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 وضعيت استخدامي: -2

ف
دي

ر
 

 پايه مرتبه علمي نوع استخدام
تاريخ آخرين 

 ارتقاء
 مالحظات تاريخ استخدام

  12/2/94 21/11/95  دکترای تخصصی رسمی قطعی 

 

 سوابق تحصيلي: -3

 

 محل تحصيل تحصيليرشته  عنوان درجه تحصيلي رديف
تاريخ 

 شروع
 تاريخ اتمام

1 
 پرستاری کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی گیالن ) 

 دانشکده پرستاری مامايی رشت (
1377 1381 

2 
 1389 1386 دانشگاه آزاد اسالمی تهران پزشکی جراحی(-پرستاری )داخلی کارشناسی ارشد

 1401 1396 دانشگاه علوم پزشکی ايران هاسالمت در باليا و فورزيت دکترای تخصصی 3

 

 

 عنوان رساله)ها(:

شکی گیالن در بررسی تاثیر آموزش ترياژ بر آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در اورژانس مراکز آموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پز -1

 . 1388شهر رشت ، سال 
 ینی کننده بروز حوادث ترافیکی.باجتماعی پیشفرهنگی عوامل سنجش ابزار سنجی و روانطراحی  -2

 

 سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج كشور: -3

 نام مؤسسه محل تدريس رديف
 مدت

 عناوين دروس تدريس شده مقطع تحصيلي

 تا از

1 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن ) 

دانشکده پرستاری مامايی شهید 

 بهشتی رشت (

 

1388 1388 
هوشبری کاردانی ) 

 کارآموزی (
 جراحی ) اورژانس و تروما ( –داخلی 

 

 

 



3 

 

 هاي تحقيقاتي مصوب :عناوين طرح -4

 

ف
دي

ر
 

 نام مؤسسه سفارش دهنده

 مدت
 هاي تحقيقاتيها و پروژهعناوين طرح 

 تا از

 طرح جامع سیستم تروما در جمهوری اسالمی ايران تا کنون 1395 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای 1

 1393 1390 تحقیقات ترومای جاده ایمرکز  2

در  در پیش بینی پیامد بیمارانپیش بیمارستانی   GO MAAPS scoreارزيابی

) توسط مرکز تصويب  1390سال  ،بخش ترومای بیمارستان پورسینای شهر رشت 

 شده است (

3 

 
 اطالعاتی تروماتولید و طراحی و راه اندازی بانک  تا کنون 1390 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

4 

 
 1395 1394 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

برای پیش بینی مرگ و میر بیمارستانی  MGAPو  REMSبررسی مقايسه ای 

 بیماران ترومايی

 1396 1395 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای 5
بررسی چالش های اخالقی در سرويس های درمانی اورژانس بیمارستانی و پیش 

 بیمارستانی

 برآورد بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان گیالن در سال 1396 1394 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای 6

 بررسی نقاط پرحادثه تصادفات در راههای حاشیه شهرها و روستاهای استان گیالن 1398 1396 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای 7

 ساله 5الگوی تصادفات جاده ای در کودکان استان گیالن: يک مطالعه توصیفی  1398 1396 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای 8

 1400 1398 دانشگاه علوم پزشکی ايران 9
بررسی ارجاعات غیرضروری ثانويه بیماران ترومايی پذيرش شده در دانشگاه علوم 

 گذشته نگر-پزشکی ايران و محاسبه هزينه های ناشی از آن: مطالعه پیمايشی 
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 تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب: -5

 عنوان کتاب رديف

نوع کتاب 

)نگارش، 

ترجمه، 

گردآوري و 

 تصحيح(

تاريخ 

نگارش 

 يا...

نام و مشخصات 

 محل انتشار

تاريخ 

 انتشار
 نام همكار)ان(

 آموزش همگانی پیشگیری از غرق شدگی 1
گردآوری و 

 تالیف
 1397 بلور 1397

دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک 

دکتر زهرا محتشم –،دکتر علی داودی 

دکتر -دکتر نعیما خدادادی – امیری

کوچکی  لیال–عنايت اله همايی راد 

زهرا حق  – نژاد ارم ساداتی

 دکتر آنیتاريحانیان – دوست

 آموزش جامع پیشگیری از حوادث ترافیکی 2
گردآوری و 

 تالیف
 1397 بلور 1397

دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک ، 

کوچکی  لیالدکتر نعیما خدادادی، 

نژاد ارم ساداتی، دکتر عنايت اله 

 زهرا حق دوست،همايی راد، 

دکتر آنیتاريحانیان، دکتر زهرا محتشم 

 امیری ، دکتر علی داودی

 آموزش همگانی پیشگیری از سقوط 3
گردآوری و 

 تالیف
 1399 بلور 1398

دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک 

کوچکی  لیال،دکتر نعیما خدادادی، 

نژاد ارم ساداتی، دکتر عنايت اله 

، زهرا حق دوستهمايی راد، 

دکتر آنیتاريحانیان، دکتر زهرا محتشم 

 امیری ، دکتر علی داودی

 آموزش همگانی پیشگیری از سوختگی 4
گردآوری و 

 تالیف
 1399 بلور 1398

دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک ، 

کوچکی  لیالدکتر نعیما خدادادی، 

نژاد ارم ساداتی، دکتر ملوک 

پورعلیزاده، دکتر عنايت اله همايی 

، دکتر زهرا حق دوستراد، 

آنیتاريحانیان، دکتر زهرا محتشم امیری 

 ، دکتر علی داودی
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 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي -6

