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 به نام خدا 
 رزومه علمی پژوهشی 

  
 
 مشخصات فردي:  -۱

 

 01/08/47    تاریخ تولد:  1818227207  کد ملی:
 شهناز   نام : 

 پوالدينام خانوادگی:    

 پوالد   نام پدر :  آبادان   محل تولد:  897شماره شناسنامه:  

 30بهارستان    -خیابان عاشوري  -بوشهر  نشانی محل سکونت:  07733450187  تلفن تماس: 

 پست الکترونیکی: 
pooladi@bpums.ac.ir 

Pouladi2008@yahoo.com 
 07733450187تلفن تماس ضروري:  

 
 سوابق تحصیلی  -۲

 

 ردیف 
 مدرك تحصیلی 

 (لیسانس...) 
 نام دانشگاه  رشته تحصیلی 

 تحصیل مدت   محل دانشگاه 
تاریخ اخذ مدرك 

 تحصیلی 
 درجه

عنوان ارزشیابی 
شده مدرك 

 تحصیلی 
 تا از کشور  شهر 

 - - 1372 1372 1368 ایران شیراز علوم پزشکی شیراز  پرستاري  لیسانس 1

مدیریت پرستاري  عالی 1379 1379 1376 ایران تهران  علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  پرستاري  فوق لیسانس  2
 داخلی جراحی

 آموزش پرستاري عالی 1392 1392 1388 ایران تهران  علوم پزشکی تربیت مدرس  آموزش پرستاري دکتري 3

 1392عنوان پایان نامه و تاریخ تصویب آن : طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندي خانواده در مراقبت از سالمند. شهریورماه  
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  وضعیت استخدامی:  -3

 27  یه :پا            دانشیار  مرتبه دانشگاهی:                               تمام وقت وضعیت همکاري:                        1376تاریخ استخدام:      
 
 سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ : -٤

نوع  
 استخدام 

 تمام وقت یا 
 پاره وقت 

مرتبه 
 دانشگاهی 

 سمت 
 جمع مدت  تاریخ 

 مالحظات  محل خدمت 
 ماه  سال تا از

  دانشکده پرستاري و مامایی  - - ادامه دارد  1392/ 05/09 عضو شوراي پژوهشی دانشکده  استادیار تمام وقت  رسمی قطعی 

" " " 
ــري زندگی  ــراس ــو کمیته علمی دومین کنگره س عض

  " 2 - خاتمه یافته  1392/ 03/10 سالم و توسعه مراقبت هاي پرستاري و مامایی

" " " 
استاد مشاور فرهنگی دانشجویان دانشکده پرستاري و 

   - 1 1393/ 21/10 1392/ 21/10 مامایی

" " " 
ـــکده  ــتراتژـیک دانشـ ــو کمیـته برـناـمه ریزي اسـ عضـ

  " - - ادامه دارد  1392/ 02/11 پرستاري و مامایی با ...

" " " 
رشته هاي جدید کارشناسی  عضو کمیته تدوین برنامه  

 ارشد پرستاري
  " - - ادامه دارد  1392/ 11/11

" " " 
آموزش  اي در  اخالق حرفـه  ارتقـاء  کمیتـه  ــو  عضـ

  " - - ادامه دارد  1392/ 12/11 پرستاري و مامایی

" " " 
عضــو هیأت رئیســه دومین کنگره ســراســري زندگی 

  " 1 - خاتمه یافته  1392/ 21/11 سالم و توسعه مراقبت هاي پرستاري و مامایی

" " " 
ــت درـمان در کمیـته نـظارت بر  نـمایـنده وزارت بـهداشـ

 تشکل هاي اسالمی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  " - - ادامه دارد  1393/ 21/02

" " " 
یب پذیر  تاري گروه هاي آـس ردبیر مجله پرـس معاون ـس

  " - 3 یافته خاتمه   1393/ 29/05 دانشکده پرستاري و مامایی

  " 0 1 1394/ 20/07 1393/ 20/07 سرپرست دانشکده پرستاري و مامایی " " "

  " - 1 1395/ 19/01 1394/ 19/01 عضو کمیته اخالق حرفه اي مرکز مطالعات " " "

  " - 2 1396/ 25/01 1394/ 25/01 عضو شوراي دانشگاه " " "
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نوع  
 استخدام 

 تمام وقت یا 
 پاره وقت 

مرتبه 
 دانشگاهی 

 سمت 
 جمع مدت  تاریخ 

 مالحظات  محل خدمت 
 ماه  سال تا از

  " - - ادامه دارد  1394/ 03/06 بیمارستان آموزشیعضو کمیته اعتباربخشی آموزشی   " " "

  " - - ادامه دارد  1394/ 14/06 عضو شوراي اخالق پزشکی دانشگاه " " "
  دانشکده پرستاري و مامایی  - - ادامه دارد  1394/ 19/07 عضو کمیته مدیریت عملکرد استادیار تمام وقت  رسمی ـ قطعی 

  " - - 08/99/ 222 1394/ 21/07 ماماییرئیس دانشکده پرستاري و  " " "

  " - - ادامه دارد  1394/ 18/08 عضو کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهاي درخشان " " "

  " - - ادامه دارد  1394/ 10/12 عضو ستاد تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه " " "

" " " 
عضو شوراي نظارت برانجمن هاي علمی دانشجویی 

  " - - ادامه دارد  1395/ 09/04 دانشگاه 

" " " 
عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر 
  " - - ادامه دارد     1395/ 28/04

  " - - ادامه دارد  1395/ 10/05 عضو شوراي فرهنگ ایثار و شهادت  " " "

  " - - ادامه دارد  1395/ 11/07 عضو مجمع حافظان و قاریان دانشگاه " " "

  " - - ادامه دارد  1395/ 21/09 عضو کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی " " "

  " - - ادامه دارد  1395/ 24/09 عضو کارگروه مراقبت پرستاري در منزل " " "

  " - - ادامه دارد  1395/ 29/09 عضو کمیته اعتباربخشی مؤسسه اي دانشگاه " " "

  " - - ادامه دارد  1395/ 15/10 حوزه معاونتعضو کمیته اخالق حرفه اي   " " "

" " " 
عضــو کمیته دانشــگاهی ارزیابی فعالیت هاي نوآورانه  

  " - - ادامه دارد  1395/ 17/11 آموزش دانشگاه

" " " 
ــکده  ــالحیت علمی دانش ــی ص ــو کارگروه بررس عض

  " - - ادامه دارد  1396/ 07/03 پرستاري و مامایی

" " " 
ته   و هـس تاري و عـض کده پرـس یلی دانـش رفت تحـص پیـش

 مامایی
  " - - ادامه دارد  1396/ 12/07

" " " 
ــورانه و دانش  ــو کمیته ارزیابی فعالیت هاي دانش عض

  " - - ادامه دارد  1396/ 26/10 پژوهی آموزشی در علوم پزشکی دانشگاه
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نوع  
 استخدام 

