

بررسی ارتباط بین مفهوم خود  24

تاران اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرس

شاغل در بیمارستان های شهر 

 خوی

اولین کنگره اخلاق در 

 پرستاری

6341 

 

دانشگاه علوم 

 و توانبخشیبهزیستی 

 افشین عبدی -معصومه اکبربگلو

مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از  26

بدن در نوجوانان دختر و پسر 

 دبیرستانهای دولتی

سومین همایش 

سراسری روانپزشکی 

 کودک و نوجوان

6341 

 

انجمن روانپزشکی 

 کودک و نوجوان ایران

 

معصومه  -محبوبه تائبی -زینب حبیب پور

 اکبربگلو
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ی دیدگاه دانشجویان بررس 22

کارآموزی در عرصه در خصوص 

لات وضعیت آموزش بالینی و مشک

 موجود در آن

 

دوازدهمین همایش 

کشوری آموزش 

و چهارمین  پزشکی

د جشنواره آموزشی شهی

 مطهری

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 مشهد

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

تاثیر آموزش بر مستندسازی  23

 پرستاری دانشجویان

دوازدهمین همایش 

کشوری آموزش 

و چهارمین  پزشکی

د جشنواره آموزشی شهی

 مطهری

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 مشهد

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

20 
The effect of holy Koran 

sound on the intensity of 

labor pain in nulliparus 

women 

 

 بین کنگره اولین

و چهارمین  المللی

کنگره ملی آموزش 

 ارتقاء بهداشت و

 سلامت

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 تبریز

 -ظاهری-دکتر فروتنی -رقیه بایرامی

 معصومه اکبربگلو

 

23 
Nulliparus women's 

experiences of talking to 

fetus: a phenomenological 

study 

کنگره بین المللی  اولین

مامایی و بهداشت 

 روری در ایرانبا

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 مشهد

معصومه  -فرزانه ظاهری -رقیه بایرامی

 اکبربگلو

 

لف بر بررسی تاثیر شیفت های مخت 24

ز کیفیت ارائه خدمات پرستاری ا

ای دیدگاه بیماران در بیمارستانه

 خوی

سمینار سراسری ارتقاء 

کیفیت در خدمت 

 مراقبتی

م پزشکی دانشگاه علو 6314

 انشاهکرم

علیرضا  -شهریار سخایی -حسین متعارفی

 -ناصر صدقی -معصومه اکبربگلو -نفعی

 ثریا زینال پور -جلال مولودی

22 
The Effect of Education on 

Knowledge of Methods of 

Contraception and Sexual 

Health in Couples Referred 

To the Health Center 

Temper 

17th Congress of 

Iranian Society for 

Reproductive 

Medicine 

2011 
Tehran University 

of Medical 

Sciences   

Akbarbegloo M, Habibpour Z, 

Bairami R 

 

 یتانمارسیعفونت ب وعیش یبررس 24

 به عنوان یاز اقدامات تهاجم یناش

ماریب یمنیا دکنندهیمشکل تهد  

 یمنیفرهنگ ا ناریسم

 ماریب

لوم پزشکی دانشگاه ع 6314

 ارومیه

 مریم درخشانی -معصومه اکبربگلو

 در یپرستار انیدانشجو دگاهید 21

خصوص عوامل موثر در بروز 

 یها مارستانیدر ب ییدارو یخطاها

یخو  

 یمنیفرهنگ ا ناریسم

 ماریب

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 ارومیه

 رقیه بایرامی -معصومه اکبربگلو

حسین  -معصومه اکبربگلو -زینب حبیب پوردانشگاه علوم پزشکی  6314 یمنیفرهنگ ا ناریسماز  ماریب یمنیفرهنگ ا یبررس 34

http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
http://www.ihepsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:1389-09-23-22-39-17&catid=10:1389-09-23-21-30-16
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 یمر بنق مارستانیکارکنان ب دگاهید

6314در سال   یهاشم خو  
 منصوره محمد حسن زاده -متعارفی ارومیه ماریب

در کودک در حال  یملاحظات اخلاق 36

 احتضار

 ناریسم نیو سوم ستیب
و کودکان  یالملل نیب

 یپرستار ناریسم
 کودکان تهران

دانشگاه علوم پزشکی  6314

 تهران

 معصومه اکبربگلو

32 
Comparison of mothers and 

nurses viewpoint about 
stressors for parents with 

premature newborn in NICU 

Baby friendly 

neonatal care 

conference 14-16 

September 

2011 
Uppsala Sweden 

University 

 

