
1 
 

 بسمه تعالی

 ژوهشي و تجارب حرفه ايسوابق آموزشي و پ

 

 اطالعات دموگرافیک

 حمیدرضا کوهستانینام و نام خانوادگي: 

 92/29/2531تاریخ تولد: 

 : متاهلوضعیت تاهل

 : ساوهمحل سکونت

 : دانشکده علوم پزشکی ساوهمحل کار

 

 سوابق تحصیلی

 تحصیلی مدرك رديف

 

 معدل مدت تحصیل نام دانشگاه رشته تحصیلی

 تا از

 2/73 7737 7711 دانشگاه علوم پزشكي سمنان پرستاري ليسانس  1

 آموزش پرستاري کارشناس ارشد 2

 ) گرايش داخلي جراحي(

دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 بهشتي

7737 7731 12/71 

 33/73 7731 7737 ايراندانشگاه علوم پزشكي  آموزش پزشكي  دکتري تخصصي 7

 

        كسب رتبه در امتحانات كشوري

 سوم –دوم  –رتبه اول  كسب رتبه سال امتحان نوع

 رتبه اول کشور  7737 آزمون سراسري کارشناسي ارشد پرستاري 

 رتبه اول کشور 7737 آزمون سراسري دکتري تخصصي آموزش پزشكي 

 

 سوابق آموزشی 

 مدرك تحصیلی رديف

 

 مدت  دانشگاه نام

 پایان شروع

 7732 7731 دانشگاه علوم پزشكي اراک عضو هيات علمي  7

 تا کنون 7732 ساوه پزشكي علوم كدهدانش عضو هيات علمي 2
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  اخذ جوايز و امتیازات

 مرجع صادر كننده نوع عنوان رديف

 استانداري استان مرکزي استاني 7731پژوهشگر برتر استان مرکزي سال   .7

 استانداري استان مرکزي استاني  7731پژوهشگر برتر استان مرکزي سال  .2

و  33،  33،  31پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي اراک سالهاي   .7

 1931، و 7731

دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاهي

 اراک

 کسب رتبه ممتاز و برتر در سومين جشنواره شهيد مطهري در دانشگاه  .1

 7733علوم پزشكي اراک سال 

دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاهي

 اراک

دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاهي 7735 سال استاد روز در اراک مامايي و پرستاري دانشكده نمونه استاد  .5

 اراک

دانشكده علوم پزشكي  دانشگاهي 7737پژوهشگر برتر دانشكده علوم پزشكي ساوه   .6

 ساوه

در شانزدهمين همايش کشوري شهيد مطهري سال  7فرايند برتر رتبه   .1

7735 

معاونت آموزشي وزارت  کشوري

 بهداشت

فرايند قابل تقدير کشوري در هفدهمين همايش کشوري شهيد مطهري   .3

 7735سال 

معاونت آموزشي وزارت  کشوري 

 بهداشت

 

 تهیه مواد آموزشی 

تاريخ ايجاد و  نام مواد آموزشی رديف

 تكمیل

 نوع محل ايجاد

طراحي نرم افزار محاسبه سرعت  7

 انفوزيون داروها و محلولها

دانشگاه علوم پزشكي  7733

 وخدمات درماني اراک

نرم افزار آموزشي 

 موبايل و کامپيوتر

طراحي نرم افزار موبايل آموزش  2

  ECGخواندن و تفسير 

7733 

 

دانشگاه علوم پزشكي 

 وخدمات درماني اراک

نرم افزار آموزشي 

 موبايل
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 مقاالت

اسامی همكاران به  سال نام نشريه ايندكس عنوان مقاله رديف

 ترتیب اولويت 

1.  The educational effects 
of mobile learning on 
medical sciences 
students 

PubMed Journal of 
Advances in 
Medical 
Education & 
Professionalism 

2018 Hamid Reza 
Koohestani, 
Seyed Kamran 
Soltani Arabshahi, 
Ladan Fata, And 
Fazlollah Ahmadi 

2.  The paradox of 
acceptance and 
rejection: the 
perception of 
healthcare professional 
students about mobile 
learning acceptance 

