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  ليلی يكه فالحنام و نام خانوادگی : 

                                                                             

 :دکتری تخصصی پرستاری  -استاديارمرتبه علمی        

  سال  14:هيات علمیسابقه کار  به صورت 

  

  :دانشكده پرستاری مامايی-كی قزوين بلوار باهنر دانشگاه علوم پزش -قزوينآدرس محل کار- 

 

   ويژه)تحصيالت تكميلی(مراقبتهای پرستاری  مديرگروه ارشد 

   

 20300033020شماره تلفن محل کار:       

 

 leili_fallah@yahoo.comآدرس پست الكترونيک :     
 

 :الينیآموزش  ب-اورژانسها-نوجوانان-کيفيت زندگی--مراقبت بيهوده-درد-آسمعالئق پژوهشی. 

  

  : سوابق تحصیلی 
  الف( تحصیالت عالیه

سال ورود به  معدل كل و رتبه دانشگاه محل تحصیل درجه علمی گرایش رشته تحصیلی

 دانشگاه

سال فراغت از 

 تحصیل

 علوم پزشكی كارشناسی  پرستاري

 شهید بهشتی

34 /71  

 رتبه سوم

7411شهریور 7414  

-داخلی آموزش پرستاري

 جراحی

كارشناسی 

 شدار

 علوم پزشكی

 اصفهان
 

28/71  

 رتبه دوم

 742 0آذر 7412

دكتري  پرستاري آموزش پرستاري

 تخصصی

 علوم پزشكی

 شهید بهشتی

 رتبه اول71/ 30

رادر كل مقطع دكت  

7421 7414 

 

ییو اجرا ی، پژوهش یکارنامه سوابق آموزش  

(curriculumVitae) 
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 :ب( پایان انهم اهی نوشته شده رد دوران تحصیل 
 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 

خودمراقبتی جسمی بر كیفیت زندگی  بررسی تاثیر .7

 بیماران آسمی

 

 

از مراقبت    وی یس يآ  يتجارب پرستاران بخش ها .8

  "ابزار  یو روانسنج یو عوامل مرتبط با آن : طراح هودهیب

 ."با مراقبت بیهوده  مراقبت عوامل مرتبط

 

 كارشناسی ارشد

 
 
 
 
 

 دكتري تخصصی

 شهریاري-آقایان محمدي

 
 
 
 
 

جناب -تراشک تراب سركارخانم دك

جناب آقاي -يدكتر منوچهر يآقا

 دكتر حمیدعلوي مجد

 

 موقعیت اهی شغلی 
 الف( شغل        

 محل كار نوع استخدام تاریخ استخدام شغل

 علوم پزشكی ایران طرح 7411 پرستار

 علوم پزشكی ایران طرح 7412 سرپرستاراورژانس

 رانعلوم پزشكی ای پیمانی 7412 سوپروایزر آموزشی

 علوم پزشكی ایران پیمانی 7420 مترون

 علوم پزشكی قزوین پیمانی EDO 7421مسول  

 علوم پزشكی قزوین پیمانی 7428 هیات علمی

 علوم پزشكی  7414 7421 دانشجوي دكتري

 شهید بهشتی

 علوم پزشكی قزوین رسمی 7413 استادیار تمام وقت 

 علوم پزشكی یرسم 7413 مدیر گروه ارشد ویژه

 قزوین

 

عضو تیم كشوري 

اعتباربخشی آموزشی 

 بیمارستانهاي آموزشی

 علوم پزشكی قزوین رسمی 7411

 

 :ب( سابقه اراهئ خدمات آموزشی 
سال  تعداد واحد عنوان درس  نوع درس  مقطع تحصیلی  مؤسسه محل تدریس

 تحصیلی 

دانشگاه علوم پزشكی 

 قزوین

داخلی  كارشناسی

 جراحی

 و  آلرژي  ایمنی بیماریهاي -عفونیبیماریهاي 

 اصول وفنون-بررسی وضعیت سالمت–

-بیماریهاي  كلیه و مجاري  ادراري-پرستاري 

آب و الكترولیتها و  -فوریتهاي  پرستاري

 مراقبتهاي پرستاري  در  اختالالت آن

 تاكنون7428 87
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داخلی  كارشناسی دانشگاه آزاد ابهر

 جراحی

 CCU_ICU 8 7421كارآموزي

ن  تامین بیمارستا

 اجتماعی قزوین

كارشناسان  

 پرستاري  

داخلی 

 جراحی

 كنون تا7421 7 بازآموزي  دوره هاي پرستاري

      

 

 :ج( سوابق اجرایی 
 تا تاریخ از تاریخ مكان فعالیت سمت

 تاكنون 7413 دانشكده پرستاري قزوین مدیرگروه كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ویژه