 

Dr Valizadeh L, Akbarbegloo M, 

Asadollahi M 

 

 )سوئد( کشورهمایش خارج از 

33 
Provided care for parents 

with hospitalized premature 

infants and its importance: 

nurses viewpoint 

Baby friendly 

neonatal care 

conference 14-16 

September 

2011 
Uppsala Sweden 

University 

 

Asadollahi M, Akbarbegloo M,  

 Dr Valizadeh L 

 

 )سوئد( کشورهمایش خارج از 

بررسی سندرم فرسودگی شغلی و  30

عوامل موثر بر آن در زنان شاغل در 

 شبکه بهداشت و درمان شهر خوی

کنگره بین المللی ارتقاء 

 سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی  6312

 ارومیه

بیب پور، لیلا مختاری، شهریار زینب ح

 سخایی، معصومه اکبربگلو

ر حسب بیمارستانی بشیوع عفونت  33

ینوع عفونت و بیماریهای زمینه ا  

دومین همایش 

 کشوری ایمنی بیمار 

دانشگاه علوم پزشکی  6312

 ارومیه

 مریم درخشانی -معصومه اکبربگلو

رس ن روش های مقابله با استیتعی 34

ان مبتلا به سرطوالدین کودکان 

هید مراجعه کننده به بیمارستان ش

 مطهری ارومیه

کنگره پژوهش های 

کاربردی در سرطان 

 های شایع ایران

دانشگاه علوم پزشکی  6313

 ارومیه

معصومه اکبربگلو، اکرم گرامی، مرضیه 

 حسینی

32 
Psychosocial care and its 

relation to disease concerns 

in adolescents with epilepsy 

international  th9

congress on 

epilepsy 

2012 Iranian epilepsy 

association 

Dr Valizadeh L, Dr Barzgar, 

Akbarbegloo M, Dr Zamanzadeh 

34 
The relationship between 

psychological care and 

attitude toward illness in 

children with epilepsy 

onal internati th9

congress on 

epilepsy 

2012 Iranian epilepsy 

association 

Dr Valizadeh L, Dr Barzgar, 

Akbarbegloo M, Dr Zamanzadeh 

تان بررسی نگرش پرستاران شهرس 31

 خوی به اجرای طرح انطباق ...

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

شهریار -عبدالله خرمی-حسین متعارفی

 معصومه اکبربگلو-پرویز کیانی -سخایی

بررسی عملکرد هایدروکلاو  04

ی بیمارستانی در جهت رفع نگران

 مراجعین ...

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

شهریار  -منوچهر علیزاده -اسرافیل عسگری

 معصومه اکبربگلو -سخایی

اسرافیل  -مریم درخشانی -معصومه اکبربگلودانشکده علوم پزشکی  3131همایش ملی ارتقاء تانی در قایسه شیوع عفونت بیمارسم 06
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ش بخش مراقبت ویژه با سایر بخ

 های بیمارستان ... 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

 عسگری خوی

در  بررسی ارتباط آگاهی پرستاران 02

با  زمینه مسائل قانونی پرستاری

اهای حرفه ای ... خط  

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

 لیلا مختاری -معصومه اکبربگلو

ابط بررسی همبستگی اعتماد در رو 03

بین فردی با رفتار حرفه ای 

 پرستاران شاغل ....

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 یخو

 زینب حبیب پور -معصومه اکبربگلو

اری در بررسی عملکرد پرسنل پرست 00

اس مراقبت از کودکان بستری براس

 الگوی مراقبت خانواده محور ...

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

شهریار  -ثریا زینل پور -حسین متعارفی

 -نفعی علیرضا -عبدالله خرمی -سخایی

 سمانه عباسیان -معصومه اکبربگلو

عوامل بازدارنده ارتقاء کیفیت  03

خدمات پرستاری از دیدگاه 

 پرستاران شاغل ...

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

 علیرضا نفعی -معصومه اکبربگلو

 بررسی میزان رعایت اصول مهارت 04

بیمار ....های ارتباطی با   

همایش ملی ارتقاء 

کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی  3131

 خوی

زینب  -معصومه اکبربگلو -لیلا مختاری

 صباح محمودی -حبیب پور

ه بررسی عوامل موثر در گرایش ب 02

 اعتیاد از دیدگاه نوجوانان ...

