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.معاون پژوهشی دانشکده پرستاري شهید بهشتی

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان برآورده شدن -53
به گاستروآنژیت بستري در بخش اورژآنس مرکز آموزشی ساله مبتال 3تا 1نیاز هاي والدین 

معاون پژوهشی : سازمان طرح دهنده.1389.1389شهریور شهر رشت در سال 17درمانی 
.دانشکده پرستاري شهید بهشتی

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی مقایسه درك پرستار وبیمار از کیفیت اداره درد بیماران -54
عروق کرونر در بخش هاي جراحی قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت تحت عمل جراحی پیوند 

.معاون پژوهشی دانشکده پرستاري شهید بهشتی: سازمان طرح دهنده.1389.389در سال 



بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه هاي مقابله با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-55
سازمان .1389.1389استرس در دانشجویان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 

.معاون پژوهشی دانشکده پرستاري شهید بهشتی:طرح دهنده

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی عوامل پیش بینی کننده استعمال سیگار مبتنی بر - 56
سازمان .1389.1389الگوي باور بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیالن سال 

.معاون پژوهشی دانشکده پرستاري شهید بهشتی: طرح دهنده

نشانه هاي افسردگی و رفتار هاي مراقبت از بررسی ارتباط همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 57
روز اول بعد از سکته قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 30خود در طی 

دانشکده پرستاري شهید بهشتی :سازمان طرح دهنده.1389.1389دکتر حشمت رشت در سال 
.رشت

و مصرف خون در اعمال جراحی همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی الگوي درخواست - 58
سازمان طرح .1389.1389انتخابی ارولوژي بیمارستان رازي رشت در نیمه اول سال 

.مرکز تحقیقات ارولوژي:دهنده

ادراري FLOWهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی تغییرات - 59
URETEROVESICALدر حالب دچار انسداد ناشی از سنگ در مقایسه با حالب سالم با

DUPLEXاستفاده از سونوگرافی  DOPPLERسازمان .1389.در بیماران دچار رتال کولیک
.مرکز تحقیقات ارولوژي:طرح دهنده

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی ارتباط غلظت سرمی اینتر کولین ها با پیامد در تروماي سر -60
.گیالنمعاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی :سازمان طرح دهنده.1389.شدید

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دانه لیپیدیوم ساتیوم بر - 61
معاون پژوهشی :سازمان طرح دهنده.1389.پارامتر هاي اسپرم در رت هاي نر دیابتی و نرمال

.دانشگاه علوم پزشکی گیالن

بر روي MTADو NACLهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی مقایسه اثر ضد میکروبی ترکیب -62



ENTEROCOCCUS FAECALIS .CANDIDAریشه دندان هاي آلوده به 

ALBICANSزشکی گیالنپمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم .1389.در شرایط ازمایشگاهی.

تزریق داخل زجاجیه آواستین بر سلول هاي همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی اثزات -63
.معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن:سازمان طرح دهنده.1389.اندوتلیال قرنیه

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی اثرات بیوپسی پروستات با هدایت سونوگرافی - 64
مرکز :طرح دهندهسازمان.1389.ترانس رکتال بر توانایی جنسی و عالئم ادراري تحتانی

.تحقیقات ارولوژي

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی عوامل پیش بینی کننده موثر بر مدت زمان جراحی - 65
نفرولیتوتومی از راه پوست در موقعیت کامال خوابیده به پشت در بیماران بستري مبتال به سنگ 

تا آبان 86از بهمن هاي دستگاه اداري فقانی در بیمارستان هاي رازي و گلسر رشت
.مرکز تحقیقات ارولوژي:سازمان طرح دهنده.89.1389

بررسی مقایسه اي پیامده اي نفرولیتوتومی از راه پوست در همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 66
و بدون لوله SINGLE TRACT ACCESSموقعیت کامال خوابیده به پشت و به صورت 

ه سنگ هاي کمپلکی ذستگاه ادراري فوقانی در بیمارستان نفروستومی در بیماران بستري مبتال ب
مرکز تحقیقات :سازمان طرح دهنده.89.1389تا آبان 86هاي رازي و گلسر رشت از بهمن 