 تمام وقت یا 
 پاره وقت 

مرتبه 
 دانشگاهی 

 سمت 
 جمع مدت  تاریخ 

 مالحظات  محل خدمت 
 ماه  سال تا از

  " - - دارد ادامه   1396/ 11/11 عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر " " "
 

 ) اجتماعی  –تربیتی    –ارتقاء (فعالیتهاي فرهنگی   -٥

ف 
ردی

 

 محل  نوع فعالیت 
مدت برحسب  مدت  تاریخ انجام فعالیت  مشخصات ابالغ

 ساعت 
 امتیاز

 روز  ماه  سال تا تاریخ  ازتاریخ  تاریخ  شماره 

دانشکده  1 دانشجویان  فرهنگی  مشاور  استاد 
 پرستاري و مامایی 

علوم دانشگاه  
   - - 1 1393/ 21/10 1392/ 21/10 1392/ 21/10 35141 پزشکی بوشهر 

علمی  2 هاي  برانجمن  نظارت  شوراي  عضو 
   - - - ادامه دارد  1395/ 09/04 1395/ 09/04 3889 " دانشجویی دانشگاه 

3 
کمیته  در  درمان  بهداشت  وزارت  نماینده 
دانشگاه  در  اسالمی  هاي  تشکل  بر  نظارت 

 بوشهر علوم پزشکی  
   - - - ادامه دارد  1393/ 21/02 1393/ 21/02 100/ 166 "

   - - - ادامه دارد  1395/ 11/07 1395/ 11/07 23961 " عضو مجمع حافظان و قاریان دانشگاه 4

   - - - ادامه ارد  1395/ 10/05 1395/ 10/05 4888 " عضو شوراي فرهنگ ایثار و شهادت  5

ــالحیت   6 ــی ص ــو کارگروه بررس عمومی عض
   - - 4 1399/ 28/04 1395/ 28/04 1395/ 28/04 7480 " دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
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ف 
ردی

 

 محل برگزاري  نام دوره 
مدت  تاریخ انجام فعالیت  شماره مجوز 

برحسب 
 ساعت 

 امتیاز
 تا تاریخ  ازتاریخ  تاریخ  شماره 

هاي  1 آسیب   » استادان  اندیشی  هم  نشست  در  شرکت 
 5/0 4 1393/ 01/09 1393/ 01/09 1393/ 01/09 /دپ 20/ 25225/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ناشی از شبکه هاي اجتماعی » 

شرکت در نشست هم اندیشی استادان « جریان شناسی  2
 سیاسی و فرهنگی معاصر ایران »

 5/0 4 1393/ 01/09 1393/ 01/09 1393/ 01/09 /دپ 20/ 25225/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

3 
شرکت در نشست هم اندیشی استادان « طب سنتی ـ 

 5/0 4 1394/ 26/03 1394/ 26/03 1394/ 26/03 /دپ 20/ 10961/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ضرورت زندگی امروز » 

استادان « استراتژي جنگ شرکت در نشست هم اندیشی   4
 5/0 4 1394/ 02/04 1394/ 02/04 1394/ 02/04 /دپ 20/ 11985/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  نرم آمریکا در مراکز علمی و آموزشی » 

شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان « اندیشه سیاسی  5
 »   2و مبانی انقالب اسالمی سطح  

 2 16 1394/ 28/06 1394/ 28/06 1394/ 28/06 /دپ 2460/18/20 مشهد مقدس

6 
شرکت در نشست هم اندیشی استادان « جامعه شناسی 

 5/0 4 1394/ 04/12 1394/ 04/12 1394/ 04/12 /دپ 20/ 43012/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  انتخابات و رفتار انتخاباتی » 

انقالب  7 تأثیر  استادان «  اندیشی  در نشست هم  شرکت 
 5/0 4 1395/ 20/11 1395/ 20/11 1395/ 20/11 /دپ 20/ 34362/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تحوالت سیاسی ـ اجتماعی منطقه » اسالمی بر  

شرکت در نشست هم اندیشی استادان « سبک زندگی  8
 اسالمی ـ ایرانی»

 5/0 4 1395/ 04/12 1395/ 04/12 1395/ 04/12 /دپ 20/ 43615/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

9 
«بررسی  استادان  اندیشی  هم  نشست  در  شرکت 

 5/0 4 1396/ 29/03 1396/ 29/03 1396/ 29/03 /دپ 20/ 43012/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  » 2030سند

شرکت در نشست هم اندیشی استادان « اصول حاکم بر  10
 5/0 4 1396/ 07/08 1396/ 07/08 1396/ 07/08 /دپ 20/ 29252/18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تولید علم در دوران شکوفایی تمدن اسالمی » 

 25/1 10 1396/ 20/03 1396/ 10/02 1396/ 16/03 /دپ 9711/2/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  مدرس در کارگاه آموزشی پژوهش هاي قرآنی  11

شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان  12
 1 8 1392/ 17/11 1392/ 17/11 1392/ 19/11 /دپ 7676/71/20 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی  انگلیسی 

شرکت در کارگاه ارزیابی آزمون هاي چهارگزینه اي  13
MCQ 

 1 8 1392/ 07/12 1392/ 07/12 1393/ 26/01 /دپ 2075/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 25/1 10 1396/ 11/03 1396/ 10/03 1396/ 22/03 /دپ 10328/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه اقدام پژوهی آموزشی  14
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ف 
ردی

 

 محل برگزاري  نام دوره 
مدت  تاریخ انجام فعالیت  شماره مجوز 

برحسب 
 ساعت 

 امتیاز
 تا تاریخ  ازتاریخ  تاریخ  شماره 

 5/0 4 1392/ 14/07 1392/ 14/07 1393/ 31/01 /دپ 2219/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تدریس در پودمان آموزشی مدیریت در پرستاري 15

شرکت در کارگاه آشنایی با آموزش مجازي و تولید محتواي  16
 2 16 1396/ 22/04 1396/ 21/04 1396/ 28/04 /دپ 14944/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  الکترونیک