 تاكنون 7413 علوم پزشكی قزوین وزشی مراكز درمانی دانشگاهمسول اعتبار بخشی آم

  7412 علوم پزشكی ایران سرپرستاراورژانس

  7412 علوم پزشكی ایران سوپروایزر آموزشی

 7428 7420 علوم پزشكی ایران مترون

 /74212 7421 دانشكده پرستاري قزوین EDOمسول 

 تاكنون 7421 قزویندانشكده پرستاري  دانشكده آموزش مداوم دبیر

 7422 7421 دانشكده پرستاري قزوین شبانه23استادراهنماي پرستاري

 تاكنون 7422 دانشكده پرستاري قزوین روزانه22استادراهنماي پرستاري

 تاكنون 7421 علوم پزشكی قزوین وم دانشگاهاعضو كمیته علمی  آموزش مد

دانشكده  يمسول شورا EDO شوراي مركزي عضو

 قزوین پرستاري

7421 7421 

كمیته  علمی  و كمیته اجرایی دو  سمینار  سراسري  عضو

 سرطان  و ارتقا ء سالمت  كودكان

  7421و7423 دانشكده پرستاري قزوین

جهت پرستاران   CPRدوره كارگاه 3دبیرعلمی 

 بیمارستانهاي آموزشی

  7421 دانشكده پرستاري قزوین

  7421 دانشكده پرستاري قزوین ستاردبیرعلمی سمینار اداره درد توسط پر

 تا كنون 7410 دانشكده پرستاري قزوین پایان نامه كارشناسی ارشد استادراهنماي

مسئول اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهاي آموزشی 

 دانشگاه

 تا كنون 711 علوم پزشكی قزوین

 
 

  تشویق اه و احراز مقام اه: 
 

 تاریخ دریافت ا كنندهمقام اهد محل دریافت علت دریافت عنوان

 7411 ریاست دانشگاه علوم پزشكی قزوین فرایند برتر ریلوح تقد
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 یآموزش یاعتباربخش لوح تقدیر 

 یآموزش يمارستانهایب

 كشور

 7411 ریاست دانشگاه علوم پزشكی ایران

دانشجوي رتبه اول در  لوح تقدیر

كل مقطع دكتري 

 تخصصی

  علوم پزشكی

 شهید بهشتی

شی معاونت آموز

 دانشگاه  

7414 

 قدردانی

 
 

فعالیتهاي آموزشی به 

 EDOعنوان مسول 

معاونت آموزشی  علوم پزشكی قزوین

جناب آقاي    دانشگاه

 دكتر  فالح

7421 

ریاست دانشگاه جناب  علوم پزشكی قزوین طراحی سواالت المپیاد قدردانی

 آقاي دكتر زینالو

7422 

عضو كمیته علمی و  قدردانی

 یاداجرایی المپ

معاونت آموزشی  علوم پزشكی قزوین

جناب آقاي    دانشگاه

 دكتر  فالح

7422 

دانشگاه آزاد تبریزو  مقاله برتر قدردانی

 ابهر
 

 پژوهشیمعاونت 

   دانشگاه

 7422و7421

 پژوهشیمعاونت  مشهد  علوم پزشكی مقاله برتر قدردانی

   دانشگاه

7423 

 

  عضویت رد انجمن اه و مجامع علمی 
 

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت نوع همكاري مجمعنام 

 تاكنون 7424 قزوین عضو نظام پرستاري قزوین

 تاكنون 7424 قزوین عضو بسیج جامعه پزشكی

 

  عضویت در کمیته ها و شوراها 
 تا تاریخ از تاریخ مكان نوع همكاري نام كمیته یا شورا

 یآموزش یاعتباربخش

 یآموزش يمارستانهایب

 تاكنون 7411 علوم پزشكی قزوین یتهمسئول كم

 تاكنون 7421 دانشكده پرستاري قزوین داوري طرح دانشجویی تحقیقات

 7421 7421 دانشكده پرستاري قزوین مسول شورا EDO شوراي مركزي

عضو كمیته علمی  آموزش 

 مداوم دانشگاه

 7421 علوم پزشكی قزوین داوري

 
 

داور  مجله دانشكده 

علوم  پرستاري دانشگاه

 پزشكی ایران

 یدانشگاه علوم پزشك داور

 رانیا

7418 

داور مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قزوین

 یدانشگاه علوم پزشك داوري

 نیقزو

 تاكنون                               7414
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 Biologicalداور مجله

research  دانشگاه

 نیقزو یعلوم پزشك

 یدانشگاه علوم پزشك داوري

 نیقزو

1395 

 

 

 مورد 39:          تعداد:مقاالت چاپ شده 

 سال چاپ ویژگي  مجله نام نشریه عنوان مقاله )به  ترتیب(نویسندگان ردیف

1 Ardani M, -Sharifi
, Yekehfallah L

Asefzadeh S, Nassiri-
Asl M 

Efficacy of topical 
chamomile on the 

incidence of phlebitis due 
to an amiodarone infusion 
in coronary care patients: 

a double-blind, 
randomized controlled trial 

. J Integr Med ISI 2017; 15(5): 
373–378 

2  Leili  
YekeFallah 

 Zahra 
Eskandari 

 Akram 
Shahrokhi 

 Amir Javadi 

Effect of rapid response 
nursing team in outcome 

of patients care 

Trauma monthly ISI 2017 

3 *, Leili Yekefallah
Marzieh Pazokian, 
Azam Ghorbani, 

Tahereh Ashktorab, 
Jalil Azimian, Rasool 

Samimi 

Orlando’s nursing process 
application on anxiety 

levels of patients 
undergoing endoscopy 

examination 

International 
Journal of 

Epidemiologic 
Research 

scopus 2017; 4(1): 
61-68 

4 Leili YekkehFallah   Nurses’ Experiences of 
Futile Care at Intensive 

Care Units: A 
Phenomenological Study 

Global J of 
health science 

Pubmed 
Scopus 

2015 

5 Leili YekkehFallah  
,Hamideh Azimi  

,Tahereh Sadeghi  
,Mahya Roustaei          

The Effect of Walking and 
Yoga on Blood Glucose 

Levels in Type II Diabetes 

International 
Journal of 

Review  in Life 
Sciences 

isi 2015 

6 Leili YEKEFALLAH, 
Marziye 

PAZOKIAN.Amirabbas 
Vaezi 

the Relationship between 
Teenagers’ Lifestyle and 
Osteoporosis in Qazvin, 

Iran 

IJCBNM July; 
Vol 1, No 3 

isi 8074 

1 Leili YekeFallah 
(Ph.D.)*, fatemeh 
aghae (B.Sc.)**, Jalil 
Azimian (Ph.D.)***, 
Mahmood Alipour 

Heidari 
(Ph.D.)****,fatemeh 

hasandoost (M.Sc). 