.ارولوژي

بررسی دیدگاه دانشجویان رستاري دانشگاه علوم پزشکی همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-67
گیالن نسبت به فریبکاري علمی رفتار هاي خنثی کد هاي اخالقی و التزام به رعایت مراقبت 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن:سازمان طرح دهنده.1390.1389اخالقی در سال 

بررسی کارایی فیستو لهاي شریانی وریدي بین ورید همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 68
مراجعه کننده به مرکز آموزشی ESRDپرفوران  و شریان براکیال در چین ارنج در بیماران 

.مرکز تحقیقات تروما:سازمان طرح ئهنئه.1389.درمانی رازي رشت



بررسی مقایسه اي میزان بقا بیماران دچار سرطان مري تحت همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 69
درمان کمورادیوتراپی به تنهایی با بیماران تحت درمان کمورادیوتراپی به همراه جراحی از سال 

.مرکز تحقیقات تروما:سازمان طرح دهنده.1389.در بیمارستان رازي رشت1389تا 1383

ثرات مرفولوژیک و فانکشنال تزریق داخل ویتره بررسی اهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی-70
.مرکز تحقیقات چشم:سازمان طرح دهنده.CSC.1389انواعایی آواستین در درمان 

بررسی  فراوانی نسبی دیابت شیرین ،فشار خون باال،و همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-71
بیماري هاي قلبی وعروقی در بیماران مبتال به کاتاراکت وابسته به سن جراحی شده در بیمارستان 

.مرکز تحقیقات چشم:سازمان طرح دهنده.1389.1389تا 1387رشت ) ع(امیرالمومنین 

و علل نابینایی و کم بینایی در مراجعه بررسی شیوع همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-72
سازمان .1390.رشت در شش ماه ) ع(کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان امیرالمومنین 

.مرکز تحقیقات چشم:طرح دهنده

مقایسه اثرات درمانی ترکیبی تاداالفیل و فیناستراید با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 73
تامسولوسین و فیناستراید در بهبود عالئم دستگاه ادراري تحتانی در مبتالیان به بزرگی خوش خیم 

.مرکز تحقیقات ارولوژي:سازمان طرح دهنده-1390.پروستات با یا بدون اختالل عملکرد نعوظ 

بررسی کیفیت کتابچه هاي آموزش به بیمار در مراکز یهمکار اصلی در طرح تحقیقات-74
.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:سازمان طرح دهنده.1390.آموزشی درمانی شهر رشت

بررسی ارتباط خودکارآمدي با اضطراب و افسردگی در همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 75
کز آموزشی درمانی رازي رشت در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به واحد همودیالیز مر

.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:سازمان طرح دهنده.1390.1390سال 

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-76
سازمان طرح .1390.دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت بر اساس مدل سرکورال

.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:دهنده



بررسی خودکارآمدي بیماران و فشار مراقبتی مراقبین همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-77
سازمان طرح .1390.1390اجعه کننده به انجمن ام اس شهر رشت در سال مبتال به ام اس مر

.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:دهنده

بررسی مهارتهاي تفکر انتقادي پرستاران شاغل در واحد همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-78
سازمان دهنده .1390.1390هاي مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 

.مرکز تحقیقات مراقیت و سالمت:طرح

بررسی وضعیت درد با استفاده از ابزار هاي غیر کالمی همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-79
سنجش درد بیماران تحت عمل جراحی قلب باز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت 

دبیر شوراي تخصصی گروه ویژه دانشکده پرستاري و مامایی :سازمان طرح دهنده.1390.رشت
.شهید بهشتی

ی عوارض جسمی بعد از پیوند عروق کرونر و عوامل بررسهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی-80
مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی قلب باز بستري در بخش هاي مراقبت ویژه جراحی قلب 

سازمان طرح .1390.1390بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 
.معاون پژوهشی دانشکده پزشکی:دهنده