ISI Qualitative 
Research 

 

2018 
acceptance 

Hamid Reza 
Koohestani, 
Seyed Kamran 
Soltani Arabshahi, 
Ladan Fata, And 
Fazlollah Ahmadi 

3.  The effectiveness of 
stress management 
training on blood 
glucose control in 
patients with type 2 
diabetes 

ISI 
PubMed 
Scopus 

Diabetology and 
Metabolic 
Syndrome 

2018 Zamani-Alavijeh, 
F.aEmail Author,  
Araban, 
M.bcEmail 
Author,  
Koohestani, 
H.R.d,  Karimy,  

4.  The effects of group 
blogging on the attitude 
towards virtual 
education in nursing 
students 

PubMed 
Scopus 

Medical Journal 
of The Islamic 
Republic of Iran 

2017 Zohreh Sohrabi, 
Hamid Reza 
Koohestani, 
Nayereh 
Baghcheghi, 
Somayeh 
Delavari, Zahra 
Rezaei 
Shahsavarloo 

5.  A comparison of the 
cooperative learning 
and traditional learning 
methods in theory 
classes on nursing 
students' 
communication skill 
with patients at clinical 
settings 

ISI 
PubMed 
Scopus 

Nurse Education 
Today 

 

2011 Nayereh 
Baghcheghi 
Hamid Reza 
Koohestani 
,Rezaei kourosh 

6.  Placebo use in clinical 
practice by nurses in an 
Iranian teaching 
hospital 

ISI 
PubMed 
Scopus 

Nursing Ethics 

 
2011 Nayereh 

Baghcheghi 
Hamid Reza 
Koohestani , 
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7.  Comparing the effects 
of two educational 
methods of intravenous 
drug rate calculations 
on rapid and sustained 
learning of nursing 
students: Formula 

method and 
dimensional analysis 
method 

ISI 
PubMed 
Scopus 

Nurse Education 
in Practice 

 

2010 Hamid Reza 
Koohestani , 
Nayereh 
Baghcheghi 

8.  Barriers to Reporting of 
Medication 
Administration Errors 
among Nursing 
Students 

ISI  
Scopus 

Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

2009 Hamid Reza 
Koohestani , 
Nayereh 
Baghcheghi 

9.  The effects of team-
based learning 
techniques on nursing 
students' perception of 
the psycho-social 
climate of the 
classroom. 

PubMed 
Scopus 

Medical Journal 
of the Islamic 
Republic of Iran 

2016 Hamid Reza 
Koohestani , 
Nayereh 
Baghcheghi 

 بر مفهومی نقشه تأثیر بررسی  .01
 دانشجویان یادگیری رویکردهای

 پرستاری

Scopus حمیدرضا نجات، نازی 0931 حیات 
 رضایی کورش کوهستانی،

 و سرسوزن آسیبهای شیوع بررسی  .00
 در خون به آلوده برنده اجسام

 و عوامل پرستاری دانشجویان

 آن به مربوط

Scopus نیره باغچقی، حمیدرضا  0933 سالمت کار ایران
 رضاییکوهستانی، کورش 
،ابوالفضل سراجی، 

 احمدرضا عابدی

 حلم خشونت اپیدمیولوژیک بررسی  .01
 یپرستار دانشجویان به نسبت کار
 در اراک پزشکی علوم دانشگاه در

 0933 سال

Scopus حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931 ایران اپیدمیولوژیمجله
 ، کورش رضایی باغچقی ،

احمدرضا عابدی ابوالفضل 
 سراجی

 تخشون کننده مستعد عوامل بررسی  .09
 دانشجویان به نسبت شغلی

 پزشکی فوریتهای

Scopus حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0930 سالمت کار ایران
کورش رضایی  باغچقی ،