Effect of tactile stimulation 
on consciousness and 
vital signs of traumatic 
head injury patients in 

intensive care units 

Trauma monthly ISI 2017 

8 Yekefallah L,   
Pournorooz Ghadi M , 
Noori Sari H , Alipoor 
M . 

Door-To-Balloon Time for 
Primary Percutaneous 

Coronary Intervention in 
STEMI patients 

IJNM PubMed 2017 

 ،یاكرم شاهرخ- ياعظم محمد 1

 فالح كهی یلیدكتر ل

Effect of body change 
positions on endotracheal 

tube cuff pressure in 
patients with head injury 
treated with mechanical 

ventilation 

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

1395 

فاطمه  فالح*،  كهی یلیل 70

**، انیمیعظ لیجل****یآقائ

و  یاتیبر عالئم ح یلمس کیتحر ریتاث

 يضربه مغز مارانیب ياریسطح هوش

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7411 
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تروما مراكز  ICUدر بخش  يبستر ***، پوریمحمد عل

 نیمنتخب شهر قزو یدرمان
 

 ،ی، اكرم شاهرخ ییكایال نینوش 77

 فالح كهی یلیدكتر ل

 يورتباط  هوش و سالمت معنا یبررس

با استرس ادراک شده در پرستاران 

 نمارستایب  ژهیمراقبت و يبخش ها

 یدانشگاه  علوم پزشك یدولت يها

7411سال  نیقزو  

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7411 

شیوع دردهاي مزمن و اثرات آن در - لیلی یكه فالح 78

وین زندگی روزمره نوجوانان شهر قز

7423در سال   

 

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7421زمستان  

ر بررسی تاثیر تمرینات ورزشی   ب- لیلی یكه فالح 74

ماران كیفیت زندگی  و عملكرد ریوي بی

 مبتال به آسم

 

علوم پزشكی 

 سبزوار)اسرار(

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

7423زمستان  

یر ورزش بر تظاهرات بررسی تاث- لیلی یكه فالح 73

ي بالینی  و شاخص هاي  اسپیرومتر

 بیماران مبتال به آسم

-داراي امتیازعلمی طبیب شرق زاهدان

 پژوهشی

7421بهار   

 در  بررسی اپیدمیولوژیک خودكشی - لیلی یكه فالح 71

 كز درمانی منتخب دانشگاه علومامر

 پزشكی ایران

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7421اسفند  

بررسی تأثیر اجراي - لیلی یكه فالح 71

خودمراقبتی جسمی بركیفیت زندگی 

بیماران مبتال به آسم دركلینیک 

 تخصصی الزهراء شهر اصفهان

 

مجله دانشكده 

پرستاري مامایی 

 اصفهان

7420زمستان    

سردرد در نوجوانان قزوینی- لیلی یكه فالح 71  84روزنامه والیت   

7423آبان  

87سال  3733   

72  

-علی مومنی-لیلی یكه فالح

 احمد تركاشوند
 

و   بررسی شیوع اعتیاد به اكستازي

میزان آگاهی   از عوارض قرصهاي 

گاه اكستازي در میان دانشجویان دانش

 علوم پزشكی قزوین در سال 7421

 

 حیات

 (ISI)اندكس شده در

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

  

 7422تابستان

 بررسی میزان آگاهی بیماران بخش - حیلی یكه فالل 71

 زایمان در مورد احكام شرعی نفاس

مجله دانشكده پرستاري  شكیبا

 مازندران مامایی

 7421تابستان

ي بررسی فراوانی  ریسک فاكتورها- لیلی یكه فالح 80

عروقی و آگاهی –بیماریهاي قلبی 

 بیماران از وجود این عوامل در بیماران

 CCUبستري در بخش 

مجله دانشكده پرستاري  بویه گرگانال 

 ال بویه گرگان مامایی

 7421زمستان

وامل بررسی شیوع اختالالت جنسی و ع یلی یكه فالحل 87

موثر بر ایجاد آن در متاهلین شهر 

 قزوین

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

1742زمستان  

ویی و بررسی تاثیر آموزش ویدئ الهه زارعی-لیلی یكه فالح 88

 حضوري برمیزان آگاهی دانشجویان

ان ترم یک درخصوص خودآزمایی پست

نو ریسک فاكتورهاي سرطان پستا   

 

مجله دانشكده 

 پرستاري مامایی

 

 ارومیه

1742زمستان پژوهشی-علمی   

84  

 لیلی یكه فالح
 

ول بررسی تاثیر آموزش بر رعایت اص

اران احتیاطات همه جانبه توسط پرست

ودیالیزشاغل در بخش هم  

مجله دانشكده 

پرستاري مامایی ال 

 بویه گرگان

 ال بویههه گرگههان  پژوهشی-علمی 

 7421زمستان
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 يمحمد عبد  ان،یمیعظ لیجل 83

