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 بسم ا...الرحمن الرحيم

 

 

 خيزران ميري

 )گرايش داخلي جراحي( کارشناس ارشد آموزش پرستاري

 تربت حيدريه  ت علمي دانشکده پرستاري و ماماييعضو هيأو مربي 

 mirikh1@thums.ac.ir: رايانامه 

 : سوابق تحصيلي 

  0931-0931دانشكده پرستاری ومامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  کارشناسي ارشد پرستاری از

 0931-0931دانشكده پرستاری ومامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،   کارشناس پرستاری از

 افتخارات و جوايز:
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 استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های باليني منتخب پرستاری بر اساس منحني يادگيری، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد   
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 سوابق تدريس در کارگاه های آموزشي .1
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 سابقه فعاليتهاي آموزشي: –الف 

         سوابق تدريس دروس و کارگاه ها:   

 ردیف   

 و

شماره 

 سند

 تدریس نظری

 )نام دروس(

 تدریس

 یا  عملی 

 نظری  

 مقطع تدریس مقطع تدریس
دروس 

 مرتبط و

 غیرمرتبط 
 کارشناسی کاردانی

تعداد 

 ترم
 دکترا ارشد

تعداد 

 ترم

 2333-2331سوابق تدريس 

1 

          تكنولوژی جراحي )جراحي های زنان و اورولوژی (

          اصول و فنون پرستاری 

          شناخت بيماری ها ی داخلي جراحي

         کارآموزي  کارآموزی اصول وفنون هوشبری

         کار آموزي کار آموزی داخلي جراحي

 2332-2331سوابق تدريس 

2 

 رشته پرستاری -9داخلي جراحي  

 )قلب وعروق و گردش خون(
         نظري

 رشته پرستاری  -4داخلي جراحي 

 )اختالالت شناختي، چشم،گوش،حلق و بيني، معلوليت وتوانبخشي(

 نظري
        

         نظري پرستاری ويژه )دياليز(

         نظري گروه فوريت های پزشكي کارشناسي نا پيوسته  -شناخت بيماری ها

         نظري ارشد ويژه پرستاری –مقدمه ای بر پرستاری ويژه 

         نظري ارشد ويژه پرستاری –)تروماهای شكمي(  9مراقبت های ويژه 
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 ردیف   

 و

شماره 

 سند

 تدریس نظری

 )نام دروس(

 تدریس

 یا  عملی 

 نظری  

 مقطع تدریس مقطع تدریس
دروس 

 مرتبط و

 غیرمرتبط 
 کارشناسی کاردانی

تعداد 

 ترم
 دکترا ارشد

تعداد 

 ترم

         کار آموزي پرستاری کار آموزی اصول و فنون

         کا رآموزي رشته پرستاری)چشم، گوش، حلق، بيني( -4کارآموزی داخلي جراحي 

         کار آموزي کار آموزی پرستاری در بحران، فوريتها و حوادث غير مترقبه

 کار آموزی داخلي جراحي 

 گروه فوريت های پزشكي کارشناسي نا پيوسته
         

           آمار -روش تحقيق مقدماتيکارگاه  3

 2331-2332سوابق تدريس  

4 

       3  نظري گردش خون )رشته پرستاري(

       1  نظري )رشته مامايي( -)تنفس( 1پاتوفيزيولوژي داخلي جراحي

  3پاتوفيزيولوژي داخلي جراحي 

 )رشته مامايي( -)ارتوپدي، روماتولوژي، چشم وگوش(
       1  نظري

 رشته پرستاری  -4داخلي جراحي 

 )اختالالت شناختي، چشم،گوش،حلق و بيني، معلوليت وتوانبخشي( 
       3  نظري

       3  کارآموزي کار آموزی اصول و فنون پرستاری

       3  کارآموزي رشته پرستاری -0کار آموزی داخلي جراحي 

       3  کارآموزي رشته پرستاری -9کارآموزی داخلي جراحي 

       3  کارآموزی رشته پرستاری)چشم، گوش، حلق، بيني( -4کارآموزی داخلي جراحي 
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 ردیف   

