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   اخذ جوایز و امتیازات

 مرجع صادر کننده نوع عنوان ردیف

 استانداري استان مرکزي استاني 1388مرکزي سال پژوهشگر برتر استان   .1

 استانداري استان مرکزي استاني  1391پژوهشگر برتر استان مرکزي سال  .2

دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاهي 1390و  89،  88،  87پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي اراک سالهاي   .3

 اراک

مطهري در دانشگاه کسب رتبه ممتاز و برتر در سومين جشنواره شهيد   .4

 1389علوم پزشكي اراک سال 

دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاهي

 اراک

دانشكده علوم پزشكي  دانشگاهي 1393پژوهشگر برتر دانشكده علوم پزشكي ساوه   .5

 ساوه

فرايند قابل تقدير کشوري در هفدهمين همايش کشوري شهيد مطهري   .6

 1395سال 

معاونت آموزشي وزارت  کشوري 

 بهداشت

 

 تهیه مواد آموزشي 

تاریخ ایجاد و  نام مواد آموزشي ردیف

 تکمیل

 نوع محل ایجاد

طراحي نرم افزار محاسبه سرعت  1

 انفوزيون داروها و محلولها

دانشگاه علوم پزشكي  1388

 وخدمات درماني اراک

نرم افزار آموزشي 

 موبايل و کامپيوتر

طراحي نرم افزار موبايل آموزش  2

  ECGخواندن و تفسير 

1389 

 

دانشگاه علوم پزشكي 

 وخدمات درماني اراک

نرم افزار آموزشي 

 موبايل
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 مقاالت

اسامي همکاران به  سال نام نشریه ایندکس عنوان مقاله ردیف

 ترتیب اولویت 

1.  Psychometric parameters of 

the Persian version of the 

BriefCOPE among wives of 

patients under hemodialysis 

PubMed 
Scopus 

Medical 

Journal of 

the Islamic 

Republic of 

Iran 

2017 Tahereh Ashktorab, 
Nayereh 
Baghcheghi, 
Naimeh 
Seyedfatemi, 
Ahmadreza 
Baghestani 

2.  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 

3.  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 

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

ISI 
PubMed 
Scopus 

Nursing 
Ethics 

 

2011 Nayereh Baghcheghi 
Hamid Reza 
Koohestani , 

5.  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 

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

ISI  
Scopus 

Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

2009 Hamid Reza 
Koohestani , Nayereh 
Baghcheghi 

7.  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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609324/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609324/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609324/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609324/


4 
 

 اجسام و سرسوزن آسيبهاي شيوع بررسي  .8

 پرستاري دانشجويان در خون به آلوده برنده

 آن به مربوط و عوامل

Scopus نيره باغچقي، حميدرضا  1389 سالمت کار ايران
کوهستاني، کورش رضايي 

،ابوالفضل سراجي، احمدرضا 
 عابدي

 نسبت کار محل خشونت اپيدميولوژيک بررسي  .9
 علوم دانشگاه در يپرستار دانشجويان به

 1389 سال در اراک پزشکي

Scopus اپيدميولوژيمجله 
 ايران

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1390
،  کورش رضايي باغچقي ،

 احمدرضا عابدي ابوالفضل سراجي

 شغلي خشونت کننده مستعد عوامل بررسي  .10
 پزشکي فوريتهاي دانشجويان به نسبت

Scopus حميدرضا کوهستاني ، نيره  1391 سالمت کار ايران
کورش رضايي  باغچقي ،

 حميدرضا ابراهيمي فخار

 از کنندگان مراقبت در افسردگي شيوع بررسي  .11
 از بعد و حين ، مغزي سکته به مبتال بيماران
 اراک شهر در ، آن با مرتبط عوامل و ترخيص

Scopus يمجله تخصص 
 اپيدميولوژي ايران

حميد رضا کوهستاني ، نيره  1391
 باغچقي

 از ناشي صدمات گزارشدهي عدم علل  .12
 در برنده اجسام و سرسوزن

 مامايي و پرستاري دانشجويان

Scopus تخصصي جلهم 
 ايران اپيدميولوژي

  رضايي سراجي کورش ابوالفضل 1390
 حميدرضا ،  باغچقي نيره ،

  کوهستاني

بررسي تأثير لمس بر اشباع اکسيژن خون   .13

 ARDS شرياني نوزادان مبتال به 

 