 زبان مقاله نام و مشخصات  نشريه نوع مقاله مقالهعنوان  رديف
نام ناشر 

 ومحل انتشار
 همكار)ان(

1 

بررسی تاثیر آموزش ترياژ بر آگاهی ، 

نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در 

بخش اورژانس بیمارستان پورسینای 

 . 1388شهر رشت ، سال 

orginal 

فصل نامه دانشکده 

پرستاری مامايی استان 

دانشگاه علوم گیالن 

،  20پزشکی گیالن، سال 

 ، 64شماره 

 1389پايیز و زمستان 

 فارسی

دانشکده پرستاری 

مامايی شهید 

 بهشتی رشت

  زهرا حق دوست*

 محبوبه صفوی 

 سید حسین يحیوی

2 
 استقرار از بعد و قبل بیماران ترخیص

 اورژانس متخصصطب
orginal 

 جامع مامايی و پرستاری

 71 شماره ، 24 سال نگر،

 93 بهار ،

 فارسی

دانشکده پرستاری 

مامايی شهید 

 بهشتی رشت

 زهرا چابک زاده شاهرخ يوسف

  امیری محتشم

 زهرا حق دوست* 

  محسنی مینا

 پیمان اسدی

 لیلی نژاد کاظم احسان 

3 

حوادث ترافیک جاده ای، پديده تهديد 

کننده زندگی در گیالن: بررسی همه 

 گیر شناسی
orginal 

علوم پزشکی  مجله دانشگاه

، ويژه نامه 23گیالن، دوره 

، 1-8تروما، صفحات 

 93زمستان 

 فارسی
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 زهرا محتشم امیری

 شاهرخ يوسف زاده چابک 

 زهرا حق دوست* 

 حسین همتی

4 

وضعیت مراقبت های عصبی اورژانس 

پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن 

 در بیماران تروماتیک
orginal 

مجله سالمت و مراقبت، 

شماره اول و دوم، 

، بهار و 65تا  55صفحات 

 93تابستان 

 فارسی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اردبیل

 مینا محسنی

 *طاهره خالق دوست محمدی

 معصومه اديب

 زهرا محتشم امیری

 شاهرخ يوسف زاده 

 لیال کوچکی نژاد

 زهرا حق دوست

5 

يش بینی حوادث ترافیکی بر اساس 

با  گیالنوضعیت آب وهوا در استان 

 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
orginal 

نشريه مديريت سالمت، 

 3، شماره  24دوره 

، پائیز 67تا  78،صفحات  

1400 

 فارسی
دانشگاه علوم 

 پزشکی ايران

 

ا ، زهرغالمی ارسالنشانديز مصلحی، 

 ، حسین عابد، سامان*حق دوست

 محمد پور، محمد اشکان مصلحی

 نويسنده مسئول*
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 مقاالت چاپ شده به زبان خارجي: -7

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله
 

 نوع مقاله
نام ومشخصات 

 نشريه
 همكاران نوع ايندكس

 

1 

 
 Glioblastoma 

Multiforme: A 

Single Hospital 

Experience 

orginal 

Iranian 

Journal of 

Neurosurger

y,  

 

2015;1(3):1

6-20. 

-Rank of Scientific and 

Research by Iranian Medical 

Journals Commissions of 

Ministry of Health and Medical 

Education 

-ISC 

-Google Scholar 

-Magiran 

-IranMedex 

-ICMJE 

-I2OR 

Hamid Behzadnia  Babak 

Alijani Mohammadreza 

Emamhadi 

Shahrokh Yousefzadeh-

Chabok 

Zahra Haghdoost * 

 

 

2 

Sex Disparities 

in Elderly 

Trauma in 

North of Iran, 

2012 

orginal 

Trauma 

Monthly 
2017; 

22(6):e3808

3. 
 

