
 
 يشخصبت فزدي -

                                      کزيبَشبِ / ایزاٌ يذم تٕنذ : ) شٓز / كشٕر(ثیژٌ صجٕر                            َبو ٔ َبو خبَٕادگي :
 

                                                            24888233133ًْزاِ:                2 8328388  يذم كبر:       2 6368424   يُشل   :تهفٍ 

 
 داَشکذِ پیزاپششکی  / گزِٔ فٕریتٓب ی پششکی  يذم كبر: )داَشكذِ / ثخش / گزِٔ(

 
 کزيبَشبِ  يیذاٌ ایثبر داَشکذِ پیزاپششکی آدرص پظتي)يذم كبر( :

 
 Bijan_ sabour @yahoo. com  ایًیم:                                     كذ پظتي :                  صُذٔق پظتي : 

 

 تذصیالت -3

 

 يؤطظّ رشتّ )درجّ(  عُٕاٌ
تبريخ اخذ 

 يذرك

 4631 علْم پسغکی کرهب ًػبٍ پرضٌبری کبرداًی

 4633 علْم پسغکی کرهب ًػبٍ پرضتبری کبرغٌبضی

 4611 غِیذ ثِػتی داًػگبٍ آهْزظ پرضتبری کبرغٌبضی ارغذ

 

 طٕاثك اطتخذايي -2

 
 تب تبريخ اس تبريخ َبو يؤطظّ عُٕاٌ

 4631 4631 علْم پسغکی کرهبًػبٍ پرضتبر

 4611 4631 علْم پسغکی کرهبًػبٍ هرثی

 4611 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ هذیر آهْزغگبٍ ثِیبری

 4611 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ پرضتبر

  4611 پسغکی کرهبًػبٍعلْم  ُیئت علوی

 طٕاثك فعبنیتٓبي اجزائي -4

 يذم طًت ٔ َٕع فعبنیت
 يذت

 ثب اثالغ اس طزف تب               اس

 رئیص هرکس 4631 4631 علْم پسغکی کرهبًػبٍ ضر پرضتبر

علْم پسغکی کرهبًػبٍ  رئیص ادلرٍ آهْزظ
 )غجبًَ(

 رئیص داًػگبٍ 4611 4614

 رئیص داًػکذٍ 4611 4611 کرهبًػبٍعلْم پسغکی  هذیر آهْزغگبٍ

 
 هذیر گرٍّ  فْریتِبی پسغکی

 رئیص داًػگبٍ              تبکٌْى 4613 علْم پسغکی کرهبًػبٍ

 
 داًػکذٍ پیراپسغکی EDOهطئْل 

 رئیص داًػکذٍ تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ

 داًػکذٍرئیص  تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ هعبّى آهْزظ داًػکذٍ

 رئیص داًػکذٍ تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ هطئْل اضبتیذ هػبّر داًػکذٍ

عضْ ُیبت تذریریَ هجلَ تْضعَ در 
 آهْزظ

 هعبّى آهْزظ داًػگبٍ تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ

عضْیت در کویتَ ُبی پژُّع در 
آهْزظ ، ارزغیبثی اضبتیذ ّثرًبهَ 

 ریسی آهْزغی

 هعبّى آهْزظ داًػگبٍ تبکٌْى 4611 کرهبًػبٍعلْم پسغکی 

عضْ ُیبت تذریریَ هجلَ داًػکذٍ 
 پیراپسغکی

 رئیص داًػکذٍ تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ

 هعبّى آهْزظ داًػگبٍ تبکٌْى 4611 علْم پسغکی کرهبًػبٍ عضْیت در کویتَ ُبی  کبرثطت

عضْ کویتَ ثرد رغتَ فْریتِبی 
 پسغکی

دثیر غْرای عبلی گطترظ  تبکٌْى 4614 ّزارت ثِذاغت 
 داًػگبُِب

 رئیص داًػگبٍ تبکٌْى 4613 علْم پسغکی کرهبًػبٍ عضْ کویتَ پذافٌذ عیر عبهل داًػکبٍ 

 
 

 

 



 

 
 

 طٕاثك خذيبت آيٕسشي -1
 انف( درٔص تذريض شذِ :

 يذت يؤطظّ يذم تذريض يقطع تذصیهي رشتّ َٕع درص عُٕاٌ درٔص تذريض شذِ

تب             اس  

 4611 - 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری تئْری ثیوبری ّپرضتبری خْى

 4611 - 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری تئْری ثیوبری ّپرضتبری ارّلْژی

 4611 - 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری تئْری ثیوبری ّپرضتبری تٌفص

 4611 - 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری تئْری )دیبلیس(پرضتبری ّیژٍ 

 
 کوکِبی اّلیَ ّتجِیسات  پسغکی

 4613 - 4616 داًػکذٍ دارّضبزی دکترا دارّضبزی تئْری /عولی

 کوکِبی اّلیَ ّفْریتِبی پسغکی
 

کاااااااااااااااااابرداًی  ثِذاغت تئْری/عولی
 ّکبرغٌبضی

 4611 - 4611 داًػکذٍ ثِذاغت

پرضااااتبری،  تئْری/عولی پرضتبریاصْل ّفٌْى 
اتاابع عواال 

...ّ 

 4611- 4611 داًػکذٍ پرضتبری ّپیراپسغکی کبرغٌبضی

 4611 – 4611 داًػکذٍ پرضتبری کبرداًی فْریتِب تئْری (4ّ1فْریتِبی داخلی)

