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 EMDR therapy -اخالق پزشکی-بهداشت روانعالئق پژوهشی:

  

 

 سوابق تحصیلی : 

 الف( تحصیالت عالیه 

حل دانشگاه م درجه علمی گرایش رشته تحصیلی

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

سال ورود به 

 دانشگاه

سال فراغت از 

 تحصیل

 

 پرستاری

 

علوم پزشکی  کارشناسی پرستاری

 قزوین

 9419 9431 ایران

مدیریت روان 

 پرستاری

 

 

علوم بهزیستی  کارشناسی ارشد بهداشت روان

وتوانبخشی 

 تهران

 9412 9413 ایران

 

 

 ن تحصیل ب( پایان نامه های نوشته شده در دورا

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 

بررسی میزان اگاهی،نگرش وعملکرد پرستاران از انطباق 

 موازین شرعی با امور مراقبتی در حیطه لمس ونگاه

 

 

 

 سرکار خانم زهرا کاشانی نیا کارشناسی ارشد

 

 

 

 موقعیت های شغلی 

 الف( شغل 

 محل کار منوع استخدا تاریخ استخدام شغل

دبیرستان بهیاری حضرت  رسمي 88/3/9414 مربي  پرستار

 زینب)س( قزوین

 دانشکده پرستاری ومامایی رسمي                        9/8/9421 مربی عضو هیئت آموزشی

 دانشکده پرستاری ومامایی رسمي آزمایشي 99/4/24 هیئت علمیمربی 

 بیمارستان شهید رجایی قزوین رسمی-رحیط 9/91/9419 سوپروایزر-سرپرستار-پرستار

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 ب( سابقه ارائه خدمات آموزشی 

 سال تحصیلی  تعداد واحد عنوان درس  نوع درس  مقطع تحصیلی  مؤسسه محل تدریس

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 تاكنون 13از سال   9بهداشت روان  تئوري كارشناسي

علوم پزشکی  دانشگاه

 قزوین

 تاكنون 13از سال   8بهداشت روان  تئوري كارشناسي

mailto:baglooei@yahoo.com
mailto:m.moradi@qums.ac.ir


 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

کارآموری و  بالینی كارشناسي

کارورزی بهداشت 

 روان

 9413از سال  

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

پرستاري در فوریت ها  تئوري كارشناسي

 وحوادث غیر مترتبه

 

 یك ترم 

–اي كارورزي در بخش ه

–جراحي -روان 

-داخلي-اعصاب-اورژانس

-فن پرستاری–عفوني 

 -بررسی وضعیت سالمت

 تاكنون 13از سال    بالیني كارشناسي

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

تدریس دوره آموزشي  كاركنان

 امداد ونجات

 

 دو دوره  

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

پیوسته و  کارشناسی

 ناپیوسته

 دوره 3  ماماییروانپزشکی در  تئوری

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

آشنایی با خدمات  تئوری کارشناسی

 پرستاری

 دوره 1 

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

پرستاری ارتوپدی در  تئوری کارشناسی

 اتاق عمل

 سه دوره 

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

 یک دوره  اصول کمک های اولیه عملی-تئوری یکارشناس

 یشکدانشگاه علوم پز

 نیقزو

کارشناسی بهداشت 

 حرفه ای

 یک دوره  صنعتیروانشناسی  تئوری

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ی ناپیوسته کارشناس

 بهداشت حرفه ای

 یک دوره  صنعتی یروانشناس تئوری

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری

مدیریت پرستاري در  عملی -تئوری

 بخشهاي روانپزشكي

 94از سال   

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

اخالق،حقوق و قانون  یعمل -یتئور

 در روانپرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

نظریه ها،الگوهای  یعمل -یتئور

روانپرستاری و 

 کاربرد آنها

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

اصول سالمت روان و  یعمل -یتئور

 روانپرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

اصول مشاوره در  یعمل -یتئور

 روانپرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

تالت روانی اختال یعمل -یتئور

بزرگساتالن و مراقبت 

 های روانپرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

کارشناسی ارشد 

 پرستاری سالمندان

و  یاخالق پرستار یعمل -یتئور

               یروابط حرفه ا

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

وان فوریت های ر یعمل -یتئور

 پرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

مداخالت روان  یعمل -یتئور

 پرستاری و گروهی

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

مداخالت روان  یعمل -یتئور

 پرستاری فردی

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یرشناسکا

 یروانپرستار

دارو شناسی  یعمل

اختصاصی و مداخالت 

 روان پرستاری

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

مداخالت روان  یعمل

پرستاری کودکان و 

 نوجوانان

 94از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

ارشد  یکارشناس

 یروانپرستار

 94از سال   ری اعتیادروان پرستا یعمل

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

اختالتالن روانی  تئوری دندانپزشکی

 سالمندان 

 93از سال  

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

کارشناسی ارشد 

 سالمندی

 یاختالتالن روان عملی  –تئوری 

 سالمندان

 91از سال  



 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

کارشناسی ارشد 

پرستاری مراقبت 

 ویژههای 

فوریت های  عملی –تئوری 

 روانپزشکی

 92از سال  

      

 

 

 

 

 ج( سوابق اجرایی 

 تا تاریخ از تاریخ مکان فعالیت سمت

 41/3/21 81/9/28 دانشكده پرستاري ومامایي ل اداره آموزشومسئ

مسئول برنامه ریزی ومشاور 

 معاونت آموزشی 

 41/3/23   98/91/9428 دانشكده پرستاري ومامایي

 تاکنون 9/99/21 دانشكده پرستاري ومامایي مدیر گروه پرستاری

مدیر مسئول ماهنامه خبری 

 دانشگاه

روابط عمومي دانشگاه علوم 

 پزشكي

 21اول فروردین  88/9/28

  91ا اردیبهشت ت 22دیماه  دانشكده پرستاري ومامایي معاون آموزشی 

پرستاری  سرپرست دانشکده

 ومامایی

  29بهمن  تا 29مرداد  ي ومامایيدانشكده پرستار

معاون اداری ومالی دانشکده 

 پرستاری ومامایی

 تاکنون 91اردیبهشت  دانشكده پرستاري ومامایي

مدیر مسئول مجله پژوهشی 

دانشکده پرستاری ومامایی 

 قزوین

 تاکنون 9499 دانشكده پرستاري ومامایي

نماینده دفتر مشاوره معاونت 

 دانشجویی وفرهنگی

 بمدت دو سال 88/8/9423 کده پرستاری وماماییدانش

  88/8/9428 دانشکده پرستاریی ومامایی استاد راهنمای دانشجویان

دبیر کمیسیون آموزش و 

 پژوهش

هیئت مدیره نظام پرستاری 

 دوره دوم
  

مدیر پرستاری دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

8/1/9498 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

یات بدوی عضو علی البدل ه

رسیدگی  به تخلفات اداری 

دانشگاه علوم پزشکی  کارکنان

 قزوین

81/1/9498 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

مسئول اساتید مشاور دانشکده 

 پرستاری ومامایی

9/1/9494 دانشکده پرستاری ومامایی   

استاد مشاور دانشجویان آسیب 

 پذیر

9/91/9494 ییوماما یدانشکده پرستار   

یته انضباطی دانشکده رابط کم

 پرستاری ومامایی

99/2/28 نیقزو یدانشگاه علوم پزشک   

استاد مشاور دانشجویان آسیب 

 پذیر

9/91/94 ییوماما یدانشکده پرستار   

عضو کمیته ناظر بر نشریات 

 دانشجویی

89/5/99 نیقزو یعلوم پزشک دانشگاه   

مدیر گروه کارشناسی ارشد 

 روان پرستاری

4/9/93 ییوماما یردانشکده پرستا   

بازرس مراکز بهداشتی و 

 درمانی

   معاونت درمان 

عضو کمیته ناظر بر نشریات 

 دانشجویی

   دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 یبدو اتیه اصلیعضو 

 یبه تخلفات ادار  یدگیرس

 یکارکنان دانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

9/2/98 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

ن مدیر گروه ارشد روا

 پرستاری

4/3/93 دانشکده پرستاری و مامایی   

دبیر ستاد اقامه نماز دانشکده 

 پرستاری و مامایی

9/2/98 ییو ماما یدانشکده پرستار   



سر پرست اساتید مشاور 

 دانشکده

8/8/98 ییو ماما یدانشکده پرستار   

 بیآس انیاستاد مشاور دانشجو

 ریپذ

   ییو ماما یدانشکده پرستار

99مهر  دانشکده پرستاری و مامایی نگی معاون فره   

رییس هیات بدوی رسیدگی به 

 تخلفات اداری کارکنان

99اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

عضو کمیته مشورتی انتخاب 

 مدیر گروه آموزشی

3/3/99 ییو ماما یدانشکده پرستار   

عضو کمیته اجرایی انتخابات 

انجمن های علمی سال  دانشگاه 

99 

2/1/99 نیقزو یدانشگاه علوم پزشک   

 

 

 

 

 راهنمایی پایان نامه دانشجویی

 سال دفاع سمت رشته مقطع عنوان پایان نامه ردیف

 یروش درمان ریتاث یبررس 9

emdr حساسیت زدایی تدریجی با(

 زانیبر م استفاده از حرکات چشم(

مبتال به  مارانیاضطراب ب

 وکاردیانفارکتوس م

تاری مراقبت های پرس کارشناسی ارشد

 ویژه

 9499 استاد راهنما

 یاریماساژ پاها بر سطح هوش ریتاث 8

 یبستر یضربه مغز ییکما مارانیب

( : ICU) ژهیو یدر بخش مراقبت ها

 ینیبال ییمطالعه کارآزما کی

 یمراقبت ها یپرستار کارشناسی ارشد

 ژهیو

 9494 استاد مشاور

با  ییزدا تیاثر روش حساس یبررس 4

چشم و پردازش مجدد حرکات 

(EMDR بر اضطراب درد  )

سوختگي بستري در  مارانیپانسمان ب

مركز آموزشي درماني شهید رجایي: 