ESCI, Web of Sciences Core 

Collections 

"ISI, Thomson Reuters" 
-Scopus 

-PubMed 

-National Library of Medicine 

(NLM) 

-Embase 

-Open J-Gate 

-Ulrichs Web 

MohtashamAmiri, Hosein 

Etehad, Zahra Haghdoust*, 

Makan 

Shakerian,Mahboobeh 

Saketi 

 

3 

A New Pre-

hospital Score 

to Predict 

Hospitalization 

in Trauma 

Patients 
 

orginal 

Archives of 

Trauma 

Research 
2017;6:25-

30 

-ESCI, Web of Sciences Core 

Collections 

"ISI, Thomson Reuters" 

-Pubmed 

-National Library of Medicine 

(NLM) 

-Embase 

-Open-J-Gate 

-Ulrichs Web 

-Index Copernicus 

-World Cat 

-DOAJ 

-Electronic Journal Library 

 Shahrokh Yousefzadeh-

Chabosk, Zahra Haghdoos*, 

Zahra Mohtasham-Amiri, 

Ali Davoudi-Kiakalayeh , 

Alireza Razzaghi , Ehsan 

Kazemnegad-Leili , Leila 

Kouchakinejad 

 

4 

 

The relationship 

between weight 

indices and 

injuries and 

mortalities 

caused by the 

motor vehicle 

accidents: a 

systematic 

review and 

meta-analysis 

orginal 

Injury& 

Violence 

2020; 12(1): 

85-101 

MEDLINE®, PMC 

,PsychINFO, 

SCImago,JournalRankings, 

DOAJ, SID,CINAHL, 

ProQuest , Google 

Scholar,EBSCO(SocINDEX), 

SafetyLit,Index Copernicus, 

EMR Index Medicus, EMCare  

Enayatollah Homaie Rada, 

Naema 

KhodadadyHasankiadeh, 

Leila 

KouchakinejadEramsadati, 

Fatemeh Javadi, Zahra 

Haghdoost, Marieh 

Hosseinpour, Maryam 

Tavakoli, Ali 

DavoudiKiakalayeh, Zahra 

Mohtasham-Amiri, 

Shahrokh  Yousefzadeh-

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
https://www.scopus.com/source/eval.url
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content
http://jgateplus.com/search
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content
http://archtrauma.com/?page=download&file_id=73429
http://archtrauma.com/?page=download&file_id=73430
http://archtrauma.com/?page=download&file_id=73431
http://www.worldcat.org/
http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/
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Chabok 

5 

Design and 

psychometric 

evaluation of 

sociocultural 

scale predicting 

the incidence of 

road traffic 

crashes in 

drivers 

orginal 

Injury& 

Violence 

2022; 14(3): 

In Press 

MEDLINE®, PMC 

,PsychINFO, 

SCImago,JournalRankings, 

DOAJ, SID,CINAHL, 

ProQuest , Google 

Scholar,EBSCO(SocINDEX), 

SafetyLit,Index Copernicus, 

EMR Index Medicus, EMCare  

Zahra Haghdousta, 

Gholamreza Masoumia, 

Shandiz Moslehia,  
Abbas Ebadie*,  
Davoud Khorasani Zavareh 

 

6 

A Systematic 

Literature 

Review of 

Driver’s 

Sociocultural 

Factors 

Predisposing to 

Road Traffic 

Crashes 

orginal 

Med J Islam 

Repub Iran 

2022; 36.21. 

PubMed  
PubMed Central Scopus  
Google Scholar Index 

Copernicus EBSCO  
DOAJ  
SID  
ISC  
Magiran 

Zahra Haghdoust, 

Gholamreza Masoumi* , 

Davoud Khorasani Zavareh, 

Abbas Ebadi, Shandiz 

Moslehi 

 
 نويسنده مسئول*
 
 

 :مقاالت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي  -8

 نوع مقاله عنوان مقا له رديف
تاريخ چاپ يا 

 ارائه

عنوان همايش  يا كنفرانس 

 و محل برگزاري
 همكار)ان(

1 
Epidemiologic Study of Mortality 

Due to Road Traffic Accident in 

Guilan 2010-2011 
orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

 ( 2012مارچ  11-10)

دومین کنفرانس بین المللی 

ها و کاهش بار ترافیکی: چالش 

 راهکارها

دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک، 

زهرا حق دوست*، زهرا محتشم 

 امیری

2 

بررسی تاثیر استقرار طب اورژانس بر روی میزان 

 6بیماران تعیین تکلیف و ترخیص شده زير 

 ساعت در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا

orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

 (3-1/9/90 ) 

ششمین کنگره سراسری طب 

 تهران –اورژانس 
 زهرا حق دوست

3 

بررسی تاثیر آموزش ترياژ بر آگاهی و عملکرد 

پرستاران شاغل در بخش اورژانس مراکز 

آموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم 

 . 1388پزشکی گیالن  در شهر رشت ، سال 

orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

 (3-1/9/90 ) 

ششمین کنگره سراسری طب 

 تهران –اورژانس 

 0زهرا حق دوست، محبوبه صفوی 

 سید حسین يحیوی

4 

بررسی میزان آمادگی پرستاران شاغل در يکی از 

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن در مواقع باليا
orginal 

به عنوان سخنرانی 

 پذيرفته شد

 (7-5/11/1390) 

پنجمین کنگره بین المللی 

بهداشت ، درمام و مديريت 

 –بحران در حوادث و باليا 
 تهران

شادمان رضا ماسوله ، سیده فاطمه 

فاضل پور ، زهرا حق دوست،  لیال 

کوچکی نژاد ، دکتر احسان کاظم 

 نژاد

 –دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک سومین سمینار بین المللی کاهش به عنوان پوستر  orginalپیش بینی مرگ و میر در بیماران ترومايی  5



8 

 

با  ISSحوادث ترافیک جاده ای : مقايسه 
NISS 

 پذيرفته شد .