حميدرضا  –نيره باغچقي  1386 مجله ره آورد دانش 
 -اکرم دبيريان –کوهستاني 

 حميد علوي مجد

تنيدگي شغلي در بررسي ارتباط کمردرد با   .14
 پرستاران

 
 

 حميدرضا کوهستاني  1385 مجله ره آورد دانش 

نيره باغچقي. دکتر ژيال عابد 
سعيدي، علي قزلقاش دکتر حميد 

 علوي مجد

مهارت محاسبات دارويي در دانشجويان   .15
 پرستاري اراک

مجله ايراني آموزش  
 در علوم پزشکي

 حميدرضا کوهستاني  1386

 نيره باغچقي

اشتباهات دارويي در دانشجويان پرستاري در   .16
 بخش مراقبتهاي 

 ويژه قلبي

فصلنامه پزشکي  
 قانوني

 

 حميدرضا کوهستاني  1386

 نيره باغچقي
 

بررسي ميزان ، نوع و علل اشتباهات دارويي   .17
 در دانشجويان پرستاري

  
فصلنامه پرستاري 

 ايران
 

 حميدرضا کوهستاني  1387

 نيره باغچقي، شراره خسروي 

تجارب دوران بلوغ نوجوانان پسر : يک مطالعه   .18
 کيفي

فصلنامه پرستاري  
 ايران

 

 حميدرضا کوهستاني  1388

 نسرين روزبهاني ، نيره باغچقي

علل گزارش نکردن اشتباهات دارويي از   .19
ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم 

 پزشکي اراک

مجله ايراني آموزش  
 در علوم پزشکي

 

 حميدرضا کوهستاني  1387

 نيره باغچقي
 

چربي و فشار خون کودکان  ممقايسه پروفايل  .20
ساله با سابقه سکته قلبي  3-18و نوجوانان 

مجله بيماريهاي  
 کوکان

 

سليمان زند ، حميدرضا  1387
 کوهستاني 

 باغچقي، کورش رضايينيره 
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زودرس در والدينشان و مقايسه آن با گروه 
 1386شاهد در سال 

 

 در پرستاري دانشجويان خطاهاي بررسي  .21

 داروهاي کردن تزريق و سازي آماده مرحله

 وريدي داخل

 در توسعه گامهاي 

 پزشکي آموزش
نيره باغچقي، حميدرضا  1387

 کوهستاني

مقايسه پارامترهاي هماتولوژيک در خون   .22
گيري با شيوه معمول و خونگيري از سالين 

 الک

حميدرضا کوهستاني ، کورش  1388 فيضمجله  
 رضايي سليمان زند ،نيره باغچقي

مقايسه نتايج آزمايشات بيوشيميايي خون   .23
وريدي  گرفته شده از سالين الک و خو نگيري

 به دنبال تزريق متناوب دارو و مايعات وريدي

 علمي مجله 

 دانشگاه پژوهشي

 اراک پزشکي علوم

 کورش رضايي سليمان زند ، 1388
 حميدرضا کوهستاني 

 نيره باغچقي

فراواني فاکتورهاي خطر آترواسکلروز در   .24
 ي قلبي زودرس  فرزندان افراد مبتال به سکته

ي علمي مجـله 
پژوهشي دانشـگاه 

علـوم پزشکـي 
 زنجــان

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1388
باغچقي سليمان زند ، کورش 

 رضايي

باليني در استفاده از پالسبو در مراقبتهاي   .25
 پرستاران

مجله ايراني اخالق  
 و تاريخ پزشکي

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1387
 باغچقي

تاثير کارگاه آموزشي محاسبات داروهاي   .26
انفوزيوني بر يادگيري سريع و پايدار 

 دانشجويان پرستاري

هاي توسعه در گام 
 آموزش پزشکي

نيره باغچقي، حميدرضا  1389
 کوهستاني

 بر قلبي بازتواني برنامه هاي آموزش تأثير  .27

 قلبي سکته بيماران قلب نوار تغييرات
حميدرضا کوهستاني ، نيره  1389 پرستاري پژوهش 

 باغچقي سليمان زند

و  سخنراني روش به تدريس تأثير مقايسه  .28
مهارتهاي ارتباط با بيمار  بحث گروهي  بر