 حمیدرضا ابراهیمی فخار

تأثیر ساکشن بسته ترشحات ریوی   .01
 بر پنومونی وابسته به ونتیالتور

Scopus علوم دانشگاه علمی مجله 
 کردستان پزشکی

حمیدرضا ابراهیمی فخار ،  0933
کورش رضایی، حمیدرضا 

  کوهستانی

 مراقبت در افسردگی شیوع بررسی  .01
 تهسک به مبتال بیماران از کنندگان

 و ترخیص از بعد و حین ، مغزی
 اراک شهر در ، آن با مرتبط عوامل

Scopus یمجله تخصص 
 اپیدمیولوژی ایران

 حمید رضا کوهستانی ، نیره 0930
 باغچقی

 ناشی صدمات گزارشدهی عدم علل  .01
 در برنده اجسام و سرسوزن از

 مامایی و پرستاری دانشجویان

Scopus تخصصی جلهم 
 ایران اپیدمیولوژی

 سراجی کورش ابوالفضل 0931
 ،  باغچقی نیره ،  رضایی

  کوهستانی حمیدرضا
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بررسی تأثیر لمس بر اشباع اکسیژن   .01
 خون شریانی نوزادان مبتال به 

ARDS 
 

حمیدرضا  –نیره باغچقی  0931 مجله ره آورد دانش 
اکرم  –کوهستانی 

 حمید علوی مجد -دبیریان

بررسی ارتباط کمردرد با تنیدگی   .03
 شغلی در پرستاران

 
 

 حمیدرضا کوهستانی  0931 مجله ره آورد دانش 

باغچقی. دکتر ژیال نیره 
عابد سعیدی، علی قزلقاش 

 دکتر حمید علوی مجد

 رایندف و مفهومی نقشه تأثیر مقایسه  .03
 م،تنظی-خود یادگیری بر پرستاری

 شناختی راهبردهای و خودکارآمدی
 پرستاری دانشجویان

 مامایی و پرستاری مجله 
 ارومیه

 حمیدرضا ، رضایی کورش 0930
 نجات، نازی کوهستانی،

فخار ابراهیمی حمیدرضا  

مهارت محاسبات دارویی در   .11
 دانشجویان پرستاری اراک

مجله ایرانی آموزش در  
 علوم پزشکی

 حمیدرضا کوهستانی  0931

 نیره باغچقی

اشتباهات دارویی در دانشجویان   .10
 پرستاری در بخش مراقبتهای 

 ویژه قلبی

 فصلنامه پزشکی قانونی 
 

 حمیدرضا کوهستانی  0931

 باغچقی نیره
 

بررسی میزان ، نوع و علل اشتباهات   .11
 دارویی در دانشجویان پرستاری

  
 فصلنامه پرستاری ایران

 

 حمیدرضا کوهستانی  0931

نیره باغچقی، شراره 
 خسروی 

تجارب دوران بلوغ نوجوانان پسر :   .19
 یک مطالعه کیفی

 فصلنامه پرستاری ایران 
 

 حمیدرضا کوهستانی  0933

، نیره  نسرین روزبهانی
 باغچقی

علل گزارش نکردن اشتباهات   .11
دارویی از دیدگاه دانشجویان 

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

مجله ایرانی آموزش در  
 علوم پزشکی

 

 حمیدرضا کوهستانی  0931

 نیره باغچقی
 

چربی و فشار خون  ممقایسه پروفایل  .11
ساله با  9-03کودکان و نوجوانان 

سابقه سکته قلبی زودرس در 
والدینشان و مقایسه آن با گروه 

 0931شاهد در سال 

 مجله بیماریهای کوکان 
 
 