(10-9/12/91 ) 

بار سوانح ترافیکی ، راه کارهای 

 شیراز –پیش رو 

دکتر زهرا  -زهرا حق دوست

احسان کاظم نژاد  –محتشم امیری 

 مینا محسنی –لیلی 

6 
اورژانس بر روی میزان بررسی تاثیر استقرار طب 

 6بیماران تعیین تکلیف و ترخیص شده زير 

 ساعت در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا
orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

(8-7/11/91 ) 

اولین کنگره بین المللی 

 حاکمیت بالینی و ايمنی بیمار

 -دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک

زهرا  -دکتر زهرا محتشم امیری

پیمان  -مینا محسنی -دوستحق 

 احسان کاظم نژاد -اسدی

7 
و پلیس در مورد  EMSآگاهی، نگرش پرسنل 

اخالق مراقبت بهداشتی، در حوادث ترافیک 

 1393جاده ای شهرستان رشت در سال 
orginal 

به عنوان سخنرانی 

 پذيرفته شد .

1393 

همايش استانی مراقبت و 

 دوستزهرا حق  پرستاری در تروما جاده ای 

8 
Studying Safety Equipment Use 

for Road Accident Prevention in 

Elderly Patients 

orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

1394 

ششمین سمینار بین المللی 

کاهش بار سوانح ترافیکی ، راه 

 شیراز –کارهای پیش رو 

 لیال کوچکی نژاد

 ماريه حسین پور

 علی داوودی

 مريم سلمانی پیشه 

 زهرا حقدوست

 زهرا محتشم امیری

9 
با استفاده از سیستم  ESIبه کار گیری ترياژ 

 ترياژ الکترونیکی در يک مرکز تروما
orginal 

به عنوان سخنرانی 

 پذيرفته شد .

14/9/95 

 الی

16/9/95 

 دومین کنگره ملی تروما

 زهرا حق دوست

 حمید حیدری

 لیال کوچکی نژاد

 پور ماريه حسین

 مريم توکلی

10 
 NISSو  ISSمقايسه قدرت پیش بینی کنندگی 

 orginal در نیاز به جراحی کودکان تصادفی

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

 

چهل و پنجمین کنگره میان 

دوره ای جامعه جراحان ايران ) 

 شاخه گیالن (

کوچکی  لیال – زهرا محتشم امیری

ماريه حسین  – نژاد ، زهرا حقدوست

 علیرضا رزاقی – پور

11 

 حوادث از ناشی های مصدومیت شدت بررسی

 اساس بر کودک پیاده عابرين در ترافیکی

 جنسیت
orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

1393 

 

پنجمین سمینار بین المللی 

کاهش بار سوانح ترافیکی ، راه 

 شیراز –کارهای پیش رو 

، زهرا محتشم  کوچکی نژاد لیال

،علیرضا رزاقی، زهرا امیری 

 حقدوست، ماريه حسین پور

12 
 پیاده عابرين مصدومین گیرشناسی همه بررسی

 ترومای ارجاعی مرکز به کننده مراجعه کودک

 1392 سال در گیالن
orginal 

به عنوان پوستر 

 پذيرفته شد .

1393 

پنجمین سمینار بین المللی 

کاهش بار سوانح ترافیکی ، راه 

 شیراز –کارهای پیش رو 

زهرا محتشم  -ماريه حسین پور

زهرا  -کوچکی نژاد  لیال – امیری

 حقدوست

13 

فاکتورها مرتبط با رانندگی در سیالب، ريسک

های پیشگیری از غرق شدگی : يک استراتژی

 مرور سیستماتیک

 

orginal 

به عنوان سخنرانی 

 پذيرفته شد .

1401 

-المللی غرقپنجمین همايش بین

 شدگی
دوست، علی داوودی زهرا حق

 راداهلل همايیکیاکاليه، عنايت
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 عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي: -9

 

ف
دي

ر
 

 موضع فعاليت نام مجمع
نوع 

 فعاليت

شهر و کشور 

 مبداء

 مدت

 تا از

 1396 1391 ايران -گیالن عضو آموزشی هسته آموزش معاونت درمان  1

 کنون 1394 ايران -گیالن عضو آموزشی کمیته تحقیقات پرستاری 2

 کنون 1395 ايران -گیالن عضو آموزش و پژوهش بسیج جامعه پزشکی  3

 
 

 تشويق ها، تقديرهاوجوائز: -10

 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافتمحل  علت دريافت دريافت تاريخ عنوان رديف

