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 Russian Open Medical Journal.2019. DOI: 10.15275/rusomj.2019.0105 

 

 

 همایش های داخلیمقاالت چاپ شده در 

 – 1329بررسي شاخص هاي كيفي اورژانس بيمارستان نهم دي تربت حيدريه در شش ماهه دوم سال  -1

 21ساري خرداد-همايش اورژانس هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بررسي اپيدميولوژي تروماي مغزي در بيماران بستري در بخش آي سي يو بيمارستان نهم دي تربت  -3
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 21ساري خرداد-همايش اورژانس هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران –1323ماهه تابستان 

همايش اورژانس  –1323بررسي شيوع اهداي عضو در بيماران مرگ مغزي در بخش مراقبت ويژه سال  -1

 21ساري خرداد-هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي شيوع حيوان گزيدگي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان نهم دي تربت حيدريه  -6

ساري -همايش اورژانس هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي مازندران –1324شش ماهه اول سال 

 21خرداد

بررسي تحليل عوامل تنش زاي موثر در رضايت شخصي بيماران مراجعه كننده به  مقاله با عنوان: -7

دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي، روانشناسي،   -اورژانس بيمارستان نهم دي تربت حيدريه 

 1324آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران مهرماه

ي و شيفتهاي كاري بر خطاهاي حرفه اي در پرسنل بيمارستان نهم دي تاثير استرس شغل مقاله با عنوان: -9

دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي، روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي  -تربت حيدريه 

 1324ايران مهرماه

 -پيراپزشكي بيمارستان نهم دي تربت حيدريه  شغلي در كاركنان  بررسي دلبستگيمقاله با عنوان:  -2

 1324هفتمين سمپوزيوم نوروپسيكولوژي ايران ديماه 

مقاله با عنوان : پيشگيري از اختالالت خواب در بيماران مولتيپل اسكلروزيس چاپ شده در همايش  -19

 1323اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

چاپ شده در  بررسي شاخص هاي كيفي اورژانس در بيمارستان نهم دي تربت حيدريه مقاله با عنوان : -11

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي آبان  –همايش ملي ارتقاي كيفيت با رويكرد حاكميت باليني 

 1321ماه
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ده در چاپ ش بررسي شيوع عفونتهاي بيمارستاني در بيمارستان نهم دي تربت حيدريه  مقاله با عنوان : -19

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي آبان  –همايش ملي ارتقاي كيفيت با رويكرد حاكميت باليني 

 1321ماه

همايش كشوري اختالالت عروقي  –بررسي رفتارهاي خود مراقبتي از زخم پاي ديابتي مقاله با عنوان: -13

 29مشهد بهمن 

 

 

 

 کنگره های داخلیمقاالت چاپ شده در 

بررسي تاثير برنامه آموزش مدون بر آگاهي، نگرش و عملكرد نسبت به پديكولوزيس در دانش آموزان  -1

هفتمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي  – 1323دختر مقطع ابتدايي شهرستان تربت حيدريه سال

  21تهران ارديبهشت –سالمت ايران 

شده بر رفتار هاي پيشگيري كننده از ايدز در بررسي آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي -9

هفتمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي  – 1323آرايشگران مردانه شهرستان تربت حيدريه سال

 21تهران ارديبهشت  –سالمت ايران 

كنگره كشوري زخم –ويژه مراقبت بستردربخش زخمبررسي عوامل تاثير گذار در ايجاد مقاله با عنوان: -3

 1324دانشگاه علوم پزشكي مازندران مزمن

–دنيبر ازمقياس بااستفاده ويژه مراقبتهاي بستردربخش مقاله با عنوان: تعيين عوامل خطر ايجادزخم -1

 1324كنگره كشوري زخم مزمن دانشگاه علوم پزشكي مازندران

برا عملكررد پرسرتاران     رعايت اصول پيشگيري از عفونت هراي بيمارسرتاني  رابطه  بررسيمقاله با عنوان:  -6

كنگره كشوري بيماريهاي عفروني مقراوم بره آنتري ميكروبيرال      -بيمارستان نهم دي تربت حيدريه در شارل 

 1323ساري خرداد ماه 
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دوره هراي  گذرانردن  رابطه رعايت اصول پيشگيري از عفونت هاي بيمارسرتاني برا    بررسيمقاله با عنوان:  -7

كنگره كشوري بيماريهاي عفوني مقراوم بره    -ن نهم دي تربت حيدريه آموزشي پرستاران شارل در بيمارستا

 1323آنتي ميكروبيال ساري خرداد ماه 

 -بررسي ميزان فراواني عفونت هاي بيمارستاني در بيمارستان نهم دي تربت حيدريه مقاله با عنوان:  -9

 1323كنگره كشوري بيماريهاي عفوني مقاوم به آنتي ميكروبيال ساري خرداد ماه 

اولين كنگره  -بررسي رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان نهم دي تربت حيدريه  مقاله با عنوان: -2

 1323پژوهشي ساليانه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال 

 ارتباط بين خوكارآمدي و خود مراقبتي در بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن انسداد مقاله با عنوان: -19

 1323اولين كنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال  -ريوي 

بررسي تروماي وارده به ستون فقرات در بيماران بخش آي سي يو بيمارستان نهم دي تربت حيدريه -11

 1321چاپ شده در چهارمين كنگره ملي ضايعات نخاعي تهران بهمن  – 1321سال 

 

 بین المللی همایش ها و کنگره های مقاالت چاپ شده در 

 

1. The relationship between creativity and locus of control among students- 2th 

International Conference on Behavioral Sciences, Istanbul-Turkey, 2015 

 

