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 «یــــعالـــه تــمــســـب»

 

 

 

  

 

 پرستاری، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عملکرد گزارش

 گیالن شرق پیراپزشکی و مامایی

 

 

 (( 1396 فروردین 20 الی 1395 آبان 15)) 
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 و مامایی پرستاری، دانشکده یدانشجوی تحقیقات کمیته دبیر** 

 گیالن شرق پیراپزشکی

 کوشالییکتای محمدحسین

 

 

 

 اعضای شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده شرق گیالن

 

 پرستاری دانشجوی –صادق مشتاقی کوجل  ·

 دانشجوی علوم آزمایشگاهی -یاسمن رضایتی ·

 پرستاری دانشجو –نژاد  سیدحمیدرضا فالح مرتضی ·

 مامایی دانشجوی –زاده  خانم محدثه موسی ·

 مامایی دانشجوی –خانم شیدا عباسی  ·

 

شناسی و رحو کاانشد 25: کورمذ ه زمانیبازدر  عادی گیریعضو ادتعد

 ناسی ارشدکارش

 

  



3 

 

 اردوی تحقیقاتی .1

 تاریخ نوع آموزشهاي ارائه شده سطح دوره و ردیف

 برگزاري

 مدرسین محل برگزاري دوره

مقدماتی جستجو 1  

 عنوان انتخاب براي

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

15/8/95 

 

 شنبه

دانشکده پرستاري ، مامایی 

 -حضرت زینب )س(

-پیراپزشکی شرق گیالن

 لنگرود

 و سایت (06)

 آقاي رمضانی

 

 

 جستوجوي پیشرفته 2

 براي انتخاب عنوان

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

15/8/95 

 

 شنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

رمضانی آقاي  

 و

 سبزواري آقاي

3  

 

 پژوهش در اخالق

 

16/8/95 

 

 یکشنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (دفتر کمیته تحقیقات)

 آقاي دکتر اسماعیل پور

 نرم افزار آخرین تغییرات در با  ییآشنا  4

Endnote X7.7                                
 APA6 و رفرنس نویسی به سبک

 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

16/8/95 

 

 یکشنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 ( و سایت06)

 آقاي رمضانی

 و

 آقاي مشتاقی

5  

: پزشکی علوم در پژوهشی مطالعات انواع

 و کمی)پروپوزال اجرا روش نوشتن با آشنایی

 (کیفی

 

 

17/8/95 

 

 دوشنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

 خانم دکتر جعفرزاده

 و 

 خانم دکتر پورقانع

 Endnote webآشنایی با نرم افزار  6

 vancouverرفرنس نویسی به سبک و 
 

 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

17/8/95 

 

 دوشنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

 آقاي رمضانی

 و

 آقاي فالح 

7  

 

 نویسی پروپوزال

 

 

18/8/95 

 

 

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 آقاي یکتا



4 

 

(06) 

 23نسخه  SPSSنرم افزار  آموزش  8

 ورود اطالعات و آنالیز آماري

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

18/8/95 

 

 سه شنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

 خانم دکتر غالمی

 

9  

 همایش در مقاله خالصه ارائه نحوه

 

 

 

19/8/95 

 

 چهارشنبه

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

 خانم غالمی

 و 

 آقاي سبزواري

10  

 کاربرد انگلیسی  در نگارش مقاالت

 

 

 

20/8/95 

 

 شنبهنج پ

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

(06) 

 آقاي دکتر حمیدي
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 کارگاه عملی پروپوزال نویسی

 
 «همراه داشتن سیستم ) لب تاپ ( الزم است » 

 

20/8/95 

 

 شنبه پنج

 مامایی ، پرستاري دانشکده

 -(س) زینب حضرت

-گیالن شرق پیراپزشکی

 لنگرود

 (سالن کنفرانس)

 آقاي یکتا

 و

 آقاي رمضانی
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 برگزاری سمینار .2

مدرس خانم مریم محمدی به  – 17/09/1395در تاریخ  Brain CT-Scanسمینار  -

 ساعت 4مدت 

 تشکیل گروه های رشته ای .3

 پرستاری -مامایی -علوم آزمایشگاهی
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 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن دانشکده یجلسات شورا .4