 دانشجويان پرستاري

مجله ايراني آموزش  
 پزشکيدر علوم 

نيره باغچقي، حميدرضا  1389
 کوهستاني، کورش رضايي

نظرات مربيان پرستاري در رابطه با علل و   .29
راهکارهاي کاهش خطاهاي دارويي 

 دانشجويان پرستاري 

 علمي مجله 

 دانشگاه پژوهشي

 اراک پزشکي علوم

نيره باغچقي، حميدرضا  1388
 کوهستاني

خون صدمات سر سوزن / اجسام تيز آلوده به   .30
و مواجهه با ترشحات بيماردر دانشجويان 

 فوريت پزشکي

مجله پرستاري  
 مراقبتهاي ويژه

 

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1389
 کورش رضايي باغچقي ،

فاصله زماني شروع عالئم تا بستري شدن   .31
بيماران مبتال به سکته قلبي و عوامل مرتبط با 
آن در بيمارستان فاطمه زهرا شهر بوشهر سال 

1384 

 علمي مجله 

 دانشگاه پژوهشي

 اراک پزشکي علوم

حميدرضا  کورش رضايي 1387
کوهستاني ، نيره باغچقي ،محمد 

 رضا يزادن خواه فرد

تاثير وبالگ نويسي گروهي بر يادگيري وتداوم   .32
 آن در دانشجويان کارشناسي پرستاري

مجله توسعه  
آموزش در علوم 

 پزشکي

 حميدرضا کوهستاني ، نيره 1395
 کورش رضايي باغچقي ،

تأثير موسيقي بر شدت درد ناشي از خونگيري   .33
 پاشنه پا در نوزادان

نسرين صفري  معصومه سبز علي  1395 پرستاري پژوهش 
،  گل ، وحيد ناصري سلحشور

 ، حميدرضا  معصومه لطيفي 

 کوهستاني ، نيره باغچقي 
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و  ياز کنترل درد بعد از جراح تيرضا سهيمقا  .34
 و معتاد مارانيتداخل آن با عملکرد ب زانيم
 معتاد به مواد مخدر ريغ

پرستاري و مامايي  
 جامع نگر

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1393
 کورش رضايي باغچقي ،

تبيين تجارب دانشجويان پرستاري درباره   .35
 بهداشت دست در محيط هاي باليني

مجله تحقيقات  
کيفي در علوم 

 سالمت

کوهستاني ، نيره حميدرضا  1394
 باغچقي ، داود حکت پو

از انس با  يپرستار انيتجارب دانشجو نييتب  .36
قران در کنترل اضطراب امتحان : يک مطالعه 

 کيفي

مجله تحقيقات  
کيفي در علوم 

 سالمت

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1392
 باغچقي ، داود حکت پو

تعيين شيوع فرسودگي در مراقبت کنندگان   .37
خانگي ازبيماران مبتال به سکته مغزي و 

 عوامل موثر بر آن 

مجله پژوهشي  
 حکيم

حميدرضا کوهستاني ، نيره  1390
 باغچقي

مقايسه درک واقعي و ترجيحي دانشجويان   .38
پرستاري از محيط يادگيري باليني در دانشگاه علوم 

 پزشکي اراک در سال

ايراني آموزش مجله  
 در علوم پزشکي

حميدرضا  کورش رضايي 1390
 کوهستاني ، نيره باغچقي

 

 تالیف کتابها 

 اسامي همکاران به ترتیب اولویت ناشر عنوان کتاب  ردیف
 کاهش سطح هوشياري  .1

 
 -حميدرضا کوهستاني-حميدرضا ابراهيمي فخار حيان

 نيره باغچقي

 قلب و عروق هايورژانسدرماني در ادارو  .2
 

علوم پزشکي 
 اراک

کورش  -نيره باغچقي -حميدرضا کوهستاني
 سليمان زند-رضايي

3.  CPR کودکان 
 

شراره  -حميدرضا کوهستاني -نيره باغچقي جامعه نگر
 خسروي

 -حميدرضا ابراهيمي فخار -حميدرضا کوهستاني نشر جامعه نگر 1 ترومامراقبتهاي پيش بيمارستاني   .4
 نيره باغچقي

مراقبتهاي پيش بيمارستاني فوريت هاي پزشکي در     .5
 گروههاي خاص

 

حميدرضا -حميدرضا کوهستاني  -نيره باغچقي نشر جامعه نگر
 ابراهيمي فخار

 

 -حميدرضا کوهستاني-حميدرضا ابراهيمي فخار نشر جامعه نگر 2 ترومامراقبتهاي پيش بيمارستاني   .6
 نيره باغچقي