همایش بهداشت و 

 سلامت جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی  3131

 ارومیه

زینب  -عبدالله خرمی -معصومه اکبربگلو

 حبیب پور

وص بررسی آگاهی پرستاران در خص 04

رید پیشگیری از عفونت کاتتر و

 مرکزی در بخش ...

همایش کشوری 

سلامت با محوریت 

 ایمنی بیمار

دانشگاه علوم پزشکی  3131

 ارومیه

 ژاله باقری -معصومه اکبربگلو

اد و بررسی نگرش نسبت به اعتی 01

واد مخدر در نوجوانان ....م  

همایش بهداشت و 

 سلامت جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی  3131

 ارومیه

لیلا  -عبدالله خرمی -معصومه اکبربگلو

 مختاری

اط بررسینگرش و گرایش به ارتب 34

قبل از ازدواج در دانشجویان سال 

 اول....

همایش بهداشت و 

 سلامت جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی  3131

 میهارو

معصومه  -لیلا مختاری -زینب حبیب پور

 ژاله باقری -اکبربگلو

 نقش های حضرت زینب به عنوان 36

 پرستار نمونه

همایش پرستاری و 

 سلامت

دانشگاه علوم پزشکی  3131

 اردبیل

 معصومه اکبربگلو -مینا نهامین

ا اصوا اخلاقی پرستاری مرتبط ب 32

 تامین دارو در مراقبت تسکینی

تاری و همایش پرس

 سلامت

دانشگاه علوم پزشکی  3131

 اردبیل

 مینا نهامین -معصومه اکبربگلو
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آگاهی و نگرش و عملکرد مردان  33

ان نسبت به پیشگیری از سرط

 پروستات ....

کنگره استانی پژوهش 

های علوم پزشکی 

 ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی  3131

 ارومیه

 یمائده راث -ثریا زینل پور -معصومه اکبربگلو

30 
Comparative syudy of the 

masters educational program 

in emergency … 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

زینب  -لیلا ولی زاده -معصومه اکبربگلو

 حبیب پور

33 
Assessing of professional 

values from the viewpoint of 

nursing student … 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

حسین  -معصومه اکبربگلو -ثریا زینل پور

 شهریار سخایی -متعارفی

34 
A study of the nursing 

reform at the prevention 

levels of chronic disease …. 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

شهریار  -حسین متعارفی -ثریا زینل پور

 معصومه اکبربگلو -سخایی

32 
Assessing clinical 

competency in palliative 

care of cancer … 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

 ثریا زینل پور -معصومه اکبربگلو

34 
Factors influencing nursing 

student professional values 

… 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

شهریار  -ثریا زینل پور -معصومه اکبربگلو

 حسین متعارفی -سخایی

31 
Study stage of professional 

training development in 

nursing 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

 زهرا ولی نسب -معصومه اکبربگلو

44 
Challenges of professional 

nursing  

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

لیلا ولی  -وحید زمان زاده -معصومه اکبربگلو

 زاده

46 
Assess the attitude of 

nursing student towards 

nursing standards 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

معصومه  -حسین متعارفی -شهریار سخایی

 حسن ابراهیم پور -اکبربگلو

42 
Comparative study on 

doctoral nursing program in 

John Habkins and Iran… 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

معصومه  -عبدالله خرمی -زینب حبیب پور

 اکبربگلو
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 :شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي  -2

 ركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشيش

 سال مشخصات كارگاه

 خدمات بین المللی سلامت ایران )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(

 کار گاه آموزشی طرح درس)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه( Wordکارگاه آموزشی 

 ه()دانشگاه علوم پزشکی ارومی End Noteکارگاه آموزشی 

 ( )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(systematic reviewکارگاه آموزشی مرور نظامند )

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی )دانشکده پرستاری و بهداشت خوی(

 کار گاه آموزشی علم سنجی)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(

 کاربرد روانشناسی در طب بالینی )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(