سلیمان زند ، حمیدرضا  0931
 کوهستانی 

نیره باغچقی، کورش 
 رضایی

 دانشجویان خطاهای بررسی  .11

 و سازی آماده مرحله در پرستاری
 وریدی داخل داروهای کردن تزریق

 در توسعه گامهای 

 پزشکی آموزش
نیره باغچقی، حمیدرضا  0931

 کوهستانی

مقایسه پارامترهای هماتولوژیک در   .11
خون گیری با شیوه معمول و 

 خونگیری از سالین الک

حمیدرضا کوهستانی ،  0933 مجله فیض 
کورش رضایی سلیمان زند 

 ،نیره باغچقی

 نتایج آزمایشات بیوشیمیاییمقایسه   .13
خون گرفته شده از سالین الک و خو 

وریدی به دنبال تزریق  نگیری
 متناوب دارو و مایعات وریدی

 پژوهشی علمی مجله 

 پزشکی علوم دانشگاه

 اراک

کورش رضایی سلیمان زند  0933
، 

 حمیدرضا کوهستانی 

 نیره باغچقی
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فراوانی فاکتورهای خطر آترواسکلروز   .13
ی در فرزندان افراد مبتال به سکته

 قلبی زودرس  

ی علمی پژوهشی مجـله 
دانشـگاه علـوم پزشکـی 

 زنجــان

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0933
باغچقی سلیمان زند ، 

 کورش رضایی

استفاده از پالسبو در مراقبتهای   .91
 بالینی در پرستاران

اخالق و تاریخ مجله ایرانی  
 پزشکی

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931
 باغچقی

تاثیر کارگاه آموزشی محاسبات   .90
داروهای انفوزیونی بر یادگیری سریع 

 و پایدار دانشجویان پرستاری

های توسعه در آموزش گام 
 پزشکی

نیره باغچقی، حمیدرضا  0933
 کوهستانی

 بازتوانی برنامه های آموزش تأثیر  .91

 بیماران قلب نوار تغییرات بر قلبی

 قلبی سکته

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0933 پرستاری پژوهش 
 باغچقی سلیمان زند

