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 صیلی :سوابق تح

 الف( تحصیالت عالیه

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه محل  درجه علمی گرایش

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

سال ورود به 

 دانشگاه

سال فراغت 

 از تحصیل

کاردانی _  -- پرستاری

 کارشناسی

 3159 3156 ایران مشهد

 

آموزش 

 پرستاری

 

 

داخلی 

 وجراحی

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 مشهد

 

 ایران

 

3107 

 

3101 

 

 

 ایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیلب( پ

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی تاثیر انجام ورزش بر تغییرات قند و چربی 

 خون مددجویان دیابتی

 

 

 پوری هوشمندخانم  کارشناسی ارشد
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 موقعیت های شغلی

 الف( شغل

 رمحل کا نوع استخدام تاریخ استخدام شغل

قائم و شهید بیمارستان  طرح 3150 پرستار بالینی

 کامیاب مشهد

)مامور به خدمت رسمی 3101 مربی پرستاری

) 

 دانشکده پرستاری مشهد

پرستاری دانشکده  پیمانی _رسمی 3101 مربی هیات علمی

 ومامائی قزوین

مرکز تحقیقات بیماری  پاره وقت 3130 عضو هیات علمی 

 های متابولیک قزوین
 

 

 ب( سابقه ارائه خدمات آموزشی

مقطع  مؤسسه محل تدریس

 تحصیلی

 سال تحصیلی تعداد واحد عنوان درس نوع درس

دانشکده پرستاری 

 مشهد ومامائی

حدود هر ترم  داخلی _جراحی کارآموزی کارشناسی

 واحد  37

3101-3101 

 )یک نیمسال (

دانشکده پرستاری 

 ومامائی قزوین

تئوری  کارشناسی

 یوکارآموز

هرترم حداقل  داخلی _جراحی

 واحد35

 تاکنون3101

دانشکده پرستاری 

 ومامائی قزوین

کارشناسی 

 ارشد

  3-1هرترم بین  پرستاری ویژه تئوری

 واحد

3139 

      
 

 ج( سوابق اجرایی

 تا تاریخ از تاریخ مکان فعالیت سمت

برنامه ریزی  مسئول 

 تئوری دروس

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

3105 3100 

دانشکده پرستاری  مسئول اساتید راهنما

 ومامائی قزوین

3137 3139 

دانشگاه علوم پزشکی  استاد راهنما

 قزوین

3137 3193 

دانشگاه علوم پزشکی  مدیر گروه پرستاری

 قزوین

3136 3130 

دانشگاه علوم پزشکی  مدیر تحصیالت تکمیلی

، دانشکده  قزوین

 پرستاری و مامایی

3139 3197 

دانشکده  یآموزش معاون

  ییو ماما یپرستار

 یدانشگاه علوم پزشک

، دانشکده  نیقزو

ییو ماما یپرستار  

3197 3191 

 

 

 

 

 



 تشویق ها و احراز مقام ها

 تاریخ دریافت مقام اهدا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

دانشگاه علوم  روزپرستار پرستارنمونه

 پزشکی قزوین

وزیربهداشت 

 ودرمان

 

دانشگاه علوم  روز معلم د نمونهاستا

 پزشکی قزوین

 3105 نماینده ولی فقیه (

دانشگاه علوم  روزپزوهش پزوهشگربرگزیده

 پزشکی قزوین

 3131 معاونت پزوهشی

 پژوهش نمونه

 

 

 روز پژوهش

 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی

 معاونت پژوهشی

 

 

3130 

 

 

جهت مشاوره   در انجام  تقدیر نامه
گی پژوهشی میزان افسرد

زرهی  61سربازان در لشگر 
 قزوین

 

ریاست ومحترم دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکی
 پرستاری و مامایی قزوین  

 
6831 

دانشگاه علوم  روز معلم استاد نمونه

 قزوین پزشکی

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی

3139 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم  روز معلم استاد نمونه

 قزوین پزشکی

ریاست دانشگاه علوم 

 شکیپز

3193 

 

 

 

 