6344 

6342 

6342 

6342 

6344 

6344 

6344 

6344 

6344 

Iran and the world 

43 
The impact of the nursing 

profession on the quality of 

life woman nurse 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

معصومه  -حسین متعارفی -یار سخاییشهر

 زینب حبیب پور -اکبربگلو

40 
The behavior of professional 

nurses in hospitals in city of 

khoy 

International 

congress of 

nursing and 

professionalism in 

Iran and the world 

2017 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

ثریا زینل  -حسین متعارفی -شهریار سخایی

 معصومه اکبربگلو -پور

43 
Care needs in childhood 

cancer survivors 

International 

congress of 

supportive care of 

patients with 

childhood cancer 

2019 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

 مهناز سنایی فر -معصومه اکبربگلو

44 
Need for protective self-care 

in children cancer survivors 

International 

congress of 

supportive care of 

patients with 

childhood cancer 

2019 Urmia University 

of Medical 

Sciences 

وحید زمان  -لیلا ولی زاده -معصومه اکبربگلو

 سعید موسوی -اکرم قهرمانیان -زاده

43 
Self-care needs  of 

adolescents cancer 

survivors: a hybrid model 

concept analysis 

کنفرانس سالانه 

 پرستاری سرطان ایران

دانشگاه علوم پزشکی  3131

 اصفهان

اکرم  -وحید زمان زاده -لیلا ولی زاده

 معصومه اکبربگلو -سعید موسوی -قهرمانیان
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 (INLMابخانه ملی دیجیتالی پزشکی ایران )دوره آموزشی کت

 کارگاه آموزشی آمار و داده پردازی )سطح پیشرفته( )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه( 

 ( )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(6کارگاه آموزشی روش های نوین تدریس )

 کارگاه آموزشی آمار و داده پردازی سطح پیشرفته )دانشکده پرستاری و بهداشت خوی(

 کارگاه تفکر انتقادی )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(

 کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی )دانشکده پرستاری و بهداشت خوی(

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(کارگاه آموزشی استاد مشاور 

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(patient safety: learning from error کارگاه آموزشی 

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(بررسی مطالعات مبتنی بر شواهد )علوم مختلف(  کارگاه آموزشی

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سطح یک 

 )دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(ضوابط و مقررات دانشگاهی سطح دو 

 روش و مدیریت تحقیق سطح یک

 روش و مدیریت تحقیق سطح دو

 ت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک سطح دومدیری

 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک سطح دو

 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک سطح سه

 روش ها و فنون تدریس سطح یک

 کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

 کارگاه آموزشی نحوه تدوین خبر طرح های پژوهشی و پایاننامه ها

 ی شیوه نامه دانش پژوهی آموزشی در ارتقاء اعضای هیئت علمی معرف

 دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

 مقدماتی، آمار و داده پردازی SPSSروش و مدیریت تحقیق سطح یک با سرفصل محتوای 

 آموزش پزشکی پاسخگو

 اخلاق حرفه ای

6341 

6341 

6341 

6341 

6341 

6341 

6314 

6312 

6312 

6312 

6313 

6313 

6313 

6313 

6313 

6313 

6312 

6312 

6314 

6314 

6314 

6314 

6314 

6314 
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 ندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح یککارگاه دانش افزایی استادان با موضوع ا

 درسشركت در كارگاه و دوره هاي آموزشي به عنوان م

 امداد و نجات )جمعیت هلال احمر شهرستان خوی( 3دوره آموزش تربیت مربی درجه 

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی )دانشکده پرستاری و بهداشت خوی(

  )دانشکده پرستاری و بهداشت خوی(کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان 

 نوزادان بخش در کار اصول

 کارگاه اخلاق حرفه ای

6344 

6341 

6313 

6310 

6312 

 

   عضویت در شورا ها:  -4

 عضویتسال  نام شورا ردیف

6 
 عضو شورای آموزشی مجتمع آموزش عالی سلامت خوی

 6313تا  6342از 

2 
 دانشکده علوم پزشکی خویارزیابی درونی شورای عضو 

 تا کنون 6342از 

3 
 عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری و اتاق عمل

 ونتا کن 6314

0 
 مسئول بسته آینده نگاری ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی

 تا کنون 6314

 
مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی و طرح درس مرکز مطالعات و 

 توسعه آموزش پزشکی دانشکده
 تا کنون 6314

 
 عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 تا کنون 6314

 
عتباربخشی برنامه ها، موسسات و بیمارستان های آموزشی عضو کارگروه بسته ا

 دانشکده علوم پزشکی خوی
 تا کنون 6314

 
 عضو بسته اعتبار بخشی موسسه ای در حوزه آموزش دانشجو

 تا کنون 6312

 
 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

 تا کنون  6314

 

 

                                 گلومعصومه اکبربنام و نام خانوادگی :  

   