 4611 - 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری کبرآهْزی کبرآهْزی ّیژٍ

 4611 – 4631 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری ّزی کبر آ (1تب 4کبرآهْزی داخلی ّجرادی)

کاااابر آهااااْزی ثررضاااای ّ ااااعیت 
 ضالهت

 4611 – 4611 داًػکذٍ پرضتبری کبرغٌبضی پرضتبری کبر اهْزی

  - 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرداًی  فْریتِب تئْری فْریتِبی هذیطی

 - 4611 پیراپسغکیداًػکذٍ  کبرداًی فْریتِب عولی -تئْری  (4ّ1ترّهب)

 - 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرداًی فْریتِب لی ع -تئْری  هعبیٌبت فیسیکی

 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی ُْغجری تئْری  ثیوبری داخلی ّجرادی

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی رادیْلْژی تئْری ثیوبری غٌبضی

رادیْلااااْژی  تئْری اخالع ّهقررات درفَ ای
 ّفْریتِب 

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی ُْغجری عولی -تئْری  فْریتِبی پسغکی 

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی اتبع عول تئْری فْریتِب

 -تئاااااااااااااْری  هراقجتِبی ّیژٍ
 کبرآهْزی

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی کبرغٌبضی ارغذ پرضتبری

پسغااااااکی  تئْری فیسیْپبتْلْژی ّثیوبری غٌبضی
 ُطتَ ای

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی کبرغٌبضی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری (4ّ1فْریتِبی داخلی پیػرفتَ )
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری غٌبخت ثیوبریِب
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری تریبژ
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری هذیریت ثذراى ضالهت
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری پذافٌذ غیر عبهل
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

کبرغٌبضااااااااااای  فْریتِب تئْری گسارظ ًْیطی ّهطتٌذ ضبزی
 ًبپیْضتَ

 تب کٌْى 4611 داًػکذٍ پیراپسغکی

 

 ة( ثزَبيّ ريشي ٔ تذريض در كبرگبْٓبي آيٕسشي
 

 تبريخ يذم ثزگشاري َٕع يشبركت عُٕاٌ كبرگبِ

 ثزَبيّ ريشي / اجزا تذريض) يٕضٕع آٌ( تب       اس

  ثبر 1 هرکس تْضعَ دارّضبزاى هطوْهیت ُب فْریتِبی پسغکی

  ثبر1 هرکس تْضعَ دارّضبزاى هطوْهیت ُب فْریتِبی پسغکی

  ثبر6 هرکس تْضعَ پرضتبر ، هبهب اکطیژى درهبًی اّرژاًطِبی تٌفص

  ثبر 4 هرکس تْضعَ پرضتبر ، هبهب اًْاع ُپبتیت ُپبتیت

ضبزهبى تبهیي  پرضتبر ، هبهب راٍ ُْاییاّرژاًطِبی  فْریتِبی پسغکی
 اجتوبیی

  ثبر4

  ثبر1 هرکس تْضعَ پرضتبر ، هبهب آزهبیػبت هراقجتِبی اّرژاًطی

  ثبر1 هرکس تْضعَ پرضتبر قْاًیي ّهقررات اخالع پرضتبری



  ثبر1 هرکس تْضعَ پرضتبر ًّتیالتْر ICUهراقجتِبی پرضتبری در 

داًػکذٍ    کٌترل عفًْتِبی ثیوبرضتبًی
 پرضتبری

  ثبر 6

داًػکذٍ  دثیر ترّهب ّتریبز ترّهب
 پرضتبری

  ثبر 1

داًػکذٍ    کبُع ضطخ ُْغیبری
 پرضتبری

  ثبر 1

  ثبر 1 داًػکذٍ ُب کلیَ پرضٌل درًظبم ضالهت پذافٌذ غیر عبهل پذافٌذ غیر عبهل

داًػکذٍ  پرضتبر   هراقجت درپیًْذ کلیَ پیًْذ ّهراقجتِبی آى
 پرضتبری

  ثبر 1

CPR داًػکذٍ  کبرکٌبى گرٍّ پسغکی  هذرش– 
ضبزهبى تبهیي 
 اجتوبیی

1  

TPN  ضبزهبى تبهیي  کبرکٌبى گرٍّ پسغکی هذرش
 اجتوبیی

  ثبر 1

ضبزهبى تبهیي  کبرکٌبى گرٍّ پسغکی  هذرش هراقجتِبی ّیژٍ
 اجتوبیی

  ثبر 1

 
 
 

 طٕاثك فعبنیتٓبي پژْٔشي -6

 
 يصٕة  انف( طزدٓبي پژْٔشي

 عُٕاٌ طزح
طبسيبٌ 

 يتجٕع

شًبرِ  َٕع يشبركت
 طزح

ٔضعیت فعهی 
 يشبٔر ًْكبر يجزي طزح

 Cررضی غیْع ّعْاهل هطبعذ کٌٌذٍ ُپبتیت ث
 درثیوبراى دیبلیسی اضتبى کرهبًػبٍ

 