کورش  -نيره باغچقي -حميدرضا کوهستاني نشر جامعه نگر محاسبات دارويي  .7
 رضايي

 نيره باغچقي -دکتر پارسا يوسفي پيام ديگر بيماريهاي شايع کليه در کودکان  .8
 حميدرضا کوهستاني

نشانه شناسي و معاينات بدني در اورژانسهاي پيش   .9
 بيمارستاني

نيره باغچقي حميدرضا  -حميدرضا کوهستاني نشر جامعه نگر
 ابراهيمي فخار
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 ارائه مقاالت در کنگره ها

محل  موضوع  تاریخ نام کنگره ردیف

 برگزاري 

نوع 

 شرکت

اسامي 

 همکاران

ششمين همايش اعصاب  1
 کودکان در ايران

شهريور 
1385 

 

نقش بازيهاي ويدئويي در 
  بيماران مبتال به صرع

 -نيره باغچقي پوستر تبريز
حميدرضا 

 کوهستاني 

ششمين همايش اعصاب  2
 کودکان در ايران

شهريور 
1385 

 

تاثير کودک آزاري در بروز 
 تشنج هاي غير صرعي

حميدرضا  پوستر تبريز
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

پانزدهمين گنگره بين  3
 المللي انجمن قلب ايران

فازيک: دفيبريالتورهاي باي 85آبان 
ميزان انرژي کمتر، اثر بخشي 

 بيشتر

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

سومين گنگره بين المللي  4
 ام اس

نقش ورزش در کيفيت زندگي  85آبان 

 MSبيماران مبتال به 

حميدرضا  پوستر اصفهان
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

سومين گنگره بين المللي  5
 ام اس

کاربرد طب مکمل و جايگزين  85آبان 

 MSدر 

نيره باغچقي  پوستر اصفهان
حميدرضا 
 کوهستاني

همايش پرستار و ماما و  6
پژوهش دانشگاه علوم 

 پزشکي

بررسي تأثير لمس بر اشباع  85آذر 
اکسيژن خون شرياني نوزادان 

 ARDS  مبتال به 

نيره باغچقي  سخنراني گرگان
حميدرضا 

کوهستاني ، 
 اکرم دبيريان 

نقش ورزش در پيشگيري از  85اسفند  گنگره سرطان پستان 7
 سرطان پستان

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

اربرد طب مکمل و جايگزين ک 85اسفند  گنگره سرطان پستان 8
 در درمان سرطان پستان

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

همايش آموزش ، سالمت   9
 کيفيت زندگي

بررسي ارتباط تنيدگي شغلي با  86خرداد
 کمردرد در پرستاران

حميدرضا  پوستر رامسر
 کوهستاني 

نيره باغچقي 
زيال عابد 
 سعيدي 

همايش پيشگري از  10
 خطاهاي پزشکي

ارديبهشت 
86 

بررسي اشتباهات در آماده و 
تجويز کردن داروهاي داخل 

حميدرضا  سخنراني خرم آباد
 کوهستاني 

 نيره باغچقي
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وريدي در دانشجويان پرستاري 
 سال آخر تحصيلي

همايش پيشگري از  11
 خطاهاي پزشکي

ارديبهشت 
86 

علل و عوامل مستعد کننده 
بروز اشتباهات دارويي در 

 پرستاران

نيره باغچقي  سخنراني خرم آباد
حميدرضا 
 کوهستاني

پژوهش در آموزش  12
پرستاري مامايي و 

 پيراپزشکي

بررسي مهارتهاي محاسبات  86تير
 دارويي در دانشجويان پرستاري

حميدرضا  پوستر کرمانشاه
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

بررسي شيوع و پيامدهاي  86اسفند  همايش سراسري درد 13
 کمردرد در پرستاران

نيره باغچقي  پوستر تهران
حميدرضا 
 کوهستاني

همايش استاني صنعت و  14
 شغل

 Safetyآنژيوکتهاي ايمن) 86بهمن 

Vasofix يک تکنولوژي ،)
جديد در جهت کاهش خطرات 

 شغلي

نيره باغچقي  پوستر اراک
حميدرضا 
 کوهستاني

همايش سراسري مواد  15
 روانگردان

دوران بلوغ و گرايش به مواد  86اسفند 
 روانگردان

 