9494 

 یمراقبت ها یپرستار ارشد یکارشناس

 ژهیو

 9494 استاد راهنما

د بر در یدرمان نهیآ ریتأث یبررس 3

فهطر کیقطع عضو  مارانیب یالیخ   

زان استان جانبا ادیکننده به بن مراجعه

 9498در سال  نیقزو

 9494 استاد مشاور روانپرستاری ارشد یکارشناس

ا بر پ یماساژ بازتاب ریتاث یبررس 8

 یزیالیهمود مارانیخواب ب تیفیک

 یلبوع مارستانیمراجعه کننده به ب

93و  94 یدر سال ها نیقزو  

 یمراقبت ها یپرستار ارشد یکارشناس

 ژهیو

 9494 استاد مشاور

فشار بر نقطه هوگو بر  ریتاث یبررس 3

پس از ضربه   مارانیشدت سردرد ب

و , ICU یبه سر در بخش ها

 مارستانیبجراحی اعصاب و

-9494در سال  کرج یدمدنیشه

9493 

 یمراقبت ها یپرستار ارشد یکارشناس

 ژهیو

 9493 استاد راهنما

 یگروه یمعنا درمان ریتأث یبررس 1

همسران مردان مبتالبه  یبرتاب آور

سوءمصرف مواد مخدر در 

 93شهرستان لنگرود در سال

 9493 استاد راهنما روان پرستاری کارشناسی ارشد

 یفراشناخت درمان ریتأث یبررس 2

 Group Meta) یگروه

cognitive Therapyزانی( بر م 

مبتال به  مارانیب نیاضطراب مراقب

 مارستانیدر ب یبستر یاختالل روان

 9498در سال  نیبهمن قزو 88

 9493 استاد راهنما روان پرستاری کارشناسی ارشد

رابطه اضطراب مرگ و  یبررس 9

 یدر کارکنان امداد یهوش معنو

 9491سال  نیاستان قزو

 9491 استاد راهنما روان پرستاری  کارشناسی ارشد



با  یهوش فرهنگ نیارتباط ب یبررس 91

 یپرستار رانیمد یارتباط یمهارتها

به دانشگاه علوم وابسته  یمارستانهایب

 نیقزو یپزشک

 9491 استاد راهنما روان پرستاری  کارشناسی ارشد

 یگروه یآموزش روان ریتأث یبررس 99

 یاصل نیاضطراب مراقب زانیبر م

 یبار بستر نیدر اول یدوقطب مارانیب

بهمن  88 مارستانیدر ب یپزشکروان

 نیقزو

 9492 استاد راهنما روان پرستاری  کارشناسی ارشد 

با  ییزدا تیحساس ریتاث یبررس 98

حرکات چشم و پردازش مجدد بر 

 ینخاع عاتیضا مارانیب یافسردگ

 یمراجعه کننده به مرکز توانبخش

استان  یستیتحت پوشش بهز ثیحد

 9491 نیقزو

 9492 استاد راهنما  روان پرستاری  کارشناسی ارشد 

و  یمعنو یستیارتباط بهز ی:" بررس 94

از  تیا رضاب یاجتماع تیحما

در زنان باردار مراجعه کننده  یزندگ

 "نیبه مراکز سالمت جامعه قزو

 9492 استاد مشاور  مامایی کارشناسی ارشد 

با  ییزدا تیروش حساس یبررس 93

حرکات چشم و پردازش مجدد بر 

 هیاول ی سمنورهیشدت درد د

 9492 استاد مشاور مامایی کارشناسی ارشد

با  ییزدا تیحساس ریتاث ی" بررس 98

حرکات چشم و پردازش مجدد بر 

 یدارا مارانیاضطراب مرگ ب

سرطان دستگاه گوارش در 

در سال  نیقزو تیوتال مارستانیب

9491 

 9499 استاد راهنما پرستاری  کارشناسی ارشد 

با  ییزدا تیحساس ریتاث ی" بررس 93

حرکات چشم و پردازش مجدد بر 

 یابتید مارانیب یسمیپوگالیترس از ه

 8نوع 

 9499 استاد مشاور  پرستاری  کارشناسی ارشد 

91 The Effect of EMDR on 

Childbirth Anxiety of 

Women With Previous 

Stillbirth 

 9491 استاد مشاور روانشناسی  کارشناسی ارشد

 

 

 

 تشویق ها و احراز مقام ها 

 تاریخ دریافت مقام اهدا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

دانشگاه علوم پزشکی  مدیر گروه نمونه تقدیر نامه 9

 قزوین

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

98/8/22 

دانشگاه علوم پزشکی  مدبر گروه نمونه تقدیر نامه 8

 قزوین

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

1/8/29 

پرستار نمونه  4

 کشوری

وزارت بهداشت درمان  پرستار نمونه کشوری

 شکیوآموزش پز

وزیر بهداشت درمان 

 وآموزش پزشکی

91/8/22 

دانشگاه علوم پزشکی   استاد نمونه تقدیر نامه 3

 قزوین

دانشگاه علوم  استیر

 نیقزو یپزشک

91/8/9498 

عضو موثر انجمن اولیاء  لوح سپاس 8

 ومربیان برتر

وزارت آموزش 

 وپرورش

قائم وزیر آموزش 

 وپرورش

81/8/22 

مدیر کل آموزش  آموزش وپرورش استان استانی رتبه برتر تقدیر نامه 3

 وپرورش استان

83/8/29 

دانشکده پرستاری  مدیر گروه نمونه تقدیر نامه 1

 ومامایی

 88/8/29 سرپرست دانشکده

تجلیل از همراهان  تقدیر نامه 2

ماهنامه پژواک)به 

عنوان اولین مدیر 

 مسئول ماهنامه(

دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

ه علوم دانشگا استیر

 نیقزو یپزشک

 

 91/1/29 معاون درمان ودارو یدانشگاه علوم پزشکانتخابات هیات مدیره  تقدیرنامه 9



 نیقزو نظام پرستاری قزوین

برپایی پایگاه ارائه  تقدیرنامه 91

مشاوره وخدمات 

 پرستاری

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

 49/4/9428 معاون درمان و دارو

نظام پرستاری استان  ه نمونهمدبر گرو تقدیر نامه 99

 قزوین

 94/8/22 رییس هیئت مدیره

 یدانشگاه علوم پزشک پرستار نمونه تقدیر نامه 98

 نیقزو

دانشگاه علوم  استیر

 نیقزو یپزشک

91/9491 

امور در آمد زایی  نامه ریتقد 94

 دانشگاه علوم پزشکی

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

دانشگاه علوم  استیر

 نیقزو یپزشک

84/8/9499 

واحد برتر عملکرد  تقدیرنامه 93

 مطلوب در امور اداری

 یدانشگاه علوم پزشک

 نیقزو

معاون توسعه مدیریت 

 ومنابع دانشگاه

83/9/9499 

واحد برتر عملکرد  تقدیر نامه 98

 یمطلوب در امور ادار

دانشکده پرستاری 

 ومامایی

ریاست دانشکده 

 پرستاری ومامایی

88/91/9499 

استان  ینظام پرستار تولید برنامه رادیویی نامه تقدیر 93

 نیقزو

  رهیمد ئتیه سییر

دبیر اجرایی سمینار  نامه ریتقد 91

 کشوری

 یدانشکده پرستار

 ییوماما

دانشکده  استیر

 ییوماما یپرستار

99/8/9498 

ارتقا کیفیت خدمات  تقدیرنامه 92

پرستاری و افزایش 

 رضایت مندی مراجعین

اون پرستاری وزارت مع وزارت بهداشت

 بهداشت

 

ایجاد زیر ساختهای  تقدیر نامه 99

 ارتقای علمی پرستاران

دانشگاه علوم پزشکی 

 قروین

معاون درمان دانشگاه 

 علوم پرشکی

 

تربیت و آموزش  نامه ریتقد 81

 بسیجیان

رییس بسیج جامعه  سپاه صاحب اتالمر استان

پزشکی و فرمانده سپاه 

 صاحب اتالمر استان

 

همکاری با بسیج جامعه  نامه ریقدت 89

 پزشکی

فرمانده سپاه صاحب  سپاه صاحب اتالمر استان

و ریاست  اتالمر استان

 دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت نوع همکاری نام مجمع

عضو وعضو هیئت  انجمن پرستاري ایران

 موسس استان

   تاري ایرانانجمن پرس

سازمان نظام پرستاري 

 استان قزوین

عضو وعضو هیئت 

 مدیره

سازمان نظام پرستاري 

 استان قزوین

  دوره دوم نظام پرستاری

جمعیت اسالمي 

 پرستاران

جمعیت اسالمي  عضو

 پرستاران

  

دانشگاه علوم پزشکی  فعال عضو بسیج جامعه پزشکی 

 قزوین

  

    عضو انجمن علمی پرستاران

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 تا تاریخ از تاریخ مکان نوع همکاری نام کمیته یا شورا

کمیته استعدادهای 

 درخشان

دانشکده پرستاری  عضو

 ومامایی

 تاکنون 93/99/21

دانشکده پرستاری  عضو EDOکمیته 

 ومامایی

 تاکنون 91/8/23

شورای مرکزی توسعه 

 آموزش دانشکده

 یدانشکده پرستار عضو

 ییوماما

  

کمیته ارزیابی آموزشی 

 وپژوهشی

دانشکده پرستاری  عضو

 ومامایی

 تاکنون 9/98/28

دانشکده پرستاری  عضو کمیته بهداشت روان 

 ومامایی

 دو سال 88/8/23

دانشکده پرستاری  رابط کمیته انضباطی

 ومامایی

 تاکنون 98/3/23

عضو کمیته ارزشیابی 

 درونی

دانشکده پرستاری  عضو

 اییومام

 تاکنون 9/1/21

 تاکنون 9/8/23اداره آموزش وپرورش  عضوشورای انجمن اولیاء 



 8اناحیه  مربیان

کارگروه بررسی توانایی 

 علمی

دانشکده پرستاری  عضو

 ومامایی

 تاکنون 91/8/22

کارگروه مبارزه با 

 ارتشاء 

 یدانشکده پرستار عضو

 ییوماما

  