داًػااااااااگبٍ 
غاااااااااااِیذ 

 ثِػتی

 
     *  

 خبتوَ یبفتَ  

ثررضی هیساى آگبُی ثیوبراى دیبثتی درهْرد 
پب درثیوبراى هراجعَ کٌٌذٍ ثَ چگًْگی هراقجت از 

 4611هرکس دیبثت کرهبًػبٍ 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 
*  

 خبتوَ یبفتَ  

 Bثررضی هقبیطَ ای ّاکطیٌبضیْى ُپبتیت 
درهراکس  Cدرثیوبراى هجتال ّغیر هجتال ثَ ُپبتیت 
 4611ُوْدیبلیس غِر کرهبًػبٍ  

 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

* 

 خبتوَ یبفتَ   

ًبرضبیی هسهي کلیَ درثیوبراى ثررضی علل 
 4611ُوْدیبلیسی غِر کرهبًػبٍ     

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 
 
* 
 

 خبتوَ یبفتَ  

ثررضی غیْع کبُع فػبرخْى دیي دیبلیس 
 4611درثیوبراى ُوْدیبلیسی غِر کرهبًػبٍ 

 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 
 
    * 

 خبتوَ یبفتَ  

 

خطرآى ثررضی اپیذهیْلْژیک کوردرد ّعْاهل 
درپرضتبراى هرکسآهْزغی درهبًی طبلقبًی 

 4611ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضی کیفیت خْاة پرضتبراى غبغل در 
غیفت ُبی ثبثت ّ در گردظ هرکس آهْزظ 

 4611درهبًی طبلقبًی غِر کرهبًػبٍ ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

       

ارزغیبثی عولکرد آهْزغی اضتبد تْضظ هقبیطَ 
 داًػجْ ّخْدارزیبثی

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

* 
 خبتوَ یبفتَ   

 

ثررضی اضترش ّ عْاهل هؤثر در آى در 
پرضتبراى هرکس آهْزغی درهبًی طبلقبًی 

 4611کرهبًػبٍ ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

 

ثررضی هیساى آگبُی، ًگرظ ّ عولکرد 
داًػجْیبى پرضتبری داًػکذٍ پرضتبری 
ُبی  هبهبیی کرهبًػبٍ در هْرد کٌترل عفًْت

 4611-11ثیوبرضتبًی در ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي رّايي ّپبيبيي آزهْى ثبلیٌي ضبختبر 
يبفتَ عیٌي درش جبثجبيي ّ دول هصذّم 

 داًػجْيبى فْريتِبي پسغکي

 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *



ثررضي هیساى آگبُي پرضتبراى از آخريي 
در ثیوبرضتبًِبي  CPRدضتْر العول ُبي 

آهْزغي درهبًي هٌتخت غِر کرهبًػبٍ در 

 4611ضبل 
 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

 

ثررضي هیساى دضتیبثي ثَ هذتْي طرح 
دّرٍ کبرآهْزاى پسغکي داًػگبٍ علْم 

کرهبًػبٍ از ديذگبٍ فراگیراى در  پسغکي
 4611ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي ثقبي غع هبَُ ثیوبراى پص از 
ادیبي قلجي ريْي در هراکس آهْزغي درهبًي 

 4611هٌتخت غِر کرهبًػبٍ در ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

 

ُوْديبلیس ثررضي هقبيطَ اي هیساى کفبيت 
در ضَ رّظ کبتتر دائن، فیطتْل ّ گرافت در 
ثیوبراى تذت ُوْديبلیس هراجعَ کٌٌذٍ ثَ 

 4611ثیوبرضتبى اهبم ر ب)ع(، ضبل

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
   کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي هیساى آگبُي پرضٌل فْريتِبي 
پسغکي اضتبى کرهبًػبٍ از آخريي دضتْر 

 .4611در ضبل  CPR 1141العول ُبي 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي هیساى ر بيتوٌذي هراجعیي ثَ 
درهبًگبٍ هراکس آهْزغي، درهبًي هٌتخت 
داًػگبٍ علْم پسغکي کرهبًػبٍ در ضبل 

4614. 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضي هقبيطَ اي تأثیر دّ رّظ ُپبريٌَ 
ُوْديبلیس ثَ ّضیلَ ي اًفْزيْى کردى ضت 

هذاّم ّ ثلْش هتٌبّة ثرهیساى تػکیل لختَ 
دیي ديبلیس ّ کفبيت ديبلیس در ثیوبراى 

 ُوْديبلیسي.

