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 ساعت 8

 ساعت 8

 به زبان فارسي  مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلي

 

 عنوان مقاله : 

 استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

و    ISC,SID,magiran,Iranmedexاينددكس شدده  ر   . 4شماره   51دوره  مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:   

 غیره

 مصطفی راد، حسن خلیلی، محمد حسن رخشانیاسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 5933سال انتشار مجله : 

 نوع مقاله :
                                                                       سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موار  نا ر    X مقاله تحقیقي 

 



 عنوان مقاله : 

 ربررسی دقت فشارسنجهای بیمارستانهای شهرستان سبزوا

 و ...   ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholarايندكس شده  ر . 5،شماره 9مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، دوره عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 
 

 حسن خلیلی، مصطفی رادان به ترتیب اولويت: اسامي نويسندگ

 5931سال انتشار مجله : 

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موار  نا ر       X مقاله تحقیقي 

 عنوان مقاله : 

 گزارش یک مورد )خانوار( از بوتولیسم غذازا با مصرف کمه 

 و ...   ISC,SID,Ibsco ,google scholar,Index Copernicus,scopusشده  ر . 15، شماره  01مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره ه و ايندكس مجله: عنوان ، شمار

 مصطفی راد ، حسن خلیلی، مسعود ابراهیمیاسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 9831سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :
 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  مروري نمايه شده     X گزارش موار  نا ر  قي مقاله تحقی

 عنوان مقاله : 

  : گزارش مور یديسمئشکستگي پاتولوژيک ران  ر حین خواب  ر هیپرپاراتیرو

 و ...   ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholarندكس شده  ر . اي9، شماره 4،  وره مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیعنوان ، شماره و ايندكس مجله: 



 حسن خلیلی، مصطفی راد، شجاع شیریاسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 9819سال انتشار مجله : بهار 

 نوع مقاله :

 موار ساير  نامه به سر بیر متاآنالیز  مروري نمايه شده      Xگزارش موار  نا ر  مقاله تحقیقي 

 

 

 عنوان مقاله : 

 اثر آموزش بر آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی در انتقال خرب بد به بیمار
 و ...   ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar . ايندكس شده  ر22، شماره 1،  وره توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجانمجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 ي، حسین كريمي مونقي، مصطفي را ، مهدي امیرينسرین باغداری، مرضیه ترکمن نژاد سبزواراسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 19تابستان  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  ه گزارش موار  نا ر     مروري نمايه شد  *مقاله تحقیقي

 

 عنوان مقاله : 

 تاثری خنده درمانی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان حتت اشعه درمانی خارجی

 و ...   ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar, Scopus. ايندكس شده  ر 908، شماره 24،  وره ه علوم پزشکی زنجاندانشگامجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 مصطفی راد، فاطمه برزویی، محبوبه محبی اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 19خر ا  و تیر  سال انتشار مجله :
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 نوع مقاله :
 سايرموار    نامه به سر بیر متاآنالیز  ا ر     مروري نمايه شده گزارش موار  ن  *مقاله تحقیقي

 

 

 عنوان مقاله : 

 ارتباط خشونت خانگی علیه زنان با ضایعات پیش بدخیم و بدخیم سرویکس: مطالعه مروری
 و ...   ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar, Scopus. ايندكس شده  ر 971، شماره 93،  وره زنان مامایی و نازایی ایرانمجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 مصطفی راد، مرضیه ترکمن نژاد سبزواری اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 19 ي ماه  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز   *ار  نا ر     مروري نمايه شده گزارش مو مقاله تحقیقي

 

 عنوان مقاله : 

 تاثری کیسه یخ بر شدت درد ناشي از خبیه هاي حمل برداشت ورید پا پس از عمل جراحي قلب

 و ... ,ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholarده  ر . ايندكس ش9، شماره 22،  وره سبزواردانشگاه علوم پزشکی مجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

  ی راد، محمد عباسی تشنیزی، امیر نماینده جورابچی، محمد حسن رخشانیمصطفاسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 
 14فرور ين و ار يبهشت  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 سايرموار    نامه به سر بیر متاآنالیز  شده  گزارش موار  نا ر     مروري نمايه  *مقاله تحقیقي
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 عنوان مقاله : 

 بررسي تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان شدت خستگي بيماران سرطاني تحت اشعه درماني خارجي

