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سال3

7731

 تب کىًن ديرٌ سًم99ریئس َیئت مذیرٌ وظبم پرستبری ضمبل استبن ا غربی ايل

-
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عنوان مقاله

نام نطریه

سال
انتطار

Functional Evaluation of Multiple Sclerosis Patients in Khoy
(IRAN)

The Open Public Health
Journal

Comparison of the Risk Factors for Occupational Exposure
to Sharp Objects and Discharge Patients among Internal
and Surgical Wards Nurses in Khoy Hospitals
RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME AND MENTAL
HEALTH AMONG STUDENTS OF KHOY UNIVERSITY
MEDICAL SCIENCES

Transylvanian

EXPLORING THE CONSEQUENCES OF THE HEALTHCARE
PERSONNEL'S EXPOSURE TO INJURIES RESULTING FROM

2018

2018

Pharmacophore
2017

Pharmacophore

2017

EXPOSURE TO SHARPS INJURIES: CONTENT ANALYSIS
THE EFFECTS OF TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO
NURSING STUDENTS ON THE QUALITY OF CARE FOR
PATIENTS
THE ROLE OF SPIRITUAL HEALTH ON HEALTH SYSTEM
STAFFS’ JOB SATISFACTION

Evaluating the understanding of nurses regarding pain
management in neonatal units and special neonatal units
of Qamar Monir Bani Haeshem Hospital in
Khoy, Iran

Pharmacophore

2017

The Journal of Urmia
University of Medical
Sciences

2017

Annals Tropical Medicine
and public Health

2017

Utilizing the information and communication technology
as a learning tool for students

COMPARING THE EFFECT OF ICE MASSAGE AND
ACUPRESSURE ON THE INTENSITY OF THE VENIPUNCTURE
PAIN IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Nursing Students' Viewpoints on Teacher Evaluation in
Urmia University of Medical Sciences, Iran: Content
Analysis
Factors associated with needlestick injuries in health care
occupations: A systematic review

Effect of sleep hygiene education on sleep quality in
hemodialysis patients

The prevalence obsessive-compulsive disorder in students
in Khoy University in 2013
THE ATTITUDE OF STUDENTS OF NURSING AND PUBLIC
HEALTH FACULTY ON THEIR TEACHERS’EVALUATION, 2011
Study of lowback pain prevalence in nurses who work in
khoy hospitals in 1386

Perception of body image in students and related factors
Quality of life among chemotherapy patients admitted to

Annals Tropical Medicine
and public Health

2017

International Journal of
Pharma and Bio Sciences

2017

J Qual Res Health Sci

2017

Journal of clinical and
diagnostic research

2016

Journal of clinical and
diagnostic research

2016

Iranian
Journal
Psychiatric Nursin

2013

of

Proceedings of the 1st
Congress of Quality of life
in Tarbiat Modares
Journal of Gorgan Bouyeh
Faculty of Nursing &
Midwifery
The Journal of Urmia
Nursing and Midwifery

2013

2008

2010

2005

2011

2006

2007

selected hospitals in Tabriz

Faculty
The Journal of Urmia
Nursing and Midwifery
Facult
The Journal of Urmia
Nursing and Midwifery
Faculty
Journal of Urmia Nursing
And Midwifery Faculty

ASSESSMENT OF THE STRESSORS AND COPING
MECHANISM IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS
UNDER HEMODIALYSIS IN KHOY CITY 2011
The effect of education on knowledge and utilization of
folic acid in women referring to Khoy city health centers
Stress Level and coping with in patients suffering
myocardial infarction

فصلنامو علمی دانشکده پرستاری و
مامایی بینجند

مقاالت چاپ شذه به زبان فارسی

بررسی فراياوی يعًامل خطر زای تمبس بب اجسبم تیس يترضحبت بیمبر در داوطجًیبن داوطگبٌ علًم پسضکی اريمیٍ سبل -6191
6198

بررسی سبک زوذگی بیمبران قبل از ابتال بٍ سکتٍ قلبی بستری در بخص َبی بعذ از سی سی یً فصلىبمٍ صببریه داضکذٌ
پرستبری ي مبمبیی اراک6188
بررسی افسردگی در بیه داوطجًیبن پرستبری داوطکذٌ پرستبری فصلىبمٍ علمی داوطکذٌ پرستبری ي مبمبیی بیرجىذ 6188

طرحهای تحقیقاتی

سال

عنوان طرح

6931
6931

تثثیي فشایٌذ هَاجِْ پشػتاساى تا ًیذل اػتیک(تحلیل هحتَا)
تشسػی دسک پشػتتاساى اص هتذیشیت دسد دس تختؾ ّتای ًتَصادى ٍ ٍیتظُ ی ًتَصاداى دس
تیواسػتاى قوشتٌی ّاؿن خَی
تشسػتتی هقایؼتتِ ای ػَاهتتل خ تتش صای ًیتتذل اػتتتیک ؿتتذى دس پشػتتتاساى تتتا یٌی
تیواسػتاًْای جٌشال ٍداخلی ؿْشػتاى خَی