 85 پرستار نمونه 1
خدمات صادقانه و بی شائبه 

 به بیماران

خصوصی بیمارستان 

 آريا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 کريم زاده (

 86 پرستار نمونه 2
خدمات صادقانه و بی شائبه 

 به بیماران

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (

 89 نمونه اخالق 3
خوش رويی و داشتن اخالق 

 نیکو با همکاران و بیماران

 مرکز آموزشی درمانی

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (

 بسیجی نمونه 4

نقش و همکاری در راستای  87

توسعه و بالندگی آرمان های 

 انقالب و بسیج

بسیج جامعه پزشکی 

 استان

مدير سازمان بسیج جامعه 

پزشکی گیالن ) دکتر سید 

 ابراهیم پور عباس (

 پرستار نمونه ترياژ 5
در امور صداقت و جديت  85

 محوله

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (

6 
صداقت و جديت در امور  86 پرستار نمونه ترياژ

 محوله

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (

7 
صداقت و جديت در امور  87 پرستار نمونه ترياژ

 محوله

آموزشی درمانی مرکز 

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (

8 
صداقت و جديت در امور  90 پرستار نمونه ترياژ

 محوله

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده (
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 پیروزی انقالب 9
90 

 خانواده ايثارگر
مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

) آقای دکتر  رئیس بیمارستان

 يوسف زاده(

 پژوهشگر نمونه 10

92 
صداقت و جديت در امور 

 محوله

مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای

رئیس مرکز تحقیقات تروما 

جاده ای ) آقای دکتر يوسف 

 زاده (

11 
دبیر کمیته کام مرکز 

 تحقیقات تروما جاده ای

93 
زحمات و همکاری صمیمانه 

 به عنوان دبیر کمیته کام

تحقیقات تروما مرکز 

 جاده ای

رئیس مرکز تحقیقات تروما 

جاده ای ) آقای دکتر يوسف 

 زاده (

12 

همکاری در اجرای 

اولین همايش سیستم 

 تروما

94 
همکاری و حمايت در 

 برگزاری همايش

مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای

رئیس مرکز تحقیقات تروما 

جاده ای ) آقای دکتر يوسف 

 زاده (

13 

همکاری در اجرای 

هفته  "اولین کارگاه 

ايمنی راه با شعار جهانی 

ی ايمنی راه برا

 "کودک

94 

همکاری و حمايت در 

 برگزاری کارگاه

مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای

رئیس بیمارستان ) آقای دکتر 

 يوسف زاده(

 پیروزی انقالب 11
95 

 خانواده ايثارگر
مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

بیمارستان ) آقای دکتر رئیس 

 میربلوک(

12 
دانشجوی نمونه دانشگاه 

 علوم پزشکی ايران

1400 
 دانشجوی نمونه

دانشگاه علوم پزشکی 

 ايران
 رئیس دانشگاه 

 

 

 تاسيس ويافعال سازي وگسترش موسسه ياواحديارشته هاي جديد: راه اندازي يا -11

 

 

 

 

 

 شرح همكاران زمان انجام نام موسسه ياواحد رديف
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 سمت هاي علمي واجرائي)داخل وخارج دانشگاه(: -12

 محل سمت و نوع فعاليت رديف
  مدت

 توضيحات شماره و تاريخ ابالغ
 تا از

 عضو هسته آموزش معاونت درمان 1

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 گیالن

  /پ10360/19/145/3 1396 21/5/91

 کمیته اجرايی همايش مديريت اورژانس 2

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 گیالن

1/5/94 1/5/94 -  

 عضو کمیته تحقیقات پرستاری  3
مرکز تحقیقات 

 تروما جاده ای
  /ت/م476/1 کنون 28/5/94

4 
عضو شورای بسیج جامعه پزشکی و مدير 

 آموزش و پژوهش 

کانون مرکز 

آموزشی 

درمانی 

 پورسینا

  /زم66/245/565 کنون 4/3/95

 عضو کمیته سیستم تروما 5

مرکز 

تحقیقات 

تروما جاده 

 ای

   کنون 1391

6 
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 تروما جاده ای

مرکز 

تحقیقات 

تروما جاده 

 ای

   کنون 1396

 

 

 شركت در كميته هاوشوراهاي دانشگاه،وزارتخانه،شوراي عالي انقالب فرهنگي و......: -13

 شماره وتاريخ ابالغ توضيحات
 مدت فعاليت

 رديف نام كميته ياشورا
 از تا

 1396 تاکنون  
عضو شورای پژوهشی مرکز 

 تحقیقات تروما جاده ای
1 
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 پايان نامه هاي سرپرستي شده: -14

 
سمت در 

 پايان نامه
 اسامي همكاران

محل 

 انجام

 تاريخ

نوع 

پايان 

 نامه

عنوان 

دوره 

 عنوان پايان نامه تحصيلي

ف
دي

ر
 

 تحقيقي شروع پايان 
دكتري 

 عمومي

          

 

 