،يدریپورح یدكتر محمود عل  
 

 ليلي يكه فالح

 ماساژ پا ها بر سطح ریتاث یبررس

 يزضربه مغ ییكما مارانیب ياریهوش

  ژهیو يدر بخش مراقبت ها يبستر

نیشهر قزو يها ستانماریب  

مجله  مدرن دانشگاه 

 شاهرود یعلوم پزشك

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 تابستان7413

 فالح  ، طاهره اشک كهی یلیل 81

 دی،حم يتراب  ، هومان منوچهر

مجد يعلو  

 دگاهیاز د هودهیب يمراقبتها وعیش

ژهیمراقبت و يپرستاران بخش ها  

(icu) نیاستان قزو  

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7411 

 یمیعظ دهیحم -فالح  كهی یلیل 81

- یطاهره صادق -  

 ادهیپ يورزش ها ریتاث سهیمقا یبررس

و  یبر عالئم جسم کیروبیو ا يرو

 از شیو احساس درد سندروم پ یروان

یقاعدگ  

مجله مركز تحقیقات 

پرستاري مامایی 

دانشگاه علوم پزشكی 

 ایران

-داراي امتیازعلمی

 ژوهشیپ

 7417اسفند

 یمیعظ دهیحم -فالح  كهی یلیل 81

یطاهره صادق -   

اده مقایسه تاثیر ورزش هاي یوگا وپی

  روي بر كیفیت زندگی

8افراد دیابتی نوع   

 قاتیمركز تحقمجله 

 ییماما يپرستار

 یدانشگاه علوم پزشك

 رانیا

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 7414اردیبهشت

 یمیعظ دهیحم -فالح  كهی یلیل 82

یطاهره صادق -  

اده مقایسه تاثیر ورزش هاي یوگا وپی

قند خون  روي بر   

8افراد دیابتی نوع   

 قاتیمركز تحقمجله 

 ییماما يپرستار

 یدانشگاه علوم پزشك

 رانیا

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 

، طاهره اشک  7فالح  كهی یلیل 81

  4ي، هومان منوچهر 8تراب 

3مجد يعلو دیحم  

: چرا پرستاران ودههیمراقبت ب

 یآن را انجام م  وی  یس يآ يبخشها

 دهند؟

یشناس داریمطالعه پد کی  

 دانشكده مجله 

 ییماما يپرستار

 یدانشگاه علوم پزشك

 شهیدبهشتی

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 7413بهار

فالح كهی یلیل 40 بررسی  سبک زندگی و رفتارهاي  

وان پیشگیري كننده از پوكی استخ

ن درنوجوانا  

مجله شهید صدوقی 

 یزد

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

7418 

 فالح، دكتر هومان كهی یلیل 47

 گل دهیجهاند ژنیب  ،يمنوچهر

 يعلو یزهرا طالب دهیس،يرودبار

آذردل،فرزانه فالحت  دیناه1،

شهیپ  

بررسی عوامل موثر در كسب 

و  مهارتهاي حرفه اي از دیدگاه  اساتید

ی دانشجویان پرستاري و مامای

 دانشگاه علوم پزشكی قزوین 

فصلنامه پزوهش در 

 اموزش پزشكی گیالن

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 7414تابستان

، طاهره اشک  7فالح  كهی یلیل 48

4ي، هومان منوچهر 8تراب    

مجد يعلو دیحم  

ت مراقب يدر  بخشها  هودهیمراقبت ب

ژهیو  

 يمجله مراقبتها

 يدر پرستار  رانهیشگیپ

 نجانز  ییو ماما

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 7414زمستان

 میدكتر مر -فالح كهی یلیل 44

یرسول  

 بر حل مسئله در یمبتن يریادگی

يپرستار  

اموزش در علوم 

 قزوین EDCپزشكی

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

7414 

ره دكترمنصو فالح كهی یلیل 43

يزاغر    

بر  یكاربرد عملكرد مبتن

يشواهددرآموزش  پرستار  

ش در علوم اموز

نیقزو EDCیپزشك
  

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

7414 

  -محمد عبدي-فالح   كهی یلیل 41
 
 
 

مروري برجدیدترین راههاي پیش 

زيگیري از عفونت كاتترهاي ورید مرك  

 قاتیمجله تحق

 يپرستاردانشجویی 

دانشگاه علوم  ییماما

 قزوین یپزشك

 7418 داراي امتیازعلمی

اسخ پ میت يریبكارگ ریتاث یبررس يهرا اسكندرز -فالح  كهی یلیل 41

 یتمراقب ندیبر برآ يپرستار عیسر

و  یداخل يدر بخش ها يبستر مارانیب

منتخب   یاورژانس مركز درمان

البرز یدانشگاه علوم پزشك  

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7413 

 يرستارپ  توسط يریگیرپیتاث یبررس ینجف يمهد-فالح  كهی یلیل 41

 يو بستر یزندگ تیفیاز راه دوربرك

-داراي امتیازعلمی علوم پزشكی قزوین

 پژوهشی

7413 
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 پایان نامه های راهنمایی شده:

 

نام  عنوان پایان نامه ردیف
 ودانشج

نوع  رشته تحصیلی
 راهنمایی

 تا سال از سال

بررسی تاثیر بکارگیری تیم پاسخ  1
سریع پرستاری بر برآیند مراقبتی 
بیماران بستری در بخش های داخلی و 
اورژانس مرکز درمانی منتخب  

 دانشگاه علوم پزشکی البرز

زهرا 
 اسکندری

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

ط  پرستاری بررسی تاثیرپیگیری توس 2
از راه دوربرکیفیت زندگی و بستری 
مجدد بیماران مبتال  به فیبریالسیون 
دهلیزی  مراجعه کننده  به مراکز 
درمانی  منتخب وابسته به  دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

