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رو  شیگرا  لیدال  یبررس ماده    یآور  یو  به  مجدد 

در معتادان مراجعه کننده به   نیمخدر مت آمفتام

 1391 ه،یاروم ادیمراکز ترک اعت

پژوهشی 

 اصیل

  یمجله پزشک

ران یا  یقانون   
1396 

جابر    رآباد،یخ  یعباس زارع  ،ینادر آقاخان

  ،یل یسه ن یام  ،یمینرگس نز  ،یقره داغ

 یعل  ،ینیز  عقوبیراد،    ریمحمد دل

 * یافتخار

19 
مهارت    یریادگیبر    ینینظارت در آموزش بال  ریتأث

 یپرستار انیدانشجو ینیبال های
پژوهشی 

 اصیل

مجله توسعه  

آموزش در علوم  

یپزشک  

1396 

سامره    ،یلی سه نی ام  ،ینادر آقاخان

اقتدار*، فاطمه سارا اپرناک، بهروز  

 مسرورفر  ایافسانه خداپرست، لع  ،یسلطان

20 

آموزش  یقیتطب  یبررس کارشناس  یبرنامه    ی دوره 

پرستار های  یارشد  ا  ژهیو  مراقبت  و   رانینوزادان 

 دانشگاه مک مستر کانادا 

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1397 

  نی امزمان زاده،    دی وح  ه،ولی زاد   الیل

فام، محمدرضا    رضا قلیاکرم    ،یلیسه

 ی* آران  یمنصور 

21 

خبری خبری   شهیهم  بی   یگزارش  ست؛ین  خوش 

باال  یتجرب بروز  اهال   تیدرمات  یاز  در  و    یپدروس 

کشور صرفاً به علت عدم    ی شمال  یشهرها  نیمسافر

 رسانی اطالع

نامه به  

 ر یسردب 

مجله پرستاری و  

 مامایی 
 یگلشن مقبل  ،*ی لیسه نیام 1397

22 

  ی دانشگاه علوم پزشک  یپرستار  انیدانشجو  دگاهید

  یمجاز  یاجتماع  شبکه هایدر رابطه با نقش    زیتبر

 آنان یلیتحص شرفتیدر پ 

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1397 

  نیما  ،ی*برق  یسیع  ،یقربان  دیمج

 ی لیسه

23 
ترانگزام  یموضع  نیآفرلیفن  سهیمقا  د یاس  کیبا 

 ی ستاکسیاپ  تیریدر مد  یموضع
پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1396 

  رساالر یم  ،یرضا ثمره ا   ،یاتابک  مانیپ

 * اریمهر  درضایحم  ،یلی سه نیام  ،یبیار

24 

پرخاشگر  شیگرا  بینی پیش ب  یبه    نیو مشکالت 

در پرستاران بخش   یبر اساس استرس شغل  یفرد

ب ی  حضرت رسول و هاشم  یها  مارستانیاورژانس 

 شهر تهران  نژاد

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1396 

  نیام   ،ی*صابر   دهیپور، هائ  یبوستان  الیل

 ی لیسه

25 

  کولوم یکور  فرا روی  ییو اجرا  ییمحتوا  چالش های

نگاهرانیا  یپرستار  یدکتر مبتن  ی :  بر   یمنتقدانه 

 یدلف کیتکن

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1396 

  ،یویحق، اسداهلل خد   یمحمدحسن صاحب

محمد    ،یگلشن مقبل  ،*ی لیسه نیام

 زاده   یول  الی ل  ،یخواجه گودر 

26 
اورم    یمراقبت  بر کاربرد مدل خود  کپارچهی  یمرور

 ران یدر ا
 مروری

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1396 

گلشن    ،*ی لیسه ن یامزاده،    یسوسن ول

 ی افسر   یعل  میابراه  ،یمقبل

27 
شده توسط پرسنل    اعمال  یمداخالت درمان   تیماه

 یی تروما  مارانیدر ب  زیتبر  یمارستانیب  شیاورژانس پ 
پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1396 

عباس داداش زاده، جواد دهقان نژاد، صمد  

  ونیهما   ،*ی لیسه ن یام  ،یشمس وحدت

 یبازرگان  یصادق

28 

تنها احساس  ک  ییارتباط  در    تیفیبا  خواب 

مق سرا  میسالمندان  و  شهر   یخانواده  سالمندان 

 ز یتبر

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1395 

  قهیزمان زاده، صد  دیپاک پور، وح  دیوح

  نیام   ،یگلشن مقبل  و،ی فرس  ریام  ،یمیسل

 * یلیسه

29 

زمان  تیوضع ب  ی فواصل  از   ترومایی   مارانیاعزام 

ب   ی مارستانیب  شیدر اورژانس پ  مارستانیصحنه تا 

 ران ای – زیتبر

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1395 

عباس داداش زاده، جواد دهقان نژاد، دکتر  

  روزی، فیصادق  ونی، دکتر هماسصمد شم

، مهرداد  *ی لیسه ن یامحسن زاده،  

 ی طلوع



30 

حما  ریتأث مراقبت  فرا یتیطرح  ارائه   د یجد  ندی: 

