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 پژوهشي و اجرايي ،شناسنامه سوابق آموزشي

(Curriculum Vitae) 
 

 مشخصات فردي: -1
 

 فتانهنام:  1 -1

  يبخشنام خانوادگي:   1-2

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمترشته تخصصي:   1-3

 گیالن پزشکي علوم دانشگاه استاديار دانشکده پرستاري و ماماييمسئولیت(:  یا )سمت شغل 4 -1

 (PhDدکتری تخصصي )علمي:  مرتبه  1-5

                                                         دانشکده پرستاري و مامايي -جنب پارک دانشجو -میدان يخسازينشاني محل کار:   1-6

آدرس پست الكترونیكي:  7 -1      

Email: f.bakhshi@gums.ac.ir 

 وضعیت استخدامي: -2

ف
دي

ر
 

 پايه لميمرتبه ع نوع استخدام
تاريخ 

 آخرين ارتقاء

تاريخ 

 استخدام
 مالحظات

  1313        رسمي قطعي 1

 

 سوابق تحصیلي: -3

 

ف
دي

ر
 

عنوان درجه 

 تحصیلي
 محل تحصیل رشته تحصیلي

تاريخ 

 شروع
 تاريخ اتمام

 ي پرستار لیسانس 1
/ راندانشگاه ع.پ. اي

 گیالن
1311 1316 

 کارشناسي ارشد 2
آموزش پرستاري بهداشت 

  معهجا
 1311 1315 نگیالدانشگاه ع.پ.  

 1315 1311 دانشگاه ع.پ. تهران آموزش و ارتقاء سالمت دکتري تخصصي 3

 

 

 عنوان رساله)ها(:
بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز بهداشتي : کارشناسي ارشد -1

 1311در سال درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان 

 



2 

 

طراحي و ارزيابي مداخله مبتني بر اينترنت در ارتقاء سبک زندگي و دوره  تخصصي:  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   توانمندسازي همیاران سالمت 

 

 

 

 سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج کشور: -4

ف
دي

ر
 

نام مؤسسه محل 

 تدريس

 مدت
 مقطع تحصیلي

 عناوين دروس تدريس شده

  تا از

1 
دانشکده پرستاري 

 ع.پ گیالن

مهر

11 

دي

11 

کارشناسي 

 پرستاري
 بیماري هاي غدد

2 
دانشکده پرستاري 

 ع.پ گیالن

بهمن 

11 

خرداد 

11 

کارشناسي 

 پرستاري
 غددي هاي بیمار

4 
دانشکده پرستاري 

 ع.پ گیالن

مهر

11 

دي

11 

کارشناسي 

 پرستاري
 بیماري هاي پوست

5 
دانشکده پرستاري 

 ع.پ گیالن

بهمن 

11 

خرداد 

11 

کارشناسي 

 پرستاري
 بیماري هاي پوست

6 
دانشکده پرستاري 

 ع.پ گیالن

مهر

14 

دي

14 

کارشناسي 

 پرستاري
 پرستاري بهداشت جامعه

1      

1      

11      

11      

12      

13      

14      

14      

15      

16      
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 عناوين طرح هاي تحقیقاتي مصوب:-5

 

ف
دي

ر
 

نام مؤسسه محل  هاي تحقیقاتي ها و پروژه عناوين طرح

 پژوهش
 سمت مدت

1 

بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراکز 

شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در  بهداشتي درماني

 1311سال 

 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 گیالن يپزشک

 همکار طرح 1311 1316

2 
بررسي تاثیر داروهاي کاربامازپین و اکسکاربازپین بر روي وزوز گوش 

 بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  امیرالمومنین )ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

اه علوم دانشگ

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

3 
بررسي فراواني اختالالت تعادلي در سالمندان مناطق روستايي شهرستان 

 1311رشت در سال 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

4 
بررسي تاثیر دگزامتازون و ترانکسامیک اسید بر میزان ادم و اکیموز بعد 

 مل رينوپالستياز ع

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

5 
 spreaderبررسي میزان مقاومت راه هوايي فوقاني به دنبال استفاده از  

graft در بیماران رينوپالستي 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