 و

شماره 

 سند

 تدریس نظری

 )نام دروس(

 تدریس

 یا  عملی 

 نظری  

 مقطع تدریس مقطع تدریس
دروس 

 مرتبط و

 غیرمرتبط 
 کارشناسی کاردانی

تعداد 

 ترم
 دکترا ارشد

تعداد 

 ترم

         کارورزی کارآموزی داخلي جراحي در عرصه پرستاری

       1  کارآموزی رشته مامايي -0کارآموزی بيماری های داخلي جراحي

       1  کارآموزی ماماييرشته  -9کارآموزی  بيماری های داخلي جراحي

5 

       1  کارگاه (Iv Therapy)  کارگاه سرم درماني و آی وی تراپي

کارگاه انگيزش برای دانشجويان واحد استعدادهای درخشان توسط دفتر 

 0931مرکز توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد آبان ماه 
 کارگاه

 
  1 

    

 2333-2333سوابق تدريس 

6 
تدريس کارآموزی بخش چشم وگوش وحلق در نيمسال اول سال تحصيلي 

 دانشكده پرستاری و مامايي مشهد 0933 -33
 

 
  

1     

7 
تدريس کارآموزی بخش چشم وگوش وحلق در نيمسال دوم سال تحصيلي 

 دانشكده آزاد اسالمي پرستاری و مامايي فردوس0933 -33
 

 
  

1     

       1 عملی -نظری مبحث روش تحقيق  –کارگاه روش تحقيق مقدماتي  8

       2 عملی -نظری آمار در پژوهش -کارگاه روش تحقيق مقدماتي 9
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 سابقه فعاليتهاي پژوهشي : – ب

 :تحقيقاتي طرح  -2

 ريدف
کد 

 طرح
 عنوان

 دانشجويان

 دوره کارشناسي 

در طرح 

 تحقيقاتي

 استاد مشاور استاد راهنما

تاريخ 

تصوي

 ب

 وضعيت اجرا

تاريخ 

تحويل 

طرح 

پايان 

 يافته

در حال 

 اجرا

0 01/30 

 درماني  گناباد -بررسي ميزان آگاهي کارکنان مراکز بهداشتي

 درباره پيشگيری، عالئم، درمان و مراقبت های الزم در بيماری  

 0930تب خونريزی دهنده کريمه کنگو در سال 

 --- 12/22/32 1/3/32 خيزران ميري سارا شيردل زاده آزاده درايت

1 15/30 
 بررسي شيوع نيدل استيک شدن و عوامل مرتبط با آن در 

 0930دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال 

اميد پفلوش، 

 مهسا بابايي
 در حال اجرا  23/3/32 خيزران ميري طاهره بلوچي

9 95/30 
 بررسي عملكرد رانندگان موتورسيكلت شهر گناباد 

 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در استفاده از کاله ايمني 

 حسن بيک زاده، 

 محسن ماليي
 خيزران ميري هدايت اهلل شمس

23/21/3

2 

 