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضي هقبيطَ اي هیساى ر بيت غغلي 
کبرکٌبى ثخع ُبي ُْغجري ّ اتبع عول 
 هراکس آهْزغي، درهبًي داًػگبٍ علْم

 .4614پسغکي کرهبًػبٍ در ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضي هقبيطَ اي ّ عیت هذيريت ريطک 
ثخع ُبي تصْيرثرداري هراکس آهْزغي، 
درهبًي داًػگبٍ علْم پسغکي کرهبًػبٍ در 

 . 4614ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

عولکرد ثررضي هقبيطَ اي هیساى آگبُي ّ 
داًػجْيبى رغتَ ُبي ُْغجري ّاتبع عول 
داًػکذٍ پیراپسغکي کرهبًػبٍ درثبرٍ ي 
کٌترل عفًْت ُبي ثیوبرضتبًي در ضبل 

 11-14تذصیلي

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 * کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضي هقبيطَ اي هیساى آگبُي ّ ًگرظ 
داًػجْيبى داًػگبٍ علْم پسغکي 

 .4614درضبل کرهبًػبٍ درثبرٍ ثیوبري ايذز 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

* 

 خبتوَ یبفتَ   

ثررضي هقبيطَ اي هیساى آگبُي ّ ًگرظ 
داًػجْيبى داًػگبٍ علْم پسغکي 
 .4614کرهبًػبٍ درثبرٍ ثیوبري ضل درضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي هقبيطَ اي هیساى ر بيتوٌذي 
رّضتبيیبى غِرضتبى ُبي کرهبًػبٍ ّ 

 .4614صذٌَ از طرح پسغک خبًْادٍ در ضبل 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي اپیذهیْلْژيک کْدکبى هجتال ثَ 
لْضوي درغِرضتبى کرهبًػبٍ در ضبل 

 46144611-ُبي

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
 کرهبًػبٍ

 

 خبتوَ یبفتَ   *

ثررضي رًّذ پٌج ضبلَ طرادي آزهْى ُبي 
دضتیبري تخصصي چٌذ گسيٌَ اي ارتقبي 

پسغکي داًػگبٍ علْم پسغکي کرهبًػبٍ از 
 4614-4611ًظر کوي ّ کیفي 

علاااااااااااااْم 
پسغااااااااکی 
  کرهبًػبٍ

 خبتوَ یبفتَ   *

تذلیل آزهْى ُبي چٌذگسيٌَ اي اعضبء ُیبت 
علوي داًػکذٍ پیراپسغکي داًػگبٍ علْم 

-11پسغکي کرهبًػبٍ درضبل تذصیلي 
4611 

 

 

 خبتوَ یبفتَ   *



 * *     

       

       

 

 ة( طزدٓبي پژْٔشي غیز يصٕة :

 عُٕاٌ طزح
 َٕع يشبركت

 اطبيي افزاد
ٔضعیت فعهی 

 يشبٔر ًْكبر يجزي طزح

ثررضی غیْع زخن ثطتردرثیوبراى ثطتری درثخع 
ICU   4611هرکس آهْزغی درهبًی اهبم خویٌی  

 
 خبتوَ یبفتَ    *

 Bثررضی هیساى ایوٌی زایی ّاکطیٌبضیْى ُپبتیت 
 4616درثیولراى دیبلیسی غِر کرهبًػبٍ

 
 خبتوَ یبفتَ    *

ثررضی کفبیت دیبلیس ّعْاهل هاْثر ثار آى درثیوابراى 
ُوْدیبلیسی هرکسآهْزغی چِبرهیي غاِیذ هذاراة  

 4611غِر کرهبًػبٍ 
 

 خبتوَ یبفتَ    *

ثررضااای اپیاااذهیْلْژی ترّهاااب درثیوااابراى ثطاااتری 
 4616درثخع ُبی ارتْپذی غِر کرهبًػبٍ  

 خبتوَ یبفتَ    *

 اَتشبرات -2
 

 چبپ يقبنّ در يجالت -انف

َٕيظُذِ يب  اطبيي
 َٕيظُذگبٌ

 عُٕاٌ يجهّ عُٕاٌ يقبنّ طبل
 شًبرِ                     صفذّ

 
پرّیي ثرّهٌذ  –ثیژى صجْر 

 یذالَ هذراثی –
 Cثررضااای غااایْع ّعْاهااال هطااابعذ کٌٌاااذٍ ُپبتیااات  4611

 4614درثیوبراى دیبلیسی اضتبى کرهبًػبٍ ّ
 

          6ضبل ُفتن غوبرٍ      61-66 ثِجْد) علوی ،پژُّػی(

 
 ثیژى صجْر

 Bثررضی هیساى ایوٌی زایی ّاکطیٌبضیْى ُپبتیت  4611
 4611درثیولراى دیبلیسی غِر کرهبًػبٍ

 

علوااااااای ،پژُّػااااااای 
داًػااااکذٍ پرضااااتبری   

 هبهبیی ّپیراپژغکی

 1ضبل ضْم غوبرٍ       64-16

ثاااااذری کرهااااای ، زیجاااااب 
 هذوذی ، ثیژى صجْر

میسان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری  

دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه در مورد کنترل عفونت 

 های ناشی ازمراقبت های بهداشتی درمانی  

ُع داًػکذٍ      علوی ،پژّ
 پیراپژغکی

 4611 - 6ضبل اّل غوبرٍ    1-41
 
 
 
 