كمیته اجرایي عضو

  وسومین اولین

ین دوره وچهارم

ت نظام پرستاري انتخابا

 استان قزوین

نماینده دانشكده 

 پرستاریي

   معاونت درمان دانشگاه

شورای پژوهشی 

 دانشکده

 یدانشکده پرستار عضو

 ییوماما

  

کمیته مرگ مغزی و 

 اهداء عضو

  2/8/9491 معاونت درمان عضو

شورای تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده

 یدانشکده پرستار سرپرست و عضو

 ییوماما

83/91/9491  

شورای پژوهش در 

 دانشکده EDOآموزش 

 یدانشکده پرستار عضو

 ییوماما

3/8/9491  

 یدانشکده پرستار عضو کمیته مبارزه با ارتشاء

 ییوماما

  

شورای اقامه نماز 

 دانشکده

 یدانشکده پرستار دبیر ستاد

 ییوماما

84/3/9498  

کمیته ناظر بر نشریات 

 دانشگاه

   دانشگاه ریاست عضو

کارگروه ارزیابی 

آموزشی و پژوهشی 

 دانشگاه

   ریاست دانشگاه عضو

کارگروه کاهش تصدی 

های دستگاه اجرایی  

 دولتی

   معاونت درمان دانشگاه عضو

کمیته درمان کارگروه 

بهداشت و درمان در 

حوادث غیر مترقبه 

 تاستان

   ریاست دانشگاه عضو

بیمارستان  ریاست عضو کمیته بحران و بالیا

 بوعلی

  

کانون هم اندیشی  اساتید 

 و نخبگان دانشگاه

نهاد نمایندگی مقام معظم  عضو

 رهبری در دانشگاه ها

  

کمیته راهبری کاهش 

 تصدی های دولت

معاونت آموزشی  عضو

 دانشگاه

  

عضو شورای پذیرش و 

 بررسی پیشنادها

 یدانشکده پرستار عضو

 ییوماما

  

هیات تخلفات اداری 

ارکنان دانشگاه علوم ک

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  عضو علی البدل

 قزوین

 تاکنون 9498مهر ماه 

کمیته فنی نظارت و 

 بازرسی معاونت درمان

   ریاست دانشگاه عضو

کمیته فنی سیاستگذاری 

 و برنامه ریزی

   ریاست دانشگاه عضو

ول حستاد اجرایی طرح ت

 سالمت

   دانشگاه استیر عضو

ای هماهنگی عضو شور

 پرستاری دانشگاه

   دانشگاه استیر عضو

تیم نظارتی دانشگاه در 

 طرح تحول سالمت

   معاون درمان عضو

عضو هیات داوری  

گروه فرهنگی جشنواره 

 دانشجوی نمونه

معاونت  دانشجویی و  عضو

 فرهنگی

  

کمیته ناظر بر نشریات 

 دانشجویی

معاونت  دانشجویی و  عضو 

 فرهنگی

  



کمیته دانشگاهی  مسئول

نظارت بر کار 

دانشجویی دانشجویان 

 پرستاری در بالین

  41/3/94 ریاست  دانشگاه مسئول

عضو کمیته اعتالی 

 اخالق حرفه ای دانشگاه

مدیر مرکز مطالعات و  عضو

توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

81/3/98  

عضو هیات علمی  

کمیته نظارت بر انجمن 

 دانشجویی-های علمی 

دانشکده  ریاست عضو

 پرستاری و مامایی

99/9/91  

گروه اخالق در آموزش 

 علوم پزشکی دانشگاه

  89/9/91 معاون آموزشی دانشگاه عضو

شورای کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشکده 

 پرستاری

ریاست دانشکده  عضو

 پرستاری

92/1/93  

 

 

 

 

 

 پروژه های تحقیقاتی )مصوب و غیرمصوب ( 

ر نوع فعالیت د عنوان طرح

 طرح

ساعات 

 فعالیت

مؤسسه محل 

 پژوهش

 غیرمصوب مصوب طول مدت طرح

بررسی میزان خشونت بر علیه 

 زنان در منطقه مینودر قزوین

دانشگاه علوم   مجري

 نیقزو  یپزشک

 *  

تاثیر توانمند سازی پرستاران در 

مقابله با تنش های شغلی در مراکز 

 آموزشی درمانی قدس وبوعلی

م دانشگاه علو  مجری

 نیقزو  یپزشک

  * 

بررسی وضعیت روانی زوجین 

 مراجعه کننده به کالس های مشاوره

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

  * ماه 93

استرس شغلی در بین حسابداران 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 ومداخله جهت کنترل و کاهش آن

دانشگاه علوم   مجری

 قزوین پزشکی 

  * ماه 3

ی نگرش دختران بررسی مقایسه ا

وپسران از عوامل اجتماعی موثر 

بر اعتیاد از نظر دانشجویان ساکن 

خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی 

 9421قزوین در سال 

دانشگاه علوم   ناظر 

 نیقزو  یپزشک

 *  

بررسی رضایت شغلی و عزت نفس 

کارکنان دانشکده های تابعه دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

وم دانشگاه عل  ناظر

 نیقزو  یپزشک

 *  

ر واقعیت مجازی بر یبررسی تاث

کنترل درد ناشی از باز کردن راه 

ساله  98تا  3وریدی در کودکان 

دانشگاه علوم مراجعه کننده به 

مراک درمانی  نیقزو  یپزشک

وابساته به  دانشگاه علوم پزشکی 

 9499قزوین در سال 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

  * ماه 98

ررسی رابطه تعهد حرفه ای و ب

رضایت شغلی پرستاران در 

بیمارستانهای دولتی قزوین در سال 

9491 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

  * ماه 99

بررسی تاثیر حساسیت زدائی 

تدریجی  توام با حرکات چشم و 

( بر درمان EMDRپردازش مجدد)

هراس اجتماعی در دانشجویان 

 یی قزویندانشکده پرستاری وماما

دانشگاه علوم   مجری 

 نیقزو  یپزشک

  * ماه 98

بررسی تاثیر مشاوره بر میزان 

رضایتمندی از زندگی زناشویی 

 9429زنان منطقه مینودر سال 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

9 *  



بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ 

و کیفیت  زندگی زنان مبتال به 

نی  سرطان در مرکز آموزشی  درما

 9499کوثر قزوین  

 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

9 *  

بررسی سابقه کودک آزاری در 

بیماران مبتال به افسردگی مراجعه 

بهمن  88کننده به بیمارستان 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم   ناظر 

 نیقزو  یپزشک

 *  

بررسی وضعیت تعیین گرهای 

ن بدو تغذیه با شیر مادر در زنا

 9429ازدواج 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

  * ماه 93

مقایسه درک پرستاران بخش های 

جراحی با پرستاران بخش های 

داخلی و ویژه در مورد شان و 

منزلت بیماران بستری در مراکز 

درمانی منتخب دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

دانشگاه علوم   ناظر

 نیقزو  یپزشک

   

تطابق عملکرد با  بررسی میزان

شرح وظایف پرستارات بخش های 

مراقبت ویژه قلبی بیمارستانهای 

 شهر قزوین

دانشگاه علوم   ناظر

 نیقزو  یپزشک

   

 یاریماساژ پاها بر سطح هوش ریتاث

 یبستر یضربه مغز ییکما مارانیب

( ICU) ژهیو یدر بخش مراقبت ها

 ینیبال ییمطالعه کارآزما کی: 

وم دانشگاه عل  مجری

 نیقزو  یپزشک

   

رد بر د یدرمان نهیآ ریتأث یبررس

 کیقطع عضو  مارانیب یالیخ

  طرفه

جانبازان  ادیکننده به بن مراجعه

 9498در سال  نیاستان قزو

بنیاد جانبازان   مجری

 قزوین

   

 ییزدا تیاثر روش حساس یبررس

با حرکات چشم و پردازش مجدد 

(EMDR بر اضطراب درد  )

سوختگي بستري  رانمایپانسمان ب

در مركز آموزشي درماني شهید 

 9494رجایي: 

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

   

ارتباط هوش معنوی با توانمندی 

تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو  یپزشک

 *  

ارتباط میان رشته تحصیلی و جهت 

ان علوم گیری مذهبی در دانشجوی

 پزشکی قزوین

دانشگاه علوم   ناظر

 نیقزو  یپزشک

 *  

 یگروه یمعنا درمان ریتأث یبررس

همسران مردان  یبرتاب آور

مبتالبه سوءمصرف مواد مخدر در 

 93شهرستان لنگرود در سال

دانشگاه علوم   مجری

 پزشکی قزوین

 *  

 یفراشناخت درمان ریتأث یبررس

 Group Meta) یگروه

cognitive Therapyزانی( بر م 

مبتال به  مارانیب نیاضطراب مراقب

 مارستانیدر ب یبستر یاختالل روان

 9498در سال  نیبهمن قزو 88

دانشگاه علوم   مجری

 نیقزو یپزشک

   

بررسی رابطه  شیوه هایی فرزند 

پروری و سبکهای مقابله ای والدین 

 بر بزه کاری نوجوانان پسر

 *     مجری

اسالمی در  بررسی سبک زندگی

رضایت از زندگی زنان سرپرست 

 خانوار

 *     مجری

 *     مجریمطالع موردی بررسی نقش سبکگ 



های دلبستگی جوانان در گذراندن 

 اوقات مراقبت

بررسی سالمت معنوی و ارتباط آن 

با کیفیت زندگی استرس و 

اضطراب و افسردگی در بیماران 

 دارای استومی روده ای

  *  -  ناظر

       

 

 

 

 های بازآموزی و کار گاه سخنرانی در برنامه

 تاریخ محل برگزاری عنوان باز آموزی عنوان سخنرانی

مرکز آموزشی درمانی شهید  کارگاه بازآموزی ایدز وهپاتیت پرستاری ایدز

 رجایی

89/3/9413 

 دیشه یدرمان یمرکز آموزش تیوهپات دزیا یکارگاه بازآموز دزیا یپرستار

 ییرجا

9/1/9413 

 نیمعاونت درمان سازمان تام کارگاه گزارش نویسی اصول گزاش نویسی

 یاجتماع

 91/99/12و93

 نیمعاونت درمان سازمان تام یسیکارگاه گزارش نو اصول گزارش شفاهی

 یاجتماع

98/3/9429 

پرستاري در بیمار تحت 

 ونتیالتور

مرکز آموزشی در مانی بوعلی  ICUدوره باز آموزی -

 سینا

 