حميدرضا  پوستر اراک
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

کنگره سراسري ارتباطات  16
 انساني

استفاده از بيمار شبيه سازي  86اسفند 
شده براي آموزش مهارتهاي 

 ارتباطي

نيره باغچقي  سخنراني تهران
حميدرضا 
 -کوهستاني

نرگس 
 باغچقي

کنگره سراسري ارتباطات  17
 انساني

اثرات و مزاياي ارتباط موثر  86اسفند 
 پرستار با بيمار 

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

 گنگره بيهوشي قلب  18
 

تغيير در نسبت ماساژ قلبي به  87ارديبهشت
 احياي قلبي ريويتنفس در 

نيره باغچقي  پوستر شيراز
حميدرضا 
 کوهستاني

 گنگره بيهوشي قلب  19
 

 3شوک در مقابل  1استراتژي  87ارديبهشت
شوک در دفيبريالسيون 

تاکيکاردي بطني و 
 فيبريالسيون بطني

نيره باغچقي  پوستر شيراز
حميدرضا 
 -کوهستاني

نرگس 
 باغچقي

 گنگره بيهوشي قلب  20
 

آخرين دستورالعملهاي انجمن  87ارديبهشت
قلب آمريکا در رابطه با تجويز  

 CPRداروها در 

حميدرضا  پوستر شيراز
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

مقايسه پيامدهاي کارديورژن  87ارديبهشت گنگره بيهوشي قلب  21
الکتريکي خارجي با  

الکتروشوک باي فازيک و 

حميدرضا  پوستر شيراز
 کوهستاني 

 نيره باغچقي



9 
 

منوفازيک در کنترل 
 دهليزيفيبريالسيون 

نرگس 
 باغچقي

گنگره بين المللي اخالق  22
 پزشکي 

گزارش کردن خطاهاي  87فروردين
 پرستاري

نيره باغچقي  سخنراني تهران
حميدرضا 
 -کوهستاني

نرگس 
 باغچقي

گنگره بين المللي اخالق  23
 پزشکي 

تجويز پالسبو جهت تسکين  87فروردين
درد و مالحظات اخالقي مرتبط 

 آن

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

گنگره سراسري تغذيه  24
 نوادان و کودکان

غربالگري و درمان هيپرلپيدمي  87مرداد 
 در کودکان

حميدرضا  پوستر مشهد
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

کنگره ملي سالمت  25
 خانواده

تجارب دوران بلوغ در نوجوانان  87دي 
 پسر 

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي
نسرين  

 روزبهاني

کنگره ملي سالمت  26
 خانواده

آسيبهاي روحي رواني ، جسمي  87دي 
و اجتماعي کودک آزاري در 

 کودکان

نيره باغچقي  پوستر تهران
حميدرضا 
 کوهستاني

سومين سمينار سراسري  27
تازه هاي مراقبتهاي 

 پرستاري کودکان اصفهان 

جديدترين دستورالعمل انجمن  87بهمن 
قلب امريکا در رابطه با نسبت 

ماساژ قلبي به تهويه در 
 کودکان

نيره باغچقي  پوستر اصفهان
حميدرضا 
 کوهستاني

سومين سمينار سراسري  28
تازه هاي مراقبتهاي 

 پرستاري کودکان اصفهان 

حضور والدين در حين احياي  87بهمن 
 قلبي ريوي کودکان

 

حميدرضا  پوستر اصفهان
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

 
 

همايش پرستاري ايدز  29
توسعه مشارکت  و 

 نوآوري

رويکردهاي نوين آموزش  87آبان 
مهارتهاي ارتباطي به 

دانشجويان علوم پزشکي در 
رابطه با بررسي رفتارهاي پر 

خطر و مشاوره در جهت 

 در بيماران  HIVپيشگيري از 

حميدرضا  سخنراني تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي
 
 

 

اولين همايش سراسري  30
آموزش باليني در 
 پرستاري و مامايي

مهارتهاي ارتباط با بيمار در  88مرداد 
دانشجويان پرستاري ترم اول 

 دانشگاه علوم پزشکي اراک

حميدرضا  پوستر اردبيل
 کوهستاني 

 نيره باغچقي
 کورش رضايي
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اولين همايش سراسري  31
آموزش باليني در 
 پرستاري و مامايي

بررسي تاثير کارگاه آموزش  88مرداد 
محاسبات باليني داروهاي 

بر يادگيري بر انفوزيوني 
يادگيري سريع و پايدار 

 دانشجويان پرستاري

نيره باغچقي  پوستر اردبيل
حميدرضا 
 کوهستاني

اولين همايش سراسري  32
آموزش باليني در 
 پرستاري و مامايي

بررسي مهارت انجام تکنيکهاي  88مرداد 
باليني پايه در دانشجويان 
پرستاري به صورت خود 