فبطوااَ دااذادیبى، پاارّیي 
عجبضی، هٌِاْظ تیوابرٍ 

 ، ثیژى صجْر

بررسی دانش ونگرش پرستاران شاغل درمراکس اموزشی  

 ودرمانی شهر کرمانشاهدرمورد مدیریت درد

علوااااااای ،پژُّػااااااای 
 داًػکذٍ    پیراپژغکی

 - 1ضاااابل اّل غااااوبرٍ     11-11
4611 
 

ثیژى صاجْر  –ر ب پْرهیرزا 
 ارضالى ًبدری پْر –

ثررضی کبرثرد آزهْى ثبلیٌی ضبختبر یبفتی عیٌی  
OSCE  در ارزغیبثی درش جبثجبيي ّدول هصذّم

داًػجْيبى رغتَ کبرداًي فْريت ُبي پسغکي در 
 4611-4611ًیوطبل دّم 

  

ثیژى صاجْر  –ر ب پْرهیرزا 
- 

تذلیل آزهْى ُبی چٌذ گسیٌَ ای اعضبء ُیبت  
علوی داًػکذٍ پیراپسغکی داًػگبٍ علْم 

 11-11پسغکی کرهبًػبٍ 

  

ثیااژى  –افػاایي گااْدرزی 
 ارضالى ًبدری پْر –صجْر 

ثررضي هیساى آگبُي پرضتبراى از آخريي  
دضتْرالعول ُبي ادیبي قلجي ريْي در ثیوبرضتبى 

 ُبي آهْزغي درهبًي

  

 -ثیژى صجْر –ر ب پْرهیرزا 
 ارضالى ًبدری پْر

کبرثرد آزهْى ثبلیٌي ضبختبر يبفتَ عیٌي در  
ارزغیبثي درش جبثجبيي ّ دول هصذّم 

 داًػجْيبى فْريت ُبي پسغکي

  

لسّم رعبيت اصْل پذافٌذ غیر عبهل در ًظبم  4611 ثیژى صجْر
 ضالهت

علوااااااای ،پژُّػااااااای 
 داًػکذٍ    پیراپژغکی

 

 4614 FA-survey of the awareness level of nurses 
about last guidelines 2010 of 

cardiopulmonary resuscitation ... 

  

هٌصااااْر  –ثیااااژى صااااجْر 
 ر بیی

هقبیطَ ارزغیبثی عولکرد آهْزغی اضتبد تْضظ  
 داًػجْ ّخْدارزیبثی

  

ثررضي هقبيطَ اي تأثیر دّ رّظ ُپبريٌَ کردى   زیجب هذوذی –ثیژى صجْر 
ضت ُوْديبلیس ثَ ّضیلَ ي اًفْزيْى هذاّم ّ 

ديبلیس ّ ثلْش هتٌبّة ثرهیساى تػکیل لختَ دیي 
 کفبيت ديبلیس در ثیوبراى ُوْديبلیسي

علوااااااای ،پژُّػااااااای  
 هراقجتِبی ّیژٍ

 



 
 یبضر عسیسی –ثیژى صجْر 

ثررضي هقبيطَ اي هیساى آگبُي ّ عولکرد  
داًػجْيبى رغتَ ُبي ُْغجري ّاتبع عول 

داًػکذٍ پیراپسغکي کرهبًػبٍ درثبرٍ ي کٌترل 

 11-14عفًْت ُبي ثیوبرضتبًي در ضبل تذصیلي

علوااااااای ،پژُّػااااااای 
 داًػکذٍ    پیراپژغکی

 

     

     

     

     

 
 تأنیف كتبة -ة
 

اطبيي َٕيظُذِ 
 َٕيظُذگبٌ  يب

 َفز چُذو َبشز عُٕاٌ كتبة طبل تأنیف )گزدآٔري(
فصم يب فصٕل ارائّ 

 شذِ تٕطظ فزد

 
 

      

 تزجًّ كتبة -ج
اطبيي يتزجى يب 

 يتزجًیٍ
 َفز چُذو عُٕاٌ كتبة طبل

يب فصٕل تزجًّ شذِ تٕطظ فصم 
 فزد
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 عُٕاٌ يقبنّ

 
 َٕع ارائّ                          عُٕاٌ كُفزاَض

 يب ًْبيش

 

 يذم ثزگشاري

َبو شٓز / 
 كشٕر

 

 تبريخ ارائّ

 Cثررضااای غااایْع ّعْاهااال هطااابعذ کٌٌاااذٍ ُپبتیااات 
 4614درثیوبراى دیبلیسی اضتبى کرهبًػبٍ ّ

 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4614 کرهبًػبٍ / ایراى

 Bثررضی هیساى ایوٌی زایی ّاکطیٌبضیْى ُپبتیت 
 4616اى دیبلیسی غِر کرهبًػبٍبردرثیو

 

 ضخٌراًیضراضری هراقجتِبی پرضتبری            
 درثیوبریِبی خبؼ 

 4616 لرضتبى / ایراى

 
 ICUثررضی غیْع زخن ثطتردرثیوبراى ثطتری درثخع 

 4611هرکس آهْزغی درهبًی اهبم خویٌی  
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

آى درثیواابراى ثررضاای کفبیاات دیاابلیس ّعْاهاال هااْثر ثاار 
ُوْدیبلیسی هرکسآهْزغی چِبرهیي غِیذ هذراة  غِر 