4/98/9423 

 89/8/9424 در دانشکده پرستاری ومامایی ICUدوره باز آموزی  استرس اولسر

دوره باز آموزی بیماریهای  بیماري هاي رواني

 روان

  بهمن 22مرکز 

روش های کاهش استرس در 

 محیط کار

 93/81/49/3/29 معاونت پژوهشی دانشگاه استرس های شغلی

 98/3/29 دانشکده پرستاری ومامایی انمندی اساتید راهنماارتقاءتو آشنایی با قوانین آموزشی

کارگاه چهار روزه مسئله یابی 

در سیستم های بهداشتی 

 ودرمانی

 یها ستمیدر س یابیمسئله 

 یودرمان یبهداشت

سازمان تامین اجتماعی استان 

 قزوین

98/3/9429 

 98/3/9429 ستاری وماماییدانشکده پر ارتقاء توانمندی اساتید راهنما  دانشجویان آسیب پذیر

روش های مطالعه وتقویت 

 حافظه

 تیمطالعه وتقو یروش ها

 حافظه

 99/2/9491 دانشکده پرستاری ومامایی

مهارت های ارتباطی در  ارتباط در خانواده

 خانواده

 94/98/9499 دانشکده پرستاری ومامایی

حقوق و مسئولیت های حرفه  قصور حرفه ای

 ای پرستار

 3/91/94 نیقزو یعلوم پزشک

مدیریت پرخاشگری در محیط  پرخاشگری و رسانه

 کار

 8/99/94 علوم پزشکی قزوین

مداخالت درمانی در سکته 

 مغزی

مراقبت های پرستاری در 

 سکته مغزی

 98/99/94 نیقزو یعلوم پزشک

کارگاه آموزشی انطباق امور 

اداری و فنی موسسات پزشکی 

 با موازین شرع مقدس

و درمانی شهید  مرکز آموزشی 

 رجایی

88/3/93 

انطباق امور  یکارگاه آموزش

 یموسسات پزشک یو فن یادار

 شرع مقدس نیبا مواز

 41/91/93 مرکز آموزشی و درمانی کوثر 

انطباق امور  یکارگاه آموزش

 یموسسات پزشک یو فن یادار

 شرع مقدس نیبا مواز

مرکز آموزشی و درمانی  

 وتالیت

1/2/93 

استرس شغلی و فرسودگی  دیریتدوره آموزشی م

 شغلی

 3/9/98و  8/ 83 معاونت درمان 

 81/4/93 دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت روان و نماز بهداشت روان نماز

 83/8/98 دانشکده پرستاری و مامایی مشاوره ازدواج کارگاه خانواده و ازدواج

و مهارتهای ارتباطی با خانواده  کارگاه مهارتهای ارتباطی

 مددجو

 91/2/93 دانشکذه پرستاری و مامایی

 1/98/93 دانشکده پرستاری و مامایی ایمنی در بخش روان گارگاه ایمنی بیمار



کارگاه مهارتهای ارتباطی با 

 مددجو

 2/9/91 ییو ماما یدانشکده پرستار اصول مهارت های ارتباطی

 99/1/91 ییماما و یدانشکده پرستار مهارتهای زندگی کارگاه مهارتهای زندگی

مدیریت استرس و فرسودگی  دوره مدیریت پرستاری

 شغلی

 83/8/98 معاونت درمان

 83/99/93 کمیته اجرایی آموزش دانشگاه بهداشت روان و نماز کارگاه بهداشت روان

 98/91/98 معاونت توسعه مدیریت و منابع خانواده و ازدواج کارگاه خانواده

 1/91/93 انجمن علمی پرستاری ایران مهارتهای ارتباطی کارگاه مهارتهای ارتباطی 

مهارتهای ارتباطی با مددجو و  کارگاه مهارتهای ارتباطی

 خانواده

 91/2/93 ییو ماما یدانشکده پرستار

    

 

 

 های بازآموزی شرکت در گارگاه و دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه

ر با بسته کارگاه آموزشی کا

 SPSSهای نرم افزاری 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  دو روزه

 پزشكي قزوین

 9424بهمن  94و98

معاونت آموزشي دانشگاه  یك روزه کارگاه روش تدریس مقدماتی

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

89/3/9423 

دوره  -

 ACCESSآموزشی

 

اه علوم معاونت پژوهشي دانشگ دو روزه

 پزشكي قزوین

 91/99/9424و93

دوره آموزشی  -

EXCEL 

 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  دو روزه

 پزشكي قزوین

 4/99/9424لغایت  99/91

 کارگاه مقاله نویسی -

 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  دو روزه

 پزشكي قزوین

 84/2/9429و88

کارگاه دو روزه  -

 آموزش بالینی در پرستاری

 

شكده پرستاري ومامایي دان دو روزه

 قزوین

 98/91/9424و93

کارگاه دو روزه   -

 روش تدریس 

 

معاونت آموزشي دانشگاه  دو روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

 93/99/9428و98

کارگاه دو روزه  -

 آموزش بالینی در پرستاری

 91/9424/ 98و  93 دانشکده پرستاری ومامایی دو روزه

 

ارگاه آموزشی ک -

پایگاه ملی اطالعات هیئت 

 (OFISعلمی )

 

معاونت آموزشي دانشگاه  یك روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

99/8/9423 

کارگاه یکروزه تهیه  -

 مواد آموزشی )سخنران(

 

دانشكده پرستاري ومامایي  یك روزه

 قزوین

1/3/9424 

کارگاه دو روزه آموزشی  -

افزایی مهارتهای مشاوره  دانش

 ای اساتید راهنما

 

ستاد شاهد وایثارگران ودانشكده  دو روزه

 بهداشت وپیراپزشكي

 88/3/9423و89

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه روش تدریس مقدماتی -

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

89/3/23 

 83/3/28 ستاری وماماییدانشکده پر یك روزه EBMکارگاه یک روزه 

کارگاه دو روزه  -

 آموزش بالینی در پرستاری

 

 83/99/28 دانشکده پرستاری ومامایی یك روزه

معاونت آموزشي دانشگاه  یك روزه کارگاه تدوین طرح درس

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

8/9/28 

 82/3/28 دانشکده پرستاری ومامایی یك روزه PBLکارگاه 

 83/98/28و84 معاونت دانشجویی دانشگاه روزهدوکارگاه دو روزه آموزشی  -



دانش افزایی مهارتهای مشاوره 

 ای اساتید راهنما

 

وسواس شناسی ومهارت های 

پایه در درمان وسواس ویژه 

 روان پرستاران

 83/98/23 انجمن شفای وسواس ایران یك روزه

 3/3/23 معاونت آموزشی دانشگاه هیك روز آموزش انتخاب واحد تحت وب

معاونت آموزشي دانشگاه  یك روزه پزشکی مبتنی بر شواهد

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

93/3/21 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  یك روزه ارتباط غیر تهاجمی

 پزشكي قزوین

 8111نوامبر  88

 93/8/21 اونت آموزشی دانشگاهمع یك روزه ارتقای اعضای هیئت علمی

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه پزشکی مبتنی بر شواهد

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

93/3/21 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  یک روزه کارگاه مقاله نویسی پیشرفته

 پزشكي قزوین

93/4/29 

ي دانشگاه علوم معاونت پژوهش یک روزه خطاهای پژوهشی

 پزشكي قزوین

88/8/29 

آموزش پزشکی پاسخگو به 

 نیازهای جامعه

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

84/9/22 

 93/99/22-94 معاونت دانشجویی دانشگاه دو روزه طرح معرفت

-ارزیابی فرایند ارزشیابی

 شگاهیدرونی دان-بیرونی

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

84/9/22 

مقاتالت Submissionکارگاه 

 در ژورنالهای علمی خارجی

 99/4/22 معاونت پژوهشی دانشکده یک روزه

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه کارگاه آموزش بالینی

 ومركز توسعه وآموزش مداوم

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

89/91/22 

کارگاه آشنایی با کتابخانه 

دیجیتال پزشکی ایران )آشنایی 

 )Scopusبا 

معاونت پژوهشی دانشکده  یک روزه

 پرستاری ومامایی

82/91/29 

آشنایی با رسانه های 

 الکترونیکی آموزش

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 علوم پزشكي قزوین دانشگاه

1/99/22 

کارگاه ارتقاء توانمندی اساتید 

 راهنما

 98/3/9429 دانشکده پرستاری ومامایی یک روزه

آموزش پزشکی پاسخگو به 

 (COMEنیازهای جامعه)

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

91/9/22 

شیابی ارزیابی فرایند ارز

 درونی دانشگاهی-بیرونی

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

83/2/9422 

آزمون بالینی ساختار یافته 

 عینی 

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

99/1/22 

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه استاد توانمند

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

91/2/9422 

دانش افزایی اساتید مشاور در 

مهارت های ارتباطی و نحوه 

 تعامل با دانشجویان آسیب پذیر

معاونت دانشجویی وفرهنگی  دو روزه

 دانشگاه

 89/99/9429و 81

کارگاه روش های مطالعه و 

 یت حافظهتقو

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

99/2/9491 

کارگاه روش های نوین 

 ارزشیابی بالینی دانشجویان

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

89/99/9499 



 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

 81/8/9429 معاونت پژوهشی دانشگاه یک روزه شیکارگاه خطاهای پژوه

 9/4/9429 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه کارگاه مقاله نویسی پیشرفته

 9/8/9491 دانشکده پرستاری و مامایی یک روزه EBSCOآموزش استفاده از 

روش های پژوهش در آموزش 

 های علوم پزشکی 

 93/4/9422 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه

پیوند اعضاء پس از مرگ 

 مغزی

 81/3/9491 معاونت درمان دانشگاه یک روزه

روش های کاربردی آموزش 

الکترونیکی ویژه اعضای هیئت 

 علمی

معاونت آموزشي دانشگاه  یک روزه

ومركز توسعه وآموزش مداوم 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوین

91/99/9491 

REFRENCE 

MANAGER 

 81/91/9491 شگاهدان یمعاونت پژوهش یک روزه

 99/99/9491 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه روش تحقیق سطح متوسط

 83/99/9491 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه روش تحقیق پیشرفته

ISI WEB OF 

KNOWLEDGE 

 88/8/9499 دانشکده پرستاری ومامایی یک روزه

END NOTE 81/3/9499 دانشکده پرستاری ومامایی یک روزه 

MEDLINE 81/3/9499 دانشکده پرستاری ومامایی یک روزه 

 98/99/9422 سازمان مدیریت صنعتی یک روزه مدیریت استراتژیک

آشنایی با کلیات ساختار 

سازمانی و نحوه تهیه وتدوین 

 تشکیالت تفضیلی

 49/4/9499 معاونت توسعه مدیریت ومنابع یک روزه

دستورالعمل جامع رسیدگی به 

 اسناد مالی

 4/91/9499 ومنابع تیریمعاونت توسعه مد ک روزهی

آشنایی با سامانه الکترونیکی 

 سامد

 8/2/9499 استانداری قزوین یک روزه

کارگاه حقوق شهروندی ویژه 

اعضا محترم شورای فرهنگی 

شورای انضباطی کمیته ناظر 

 بر نشریات

 94/9/9429 معاونت دانشجویی فرهنگی یک روزه

مرکز هم اندیشی اساتید نهاد  یک روزه سیاسی اصول ومبانی تحلیل 

 نمایندگی مقاو معظم رهبری

98/9/9429 

معرفت شناسی اسالمی و فلسفه 

 علم

نهاد نمایندگی مقام معظم  یک روزه

رهبری و معاون آموزشی 

 دانشگاه

89/8/9491 

 

سازمان بسیج جامعه پزشکی  روزه 8 دوره فرهنگی آموزشی 

 کشور

81/99/99 

 91/9/94 دانشکده پرستار ومامایی یک روزه ورنال کالبکارگاه ژ

کارگاه تبیین منویات مقام معظم 

 رهبری

 9/91/94 ییدانشکده پرستار وماما یک روزه

مقام معظم  یندگینهاد نما یک روزه جمعیت چالشها و فرصت ها

 یرهبر

8/2/94 

علوم پزشکی و بسیج جامعه  یک روزه پدافند غیر عامل

 پزشکی اردبیل

88/2/94 

مقام معظم  یندگینهاد نما یک روزه جنگ نرم

 یرهبر

8/9/94 

مقام معظم  یندگینهاد نما یک روزه اخالق و عرفان عملی

 یرهبر

98/9/94 

 91/94/ 41لغایت 82 معاونت پژوهشی دانشگاه سه روزه روش تحقیق پیشرفته

 84/9/94 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه پروپوزال نویسی

 3/99/94 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه ی پژوهشیخطاها

رفرنس نویسی و کار با نرم 

 افزار اند نت

 1/99/94 دانشگاه یمعاونت پژوهش یک روزه

مرکز مطالعات و توسعه  یک روزه رهبری در دانشگاه

 آموزش علوم پزشکی

1/9/98 

کارگاه روش های تدریس و 

 تجربیات آموزشی 

و توسعه مرکز مطالعات  یک روزه

 یآموزش علوم پزشک

81/1/98 

 93/1/98مرکز مطالعات و توسعه  یک روزهکارگاه مشکالت مدیریت در 



 یآموزش علوم پزشک آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه  یک روزه کارگاه پژوهش در آموزش

 یآموزش علوم پزشک

1/91/98 

مرکز مطالعات و توسعه  یک روزه آشنایی با سامانه نماد

 یزش علوم پزشکآمو

83/1/93 

 83/98/98 نهاد رهبری یک روزه آسیب های فضای مجازی 

 82/9/98 معاون پژوهشی  یک روزه تحلیل استنادی در علم سنجی

تجزیه و تحلیل داده های 

 پژوهشی

 98مهر  2/شهریور و 89 معاون پژوهشی دو روزه

 98/91/98 یمعاونت دانشجویی و فرهنگ ساعت 81 دوره تفسیر قران کریم 

 94/3/93 معاونت دانشجویی و فرهنگی ساعت 8/3 دوره تفسیر قران کریم

 82/98/98و  89 معاونت پژوهشی ساعت 98 پژوهش های کیفی

    

 1/98/98 معاونت پژوهشی ساعت 3 نقد و بررسی تخصصی مقاتالت

 84/91/98 معاونت پژوهشی ساعت 3 مرور سیستماتیک

 1/98/93 فتر آموزش مداومد ساعت 8 اخالق حرفه ای

ارزشیابی عملکرد آکادمیک  

 اعضا هیات علمی

 3/1/99 معاونت آموزشی دانشگاه  ساعت 8

    

 

 

 انتشارات 

 الف( کتب منتشر شده 

 سال چاپ شهر ناشر نوع تألیف همکار/ همکاران عنوان کتاب

مجموعه آزمون 

های کارشناسی 

 ارشد پرستاری

اعضا هیئت علمی 

پرستاری  دانشکده 

 ومامایی 

 9429 تهران کتاب میر تالیف

آلزایمر )فراموشی 

پیری( و مراقبت 

 های پرستاری

-مرضیه خاتونی

 فاطمه سمیعی

 9491 قزوین طه تالیف

حساسیت زدایی و 

پردازش مجدد با 

حرکات چشم 

درمانی برای 

اضطراب بیماران 

 مبتال به سکته قلبی

با  انتشارات چویل تالیف محمد بهنام مقدم

همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی  

 یاسوج

 9494 یاسوج

اخالق پرستاری و 

 ارتباط حرفه ای

دکتر کاظم حسین 

 محمد مرادی –زاده 

 9498 قزوین انتشارات مینودر تالیف

کدهای اخالقی 

 اساتید گروه پزشکی

امیر محمد کاظمی 

-مهرزاد سرایی-فر

مرضیه بیگم سیاه 

محمدضا -پوش

مهدی -مصطفایی

فاطمه -ناهزاهد پ

پرویز -نظری

زینت -پدیسار

رزاق -جورابچی

فاطمه -محمودی

 سفیدی

دانشگاه علوم  تالیف

 پزشکی قزوین

 93اسفند  قزوین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( مقاتالت چاپ شده 