 روش به تدریس تأثیر مقایسه  .99

 و بحث گروهی  بر سخنرانی

مهارتهای ارتباط با بیمار دانشجویان 
 پرستاری

مجله ایرانی آموزش در  
 علوم پزشکی

نیره باغچقی، حمیدرضا  0933
 کوهستانی، کورش رضایی

نظرات مربیان پرستاری در رابطه با   .91
علل و راهکارهای کاهش خطاهای 

 دارویی دانشجویان پرستاری 

 پژوهشی علمی مجله 

 پزشکی علوم دانشگاه

 اراک

نیره باغچقی، حمیدرضا  0933
 کوهستانی

صدمات سر سوزن / اجسام تیز آلوده   .91
به خون و مواجهه با ترشحات 

 دانشجویان فوریت پزشکیبیماردر 

مجله پرستاری مراقبتهای  
 ویژه
 

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0933
 کورش رضایی باغچقی ،

فاصله زمانی شروع عالئم تا بستری   .91
شدن بیماران مبتال به سکته قلبی و 

عوامل مرتبط با آن در بیمارستان 
 0931فاطمه زهرا شهر بوشهر سال 

 پژوهشی علمی مجله 

 پزشکی علوم دانشگاه

 اراک

حمیدرضا  کورش رضایی 0931
کوهستانی ، نیره باغچقی 

 ،محمد رضا یزادن خواه فرد

تاثیر وبالگ نویسی گروهی بر   .91
یادگیری وتداوم آن در دانشجویان 

 کارشناسی پرستاری

مجله توسعه آموزش در  
 علوم پزشکی

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931
 کورش رضایی باغچقی ،

موسیقی بر شدت درد ناشی از تأثیر   .93
 خونگیری پاشنه پا در نوزادان

نسرین صفری  معصومه  0931 پرستاری پژوهش 
سبز علی گل ، وحید 

،  ناصری سلحشور
،  معصومه لطیفی 

کوهستانی ،  حمیدرضا 
 نیره باغچقی 

از کنترل درد بعد از  تیرضا سهیمقا  .93
تداخل آن با عملکرد  زانیو م یجراح

معتاد به مواد  ریغ و معتاد مارانیب
 مخدر

پرستاری و مامایی جامع  
 نگر

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0939
 کورش رضایی باغچقی ،

تبیین تجارب دانشجویان پرستاری   .11
درباره بهداشت دست در محیط های 

 بالینی

مجله تحقیقات کیفی در  
 علوم سالمت

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931
 باغچقی ، داود حکت پو

 یرپرستا انیتجارب دانشجو نییتب  .10
از انس با قران در کنترل اضطراب 

 امتحان : یک مطالعه کیفی

مجله تحقیقات کیفی در  
 علوم سالمت

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931
 باغچقی ، داود حکت پو
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تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت   .11
کنندگان خانگی ازبیماران مبتال به 
 سکته مغزی و عوامل موثر بر آن 

حمیدرضا کوهستانی ، نیره  0931 مجله پژوهشی حکیم 
 باغچقی

مقایسه درک واقعی و ترجیحی   .19
دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری 
بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در 

 سال

ایرانی آموزش در مجله  
 علوم پزشکی

حمیدرضا  کورش رضایی 0931
 کوهستانی ، نیره باغچقی

 

 تالیف كتابها 

 اسامی همكاران به ترتیب اولويت ناشر عنوان كتاب  رديف

 زهره سهرابی ، حمیدرضا کوهستانی جامعه نگر پژوهش در آموزش پزشکی  .0

 کاهش سطح هوشیاری  .1
 

 -حمیدرضا کوهستانی-فخارحمیدرضا ابراهیمی  حیان
 نیره باغچقی

 قلب و عروق هایورژانسدرمانی در ادارو  .9
 

علوم پزشکی 
 اراک

کورش  -نیره باغچقی -حمیدرضا کوهستانی
 سلیمان زند-رضایی

1.  CPR کودکان 
 

شراره  -حمیدرضا کوهستانی -نیره باغچقی جامعه نگر
 خسروی

 -حمیدرضا ابراهیمی فخار -حمیدرضا کوهستانی نگرنشر جامعه  0 ترومامراقبتهای پیش بیمارستانی   .1
 نیره باغچقی

مراقبتهای پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی در   .1
 گروههای خاص

 

ا حمیدرض-حمیدرضا کوهستانی  -نیره باغچقی نشر جامعه نگر
 ابراهیمی فخار

 

 -حمیدرضا کوهستانی-فخارحمیدرضا ابراهیمی  نشر جامعه نگر 1 ترومامراقبتهای پیش بیمارستانی   .1
 نیره باغچقی

کورش  -نیره باغچقی -حمیدرضا کوهستانی نشر جامعه نگر محاسبات دارویی  .3
 رضایی

 نیره باغچقی -دکتر پارسا یوسفی پیام دیگر بیماریهای شایع کلیه در کودکان  .3
 حمیدرضا کوهستانی

نشانه شناسی و معاینات بدنی در اورژانسهای پیش   .01
 بیمارستانی

نیره باغچقی حمیدرضا  -حمیدرضا کوهستانی نشر جامعه نگر
 ابراهیمی فخار
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 ارائه مقاالت در كنگره ها

محل  موضوع  تاريخ نام كنگره رديف

 برگزاري 

نوع 

 شركت

اسامی 

 همكاران

ششمین همایش اعصاب  1
 کودکان در ایران

شهریور 
0931 

 

نقش بازیهای ویدئویی در 
  بیماران مبتال به صرع

 -نیره باغچقی پوستر تبریز
حمیدرضا 

 کوهستانی 

ششمین همایش اعصاب  2
 کودکان در ایران

شهریور 
0931 

 