مهدی 
 نجفی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

تاثیر تحریک لمسی بر عالئم حیاتی و  3
ربه مغزی سطح هوشیاری بیماران ض

تروما مراکز  ICUبستری در بخش 
 درمانی منتخب شهر قزوین

فاطمه 
 اقایی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

بررسی فواصل زمانی از شروع عالیم  4
بالینی تا انجام آنژیوپالستی اولیه در 
مبتالیان به سکته حاد قلبی با صعود 

 ST ( STEMI )قطعه 

مهدی 
 پورنوروز

مراقبتهای 
 ویژه

   ستادراهنماا

بررسی ارتباط  هوش و سالمت  5
معنوی با استرس ادراک شده در 

پرستاران بخش های مراقبت ویژه  
بیمارستان های دولتی دانشگاه  علوم 

 1335پزشکی قزوین سال 

نوشین 
 الیکایی

مراقبتهای 
 ویژه

   مشاوراستاد

تاثیر پماد بابونه بر بروز  فلبیت ناشی  6
ودارون در بخش از تزریق وریدی آمی

مراقبت های ویژه بیمارستان های 
 شهر قزوین

مریم 
 شریفی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادمشاور

بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن  بر  7
میزان فشار کاف لوله   نای دهانی 
در  بیماران ضربه به سر  تحت 
تهویه مکانیکی بستری در بخش 

 های مراقبت ویژه

اعظم 
 محمدی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادمشاور

 ونیسالیبریمبتال  به ف مارانیمجدد ب

مراجعه كننده  به مراكز   يزیدهل

گاه منتخب وابسته به  دانش  یدرمان

نیقزو یعلوم پزشك  

 فالح  ، طاهره اشک كهی یلیل 42

يتراب  ، هومان منوچهر   

مجد يعلو دیحم  

 یس يآ يواكنش پرستاران بخش ها

  کی:    هودهیب  يدر مقابل مراقبتها وی

 مطالعه پدیدارشناسی

-داراي امتیازعلمی مجله  جامع نگر گیالن

 پژوهشی

 7411بهار

 

41 

 يفالح  ، مهد كهی یلیكتر لد

 سندهی) نو يپورنوروز قاد

 يمسئول( ،  دكتر حسن نور

پوری، دكتر محمود عل يسار    

 میاز شروع عال یفواصل زمان یبررس

در  هیاول یوپالستیتا انجام آنژ ینیبال

با صعود  یبه سكته حاد قلب انیمبتال

 ST ( STEMI ) قطعه

مجله طب اورژانس 

 ایران

-داراي امتیازعلمی

 پژوهشی

 3دوره

 4شماره

7411 
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بررسی تاثیر ورزش اندام تحتانی  8
 COPDبر کیفیت زندگی بیماران 

مراقبتهای  کشاورز
 ویژه

   استادراهنما

بررسی تاثیر ورزش اندام فوقانی  3
بربستری مجدد و برایند مراقبتی 

 بیماران سکته قلبی

مریم 
 جودکی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

برزمان  STEMIتاثیر اجرای کد  11
انجام آنژیوپالستی اولیه در 
مبتالیان به سکته حاد قلبی با 

 ST ( STEMI )صعود قطعه 

مریم 
 جاللیان

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

استفاده از ابزار  ریتاث یبررس 11
 یدر جداساز یجداساز یرانیا
تگاه ضربه به سر از دس مارانیب

 مارستانیدر ب یکیمکان هیتهو
 نیقزو ییرجا ریشه
 

ساره 
 محمدی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

ارتباط ترس از  یا سهیمقا یبررس 12
 یزندگ تیفیو ک یس م یپوگالیه
 پیو تا 1 پیتا یابتید مارانیب

فرزانه 
 طالبی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادراهنما

پا   یماساژ بازتاب ریتاث سهیمقا 13
دست  برسطح  یلمس کیوتحر
 یو شاخص ها یاریهوش

(نبض،فشار  کیولوژیزیف
 مارانیخون،درجه حرارت،تنفس( ب

ساب  یزیبا خونر یضربه مغز
در بخش مراقبت  یدورال  بستر

 یها مارستانی(  بICU) ژهیو یها
 نیمنتخب شهر قزو

بقیه 
 ا..صالحی

مراقبتهای 
 ویژه

   استادمشاور

 

 

 

 

 طر حهای تحقیقاتي مصوب:

 
نوع  عنوان طرح ردیف

 همکاری
طرف 

 قرارداد
 مالحظات تاریخ اتمام

" بررسی عوامل موثر بر دستیابی  1
ن و ماماهای تازه کار به پرستارا

صالحیت های بالینی در طی دوران 
 تحصیل"

 

 افتهی انیپا 1331 دانشکده مجری 

 افتهی انیپا 1383 دانشکده یمجربررسي  سبك زندگي و رفتارهاي  2
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پیشگیري كننده از پوكي استخوان 
درنوجوانان شهرقزوین در سال 

1383 

بررسي عوامل موثر در كسب  3
ني از دیدگاه  اساتید و مهارتهاي بالی

دانشجویان پرستاري و مامایي 
دانشگاه علوم پزشكي قزوین 

 1331درسال

 افتهی انیپا Edc 1331 یمجر

بررسی تاثیر بکارگیری تیم پاسخ  4
سریع پرستاری بر برآیند مراقبتی 
بیماران بستری در بخش های داخلی 