 ارزيابي  

نيره باغچقي  پوستر اردبيل
حميدرضا 
 کوهستاني

يازدهمين کنگره سراسري  33
 تازه هاي قلب و عروق 

بررسي شيوع هايپرليپيدمي و  88خرداد
ارتباط آن با ساير عوامل 
خطرساز آترواسکلروز در 

سالهبيماران  3-18فرزندان 
 مبتال به سکته قلبي زودرس

نيره باغچقي  پوستر تهران
حميدرضا 
 -کوهستاني

 -زندسليمان 
 کورش رضايي

دومين همايش سراسري  34
 پرستار ماما پژوهش

بررسي ميزان نوع و علل  88آبان 
اشتباهات دارويي در 
 دانشجويان پرستاري 

نيره باغچقي  پوستر گرگان
حميدرضا 
 کوهستاني

دومين همايش سراسري  35
 پرستار ماما پژوهش

موانع انجام محاسبات دارويي  88آبان 
دانشجويان صحيحي در 

پرستاري دانشگاه علوم پزشکي 
 اراک

نيره باغچقي  پوستر گرگان
حميدرضا 
 کوهستاني

سيزدهمين کنگره انجمن  36
 اورولوژي ايران

اهميت غربالگري بدخيمي در  89خرداد
 گيرندگان پيوند کليه 

حميدرضا  پوستر تهران
 کوهستاني 

 نيره باغچقي

سيزدهمين کنگره انجمن  37
 ايراناورولوژي 

افسردگي در بيماران دريافت  89خرداد
 کننده پيوند کليه

نيره باغچقي  پوستر تهران
حميدرضا 
 کوهستاني

سيزدهمين کنگره انجمن  38
 اورولوژي ايران

اهميت مانيتورينگ سرپايي در  89خرداد
 گيرندگان پيوند کليه

نيره باغچقي  پوستر تهران
حميدرضا 
 کوهستاني

کنگره سراسري ايمني و  39
سالمت در مراکز آموزشي 

 درماني بهداشتي 

ارديبهشت 
89 

بررسي علل گزارش نکردن 
اشتباهات دارويي در 
 دانشجويان پرستاري 

نيره باغچقي  پوستر همدان
حميدرضا 
 کوهستاني

همايش سراسري  40
چالشهاي پرستاري از 

کودکان مبتال به 
 بيماريهاي مزمن

بررسي شيوع پرفشاري خون در  89تير 
 سال شهر اراک  18-3کودکان 

نيره باغچقي  پوستر تبريز 
حميدرضا 
 -کوهستاني

 -سليمان زند
 کورش رضايي

سومين همايش سراسري  41
 پرستار ماما پژوهش

بررسي کيفيت زندگي مراقبت  89آذر 
کنندگاناز سالمندان مبتال به 

حميدرضا  پوستر گرگان
 کوهستاني 
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سکته مغزي حين و بعد از 
 ترخيص

 نيره باغچقي

سومين همايش سراسري  42
 پرستار ماما پژوهش

بررسي اپيدميولوژيک خشونت  89آذر 
محل کار نسبت به دانشجويان 

پرستاري در دانشگاه علوم 
 پزشکي اراک

نيره باغچقي  پوستر گرگان
حميدرضا 
 کوهستاني

همايش سراسري  43
دستاوردهاي مداخالت 

 پرستاريبومي در 

طراحي نرم افزار آموزشي  90خرداد
واجرايي محاسبه سرعت 

 انفوزيون داروهاو محلول ها

حميدرضا  پوستر اراک 
 کوهستاني 

نيره باغچقي 
 کورش رضايي

همايش سراسري  44
دستاوردهاي مداخالت 

بومي در پرستاري و 
 مامايي

مشکالت يک نوجوان امروزي  90خرداد
 از ديدگاه والدين آنها

حميدرضا  پوستر اراک 
 کوهستاني 

نسرين 
 روزبهاني

 نيره باغچقي

همايش سراسري  45
دستاوردهاي مداخالت 

بومي در پرستاري و 
 مامايي

عملکرد دانشجويان پرستاري  90خرداد
در هنگام مواجهه عشاهاي 

مخاطي و پوست آسيب ديده با 
 خون و ترشحات بيماران

نيره باغچقي  پوستر اراک 
حميدرضا 
 کوهستاني

 کورش رضايي
 