6931

6931
6931
6931
6936
6936
6931
6933
6933
6933
6933
6933
6931
6939

ًقؾ ػالهت هؼٌَی دس سضایت ؿغلی کاسکٌاى
ه ا ؼِ دیذگاُ ٍ تجشتِ تا یٌی کادس دسهاًی ؿْشػتاى ختَی ًؼتثت تتِ تؼتتشّای الصم
حضَس ّوشاُ دس صهاى احیاء
تشسػی دیذگاُ داًـجَیاى داًـکذُ پشػتاسی ٍ تْذاؿتت ختَی دس سات تِ تتا اسصؿتیاتی
اػاتیذ
تشسػی ػَاهل تٌؾصا ٍ ؿیَُّای ت اتقی دس تیواساى هثتال تِ ًاسػایی هضهي کلیِ تحتت
ّوَدیا یض دس ؿْشػتاى خَی
ًـاًِ ّا  ،هٌاتغ اػتشع ٍ سٍؽ ّای ت اتقی تا اى دس کَدکاى هذاسع
تشسػی کیفیت ثثت گضاسؿات پشػتاسی ّوکاس اصلی
تشسؿی ؿیَع ٍ ػلل ٍ سٍؽ ّای خَدکـی
ه ا ؼِ دیذگاُ کادس دسهاًی ًؼثت تِ حضَس ّوشاُ دس صهاى احیا
تشسػی دیذگاُ پشػتاساى دس استثاط تا اسصؿیاتی ػا یاًِ کاسکٌاى
تشػی ػَاهل تٌؾ صا ٍ ؿیَُ ّای تقاتلی ػاصگاساًِ تیواساى ّوَ دیا یضی
تشسػی ػٌذسم فشػَدگی ؿغلی ٍ ػَء سفتاس تا کَدکاى دس صًاى ؿاغل ؿثکِ تْذاؿت
تشسػی سفتاس ّای پش خ ش تْذاؿتی دس داًؾ اهَصاى دختش
تشسػی ػثک صًذگی تیواساى هثتال تِ ػکتِ قلثی

شرکت در کنگره و همایشهای ملی:

سال
6931
6939
6939
6931

عنوان همایص

عنوان مقاله ارائه ضذه

ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی خَی طشاحی تشًاهِ خَد هشاقثتی دس تیواساى هثتال تِ ػکتِ قلثی
کیفیت صًذگی تیواساى تحت ؿیوی دسهاًی
ّوایؾ ػشاػشی داًـگاُ تشتیتت هتذسع ٍ تاثیش اهَصؽ اػتفادُ اص اػیذ فَ یک دس صًتاى هشاجؼتِ کٌٌتذُ تتِ
هشاکض تْذاؿتی
ؿاّذ
ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی خَی
ػادات غزایی تیواساى هثتال تِ ػکتِ قلثی
اپیذهیَ َطی ایذص
ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی

6931

ّوایؾ هٌ قِ ای داؿگاُ اصاد اػالهی اتْش

تشسػی اػتشع ٍ سٍؽ ّای هقاتلِ تا آى

6931

ّوایؾ هلی ػاصهاى ّالل اّوش آ غشتی

ضٍم طشاحی تشًاهِ چـن اًذاص صفش دس ػٌذ تَػؼِ کـَسی

6931

ّوایؾ هٌ قِ ای داؿگاُ اصاد اػالهی خَی

6931

ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی هشًذ

تاثیش تشًاهِ خَد هشاقثتی طشاحی ؿذُ دس تیواسا ى هثتال تِ ػتکتِ
هغضی
تشسػی ػثک صًذگی صًاى هثتال تِ ػکتِ قلثی

6931

کٌگشُ ػشاػشی تاصُ ّای قلة

تشسػی ػثک صًذگی تیواساى هثتال تِ ػکتِ قلثی

6931

ّوتایؾ هٌ قتِ ای داًـتگاُ ػلتَم پضؿتتکی تشسػی هقایؼِ ای دٍ سٍؽ اساهؼاصی تٌؼَى ٍ ارکاس هؼتحثی تتش
اض شاب
اسٍهیِ
کاستشد طٍسًال اًؼکاػی تِ ػٌَاى ؿیَُ ًَیي
جـٌَاسُ ؿْیذ ه ْشی ؿیشاص

6933
6933
6933
6933

ّوایؾ ػشاػشی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صاتل تشسػی سیؼک فاکتَس ّای تیواساى دیاتتی
ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی خَی حجاب ٍ ًقؾ آى دس ػالهت سٍاى
ّوایؾ هٌ قِ ای داًـگاُ اصاد اػالهی خَی ًقؾ صى دس استقاء هؼٌَی جاهؼِ
ّوتتایؾ ػشاػتتشی داًـ تگاُ ػلتتَم پضؿتتکی کیفیت هشاقثت ّای پشػتاسی دس ؿیفت ّای کاسی
کشدػتاى
سػایت اػتاًذاسد ّای ایوٌی دس تضسیقات ػضالًی
ّوایؾ ػشاػشی داًـگاُ کشهاى