32/2/31 --- 

4 91/30 

 رابطه هوش معنوی پرستاران با کيفيت مراقبتهای پرستاری 

 از ديد گاه پرستاران و بيماران  

 0930سال در بيمارستان های آموزشي گناباد در 

 امين کشاورز، 

 مهدی پارسای
23/21/3 سارا شيردل زاده خيزران ميري

2 
12/3/31 --- 

5 93/30 
بررسي خودارزيابي صالحيت باليني دانشجويان سال آخر کارشناسي 

 0930-31دانشگاه های علوم پزشكي و آزاد گناباد در سال  پرستاری 

سعيد عباس زاده، 

مرتضي 

 عليدوست

 خيزران ميري زادهسارا شيردل 
23/21/3

2 
3/2/31  
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ف
دي

 کد طرح ر

 
 عنوان

 دانشجويان

 دوره کارشناسي

 در طرح تحقيقاتي

 استاد مشاور استاد راهنما
تاريخ 

 تصويب

 وضعيت اجرا

 تاريخ 

 تحويل طرح 

 پايان يافته

در حال 

 اجرا

1 44/30 
  روزانه زندگي های فعاليت و تنهايي احساس ارتباط

 گناباد شهرستان سالمندان در

  نيا، وفايي رويا

 غالمزاده طيبه
 ميري خيزران

------- 3/00/30 00/4/31 - 

7 41/30 

بررسي وضعيت و عملكرد تحويل نوبت کاری پرستاران براساس 

 استاندارد های کميته ايمني

 در بيمارستان های آموزشي شهرستان گناباد 

 معصومه باصری، 

 منيژه قاسمي
 21/2/31 21/22/32 ------ خيزران ميري

-----

----- 

3 01/31 
آگاهي و عملكرد پرسنل درماني در مورد روش های درماني 

 صحيح انتقال خون  در بيمارستان های شهرستان گناباد

 اکبر رخشا،

 محمد پورابراهيمي
 21/21/2331 31/1/31 ------- خيزران ميري

-----

- 

3 11/31 

 وضعيت موجود آموزش بيماران عروق کرونر قلب 

 از ديدگاه خودشان و تيم درمان 

 0931در بيمارستان های آموزشي گناباد در سال 

 سكينه غفاری، 

 وجيهه جوادی
 21/21/2331 11/3/31 طاهره بلوچي خيزران ميري

-----

- 

21 94/31 
 مقايسه ديدگاه بيماران و پرستاران از مديريت درد

 پس از اعمال جراحي شكمي 

 فاطمه يوسفي،

 زهرا نيازی
 ------- 1/3/31 طاهره بلوچي خيزران ميري

در حال 

 اجرا

22 3/31 
  رسمي يرغ  کنندگان مراقبت مسئوليت و شكيبايي ميزان بررسي

 مغزی سكته دارای   بيماران از

 جابر ستايي، 

 احمديان مهران 
  3/21/31  - خيزران ميری

در حال 

 اجرا
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 مقاالت چاپ شده :( 1ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مقاله( 1 رديف 
 سال 

 چاپ مقاله
 نويسنده نفرچندم ايندکس فارسي يانگليس

1 

تزريق عضالني و باليني  استاندارد سازی دفعات انجام مهارت

 يادگيریبر اساس منحني برقراری خط وريدی 

 در مجله ايراني آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

0931 - + 

EBSCO  CINAHL 
Index Copernicus 

EMRO Index    Medic us 
Educational Research 

Abstracts (ERA) 
Islamic World Science Citation 

Center (ISC) , Scientific 
Information Database (SID)  

 اول  مجری

 سايرهمکاران:
 دکترسيدرضا مظلوم

 جواد ملک زاده

  نيره داودی

2 

Using The Learning Curve To Develop A Standard For 
The Number Of Required Sessions For Achieving 
Mastery In The Dressing Change Skill. 
 
,journal of clinical nursing. (In Press) 

In press + - 
 

Impact Factor: 1.316  

Mazloum SR,  
 MiriKh, 
MalekzadehJ, 
Davoudi N 

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=Master&litera=I&start=390&skok=30
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713417651~tab=publications#I
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713417651~tab=publications#I
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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 ترجمه و تاليف کتاب:  (3ب

 

 رديف

 وترجمه ها تاليفات

 سال تاليف  عنوان تاليف
عنوان 

 ترجمه

سال 

 ترجمه

2 
ويراستار علمي) فزرانه حسن زاده(. انتشارات: يارآشنا  .کتابچه آموزشي بيماران همودياليز. آموزشي، زهرا. ميري، خيزران

  . )چاپ شده(0933با همكاری حكيم هيدجي. مشهد، چاپ اول 
0933 - - 

1 
ويراستار علمي) فزرانه حسن زاده(. انتشارات: يارآشنا  .. آموزشي، زهرا. کتابچه آموزشي بيماران همودياليزميري، خيزران