عوامل تنیدگی آور اضطراب بیمارستانی و عوامل مرتبط با حقیقاتیهمکار اصلی در طرح ت- 81
آن در بیماران تحت پیوند عروق کرونر بستري در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت 

.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:سازمان طرح دهنده.1390.رشت

از سنگ به دنبال بررسی عوامل موثر بر بروز نتیجه عاري همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-82
نفرولیتوتومی از راه پوست در موقعیت کامبا خوابیده به پشت در بیماران مبتال به سنگ هاي 

دستگاه ادراري فوقانی بستري شده در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی رازي و بیمارستان گلسار 
.مرکز تحقیقات ارولوژي:سازمان طرح دهنده.1390.رشت

بررسی تاثیر وضعیت بدن بر میزان فشار داخل شکمی تحقیقاتیهمکار اصلی در طرح-83
بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژه در مرکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 



.معاون پژوهشی دانشکده پرستاري:سازمان طرح دهنده.1390.1390

بررسی کیفیت زندگی کودکان سرطانی و عوامل مرتبط با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 84
معاون پژوهشی :سازمان طرح دهنده.1390.1390آن در استان هاي گیالن و فارس سال 

.دانشکده پرستاري شهید بهشتی رشت

بررسی ارتباط سبک هاي فرزند پروري با مشکالت رفتاري همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 85
سازمان طرح .1389.1389کودکان سن مدرسه در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال 

.معوان پژوهشی دانشکده پرستاري شهید بهشتی رشت:دهنده

بررسی ارتباط کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 86
عوامل فردي اجتماعی و باروري در زنان مبتال به سرطان پستان در مراکز اموزشی خویش با 

معاون پژوهشی دانشکده پرستاري :سازمان طرح دهنده.1390.1390درمانی شهر رشت در سال 
.رشت

بررسی عوامل پیش گویی کننده کیفیت زندگی بیماران همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-87
سازمان .1390.1390همودیالیزي مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازي رشت در سال 

.معاون پژوهشی دانشکده پزشکی:طرح دهنده

بررسی نگرش دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 88
به عدم صداقت علمی رفتارهاي خنثی کننده کدهاي اخالقی و التزام به رعایت گیالن نسبت 

معاون پژوهشی دانشکده :سازمان طرح دهنده.1390.1390مراقبت هاي اخالقی در سال 
.پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت

بررسی شدت نشانه هاي افسردگی و رفتار هاي مراقبت ازهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 89
روز اول بعد از سکته قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 30خود در طی 

معاون پژوهشی دانشکده پرستاري :سازمان طرح دهنده.1390.1390دکتر حشمت رشت در سال 
.و مامایی شهید بهشتی رشت



جراحی بررسی عوامل مرتبط با همکاري بیمار حینهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی-90
در سال ) ع(فیکوامولسیفیکاسیون  با آنستژي تایپکال در مراجعین به بیمارستان امرالمومنین

.مرکز تحقیقات چشم:سازمان طرح دهنده.1390.1390

در بیماران HER2/neuهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی فراوانی نسبی پروتئین - 91
.مرکز تحقیقات ارولوژي:سازمان طرح دهنده.1390.داراي تومور مثانه

بعد از اعمال ) UTI(همکار اصلی در طرح تحقیقاتی مقایسه بروز عفونت دستگاه ادراري -92
سازمان طرح .1390.1390.سیستم ادراري فوقانیminimal invasiveجراحی باز و 

.مرکز تحقیقات ارولوژي:دهنده
بررسی موانع عملکردي پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-93

سازمان طرح .1390.1390بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 
.دبیر شوراي تخصصی گروه ویژه دانشکده پرستاریو مامایی شهید بهشتی رشت:دهنده

بررسی عوامل پیش بینی کننده زمان خارج کردن لوله همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 94
تراشه بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر 

.حشمت رشت

بررسی سالمت عمومی و نگرش به بیماري روانی کارگران همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 95
مرکز تحقیقات مراقبت و :سازمان طرح دهنده.1390.1390ه پارس خزر رشت در سال کارخان
.سالمت