 شركت دردوره هاي آموزشي،پژوهشي واجرائي: -15

 رديف

 نوع دوره

 تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره
 اجرايي پژوهشي آموزشي

1    
بهداشت در مراکز درمانی 

 پیشگیری از بیماری وبا

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
23/5/86 

2    
آموزش توجیهی بدو خدمت 

 ويژه استان گیالن

سازمان مديريت و 

 برنامه ريزی استان ،

مديريت آموزش و 

 پژوهش

24-3/9/86 

ريوی –احیای قلبی     3  
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

23/11/86 

25/11/86 

4    
 بیماری های مشترک انسان و

 دام

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
13/8/86 

5    
یفی سمینار پايش و کنترل ک

وناستريلیزاسیفرايند های   

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
30/7/86 

6    
آموزش اصول مراقبت از زخم 

 ها

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

26/11/87 

11/12/87 

7    
نت های پیشگیری و کنترل عفو

 بیمارستانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

22/10/87 

23/10/87 

 1/8/87ی دانشگاه علوم پزشک آموزش اينتوباسون    8
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رشت –گیالن   

9    
ر آموزش تعیین مايع درمانی ب

 اساس معادالت استاندارد

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
16/6/87 

 ويزيت رايگان    10

ی بسیج جامعه پزسک

 –استان گیالن 
روستای طراز کوه 

 دشت

15/11/88 

11    

کنفرانس مديريت بحران در 

باليا در عرصه حوادث و 

 ( 2بهداشت و درمان ) 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   12/9/88 

12    
کنفرانس الگوی مصرف در 

 ( 1عرصه بهداشت و درمان ) 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
16/7/88 

13    

کنفرانس مديريت بحران در 

حوادث و باليا در عرصه 

 ( 1بهداشت و درمان ) 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   1/5/88 

 کنفرانس تازه های سوختگی    14
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
18/4/88 

15    
ر آموزش تعیین مايع درمانی ب

 اساس معادالت استاندارد

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

6/11/88 

28/11/88 

16    
نت های پیشگیری و کنترل عفو

 بیمارستانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
29-28/9/88 

 امداد و نجات در زلزله    17
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
30-29/7/88 

18    

ی آموزش مراقبت های پرستار

 به بیماران با صدمه قفسه

 صدری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
5/7/88 

3/9/88 

19    
بت آموزش شکستگیها و مراق

پرستاریهای   

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
26/3/88 

20    
کنفرانس رويکرد ارتقاء 

 سالمت برای زندگی سالم

دانشگاه علوم پزشکی 

 رشت –گیالن 
15/9/89 

21    
کنفرانس کشوری تازه های 

 هپاتیت های ويروسی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
9/10/89 

 5/8/89ی دانشگاه علوم پزشککنفرانس درمان و مراقبت از     22
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رشت –گیالن  بیماران سوختگی  

23    

کارگاه آموزشی مديريت 

بحران ) با تاکید بر آموزش 

 ESIترياژ بیمارستانی به روش

) 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
20/10/89 

24    

و  ECGآموزش خواندن نوار 

شناسايی آريتمی های قلبی و 

 مراقبت های پرستاری آن

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
22/9/89 

23/11/89 

25    
سیستم کنترل عفونتهای 

 بیمارستانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
20-19/7/89 

 آموزش مراقبت از زخم ها    26
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

6/7/89 

10/5/89 

 پیشگیری و کنترل بیماری وبا    27
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
30/5/89 

 کارگاه گزارش نويسی    28
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
5/2/89 

29    
 آموزش تشنج و مراقبت های

 پرستاری آن

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

4/2/89 

6/3/89 

30    

آموزش اخالق پزشکی ) با 

تاکید بر اخالق و قانون در 

 پرستاری (

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   4-3/3/89 

31    

 How to Read aکارگاه 

Paper ( Diagnostic 

and Therapeutic 

Article ) 

معاونت پژوهشی 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

3/9/90 

 کارگاه روش تحقیق    32

معاونت پژوهشی 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

27-26/7/90 

33    
کارگاه آموزش ارزيابی خطر 

 باليا در بیمارستان

ورتاالر غدير وزارت کش  
31-30/3/90 

34    
کارگاه آموزشی ايمنی اجزاء 

 غیر سازه ای در بیمارستان

ورتاالر غدير وزارت کش  
31-30/3/90 

35    

کنفرانس ملی مديريت بحران ، 

و آسیب پذيری اماکن و  زلزله

 شريان های حیاتی

ورتاالر غدير وزارت کش  

31-30/3/90 
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36    

آموزش مديريت بیمارستانی 

با تاکید بر استاندارد های حرفه 

 ای و مراقبتی در پرستاری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   27/2/90 

 پیشگیری و کنترل بیماری وبا    37
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
15/5/90 

 ريوی –احیای قلبی     38
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
23/3/90 

39    

ترانسفوزيون خون و فراورده 

های خونی و مراقبت های 

 پرستاری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   28/4/90 

 امداد و کمک های اولیه    40
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
23/3/90 

41    
فنون ارزيابی از موسسات 

 بهداشتی و درمانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
30-29/8/90 

رومامراقبت های پرستاری در ت    42  
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
 29/11/90و  8