 و ... ,ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar. ايندكس شده  ر 4، شماره 1،  وره دانشگاه علوم پزشکی سبزوارمجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 مصطفی راد، ربابه معماریان، مهدی عقیلی اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 9839 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  گزارش موار  نا ر     مروري نمايه شده   *مقاله تحقیقي

 

  عنوان مقاله :

 علل و راهکارهاي فاصله تئوري و عمل در پرستاري از ديدگاه آموزش: يک مطالعه مروري بررسي

 و ... ,ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar. ايندكس شده  ر 94، شماره 7،  وره توسعه آموزش در علوم پزشکیمجله وان ، شماره و ايندكس مجله: عن

 عباس حیدری، پروانه سودمند، فاطمه حاجی آبادی، محمد رضا آرمات، مصطفی راد اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 9818 جله :سال انتشار م

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز    *گزارش موار  نا ر     مروري نمايه شده مقاله تحقیقي
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 عنوان مقاله : 

 تاثير خنده درماني بر ميزان خستگي مبتاليان به سرطان پستان تحت اشعه درماني 

 و ... ,ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholar, Scopus. ايندكس شده  ر 9، شماره 97،  وره بابلپزشکی دانشگاه علوم مجله عنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

  فاطمه برزویی، سودابه شهید ثالث، یاسر تبرایی، فاطمه ورشویی تبریزیمصطفی راد، اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 
 9818 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :
 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز  گزارش موار  نا ر     مروري نمايه شده   *يمقاله تحقیق

 

 

 

 عنوان مقاله : 

 مشغوليت تحصيلي در آموزش علوم پزشکي و عوامل موثر بر آن: يک مطالعه مروري

 و ... ,ISC,SID,magiran,Iranmedex,google scholarشده  ر . ايندكس 2، شماره 92،  وره گام های توسعه در آموزش پزشکیعنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 عباس حیدری، مصطفی راد، محمد رضا قاسمی  اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت: 

 9814 سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 سايرموار   نامه به سر بیر متاآنالیز    *گزارش موار  نا ر     مروري نمايه شده مقاله تحقیقي
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 شركت در مجامع علمي و بين المللي 

 

اسامي همكاران به  رگزاريمحل ب موضوع بحث مجمع تاريخ دعوت يا ماموريت رديف

ترتيب )شامل نام 

 متقاضي(
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ارائه پوستر اثر بخش بوودن  

زبان انگليسي دانشگاهي در 

 مقطع كارشناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذر  00و 01

 0881ماه 

دانشووگاه علوووم  همايش پرستار و ماما

 پزشكي گلستان

نعمووت الووه شموسووي  

 محمد حسن رخشاني



 

 

 

 

 ارائوووه پوسوووتر  وووحت 

فشارسنجهاي بيمارسوتانهاي  

 سبزوار

 

اذر  00و 01

 0881ماه 

دانشووگاه علوووم  همايش پرستار و ماما

 پزشكي گلستان

حسن خليلي  مصوطيي  

 راد

رفتارهااااااااااای ناحمظماناااااااااااه در ن اااااااااااا   
آموزشاای پرسااتاری ایااران باار اسااا  

اولين همايش استاني دانشوجويان دانشوگاه علووم     01/1/18

 پزشكي خراسان شمالي

دانشووگاه علوووم 

پزشكي خراسان 

مصووطيي راد  حسووين 

كريمي مونقي  اسوحا   
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ن و دانشااااااااجویان جتااااااااار  اسااااااااتادا
پرساااااااتاری: یااااااا  مطالعاااااااه حتلیااااااال 

 حمتوای کمی

 

ايلوودرابادي  فاهمووه   شمالي

 محرري

بسته آموزشی حنوه انتقال خارب باد  
 در مامایی با اسظاتژی اسپایکس

خرداد  5-7

 0814ماه 

دانشووگاه علوووم  اولين همايش كشوري اموزش مبتني بر شواهد

 پزشكي مشهد

مرضوويه تووركمن نووژاد 

سوووبزواري  نسووورين 

باغداري  حسين كريمي 

مووونقي  مصووطيي راد  

ن سميه بهارشاهي  نسري

 فاضلي

تاااااااثری خنااااااده درمااااااانی باااااار شاااااادت  
خساااااااااااااتگی و کیفیااااااااااااات زنااااااااااااادگی 
مبتالیاااان باااه سااارطان پساااتان حتااات 

 اشعه درمانی خارجی

 