بوشهر دانشگاه علوم پزشکی  شرکت در کارگاه آموزشی علم سنجی  17  - - 31/03 /1396 31/3/1396 8 1 
 1 8 1393/ 01/03 1393/ 01/03 1393/ 01/03 /دپ 8501/71/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  1شرکت در کارگاه آموزشی شیوه جستجوي منابع و متون  18
 1 8 1393/ 18/05 1393/ 18/05 1394/ 17/01 /دپ 20/ 998 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تدریس در پودمان آموزشی اصول گزارش نویسی و ... 19
 1 8 1392/ 17/11 1392/ 17/11 1392/ 19/11 /دپ 7673/71/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی  20
 1 8 1393/ 23/07 1393/ 23/07 1393/ 23/07 /دپ 5637/71/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تدریس در کارگاه تحقیقات کیفی  21
 1 8 1393/ 30/08 1393/ 30/08 1393/ 02/09 /دپ 25461/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد  22
 1 8 1393/ 29/08 1393/ 29/08 1393/ 02/09 /دپ 25389/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه استانداردهاي آموزشی استاد توانمند 23
 1 8 1393/ 06/09 1393/ 06/09 1393/ 06/09 /دپ 6982/71/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  2شرکت در کارگاه آموزشی جستجوي متون   24
 25/1 10 1393/ 09/11 1393/ 07/11 1393/ 11/09 15029 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه مراقبت پاي دیابتی  25
 1 8 1394/ 23/02 1394/ 23/02 1394/ 23/02 /دپ 71/20/ 776 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه آموزشی محاسبه حجم نمونه  26
 1 8 1394/ 29/08 1394/ 29/08 1394/ 01/09 /دپ 32714/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه اقدام پژوهی در آموزش پزشکی  27
 2 16 1394/ 09/11 1394/ 08/11 1394/ 25/11 /دپ 41792/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه مشاوره دانشجویی  28
 3 24 1394/ 06/12 1394/ 06/12 1394/ 04/12 173040 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه آشنایی با یادگیري الکترونیکی  29
 5/1 12 1394/ 14/12 1394/ 13/12 1394/ 26/12 /دپ 48069/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه دانش پژوهی 30
 5/0 4 1395/ 22/04 1395/ 22/04 1395/ 29/04 /دپ 15035/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار کامتزیا 31
 5/0 4 1395/ 03/09 1395/ 03/09 1395/ 17/09 /دپ 32585/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه مشورتی پیرامون طرح رتبه بندي آموزشی  32
 5/0 4 1395/ 08/10 1395/ 08/10 1395/ 05/11 /دپ 39453/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه مشورتی پیرامون طرح رتبه بندي آموزشی  33
 2 16 1395/ 27/08 1395/ 26/08 1395/ 26/08 /دپ 39453/6/18/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  شرکت در کارگاه طراحی، اجرا، ارزیابی و گزارش فرآیند 34
 1 8 1395/ 15/10 1395/ 15/10 1395/ 15/10 /دپ 3537/71/20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  تدریس در کارگاه پژوهش هاي کیفی  35
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 سوابق پژوهشی :   -6
 

 قاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی به زبان فارسی  م
 

 1387، شماره دوم  -سال یازدهمطب جنوبـ  .  سرمی هايپروتئین لیپو و  گلیسیریدتري  سطوح میزان  بر  اسفرزه گیاه دانه  اثر  بررسی -

 ـ دنا   .1380 تهران  شهر منتخب آموزشی  هاي بیمارستان در کرونر  عروق آنژیوگرافی از  قبل عوامل  این از  پرستاران درك و  بیماران ترس کننده ایجاد  عوامل  -

 1386،  سوم شماره- ل دومسا

 1387، شماره دوم  -هشتمسال آموزش در علوم پزشکی ـ .   آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پرشکی بوشهرامل تنش زاي  وع -

ــ . بوشـهره مصـرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شـونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه در شـهر مقایسـ  - ـ ال طب جنوبـ  ـس

 1388، یکشماره   -دهمازدو

هاي فاطمه زهرا(س) و ـسلمان فارـسی ـشهر بوـشهر ـسال  بررـسی عوامل خطر مرتبط با زخم بـستر با اـستفاده از معیار برادن در بیماران بـستري در بیمارـستان -

 1391، سهشماره    -پانزدهمسال طب جنوبـ  .  1386  -87

ارومیهکده پرستارينشدا. تبیین مفهوم بصیرت خانواده در مراقبت از سالمند -  13  92تم ،  هفتـ شماره   ازدهمدو سال ،ومامایی 

 1392،  دوم شماره   -دومسال ـ   تحقیقات کیفی در علوم سالمت،  یه ايما    ونمل محدود کننده خانواده در مراقبت از سالمند: یک تحلیل دراعو -

http://ismj.bpums.ac.ir/files/site1/user_files_047d40/lalerokh-A-10-3-142-8f64612.pdf
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ـسال  طب جنوب ـــ . ماه   6 زیر کودکان انحـصاري ـشیردهی بر بوـشهر ـشهر  بهداـشتی مراکز در رایج آموزش و اي رـسانه چند آموزش تأثیر ي مقایـسه -

 1393، شششماره   -هفدهم

  1393، نهشماره   -نوزدهمسال ـ  ارمغان دانش. پرستاري حرفه در اخالق پرسشنامه ارزیابی و ساخت -

 1395، چهارشماره   -چهارمسال ـ  تارينشریه روان پرس. موبایل بر مبتنی اجتماعی شبکه هاي به اعتیاد پرسشنامه روانسنجی و طراحی -

ش - ی روایی و پایایی پرـس المندان مبتال به بیماريبررـس المند ــــ  .  عروقی در دریافت حمایت اجتماعی  -هاي قلبی نامه توانمندي ـس ال  ـس ماره   -یازدهمـس ، دومـش

1395 

مرکز مطالعات و توسعه .  هاي حرفه اي گري: یک تحقیق کیفیویژگیلوم پزشکی بوشهر از نقش برنامه درسی پنهان در انتقال  یان دانشگاه عدیدگاه دانشجو  -

 . 1395،  1شماره    - یازدهمسال آموزش علوم پزشکی یزد ـ 

، چهارشماره    -بیستمسال  نوبـ   ج  طب. دیابتیک پره لمنداناس تریگلیسرید بر  گشنیز و هندوانه ابوجهل قاط، قره الملک، عدس گیاهی ترکیب تأثیر بررسی -

1396 

 1396،  یکشماره   -ششمسال آموزش پرستاري ـ . طراحی و روانسنجی پرسشنامه انگیزه دانشجویان پرستاري و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی -

 1396،  یکشماره  -ششمسال  آموزش پرستاريـ   . لوم پزشکی بوشهرهارت بالینی دانشجویان پرستاري دانشگاه عبررسی اثربخشی مدل همکار آموزشی بر م -