بررسی ارتباط کیفیت زندگی و بهره وري کار در پرستاران همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 96
سازمان .1390.مبتال به سندروم روده تحریک پذیر شاغل در مراکر آموزشی درمانی شهر رشت

.تحقیقات مراقبت و سالمتمرکز:طرح دهنده

بررسی ارتباز سبک هاي یادگیري بر اساس نظریه کلب با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-97
موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاري و مامایی دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت 

.تمعاون پژوهشی دانشکده پرستاري رش:سازمان طرح دهنده.1390.1390در سال 



مقایسه اثرات درمانی ترکیبی تاداالفیل و سرترالین با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 98
مرکز تحقیقات :طرح دهندهسازمان.1390.سرترالین و دارو نما در درمان انزال زود رس

.ارولوژي

عوامل موثر بر میزان تغییرات سطح بررسی همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 99
بتادومیکروگلوبولین ادرار پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتال به سنگ کلیه مراجعه 

سازمان طرح .1391.1390کننده به مرکز سنگ شکن بیمارستان رازي رشت طی نیمه اول سال 
.مرکز تحقیقات ارولوژي:دهنده

آگزیالي خلفی و کرست همکار اصلی در طرح تحقیقاتی مقایسه محل پانکچر بر اساس خط - 100
در بیماران supine (PCNLو prone(ایلیاك و خط ستون فقرات دردو روش جراحی 

مرکز :سازمان طرح دهنده.1390.مراجعه کننده به بخش ارولوژي بیمارستان رازي رشت
.تحقیقات ارولوژي

ارتباط افسردگی شغلی با سالمت عمومی در کارکنان همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-101
هوشبري شاغل در اتاق هاي عمل بیمارستان هاي دولتی و غیر دولتی شهر رشت در سال 

.مرکز تحقیقات مراقبت و سالمت:ندهسازمان طرح ده.1390.1390

و برخی فاکتور هاي IUIهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی بررسی موفقیت - 102
.مرکز تحقیقات بهداشت باروري:سازمان طرح دهنده.1390.همراه

بررسی ارتباطات ترکیبات شیمیایی سنگ با نتیجه عاري از همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 103
سنگ و مدت زمان عمل جراحی در نفرولیتوتومی از راه پوست در بیماران بستري مبتال به سنگ 

1389هاي دستگاه ادراري فوقانی در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی رازي رشت از فرورذین 
.تحقیقات ارولوژيمرکز :سازمان طرح دهنده.1391.1390تا تیر 

تاثیر رینامپین خوراکی کوریوتینوپاتی سروز مرکزي همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-104
.معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه:سازمان طرح دهنده.1391.ایدیوپاتیک حاد

در نوزادان سالم و مبتال به Dهیدوکسی ویتامین -αهمکار اصلی در طرح تحقیقاتی -105
معاونت :سازمان طرح دهنده.1391.1391بیماري مادر زادي قلبی شهرستان رشت در طی سال 



.تحقیقات و فناوري دانشگاه

بررسی عوامل پیش بینی کننده موثر بر از دست دادن همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-106
خون در نفرولیتوتومی از راه پوست در موقعیت کامال خوابیده به پشت در بیماران بستري مبتال به 
سنگ هاي دستگاه ادراري فوقانی در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی رازي و بیمارستان گلسار 

.حقیقات ارولوژيمرکز ت:سازمان طرح دهنده.1391.شهر رشت

بررسی کیفیت اقدامات پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با همکار اصلی در طرح تحقیقاتی- 107
آن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پورسینا شهر رشت در 

.شتدانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی ر:سازمان طرح دهنده.91.1391- 92سال 

مقایسه پیچیدگی عمل و پیامدهاي نفرولیتوتومی از راه همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-108
سمی (و نیمه خوابیده به پشت ) سوپاین کامل(پوست بین موقعیت هاي کاما خوابیده به پشت 

در بیماران بستري مبتال به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقانی در مرکز آموزشی درمانی ) سوپاین
.مرکز تحقیقات ارولوژي:سازمان طرح دهنده.1391.یقاتی رازي رشتتحق