6 

ريايي و قارچي نمونه هاي حاصل از بیماران بررسي فراواني عوامل باکت

جراحي شده به دلیل انسداد مزمن اکتسابي مجراي اشکي در 

 بیمارستان امیرالمومنین )ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

1 
بررسي اثر راديوتراپي ناحیه قاعده جمجمه و نازوفارنکس بر آزمونهاي 

 و تشخیص بويايي بیماران آستانه 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

1 

بررسي عوامل مرتبط با تمايالت دانشجويان پزشکي در انتخاب رشته 

 1311تخصصي در سال 

 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرحهمکار  1311 1311

1 

لینگوال در درمان خروپف  -ارنژيالبررسي اثر تمرينات ورزشي اوروف

اولیه ي مبتاليان مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني  

 امیرالمومنین )ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

11 
 6بررسي میزان رضايت مندي بیماران تحت عمل جراحي سپتوپالستي، 

 درماني امیرالمومنین )ع( رشت ماه پس از عمل در مرکز آموزشي

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

11 

بررسي کانال نازوپاالتین در توموگرافي کامپیوتري با دسته اشعه 

مخروطي در يک جمعیت گیالني مراجعه کننده به مرکز راديولوژي 

 فک و صورت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 نالیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311

12 

بررسي تنوعات آناتومیک  سینوس هاي پارانازال در توموگرافي 

کامپیوتري با دسته اشعه مخروطي بیماران مبتال به رينوسینوزيت 

 11تا  11از تیر ماه  مزمن 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرح همکار 1311 1311
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13 

بر اساس  2نوع  ابتيبه د انيدر مبتال ييشنوا تیوضع يا سهيمقا يبررس

 ينایپورس مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیکنترل قند خون در ب

 رشت شهر

 طرح همکار 1311 1311 رشت يقانون يپزشک

14 

بررسي اختالالت اتورينوالرنگولوژيک در سالمندان مناطق روستايي شهر 

 رشت

 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 طرحهمکار  1312 1311

15 

 هیشدت خروپف اول يبر رو نگواللی الياورو فارنژ ناتياثرات تمر يبررس

)ع(  نیرالمومنیام  يدرمان يمراجعه کننده به مرکز آموزش مارانیب

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار طرح 1311 1311

16 

کموتراپي و عوامل مرتبط  -بررسي فراواني موکوزيت ناشي از راديوتراپي

هاي حفره دهان ونازوفارنکس با آن در بیماران مبتال به کارسینوم

 ارجاع شده به بیمارستان رازي رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار طرح 1313 1311

11 
مقايسه فراواني رينیت آلرژيک در بیماران مبتال به اسکیزوفرني با گروه 

 1312-ر مراجعین به مراکز بهداشتي استان گیالنکنترل د

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار طرح 1314 1312

11 

مقايسه کیفیت زندگي مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به رينیت 

آلرژيک با گروه کنترل در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین )ع( 

 رشت

 تحقیقات معاونت

علوم  دانشگاه

 النیپزشکي گ

 همکار  طرح 1314 1312

11 

بررسي رابطه شدت رينوسینوزيت پولیپوئید مزمن با شدت آسم در 

بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني رازي و 

 امیرالمومنین)ع( شهر رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

طرحهمکار  تا کنون 1312  

21 

بیماريهاي همراه در بیماران مبتال به رينیت آلرژيک در بررسي فراواني 

 بیمارستان امیرالمومنین  ENT-HNSمراجعین به بخش و درمانگاه 

 1312-1313)ع( رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار  طرح 1313 1312

21 

بررسي مقايسه اي کیفیت خواب، خستگي و عملکرد جنسي در بیماران 

بیمارستان  –به رينیت آلرژيک با گروه هاي کنترل مبتال

 1312-1313امیرالمومنین 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار  طرح 1314 1312