تاثیر کودک آزاری در بروز 
 تشنج های غیر صرعی

حمیدرضا  پوستر تبریز
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

پانزدهمین گنگره بین  3
 المللی انجمن قلب ایران

فازیک: بایدفیبریالتورهای  31آبان 
میزان انرژی کمتر، اثر بخشی 

 بیشتر

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

سومین گنگره بین المللی  4
 ام اس

نقش ورزش در کیفیت زندگی  31آبان 

 MSبیماران مبتال به 

حمیدرضا  پوستر اصفهان
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

سومین گنگره بین المللی  5
 ام اس

کاربرد طب مکمل و جایگزین  31آبان 

 MSدر 

نیره باغچقی  پوستر اصفهان
حمیدرضا 
 کوهستانی

همایش پرستار و ماما و  6
پژوهش دانشگاه علوم 

 پزشکی

بررسی تأثیر لمس بر اشباع  31آذر 
اکسیژن خون شریانی نوزادان 

 ARDS  مبتال به 

نیره باغچقی  سخنرانی گرگان
حمیدرضا 

کوهستانی ، 
 اکرم دبیریان 

نقش ورزش در پیشگیری از  31اسفند  گنگره سرطان پستان 7
 سرطان پستان

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

اربرد طب مکمل و جایگزین ک 31اسفند  گنگره سرطان پستان 8
 در درمان سرطان پستان

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

همایش آموزش ، سالمت   9
 زندگیکیفیت 

بررسی ارتباط تنیدگی شغلی با  31خرداد
 کمردرد در پرستاران

حمیدرضا  پوستر رامسر
 کوهستانی 

نیره باغچقی 
زیال عابد 
 سعیدی 

همایش پیشگری از  11
 خطاهای پزشکی

اردیبهشت 
31 

بررسی اشتباهات در آماده و 
تجویز کردن داروهای داخل 

وریدی در دانشجویان پرستاری 
 سال آخر تحصیلی

حمیدرضا  سخنرانی خرم آباد
 کوهستانی 

 نیره باغچقی
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همایش پیشگری از  11
 خطاهای پزشکی

اردیبهشت 
31 

علل و عوامل مستعد کننده 
بروز اشتباهات دارویی در 

 پرستاران

نیره باغچقی  سخنرانی خرم آباد
حمیدرضا 
 کوهستانی

پژوهش در آموزش  12
پرستاری مامایی و 

 پیراپزشکی

مهارتهای محاسبات بررسی  31تیر
 دارویی در دانشجویان پرستاری

حمیدرضا  پوستر کرمانشاه
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

بررسی شیوع و پیامدهای  31اسفند  همایش سراسری درد 13
 کمردرد در پرستاران

نیره باغچقی  پوستر تهران
حمیدرضا 
 کوهستانی

همایش استانی صنعت و  14
 شغل

 Safetyآنژیوکتهای ایمن) 31بهمن 

Vasofix یک تکنولوژی ،)
جدید در جهت کاهش خطرات 

 شغلی

نیره باغچقی  پوستر اراک
حمیدرضا 
 کوهستانی

همایش سراسری مواد  15
 روانگردان

دوران بلوغ و گرایش به مواد  31اسفند 
 روانگردان

 

حمیدرضا  پوستر اراک
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

کنگره سراسری ارتباطات  16
 انسانی

استفاده از بیمار شبیه سازی  31اسفند 
شده برای آموزش مهارتهای 

 ارتباطی

نیره باغچقی  سخنرانی تهران
حمیدرضا 
 -کوهستانی

نرگس 
 باغچقی

کنگره سراسری ارتباطات  17
 انسانی

اثرات و مزایای ارتباط موثر  31اسفند 
 پرستار با بیمار 

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

 گنگره بیهوشی قلب  18
 

تغییر در نسبت ماساژ قلبی به  31اردیبهشت
 تنفس در احیای قلبی ریوی

نیره باغچقی  پوستر شیراز
حمیدرضا 
 کوهستانی

 گنگره بیهوشی قلب  19
 

 9شوک در مقابل  0استراتژی  31اردیبهشت
شوک در دفیبریالسیون 

تاکیکاردی بطنی و 
 فیبریالسیون بطنی

باغچقی نیره  پوستر شیراز
حمیدرضا 
 -کوهستانی

نرگس 
 باغچقی

 گنگره بیهوشی قلب  21
 

آخرین دستورالعملهای انجمن  31اردیبهشت
قلب آمریکا در رابطه با تجویز  

 CPRداروها در 

حمیدرضا  پوستر شیراز
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

مقایسه پیامدهای کاردیورژن  31اردیبهشت گنگره بیهوشی قلب  21
با   الکتریکی خارجی

الکتروشوک بای فازیک و 
منوفازیک در کنترل 
 فیبریالسیون دهلیزی

حمیدرضا  پوستر شیراز
 کوهستانی 

 نیره باغچقی
نرگس 
 باغچقی
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گنگره بین المللی اخالق  22
 پزشکی 