بررسی تاثیر فیزیوتراپی تنفس بر میزان خروج ترشحات و همکار اصلی در طرح تحقیقاتی-109
دانشکده :سازمان طرح دهنده.1391.شاخص هاي تنفسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی 

.پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت

:دروس تدریس شده
پرستاري هايرشتهارشدکارشناسیپیشرفته آمارحیاتی- 1
مامایی هايرشتهپیوسته و غیرپیوسته کارشناسیو روش تحقیق آمارحیاتی- 2
و روش تحقیق دانشجویان پزشکی آمارحیاتی-3
پرستاريهايرشتهارشدکارشناسیآشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهاي کاربردي- 4
هوشبري رشتهکارشناسیا کامپیوتر و نرم افزارهاي کاربرديآشنایی ب-5



پیوسته و غیرپیوسته پرستاريکارشناسیو روش تحقیق آمارحیاتی- 6

:تدریس شدهکارگاه روش تحقیق
.براي اعضاي هیت علمی دانشکده پرستاريSPSSروزه آمار و 3کارگاه روش تحقیق -1

براي اعضاي هیئت "Intensive Course in Fundamentals of Biostatistics and SPSS"دوره فشرده - 2
.)در حال انجام(شگاه علوم پزشکی علمی بیمارستان امیرمومنین رشت و مراکز تحقیقاتی دان

.براي اعضاي هیئت علمی و کادر مرکز تحقیقاتی بیمارستان پورسیناه رشتSPSSدوره فشرده  آمار و -3

.آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالنبراي اعضاي هیئت علمی و کادر معاونت SPSSدوره فشرده  آمار و - 4

.یبراي پزشکان عمومکارگاه روش تحقیق مقدماتی-5

و دانشکده پیراپزشکی ضاي هیت علمی دانشکده پرستاري و ماماییبراي اعSPSSروزه آمار و 3کارگاه روش تحقیق - 6
.شرق گیالن 

.87بهمن 7الی 5ویژه اعضا هیئت علمی مورخ spssآموزشی آمار و کارگاه - 7

.براي اعضا و هیئت علمی مرکز تحقیقات تروماspssکارگاه آمار و - 8

.5/9/88و 4/9/88کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران براي معاونت پژوهشی دانشگاه مورخ - 9

.27/3/88الی 25/3/88دانشکده پزشکی مورخ spssکارگاه -10

تیر 30الی 27ق گیالن مورخ ویژه اعضاءهیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی شرspssکارگاه آموزشی امار و -11
1388.

.23/3/88الی 19/3/88کارگاه روش تحقیق دانشکده پزشکی مورخ -12

.1/10/88در معاونت پژوهشی دانشگاه مورخ fundamentals biostatistics and spssnدوره اموزشی - 13



در دانشکده پرستاري و مامایی شرق گیالن مورخ spssکارگاه آموزشی کاربرد و تجزیه و تحلیل آزمون هاي اماري و - 14
15/2/88.

.27/6/88الی 25/6/88ن مورخ کارگاه روش تحقیق در دبیرخانه آموزش مداوم جامعه پزشکی استان گیال- 15

کارگاه آموزش مداوم روش تحقیق ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاري و مامایی عضو سازمان بسیج جامعه - 16
.26/6/88الی 2/6/88پزشکی استان گیالن مورخ 

.20/3/89کارگاه متا آنالیز درمدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مورخ -17

در پایگاه عرضه اطالعات پزشکی دانشکده 15/989و 8کانون علمی پژوهشی بسیج دانشجویی مورخ spssکارگاه - 18
.پرستاري و مامایی شهیدبهشتی رشت

کارگاه آموزش مداوم ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاري و مامایی جهت اعضاء سازمان بسیج جامعه پزشکی - 19
.6/8/89الی 4/8/89مورخ 

.در دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت13/8/89الی 12/8/89روزه روش تحقیق مورخ 2کارگاه -20