و اورژانس مرکز درمانی منتخب  
 برزدانشگاه علوم پزشکی ال

 افتهی انیپا 1331 دانشکده یمجر

بررسی تاثیرپیگیری توسط  پرستاری  5
از راه دوربرکیفیت زندگی و بستری 
مجدد بیماران مبتال  به فیبریالسیون 
دهلیزی  مراجعه کننده  به مراکز 
درمانی  منتخب وابسته به  دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

 افتهی انیپا 1333 دانشکده یمجر

پماد بابونه بر بروز  فلبیت تاثیر  6
ناشی از تزریق وریدی آمیودارون در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 

 های شهر قزوین

 افتهی انیپا 1333 دانشکده یمجر

بدن  بر  تیوضع رییتغ ریتاث یبررس 7
در   یدهان یفشار کاف لوله   نا زانیم
 هیضربه به سر  تحت تهو مارانیب

 یهادر بخش  یبستر یکیمکان
 ژهیمراقبت و

 افتهی انیپا 1333 دانشکده یمجر

اورالندو  یپرستار ندیرفرآیتاث یبررس 8
ان تحت  ماریدر اضطراب ب

 یآندوسکوپ

 پایان یافته 1331 دانشکده یمجر

بررسي شیوع اختالالت جنسي و  3
عوامل موثر بر ایجاد آن در متاهلین 

 شهر قزوین

 افتهی انیپا 1387 دانشکده یمجر

زود هنگام  ضیتعو ریتاث یررسب 11
زخم  میپوست در ترم وندیپانسمان پ

 یسوختگ

   دانشکده یمجر

بررسی تاثیر ورزش اندام فوقانی بر  11
 COPDکیفیت زندگی بیماران 

 

   دانشکده یمجر

بررسی ارتباط جو سازمانی با تعهد  12
 سازمانی

    دانشکده مجری

 

 :انتشارات 

  1:كتب منتشر شده        
 نوبت چاپ سال چاپ شهر ناشر نوع تألیفهمکار/  عنوان کتاب ردیف
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 همکاران

بانک آزمون تحلیلی و  1

تفکیکی پرستاری داخلی 

 جراحی

جامعه -سالمی تالیف حمیده عظیمی

 نگر

  

 اول 1931 تهران

بانک سواالت کارشناسی  2

 ارشد پرستاری

فرزانه فالحت 

 پیشه

 اول 1933 تهران میر تالیف

جامعه -سالمی تالیف طاهره صادقی CPR 2212مای جامع راهن 9

 نگر

 دوم 1931و1932 تهران

تازه های احیای قلبی  1

-ریوی در بزرگساالن

شرایط ویژه بر –اطفال 

 2212اساس الگوریتم

جامعه -سالمی تالیف طاهره صادقی

 نگر

 سوم 1932 تهران

چکیده طالیی داخلی  2

 جراحی 

عه جام-سالمی تالیف حمیده عظیمی

 نگر

 اول 1932 تهران

 

 

 

 :دبیر علمي سمینار
 مکان تاریخ  عنوان  ردیف

تانیکنفرانس علمی یک روزه مدیریت تریاژ بیمارس   
 
 
 

 بیمارستان شهید رجایی 28/11/1332

و راهبردها در  ریروزه تداب کی یکنفرانس علم 
 یتیاختالالت الکترول

 ییرجا دیشه مارستانیب 1-8-1333

 آمفي تئاتردانشگاه  از عمل جراحيو بعد  بیمار قبل  مراقبت در  

 آمفي تئاتردانشگاه  مراقبت از زخم ها 

 

 

 ها و ...ها ، کنفرانسمقاالت منتشر شده در همایش

 

 مورد 55ارائه شده: مقاالت

 مورد 04همایشهای شرکت شده:

 
 تاریخ ارائه نحوه ارائه مقاله محل برگزاري همایشعنوان  تعدادو ارائه نویسندگان  ردیف
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مقاالت  دهندده  گان

ارائه 

 شده

رولوژي نهمین كنگره بین المللی نف 7 لیلی یكه فالح 7

پیوند كلیه-دیالیز  

 

همایشهاي 

 رازي تهران

فروردین 81-40 سخنرانی  

23 

چهارمین كنگره بین المللی  7 لیلی یكه فالح 8

 مراقبتهاي ویژه پزشكی

همایشهاي 

 رازي تهران

23مهر1-2 سخنرانی  

و  پنجمین همایش دو ساالنه آسم 7 لیلی یكه فالح 4

 آلرژي ایران

تاالر امام 

 خمینی تهران

23آبان84-81 پوستر  

23آبان71-71 سخنرانی قزوین ارتقاء سالمت كودكان 7 لیلی یكه فالح 3  

دومین كنگره بین المللی  7 لیلی یكه فالح 1

سل-بیماریهاي ریوي   

بیمارستان 

يمسیح دانشور  

23آبان83-81 سخنرانی  

همایشهاي  كنگره بین المللی طب اورژانس 8 لیلی یكه فالح 1

 رازي تهران

اول --آذر 81 سخنرانی

23دي  

زنان و  ششمین كنگره بین المللی 8 لیلی یكه فالح 1

 مامایی ایران

همایشهاي 

 رازي تهران

23آذر 3-2 سخنرانی  

لیلی یكه  2

 محمدرضاگودرزي0فالح

واده و ره بین المللی خاندومین كنگ 7

 مشكالت جنسی

همایشهاي 

 رازي تهران

23آذر 8-4 سخنرانی  

  8 لیلی یكه فالح 1

زش دومین كنگره بین المللی آمو

 بهداشت

23آذر71-71 پوستر زاهدان  

چهارمین كنگره سراسري  7 لیلی یكه فالح 70

قاء پرستاري مامایی با رویكرد ارت

 سالمت

همایشهاي 

 رازي تهران

رانیسخن 23بهمن 1-3   

نخود مراقبتی در بیماریهاي مزم 7 لیلی یكه فالح 77 230اردیبهشت80 سخنرانی قزوین   

 سمینار مواد كمک آموزشی جهت 7 لیلی یكه فالح 78

 اساتید

23اردیبهشت سخنرانی قزوین  

 7 لیلی یكه فالح 74

 