 ثبت اختراع و نوآوري

 شماره دفتر ثبت اختراع تاریج ثبت در ایران  حيطه كاري عنوان
اكسترنال فیکساتور پوششی با 

 قدرت نوتوانی 
 70995 8811اردیبهشت  ارتوپدي 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها



 تا تاریخ از تاریخ مکان نوع همکاری نام کمیته یا شورا

عضوکمیته 

 ارزشیابی درونی

 تاکنون 3136 دانشکده پرستاری عضو

 EDOعضو کمیته 

 سرفصل دروس

دانشگاه علوم  عضو

 پزشکی قزوین

3136 3130 

عضو کمیته 

 امتحانات 

دانشگاه علوم  عضو

 پزشکی قزوین

 تاکنون 3136

عضو کمیته پژوهش 

 EDOدر آموزش 

 تاکنون 3197 دانشکده پرستاری عضو

هش شورای پژو

مرکز تحقیقات 

بیماری های 

 متابولیک 

 تاکنون 3133 مرک تحقیقات عضو

 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

 

 

 

 

نوع  رشته و مقطع تحصیلی  نام دانشجو عنوان پایان نامه 

 فعالیت

 تاریخ 

بررسی  تاثیرانجام تمرین تنفس عمیق بر کیفیت خواب بیماران تحت پیوند 

 4931کز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین عروق کرونر قلب در مر

فاطمه 

 حاجی زاده
کارشناسی ارشد 

 مراقبت پرستاری ویژه

استاد 

 راهنما

3191 

بررسی میزان پذیرش و عوامل موثر بربهداشت دست قبل و بعد از پوشیدن 

 تبریزبیمارستان های  منتخب شهر  ICUدستکش در پرستاران بخش های 

 

شد کارشناسی ار لیال صادقی

 مراقبت پرستاری ویژه

استاد 

 راهنما

3191 

همودیالیز بخش  بیماران همودیالیز بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کفایت

 بیمارستان   لبافی نژاد شهر تهران

تبسم 

 گلستانی
کارشناسی ارشد 

 مراقبت پرستاری ویژه

استاد 

 مشاور

3191 

اران دیابتی تحت مقایسه ارتباط ترس از هیپوگلیسمی با کیفیت زندگی بیم

 درمان با قرص پایین اورنده قند خون و انسولین 

کارشناسی ارشد  طالبی 

 مراقبت پرستاری ویژه

استاد 

 مشاور

3195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه های تحقیقاتی )مصوب و غیرمصوب (



نوع فعالیت در  عنوان طرح

 طرح

مؤسسه محل  ساعات فعالیت

 پژوهش

 غیرمصوب مصوب طول مدت طرح

آگاهی ، نگرش و ی بررس

عملکرد زنان مصرف کننده 

OCP از این روش پیشگیری 

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب 

بررسی آگاهی 

وعملکردافراددیابتی ازنحوه 

تزریق انسولین به 

 خوددرمرکزدیابت قزوین

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب 

  IFبررسی تاثیر جریانات 

بودی زخم )اینترفرنشیال ( بر به

 1و 5های فشاری مرحله 

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب 

بررسی میزان آگاهی و عملکرد 

بیماران دارای گچ از نحوه مرافبت 

 از خود 

معاونت   استاد راهنما  

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب  

بررسی کیفیت زندگی پرستاران 

بیمارستانهای دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

ت معاون  مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب 

بررسی مقایسه اسکراب جراحی به 

روش روتین و مالش دست با الکل 

بر کاهش بار میکروبی دستهای تیم 

جراحی بیمارستانهای آموزشی 

 قزوین

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب ماه 9

بررسی تاثیر انجام حرکات ورزشی 

منظم بر تغییرات قند و چربی و 

 HbA1cقندی شده ( هموگلوبین)