.16/8/89الی 15/8/8در دانشکده پزشکی مورخ 2و 1کارگاه آمار -21

دانشکده پرستاري و 29/9/90کارگاه هم اندیشی در زمینه موارد مهم اصول اخالقی در انتشار مقاالت علمی مورخ -22
.مامایی شهید بهشتی رشت

.18/2/90و 4/2/90کارگاه روش تحقیق در دانشکده پرستاري و مامایی شرق گیالن رشت مورخ - 23

.90بهمن 13و 11،12کارگاه روش تحقیق در دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت مورخ -24

.ر دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشتد90تیر 28و 27کارگاه متاآنالیز مورخ - 25

در دانشکده پرستاري و 90شهریور 24و 23کارگاه آموزشی دوروزه روایی و پایایی ابزار هاي اندازه گیري مورخ -26
.مامایی شهید بهشتی رشت

.91شهریور 13و 12در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مورخ spssکارگاه کارگاه -27



:مقاالت چاپ شده
1. Rabiei M, Kazemnezhad E, Masoudi rad H, Shakiba M, Pourkay H. Prevalence of oral and dental

disorders in institutionalized elderly people in Rasht, Iran. Gerodontology 2009; doi:10.1111/j.1741-
2358.2009.00313.x

2. Kazemnezhad E. Gupta VP, Indrayan A. RISK FACTORS OF CATARACT IN CORRELATED

EYES USING “GEECAT” Ophthalmic Epidemiology (going to publish).

3. Golpar Radafshar, Faranak Mahboob and Ehsan Kazemnezhad. A study to assess the plaque in hibitory

action of herbal – based toothpaste: A double blind controlled clinical trail

4. Kazemnezhad leili,E; Gupta V, Indrayan A. risk factors of cataract in correlated eyes using sas macro

geecat.journal of ophthalmic epidemiology.2005-2006.

5. Kazemnezhad leili.E,Indrayan.A,Gupta.P. analysis of ordinal correlated cataract data using sas macro

geecat. 24” Annual national Conference Indian society for medical statistics.2007

6. Kazenezhad leili .E, Gupta,V,Indrayan.A, sas macro BDM for finding risk factors of trachomatous

entropion in correlated eyes. 24” Annual national Conference Indian society for medical statistics.2007

7. Monfared .A,Salari.F,Mirbolouk, Kzemnezhad.E, Kalantar mehrjardi.N, STUDY OF THE RELATION

SHIP BETWEEN LEFT VENTRICULAR MASS INDEX AND HIGH SENSITIVE C-REACTIVE

PROTEIN IN PATIENTS MAINTAINED ON HEMODIALYSIS  RAZI HOSPITAL RASHT.14”

CONGRESS OF IRANIAN UROLOGICAL  ASSOICATION 2011

8. Pursheikhain.M,Emami.A,Raouf.M, Kazemnezhad.E, INCIDENCE OF POST GENEREL ANESTHESIA

COMPLICATIONS AT RASHT RAZI HOSPITAL IN 2010 ,11” INTERNATIONAL CONGRESS OF

ANESTHESIOLOGY AND CRITICAL CARE OF IRAN 14-12 JANUARY 2011 AHVAZ-IRAN

9. Rezae S.Asgari K .Yousefzadeh SH. Moosavi H.Kazemnezhad E. Effects of neurosurgical treatment and



severity of head injury on cognitive functioning general health and incidence of mental disorders in patients

with traumatic brain injury.

10) Nemati.SH,Naghavi.Seyed Ebrahim,Kazemnezhad.E.Banan.R,OTOACUASTIC EMISSIONS
IN SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS:CHANGE OF MEASURES WTH
TREATMENT.iranian journal of otorhinolaryngology.vol 23 no.,winter 2011.

11)Nasseh Hamidreza,Pourreza Farshid,Kazemnejad- Leily Ehsan,Zohari Taherehand.Laparoscopic
Transperitoneal Ureterolithotomy:Asingle-Center Experience.Journal of laparoendoscopic&Advanced
Surgical Techniques.2013;23 (6).PP495-499.