22 
بر رشد سلولهاي اپي تلیال پولیپ بیني در  avastineبررسي اثر فراواني 

 شرايط آزمايشگاهي

 تحقیقات معاونت

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1313

23 

بررسي مقايسه اي کیفیت خواب، خستگي و عملکرد جنسي در بیماران 

 –مبتال به رينیت آلرژيک قبل و بعد از درمان رينیت آلرژيک

 بیمارستان امیرالمومنین )ع(

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1315 1312

24 

در مبتاليان به رينوسینوزيت مزمن  vitD-OH-25مقايسه سطح سرمي 

با و بدون پولیپ در  مراجعین به درمانگاه گوش، حلق و بیني مرکز 

 آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1314 1312

25 
بررسي مقايسه اي سبک زندگي مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم 

 شکي گیالنپز

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح مجري 1314 1313

26 
بررسي مقايسه فراواني حساسیت به آسپرين در افراد با وبدون پولیپ  

 بیني

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1313

21 
ر بیماران بررسي فراواني نسبي رينوسینوزيت هاي قارچي آلرژيک د

مبتال به پولیپوز بیني کانديداي جراحي در بیمارستان امیرالمومنین 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 
 همکار طرح 1314 1313
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 رشت

 

النیگ  

21 

بررسي اثر جراحي آندوسکوپیک سینوس بر کیفیت زندگي بیماران مبتال 

 ستانبیمار ENTبه رينوسینوزيت مزمن در مراجعین به درمانگاه 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1314 1313

21 

بررسي فراواني سوش هاي باکتريايي وقارچي و الگوي مقاومت آنتي 

بیوتیکي در بیماران مبتال به سینوزيت مزمن بعداز عمل جراحي 

 سینوس مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1313

31 

% با کرم کلوتريمازول 1بررسي مقايسه اثر درماني کرم  مايکونازول  

% در درمان اتومايکوزيس در مراجعین به درمانگاه گوش، 1

 حلق و بیني مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

نالیگ  
 همکار طرح 1314 1313

31 

بررسي اثر آدنوئیدکتومي/تونسیلکتومي بر عملکرد قلبي بر اساس 

شاخص هاي اکوکارديوگرافي در کودکان مراجعه کننده به مرکز 

 1311آموزشي درماني امیرالمومنین)ع( رشت در سال 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرحهمکار  تاکنون 1313

32 
 کيدار مزمن با  رضربانیبر شدت وزوز گوش غ يطب سوزن ریتاث يبررس

 دو سوکور ينیبال ييکارآزما

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرحهمکار  3131 3131

33 
بررسي اندوسکوپیک وارياسیون هاي آناتومیک سینوس اسفنوئید، ناحیه 

 1311 -سلّا و هیپوفیز در اجساد بالغ پزشکي قانوني رشت

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرحهمکار  1314 1314

34 
فراواني بیماران مبتال به پولیپوز بیني مراجعه کننده به بیمارستان 

 امیرالمومنین شهر رشت 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح همکار تاکنون 1314

35 
-شهر رشت مدارس در داييمقطع ابت آموزان دانش شنوايي غربالگري

1314 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح همکار 1315 1314

36 

بررسي  مقايسه اي نتايج تست هاي تعادلي در سالمندان با و بدون 

 شکستگي هیپ

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1314

31 

به سرطان مراجعه کننده به مراکز بررسي سبک زندگي افراد مبتال 

 آموزشي درماني شهر رشت

 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1315

31 

بیني مرکز  گلو و ارزيابي ريسک فرايندهاي منتخب بخش اورژانس گوش،

درماني امیرالمونین با روش تحلیل حاالت و اثرات خطاي  -آموزشي

 1314-مراقبت سالمت 

 تحقیقات معاونت

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1315

31 

 يمقاومت آنت يو الگو يو قارچ ييايباکتر يآلودگ يفراوان يبررس

 وپیت نیحاصل از کشت بادک يها در نمونه ها يباکتر يکیوتیب

در  ينوستوميستوریتحت داکروس مارانیدر ب ياشک يمجار

 )ع( رشت. نیرالمومنیام  مارستانیب

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  
 طرحهمکار  1314 1313

41 

از نظر اسکار پس از رينوپالستي باز  Inverted-V و V مقايسه دو برش

 –در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( رشت

 1314-15سال 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح ونتاکن 1315
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41 
بررسي فراواني معیارهاي میگرن در افراد مبتال به منییر مراجعه کننده به 