 ) درحال چاپ(0931دوم با همكاری حكيم هيدجي. مشهد، چاپ 
0931    

   0931  . 0931انتشارات پرستاران جوان  . واقعيت های سرطان . نوری، احسان.. رحيم، حسينميري، خيزراناعتضادی، تكتم.  3

 

  - پ() درحال چا، بررسي وضعيت سالمت در نظريه های پرستاری. نشر پرستاران جوان خيزران ميريلوم، ظسيدرضا م 2
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 کشور: سخنراني ها  در کنگره هاي داخل(  2ب 

 

ف
دي

ر
 

 موضوع سخنراني تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

روش هاي ياددهي و »اولين همايش کشوري  0

 «دانشگاهيادگيري در حوزه و 

ارديبهشت  91

0939 

تسهيل ارزشيابي آموزشي از طريق تدوين استاندارد برای 

 مهارت باليني تعويض پانسمان بر اساس منحني يادگيری

 دکتر سيدرضا مظلوم

 خيزران ميری

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

 همايش ملي پژوهش هاي کاربردي 1

 درارتقاي سالمت 

 31ماه آذر 

 )اصفهان (

استاندارد ساز ی دفعات انجام  مهارت انفوزيون مايعات 

 وريدی و پانسمان خشگ  

 دکتر سيدرضا مظلوم

 خيزران ميری

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

 سمينار حادثه وبحران 9

 ساعت اول 14در 

مهر  10و 11

 0930ماه 
 ساعت اول 14در بحران در مراقبت های پرستاری 

 زادهجواد ملک 

 محدباقر کشافي

 خيزران ميری

سومين همايش سراسری راهكارهای ارتقاء  4

 کيفيت خدمات پرستاری و مامايي

 ارديبهشت

30 

 )يزد(

 راهي باليني مهارتهای آموزش ارتقای

 پرستاری مراقبت کيفيت ارتقای برای 

 دکتر سيدرضا مظلوم

 خيزران ميری

 جواد ملک زاده

 نيره داودی
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ف
دي

ر
 

 موضوع سخنراني تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

5 
پرستاری دراختالالت عروقي همايش کشوری 

همزمان با کنگره بين المللي يک صدسال 

 بيماری بورگر

 13تا 11

 0931بهمن

 در مشهد

 مروری بر مراقبت های پرستاری در 

 کاتترهای محيطي داخل وريدی

 حجي محمد نوروزی،

 خيزران ميری

1 
مين همايش سراسری راهكارهای ارتقاء دو

 يکيفيت خدمات پرستاری و ماماي

5/01/0933 

 1/01/0933تا

 در يزد

تعويض پانسمان و انفوزيون  استاندارد سازی مهارتهای

 منتخب پرستاری بر اساس منحني يادگيری مايعات وريدی

 خيزران ميری،

 دکتر سيدرضا مظلوم،

 نيره داودی جواد ملک زاده،

 همايش سراسری مراقبت مبتني بر شواهد 1
13-13 

 0933مهرماه 

پايان نامه های پرستاری و مامايي مشهد از تحليل ساختاری 

 نظر اعتبار اسنادی در مراقبت مبتني بر شواهد

 ،خيزران ميری

 دکتر سيد رضا مظلوم،

 الهه رمضان زاده.

3 
اولين سمينار سراسری مهارتهای بالين، ايمني 

دانشگاه علوم پزشكي بيشتر ، عملكرد بهتر

 وخدمات بهداشت درماني اصفهان

 بررسي تطابق آموزش باليني پرستاری با نقش های پرستار 0933آذر ماه 

 ،خيزران ميری 

 دکتر سيدرضا مظلوم،

 آرين  مهديه

3 
مهارتهای بالين، ايمني  اولين سمينار سراسری

دانشگاه علوم پزشكي بيشتر ، عملكرد بهتر

 وخدمات بهداشت درماني اصفهان

 0933آذر ماه 
 کميت سنجي انجام مهارت های پرستاری 

 در آموزش باليني و عوامل موثر برآن

 ،خيزران ميری 

 دکتر سيدرضا مظلوم
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 پوسترها -( 2ب 