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب ماه 9

بررسی سالمت عمومی زنان 

مراجعه کننده به پایگاههای سالمت 

 دراستان قزوین

معاونت   مجری

پژوهشی 

 دانشگاه

  مصوب ماه9

بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه 

کننده به جشنواره درباره پوکی 

 استخوان

دفتراموربانوان   مجری

 انشگاهد

 غیرمصوب  ماه3

بررسی تاثیر آموزش مدون بر 

پیشگیری از آگاهی و عملکرد 

عوارض گوارشی ناشی از شیمی 

درمانی در بیماران تحت شیمی 

 درمانی بیمارستان کوثر

 غیر مصوب  ماه 1   مجری

بررسی تاثیر آموزش مدون بر  

اصالح عادات تغذیه بیماران 

 دارای دردهای آنژینی در بیماران

 بستری بیمارستان بوعلی 

کمیته تحقیقات   استاد راهنما 

 دانشجویی 

  مصوب  ماه  9

بررسی آگاهی پرستاران از نحوه 

 گزارش نویسی 

معاونت   استاد راهنما 

 پژوهشی 

  مصوب  ماه  9
غربلگری تغذیه ای سالمندان 

 قزوین 

 غیر مصوب     مجری 

 

 
تغذیه ای بررسی وضعیت 

 مینودر قزوینسالمندان منطقه 

کمیته تحقیقات   استاد راهنما

  مصوب  دانشجویی

 

بررسی میزان افسردگی سالمندان 

و    Beckبراساس دو مقیاس 

  استاد راهنما
کمیته تحقیقات 

  مصوب  دانشجویی



GDS  در سالمندان ساکن در

 خانه های سالمندان قزوین

بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی 

یان و پیشرفت تحصیلی دانشجو

 پرستاری قزوین

  مجری
 EDC  دانشگاه   

  مصوب 

 

 

 

بررسی شیوع بیماری های 

متابولیک و ریسک فاکتور های 

آن در ساکنین منطقه مینودر 

 قزوین 

  مجری 
معاونت پژوهشی 

  مصوب  دانشگاه 

 

 

موزش آ تاثیرمقایسه ی 

 الکترونیک و آموزش چاپی

 یدیابتبرمیزان آگاهی بیماران 

 در بت شهر قزویندیا کلینیک

 سال

  مجری 
مرکز تحقیقات 

بیماری های 

 متابولیک 

  مصوب 

مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتال 

اختالل متابولیسم گلوکز )دیابت و 

پره دیابت( با افراد دارای قند 

خون نرمال در ساکنین مینودر 

 قزوین 

 

  مجری 
مرکز تحقیقات 

بیماری های 

 متابولیک 

  مصوب 

ت تغذیه ای بررسی وضعی

سالمندان بستری در بیمارستانهای 

تحت پوشش دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

  مجری 
معاونت پژوهشی 

 مصوب  دانشگاه

 

 

 

 

بررسی تاثیرفرآیند پرستاری اورالندو در 

 اضطراب بیمار ان تحت آندوسکوپی

 

  مجری
معاونت پژوهشی 

  مصوب   دانشگاه

افراد مبتال  یزندگ تیفیک سهیمقا

و  ابتیگلوکز )د سمیالل متابولاخت

قند  ی( با افراد داراابتیپره د

 نودریم نیخون نرمال در ساکن

نیقزو   

معاونت پژوهشی   مجری 

 دانشگاه
  مصوب 

بررسی ارتباط بین ترس از 

هیپوگالسمی و کیفیت زندگی 

بیماران مبیتال به دیابت نوع دو 

که قرص ضد دیابت مصرف می 

 کنند 

مشترک با خانم 

منی مو  

مرکز تحقیقات  

بیماری های 

 متابولیک

  مصوب 

بررسی ارتباط کیفیت خواب با 

 پره دیابت 

مرکز تحقیقات   مجری 

بیماری های 

 متابولیک

  مصوب 

بررسی ارتباط کیفیت خواب با 

 سندرم متابولیک 

مرکز تحقیقات   مجری 

بیماری های 

 متابولیک

  مصوب 

بررسی اپیدمیولوژیک پیامدهای 

ولیک مادری و نوزادی دوران متاب

بارداری و عوامل مرتبط با آن: 