 1396،  2شماره    -بیستمسال طب جنوبـ  . طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندي شناختی سالمندان از تغییرات فردي -

http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-939-fa.pdf
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 1387،  رفسنجان  ی و پیراپزشکی ستاري و مامایفصلنامه دانشکده پر. 1386فراوانی اختالل خواب در کادر درمانی بیمارستان هاي شهر بوشهر  -

 1394،  3شماره    -اولسال پژوهش توانبخشی در پرستاري ـ .  عروقی در دریافت حمایت اجتماعی -هاي قلبی بیماري بابررسی توانمندي سالمندان  -

 1396،  سومشماره  -چهاردهمسال  ـ  در آموزش پزشکی   گام هاي توسعه. ی دانشجویان پرستاري در اتاق عملطراحی و روانسنجی پرسشنامه مهارت بالین -

 1393، یکشماره   -اولسال پرستاري گروه هاي آسیب پذیر ـ . اي درونمایه تحلیل روش به سالمند از مراقبت در خانواده کننده تقویت عوامل کشف -

پرستاري . اران تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر مبتنی بر مدل والتزگرش و به کارگیري خودمراقبتی در بیمطراحی و روانسنجی پرسشنامه آگاهی، ن -

 1396،  دوم  ه  شمار   -ششمسال قلب و عروق  ـ 

مرکز تحقیقات . اريمراقبت هاي پرستطراحی و روانسنجی پرسشنامه رضایتمندي بیماران داراي راه هوایی مصنوعی از ارتباط غیرکالمی پرستاران در حین   -

 1396،  110شماره   -30سال  (نشریه پرستاري ایران)  ـ مراقبت هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 رابطه ي مزاج با مهارت هاي ارتباطی در دانشجویان دانشکده ي پرستاري و مامایی شهر بوشهر -

 1397،   4  شماره , 9  دوره نتی اسالم و ایران، طب س .هاي طرح تحول نظام سالمت در بوشهر: یک مطالعه کیفیهاي اجراي بستهچالش -

و اسطوخودوس در مقبررسی تاثیر   - کلینیک ایسه با دارونما بر میزان اضطراب دندانپزشکی داستنشاق رایحه اسانس پرتقال  به یک  ر مراجعین 
  19سال  ،  پژوهشی گیاهان داروي. فصلنامه علمی  دندانپزشکی در شهر شیراز: کارآزمایی بالینی کنترل شده و تصادفی سازي شده ي دو سوکور

 1399،  74شماره 
 

http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-939-fa.pdf
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1203-fa.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=149379
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=149379
http://jmp.ir/browse.php?mag_id=87&slc_lang=fa&sid=1
http://jmp.ir/browse.php?mag_id=87&slc_lang=fa&sid=1
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  پژوهشی  علمی  فصلنامه.  دیابت  پره  افراد  در- گلیکوزیله  موگلوبینه   و  ناشتا  خون  قند  بر  اسالمی  زندگی  سبک  مدل  بر  مبتنی  آموزش  اثربخشی -
 1397، 1 شماره هفتم سال ، زابل دیابت پرستاري

 

 مقاالت انگلیسی منتشر شده در مجالت انگلیسی زبان داخلی و بین الللی -

- Title: Burnout and its related Demographic Factors among the Medical Staff working in Hospitals associated with 

Bushehr University of Medical Sciences .Puerto Rico Health Sciences, 2015,Vol 34, No 4 

- Title: The effect of self-management empowerment model on the sense of coherence among elderly patients with 
cardiovascular disease. Educational Gerontology .  2015, Vol 42, No 2. 

- Title: Psychometric properties of the medication non-adherence questionnaire in patients with psychiatric disorders . 
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2015, Vol 4, No 3 

- Title: Skill, sacrifice and forbearing as the desirable outcomes of aged care in Iranian families: A thematic analysis . 

BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES , 2014, vol. 8, no. 1 

- Title: Culture of Food Preservation among Bushehrian People in Iran. Pakistan Journal of Nutrition. 2009, Vol 8. NO 8. 

- Title: The various perspectives of Iranian families of elder care in family: A Q-methodology Study . BULLETIN OF THE 

GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES , 2014, vol. 8, no.2 

- Title: Evaluating the Factors Influencing Productivity of Medical Staff in Hospitals Affiliated Bushehr University of 

Medical Sciences 2012, Bushehr, Iran. World Applied Sciences Journal. 2013,  vol. 28, no.12 

- Title:  Comparative Study on the Effect of Professional Ethics Education Using Two Methods, Group Discussion and Multi-

Media Software on the Knowledge of Nursing Students. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences.  2016, vol. 7, no.4 

http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/issue/view/93
http://www.tandfonline.com/toc/uedg20/42/2
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- Title:  Effect of HESA-A, a herbal-marine origin compound on quality of life among Iranian women with breast cancer: 

A clinical trial. Bioscience Biotechnology Research communications. 2017, vol. 2, no.2 

- Title:   The Effect of Empowerment of Grandmother on Depression and Maternal Role Realization in Primiparae with 

Hospitalized Infant: A Randomized, Controlled, Clinical Trial. :   Evidence Based Care Journal.  2017, vol. 7, no.1 

- Title:   Mothers' Knowledge and Attitude toward Food Security in Complementary Feeding of 1-2 Year-Old Offspring and 

its Relation with Demographic Indices. Evidence Based Care Journal.  2017, vol. 7, no.4 

- Title:   A Comparative Study of Motivation for Major Choices between Nursing and Midwifery Students at Bushehr 

University of Medical Sciences. JOURNAL OF FAMILY MEDICINE VOLUME , 2017, 15 ISSUE 8. 

- Title:   Comparing the Durability of professional Ethics' Learning Two Methods of Group Discussion and Multimedia 

Software.  Research Journal of Medical Sciences,  10 (3): 120-123 

- Title: Psychometric Properties of Social Support Questionnaire to Measure Empowerment in Elderly Patients with 

Cardiovascular Disease in Iran. Evidence Based Care Journal, 2018, 8 (1): 55-66 

- Title:  Perspectives of nursing and midwifery students regarding the role of the hidden curriculum in patient education: A 

qualitative study. Journal of Education and Health Promotion. 2017, 6:108 

- Title:   Effects Of Herbal Combination Of Securigera, Vaccinium Arctostaphlos, Citrullus Colocynthis And Co 

Riandrium Sativum On Fasting Blood Sugar In Pre-Diabetic Elderlay People . Journal Annols of Tropical Medicine and 

public Health. 2017 

- Title:   Investigating the Effect of NonVerbal Communication Method (Communication Boards) on Satisfaction 

in Patients with Artificial Airways. ACTA MEDICA MEDITERRANEA International Journal of Clinical Medicine. 