ف
دي

ر
 

 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

روش هاي »اولين همايش کشوري   .0

 «دانشگاهياددهي و يادگيري در حوزه و 
 0939ارديبهشت  91

 در نهايي ارزشيابي وجود ضرورت

 پرستاری کارشناسي آموزشي دوره 

 خيزران ميری

 سيدرضا مظلوم

 فاضلاعظم 

1.  
چالشها و  اولين همايش کشوري

 راهکارهاي توسعه مشارکت دانشجو 

 در نظام آموزشي

 0939اسفند ماه  3 -1
 استاد محوري يا دانشجو محوري: 

 انتخاب دانشجويان، دغدغه مدرسين؟ 

 خيزران ميري

 سيدرضا مظلوم

 همايش ملي پژوهش هاي کاربردي  .9

 درارتقاي سالمت 

 31آذر ماه 

 )اصفهان (

ارتباط احساس تنهايي و فعاليت هاي زندگي 

 روزانه  در سالمندان 

 خيزران ميری

 رويا وفايي نيا

 طبيه غالم زاده 

4.  

 چهاردهمين کنگره ساليانه 

 دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور

 و پنجمين کنگره بين المللي 

 ساليانه دانشجويان علوم پزشکي ايران 

 آبان 01 -1

 )ساری (0931

بررسي وضعيت و عملکرد تحويل نوبت کاري 

 پرستاران براساس استاندارد هاي کميته ايمني

 خيزران ميری

 تكتم اعتضادی

 معصومه باصری

 منيژه قاسمي

پرستار:  همايش توسعه نقشبرگزاري   .5

  گامي به سوي ارتقاء سالمت

    0930بهمن  03-01

 )مشهد (

 مقاله مروری در رابطه با احساس تنهايي و 

 فعاليتهای زندگي روزانه در سالمندان 

 خيزران ميری

 رويا وفايي نيا

 طبيه غالم زاده
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ف
دي

ر
 

 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

 همايش ملي معنويت،  .1

 قرآن پژوهي و سالمت 

 30ارديبهشت 

 )گناباد(

 بررسي ارتباط نگرش مذهبي با 

 اضطراب قبل از امتحان دانشجويان علوم پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 خيزران ميری ،

  سارا شيردل زاده،

  سيد رضا مظلوم،

 تكتم اعتضادی

1.  
 سومين جشنواره پژوهشي 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 0931يک دی ماه

 )مشهد(

 مراکز در شواهد بر مبتني مراقبت ارائه امكان ارزيابي

  بيمارستاني پيش و بيمارستاني اورژانس

  برقراری جهت مشهد پزشكي علوم دانشگاه

 دمي هوای اکسيژن حداکثردرصد

 جواد ملک زاده،       

 امير واحديان عظيمي،

 خيزران ميری

3.  
 سومين جشنواره پژوهشي 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 0931يک دی ماه

 )مشهد(

ی ربررسي وضعيت آمادگي فارغ التحصيل پرستا"

 "برای ايفای نقش های پرستار

دکتر سيدرضا مظلوم،خيزران 

 .آرين  ميری،مهديه

 در چهارمين همايش   .3

 پرستر و ماما گرگان
 0931آذر 14-19

  عالئم حياتي مهارت انجام دفعات سازی استاندارد

 “ يادگيری منحني اساس بر

 دکتر سيدرضا مظلوم

 خيزران ميری

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

 0931آذر  19-14 در چهارمين همايش پرستر و ماما گرگان  .01
گزارش نويسي  مهارت انجام دفعات سازی استاندارد