مطالعه متابولیک مادر و نوزاد 

  (QMMNS)قزوین 

مرکز تحقیقات   یکی از مجریان

بیماری های 

 متابولیک

  مصوب در حال اجرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بازآموزی و کار گاه سخنرانی در برنامه

 تاریخ یمحل برگزار عنوان باز آموزی عنوان سخنرانی

روش های ارزشیابی  

 دانشجو  

 31 معاونت پژوهشی  ارزشیابی دانشجو

روش شستشوی دست به 

روش طبی و مالش دست 

(Hand rub  ) 

 31)جمعا کارگاه آموزشی

 دوره ( 

بیمارستان های آموزشی و 

خصوصی و تامین 

 اجتماعی استان قزوین 

3137 - 3130 

مراقبت دستها در پرسنل 

 درمانی  

 31)جمعا گاه آموزشیکار

 دوره (

بیمارستان های آموزشی و 

خصوصی و تامین 

 اجتماعی استان قزوین

3130-3137  

شستشوی دست به روش 

 ظبی و مالش دست 

)جهت  کارگاه آموزشی

دستیاران بیهوشی ، زنان 

 دوره  1و جراحی ( 

 3130 دانشکده پزشکی 

دوره  1دوره باز آموزی )  پرستاری  ارتوپدی 

) 

مارستان تامین اجتماعی بی

 قزوین و تاکستان 

  3136و  3135و  3130

پرستاری بیماری های 

 غدد و داخلی 

 3135 بیمارستان تامین اجتماعی دوره (  1)  بازآموزی

 ()كتواسیدوز
 سخنرانی ( 8)دبیر علمی و 

كارگاه اداره اورژانس های 
 دیابت و اقدامات پرستاری

مركز تحقیقات بیماری های 
دانشگاه   EDCبولیك و متا

 علوم پزشکی

61/4 6833 

 

 هیپراسموالریتی
 سخنرانی 8)دبیر علمی و 

كارگاه اداره اورژانس های 
 دیابت و اقدامات پرستاری

مركز تحقیقات بیماری های 
دانشگاه   EDCمتابولیك و 

 علوم پزشکی

 
44/4/6833 

 هیپوگلیسمی 
 سخنرانی 8)دبیر علمی و 

س های كارگاه اداره اورژان
 دیابت و اقدامات پرستاری

مركز تحقیقات بیماری های 
دانشگاه   EDCمتابولیك و 

 علوم پزشکی

 

86/4/6833 
 

 

 

 

دیابت و مراقبت پرستاری در 
 بیماران دیابتی

 6833مردادماه  بیمارستان تامین اجتماعی بازآموزی دیابت
 
 

 3139 بیمارستان تاکستان بازآموزی دیابت بازآموزی دیابت

 



 3139مهر ماه  بیمارستان رازی قزوین بازآموزی دیابت باز آموزی دیابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بازآموزی شرکت در گارگاه و دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه

بیمارستان امام خمینی  یک روز پرستاروقانون

 تهران

1/5/3100 

 11/6/3101لغایت30 ویندانشکده پرستاری قز روز5 روش تحقیق

طرح سوال وآزمون 

 سازی

 13/37/3105لغایت10 دانشگاه ع.پ قزوین روز1

Lessen plan   3101اسفند  دانشگاه شهید بهشتی  ا روز  

  3101اسفند  دانشگاه شهید بهشتی  روز3 ارزشیابی دانشجو 

 
 شیوه تهیه كتابچه آموزشی 

 روز  6
 

 
دانشکده پرستاری و مامایی 

 ینقزو

64/64 6813 
 
 

 
بانك های اطالعاتی 

 الکترونیکی 

 روز  6
 

پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین 

 

3/66 6838 
 

 
روش های برقراری ارتباط 

 موثر 

 روز  6
 

مشاور رئیس دانشگاه در امور 
 بانوان 
 

3/61 6838 
 

 3/33/3106لغایت17/37 دانشگاه ع.پ قزوین روز1 ارزشیابی دانشجو

 3106شهریور دانشگاه ع.پ قزوین روز3 باقسمینارانط

 39/3/3100 دانشگاه ع.پ قزوین روز3 مقاله نویسی
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مبتالیان به بیماری 