2. The impact of stress on training in how to deal with test anxiety- International 

Conference on Science and Technology Research in, Kuala Lumpur - Malaysia 

,December 2015 

 

3. The effect of stress coping strategies to reduce anxiety and depression in drug 

dependents- International Conference on Science and Technology Research in Kuala 

Lumpur – Malaysia, December 2015 

 

4. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on improvement of general 

health- International Conference on Science and Technology Research in Kuala 

Lumpur Malaysia, December 2015 

 

5. Effect of neonatal care on anxiety of mothers with premature infants- 4th 

International Congress on Health Psychology Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences and Health Services, Tehran, January 2014 
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6. The impact of Participation in Narcotics Anonymous meetings on drug trends- 4th 

International Congress on Health Psychology Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences and Health Services, Tehran January 2014 

 

7. Common causes of head trauma in patients admitted in  ICU- International 

Congress of Neurological Surgeons, Iran University of Medical Sciences, October 

2014 

 

 

8.Risk factors for myocardial infarction in patients- 2th International Congress on 

prevention of coronary heart diseases, Shiraz, October 2012 

 

9. Effect of premarital counseling on shynessandexpect from marriage among student 

of medical science ,2016NAAS JOURNAL SCORE 2016=3048 2016 Cosmos Impact 

factor=4.006 

 

 

 شرکت در همایش ها و کارگاهها

 - اصول تغذيه و بهداشت، مهارتهاي زندگي، خانواده، روابط سالم زن و شوهر شركت در دوره آموزشي -1

 1397دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  – ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فسادشركت در دوره آموزشي  -9

 1329نهاد رياست جمهوري 

دانشگاه علوم پزشكي  - فنون و روشهاي ارتباط و ترويج فعال با تكيه بر نيت و انگيزهشركت در كارگاه  -5

  1323تربت حيدريه سال

دانشگاه تربت حيدريه  - نقش آفريني نخبگان در مسائل اقتصادي و فرهنگيشركت در همايش علمي  -4

1323 

 1323دانشگاه تربت حيدريه  - سبک زندگي اسالميشركت در كارگاه تخصصي  -1

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه  - (SCOPUSآشنايي با منابع الكترونيكي)شركت در كارگاه  -6

 1323سال
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 1323دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال - روش ها و فنون تدريسشركت در كارگاه  -7

 1323دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال-  تحقيقات كيفيشركت در كارگاه كاربرد  -9

دانشگاه علوم پزشكي تربت  - هاي آموزشيآشنايي با سامانه آموزش مجازي و قابليت شركت در كارگاه  -2

 1323حيدريه سال

 1324دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال- اصول تدوين مقالهشركت در كارگاه  -19

 1324دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال - روش و فنون تدريسشركت در كارگاه  -11

 1324علوم پزشكي تربت حيدريه سالدانشگاه  - يادگيري الكترونيكيشركت در كارگاه  -19

 1324دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال - آسيب شناسي روانيشركت در كارگاه  -13

 1132دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سالمركز مشاوره  – آشنايي با مواد مخدرشركت در كارگاه  -14

 

 تدریس درکارگاه 

بيمارستان نهم دي  -احتياطات استاندارد با محوريت شستشوي دست  با عنوان : تدريس در كارگاه -1

 1396دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال 

بيمارستان نهم دي دانشگاه  -با عنوان : سوانح و رابطه آن با توسعه در بيمارستان  كارگاهتدريس در  -9

 1321علوم پزشكي تربت حيدريه سال 

بيمارستان نهم دي  EDCمركز  –بهداشت حرفه اي و كمكهاي اوليه تدريس در كارگاه با عنوان :  -3

 1321دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال 

بيمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال  -انتوباسيون تدريس در كارگاه با عنوان :  -4

1321 
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بيمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت  -آمادگي براي اورژانس ها تدريس در كارگاه با عنوان :  -1

 1321حيدريه سال 

بيمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت  -مراقبت در مسموميتها تدريس در كارگاه با عنوان :  -6

 1321حيدريه سال 

 

 داوری مقاالت  

داوري مقاله بررسي كيفيت سنجش فشار خون توسط پرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني  -1

  1323مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال  –تهران 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت  -بررسي تطابق آموزش باليني پرستاري با نقشهاي پرستار  -2

   1323حيدريه سال 

يقاتي با عنوان : ادراكات دانشجويان پيراپزشكي و پرستاري و مامايي در رابطه با داوري طرح تحق -3

   1321مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سال  -آموزش ايمني بيمار

داوري طرح تحقيقاتي با عنوان : دانش مرتبط با بيماريهاي عروق قلبي، درمان ها و عوامل خطر آن  -4

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت  -نده به مراكز بازتواني قلب مشهد در بيماران مراجعه كن

   1321حيدريه سال 

بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي داوري طرح تحقيقاتي با عنوان :  -5

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت  - پرستاران شارل در بيمارستان هاي شهر تربت حيدريه

   1321حيدريه سال 

 1323داوري مقاالت در اولين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي تربت حيدريه سال -6

 شامل مقاالت زير :

 (  خواص عسل و تاثيرات درماني آن از منظر آيات و روايت و علم پزشكي1-6

 (  طب مكمل در ديس منوره9-6

 1323( مصرف داروهاي گياهي و برخي عوامل مرتبط به آن در روستاييان شهرستان تربت حيدريه3-6    

( مروري بر راهكارهاي سالمت رذايي براي زنان باردار با توجه به دو رويكرد طب سنتي ايران و 4-6

 پزشكي مدرن
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 ( پوكي استخوان و طب سنتي1-6

 ( حجامت و طب سنتي6-6

 طب سنتي ( درمان كبد چرب با7-6

 ( سالمت روان بر اساس طب سنتي9-6

  