 1314-15بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهر رشت 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح همکار تاکنون 1314

42 
-شهر رشت مدارس در مقطع ابتدايي آموزان دانش شنوايي غربالگري

1314 

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1315 1313

43 
و  نیتیدرمان وزوز گوش به صورت منفرد با فلوکس ياثربخش يبررس

 و آلپرازوالم نیاکسکاربازپ يبا داروها يبیترک

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1314

44 

ا درماني گروهي بر امید به زندگي مبتاليان به ايدز استان اثربخشي معن

 گیالن

 

 سازمان بهزيستي 

النیگ  طرحمجري  1313 1312 

 بررسي ارتباط سالمت روان و سرمايه اجتماعي در بیماران مبتال به ايدز 45
 سازمان بهزيستي 

النیگ  
 مجري طرح 1315 3131

46 
ت در ارتقاء سبک زندگي و طراحي و ارزيابي مداخله مبتني بر اينترن

 توانمندسازي همیاران سالمت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

انتهر  

 طرح مجري 1315 1313

 بر توانمندسازي همیاران سالمت "مسیر موازي"اثربخشي مدل  41

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

انتهر  

 مجري طرح تاکنون 3135

41 
وانمندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي بررسي ارتباط سبک زندگي و ت

 گیالن

 تحقیقاتمعاونت 

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح مجري تاکنون 3135

41      

51      

51  

 

   

52      

53  
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 اب:تألیف،تدوين، تصحیح و ترجمه کت -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات  نوع کتاب عنوان کتاب رديف

 چاپ 

اسامي همکاران به ترتیب  ناشر

درج در شناسنامه علمي 

 کتاب
  ويرايش ترجمه تالیف

 

1 
 1   * سیالوره )بزاق ريزش(

انتشارات گپ؛ 

1311 

 دکتر سید ابراهیم نقوي

يدکتر شادمان نعمت  

 

2 

راهنما و الگوي عملکرد 

مبتني بر شواهد 

 پرستاري

 *  1 
روشن انتشارات 

1314؛ کتاب  

 دکتر میر محمد جاللي

 دکتر فتانه بخشي

 دکتر ربابه سلیماني
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 :چاپ شده  مقاالت -7

ف
دی

ر
 

 همكار)ان( نام و مشخصات  نشریه نوع مقاله عنوان مقاله 

1 
ارزيابي فاکتورهاي تنش زا در آموزش 

بالیني از ديدگاه دانشجويان پرستاري 

 دانشگاه علوم پزشکي اردبیل

 تحقیقاتي 

ي مجله دانشکده پرستار

، 1ه ، شماره ، دوراردبیل

 44-31، 1311فروردين  

 