 های مزمن

 9/3/6831و3 پوستر مشهد
 
 
 
 

 اعظم قربانی 68
 

تاثير ورزش در 

لند كنترل عوارض ب

 مدت دیابت 

همایش سراسری 
 پرستاری جامع

 1/3/6831و1 سخنرانی كرمانشاه



 اعظم قربانی 64
 مشترك با عباسی

تاثير آموزش مدون 

قبل از عمل در 

 بيماران پيوند كليه 

كنگره سراسری 
 نارسایی حاد كلیه 

 64/6831/ 8وو6 پوستر زاهدان

 اعظم قربانی 61
 

مراقبت از خود در 

يمي بيماران تحت ش

 درماني 

همایش سرطان 
 های خاص زنان

 44/1/6836 سخنرانی قزوین

 اعظم قربانی 61
 مشترك با گلچین

Kap  بيماران

بيماران دیابتي از 

نحوه تزریق 

 انسولين به خود 

همایش سراسری 
 پرستاری جامع

 1/3/6831و1 سخنرانی كرمانشاه
 
 

 اعظم قربانی 61
 مشترك با عباسی

نقش آموزشي 

موفقيت  پرستار در

 برنامه هاي مراقبتي 

همایش سراسری 
نقش و جایگاه 

پرستار و ماما در 
عرصه خدمان 

 درمانی -بهداشتی 

 44/9/6836الی41 سخنرانی  كرمان
 

 اعظم قربانی 63
 مشترك با شاهرخی

لزوم آموزش مدون 

زنان در موفقيت 

برنامه هاي تنظيم 

 خانواده 

همایش سراسری 
 مراقبت پرستاری 

 ایراندانشگاه 

 81/66/6836الی43 پوستر  تهران
 

 اعظم قربانی 69
 مشترك با شاهرخی

لزوم آموزش مدون 

زنان در موفقيت 

برنامه هاي تنظيم 

 خانواده 

بیماری های خاص 
 زنان 

 61/64/6836الی68 پوستر  همدان
 

 اعظم قربانی 41
 

راهنماي عملي 

پرستاران در 

سررسي و اداره 

 طوفان تيروئيدي

سری همایش سرا
 اورژانس های داخلی 

 44/4/6834و48 پوستر  آباد  رمخ

 اعظم قربانی 46
 

بازنگري به برنامه 

هاي اموزش 

خودمراقبتي در 

 بيماران ارتوپدي 

تروما و مراقبت های 
 پرستاری 

 4/61/6838و6 پوستر  كرمانشاه 

 اعظم قربانی 44
 مشترك با عباسی

لزوم آموزش مدون 

قبل از عمل در 

 يوند كليهبيماران پ

مراقبت پرستاری در 
 بیماری های خاص 

 66/1/6834و61 پوستر  كرمانشاه 

تاثير انجام ورزش  اعظم قربانی 48

منظم در ارتقاء سطح 

سالمتي مددجویان 

 دیابتي 

همایش منطقه ای 
 دیابت 

 41/9/6838و41 سخنرانی  آستارا 

 اعظم قربانی 48
 مشترك با گلچین

لزوم بازنگري به 

ریق نحوه تز

انسولين در 

همایش منطقه ای 
 دیابت 

 41/9/6838و41 پوستر آستارا 



 مددجویان دیابتي

خودمراقبتي در  اعظم قربانی 41

 بيماران بيحركت 

خود مراقبتی در 
 بیماران مزمن 

 41/4/6834 سخنرانی  قزوین 
 

بیمارستان بوعل  كارگاه دیابت  هيپرگليسمي  اعظم قربانی  41
 سینا قزوین 

 6838 3/9و1 انی سخنر

بیمارستان بوعل  كارگاه دیابت  دیابت و ورزش  اعظم قربانی  41
 سینا قزوین 

 6838 3/9و1 سخنرانی 

كارگاه استانی  دیابت و ورزش  اعظم قربانی  43
پیشگیری و كنترل 

دیابت )ویژه پزشکان 
) 