 

 اولین همایش سراسري كیفیت

 زندگی

ت دانشگاه تربی

 مدرس

24فند اس 70 پوستر  

 7 لیلی یكه فالح 73

 

 

اولین همایش سراسري 

راهكارهاي ارتقاء كیفیت در 

 خدمات پرستاري

 

 

24اسفند 77-74 پوستر یزد  

ر همایش مدیریت جامع كیفیت د 7 لیلی یكه فالح 71

 خدمات پرستاري

همایشهاي 

 رازي تهران

24تیر  8 سخنرانی  

م چهارمین همایش سراسري علو 7 لیلی یكه فالح 71

وانپزشكی باشگاه پژوهشگران ج  

مهر  1و  1 سخنرانی مشهد

7423ماه  

 

نه ششمین همایش علمی  سالیا 7 لیلی یكه فالح 71

 درد ایران

بیمارستان 

 حضرت رسول

 73-71 سخنرانی

21اردیبهشت  

یرانسومین كنگره اپیدمیولوژي ا 7 لیلی یكه فالح 72  71-88 پوستر كرمان 

21اردیبهشت  
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هشتمین كنگره سراسري  7 الحلیلی یكه ف 71

 ایمونولوژي و آلرژي ایران

تاالر امام 

 خمینی تهران

 81-82 پوستر

21اردیبهشت  

اولین كنگره سراسري زنان و  4 لیلی یكه فالح 80

 نازایی شاخه خراسان

ام بیمارستان ام

 رضا مشهد

سخنرانی و 

 پوستر

21مرداد 81-84  

 8 لیلی یكه فالح 87

 
 

 ء سالمتهمایش سراسري ارتقا

 :نقش پرستار و ماما

 همدان

 

 

 
 

 

 پوستر

7421آبان 1-1  
 

 هشتمین كنگره سراسري 7 لیلی یكه فالح 88

 پرستاري  تامین اجتماعی

 سازمان تامین

اجتماعی 

ی مجتمع فرهنگ

 نگین غرب

  سخنرانی

40-81 

7421آبان  

دومین كنگره سراسري زنان و  7 لیلی یكه فالح 84

 نازایی شاخه خراسان

ام ارستان امبیم

 رضا مشهد

21مهر 71-87 پوستر  

30 پوستر قزوین كنگره سراسري چاقی 7 لیلی یكه فالح 83 7421آذر  

همایشهاي رازي  كنگره سراسري خودكشی 8 لیلی یكه فالح 81

 تهران

سخنرانی 

 ,پوستر

4-5 21اسفند  

15-14 پوستر قزوین كنگره سراسري سرطان 8 لیلی یكه فالح 81 21اسفند  

 اسفند13 سخنرانی اراک كنگره سراسري موادروانگردان 7 ی یكه فالحلیل 81

21اردیبهشت پوستر زاهدان كنگره سراسري اعتیاد 8 لیلی یكه فالح 82  

21اذر سخنرانی تبریز سومین سراسري اعتیاد 1 لیلی یكه فالح 81  

ماهرخ -لیلی یكه فالح 40

 گلچین

ویژه كنگره بین المللی مراقبتهاي 7  

 

اي رازي همایشه

 تهران

 

 
 

  پوستر

21ابان  

 

 

 7 لیلی یكه فالح 47
 

2-1 سخنرانی شاهد كنگره سراسري درد -7421اسفند  

21ابان پوستر ارومیه همایش سراسري ارتقاء سالمت 7 لیلی یكه فالح 48  

 

 

دهمین كنگره سراسري آموزش   3 لیلی یكه فالح 44

 پزشكی

7422اردیبهشت پوستر شیراز  

نهمین كنگره سراسري آموزش   7 فالحلیلی یكه  43

 پزشكی

-77 پوستر یزد

7421اسفند74  

 یازدهمین كنگره سراسري آموزش 7 لیلی یكه فالح 41

پزشكی   

همایشهاي رازي 

 تهران

 

 
 

 78-70 پوستر

7421اردیبهشت  

كی اولین كنگره بین المللی پزش 7 لیلی یكه فالح -41

 قانونی ایران

همایشهاي بین 

ی مینالمللی امام خ

 تهران

1/4/22-3 پوستر  

41  7 Study of lifestyle and 

preventive behaviors 

of osteoporosis among 

5th-asian 
ACD2010 

-10 پوستر
12NOV2010 
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teenagers 

 
 

ن كنگره سراسري بیماریهاي مزم 8  42

 كودكان

7421تیر 84-88 پوستر تبریز  

چهارمین كنگره   8 لیلی یكه فالح 41

بین المللی پزشكی 

قانونی ایران 

همایشهاي بین 

المللی امام خمینی 

 تهران

7418اسفند پوستر  

دانشگاه علوم  آموزش مبتنی بر شواهد 8 لیلی یكه فالح 30

 پزشكی مشهد

7413خرداد سخنرانی  

 
 اهی بازآموزی و کار گاهسخنرانی رد ربانهم

 