2 
نتايج تونسیلو تومي باراديو فرکانس در 

 بزرگساالن  مبتال به تونسیلیت راجعه 
 تحقیقاتي

مجله علوم پزشکي رازي 

, 11, شماره 11دوره 

 52-44؛  1311شهريور

کوشا، رحمت اله  میعبدالرح ،يشادمان نعمت

 ،يهوشنگ گرام ،يمحمد جالل ریبنان،م

 يکوشا، فتانه بخش مین کاظم نژاد، نساحسا

3 
بررسي ارتباط بین رينیت آلرژيک و 

 اوتیت میاني مزمن چرکي 
 تحقیقاتي

مجله دانشگاه علوم 

, 21پزشکي گیالن؛  دوره 

, 1311, پائیز 11شماره 

14-11      

 لیاسماع ،يشادمان نعمت ،ينقو میابراه دیس

 میعبدالرح ب،یشک يرضا جعفر ،يعسکر

فتانه  ،يمت اله بنان، نعمت اله عراقکوشا،رح

 يبخش

4 
 روي بر لیپیدمي ديس اثرات

 صدا/ و سر از ناشي شنوايي کاهش
 تحقیقاتي

 يمجله علوم پزشک

، شماره 11دوره  ،يراز

1311، بهمن 12  

 نیآبت ،يمحمد جالل ریرحمت اله بنان، م

مهرداد، رضوان  يمجتب دیس درزاده،یح

يفتانه بخش ،يمزگ دیسف يروح  

5 
ضخامت پوست  کیسونوگراف سهيمقا

در دو  ينوپالستير مارانیب ينینوک ب

 يروش با و بدون جراح

 تحقیقاتي

مجله دانشگاه علوم 

سال  ن؛يقزو يپزشک

، 2شانزدهم، شماره 

 21-21،  1311تابستان 

احمد  ،يرحمت اله بنان، شادمان نعمت

 ،ياحسان کاظم نژاد، حسن کردار زاده،یعل

 يفتانه بخش

6 
ررسي مراقبتهاي پس از تراکئوستومي ب

 در بیمارستانهاي شهر رشت
 تحقیقاتي

مجله دانشگاه علوم 

 22؛ دوره پزشکي گیالن

؛  12تیر  -16شماره

 39  - 32 اتصفح
 

اله بنان،احسان کاظم  ،رحمتيشادمان نعمت

 طراوت ،فرزانهينژاد،هما موحد

1 
-تاثیر تمرين ورزشي اوروفارنکس

 وپف اولیهلینگوال در درمان خر
 تحقیقاتي

مجله دانشگاه علوم 

، 22. دوره پزشکي گیالن

؛ 12 دي  - 11شماره 

  12-65صفحات 

 

کوشا، دکتر  میعبدالرح ،دکتريشادمان نعمت

 يدکتر سولماز خراسان ،يهوشنگ گرام

پور، فاطمه ستوا،  يسلطان لیمقدم، دکتر سه

 يفتانه بخش

1 
عوامل مرتبط با تمايل دانشجويان پزشکي 

  يتخصص رشته ر انتخابد
 تحقیقاتي

دو فصلنامه پژوهش در 

آموزش علوم  پزشکي؛ 

, شماره بیست و سهدوره 

, پائیز و زمستان 11

21-36؛1312  

ماهدخت  ،يقیخوشرنگ، محمد حق نیحس

ي, رضا عرفاني, شادمان نعمتيطاهر  

 تحقیقاتي ينوپالستيبا ر جهیارتباط سرگ 1

مجله دانشگاه علوم 

، 23دوره . پزشکي گیالن

؛ 13تابستان  - 11شماره 

  14-66صفحات 

 

 ،احسانيمحمد جالل ری،ميشادمان نعمت

 يفرخ پ الی،هيکاظم نژاد،فتانه بخش
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11 
بررسي اختالل شنوايي در سالمندان 

 مناطق روستايي شهرستان رشت

مجله دانشگاه علوم  يقاتیتحق

، 24. دوره النیگ يپزشک

؛ 14تیر   - 14ه شمار

  21-24صفحات 

میر محمد جاللي، هوشنگ گرامي،شادمان 

 بنان، اله رحمت  داداشي، ارسالن  نعمتي،

 نژاد،معصومه کاظم احسان کريمي، زهرا

 بخشي پستادست،فتانه

11 

 

بررسي تظاهرات بیني، سینوس، حنجره و 

سر و گردن در سالمندان مناطق روستايي 

1312شهرستان رشت در سال   

 

 

 