12) Falahatkar S, Moghaddam KG, Kazemnezhad E, Enshaei A, Asadollahzade A, Farzan A, Damavand RS,
Aval HB, Khodabakhsh S, Esmaeili S. Factors affecting operative time during percutaneous nephrolithotomy:
our experience with the complete supine position. J Endourol. 2011; 25(12). PP1831-6. doi:
10.1089/end.2011.0278.

13) Nemati S, Banan R, Alizadeh A, Leili EK, Kerdari H. Ultrasonographic evaluation of long-term results
of nasal tip defatting in rhinoplasty cases. Laryngoscope. 2013 Jul 10. doi: 10.1002/lary.23862.

14) Chabok SY, Kapourchali SR, Leili EK, Saberi A, Mohtasham-Amiri Z. Effective factors on linguistic
disorder during acute phase following traumatic brain injury in adults. Neuropsychologia. 2012
Jun;50(7):1444-50. doi: 0.1016/j.neuropsychologia.2012.02.029.

15) Saberi A, Nemati S, Shakib RJ, Kazemnejad E, Maleki M. Association between allergic rhinitis and
migraine. J Res Med Sci. 2012 Jun;17(6):508-12.

16) Monfared A, Salari A, Kazemnezhad E, Lebadi M, Khosravi M, Mehrjardi NK, Rahimifar S, Amini
N.Association of left ventricular hypertrophy with high-sensitive C-reactive protein in hemodialysis
patients. Int Urol Nephrol. 2013 Jan 11.

17) Radafshar G,Mahboob Farank,Kazemnejad Ehsan. A study to assess the plaque inhibitory action of a
herbal-based toothpaste: A double-blind controlled clinical trial.Journal of
MedicinPlants.2010;4(12),PP:1182-1168.

18. Falahatkar S, Kazemnezhad E, Moghaddam KG, Kazemzadeh M, Asadollahzade A, Farzan A,
Damavand RS, Aval HB, Esmaeili S. Middle calyx access in complete supine percutaneous
nephrolithotomy. Can Urol Assoc J. 2013 May-Jun;7(5-6):E306-10. doi: 10.5489/cuaj.11307. Epub 2013
May 13.

19. Hamidreza Hatamian, Elham Bidabadi, Seyed Mohammad Seyed Saadat, Niloufar Saadat, Ehsan
Kazemnezhad, Hamed Ramezani, Babak Bakhshayesh. Is serum vitamin D levels associated with
disability in patients with newly diagnosed multiple sclerosis? Iranian Journal of Neurology 2013.
12(2):41-46.



20. Falahatkar, Siavash; Roushani, Ali; Nasseh, Hamidreza; Kazemnezhad, Ehsan; Moghaddam, Keivan
Gholamjani; Raoofi, Seyedeh; Asl, Mani Mohiti; Enshaei, Ahmad; Farzan, Alireza. Pyeloplasty in

Ureteropelvic Junction Obstruction with Mini Review: Laparoscopic or Open? UroToday International
Journal;Aug2012, Vol. 5 Issue 4, p1.

21. KHOSHBAKHT MARYAM,BAGHAEI LAKEH MOJGAN,HASAVARI FARIDEH,
KAZEMNEJAD LEILI EHSAN,JAHANGIR BOLOURCHIAN MAHDI. RELATED FACTORS OF
BODY POSTURE ERGONOMIC IN INTENSIVE CARE UNITS NURSES DURING WORK.
IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN); WINTER 2013; 5(4);196-203.

22. Abolhasan Afkar, Ehsan Kazem Nezhad, Mehdi Shams, Rabiollah Farmanbar. prevalence and some
its effective factors in different ethnicities in the rural population. ARYA Atherosclerosis Journal 2012;
Volume 8, Special Issue in National Hypertension Treatment.