2017 
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- Title: Power, Cohesion, and Structure in Healthy Families and Families with Chronic Psychiatric Patients: A 

Comparative Study. Jundishapur J Chronic Dis Care. Online ahead of Print ; In Press(In Press):e109392. doi: 

10.5812/jjcdc.109392. 

- Title: Hospital service quality based on HEALTHQUAL model and trusting nurses at Iranian university and non-

university hospitals: a comparative study. Nematiet al. BMC Nursing (2020) 19:118 https://doi.org/10.1186/s12912-020-00513 
 

 ا هنامهرساله و پایان 
 

 
 ردیف 

 
 

 
 عنوان پایان نامه 

 عنوان دوره تحصیلی 

 انجام محل  
اسامی همکاران به 

 ترتیب اولویت 
 ( شامل نام متقاضی) 

سمت در 
ارتباط با 
 پایان نامه 

 امتیاز
MPH 

کارشناسی  
 ارشد

دکتري  
 عمومی 

دوره 
 تخصصی

 دکترا 
)Ph.D ( 

فوق  
 تخصصی

 

1 

ــورنـجان   ــه تأثیر ترکـیب گـیاهی سـ مـقایسـ
یب بر   سـفید، زنجبیل و زعفران با سـلکوکـس

ـنی   ـی ــاـل ب ــه  ـعالـئم  ب ـتال  ـب ـم ــدان  ن ـم ــاـل ســ
 استئوآرتریت زانو در شهر بوشهر

      
تاري و  کده پرـس دانـش
مامایی دانـشگاه علوم  

 پزشکی بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 فریده صالحی -2
 دکتر مریم روانی پور -3
 دکتر رحیم طهماسبی -4

 5/3 راهنما 

2 
ی بر   ی مدل همکار آموزـش ی اثربخـش بررـس

الینی   ارت ـب اري مـه ـــت پرسـ ان  ــجوـی دانشـ
 1395دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  

      
تاري و  کده پرـس دانـش
مامایی دانـشگاه علوم  

 پزشکی بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 رضا مهدوي -2
 دکتر مسعود بحرینی -3
 دکتر نیلوفر معتمد -4

 5/3 راهنما 

3 

بررسـی تأثیر درمانی ترکیب گیاهی دریایی 
ه   ان مبتال ـب زـن دگی  ت زـن ــاآ بر کیفـی حصـ
ســرطان پســتان در مراکز درمانی شــهر 

 بوشهر  

      
تاري و  کده پرـس دانـش
مامایی دانـشگاه علوم  

 پزشکی بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 روح ا... عصمتی -2
ــا یزدانخواه    -3 درضـ محـم

 فرد
 دکتر نیلوفر معتمد -4

 5/3 نما راه

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://dx.doi.org/10.5812/jjcdc.109392
https://dx.doi.org/10.5812/jjcdc.109392
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4 

اط غیرکالمی بر   أثیر روش ارتـب ـت ــی  بررسـ
راه هوایی  رضــــایتمنـدي بیمـاران داراي 
ــیراز  ــهر ش ــنوعی در مراکز درمانی ش مص

1395   

      
تاري و  کده پرـس دانـش
مامایی دانـشگاه علوم  

 پزشکی بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 پروین صالحی -2
ــا یزدانخواه    -3 درضـ محـم

 فرد
 کامران میرزاییدکتر  -4

 5/3 راهنما 

5 

بررســی تأثیر ماســاژ بازتابی کف پا بر درد،  
ــاخص هاي فیزیولوژیک در  ــتگی و ش خس
در  اي پس عروق کرونر  اران جراحی ـب بیـم

 مراکز درمانی شهر شیراز 

      
تاري و  کده پرـس دانـش
مامایی دانـشگاه علوم  

 پزشکی بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 سمیه محمدي -2
 دکتر مریم روانی پور -3
 ین استواردکتر افش -4

 5/3 راهنما 

 
 

 ردیف 
 
 

 
 عنوان پایان نامه 

 عنوان دوره تحصیلی 

 محل انجام 
اسامی همکاران به 

 ترتیب اولویت 
 ( شامل نام متقاضی) 

سمت در 
ارتباط با 
 پایان نامه 

 امتیاز
MPH 

کارشناسی  
 ارشد

دکتري  
 عمومی 

دوره 
 تخصصی

 دکترا 
)Ph.D ( 

فوق  
 تخصصی

 

6 

أثیر ترکـیب   ک، قره ـت دس المـل اهی ـع گـی
قاط، هندوانه ابوجهل، عدس و گشنیز بر 

د   ــیرـی گلیسـ ــتـا و تري  اشـ قنـدخون ـن
ــهر   ــهر بوش ــالمندان پره دیابتیک ش س

1395 

      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 دکتر شهناز پوالدي -1
 زینت شبابی -2
 دکتر  نیلوفر معتمد -3
 رئیسیدکتر علیرضا  -4

 5/3 راهنما 

7 

دســـازي  الگوي توانمـن أثیر  ـت ــی  بررسـ
خودمدیریتی بر دریافت حمایت اجتماعی  
ه   دان مبتال ـب ــالمـن ـــجام سـ و حس انسـ

 بیماري هاي قلبی و عروقی

      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 دکتر مریم روانی پور -1
 دکتر شهناز پوالدي -2
موســوي ســیده مریم  -3

 نسب
 دکتر نیلوفر معتمد -4
 دکتر مریم برکت -5

راهنماي  
 دوم 

75/1 

8 
دان بر  دســــازي ســــالمـن توانمـن أثیر  ـت
خودآگاهی، خود مراقبتی و خود مدیریتی  

 تغییرات فردي در شهر بوشهر
      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 دکتر مریم روانی پور -1
 طریقتمرجان  -2
 دکتر شهناز پوالدي -3
 دکتر نیلوفر معتمد -4

 45/0 مشاور علمی 
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9 
از عدم پایبندي به   ی عوامل خطرـس بررـس
ــه   ب ـتال  ـب ـم مــاران  ـی ـب در  دارو  ــرف  مصـ

 1394اختالالت روانپزشکی شهر بوشهر 
      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 مسعود بحرینی -1
 زهرا رفیعی -2
 شهناز پوالدي -3
 کامران میرزایی -4

 45/0 مشاور علمی 

10 

ه اي تأثیر آموزش ی مقایـس اخالق   بررـس
، ـبه دو روش  بـحث گروهی و   يحرـفه ا

آگـاهی  اي بر  ــانـه  افزار چنـدرســ نرم 
ــگاه علوم   ــتاري دانش ــجویان پرس دانش