 تحقیقاتي

وم مجله دانشگاه عل

، ره دهم. دوقم يپزشک

 شهريور - ششمه شمار

 15-13؛ صفحات 15

رحمت اله بنان، شادمان نعمتي، ارسالن 

داداشي، عالیه صابري، زهرا کريمي، معصومه 

پستادست، فتانه بخشي، هديه رمضاني، 

 فاطمه نظام دوست

12 
 رفتارهاي ارتقاء دهنده ي سالمتبررسي 

انشگاه و عوامل مرتبط با آن در کارکنان د

 علوم پزشکي گیالن

 سابمیت مجله سالمت کار ايران تحقیقاتي

13 

کاربرد مدل فرانظري در شناخت عوامل 

مرتبط با فعالیت فیزيکي سر حلقه هاي 

صالحین بسیج جامعه پزشکي استان 

 گیالن

 سابمیت مجله طب نظامي تحقیقاتي

14 

The Relationship between 

Individual Empowerment and 

Health-Promoting Lifestyle among 

Female NGOs of Guilan Province 

 

pubmed ephysician در دست چاپ 

15 
How does the psychological 

empowerment of NGO women in 

Iran work? Designing a tool 
pubmed ephysician در دست چاپ 

16 
The effectiveness of logo therapy 

on life expectancy of AIDS 

patients 

pubmed Aids care 
 سابمیت 

 

11 
Clotrimazole versus Myconazol 

Creams in Patients with 

Otomycosis: A placebo-controlled 

clinical study in north of Iran 

ISI 
Eur Arch 

Otorhinolaryngol 
 سابمیت

11       

11     

21     

21     
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 :مقاالت در همايش ها و کنفرانس هاي داخلي و خارجي -1

 تاريخ ارائه ارائهنوع  عنوان مقاله رديف

عنوان همايش  يا 

کنفرانس و محل 

 برگزاري

 همکار)ان(

1 

بررسي عوامل موثر بر نحوه 

مراجعه زنان باردار به مراکز 

بهداشتي شهر رشت از ديدگاه 

 آنان

 1311 پوستر
زنان و  کنگره بین المللي

  نازايي؛ مشهد
 

2 
مراقبتهاي پس از 

 تراکئوستومي 
 1311 پوستر

کنگره ملي حاکمیت 

 بالیني  تبريز
 

3 

سبک زندگي ارتقاء دهنده 

سالمت در کارکنان 

دانشگاههاي علوم پزشکي 

 اصفهان و گیالن

 1315آذر  سخنراني
همايش سبک زندگي 

 سالم گیالن/ بندر انزلي
 

4 
سبک زندگي کارکنان 

 بیمارستانهاي روانپزشکي  
 1315آذر  پوستر

همايش سبک زندگي 

 سالم گیالن/ بندر انزلي
 

5 

مداخله مبتني بر اينترنت در 

سبک زندگي و عادات تغذيه 

زنان میانسال  BMIاي سالم و 

 استان گیالن

 1315دي  پوستر
کنگره بین المللي 

مطالعات اجتماعي 

 سالمت/ شیراز

 

       
      
      
      

 عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي: -11

ف
دي

ر
 

 نام مجمع
موضع 

 فعالیت
 شهر و کشور مبداء نوع فعالیت

 مدت

 تا از

 عضو   نظام پرستاري 1
نظام پرستاري کشور/ 

 تهران
 کنون 1316

 عضو   انجمن علمي پرستاري 2
 انجمن علمي پرستاري/

 تهران
 کنون 1311

3 

ش انجمن علمي آموز

بهداشت و ارتقاي 

 سالمت
 تا کنون 1311 ايران/ تهران عضو  

 تا کنون 1311دانشگاه علوم پزشکي  شورايعضو  مرکز تحقیقات گوش و  4
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حلق و بیني و جراحي 

 سرو گردن

 گیالن پژوهش

 فعال عضو  بسیج جامعه پزشکي 5
دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تا کنون 1311

6 
هسته آموزش معاونت 

 درمان
 عضو 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تا کنون 1311

1 
سبک زندگي کارگروه 

 سالم 
 عضو 

وزارت بهداشت، درمان، 

 آموزش پزشکي
1311 1313 

1 
سبک زندگي کارگروه 

 سالم
 عضو  

 بسیج جامعه پزشکي

 گیالنع.پ.
 کنونتا  1313

1       

11       

 
      
      
      

          

 

 هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي: ورهشرکت در د-11

ف
دي

ر
 

 نام دوره نوع دوره

 توضیحات تاريخ برگزاري محل برگزاري

ي
زش

مو
آ

ي 
ش

وه
پژ

 