لغايت  11/7

14/7/0814 

كنگووره سراسووري انجموون مووديكاژ انكولووو ي و 

 نه پرستاري سرهانهماتولو ي ايران و كنيرانس ساال

دانشووگاه علوووم 

 پزشكي مشهد

فاهمه برزويي  مصطيي 

 راد  محبوبه محبي

تاااثری دیااالید ساارد باار خااارش حاا   
دیاااالید بیمااااران باااا نارساااایی مااادم   

 کلیه

الي  7/7/14

01/7/14  

لي نيرولوو ي  ديواليز و   پانزدهمين گنگره بين المل

 پيوند ايران مشهد

الهه جاقوري  مصوطيي   مشهد

راد  فرزانه شرييي پور  

 محمد حسن رخشاني
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اثااااار خناااااده درماااااانی بااااار خساااااتگی  
بیماااااااااران ساااااااارطانی حتاااااااات اشااااااااعه 

 درمانی خارجی

 

لغايت  11/7

14/7/0818 

گووره سراسووري انجموون مووديكاژ انكولووو ي و كن

 هماتولو ي ايران و كنيرانس ساالنه پرستاري سرهان

دانشووگاه علوووم 

 پزشكي تهران

مصووطيي راد  فاهمووه 

برزويي  ياسر تبرايوي   

سودابه شوهيد ثالوث و   

 فاهمه ورشويي تبريزي

ت یااری دارویاای در درمااان مااداخال 
خساااااااااتگی مااااااااارتب  باااااااااا سااااااااارطان: 

 مطالعه مروری

 

لغايت  11/7

14/7/0818 

كنگووره سراسووري انجموون مووديكاژ انكولووو ي و 

 هماتولو ي ايران و كنيرانس ساالنه پرستاري سرهان

دانشووگاه علوووم 

 پزشكي تهران

مصووطيي راد  فاهمووه 

 برزويي

ارائووه پوسووتر نوورم افووزار  

ي آموزشووي دنوود رسووانه ا

 حمل مصدوم در ا يهان

 
 

    

  هرح هاي پژوهشي مربوط به انجام 

 

سمت در ارتباط  تاريخ ارائه تاريخ تكميل محل عرضه  رديف

 با فعاليت

 امتياز
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بررسي مقایسه اي چگونگي اعال  
خرب مرگ بیمار توس  پرستاران به 

در  ABCDEمهراهان با اسظاتژي 
 98شهر سبدوار در سال  بیمارستان

صحت فشار سنج هاي بیمارستان 
 99هاي شهر سبدوار در سال 

مشخصات استاد موثر بالیين از 
جویان پرستاري در سال دیدگاه دانش

 99-98حتصیلي 

EDC

بررسي دیدگاه دانشجویان وپرستاران 
و ماماهاي شایل در دانشگاه علو  
پدشکي سبدوار در مورد میدان اثر 
خبش بودن زبان انگلیسي دانشگاهي 



در مقطع کارشناسي در سال 
8899 

بررسي شیوع اختالالت ریتم قليب در 
بیماران مبتال به انفارکتو  میوکارد 
بسظي در خبش سي سي یو 

 بیمارستان واسعي 

استاد موثر بالیين از دیدگاه  ویژگیهاي
دانشجویان پرستاري و مامایي 
دانشگاه علو  پدشکي سبدوار در 

 8899سال 

EDC

مقایسه تاثری استفاده از بالشت  
های حاوی ژل کتریا با فو  در 
پیشگریی از زخم بسظ در بیماران 

یی بسظی در خبش مراقبت های تروما
ویژه بیمارستان های مشهد

 

بررسی تاثری حملول دیالید سرد بر  
ن با کیفیت خوا  بیماران حتت درما
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مهودیالید در بیمارستان واسعی 
سبدوار

 

 

 ي داپي يا الكترونيكي بعنوان منبع آموزشيكتابهاتاليف يا تدوين 

     

 

داپ  نوع كتاب نوع فعاليت عنوان كتاب به زبان ا لي

 دندم

تشار يا قبوولي  تاريخ ان ناشر

بووراي دوواپ توسوو  

موسسووه مووورد تاييوود 

 هيئت مميزه 

اسامي همكواران بوه   

ترتيب اولويت )شوامل  

 نام متقاضي(
 داپ شده

 

كموووو   درسي الكترونيكي

 درسي
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كتوواب مجموعووه سووواالت  

كارشناسي ارشد پرستاري جلد 

دوم  انتشووارات پووردازش   

0881 

XX

يادگيري آسان فارمواكولو ي  

 براي پرستاران

 

X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



X X 

X X 

X X 

X X 

X X 



  

 