 پزشکی  

      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 دکتر فائزه جهان پور -1
 آرش خلیلی -2
 شهناز پوالدي -3

 45/0 مشاور علمی 

 
 

 ردیف 
 
 

 
 عنوان پایان نامه 

 عنوان دوره تحصیلی 

 محل انجام 
اسامی همکاران به 

 ترتیب اولویت 
 ( شامل نام متقاضی) 

سمت در 
ارتباط با 
 پایان نامه 

 امتیاز 
MPH 

کارشناسی  
 ارشد

دکتري  
 عمومی 

دوره 
 تخصصی

 دکترا 
)Ph.D ( 

فوق  
 تخصصی

 

11 

دســــازي  توانمـن الگوي  أثیر  ـت ــی  بررسـ
و  ــجــام  انسـ س  ـح ر  ـب ی  ـت رـی ودمــدـی ـخ
ته مبتال   ـس المندان بازنـش خودکارآمدي ـس

 1394-95به بیماري مزمن شهر بوشهر  

      

تاري  دانـشکده پرـس
ــگاه  و مامایی دانش
ی   ـــک زشـ ـپ وم  ــل ع

 بوشهر

 دکتر مریم روانی پور -1
 دکتر افشین استوار -2
 دکتر شهناز پوالدي   -3
 دکتر علیرضا رئیسی -4
 دکتر مسعود بحرینی -5

 45/0 مشاور علمی 

 
 فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی         

 

 محل  عنوان ردیف 
 بکارگیري 

 مالحظات  امتیاز محل انتشار  تاریخ 
 ماه  سال

1 
طراحی و بکارگیري مدل همکار آموزشی در 

دانشجویان پرستاري در ارتقاء مهارت بالینی  
 دانشگاه علوم پزشکی 

دانشکده پرستاري و مامایی 
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

   جشنواره آموزشی شهیدمطهري  خرداد 1393

ارتقاء آموزش تحصیالت تکمیلی در دانشکده  2
 پرستاري و مامایی 

دانشکده پرستاري و مامایی 
   جشنواره آموزشی شهیدمطهري  بهمن 1393 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
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ارتقاء صالحیت بالینی پرستاران مربی با  3
 بکارگیري کارپوشه بازاندیشی 

دانشکده پرستاري و مامایی 
  0/ 918  اسفند 1395 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

4 
مدل همکار آموزشی : راهکاري براي ارتقاء 

 مهارت بالینی دانشجویان پرستاري 
پرستاري و مامایی دانشکده 

  54/2  اسفند 1395 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

   جمع امتیازات 
ه  امضاء مدیر گروه مربوط: دانشگاه: EDCامضاء مسئول   کمیـت ــاء دبیر  امضـ

 منتخب دانشکده :
 طرح هاي پژوهشی: 

 نام و موضوع اثر  ردیف 
 محل عرضه 

 تاریخ ارائه تاریخ تکمیل 
ترتیب اسامی همکاران به  

 اولویت (شامل نام متقاضی)

سمت در  
ارتباط با 

 فعالیت 
 ملی  استانی  موسسه  امتیاز

1 

بررســـی تأثیر آموزش توســـط همتا و پرســـتار بر روي  
تحـت   بیمـاران  خودمراقبتی  و عملکرد  آگـاهی، نگرش 
ا در   اي پس عروق کرونر و مراقبین آنـه ل جراحی ـب عـم

 1395بوشهر خانواده، در مرکز درمانی قلب  

*   08/08 /1395   19/10/1395 
 فاطمه دهقان آزاد ـ دکتر شهناز پوالدي 
محمدرضا یزدانخواه فرد ـ دکتر رحیم 

 طهماسبی 
  راهنما

2 
تأثیر روان درمانی معنوي ــــ مذهبی بر مفهوم از خود و 
حس انســـجام در بیماران مبتال به ســـرطان در شـــهر 

 1395بوشهر،  
*   29/09 /1395   19/10/1395 

 ساغر سخامنش ـ دکتر شهناز پوالدي 
دکتر مسعود بحرینی ـ دکتر راضیه  

 باقرزاده 
  راهنما

3 
بررســی رابطه مزاج با مهارت هاي ارتباطی و انگیزشــی 
پیشــرفت تحصــیلی دانشــجویان دانشــکده پرســتاري و 

 1396مامایی شهر بوشهر  
*   08/10 /1395   19/10/1395 

 بنایی ـ دکتر شهناز پوالدي الهام 
دکتر مسعود بحرینی ـ دکتر رحیم  

 طهماسبی 
  راهنما

4 
بررسـی مقایسـه اي قدرت و انسـجام در خانواده بیماران 
هرهاي   الم ـش مبتال به اختالالت روانی با خانواده افراد ـس

 1395بوشهر و شیراز  
*   11/11 /1395 17/11 /1395 

 بحرینی الهام میرشاه ـ دکتر مسعود 
دکتر شهناز پوالدي ـ دکتر کامران 

 میرزایی 
  مشاور 

5 

ــالمی بر   ـــبک زـندگی اسـ ـتأثیر آموزه ـهاي مبتنی بر سـ
اخص هاي کنترل  بک زندگی و ـش رفتارهاي ـسالمت، ـس

ان المرد    ـــت ــهرسـ ک در شـ ابتـی دخون در افراد پره دـی قـن
1396 

*   13/10 /1396   17/10 /1396 
 پوالدي ثریا صادقی ـ دکتر شهناز 

دکتر حکیمه واحدپرست ـ دکتر راضیه  
 باقرزاده 

  راهنما
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6 

بررســـی رضـــایتمندي پرســـتاران از پرداخت مبتنی بر  
ت   مراقـب ت  ا کیفـی ـب آن  ه  و رابـط اصــــدك)  (ـق عملکرد 

هاي پرستاري از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان
 1396تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  

*   11/10 /1396 17/10 /1396 
 علی بن هالل ـ دکتر شهناز پوالدي 

دکتر سراج الدین گري ـ دکتر مرضیه  
 محمودي 

  راهنما

7 

ــانگرهاي التهابی،   ــی بر نشـ ــی تأثیر ویتامین سـ بررسـ
شــاخص هاي همودینامیک و فیبریالســیون دهلیزي در  
کرونر در   اي پس عروق  ل جراحی ـب عـم اران تـحت  بیـم

 1395مرکز قلب بوشهر  

*   24/11 /1394 25/11 /1394 
 پریسا اسکندري ـ دکتر شهناز پوالدي 
دکتر عبدالرسول انوري پور ـ دکتر  