ي
راي

اج
 

 

1  *  

دوره روش تحقیق / 

 سطح مقدماتي

 

دانشکده پرستاري دانشگاه 

 نع.پ.گیال

1315  

 

2  *  

دوره روش تحقیق / 

 سطح متوسط

 

معاونت پژوهشي دانشگاه 

 نیالع.پ.گ

1311  

 

3  *  

اصول  آمار حیاتي و 
SPSS 

 

 ENT-HNSمرکز تحقیقات 

 بیمارستان امیرالمومنین)ع(

در بهار و تابستان 

1311  

4  *  
کارگاه نرم افزار 

Endnote 

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

11/15/1311  

5  *  
مطالعات کیفي در 

تحقیقات علوم اجتماعي 

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوري
1311  
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 داشتو به

6  *  

تحلیل داده هاي کیفي با 

استفاده از نرم افزار 

 11مکس کیودا 

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوري
1311  

1  *  SPSS 1312 جهاد دانشگاهي تهران مقدماتي  

1  *  SPSS 1312 جهاد دانشگاهي تهران پیشرفته  

1 *   
و آموزش استراتژيهاي 

 فنون تدريس

زشکي  و دانشگاه علوم پ

خدمات بهداشتي درماني 

 انتهر

1312  

 مهارت لیزرل * *  11
موسسه علمي آموزشي کیش 

 مهر تهران
1313  

 EndNoteمهارت   * * 11

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 نتهرا

1313  

12 * *  
ابزارسازي و کارگاه 

 روانسنجي ابزار

علوم پزشکي  و دانشگاه 

خدمات بهداشتي درماني 

 کرمانشاه

1314  

13 * *  
ابزارسازي و کارگاه 

 روانسنجي ابزار

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 تهران

1314  

 کارگاه داوري و نقد مقاله   * 14

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 تهران

1314  

15 *   
جوي کارگاه جست و

  3و2و1منابع الکترونیک 

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 تهران

1314  

16 *   

کارگاه جست وجوي 

پیشرفته جهت انجام 

 مطالعات مروري نظام مند

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 تهران

1314  

 STATAنرم افزار     11

دانشگاه علوم پزشکي  و 

اشتي درماني خدمات بهد

 تهران

1315  
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 ي:فعالیتها و تجارب حرفه ا-21
رد

 يف
 تاريخ  نوع فعالیت

 1371تیر  -1376تیر  گذراندن طرح نیروي انساني پرستاري در سازمان بهزيستي گیالن 1

2 
سال به عنوان کارشناس پیشگیري از معلولیتها و اعتیاد در  6سابقه کار به مدت حدود 

 ان بهزيستي گیالنسازم

شهریور  -1371تیر 

1313 

 سابقه کار به عنوان پرستار و سوپر وايزر کنترل عفونت در بیمارستان شفا 3
 -1313شهریور 

 1313آذر

 تا کنون 1313آذر ENTسابقه کار به عنوان مدير پژوهشي مرکز تحقیقات  4

 1317آبان  يي ع.پ.گیالندانشجويي پرستاري و ماما -داور دانشجويي اولین همايش علمي 5

 1317آبان  دانشجويي پرستاري و مامايي ع.پ.گیالن -عضو کمیته علمي اولین همايش علمي 6

 تا کنون  1313 همکاري با کمیته هاي علمي پژوهشي همايش هاي بسیج جامعه پزشکي گیالن 1

 1332تا  1313 شرکت در ويزيت هاي رايگان بسیج جامعه پزشکي گیالن 1

1 
ب رتبه سوم دانشجويان فارغ التحصیل کارشناسي ارشد پرستاري  دانشگاه علوم کس

 پزشکي گیالن
1317 

 1331 کسب عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه علوم پزشکي گیالن 11

 تا کنون 1377 دريافت تشويق نامه از بهزيستي کشور، بهزيستي گیالن و دانشگاه علوم پزشکي گیالن 11

 1335تا  1331 در طول دوره تحصیلي دکتري تخصصي کسب معدل الف 12

13   

14   

15   
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