 –معاونت بهداشتی 
 درمانی  

 41/3/6838 سخنرانی 

اء تغذیه كودكان ارتق اعظم قربانی  49

 سنين مدرسه 

همایش سراسری 
 سالمت كودكان 

 64/3/6834و68 پوستر  قزوین 

ارتقاء سطح سالمت  اعظم قربانی 81

سالمندان با 

 غربالگري تغذیه اي  

دانشگاه علوم  ارتقائ سالمت 
 پزشکی ایران 

 86/66/6834 سخنرانی 

 اعظم قربانی 86
 مشترك بابکتاش 

بربهبودي   IFتاثير

زخم هاي فشاري 

   2و8مرحله 

هفدمین كنگره 
 فیزیوتراپی ایران 

انجمن فیزیوتراپی 
 ایران 

 6831اردیبهشت  پوستر 
 

 اعظم قربانی 84
 مشترك با گلچین

آگاهي و عملكرد 

بيماران تحت شيمي 

درماني ازكنترل 

 عوارض گوارشي

همایش سراسری 
 مراقبت در سرطان 

دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین 

 6831اسفند  ی سخنران
 
 

 اعظم قربانی 88
 مشترك با گلچین

آموزش مراقبت از 

خود در بيماران 

تحت پيوند مغز 

 استخوان

همایش سراسری 
 مراقبت در سرطان

دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین 

 6831اسفند  پوستر 
 
 
 
 
 

اصول مراقبت از  اعظم قربانی  84

بيماران تحت شيمي 

 درماني

 

همایش سراسری 
 ر سرطان مراقبت د

دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین 

 6831اسفند  سخنرانی 
 
 
 
 



 اعظم قربانی 81
 مشترك با گلچین

كيفيت زندگي 

پرستاران شاغل در 

بيمارستان هاي 

تحت پوشش 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین 

 6811اردیبهشت  پوستر  خرم اباد  
 
 

 اعظم قربانی 81
 مشترك بابکتاش

بربهبودي   IFتاثير

ي فشاري زخم ها

   2و8مرحله 

دانشگاه شاهد  همایش سراسری  
 )تهران (

 6831آذر/ پوستر 
 
 

 اعظم قربانی 81
 مشترك بابکتاش

تاثير انجام تنفس 

دیافراگماتيك بر درد 

بعد از  بيماران  

 ارتوپدي 

همایش سراسری 
 درد

دانشگاه شاهد 
 )تهران (

  پوستر 
 

ارتقاء سالمت  اعظم قربانی  83

 كودكان

 سن مدرسه             

با اصالح عادات    

 غذایي     

 

 6831آذر ماه  پوستر  ساری  ارتقاء سالمت 
 

 اعظم قربانی 89
 مشترك با گلچین

لزوم اصالح سبك 

زندگي و كنترل 

 رفتارهاي 

پرخطر در راستاي 

  ارتقاء سالمتي

 

 6831آذر ماه  سخنرانی  ساری  ارتقاء سالمت
 
 

 اعظم قربانی 41
 با گلچین مشترك

لزوم اصالح سبك 
زندگی و كنترل 

 رفتارهای 

پرخطر در راستای ارتقاء 
  سالمتی

 

  پوستر  همدان  
 

ارتقاء سالمت كودكان  اعظم قربانی 46
سن مدرسه با اصالح 

 عادات غذایی 

 