 افشین استوار 
  راهنما

 داوري مقاالت، پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشی 
 

 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

1 
اء  ارتـق الگوي  آموزش مبتنی بر  أثیر  ـت ــی  بررسـ
ســالمت بر میزان پایبندي به درمان در بیماران 

HIV مثبت 
  2 1394/ 20/02 6481  پروپوزال ـ پایان نامه  

أثیر دو روش آموزش گروهی و  2 ـت ایســـه و  مـق
  2 1393/ 25/09 28253  پروپوزال ـ پایان نامه   اي بر انجام ماموگرافی در معلمانچندرسانه

ــار   3 ــی تدثیر حمایت از بیمار مبتال به پرفش بررس
 ي ارائه خدمات پرستاريخون بر نحوه

  2 1393/ 24/09 28152  پروپوزال ـ پایان نامه  

ردگی و اضـطراب  4 المت معنوي با افـس ارتباط ـس
  2 1393/ 24/09 28149  پروپوزال ـ پایان نامه   1393مرگ در بیماران سرطانی شهر بوشهر  

5 
کاربرد ســـازه هاي الگوي اعتقاد بهداشـــتی در 
پیشـگویی مصـرف منظم قرص اسـیدفولیک در 

 زنان باردار و ...
  2 1394/ 18/05 19389  پروپوزال ـ پایان نامه  

6 
ــه ایسـ ــی مـق اهی بررسـ ـــگ ایشـ ادیر آزـم اي مـق

ــت آمده از خظ انفوزیون  نمونه هاي خون به دس
 ورید محیطی ...

  2 1394/ 06/03 8628  پروپوزال ـ پایان نامه  



17 
 

 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

7 
بررســی و مقایســه رضــایت شــغلی، صــالحیت 
دو  در  ــتـاران  پرسـ عملکردي  محیط  بـالینی و 

 بیمارستان ...
  2 1394/ 21/02 6740  پروپوزال ـ پایان نامه  

8 
بررســـی اثربخشـــی مدل فراشـــناخت درمانی  
تنظیم شـناختی هیجان و باورهاي  برافسـردگی، 

 فراشناختی زنان ...
  2 1397/ 11/02 3936  پروپوزال ـ پایان نامه  

9 
بررسـی ارتباط بین سـالمت معنوي و پیشـرفت  

- 97تحـصیلی دانـشجویان علوم پزـشکی بوـشهر  
1396 

 
طرح پژوهش در 

  2 1396/ 23/11 44196  آموزش 

10 
ــط   توسـ ار  ایمنی بیـم ت  اـی میزان رـع ــی  بررسـ
ــاغل در بخش مراقبت هاي ویژه  ــتاران ش پرس

ICU 
  2 1397/ 08/02 8  - مجله طب جنوب 

11 
بررســـی آمادگی دانشـــجویان دانشـــگاه علوم  

اي پزشکی بوشهر جهت آموزش هاي بین حرفه
 و ...

طرح پژوهش در  
  2 1396/ 23/11 44124  آموزش 

12 
ـهوم   ـین مــف ـی ــدگــاه ـتـب دی از  ـفـیزـیـکی  ــاـلیــت  ـفع

ل محتواي  ــهر: تحلـی ــهر بوشـ دان شـ ــالمـن سـ
 قراردادي

  2 1396/ 24/10 6473  طرح پژوهشی  

13 
ــ خانواده با حمایت   بررسی ارتباط تعارض کار ــ
ایت از زندگی در  غلی و رـض ایت ـش اجتماعی، رـض

... 
  2 1396/ 24/10 6473  طرح پژوهشی  

14 
ـمـنزل   در  ــی  ـتواـنـبخشـ آـموزش  درد،  تــأـثـیر  ـبر 

دگی  ت زـن ت عمومی و کیفـی ــالـم سـ عملکرد، 
 بیماران مبتال به ...

  2 1396/ 17/08 5823  طرح پژوهشی  



18 
 

 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

15 
تأثیر آواي قرآن و موســیقی بی کالم بر امید به  
ــالمت معنوي بیماران همودیالیزي  زندگی و سـ

 در ...
  2 1396/ 17/08 5823  طرح پژوهشی  

16 
اـهاي  ا خـط ه  عواـمل مررتبط ـب ــکی منجر ـب پزشـ

ــتی   ــت ارائه دهندگان خدمات بهداشـ دادخواسـ
 درمانی ...

  2 1396/ 13/04 4295  طرح پژوهشی  

17 
بررســی میزان آگاهی و نگرش کادر درمانی به  
در  مـغـزي  مـرگ  بـیـمــاران  ــو  اهــداء عضــ

 هاي ...بیمارستان
  2 1396/ 13/04 4295  طرح پژوهشی  

18 
درمانی  بررســـی اثربخشـــی مدل فراشـــناخت  

تنظیم شـناختی هیجان و باورهاي  برافسـردگی، 
 فراشناختی زنان ...

  2 1395/ 02/04 11687  پروپوزال ـ پایان نامه  

19 
ار بر  ـــت ه حمـایتی پرسـ داخـل أثیر ـم ـت ــی  بررسـ

ي ارائه خدمات پرستاري در رضایتمندي از نحوه
 بیماران مبتال به ...

  2 1395/ 29/01 2854  پروپوزال ـ پایان نامه  

ه تمرین هوازي بر پروتئین  20 ــت هفـت أثیر هشـ ـت
 ، برخی آنزیم هاي کبدي و ...70شوك گرمایی

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 21/10 /1396 1  

21 
ی میزان رضـایت بیماران مراجعه کننده به   بررـس
هر  ی ـش ـص ی و فوق تخـص ـص ه درمانگاه تخـص ـس

 یزد

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 22/06 /1396 1  

22 
بررـسی روایی پایایی نـسخه فارـسی ابزار ـشناخت 

 سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد در ...

پرستاري مجله 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 12/09 /1395 1  
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 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

23 
مقایـسه ـسالمت معنوي در مادران داراي کودك 
ــالم و ـمادران داراي کودك مبتال ـبه بیـماري  سـ

 مزمن در ...

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 06/06 /1395 1  

بررسـی رابطه پایگاه اقتصـادي ـــــ اجتماعی و  24
 سالمنديسالمت در  

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 05/06 /1395 1  

25 
ــالمندان و  ــار مراقبتی مراقبین خانوادگی س فش

 برخی عوامل مربوط به آن

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 18/02 /1395 1  

26 
بررسی شیوع خستگی و عوامل جمعیت شناختی  

اران   در بیـم ا آن  ـب ه  مرتبط  الیزي مراجـع همودـی
 کننده ...