6931

کٌگتتشُ ایوٌتتی تیواسداًـتتگاُ ػلتتَم پضؿتتکی تضسیقات ایوي ّوایؾ ػشاػشی ایوٌی تیواس
اسٍهیِ
ػَهیي کٌکشُ اػتتاًی پتضٍّؾ ّتای ػلتَم فشٌّگ ایوٌی ؿغلی دس پشػتاساى ؿاغل
پضؿکی
استثاط سفتاسّای تْذاؿتی تا ٍضؼیت تحصیلی
تْذاؿت ٍ ػالهت جَاًاى
کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػی سفتاسّای حشفِ ای پشػتاساى
اسٍهیِ
کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػی حشفِ پشػتاسی تشکیفیت صًذگی صًاى
اسٍهیِ
کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی ػَاهل هَثش تشاسصؿْای حشفِ ای دس داًـجَیاى پشػتاسی
اسٍهیِ
کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػ تی ًگتتشؽ داًـتتجَیاى پشػتتتاسی ًؼتتثت تتتِ اػتتتاًذاسدّای
پشػتاسی
اسٍهیِ

6931

کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی پیـگیشی اص تیواسیْای هضهي
اسٍهیِ

6931

کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػی اسصؿْای حشفِ ای ؿذى دس پشػتاسی
اسٍهیِ
تشسػی هیضاى تکاسگیشی هتتذّای استقتاء ػتالهتی دس داًـتجَیاى
تْذاؿت ٍ ػالهت جَاًاى
پشػتاسی
تشسػی هیتضاى ؿتیَع افؼتشدگی ٍ سات تِ آى تتا ًگتشؽ ٍ ػولکتش
ّوایؾ هلی تْذاؿت ٍ ػالهت جَاًاى

6931

6931
6931
6931
6931
6931
6931

6931
6931

6939
6931

جـٌَاسُ ؿْیذ ه ْشی
ّوایؾ کـَسی ایوٌی دس ًظام ػالهت

هزّثی
اػتفادُ اص سٍؽ اسصؿیاتی دٍ ًفشی تشای کوک تِ داًـجَیاى
تشسػی هیضاى اؿٌایی داًـجَیاى تا دػتَسا ؼول تضسیقات ایوي

6931

ّوایؾ کـَسی ایوٌی دس ًظام ػالهت

تشسػی ػلل هَاجِْ تا تشؿحات تیواس دس داًـجَیاى ػلَم پضؿکی

6931

ّوایؾ کـَسی ایوٌی دس ًظام ػالهت

تشسػی سػایت تْذاؿت دس داًـجَیاى پشػتاسی

6931

کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػی ًقؾ پشػتاساى دس تحَل ػالهت دس پیـتگیشی اص تیوتاسی
ّای هضهي
اسٍهیِ

6931

کٌگشُ تیي ا وللی حشفِ ای ؿتذى پشػتتاسی تشسػی اسصؽ ّای حشفِ ای اص دیذگاُ داًـجَیاى پشػتاسی
اسٍهیِ

1163

پٌجویي کٌکشُ تیي ا وللی هشاقثت ّای ٍیضُ

تغییش پَصیؾ ٍ تاثیش اى دس کٌتشل ادم تیواساى تؼتشی دس ICU

شرکت در همایش ها و کارگاهها و دوره های آموزشی
سدیف

ًام کاسگاُ

هحل

تاسیخ

6

کاسگاُ داًؾ افضایی اػتاداى

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6931

1

آهَصؽ جؼتجَی هٌاتغ ا کتشًٍیک

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6931

9

آهَصؽ تشسػی ه ا ؼات هثتٌی تش ؿَاّذ

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6931

1

آؿٌایی تا قَاًیي ٍ هقشسات هشتَط تِ طشح تَاًوٌذػاصی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6931

1

آهَصؽ هْاست ّای ًگاسؿی تشای اػاتیذ داًـگاُ

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

39

1

کاسگاُ آؿٌایی تا قَاًیي ٍ هقشسات(طشح تَاًوذ ػاصی)

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6936

1

کاسگاُ آهَصؿی اهَصؽ پضؿکی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی هاصًذاساى

6936

3

کاسگاُ آهَصؿی تذٍیي تشًاهِ ػولیاتی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6936

3

سٍؽ تحقیق هقذهاتی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6931

61

گَاّی حضَس دس فؼا یت ّای فشٌّگی – تشتیتی ٍ اجتواػی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6936

66
61

آهَصؽ آهاس ٍ داد ُ پشداصی(ػ ح پیـشفتِ)

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6933

69

آهَصؽ هشٍس ًظام هٌذ

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6933

61

سٍؽ تحقیق هقذهاتی

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6933

61

How to write a scientific paper and it
published

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6933

داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسٍهیِ

6933

61

How to write a scientific paper and it
published

61

اهَصؽ چگًَگی اػتفادُ اص word
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