 سال چاپ شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان ردیف



بررسي الگوي ارتباطي پرستاران با  محمد مرادي 9

 اي آنان  بیماران وخانواده ه

مجله علمی دانشکده پرستاری 

 ومامایی اراک

شماره 

 98و93

بهار 

وتابستان 

9424 

محمد -محمد رضا شیخي– 8

امیر – ابراهیم ساریچلو

 محمد مرادي -جوادي

تاثیر توانمند سازی پرستاران در مقابله 

با تنش های شغلی در مراکز آموزشی 

 درمانی قدس وبوعلی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

 9421 اسفند ماه

سید -محمد ابراهیم ساریچلو 4

زهرا -حسین قافله باشی

حسن -محمد مرادی-کالنتری

 جهانی هاشمی

خشونت های خانگی علیه زنان و مداخله 

جهت پیشگیری در منطقه مینودر و 

 کوثر قزوین

دانشگاه  یپژوهش یمجله علم

 نیقزو یعلوم پزشک

زمستان  3

9422 

مرضیه -مرادیمحمد  3

-رضا ضسغمی-خاتونی

-حسن جهانی هاشمی

 محمدرضا شیخی

بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت 

شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان 

آموزشی دانشگاه علوم –های دولتی 

 پزشکی قزوین

 9498 83 فصلنامه اخالق پزشکی

-محمد مرادی-نسیم بهرامی 8

زهرا -محمد علی سلیمانی

 حسینیفاطمه -کالنتری

اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت 

 زندگی زنان مبتال به سرطان

 9498 28شماره  نشریه پرستاری ایران

محمد  -محمد بهنام مقدم 3

-رضا ضیغمی-مرادی

محمود -حمیدرضا جوادی

 علیپور حیدری

و تاثیر حساسیت زدایی حرکات چشم 

پردازش مجدد بر اضطراب بیماران 

 مبتال به سکته قلبی

 9498 9 ه روان پرستارینشری

-رضا ضیغمی-محمد مرادی 1

محمد ابراهیم  -سعید محمدی

 ساریچلو

وضعیت روانی زوج های مراجعه کننده  

 به کالس های آموزشی پیش از ازدواج

 9498 4 یروان پرستار هینشر

محمد -مصطفی چتر روز 2

محمد ابراهیم  -مرادی

 ساریچلو

تاثیر روش حساسیت زدایی  با حرکات 

شم و پردازش مجدد بر اضطراب درد چ

 پانسمان بیماران سوختگی

دوره دوم  یروان پرستار هینشر

 3شماره 

9494 

-عبدیمحمد -جلیل عظیمیان 9

 محمود علیپور-محمد مرادی

تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری 

بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در 

 بخش های ویژه

 91دوره  مجله دانش و تندرستی

 4 شماره

9493 

رضا ضیغمی  -مریم مومنی 91

)نویسنده -محمد مرادی –

 -مریم طاهر پور-مسئول(

 کحکد ابراهیم ساریچلو

میزان شیوع و عوامل مرتبط با هراس 

اجتماعی در دانشجویان پرستاری و 

 مامایی

 91دوره  مجله سالمت و مراقبت

 8شماره 

 93تابستان 

رضا  -محمد مرادی 99

 –قدم محمد بهنام م -ضیغمی

محمود -حمیدرضا جوادی

 علیپور

Anxiety treatment  by eye 

movement desecitization and 

reprocessing in patient with  

myocardial infarction 

Iran red crescent med 18)2( 2016 

یشاهر یکبر 12  

ییبگلو یمراد محمد  

چلویسار میابراه محمد  

 پوریعل محمود

 یگروه یاخت درمانفراشن ریتاث یبررس

مبتال به  مارانیب نیبر اضطراب مراقب

 یبستر یزوفرنیاختالل اسک

 8دوره  مجله روان پرستاری

 8شماره 

9493 

94 mohammad moradi-

reza zeighami-

hosseintuzandeh jani-

mahmud alipor 

 :investigation the effect of 

pressure on the hugo point on 

theseverityof a headache 

afterhead injury 

journal of research 

development in nursing 

and midwifer  

vol14/no2 8191 

93 r. zeighami-

m.behnammoghadam-

m. moradi-s bashti 

 :comparison of the effect eye 

movment desensitization 

reprocessing and cognative 

behavioral therapy on anxiety 

in patient with myocardial 

infarction 

eur.j.psychiat) 32(2 8192 

98 Zahra bajalan-

farnoosh moafi-

mohammad 

moradibaglooei-

zainab alimoradi 

Mental health and primary 

dysmenorrhea:a systematic 

review 

journal of psychosomatic 

obstericand jynecology 

 8192 

93 Ameneh 

yaghoobzadeh-saeed 

pahlevan sharif-fon 

Cross-cultural adaptation and 

psychometric evaluation of the 

herth hope index within a 

The hnternational journal 

of aging and human 

development 

9-93 8192 



sson 

sim…..mohammad 

moradi baglooei …… 

sample of Iranian older people 

91 Sedigheh Bahrami, 

MohammadReza 

Sheikhi, Mohammad 

Moradi Baglooei, 

Maryam Mafi 

Effect of Emotion Regulation 

Training Based on the Gross 

Model on Anxiety among 

Parents of Children with 

Cancer 

Evidence Based Care 9-3 8181 

92 Sahar Valedi, Zainab 

Alimoradi, 

Mohammad 

MoradiBaglooei, 

Amir H Pakpour, 

Mehdi Ranjbaran, 

Venus Chegini 

Investigating the effect of Eye 

Movement Desensitization and 

Reprocessing on pain intensity 

in patients with primary 

dysmenorrhea: a protocol for a 

randomized controlled trial 

journal of biomedical 

science 

 12 July 

2019 

99 Masoumeh Niaghiha, 

Mohammad Moradi 

Baglooei, Maryam 

Mafi, Maryam 

Taherpour 

Spiritual well-being and life 

satisfaction in pregnant women: 

the mediating role of social 

support 

Social Health and 

Behavior 

 8199/1/9 

81 Mohammadreza 

Sheikhi, Mohamad 

Moradi, Saeed 

Shahsavary, Zainab 

Alimoradi, Hamid 

Reza Salimi 

The effect of eye movement 

desensitization and 

reprocessing on the fear of 

hypoglycemia in type 2 

diabetic patients: a randomized 

clinical trial 

BMC psychology  8181/98 

89 Narges Zolghadr, 

Asghar Khoshnazar, 

Mohammad 

MoradiBaglooei, 

Zainab Alimoradi 

The effect of EMDR on 

childbirth anxiety of women 

with previous stillbirth 

J EMDR Pract Res 94 8199 
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عفونت های  عفونتهای ادراری محمد مرادی 9

 بیمارستانی

معاونت درمان 

سازمان تامین 

 اجتماعی

 1/8/9412و3 سخنرانی

معاونت درمان  C.P.R حمایت از بیمار پس از احیا محمد مرادی 8

 نیازمان تامس

 یاجتماع

 2/1/9412و1 سخنرانی

معاونت درمان  سرم درمانی عوارض مایع درمانی محمد مرادی 4

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 99/8/9419 سخنرانی

پرستاری در  مراقبت پس از عمل جراحی   محمد مرادی 3

بیماریهای کبد 

ومجاری 

 صفراوی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 9/3/9419 سخنرانی

پرستاری در  دیسترس تنفسی محمد مرادی 8

بیماری های 

 تنفسی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 3/1/9419 سخنرانی

بیمارهای  سوء رفتار در کودکان محمد مرادی 3

 کودکان

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 84/1/9419 سخنرانی

اری بیمار پرست اضطراب در بیماران قلبی محمد مرادی 1

های قلب 

 وعروق

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 88/1/9419 سخنرانی

پرستاری در  آمبولی چربی محمد مرادی 2

بیمار های 

 ارتوپدی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 9/2/9419 سخنرانی



پرستاری  پپتیک اولسر محمد مرادی 9

بیماریهای 

 گوارش

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 1/4/9421 سخنرانی

پژوهش در  مسئله یابی محمد مرادی 91

سیستم های 

بهداشتی 

 ودرمانی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 91/8/9429و93 سخنرانی

پژوهش در  مسئله یابی محمد مرادی 99

 یها ستمیس

 یبهداشت

 یودرمان

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 1/3/9429و3 سخنرانی

کنترل عفونت  عفونت ادراری محمد مرادی 98

 های بیمارستانی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 91/1/9429 سخنرانی

پرستاری در  T.P.N محمد مرادی 94

 تغذیه بیماران

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 82/9/9429 سخنرانی

 پرستاری پرستاری در خونریزی های مغزی محمد مرادی 93

بیماری های 

 مغز و اعصاب

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 98/91/9429 سخنرانی

پرستاری در  ریکاوری محمد مرادی 98

 جراحی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 91/99/9429 سخنرانی

پیشگیری و  عفونت حاد تنفسی محمد مرادی 93

مراقبت با 

هپاتیت -سارس

 وایدز

معاونت درمان 

 نیان تامسازم

 یاجتماع

 9428/*82/8 سخنرانی

معاونت درمان  آموزش به بیمار آصول ارتباط به بیمار محمد مرادی 91

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 89/3/9428 سخنرانی

واکنشهای آلرژیک نسبت به  محمد مرادي 92

فرآورده های تالتکس وخطرات آن 

برای شاغلین حرف مراقبتی 

 ودرمانی

کنگره سراسری 

شغلی  خطرات

در بین کارکنان 

بهداشتی 

 ودرمانی

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی اراک

 9429اسفند  2-1 پوستر

محمد  -رضا ضیغمی 99

 مرادی

پرستاری جامعه نگر در اختالتالت 

 روانی

همایش 

سراسری 

پرستار 

ومردمان سالم 

 2010در سال 

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی تبریز

بهمن  81و83 پوستر

9428 

 

محمد -عظیمیانجلیل  81

 رضا ضیغمی -مرادی

مراقبت در منزل از بیماران  مبتال 

 به بیماریهای قلب وعروق

همایش 

سراسری 

پرستار 

ومردمان سالم 

 2010در سال 

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی تبریز

بهمن  81و83 پوستر

9428 

 

محمد  -جلیل عظیمیان 89

 مرادي

همایش  كودكان خیاباني

سراسری ارتقاء 

 دکانسالمت کو

 

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی قزوین

آبان  93و98 پوستر

9423 

جلیل  -محمد مرادي 88

 -عظیمیان

عوارض هرزه نگاري هاي 

 اینترنتي بر كودكان

همایش 

سراسری ارتقاء 

 سالمت کودکان

 

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی قزوین

آبان  93و98 پوستر

9423 

جلیل  -محمد مرادي 84

 -عظیمیان

الئم بالینی در میزان شیوع ع

ی لبیمارستان بوع PTSDبیماران 

همایش 

سراسری تروما 

دانشکده 

پرستاری 

دي ماه  8-9 سخنراني

9424 



ومراقبت های  قزوین

 پرستاری

ومامایی 

 کرمانشاه

محمد  -جلیل عظیمیان 83

 مرادي

مروری بر جدیدترین روش های 

مراقبتی ودرمانی در زخم پای 

 دیابتی

همایش منطقه 

 ای دیابت

دانشگاه آزاد 

 اسالمی آستارا

آذرماه  83-88 پوستر

9424 

مشکالت جنسی ناشی از شیمی  محمد مرادي 88

 درمانی

اولین کنگره 

سراسری 

خانواده 

ومشکالت 

 جنسی

آبان  83-84 پوستر دانشکاه شاهد

9428 

در EMDRکارآی روش درمانی  محمد مرادي 83

 اختالتالت جنسی

دومین کنگره 

سراسری 

خانواده 

کالت ومش

 جنسی

آ؛ذرماه  4-8 پوستر دانشگاه شاهد

9423 

81  

 

 محمد مرادي

 

 

مفهوم صبر از دیدگاه قرآن وتاثیر 

 آن بر توانبخشي مدد جویان

 

 

اولین همایش 

سراسری آموزه 

های دین 

 وسالمت جسم

 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی سمنان

 

 

 پوستر

 

81 

81/9/9423 

یند مهارت های نوشتاری در فرا محمد مرادي 82

 ارتباط وآموزش بیماران کم سواد

همایش 

سراسری ارتباط 

در خدمات 

بهداشتی 

 ودرمانی

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی اراک

 9428اسفند  3و8 سخنراني

 

دانشکده  همایش استرس استرس ومقابله ای مذهبی محمد مرادي 89

پرستاری 

 ومامایی قزوین

 41/9/9428 سخنراني

ی  وشرعی در مسائل اخالق محمد مرادي 41

 بیماران  روان

همایش اخالق 

 در پرستاری

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی قزوین

 93/3/9428 پوستر

جایگاه زن در مفهوم سالمت از  محمد مرادي 49

 دیدگاه اسالم

نخستین کنگره 

سراسری آسیب 

شناسی خانواده 

 در ایران

پزوهشکده 

خانواده دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 41-82 پوستر

 9424اردیبهشت 

سمینار خود  MSمشكالت جنسي در  محمد مرادي 48

مراقبتی در 

 بیماریهای مزمن

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی قزوین

 81/3/9423 سخنراني

کنگره سراسری  اکستاسی وفوریت ها محمد مرادي 44

نقش پرستار 

وماما در 

فوریتهای 

 پزشکی

اداره کل 

آموزش معاونت 

درمان سازمان 

 اجتماعیتامین 

 