در كنگره سراسری 
تغذیه نوزادان و 

 كودكان

  پوستر مشهد "
4.8/1 /6831 

ملکرد بیماران آگاهی و ع اعظم قربانی 44
تحت شیمی درمانی 

 ازكنترل عوارض گوارشی
 

همایش سراسری 
سرطان و چالش ها 

و راهکارهای 
 اجتماعی 

  پوستر زنجان
 86/1/6831و81

آگاهی و عملکرد بیماران  اعظم قربانی 48
تحت شیمی درمانی از 
 كنترل عوارض گوارشی

همایش سراسری 
سرطان و چالش ها 

و راهکارهای 

  پوستر نجانز
 86/1/6831و81



 اجتماعی 

"تاثیر انجام حرکات  اعظم قربانی 44

فیزیکی  بر تغییرات 

قند و چربی خون 

 بیماران دیابتی

همایش دو روزه 
سراسری تغذیه و 
فعالیت فیزیکی در 
بیمارستان های 
 متابولیك و چاقی

 6/9/6831و81 سخنرانی قزوین
 

ه اي غربالگري تغذی اعظم قربانی مشترك با سجادی 41

، راهبردي در 

راستاي پيشگيري از 

اختالالت متابوليك ، 

 دوران سالمندي

 ب

 

همایش دو روزه 
سراسری تغذیه و 
فعالیت فیزیکی در 
بیمارستان های 
 متابولیك و چاقی

 6/9/6831و81 پوستر قزوین
 

آموزش مدون تغذیه  اعظم قربانی 41

اي  بيماران داراي 

 درد آنژیني

همایش دو روزه 
تغذیه و  سراسری

فعالیت فیزیکی در 
بیمارستان های 
 متابولیك و چاقی

 6/9/6831و81 پوستر قزوین
 

اعظم قربانی مشترك با گلچین و  41
 صادقی

آگاهي زنان قزوین 

 از پوكي استخوان 

 

همایش دو روزه 
سراسری تغذیه و 
فعالیت فیزیکی در 
بیمارستان های 
 متابولیك و چاقی

 6/9/6831و81 پوستر قزوین
 

مسموميت در  اعظم قربانی 49

 گزیدگي ها 

پرستاری در 
 مسمومیت ها

 44/8/6831 سخنرانی قزوین

اداره تروماهاي   11

 –سيستم عضالني 

 اسكلتي 

همایش پرستاری 
 اورژانس و تروماها

 61/64/6831 سخنرانی قزوین

اعظم قربانی مشترك با دكتر  16
 شریفی و دیگران

هفدمین كنگره  
ونی بیماری های عف

 و گرمسیری در ایران
  

 

 6831 /4/61آذر لغایت  81 پوستر تهران

      

اعظم قربانی مشترك با دكتر  14
 شریفی و دیگران

هفدمین كنگره  
بیماری های عفونی 
 و گرمسیری در ایران

  
 

 6831 /4/61آذر لغایت  81 پوستر تهران

      



لزوم غربالگري  اعظم قربانی   18

ن تغذیه اي سالمندا

در جهت ارتقاء 

وضعيت تغذیه  

 سالمندان

كنگره سراسری 
 سالمندی 

 آذر ماه  پوستر كاشان 
 
6831  

 

 

 

 اعظم قربانی 14
 مشترك با گلچین

آگاهي و عملكرد 

بيماران تحت شيمي 

درماني از كنترل 

  عوارض گوارشي

 6833 پوستر تهران كنگره سرطان

 

 

 

 اعظم قربانی 11
 و همکاران

ارتباط تیپ 

صیتي با شخ

وضعیت تحصیلي 

در دانشجویان 

رشته پرستاري 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین

یازدهمین كنگره 
 آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

  سخنرانی

 6839اردیبهشت ماه /

 

 

 اعظم قربانی 11
 دكتریزدی و

Prevalence of 

Metabolic 

Syndrome 

among Truck 

Driver and 

Association 

with shift work  

گنکره بین المللی 
دیابت ، سندرم 
 متابولیك و چاقی

  پوستر زنجان

 6839خرداد ماه 

 

 

 اعظم قربانی 11
 و همکاران

Effects of 

regular 

physical 

activity on 

blood glucose, 

lipids and 

HbA1c in Type 

2 diabetes 

 

گنکره بین المللی 
دیابت ، سندرم 
 متابولیك و چاقی

  پوستر انزنج

 6839خرداد ماه 

 

 