راجعه کننده بررسی مقایسه اي کیفیت زندگی بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین م. کاظم نژاد احسا نقنبري عاطفه ، -11
-69) : 1(7;1383علوم پزشکی مدرس بهار وتابستا ن مجله. بت بیمارستان رازي رشت با افراد سالم به مراکز آموزشی دیا

80

نیاز هاي آموزشی زنان در باره روش . ،وظیفه شناس آذرکاظم نژاد احسا نپاك سرشت صدیقه ،میرحق جو سیده نوشاز،-12
13-9): 53(14;1384مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن بهار . هاي پیشگیري از بارداري 

در بررسی کیفیت مراقبت هاي ارائه شده. کاظم نژاد احسانودي شیرین ، جهان شاهی  مهري ، پاریاد عزت ، جفر- 13
) 53(14;1384مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن بهار. پیشگیري از زخم فشاري در بیماران بستري در بخش هاي ارتوپدي 

 :36 -42

سلول ایمونوفنوتایپینگ. ومه،مسعوداحمد ،خسروي فریده،عبدالباقی معصکاظم نژاد احسا نامیدي شکور،سرشاد علی ،- 14
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن بهار وتابستان . هاي ایمنی در خون محیطی بیمارن مسلول خلط مثبت ریوي قبل از درمان 

1379;9 )34 -33 : (24 -36

رسی عوامل موثر برخود کنترلی بیماران بر. کاظم نژاد احسانقناعی منصور، رضا ماسوله شادمان، قنبري عاطفه ، - 15
102-97) : 55(14;1384مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن پا ئیز. دیابتی وابسته به انسولین 

. ، مسگران کریمی شریعت کاظم نژاد احسانشیرین کام فاطمه،نوابی نسرین،حقیقت پسند علی،جهان شاهی مهري،- 16
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل . پیشگیري از بارداري در شهر رامسرآگاهی و نحوه مصرف قرصهاي ترکیبی 

75- 69) ) :25پی در پی (1(7;1383زمستان 

فیض .بررسی آگاهی ونگرش کارکنان آزمایشگاه بالینی در مورد ایدز در گیالن. کاظم نژاد احسا نپور شیخان مجید ، -17
72- 66)) : 29پی در پی (1(8;1383بهار 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم . بررسی عوارض کانوالسیون شریان رادیا ل . کاظم نژاد احسا نپور شیخان مجید ، - 18
51- 46)) : 25پی در پی (1(7;1383پزشکی بابل زمستان 

ع عوامل خطر ساز انسدادهاي سیاهرگی شیو. کاظم نژاد احسان,شجاعی حسین,انوشبرزیگر,*صبوري محمدرسول- 19
.566-560)):41پی در پی (5(10;1384شهریور .خصوصی دررشتشبکیه در بیماران ارجاعی به یک کلینیک



و OSCEمقایسه دو روش ارزشیابی بالینی. نژاد احسانکاظم,میرزایی مهشید,شفیع پور سیده زهرا,چهرزاد مینو میترا-20
.13-8):50(13;1383تابستان گیالنمجله دانشگاه علوم پزشکی. پرستاريدانشجویانسنتی بر میزان رضایت 

مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز از .نصیري محبوبه,کاظم نژاد احسان,مشعوف طاهره,مختاري نسرین-21
.23-16):47(12;1382پاییز گیالنمجله دانشگاه علوم پزشکی.نبیمارادیدگاه پرستاران و

مقا یسه نظر کادر پرستاري و بیماران در مورد عوامل تنیدگی آور . کاظم نژاد احساناحمدي فریبا ، بقائی مژگان ، -22
فصل نامه دانشکده هاي پرستاري . محیطی بخش همو دیالیز در بیماران تحت همو دیالیز مراکز اموزشی در مانی استان گیالن

6- 12) :42-43(;1381و بهار 1380ستان و مامایی استان گیالن زم

بررسی نگرش پرستاران شاغل در مراکز آموزشی در مانی شهر رشت در مورد . کاظم نژاد احسانرضا ماسوله شادمان ، - 23
- 21) :42-43(;1381و بهار 1380فصل نامه دانشکده هاي پرستاري و مامایی استان گیالن زمستان . آموزش به بیمار 

18

بررسی ارتباط فشار شغلی با روشهی مقابله با . کاظم نژاد احسانگرشاد افسانه ، مظلوم سید رضا ، پاك سرشت صدیقه ، - 24
فصل نامه . تنش در کارکنان پرستاري شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، شهر رشت 
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