 9424اسفند  8-3 سخنراني

جایگاه زن در مفهوم سالمت از  محمد مرادي 43

 دیدگاه اسالم

سمینار 

سراسری 

 بهداشت زنان 

 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 کردستان

اردیبهشت  2-1 سخنراني

9423 

همایش  منشور حقوق بیمار نقش پرستار محمد مرادي 48

سراسری جنبش 

 عدالتخواهی

دانشگاه علوم 

 شکی قزوینپز

خرداد  9-2 پوستر

9423 

مفهوم صبر از دیدگاه قرآن وتاثیر  محمد مرادي 43

 آن بر توانبخشي مدد جویان

همایش 

سراسری استفاده 

از مفاهیم قرآنی 

در توانبخشی 

 مددجویان

دانشگاه علوم 

بهزیستی 

وتوانبخشی 

 تهران

 99/4/9424 پوستر

با اقدامات اورژانس در مسمومیت  محمد مرادي 41

 آمفتامین ها

کنگره سراسری 

 طب اورژانس

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 9آذرو 41و89 پوستر

 9423دیماه 



سمینار دو روزه  اختالت خلقي وبارداري  42

 بارداری ایمن

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دیماه  82و 81 پوستر

9423 

سمینار یک  گزارش نویسی در پرستاری محمد مرادي 49

ارش روزه گز

نویسی در 

 پرستاری

مرکز آموزشی 

ودرمانی بوعلی 

 سینا

 4/91/9424 سخنراني

 

سمینار یک  گزارش نویسی در پرستاری محمد مرادي 31

روزه حقوق 

ومسئولیتهای 

 پرستاران 

 

مرکز آموزشی 

 ودرمانی قدس

 83/91/9424 سخنراني

 

سمینار یک  گزارش نویسی در پرستاری محمد مرادي 39

روزه حقوق 

سئولیتهای وم

 پرستاران

مرکز آموزشی 

 ودرمانی کوثر

 9/8/9424 سخنراني

سمینار یک  گزارش نویسی در پرستاری محمد مرادي 38

روزه گزارش 

نویسی در 

 پرستاری

مرکز آموزشی 

ودرمانی بوعلی 

 سینا

 82/9/9429 سخنراني

 

سمینار یک  گزارش نویسی در پرستاری محمد مرادي 34

روزه گزارش 

نویسی در 

 رستاریپ

 

مرکز آموزشی 

 ودرمانی قدس

 93/99/9423 سخنراني

سمینار یک  قصورات حرفه اي محمد مرادي 33

روزه حقوق 

ومسئولیتهای 

پرستاران 

وقصور شغلی 

در مقابل بی 

مباتالتی حرفه 

 ای

بیمارستان 

 رحیمیان

 93/99/9424 سخنراني

 

اداره درد توسط  دردومسكن هاي مخدر محمد مرادي 38

 پرستار

نشکده دا

پرستاری 

 ومامایی

 91/91/21 سخنرانی

 تروما تروماهاي دستگاه ادراري محمد مرادي 33

 وپرستاري

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی

 98/98/21 سخنرانی

رضا -محمد مرادي 31

 یداهلل جنتي-ضیغمي

استفاده از درمان هاي سنتي در 

روستاي محمود آباد علم خاني 

 قزوین

كنگره بین 

 المللي طب سنتي

 ومكمل

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 مازندران

 49-82 پوستر

 8112اكتبر

رضا -محمد مرادي 32

 یداهلل جنتي-ضیغمي

بررسی میزان اگاهی،نگرش 

وعملکرد پرستاران از انطباق 

موازین شرعی با امور مراقبتی در 

 حیطه لمس ونگاه

 

همایش 

سراسري دین 

 ودانش

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 مازندران

 9423 بهمن 3-4 پوستر

تازه های  M.Sاختالتالت جنسی در  محمد مرادی 39

پیشگیری و 

مراقبت از 

بیماری های 

مزمن مغز 

 واعصاب

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 8/8/21 پوستر 

تدابیر پرستاری ومامایی در انواع  محمد مرادی 81

 شوک

دانشکده  پرستاری شوک

پرستاری 

 ومامایی

 91/99/22 سخنرانی

استراتژی های آموزشی خود  محمد مرادی 89

مراقبتی در زمینه مشکالت جنسی 

وتاثیر آن بر کیفیت  M.Sدر 

 زندگی

همایش 

سراسری 

پرستاری 

توانبخشی در 

 89/41/9/28 پوستر دانشگاه شاهد



اختالتالت مغز 

 واعصاب 

کنترل عفونت های بیمارستانی در  محمد مرادی 88

 بخش های ویژه

نقش پرستار در 

کنترل عفونتهای 

 بیمارستانی

دانشکده 

پرستاری 

 ومامایی قزوین

 41/91/28 سخنرانی

همایش ایدز از  اختالتالت خلقی در ایدز محمد مرادی 84

 دانایی تا توانایی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 41/99/28 پوستر 