43    

آموزش مراقبت های پرستاری 

برای بیماران با کاهش سطح 

هوشیاری و تعیین سطح 

 هوشیاری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
 29/3/90و1

44    
ت های سیستم های کنترل عفون

 بیمارستانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
27/9/90 

45    

دومین سمینار بین المللی 

: کاهش بار حوادث ترافیکی

 چالش ها و راهکارها

مرکز تحقیقت و 

سیاست گذاری 

 سالمت شیراز

 2012مارچ  11-10

 کارگاه داده کاوی    46
وما مرکز تحقیقات تر

 جاده ای گیالن
28/8/90 

47    
کارگاه اصول و روش های 

 (1جستجودر اينترنت )

وما مرکز تحقیقات تر

 جاده ای گیالن
13/10/90 

48    
رهای کارگاه آشنايی با نروافزا

 کاربردی 

وما مرکز تحقیقات تر

 جاده ای گیالن
28/10/90 

49    
اصول و روش های کارگاه 

 (2جستجودر اينترنت )

وما مرکز تحقیقات تر

 جاده ای گیالن
20/10/90 

 6/10/90وما مرکز تحقیقات تر کارگاه بانک های اطالعاتی    50
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 جاده ای گیالن پزشکی

51   

نظام 

پذيرش و 

بررسی 

 پیشنهادات

 –الن دانشگاه علوم پزشکی گی
 رشت

5/7/90  

52    
 دوره آموزشی بانکهای

 اطالعاتی

دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداری

25/5/91  

 الی

25/6/91 

 دوره آموزشی ارائه مطالب    53

دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداری

22/1/91 

 الی

10/2/91 

54    
دوره آموزشی صفحات 

 گسترده

دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداری

27/2/91 

 الی

24/3/91 

 دوره آموزشی واژه پرداز    55

آموزش و دفتر 

 پژوهش استانداری

23/1/91 

 الی

23/2/91 

56    
دوره آموزشی اطالعات و 

 ارتباطات

دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداری

4/5/91 

 الی

14/5/91 

57    
کنفرانس اورژانس های 

 سوختگی

وما مرکز تحقیقات تر

 جاده ای گیالن
28/10/91 

58    

ترانسفیوژن خون و فراورده 

های های خونی و مراقبت 

 پرستاری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   7/8/91 

59    
کنترل و پیشگیری بیماری 

CCHF )تب کريمه کنگو ( 

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
25/4/91 

60    

آموزش اخالق پزشکی ) با 

تاکید بر اخالق و قانون در 

پرستاری و حقوق گیرندگان 

 خدمت

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
4/6/91 

 ايمنی بیمار    61
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
30/2/91 

 18/8/91ی دانشگاه علوم پزشک ريوی -احیای قلبی    62
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رشت –گیالن   

63    
ترومای قفسه سینه و اصول 

 مراقبتی درمانی

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

2 /3/91 

17/4/91 

64    
ترومای صورت و مراقبت 

 پرستاری

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
12/6/91 

 ايمنی بیمار    65
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
24/6/92 

66    
ايمنی و سالمت شغلی و 

 بهداشت محیط

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
24/6/92 

 مديريت خطر    67
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
7/12/92 

 عفونتکنترل     68
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
9/9/92 

 مديريت بحران    69
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
22/7/92 

 شکستگی و مراقبت پرستاری    70
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
29/2/92 

71    
آشنايی با موضوع اعتیاد، 

 سیگار و مجازات اداری مربوط

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا
7/11/92 

72    
پیشگیری و کنترل بیماريهای 

 قلبس و عروقی

ع معاونت توسعه و مناب

ی دانشگاه علوم پزشک

 گیالن

6/12/92 

73    

تشخیص ارزشها و عقايد 

گیرندگان خدمت و رعايت 

 حقوق آنها

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   25/2/92 

 مهارتهای رفتاری و ارتباطی    74
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
24/2/92 

 نظام مراقبت از خون    75
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
12/9/92 

 مراقبت ادغام يافته سالمند    76

مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن

20/12/92 

 الی

22/12/92 

77    
کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

1 

مرکز تحقیقات تروما 

 گیالنجاده ای 
27/9/92 
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78    
کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

2 

مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
4/10/92 

 احیای قلبی ريوی پیشرفته    79
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
22/8/93 

 پرستاری در اورژانس    80
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
25/1/93 

 هموويژيالنس    81
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
31/2/93 

 کنترل عفونت    82
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
10/10/93 

 مفاهیم نماز    83

 معاونت دانشجويی و

لوم فرهنگی دانشگاه ع

 پزشکی گیالن

28/7/93 

 صحت قرائت نماز    84

 معاونت دانشجويی و

لوم فرهنگی دانشگاه ع

 پزشکی گیالن

24/6/93 

 احکام نماز    85

 معاونت دانشجويی و

لوم فرهنگی دانشگاه ع

 پزشکی گیالن

20/8/93 

 کارگاه مديريت رفرنسها    86

 معاونت تحقیقات و

وم عل فناوری دانشگاه

 پزشکی گیالن

15/5/93 

87    

تشخیص ارزشها و عقايد 

گیرندگان خدمت و رعايت 

 حقوق آنان

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   5/3/93 

 بهداشت محیط    88
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
14/5/93 

 احیای قلبی ريوی پايه    89
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
8/8/93 