 يادگيری منحني اساس بر

 دکتر سيدرضا مظلوم،

 خيزران ميری،جواد ملک زاده،

 نيره داودی
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دي

ر
 

 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

 همايش کشوری فرصت ها و  .00

 چالش های منشور حقوق بيمار ياسوج
 0931تير ماه   91 -13

 در پرستاری دانش آموختگان مهارت .  بررسي

 بيمار حقوق منشور رعايت

 دکتر سيدرضا مظلوم، 

 آرين مهديه  خيزران ميری،

01.  
 اولين کنگره بين المللي

ارتباطات حرفه ای در مراکز بيمارستاني  

 در بيمارستان رضوی

13-13  

 0931ارديبهشت 

بررسي وضعيت آمادگي فارغ التحصيالن پرستاری 

 برای نقش ارتباطي

 دکتر سيدرضا مظلوم، 

 آرين مهديه  خيزران ميری،

09.  
 نهمين سمينار سراسری

 :ارتقاء پرستاری و مامايي 

 چالشها و راهكارها

11-11  

 .0931ارديبهشت 

های باليني راهي برای ارتقای ارتقای آموزش مهارت

 کيفيت مراقبت پرستاری

 خيزران ميری

 دکتر سيدرضا مظلوم

 نيره داودی جواد ملک زاده،

 چهارمين جشنواره شهيد مرتضي مطهری  .04
 .0931اردی بهشت 

 

 هبرنام فرآيند برگزيده با عنوان استانداردسازی

 پرستاری باليني های مهارت آموزش

 يادگيری منحني اساس بر 

 خيزران ميری

 مدکتر سيدرضا مظلو

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

05.  
همايش کشوری آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 0931اردی بهشت 

استاندارد سازی دفعات انجام مهارتهای تعويض 

 پانسمان و انفوزيون مايعات وريدی

 بر اساس منحني يادگيری. 

 خيزران ميری، سيدرضا مظلوم،

 نيره داودی جواد ملک زاده،

01.  
 جشنواره پژوهشي  دومين 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 0933سوم اسفند ماه 

تحليل ساختاری پايان نامه های پرستاری و مامايي      

مراقبت مبتني بر مشهد از نظر اعتبار اسنادی در 

 شواهد

 خيزران ميری

 دکتر سيد رضا مظلوم

 الهه رمضان زاده
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ف
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ر
 

 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

01.  
 جشنواره پژوهشي  دومين 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 0933سوم اسفند ماه 
آموزش مبتني بر شواهد ازطريق استاندارد سازی 

 دفعات انجام مهارتهای باليني منتخب پرستاری

 ميریخيزران 

 دکتر سيدرضا مظلوم

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

03.  
 جشنواره پژوهشي  دومين 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 0933سوم اسفند ماه 
تسهيل ارزشيابي  آموزشي از طريق استاندارد سازی 

 دفعات انجام مهارتهای باليني در آموزش پرستاری

 خيزران ميری

 مظلوم دکتر سيدرضا

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

03.  
جشنواره پژوهشي دانشجويان  دومين 

تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي 

 مشهد

 0933سوم اسفند ماه 

استاندارد سازی دفعات انجام مهارتهای تعويض 

 پانسمان و انفوزيون مايعات وريدی براساس 

 منحني يادگيری

 خيزران ميری

 دکتر سيدرضا مظلوم

 ملک زادهجواد 

 نيره داودی

11.  
 جشنواره پژوهشي  دومين 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 0933سوم اسفند ماه 

 ارزيابي امكان مراقبت مبتني بر شواهد 

در مراکز اورژانس بيمارستاني وپيش بيمارستاني 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 دمي درجهت برقراری حداکثر درصد اکسيژن هوی

 جواد ملک زاده 

 امير واحديان

 خيزران ميری

ششمين همايش ساليانه پژوهشي   .10

 دانشجويان علوم پزشكي شرق کشور
 0933آذر 00و  01

 استاندارد سازی مهارتهای منتخب پرستاری

 بر اساس منحني يادگيری 

 خيزران ميری

 دکتر سيدرضا مظلوم



 
16 

 