مشکالت جنسی در ضایعات  محمد مرادی 83

 نخاعی

همایش 

سراسری تازه 

های پیشگیری 

 ومراقبت از

بیماریهای مزمن 

 مغز واعصاب 

دانشگاه آزاد 

 آستارا

 81/9/21 سخنرانی

گزارش نویسی  اصول گزارش تحویل شیفت محمد مرادی 88

 در پرستاری

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 99/3/9424 سخنرانی

اخالق در  منشور حقوق بیمار محمد مرادی 83

 پرستاری

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یعاجتما

 81/3/9424 سخنرانی

اصول وفنون  ارتباط با بیمار در حال احتضار محمد مرادی 81

 پرستاری

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 98/8/9424 سخنرانی

پرستاری در  رابدومیوتالیزیس محمد مرادی 82

 فوریت ها

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 8/1/9424 سخنرانی

پرستاری در  مای کلیهترو محمد مرادی 89

بیماری های 

 کلیوی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

 3/1/9424 سخنرانی

آموزش داخلی  داروهای وریدی محمد مرادی 31

 وجراحی

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

معاونت درمان 

 نیسازمان تام

 یاجتماع

82/9/9424 

آشنایی با قوانین  قوانین حرفه  ای در پرستاری محمد مرادی 39

و حقوق حرفه 

 پرستاری

معاونت 

آموزشي دانشگاه 

ومركز توسعه 

وآموزش مداوم 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین

 94/91/22 سخنرانی

محمد  –کاظم حسین زاده  38

 مرادی

اصالح کیفیت آموزش پرستاری با 

استفاده از چک لیست خود ارزیابی 

 بالینی 

همایش باز بینی 

فرایندهای 

 سالمتعرصه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 91/91/22 پوستر

نقش پرستار  افسردگی ناشی از سرطان پستان محمد مرادی 34

وماما در 

پیشگیری از 

 بروز سرطان

معاونت 

آموزشي دانشگاه 

ومركز توسعه 

وآموزش مداوم 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین

 98/98/22 سخنرانی

اقبت های مر کنترل درد در جراحی محمد مرادی 33

پرستاری قبل 

،حین وبعد از 

 اعمال جراحی

معاونت 

آموزشي دانشگاه 

ومركز توسعه 

وآموزش مداوم 

دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین

 94/4/29 سخنرانی

محمد –کاظم حسین زاده  38

 مرادی

پایبندی به رعایت منشور  میزان

حقوق بیمار از دیدگاه دانشجویان 

 پرستاری قزوین

همایش کشوری 

 پزشکی اخالق

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 88/3/29 پوستر

پرستاری  اختالتالت روانی در سالمندان محمد مرادی 33

 سالمندان

معاونت 

آموزشي دانشگاه 

ومركز توسعه 

وآموزش مداوم 

 8/91/29 سخنرانی



دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوین

-محمد مرادی-محمد بهنام 31

-عزیز بهنام-رضا ضیغمی

 ضرغام بهنام

 emdrی تاثیر روش درمانی بررس

بر میزان اضطراب بیماران مبتال 

 به انفارکتوس میوکارد

کنگره بین 

 المللی روان تنی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی اصفهان

 81/1/9499 سخنرانی

-رضا ضیغمی-محمد بهنام 32

حمیدرضا -محمد مرادی

 عزیز بهنام-جوادی

 emdr یروش درمان ریتاث یبررس

مبتال  رانمایب افسردگی زانیبر م

 وکاردیبه انفارکتوس م

اولین کنگره 

خاورمیانه 

پیشگیری از 

بیماری های قلب 

 وعروق

علوم پزشکی 

 شیراز

-91 سخنرانی

94*/99/9499 

-یمحمد مراد-محمد بهنام 39

 زیعز-یغمیرضا ض

-محمود علیپور—بهنام

 ضرغام بهنام

 ریتاث یبررسپیگیری چهار ماهه  

 زانیبر م emdr یروش درمان

مبتال به  مارانیاب باضطر

 وکاردیانفارکتوس م

پنجمین سمینار 

سراسری 

-پرستار ماما 

 پژوهش

علوم پزشکی 

 گلستان

 84/9/9499و88 سخنرانی

اخالق پرستاری  قصور پرستاری محمد مرادی 11

 و حقوق بیمار

علوم پزشکی 

 قزوین

 41/99/9499 سخنرانی

بیمارهای روانی و مراقبت جامعه  محمد مرادی 19

 نگر

پرستاری جامعه 

 نگر

علوم پزشکی 

 قزوین

 91/99/9499 سخنرانی

ترو.مای شکم وقفسه سینه در  محمد مرادی 18

 کودکان

سمینار تروما 

 در کودکان

علوم پزشکی 

 قزوین

 91/99/9491 سخنرانی

نقش استانداردها  استانداردهای مراقبتی محمد مرادی 14

در ارتقاء کیفیت 

خدمات 

 پرستاری

علوم پزشکی 

 زوینق

 93/98/9499 سخنرانی

کبری -محمد مرادی 13

 نوروزی

بررسی میزان رضایت از زندگی 

 زناشویی

سمینار 

سراسری ارتقا 

 سالمت زنان

علوم پزشکی 

 قزوین

 3/8/9498و4 سخنرانی

محمد -محد رضا شیخی 18

 محمد مرادی-علی سلیمانی

عوامل تسهیل گر مشارکت 

دانشجویان در تعالی  فرهنگ 

 دانشگاهاسالمی در 

همایش راهکار 

های تعالی 

فرهنگ اسالمی 

در دانشگاه های 

 علوم پزشکی

 یعلوم پزشک

 نیقزو

 83/8/9498 پوستر

-محمد مرادی-علی احمدی 13

 کلثوم روشن قیاس

کیفیت زندگی کاری و اثربخشی در 

 دانشجویان رشته پرستاری

دانشگاه علوم  

 پزشکی اصفهان

 may 2014 پوستر

-ید مرادمحم-یاحمد یعل 11

 اسیکلثوم روشن ق

ارتباط بین مدیریت و سالمت 

عمومی و وضعیت روانی در 

 معلمین البرز

دانشگاه علوم  

 اصفهان یپزشک

 may 2014 پوستر

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 12

 اسیکلثوم روشن ق

دانشگاه علوم   ارزیابی 

 اصفهان یپزشک

 may 2014 پوستر

محمد -محمد بهنام مقدم 19

 ام مقدمآ بهن-مرادی

بررسی تاثیر حساسیت زدایی با 

بر حرکات چشم و پردازش مجدد 

بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی 

 در بیمارتن 

دانشگاه علوم  

 اصفهان یپزشک

 may 2014 پوستر

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 21

 اسیکلثوم روشن ق

بررسی تاثیر حفظ کرامت انسانی  

 در بهبود حال بیمار

سومین سمینار 

حرفه ای  اخالق

 در پرستاری

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 91/8/93 پوستر

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 29

 اسیکلثوم روشن ق

بررسی تاثیر اخالق حرفه ای 

 پرستاری بر ارتقای بهره وری

 ناریسم نیسوم

 یاخالق حرفه ا

 یدر پرستار

دانشگاه علوم 

 دیشه یپزشک

 یبهشت

 91/8/93 پوستر

-یمد مرادمح-یاحمد یعل 28

 اسیکلثوم روشن ق

تبیین رابطه بین ابعاد سازمان یاد 

 گیرنده و رهبری تحول گرا

اولین همایش 

تحول سازمانی 

با رویکرد 

سرمایه انسانی و 

فرهنگ 

 سازمانی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 41/8/93 پوستر

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 24

 اسیکلثوم روشن ق

بررسی نقش مدیریت تحول گرا در 

 ارتقای کارایی سازمانی

 شیهما نیاول

 یتحول سازمان

 کردیبا رو

و  یانسان هیسرما

فرهنگ 

دانشگاه علوم 

 نیقزو یپزشک

 41/8/93 پوستر



 یسازمان

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 23

 اسیکلثوم روشن ق

بررسی رابطه سبک رهبری تحول 

آفرین مدیران با اثر بخشی و 

 انگیزش کارکنان

 شیهما نیاول

 یمانتحول ساز

 کردیبا رو

و  یانسان هیسرما

فرهنگ 

 یسازمان

دانشگاه علوم 

 نیقزو یپزشک

 41/8/93 پوستر

-یمحمد مراد-یاحمد یعل 28

 اسیکلثوم روشن ق

بررسی زابطه رهبری تحول افرین 

 و تعامل گرا با تعهد سازمانی

 شیهما نیاول

 یتحول سازمان

 کردیبا رو

و  یانسان هیسرما

فرهنگ 

 یسازمان

لوم دانشگاه ع

 نیقزو یپزشک

 41/8/93 پوستر

مراقیت های روانی در اورژانس  محمد مرادی 23

 های قلبی و عروقی

تازه ای 

پرستاری در 

اورژانس های 

 قلبی

دانشگاه علوم 

 نیقزو یپزشک

 82/8/93 سخنرانی

مهارتهای  موانع ارتباطی محمد مرادی 21

 ارتباطی

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

 1/98/94 سخنرانی

محمد -چتر روز یمصطف 22

  میمحمد ابراه-یمراد

 چلویسار

با   ییزدا تیروش حساس ریتاث

حرکات چشم و پردازش مجدد بر 

 مارانیاضطراب درد پانسمان ب

 یسوختگ

اولین کنگره بین 

المللی طب 

مکمل و 

 جایگزین

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 98/1/93 پوستر

 -فاطمه الهی -محمد مرادی 29

آمنه سادات -محمد فشارکی

 کاظمی

بررسی تاثیر آینه درمانی بر درد 

اندام خیالی بیماران قطع عضو یک 

طرفه مراجعه کننده به بنیاد 

 جانبازان قزوین

 نیکنگره ب نیاول

طب  یالملل

مکمل و 

 نیگزیجا

دانشگاه علوم 

 مشهد یپزشک

 98/1/93 پوستر

-محمد مرادی-محدثه بابایی 91

 مهدی حسینی

نوین و  واقعیت مجازی روشی

بدون استفاده از  دارو جهت کنترل 

 درد کودکان

 نیکنگره ب نیاول

طب  یالملل

مکمل و 

 نیگزیجا

دانشگاه علوم 

 مشهد یپزشک

 98/1/93 پوستر

مطالعه موردی بززسی نقش سبک  محمد مرادی–علی احمدی  99

دلبستگی جوانان در گذراندن اوقات 

 فراغت

اولین کنگره ملی 

مشاوره خانواده 

وانمند سازی و  ت

اقشار آسیب پذیر 

 جامعه

کمیته امداد و 

انجمن 

روانشناسی 

 ایران

 93/2/93 پوستر

-محمد مرادی -علی احمدی 98

مریم  -فاطمه احمدی

 پورعینی

بررسی رابطه سبک زندگی 

 اسالمی در رصایت از زندگی سر

 پرست خانوار

 یکنگره مل نیاول

مشاوره خانواده 

 یو  توانمند ساز

 ریپذ بیاقشار آس

 جامعه

امداد و  تهیکم

انجمن 

 یروانشناس

 رانیا

 93/2/93 سخنرانی

-یمحمد مراد -یاحمد یعل 94

 میمر -یفاطمه احمد

 ینیپورع

بررسی رابطه شیوه های فرزند 

 پروری

 یکنگره مل نیاول

مشاوره خانواده 

 یو  توانمند ساز

 ریپذ بیاقشار آس

 جامعه

امداد و  تهیکم

انجمن 

 یروانشناس

 رانیا

 93/2/93 ترپوس

حسین –محمد مرادی  93

رضا -توزنده جانی

 محمود علیپور-ضیغمی

تاثیر فشار بر نقطه هوگو در 

 سردرد ناشی از ترومای سر

پرستار و 

 پژوهش

 3/2/98 سخنرانی 

-محمد مرادی-علی احمدی 98

کلثوم -فاطمه تیموری

 داود رحیمی -روشن قیاس

مدیریت دانش در پرستاران شهر 

 قزوین

ین کنگره ب

المللی مدیریت 

 دانش

 98/99/93 پوستر تهران

محمد  -زینب علیمرادی 

 -زهرا باجالن -مرادی

 فرنوش معافی

ارزیابی روان شناختی ضرورتی 

برای مشاوره در ارزیابی و درمان 

نتایج یک مرور –دیسمنوره اولیه 

 سیستماتبک

دومین سمینار 

سالمت باروری 

و مشاوره در 

 مامایی

علوم پزشکی 

 نگلستا

 93/98/93 یسخنران

 

 

 



 

 طراحی سئوال المپیاد دانشجویی

 تاریخ  حیطه عنوان ردیف

مرکز مطالعات و توسعه  حیطه استدتالل بالینی اولین المپیاد علمی دانشجویی درون دانشگاهی 9

 آموزش علوم پزشکی

9/8/9422 

 

 

 کمیته های علمی واجرایی سمینارهای سراسری وداخلی

      

 دوروزه 82/98/9499 سراسری عضو کمیته علمی قاء سالمت مادرانهمایش ارت 9

 دوروزه 82/98/9499 یسراسر دبیر اجرایی ارتقاء سالمت مادران شیهما 8

همایش سراسری سرطان از  4

 پیشگیری تا نوتوانی

 دو روزه 98/98/9423 سراسری عضو کمیته علمی

 دو روزه 93/2/9423 سریسرا عضو کمیته علمی همایش  ارتقاء سالمت کودکان 3

 دو روزه 88/2/9419 سراسری عضو کمیته علمی اولین همایش مراقبت در منزل 8

سرطان از  یسراسر شیهما 3

 یتا نوتوان یریشگیپ

 دو روزه 1/8/9423 سراسری عضو کمیته اجرایی

 دو روزه 88/8/9423 سراسری عضو کمیته اجرایی ارتقاء سالمت کودکان  شیهما 1

ار آشنایی با قوانین و حقوق سمین 2

 حرفه ای پرستاری ومامایی

 یک روزه 89/91/9422 دانشگاهی دبیر علمی

نقش استانداردها در ارتقای کیفیت  9

 خدمات پرستاری

 یک روزه 93/98/9499 دانشگاهی دبیر علمی

و حقوق  نیبا قوان ییآشنا ناریسم 91

 ییوماما یپرستار یحرفه ا

 یک روزه 3/91/94 دانشگاهی دبیر علمی

 یک روزه 8/99/94 دانشگاهی دبیر علمی مدیریت پرخاشگری در محیط کار 99

 یک روزه 89/8/93 یدانشگاه یعلم ریدب ایمنی بیمار 98

 یک روزه 1/98/93 دانشگاهی دبیر علمی ایمنی بیمار 94

 یک روزه 81/4/93 دانشگاهی  دبیر علمی باز آموزی مدیریت  93

  

 

 

 

 راه اندازی رشته کارشناسی ارشد همکاری در

 سال تاسیس مقطع رشته ردیف

  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 9

 9494 کارشناسی ارشد  روان پرستاری 8

 9494 ارشد یکارشناس پرستاری سالمندی 4

  

 

 

 داوری اختراع

 سمت دانشگاه  میزان ساعت تاریخ مرکز ارجاع دهنده عنوان اختراع ردیف

دستگاه توزیع دارو در بخش  9

 اورژانس ....

مرکز رشد فناوری 

زیست پزشکی 

 دانشگاه 

علوم پزشکی  ساعت 2 9/8/99

 قزوین

 داور

       

 