 تاریخ محل برگزاری عنوان باز آموزی عنوان سخنراني

 ریتهاي پرستاريفو

 در اورژانس

 7411 معاونت درمان قزوین هااورژانس

عد مراقبتهاي قبل و ب

 عمل

جامعه جراحان  جراحی

 قزوین

7411 

مراقبتهاي پس از 

 ماستكتومی

بیمارستان  تومرهاي پستان

 والیت

7411 

مراقبتهاي پس از 

 خونریزي هاي مغزي

خونریزي هاي 

 جراحی

جامعه جراحان 

 نیقزو

7411 

CPR تازه هاي   CPRدانشكده پرستاري  كارگاه

 قزوین

 چهاردوره7421

 يپرستار يمراقبتها

حاد  يدر عفونتها

یتنفس  

 يپرستار يمراقبتها

حاد  يدر عفونتها

 یتنفس

  آمفی تئاتردانشگاه

بر انواع  يمرور

یتیاختالالت الكترول  

بر انواع  يمرور

 یتیاختالالت الكترول

 دیهش مارستانیب

 ییرجا

7-2-7414 
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 يبستر مارانیدر ب

  مراقبتهاي بیماران 

عمل جراحی كاندید  

لزوم آموزش و 

آمادگی بیمار قبل از 

 عمل جراحی

 7421 آمفی تئاتردانشگاه

 يهایژگیو مدیریت تریاژ

 یمارستانیاژبیتر

 دیشه مارستانیب

 ییرجا

82/77/7418                                                                                                            

تكنولوژیهاي نوین در 

 تسكین درد

اداره دردتوسط 

 پرستار

 7421 آمفی تئاتردانشگاه

مراقبت از بیماران  خودمراقبتی سرطان

 سرطانی

 7421 آمفی تئاتردانشگاه

خودمراقبتی در  خودمراقبتی آسم

 بیماریهاي مزمن

 7423 آمفی تئاتردانشگاه

 7421 آمفی تئاتردانشگاه پرستاروتروما ریاژت

 7421 آمفی تئاتردانشگاه پرستاري مسمومیتها موادمخدرصناعی

بازاموزي پرستاري  پرستاري عفونی

 عفونی

 7421 بیمارستان رازي

 7422 آمفی تئاتردانشگاه شوک شوک  در  سالمندان

روشهاي  نمونه گیري 

 در  پژوهش

سالن پژوهش   روش  تحقیق

 نشگاهدا

7422 

احتیاطات استاندارد و 

احتیاطات بر اساس 

 روشهاي انتقال

سمیناركنترل 

 عفونتهاي بیمارستانی

 7421 آمفی تئاتردانشگاه

لزوم آمادگی بیمار 

 قبل عمل

مراقبتهاي قبل حین و 

 بعد از عمل

 7421 آمفی تئاتردانشگاه

 7421 آمفی تئاتردانشگاه پرستاري سالمندان تغذیه سالمندان

عونتهاي تنفسی  كرونا ویروسها

 جدید

 7414 آمفی تئاتردانشگاه
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 اهی بازآموزی شرکت رد گارگاه و دوره 
 

محل  نام کارگاه

 برگزاری

 تاریخ برگزاری

 كارگاه  استاد توانمند-7

 دانش افزایی اساتید راهنما كارگاه -8

 طراحی و تدوین محتوا در یادگیري الكترونیكی كارگاه-4

 ارزیابی بالینی اهكارگ-3

 جستجو در اینترنت كارگاه-1

 كارگاه روشهاي نوین ارزشیابی دانشجو-1

 تحت وب اكارگاه سیستم سم-1

2- ENDNOTE 

1-OSCE 

70-submission 

 استفاده از كتابخانه ملی دیجیتال -77

 كارگاه پژوهش در آموزش-78

 كارگاه  آموزش بالینی -74

73-COME 

  71- EBM 

 معرفت كارگاه طرح-71

       CVكارگاه -71  

 مهارتهاي برقراري ارتباط - 72

 كارگاه روش تدریس مقدماتی - 71

 كارگاه مقاله نویسی      - 80

 كارگاه روشهاي جستجو سریع در اینترنت-  87

                 workshopكارگاه   - 88 

                PBLكارگاه      - 84

 ی        كارگاه     رفرنس نویس- 83

 كارگاه گزارش نویسی-81

      SPSSكارگاه-  81 

 كارگاه مواد كمک آموزشی جهت اساتید      -  81   

 كارگاه روش تحقیق -   82   

 سمینار نقش دانشكده بهداشت در حوادث غیر مترقبه -81

 جستجوي الكترونیكی-40

 

 

 ٍ:مورد 34دوره های بازآموزی شرکت شده 

 

  للي و سراسری به عنوان شرکت بین الم همایشهای

 دمور34: کننده

 شیراز

 قزوین

 
 

 یزد

 

 قزوین

 

 قزوین

 

 قزوین

 
 

71/8/21 

74-71/78/21 

78/78/21 

72/78/21 

81/3/21 

1/4/22 

71/1/21 

1/1/22 

71/4/22 

47/8/22 

8/77/21 

73/1/21 

 87/70/22و 70/7424/ 73

23/1/22 

71/3/21 

74/77/22 

7/1/21 

  81/3/ 

 77/7428/ 81و  82

 7422و81/2/7423  

73/2/7421 

 7421و1/1742/ 81و  81

3/4/7421 

 7423شهریور 

    71/78/7428 
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