 موضوعات جلسه تاریخ برگزاری 

 وظایفشان در کمیته تحقیقات کمیته تحقیقات و اعضای جدید با آشنایی  .1 95آبان ماه  جلسه اول

 های عضو گیری کمیته تحقیقاتتشکیل گروه .1 95ماه آذر جلسه دوم

 تشکیل شورای جدید دانشکده .2

آشنایی کلی اعضای اصلی جدید با امور پژوهشی جهت پاسخگویی به مراجعه  .3

 کنندگان

 بررسی عوامل موثر در تشویق دانشجویان به پژوهش .4

 صالحیت و پیگیری اعضای ورودی جدیدبررسی  .1  95 بهمن  جلسه سوم

 فراهم آوردن بستر عضوگیری جدید از ورودی های نیم سال دوم .2

 مسئولیت دادن به اعضای اصلی  .3

جهت نوشتن طرح پژوهشی و مقاله مرتبط با  ماماییبرگزاری جلسه برای دانشجویان   95 بهمن  چهارمجلسه 

 رشته تحصیلی

 ویرایش سایت کمیته تحقیقات دانشکده شرقبررسی امکان   95 بهمن  پنجمجلسه 

برگزاری جلسه با دو تن از اساتید هیئت علمی جهت بررسی نیازسنجی و محتوی فایل   95 اسفند  ششمجلسه 

 های آموزشی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی برای زیر پرتال سایت دانشکده

جهت نوشتن طرح پژوهشی و  مقاله  آزمایشگاهی علومبرگزاری جلسه برای دانشجویان   95 اسفند  هفتمجلسه 

 مرتبط با رشته تحصیلی

جهت نوشتن طرح پژوهشی و مقاله مرتبط با  پرستاریبرگزاری جلسه برای دانشجویان   95 اسفند  هشتمجلسه 

 رشته تحصیلی

  3برنامه ریزی برنامه اردوی تحقیقاتی دوره   95 فروردین  نهمجلسه 

 

  



7 

 

 پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن دانشکدهزیر پرتال بروز رسانی  .5

 تدوین محتوی فایل های آموزشی .1

بروز رسانی صفحات اعضا، فایل های آموزشی، شرح وظایف کمیته تحیقات  .2

 دانشجویی دانشکده

  اعضاء عضاءا
http://www.gums.ac.ir/para/2150/%D8%A7%D8%B9
%D8%B6%D8%A7%D8%A1.aspx  

 

 های فایل

 آموزشی

 علمی منابع مدیریت ارفزا منر جامع زشموآ یهنمارا(EndNote) 

 ریماارآفزا منر یهنمارا SPSS 

 نویسی مقاله ساختار و اجزا 

 مقاالت انواع خالصه نگارش نحوه با آشنایی 

 گام ده در نویسی پروپوزال 

 پژوهشی مقاله نگارش نحوه 

 دانشجویی تحقیقات کمیته علمی پژوهش های روش 

 پژوهشی امور با مرتبط های فرم و فرآیندها 

http://www.gums.ac.ir/para/2147/%D9%81%D8%A7
%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
.aspx  

  

 شرح

 وظایف

http://www.gums.ac.ir/para/2149/%D8%B4%D8%B1 وظایف شرح
%D8%AD-
%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.aspx  

 

  

http://www.gums.ac.ir/para/2150/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2150/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2147/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2147/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2147/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2147/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2149/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2149/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.aspx
http://www.gums.ac.ir/para/2149/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81.aspx
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 ها  و خالصه مقاالت ارائه شده :کنگره .6

 رهگنکنام  عنوان ردیف

 
 

نویسنده شاغل در 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1.  Evaluation of Altermetrics indicators of Medical 

Sciences Universities in Scientific Social Network: 

Research Gate and Academia 

Second National Conference on 

Measurement and Evaluation 

Science: Quality Evaluation 

System of Science, Technology 

and Industry 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

2.  Prevalence of Work-Related Musculoskeletal 

Disorders (WMDs) Among Nurses Those Working 

in in Hospitals Affiliated in Guilan University of 

Medical Sciences in 2016. 