 4611کرهبًػبٍ 
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

 درثیوبراى دیبلیسی Bّاکطیٌبضیْى ُپبتیت 
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4614 کرهبًػبٍ / ایراى

 
 کبتترُبی ّریذی ًّقع آى درعفًْت ُبی ثیوبرضتبًی

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 تِراى / ایراى

 
 4616تبثیر ثبزخْردًتبیج ارزغیبثی درثِجْد کیفیت تذریص 

 پرضتبری            ضخٌراًی ضراضری هراقجتِبی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4613 کرهبًػبٍ / ایراى

کٌتاارل ّپیػااگیری عفًْتِاابی ثیوبرضااتبًی درثخػااِبی 
 هراقجت ّیژٍ

 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

 پبی دیبثتی )ًفر دّم (ُبی درارتجبط ثبهراقجت اززخن 
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 611  کرهبًػبٍ / ایراى

هعیبر ُبی تجذیذ ًظر غذٍ ترّهب ،ثِتریي ارزیبثی کٌٌذٍ 
 هرگ درثیوبراى ترّهبیی )ًفردّم(

 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            ضخٌراًی
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

  کرهبًػبٍ / ایراى

CPC  ّپیػگیری ازاًتقبل عفًْت درثیوبراى دیبلیسی 
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 -4616 کرهبًػبٍ / ایراى

ثررضاای اپیااذهیْلْژی ترّهااب درثیواابراى ثطااتری درثخااع 
 4616  ُبی ارتْپذی غِر کرهبًػبٍ

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4616 کرهبًػبٍ / ایراى

ثررضی هیساى آگبُی ثیوبراى دیبثتی درهاْرد چگاًْگی  -
هراقجاات از پااب درثیواابراى هراجعااَ کٌٌااذٍ ثااَ هرکااس دیبثاات 

 4611کرهبًػبٍ 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

آهْزظ هراقجت از خْد درثیوبراى هجتال ثَ ثیوبریِبی 
 اًطذادی هسهي ریْی )ًفر دّم (

 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4614 کرهبًػبٍ / ایراى

 )ًفر دّم(هراقجت پرضتبری درپیًْذ کلیَ کْدکبى 
 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى



ثررضی علل ًبرضبیی هسهي کلیَ درثیوبراى ُوْدیبلیسی 
 غِر کرهبًػبٍ   )ًفر دّم(  

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 ایراى کرهبًػبٍ /

ثررضی غیْع کبُع فػبرخْى دیي دیبلیس درثیوبراى 
 4611ُوْدیبلیسی غِر کرهبًػبٍ 

 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثیوبریِبی داخلی ّعفًْی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

  ضخٌراًیضویٌبرکٌترل ّپیػگیری عفًْت         ًقع ّاُذا  کویتَ کٌترل عفًْت درثیوبرضتبًِب
 ثیوبرضتبًی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

 
 کبتترُبی ّریذی ًّقع آى درعفًْات ُابی ثیوبرضاتبًی

 ICUدرثخع 

 ضراضری هراقجتِبی پرضتبری            پْضتر
 درثخػِبی ّیژٍ 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

 هراقجتِبی پرضتبری                         ضخٌراًی         هراقجت پرضٌبری درپیًْذ کلیَ کْدکبى )ًفر دّم(
 درثخػِبی ّیژٍ 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

 هراقجتِبی پرضتبری غْک کبردیْژًیک ّاقذاهبت تػخیصی
 درثخػِبی ّیژٍ 

 پْضتر        
 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

درثیوبراى  Bثررضی هقبیطَ ای ّاکطیٌبضیْى ُپبتیت 
درهراکس ُوْدیبلیس غِر  Cهجتال ّغیر هجتال ثَ ُپبتیت 
 4611کرهبًػبٍ  

 

 ُوبیع ضراضرش عفًْتِبی
 ثیوبرضتبًی 

 
 پْضتر  

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى

هقبیطااَ ارزغاایبثی عولکاارد آهْزغاای اضااتبد تْضااظ 
 داًػجْ ّخْدارزیبثی

ُوااابیع ضراضااارش تْضاااعَ 
 آهْزظ پسغکی

 4611 ضٌٌذج/ ایراى پْضتر  

ُوااااابیع ضراضااااارش ارتقاااااب  ترّهب ّجْاًبى
 ضالهت جْاًبى

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى پْضتر  

ُواابیع ضراضااری هراقجتِاابی  ّ عیت پرضتبراى درتریبژ ثیوبرضتبًی
 ّیژٍ

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى پْضتر  

ُواابیع ضراضااری هراقجتِاابی  کفبیت دیبلیس درثیوبراى ُوْدیبلیسی ایراى
 ّیژٍ

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى ضخٌراًی 

 ُوبیع ضراضرش عفًْتِبی آگبُی پرضٌل فْریتِبی پسغکی از اصْل کٌترل عفًْت
 ثیوبرضتبًی 

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى ضخٌراًی

هغاسی  –ریاْی –هرّری ثرتغییرات اضبضی پرّتکل ادیابء 
 پیػرفتَ

ُواابیع ضراضااری هراقجتِاابی 
 ّیژٍ

 4611 کرهبًػبٍ / ایراى ضخٌراًی

     ّيژگي ُب ّ ارزظ تػخیصي ضًْْگرافي هقبيطَ

راُکبرُااابي کااابُع تػعػاااعبت پرتاااْ ًگااابري در 
 ًْزاداى ثطتري در ثخع ُبي هراقجت ّيژٍ