ف
دي

ر
 

 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

 همايش سراسری مراقبت   .11

 مبتني بر شواهد
 0933مهرماه  13-13

آموزش مبتني بر شواهد از طريق استاندارد سازی 

دفعات انجام مهارت های باليني منتخب پرستاری بر 

 اساس منحني يادگيری

 خيزران ميری

  دکتر سيدرضا مظلوم

 جواد ملک زاده

 نيره داودی

 همايش سراسری مراقبت  .19

 مبتني بر شواهد 
 خيزران ميری جايگاه پرستاری مبتني بر شواهد درايران 0933مهرماه  13-13

همايش سراسری رويكردهای نوين   .14

 ارزشيابي آموزشي در علوم پزشكي

ارديبهشت ماه  1

0933 
تسهيل ارزشيابي آموزشي از طريق تدوين استاندارد برای 

 "دفعات انجام مهارت های باليني در آموزش پرستاری

 یميرخيزران 

 سيدرضا مظلوم 

 نيره داودی جواد ملک زاده،

 سومين همايش کشوری   .15

 کاربرد يادگيری الكترونيكي

  13و13

 0933بهمن ماه 
 بررسي کاربرد آموزش الكترونيک در پرستاری

 زهرا آموزشي

 خيزران ميری

 دکتر سيدرضا مظلوم

11.  
 اولين جشنواره پژوهشي 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 0933آذر ماه  11
وضعيت آمادگي فارغ التحصيل پرستای برای ايفای 

 "نقش های پرستار

 دکتر سيدرضا مظلوم

 خيزران ميری

 آرينمهديه  
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 پوستر موضوع تاريخ نام کنگره
اسامي همکاران به ترتيب 

 )شامل نام متقاضي(

 همايش هاي خارج از کشور 

 8th Middle East 

Cardiovascular Congress 

4-6 june 2014 

Turkey 

Comparison of patient education from 

viewpoint nurses and patient in 

Coronary Artery Disease 

Miri kh  

 Ghafari S 

Javadi  V 

baluchi T 

 
6th Congress Of Asians 

Medical Education 

Association Trends in 

medical education 

23-26 march 

2011, 

kuala lumpur, 

Malaysia 

Association Trends in  

medical education 

Mazloum SR 

Miri KH, 

 Malekzadeh J , 

Davoudi N 

 
5th International Nursing 

Management Conference 

 (5th INMC.( 

 

November 17-

19th 2011,   

Belek, Turkey 

Enhancement of educational 

management by standardizing of 

nursing curriculum for clinical skills 

performance times 

Mazloum SR. 

Miri KH, 

Malekzadeh J , 

Davoudi N 
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 شرکت در کارگاه هاي آموزشي و پژوهشي ( 6ب

 3/1/0939مورخه  تربت حيدريه  فني مهندسياسالمي در دانشگاه  کارگاه سبک زندگياولين شرکت در  .0

 0939بهمن 09های تجزيه و تحليل داده ها در دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه شرکت در آمار زيستي و روش  .1

 .0931مهر  04دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  در  "ای دينيه بررسي ابعاد زوايای سبک زندگي از منظر مولفه "شرکت در نشست هم انديشي استادان با عنوان  .9

 .0931ماه مبارک رمضان شرکت در دوره طرح ضيافت انديشه استادان در دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،  .4

 .0931تير  13در دانشگاه علوم پزشكي گناباد  "تاريخ علم متناسب با علوم پزشكي و تاريخ تمدن اسالمي  "شرکت در نشست هم انديشي اساتيد با عنوان  .5

 .0931اردی بهشت  01شكي گناباد در دانشگاه علوم پز "استاد ، دانشگاه اسالمي، حماسه سياسي  "با عنوان  شرکت در نشست هم انديشي اساتيد .1

 .0930شرکت در طرح ضيافت انديشه اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ماه مبارک رمضان  .1

 . 0930تير ماه  0خرداد و 90 کارگاه روش های نوين تدريس در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد .3