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 14/02 /1394 1  

هر  27 المندان ـش ایت از زندگی ـس ی میزان رـض بررـس
 1394سرابله در سال  

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 22/11 /1394 1  

طراحی و اعتباریابی پرسـشـنامه بررسـی الگوي  28
 زندگی با درد مزمن در سالمندان  

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 24/09 /1394 1  

29 
ــی عوامل خطرزا و عوارض بیماري دیابت   بررس

ــتان    2نوع   ــهرس در مراجعین به مرکز دیابت ش
 قصرشیرین

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 01/03 /1394 1  

30 
بررســـی الگوي توانمندســـازي خودمدیریتی بر 
اري   المندان مبتال به پرفـش عیت توانمندي ـس وـض

 خون

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 01/12 /1394 1  
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 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

بررسی عوامل مؤثر بر غربالگري سرطان پستان  31
 ساله شهر کازرون    20 -65در زنان  

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 07/09 /1393 1  

اس مدل آیووا در  32 واهد براـس مراقبت مبتنی بر ـش
 بیماران دیابتی

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 06/09 /1393 1  

33 
الگوي   أثیر  بر ـت انواده محور  ـخ دســـازي  توانمـن

کیفـیت زندگی بیـماران تـحت عـمل جراحی پیوند 
 عروق کرونر

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 17/05 /1393 1  

مقایســـه تأثیر آواي قرآن کریم و موســـیقی بر  34
 اضطراب دانشجویان

مجله پرستاري 
هاي آسیب گروه

 پذیر
  - 21/10 /1392 1  

  1 1392/ 19/10 -   کنگره زندگی سالم  زندگی سالم از منظر اسالمسبک  35

  1 1392/ 19/10 -   کنگره زندگی سالم  زندگی سالم و افزایش امید به زندگی 36

37 
ــده و  اـیت اجتـماعی ادراك شـ اط حـم تعیین ارتـب

  1 1392/ 19/10 -   کنگره زندگی سالم  1391رضایت زندگی در سالمندان شهر گناباد 

بررســی میزان فرســودگی شــغلی معلمان شــهر   38
  1 1392/ 07/10 -   کنگره زندگی سالم  1392بوشهر در سال 

  1 1392/ 07/10 -   کنگره زندگی سالم  تأثیر خاطره گویی گروهی در نشاط سالمندان 39

  1 1392/ 07/10 -   کنگره زندگی سالم  بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر بوشهر 40

  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  سالمت روان سالمندان و راهکارهاي بهبود آن 41
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 مقاالت علمی  عنوان ردیف 
طرح هاي 
 پژوهشی 

 مالحظات  امتیاز تاریخ  شماره  کتاب

42 
ــکان در مورد   ــتاران و پزش ــه دیدگاه پرس مقایس
ی   ــدـگ آـخرزن ـمراحــل  در  مــاران  ـی ـب از  بــت  ـمراـق

)EOL( 
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم 

ــالـمت ذهن و مغز  43 اربردي در مورد سـ ـک ات  نـک
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  انسان

بیمـاري هـاي  44 کـاهش  در  آن  و نقش  تغـذیـه 
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  غیرواگیر دوران سالمندي

45 
تفاوت میزان در  ته:  ـس المندان بازنـش روحیه در ـس

  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  انواع متفاوت ترکیب زندگی

ــده آموزش   46 فراموش شـ ب  ت معنوي: قـل مراقـب
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  پرستاري

ــبک زندگی در ارتقاء   47 ــی نقش عوامل سـ بررسـ
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  سالمت و کیفیت زندگی سالمندان

  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  چالش هاي یادگیري در سالمندان 48

ــالمـندي، ـیک  49 زـندگی همراه ـبا درد مزمن در سـ
  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  پژوهش کیفی

  1 1392/ 07/10    کنگره زندگی سالم  ضرورت اقدامات پرستاري مبتنی بر شواهد 50

  جمع امتیاز:  

 شرکت در همایش ها و کارگاه ها 
 

دعوت یا  ردیف
 ماموریت 

اسامی همکاران به ترتیب  برگزاري محل   موضوع بحث مجمع  تاریخ 
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سالن همایش هاي 
 دانشگاه تهران 

 سیدمهدي متولیان
  خالصه مقاله  شهناز پوالدي 
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 1393بوشهر در سال  

دانشکده پرستاري و 
مامایی ـ دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران 

 شهناز پوالدي 
 فریده صالحی 

 دکتر رحیم طهماسبی
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بوشهر در سال ساله در شهر   60-70بررسی وضعیت مزاج سالمندان   1394/ 10/ 17و   15 " 3
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دانشکده پرستاري و 
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 دکتر رحیم طهماسبی
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 2/1395/ 23الی    21 " 4
بررسی تأثیر درمانی عدس الملک و هندوانه ابوجهل بر قندخون ناشتا و 

 تري گلیسیرید 
دانشکده پرستاري فاطمه 

 رامسر الزهرا(س)  
 زینت شبابی، شهناز پوالدي 
  " علیرضا رئیسی، نیلوفر معتمد
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 1394بخش اورژانس بیمارستان هاي شهر بوشهر در سال  
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 عبدالرسول عباسی، 
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 محمدرضا یزدان خواه فرد 
شهناز پوالدي، حسین قائدي، 

عبدالرحیم دادجو، ثریا 
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 شهناز پوالدي، منیره انوشه 
  خالصه مقاله  انوشیروان کاظمی نژاد 
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 آرمین زارعیان 
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  - شهناز پوالدي  شیراز پزشکی  

دانشگاه علوم  شانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی 1394/ 02/ 21الی    19 " 15
 تهران پزشکی 

  - شهناز پوالدي 

 برنامه تحقیقات کیفی در علوم سالمت  1394/ 07/ 23الی    20 " 16
دانشگاه علوم 

  - شهناز پوالدي  یاسوج پزشکی  

دانشگاه علوم  اولین گردهمایی توسعه علوم پرستاري  1394/ 10/ 17الی    16 " 17
  - شهناز پوالدي  اصفهان پزشکی  
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 تهران پزشکی 

  - شهناز پوالدي 

 توانمندسازي اساتید و مربیان پرستاري سالمندي کشور  1395/ 04/ 28الی    27 " 19
ستاد مرکزي وزارت 

  - شهناز پوالدي  بهداشت
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  - شهناز پوالدي  پزشکی بوشهر 

 
 

 مهارت ها ( تسلط بر زبان هاي خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):   -7        

 تسلط بر زبان انگلیسی ( مکالمه و ترجمه) -

 End note  ،SPSS    ،Camtasia    ،skype    ،word ،Snagit ،Big Blue Buttonتسلط بر نرم افزار هاي   -
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