 ايمنی بیمار    90
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
13/6/93 

 آتش نشانی    91
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
3/4/93 

 11/6/93ی دانشگاه علوم پزشکتوجیهی برنامه تحول نظام     92
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رشت –گیالن  سالمت  

93    
ايمنی، سالمت شغلی و 

 بهداشت محیط

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
12/6/93 

 مديريت بحران    94
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
22/7/93 

 مهارتهای رفتاری و ارتباطی    95
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
4/3/93 

 کارگاه ترياژ    96
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
30/5/93 

 مقدماتی SPSSکارگاه     97
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
11/10/93 

 کارگاه ترياژ    98
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
15/5/94 

 مديريت اورژانس    99
تحقیقات تروما مرکز 

 جاده ای گیالن
1/5/94 

 CPRکارگاه     100
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
8/5/94 

 مراقبت از زخم    101
ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   
22/5/94 

 کارگاه مديريت اورژانس    102
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
2/11/94 

 کارگاه مرور سیستماتیک    103
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
17/2/94 

 Endnoteکارگاه     104
مرکز تحقیقات تروما 

 جاده ای گیالن
10/11/94 

105    

کارگاه مديريت اورژانس 

)اولین همايش دو روزه بحران 

 های پزشکی در عصر نوين(

بیمارستان فوق 

تخصصی ولیعصر 

 رشت

1/11/94 

 الی

2/11/94 

106    
دو روزه بحران  اولین همايش

 های پزشکی در عصر نوين

بیمارستان فوق 

تخصصی ولیعصر 

 رشت

1/11/94 

 الی

2/11/94 

 

107    
سمینار بین المللی کاهش بار 

ترافیکی، چالش ها و راه 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

28/11/94 

 الی
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 29/11/94 کارهای پیش رو

 کارگاه علم سنجی    108

معاونت تحقیقات و 

دانشگاه علوم فناوری 

 پزشکی گیالن

7/7/95 

 پرستاری سالمند    109

ی دانشگاه علوم پزشک

رشت –گیالن   

26/4/95 

 الی

27/4/95 

 دشتگاه گوارش و تغذيه    110

مرکز تحقیقات 

بیماريهای گوارش و 

کبد دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

6/3/95 

 برخورد با بیمار مولتیپل تروما    111
تروما مرکز تحقیقات 

 جاده ای گیالن
8/7/95 

112    
کارگاه آموزشی ويژه ثبت 

 کنندگان داده های ثبت تروما

مرکز تحقیقات تروما 

 و جراحی سینا

30/5/95 

 الی

31/5/95 

113    
همايش سالمت خانواده و 

 تعالی جمعیت

معاونت بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

5/3/95 

114    CPR بالغین 
تحقیقات تروما مرکز 

 جاده ای گیالن
30/5/95 

115    
همايش ملی پیشگیری از غرق 

 شدگی

مرکز تحقیقات تروما 

 گیالنجاده ای 
8/6/96 

116    

توسعه مهارتهای فردی و 

توانمندسازی در مواجهه با 

بهمن و امواج سرما در راستای 

 پاسخگويی اجتماعی

دانشکده مديريت و 

 رسانی پزشکی اطالع
14/11/99 

117    

توسعه مهارت های فردی و 

توانمندسازی در مواجهه با 

زلزله در راستای پاسخگويی 

 اجتماعی

دانشکده مديريت و 

 رسانی پزشکی اطالع
19/7/99 

 باليابهداشت باروری در     118
دانشکده مديريت و 

 رسانی پزشکی اطالع
25/5/99 

 3/7/1400دانشکده مديريت و  حیای پايه بزرگسالا    119
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 رسانی پزشکی اطالع

 احیای پايه اطفال    120
دانشکده مديريت و 

 رسانی پزشکی اطالع
17/7/1400 

121    

توسعه مهارتهای فردی 

وتوانمندسازی در مواجهه با 

خشکسالی وتغییرات اقلیم در 

 راستای پاسخگويی اجتماعی

دانشکده مديريت و 

 رسانی پزشکی اطالع
12/8/1400 

 بالياتخلیه بیمارستانی در     122
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1400 

 

 ثبت اختراع ملي يا بين المللي -16

 موضوع
سازمان تاييد 

 كننده

 سطح تاييديه

بين  -) ملي

 (المللي

 شماره ثبت
 تاريخ ثبت

     

 

 

 عناوين تحقيقاتي مورد عالقه: -17

 .ای با تمرکز بیشتر در حوادث ترافیک جاده Man made and Natural disasters انواع

 و فوريتها  باليا

 بهداشت عمومی 

 سیستم تروما 

 ترومای اطفال 

 ترومای سالمندان 

 .ای در پزشکی و پیراپزشکی حرفه اخالق

 .باليابرای مديريت خطر حواث و  الزممدلها و ابزارهای 

 .حوادث ترافیکیطراحی ابزار برای کاربران مختلف جاده در راستای کاهش 