گزارش کردن خطاهای  31فروردین
 پرستاری

نیره باغچقی  سخنرانی تهران
حمیدرضا 
 -کوهستانی

نرگس 
 باغچقی

گنگره بین المللی اخالق  23
 پزشکی 

تجویز پالسبو جهت تسکین  31فروردین
درد و مالحظات اخالقی مرتبط 

 آن

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

گنگره سراسری تغذیه  24
 نوادان و کودکان

غربالگری و درمان هیپرلپیدمی  31مرداد 
 در کودکان

حمیدرضا  پوستر مشهد
 کوهستانی 

 باغچقینیره 

کنگره ملی سالمت  25
 خانواده

تجارب دوران بلوغ در نوجوانان  31دی 
 پسر 

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی
نسرین  

 روزبهانی

کنگره ملی سالمت  26
 خانواده

آسیبهای روحی روانی ، جسمی  31دی 
و اجتماعی کودک آزاری در 

 کودکان

نیره باغچقی  پوستر تهران
حمیدرضا 
 کوهستانی

سومین سمینار سراسری  27
تازه های مراقبتهای 

 پرستاری کودکان اصفهان 

جدیدترین دستورالعمل انجمن  31بهمن 
قلب امریکا در رابطه با نسبت 

ماساژ قلبی به تهویه در 
 کودکان

نیره باغچقی  پوستر اصفهان
حمیدرضا 
 کوهستانی

سومین سمینار سراسری  28
تازه های مراقبتهای 

 پرستاری کودکان اصفهان 

حضور والدین در حین احیای  31بهمن 
 قلبی ریوی کودکان

 

حمیدرضا  پوستر اصفهان
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

 
 

همایش پرستاری ایدز  29
توسعه مشارکت  و 

 نوآوری

رویکردهای نوین آموزش  31آبان 
مهارتهای ارتباطی به 

دانشجویان علوم پزشکی در 
رابطه با بررسی رفتارهای پر 

خطر و مشاوره در جهت 

 در بیماران  HIVپیشگیری از 

حمیدرضا  سخنرانی تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی
 
 

 

اولین همایش سراسری  31
آموزش بالینی در 
 پرستاری و مامایی

مهارتهای ارتباط با بیمار در  33مرداد 
دانشجویان پرستاری ترم اول 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

حمیدرضا  پوستر اردبیل
 کوهستانی 

 نیره باغچقی
 کورش رضایی
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اولین همایش سراسری  31
آموزش بالینی در 
 پرستاری و مامایی

بررسی تاثیر کارگاه آموزش  33مرداد 
محاسبات بالینی داروهای 

بر یادگیری بر انفوزیونی 
یادگیری سریع و پایدار 

 دانشجویان پرستاری

نیره باغچقی  پوستر اردبیل
حمیدرضا 
 کوهستانی

اولین همایش سراسری  32
آموزش بالینی در 
 پرستاری و مامایی

بررسی مهارت انجام تکنیکهای  33مرداد 
بالینی پایه در دانشجویان 
پرستاری به صورت خود 

 ارزیابی  

نیره باغچقی  پوستر اردبیل
حمیدرضا 
 کوهستانی

یازدهمین کنگره سراسری  33
 تازه های قلب و عروق 

بررسی شیوع هایپرلیپیدمی و  33خرداد
ارتباط آن با سایر عوامل 
خطرساز آترواسکلروز در 