پرستار شاخص  یمراقبت  بر  عمل  از    یهاقبل 

 عروق کرونر  یوگرافی تحت آنژ مارانیب یکیولوژیزیف

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1395 

،  یلی سه نی ام  ،حسن خورده فروش

محمدپور،    وسفی،  ی*رحمان  رضایعل

 یخ یمحمدزاد، ناصر ش  دیس  نی رحسیم

31 

بر    ی ستگیبر شا  یآموزش مبتن  یالگو  یاجرا  ریتأث

بال بخش   یپرستار  انیدانشجو  ینیعملکرد  در 

 ی قلب ژه یو مراقبت های

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1394 

مسلک    ی، معصومه همتیلیسه نیام

  درضای محمدپور، حم  وسفی،  *پاک 

 یرحمان  رضای، علیخلخال

32 
بر    ی ستگیبر شا  یآموزش مبتن  یالگو  یاجرا  ریتأث

 ی پرستار انیدانشجو ی ارتباط مهارت های
پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1394 

مسلک    ی، معصومه همتیلیسه نیام

  درضای محمدپور، حم  وسفی،  *پاک 

 یرحمان  رضای، علیخلخال

33 
دانشکده   یپرستار  انیدانشجو  گیری تصمیم  ییتوانا

 1393در سال   هیاروم ییو ماما یپرستار
پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
 ی* ، داود رسولیلیسه نیام 1394

34 

  ی پرستار  انیدانشجو یحیترج یریادگی سبک های

ماما پزشک  یی و  علوم  سال   هیاروم  ی دانشگاه  در 

1392 

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1394 

  وسفی،  یلیسه نیام،  ی*داود رسول

 یمیابراه  هی، مرضیمحمدپور، فرزاد زارع

35 

دانشجو  یبررس نگرش  و  کل  انیدانش   ک ینیدوره 

اح  یدندانپزشک اصول  سال    یویر  یقلب  یایاز  در 

1393 

پژوهشی 

 اصیل

پرستاری و  مجله 

 مامایی 
1393 

  اسری،  * یلی سه نیام،  ییبقا  میرح

 مقدم   یلیاسمع  اری، مازیروح  دی، فریمراد 

36 

عل بخش  هیخشونت  در  اورژانس    یها  پرستاران 

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش

 1392در سال 

پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1393 

  نی، حس*محمدپور   وسفی،  یلیسه نیام

زاده،    بیحب  نیزاده، دکتر حس  یجعفر 

 یرحمان   رضای ، علاریمهر  درضایدکتر حم

37 

ب کاری  نیارتباط  پرستاران   شب  در  کمردرد  و 

 1392در سال  زیتبر یآموزش بیمارستان های
پژوهشی 

 اصیل

مجله پرستاری و  

 مامایی 
1393 

  یعل  می، ابراهیلی سه نی ام،  ینادر آقاخان

، معصومه  ییعطا  الی ، لیممقان  یافسر 

 ی* و یک  یمانیسل  وسفی،  ران یپورا

 مراکز آموزش ی: EDCشرکت و عضویت در 

 مدت عنوان دوره ردیف

 92-93 ارومیه  پزشکی  علوم دانشگاه EDC( در SCC) دانشجویی مشورتی کمیته در مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان نماینده 3

 92-93 ارومیه  پزشکی  علوم دانشگاه EDCدر  (SCCدانشجویی ) مشورتی کمیته اصلی عضو 4

 مجری یا همکاری در پروژه های پژوهش ی:

 نوع فعالیت  عنوان طرح تحقیقاتی  ردیف

 همکار اصلی بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1

2 
یادگیری و ارتباط آن با  میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  بررسی راهبردهای مطالعه و 

 1393ارومیه در سال 
 همکار اصلی

3 
بررسی میزان و ماهیت خشونت علیه پرستاران در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 

1392 
 مجری دوم



4 
ی فراوانی، ماهیت، روش های واکنش و عوامل مستعد کننده خشونت فیزیکی و کالمی علیه پرسنل فوریت های پزشکی در  بررس

 1393ماه اول سال  6ارومیه در 
 مجری دوم

5 
 مراجعه میوکارد حاد انفارکتوس به  مبتال بیماران  در آن بر موثر عوامل و  اولیه پوستی کرونری مداخله تا عالیم شروع بین زمانی فاصله
 1395 سال در ارومیه  و تبریز در قلب مراکز به کننده

 استاد مشاور 

 استاد مشاور  آنان کاری زندگی کیفیت با آن ارتباط و پرستاری از جامعه عمومی تصویر از پرستاران درک 6

 استاد مشاور  96 سال  در تبریز پزشکی  علوم درمانی مراکز در شاغل پرستاران در آن کننده تعیین عوامل و کار محیط  در طردشدگی 7