    

ثاابزتْاًي در ثیوبريِاابي هااسهي قلجااي عرّقااي ثااب 
 eecpاضتفبدٍ از 

    

     راُکبرُبي پرضتبري در فرآيٌذ جذاضبزي ثیوبراى

ثیوبراى ديابثتي  ثررضي هیساى غیْع افطردگي در
 ّ عْاهل هرتجظ ثب آى

    

هیااساى آگاابُي پرضااتبراى ثیوبرضااتبًِبي آهْزغااي 
درهبًي هٌتخات غاِر کرهبًػابٍ از اضاتبًذاردُبي 

1141cpr 

    

ثررضااي هیااساى رعبياات اضااتبًذاردُبي هراقجتااي در 
هرکس آهْزغي درهبًي اهبم ر ب کرهبًػبٍ در ضبل 

 ثیوبرضتبًِبثر اضبش هذل اعتجبر ثخػي  4611

    

ثررضي فراّاًي ّ علل ر بيت غخصي در ثیوابراى 
هراجعَ کٌٌٌذٍ ثَ اّرژاًص ثیوبرضتبى اهابم ر اب در 

 11غع هبَُ ضبل 

    

کااابرثرد آزهاااْى ثااابلیٌي ضااابختبر يبفتاااَ عیٌاااي در 
ارزغااااایبثي درش جبثجااااابيي ّ دوااااال هصاااااذّم 

 داًػجْيبى فْريت ُبي پسغکي

    

 
 اختزاعَٕآٔري ، اكتشبف،  -4

 

 تبريخ ارائّ اطبيي ًْكبراٌ يزجع تأيیذ كُُذِ يذم ارائّ يب اجزا َٕع كبر عُٕاٌ

     
 

 

 
 

     

 

 انًههي ْبي كظت شذِ اطتبَي / كشٕري/ ثیٍ يقبو  -82
 

رتجّ يب يقبو 
 كظت شذِ

 تبريخ كظت يقبو يذم اعطب َبو جشُٕارِ سيیُّ كبر ططخ



 انًههي ثیٍ كشٕر اطتبٌ

پژُّػگر  -
 ًوًَْ داًػگبٍ 

* - - 
 پژُّػی

 
  4616 

 - - * اضتبد ًوًَْ
آهْزغی 
 ،پسُّػی

  4611 

 - - * هرثی ًوًَْ
آهْزغی 
 ،پسُّػی

  4611 

اضتبد ًوًَْ 
 )ثطیج(

*   
آهْزغی 
 ،پسُّػی

  4616 

 - - * هرثی ًوًَْ
آهْزغی 
 ،پسُّػی

  4614 

 - - * داّرًوًَْ
 پژُّػی
 

  4611 

 - - * ًوًَْاضتبد 
آهْزغی 
 ،پسُّػی

  4611 

 

 تٕطعّ فزدي -11

 ْبي كٕتبِ يذت آيٕسشي داخهي ٔ خبرجي )فهٕشیپ( انف( شزكت در دٔرِ

يذم ٔ طبسيبٌ  يذت دٔرِ عُٕاٌ دٔرِ رديف
 ثزگشار كُُذِ

عُٕاٌ گٕاْي يب 
 يذرك

تبريخ اتًبو دٔرِ يب 
 دريبفت يذرك

 

 
پسغاااااااکی علاااااااْم  هبٍ 1/1 پرضتبری ّیژٍ )دیبلیس(

 کرهبًػبٍ
 4611 پبیبى دّرٍ

 

 
 4611 پبیبى دّرٍ علْم پسغکی ایراى ُفت1َ فْریتِبی پسغکی

 

 
ًِااابد رُجاااری علاااْم  ُفتَ 1  یبفت اًذیػَ اضتبداى

 پسغکی کرهبًػبٍ
 41/41/11 گْاُی خضْر

کویتَ پذافٌذ غیرعبهل  یک ُفتَ  پذافٌذ غیر عبهل درًظبم ضالهت 
 ّزارت ثِذاغت

 41/1/11 پبیبى دّرٍ

 4614 پبیبى دّرٍ تِراى علْم پسغکی ُفت4َ فْریتِبی پسغکی 
 4611 پبیبى دّرٍ علْم پسغکی ایراى ُفت4َ فْریتِبی پسغکی 
 4611 پبیبى دّرٍ هرکس فْریتِبی تِراى ُفت4َ فْریتِبی پسغکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ْبي آيٕسشي ة( شزكت در كبرگبِ
 