4th Annual Research Congress of 

Babol’s Medical Sciences 

Students, 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

3.  Global Highly Cited and Hot Papers in the 

discipline of Mycobacterium: A Scientometric 

Study 

4th Annual Research Congress of 

Babol’s Medical Sciences 

Students, 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

4.  The Scientific Production of world researchers in 

Viral Hepatitis: A Scientometric Study 

4th Annual Research Congress of 

Babol’s Medical Sciences 

Students, 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

5.  Prevalence of Heart Valve Prolapse in Patients 

Referred to Ilam Heart Clinic in 2013-2014 

4th Annual Research Congress of 

Babol’s Medical Sciences 

Students, 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

6.  Mean vitamin D Concentrations Status among 

Pregnant Women and Newborns in Iran: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

The First National Student 

Congress on Traditional and 

Complementary Medicine 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

7.  Effect of Yoga on Health-Related Quality of Life 

and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis: 

A Systematic Review and Meta-analysis of 

Randomized Clinical Trials 

The First National Student 

Congress on Traditional and 

Complementary Medicine 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

 

*** بدلیل عدم گزارش دانشجویان نسبت به ارائه مقاالت در کنگره با توجه به درخواست های مکتوب به کمیته 

تحقیقات، همچنین عدم گزارش کمیته تحقیقات کل به کمیته تحقیقات دانشکده، از آوردن کنفرانس پیپر های 

 ی شد.سایر اعضا خوددار

 طرح های پژوهشی: .7

با توجه به درخواست های مکتوب به کمیته  وپوزالپر*** بدلیل عدم گزارش دانشجویان نسبت به ارائه 

 خودداری شد. بمصو  رح های پژوهشیطعناوین ، از بدلیل مسائل اخالقی مرتبطتحقیقات، همچنین 
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 مقاالت به چاپ رسیده با افلیشن کمیته تحقیقات دانشکده شرق .8

 1396فروردین  20تا  1395آبان  15از 

نویسنده شاغل در  ایندکس نام مجله عنوان ردیف

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1 Epidemiology of Toxoplasma Gondii 
among Blood Donors in Iran: A 
Systematic Review and Meta-Analysis 

Transfusion and 
Apheresis Science 

ISI:IF=0.935, 
PubMed & 
Scopus 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

2 Heart Valves Prolapse in Population 
Referred to Heart Clinic in Ilam, West of 
Iran 

Crescent Journal of 
Medical and 
Biological Sciences 

ISI, EMBASE 
In Press 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

3 The Relationship of Maternal Subclinical 
Hypothyroidism during Pregnancy and 
Preterm Birth: A Systematic Review and 
Meta-Analysis of Cohort Studies 

The Iranian Journal of 
Obstetrics, 
Gynecology and 
Infertility 

Scopus محمدحسین یکتای-

 کوشالی

4 Prevalence and Risk Factor of Pulmonary 
Hypertension in Patients with 
Thalassemia Major of Ilam/West of Iran 
in 2014 

Evidence Based Care EMBASE, 
ISC 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

5 The prevalence of tuberculosis among 
Iranian elderly patients admitted to the 
infectious ward of hospital: A systematic 
review and meta-analysis 

International Journal 
of Mycobacteriology 

ISI , 
Medline, 
PubMed 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

6 The Prevalence of Vitamin D Deficiency 
in Pregnant Women in Iran: A 
Systematic Review and Meta-Analysis 

Koomesh Scopus 
In Press 

-محمدحسین یکتای

 کوشالی

 

7 
Relationship between Depression and 
Self-care in Iranian Patients with Cancer 

Asian pacific journal 
of cancer prevention 

ISI, 
Medline, 
PubMed 

 آمنه نصیری

 

با توجه به درخواست های مکتوب به کمیته تحقیقات،  *** بدلیل عدم گزارش دانشجویان نسبت به چاپ مقاله

 مقاالت خودداری شد. سایر همچنین عدم گزارش کمیته تحقیقات کل به کمیته تحقیقات دانشکده، از آوردن

 

دانشکده پرستاری، مامایی و  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی -کوشالیمحمدحسین یکتای

 شرق گیالن پیراپزشکی

 

 