 .0930خرداد  19کارگاه آموزشي خالقيت و نوآوری در خدمت رهبری عالي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد  .3

 .0930خرداد  11کارگاه آموزشي منتورشيپ در آموزش علوم پزشكي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد  .01

 .0930خرداد 11در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد  TBL(Team Base Learning)زشي کارگاه آمو .00

 .0930خرداد 10کارگاه  آموزشي آزمون های کتبي دانشجو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گناباد  .01

 .0930خرداد  03ساعت( دانشگاه علوم پزشكي گناباد  01) گيری و تعيين حجم نمونه در مطالعاتکارگاه آموزشي پژوهشي روشهای نمونه .09

 .0930خرداد  03-01ساعت( در دانشگاه علوم پزشكي گناباد   03کارگاه آموزشي پژوهشي آمار استنباطي )  .04

 .0930خرداد  01ساعت( در دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1کارگاه آموزشي پژوهشي آمار توصيفي ) .05

 .0931اسفند ماه  14 -15ساعت( در دانشگاه علوم پزشكي گناباد 00آموزش مراقبت های ويژه پرستاری )کارگاه آموزشي پژوهشي  .01
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 .0931اسفند  03کارگاه آموزشي پژوهشي مداخالت متدولوژيک در مطالعات اپيدميولوژيک در دانشگاه علوم پزشكي گناباد  .01

 .0931بهمن 09-01مت و قرآن پژوهي  دانشگاه علوم پزشكي گنابادکارگاه معرفت افزايي اساتيد در راستای همايش ملي معنويت، سال .03

 0931کارگاه پروفشناليسم پزشكي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در اول بهمن ماه   .03

 9/3/0931يک روزه توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايي مشهد   کارگاه دانش پژوهي .11

 11/3/0931و 03رکز توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايي مشهد دو روزه م اخالق پژوهش در آموزش کارگاه .10

 .91/1/0931کارگاه آموزش باليني مرکز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  .11

 .13/1/0931کارگاه   ارتقای فرآيندهای آموزشي مرکز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  .19

 0931مرداد 05 دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهدکميته تحقيقات دانشجويي  کارگاه پژوهش تاريخي  .14

 0931تيرماه  19،دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد کارگاه متا آناليز کاربردی پيشرفته،  .15

 0931تيرماه 03علوم پزشكي مشهد، ، دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه مقدماتي  کارگاه متا آناليز کاربردی .11

 0931تيرماه  3دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  کارگاه توليد محتوای الكتريكي، .11

 .0931تير ماه 1و4،5در پژوهش، دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  SPSSکاربرد آمار و نرم افزار  .13

 0931اردی بهشت  13موثر در بالين ، مرکز آموزش مداوم بيمارستان رضوی مشهد، کارگاه ارتباط بين فردی  .13

، برقراری H1N1) با موضوعات تله مديسين، تله نرسينگ، آنفلوآنزا  0933  -0933ماه  1شرکت در کنفرانس های علمي ماهيانه دانشكده پرستاری ومامايي مشهد به مدت  .91

 راه هوايي و ....(

 0933به روش حرفه ای يک روزه توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مهر  کارگاه طراحي پوستر .90

 1/1/0933يک روزه برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشكي مشهد در    End note x3کارگاه   .91

 0933هد  در اردی بهشت ماه کارگاه تحقيقات کيفي و توسعه تئوری توسط معاونت پژوهشي دانشكده پرستاری ومامايي مش .99
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 0933در پژوهش توسط کميته علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاری ومامايي مشهد  تير ماه  SPSSکارگاه روش کاربرد آمار و  .94

 0933کارگاه روش تحقيق مقدماتي توسط کميته علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاری ومامايي مشهد  اردی بهشت ماه  .95

 14/1/0933موزشي کار با حيوانات آزمايشگاهي توسط کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در کارگاه آ .91

 0931پيشرفته توسط کميته علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاری ومامايي مشهد  اردی بهشت   CPRکارگاه آموزشي  .91
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