 همکار اصلی متمرکز نگاری قوم مطالعه یک: اورژانس بخش  در کشیدن انتظار فرهنگ 8

9 
  واسعی  بیمارستانمغزی ایسکمیک حاد مراجعه کننده به بخش اورژانس   سکتهبه بیماران دچار  اورژانسیبررسی وضعیت ارائه خدمات 
 سمنان  پزشکیدر دانشگاه علوم  1398سبزوار در شش ماه اول سال 

 استاد مشاور 

 مجری دوم 1399در سال  یو خو  هیاروم 19 دیکوو نیپرستاران شاغل در مراکز مع یسطح تاب آور  یبررس 10

 مجری اول یفیمطالعه ک کی: یدر شهر خو  مانیزا نیارائه دهندگان خدمات مراقبت سالمت در رابطه با امکان حضور همراه در ح دگاهید نییتب 11

 مجری اول ی فیمطالعه ک کی: رانیدر ا یپرستار یعلم اتیه یاعضا یبرا نیاستقرار در بال یفرصت ها و چالش ها 12

 مجری اول 1400در سال  یغرب  جانیدر استان آذربا یمارستانیب  شیپاسخ آمبوالنس در اورژانس پ یعوامل موثر بر زمان ها 13

14 
 یها مارستانیدر بخش اورژانس ب یویر یقلب یایاح ن یدر رابطه با حضور خانواده ح مارانیکادر درمان و خانواده ب  دگاهید یبررس

 1401در سال  یشهرستان خو
 استاد مشاور 

 همکار اصلی ی خو یدانشکده علوم پزشک یمارستانهایدر ب 19-دیمبتال به کوو نیمراجع کیولوژیدمیاپ لیتحل 15

 همکار اصلی 1400سال  یخو  ی دانشکده علوم پزشک یمارستانهایدر ب یشخص تیبا رضا  صیاز ترخ یو کادر درمان مارانیادراکات ب نییتب 16

 همکار اصلی کیهرمنوت یفنومنولوژ کردیرو کیبا همسر معتاد به مواد مخدر :  ی تجارب زنان از زندگ 17

 همکار اصلی 1401در سال  یخو یوابسته به دانشکده علوم پزشک  یها مارستانیدر ب یبستر  COVID-19 انی در مبتال ی منبع کنترل سالمت یبررس 18

 چکیده مقاالت ارسالی به کنگره ها: 

 کنگره  مقاله عنوان خالصه  ردیف

 ارومیه  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان ترجیحی یادگیری های سبک  بررسی 1
  پژوهش و ماما پرستار، سراسری سمینار پنجمین

 بویه  مامایی و پرستاری دانشکده

 سرطان  های بخش در اشتغال به نسبت  پرستاران نگرش  بررسی 2
 های سرطان در کاربردی های پژوهش کنگره

 ( امید بیمارستان) ایران شایع

 سرطانی   نبیمارا به  آموزش موانع مورد در پرستاران دیدگاه بررسی 3
 های سرطان در کاربردی های پژوهش کنگره

 ( امید بیمارستان) ایران شایع

 سرطان   به مبتالیان  از معنویت بر  مبتنی تسکینی مراقبت 4
 های سرطان در کاربردی های پژوهش کنگره

 ( امید بیمارستان) ایران شایع

5 
  عالیم، مورد در ارومیه قلب های درمانگاه به کننده مراجعه  خون فشار به   مبتالیان آگاهی بررسی

 خود بیماری  شدت  و عوارض
 های پژوهش کشوری دانشجویی کنگره دومین

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم

6 
  سندرم  به  مبتال غیر و مبتال میوکارد انفارکتوس دچار بیماران بقای  میزان و  شیوع میزان بررسی

 ارومیه   پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان در بستری متابولیک
 های پژوهش کشوری دانشجویی کنگره دومین

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم



7 
 سال در ریوی قلبی احیای اصول از  دندانپزشکی کلینیک دوره  دانشجویان آگاهی میزان بررسی
1393 

 های پژوهش کشوری دانشجویی کنگره دومین
 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم

8 
  پزشکی  علوم دانشگاه درمانی آموزشی  مراکز اورژانس های بخش   در پرستاران علیه خشونت

 1392 سال در ارومیه
 های پژوهش کشوری دانشجویی کنگره دومین

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم

 1392 سال در ارومیه  شهرستان در دیابتی بیماران  در آن ابعاد  و زندگی کیفیت 9
 های پژوهش کشوری دانشجویی کنگره دومین

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم

 بیماران سرطانیبررسی دیدگاه پرستاران در مورد موانع ارتباطی در آموزش به   10
همایش ملی ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری 

 بهبود تعامل با بیمار و جامعه 

 طب  نظر  از  اسراف  مضرات و قرآن روایت  به خوراکی ها 11
 در طب و پژوهی قرآن ملی همایش اولین

 ارومیه  پزشکی  علوم دانشگاه

 