سالهبیماران  9-03فرزندان 
 مبتال به سکته قلبی زودرس

نیره باغچقی  پوستر تهران
حمیدرضا 
 -کوهستانی

 -زندسلیمان 
 کورش رضایی

دومین همایش سراسری  34
 پرستار ماما پژوهش

بررسی میزان نوع و علل  33آبان 
اشتباهات دارویی در 
 دانشجویان پرستاری 

نیره باغچقی  پوستر گرگان
حمیدرضا 
 کوهستانی

دومین همایش سراسری  35
 پرستار ماما پژوهش

موانع انجام محاسبات دارویی  33آبان 
دانشجویان صحیحی در 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
 اراک

نیره باغچقی  پوستر گرگان
حمیدرضا 
 کوهستانی

سیزدهمین کنگره انجمن  36
 اورولوژی ایران

اهمیت غربالگری بدخیمی در  33خرداد
 گیرندگان پیوند کلیه 

حمیدرضا  پوستر تهران
 کوهستانی 

 نیره باغچقی

سیزدهمین کنگره انجمن  37
 ایراناورولوژی 

افسردگی در بیماران دریافت  33خرداد
 کننده پیوند کلیه

نیره باغچقی  پوستر تهران
حمیدرضا 
 کوهستانی

سیزدهمین کنگره انجمن  38
 اورولوژی ایران

اهمیت مانیتورینگ سرپایی در  33خرداد
 گیرندگان پیوند کلیه

نیره باغچقی  پوستر تهران
حمیدرضا 
 کوهستانی

کنگره سراسری ایمنی و  39
سالمت در مراکز آموزشی 

 درمانی بهداشتی 

اردیبهشت 
33 

بررسی علل گزارش نکردن 
اشتباهات دارویی در 
 دانشجویان پرستاری 

نیره باغچقی  پوستر همدان
حمیدرضا 
 کوهستانی

همایش سراسری  41
چالشهای پرستاری از 

کودکان مبتال به 
 بیماریهای مزمن

بررسی شیوع پرفشاری خون در  33تیر 
 سال شهر اراک  03-9کودکان 

نیره باغچقی  پوستر تبریز 
حمیدرضا 
 -کوهستانی

 -سلیمان زند
 کورش رضایی

سومین همایش سراسری  41
 پرستار ماما پژوهش

بررسی کیفیت زندگی مراقبت  33آذر 
کنندگاناز سالمندان مبتال به 

حمیدرضا  پوستر گرگان
 کوهستانی 
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سکته مغزی حین و بعد از 
 ترخیص

 نیره باغچقی

سومین همایش سراسری  42
 پرستار ماما پژوهش

بررسی اپیدمیولوژیک خشونت  33آذر 
محل کار نسبت به دانشجویان 

پرستاری در دانشگاه علوم 
 پزشکی اراک

نیره باغچقی  پوستر گرگان
حمیدرضا 
 کوهستانی

همایش سراسری  43
دستاوردهای مداخالت 

 پرستاریبومی در 

طراحی نرم افزار آموزشی  31خرداد
واجرایی محاسبه سرعت 

 انفوزیون داروهاو محلول ها

حمیدرضا  پوستر اراک 
 کوهستانی 

نیره باغچقی 
 کورش رضایی

همایش سراسری  44
دستاوردهای مداخالت 

بومی در پرستاری و 
 مامایی

مشکالت یک نوجوان امروزی  31خرداد
 از دیدگاه والدین آنها

حمیدرضا  پوستر اراک 
 کوهستانی 

نسرین 
 روزبهانی

 نیره باغچقی

همایش سراسری  45
دستاوردهای مداخالت 

بومی در پرستاری و 
 مامایی

عملکرد دانشجویان پرستاری  31خرداد
در هنگام مواجهه عشاهای 

مخاطی و پوست آسیب دیده با 
 خون و ترشحات بیماران

نیره باغچقی  پوستر اراک 
حمیدرضا 
 کوهستانی

 کورش رضایی
 