 اعظم قربانی 13
 و همکاران

میزان آگاهی و 

عملکرد افراد دیابتی 

از نحوه تزریق 

انسولین به خود در 

 واحد دیابت قزوین

 

  پوستر زابل همایش دیابت

 6839آبان ماه 

 

 

 اعظم قربانی 19
 و همکاران

تاثیر انجام بررسی 

تمرینات منظم 

ورزشي بر میزان 

قند ، چربي  تغییرات

HbA1و  بیماران  

دیابتي نوع مبتال به 

 دو 

 

  سخنرانی زابل همایش دیابت

 6839آبان ماه 

 

 



  سخنرانی قزوین سالمندی ایمني سالمندان اعظم قربانی 11

 6839/دی ماه 1

 

مقایسه کیفیت زندگی  قربانی)نفر اول ( و همکاران 16

زنان چاق با زنان 

دارای وزن نرمال در 

 قزوین 

 

همایش سراسری 
 سالمت مادران 

 6894اردیبهشت  سخنرانی  قزوین 

کیفیت زندگی مادران  قربانی)نفر اول ( و همکاران 14

مبتال به پره دیابت  

 در قزوین 

 

همایش سراسری 
 سالمت مادران 

 6894اردیبهشت  سخنرانی  قزوین 

 تیوضع یبررسلزوم  قربانی)نفر اول ( و همکاران 18

المند زنان س هیتغذ

 مبتال به بیماری 

 

همایش سراسری 
 سالمت مادران 

 6894اردیبهشت  سخنرانی  قزوین 

 Pre diabetes قربانی)نفر اول ( و همکاران 14

individuals 

have lower 

quality of life 

scores 

in Qazvin 

Metabolic 

Diseases Study 

(QMDS), Iran 

 

2nd 

International 

and 4th 

Iranian 

Congress   

Endocrine & 

Metabolism 

Updates 

 October 12-10 پوستر  اصفهان 

2012 

 Impact of قربانی  –شاهرخی  11

interferential 

current on 

Recovery of 

pressure Ulcers 

Grade 1&2 

كنگره بین المللی 
 غدد

 6894  اصفهان 

 Obesity is a اعظم قربانی و همکاران  11

major risk 

factor for other 

cardiovascular 

risk factors 

اولین كنگره بین 
 المللی پرستاری 

 6898اردیبهشت  پوستر  اصفهان

دومین كنگره بین    11
المللی و چهارمین 
 همایش ایرانی  

 6898اردیبهشت  پوستر  اصفهان

 Poor sleep quality قربانی)نفر اول ( و همکاران  19

enhance the risk of 

pre-diabetes: 

evidence from 

Qazvin Metabolic 

Diseases Study 

(QMDS) 

كنگره بین المللی 
 غدد

 6898آبان  سخنرانی  تهران

 Obesity is a major قربانی)نفر اول ( و همکاران 11

risk factor for 

cardio metabolic 

disease 

 

كنگره بین المللی 
 غدد

 6898آبان  پوستر  تهران



 The associations of بانی)نفر اول ( و همکارانقر 16
body mass index 

with physical 
aspect of health-
related quality of 

life in Iranian 
adults: results from 

Qazvin Metabolic 
Diseases Study 

(QMDS) 

كنگره بین المللی 
 غدد

 6898آبان  پوستر  تهران

 Multimedia is کارانقربانی)نفر اول ( و هم 14
effective and 

responsive method 
for diabetes Self-

care management 
education (DSME) 

كنگره بین المللی 
 غدد

 6898آبان  پوستر  تهران

 Prevalence and نفر سوم 18
predictors of insulin 

resistance in 
Qazvin Metabolic 
Diseases Study 
(QMDS), Iran 

نگره بین المللی ك
 غدد

 6898آبان  پوستر  تهران

14 AzamGhorbani 
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Association of 

sleepquality 

and sleep 

duration with 

body mass 

index among 

adult 

population in 

Qazvin, Iran 

 

پنجمین كنگره 
ی پیشگیری وچاق

 ایران  

 94آذر  پوستر  تهران 
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