ف
دي

ر
 يذم ثزگشاري عُٕاٌ كبرگبِ 

 تبريخ
 تب                 اس

 
 رّظ تذریص    
 

  4611 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

  4613 هرکس تْضعَ داًػگبٍ ارزغیبثی داًػجْ 

  4611 هرکس تْضعَ داًػگبٍ ارزغیبثی اضبتیذ   

  4611 هرکس تْضعَ داًػگبٍ   SPSSرّغِبی آهبری ّ    



  4611 داًػگبٍ هرکس تْضعَ هقبلَ ًْیطی ثَ زثبى فبرضی ّاًگلیطی 

 تِیَ پْضترثَ زثبى اًگلیطی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4611  

 هذیریت کیفیت 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ علْ پسغکی ایراى

  

 رّظ تذقیق هقذهبتی ّتکویلی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4614 4611 

 داّری هقبالت 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4613  

 power powint –  PDF    
 داًػگبٍهرکس تْضعَ 

4611  

 طرح درش 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4611  

 رّظ تذریص ثَ غیٍْ ضخٌراًی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4611  

 ترجوَ هتْى اًگلیطی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4611  

 هذیریت ًیرّی اًطبًی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ علْ پسغکی ایراى

4611  

 ارائَ هقبالت پسغکی 
 هرکس تْضعَ داًػگبٍ

4611  

  4614 هرکس تْضعَ داًػگبٍ ارتقب هطتور کیفیت 

  4611 هرکس تْضعَ داًػگبٍ رّظ تذقیق کیفی درعلْم پسغکی 

  4613 هعبًّت درهبى needle stickًبزٍ ُبی  

  4611 هرکس تْضعَ داًػگبٍ علْ پسغکی ایراى فْریتِبی پسغکی 

 44/44/11  41/44/11 هرکس تْضعَ داًػگبٍ اخالع درفَ ای 

 4/41/11 4/41/11 هرکس تْضعَ داًػگبٍ هِبرت ُبی ثرقراری ارتجبط 

 41/1/11  64/4/11 هرکس تْضعَ داًػگبٍ هذیریت ثرًبهَ ریسی اضتراتژیک 

 13/1/11 13/1/11 هرکس تْضعَ داًػگبٍ تفکر اًتقبدی 

 1/1/11 1/1/11 داًػگبٍ رازی اخالع علوی 

 46/3/11 46/3/11 هعبًّت تذقیقبت ّفٌبّری هبلکیت فکری 

 Up to date 11/1/11 11/1/11 هعبًّت تذقیقبت ّفٌبّری 

  4611 هرکس هذیریت دْادث ّزارت ثِذاغت فْریتِبی پسغکی 

  4611 هرکس هذیریت دْادث ّزارت ثِذاغت فْریتِبی پسغکی 

  4614 هرکس هذیریت دْادث ّزارت ثِذاغت فْریتِبی پسغکی 

  
 

 

 
 

 
 ْب ٔ يجبيع عهًي ْب ٔ اَجًٍ كًیتّعضٕيت در  -83

 
 تب تبريخ      اس تبريخ شٓز / كشٕر طبسيبٌ يتجٕع َبو اَجًٍ يب كًیتّ



 کویتَ پژُّع درآهْزظ 
 

  کرهبًػبٍ /ایراى هرکس تْضعَ داًػگبٍ

 کویتَ ارزغیبثی اضبتیذ     
 

  کرهبًػبٍ /ایراى هرکس تْضعَ داًػگبٍ

 کویتَ پژُّػی داًػجْیبى داًػگبٍ     
 
 

  کرهبًػبٍ /ایراى داًػگبٍ

  کرهبًػبٍ /ایراى داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی غْرای پژُّع داًػکذٍ  

 کویتَ ارزغیبثی داًػکذٍ
 
 

  کرهبًػبٍ /ایراى داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی

  کرهبًػبٍ /ایراى هرکس تْضعَ داًػگبٍ کویتَ کبرثطت 

 يجالت عهًی )داخهی، خبرجی ، ْیئت تذزیزیّ ٔ...دأری  -82

 ْیئت تذزیزیّ ثزرطی يقبنّ َبو يجهّ

 - * ثِجْد

داًػکذٍ پرضتبری ،هبهبیی 
 ّپیراپسغکی

* * 

عضْ ُیبت تذریریَ هجلَ تْضعَ 
 در آهْزظ

* * 

هجلَ تذقیقبت ثبلیٌی در علئن 
 پیراپسغکی

* * 

 تقذیز َبيّ ٔ... -84

 يظئٕل تبریخ طبسيبٌ يتجٕع

 رئیص داًػکذٍ 4611 داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی

 
 هعبًّت درهبى  داًػگبٍ

 هعبّى درهبى 4611

 رئیص داًػکذٍ 4611 داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی

 رئیص داًػکذٍ 4616 داًػکذٍ پرضتبری ّهبهبیی

 
 هعبًّت درهبى  داًػگبٍ

 هعبّى درهبى 4611

 داًػجْییهعبّى  4611 هعبًّت داًػجْیی داًػگبٍ 

 رئیص ثیوبرضتبى 4611 م آ دچِبرهیي غِیذ هذراة 

 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ 4611 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ

 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ 4614 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ

 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ 4611 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ

 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ 4616 هعبّى آهْزغی داًػگبٍ

 دیگزيٕارد 

 

 

  



 


