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تحصیلی سوابق  

کل میانگین التحصیلىفارغ تاریخ  تحصیل محل شهرکشور و   تحصیل محل دانشگاه    دوره 
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زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان هترجم مهارت میزان   زبان 

متوسط  خوب    انگلیسی 

 

ایحرفه هایمهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اىحرفه مهارت عنوان   

مهارت هفتگانه کامییوتر + تدوین پروپوزال ، مقاله نویسی     
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  هامسئولیت عناوین   

13/5/95  10/12/92 گاندانشگاه علوم پزشکی گر  مدیر گروه هوشبری  -1   

 

1/8/93 تاکنون  

 

سرپرست کمیته تحقیقات  -2 دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

 

2/4/93 تاکنون ناظر و پایشگر عملکرد آموزشی  -3 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 مراکز آموزشی درمانی دانشگاه

19/5/95 تاکنون اندانشگاه علوم پزشکی گرگ  کمیته ارزیابی کوریکولوم عضو  -4 

 دانشگاه

22/5/93 تاکنون عضو کمیته ارزیابی ثبات درونی  -5 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 نمرات دانشجویان 

22/4/95 تاکنون دبیر هسته اخالق حرفه ای عضو و   -6 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 دانشگاه

سال است 20  ضو پژوهش دانشکدهع-7 دانشگاه علوم پزشکی گرگان   

سرپرست اتاق پراتیک -8 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1378 1393  

92تا سال  9/87/ 4  معاون گروه هوشبری -9  دانشگاه علوم پزشکی گرگان   

     

تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

25/5/72  هوشبری 

 



شده تدریس هایدوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس اوینعن   

1377دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال   کاردانی بیهوشی -1 

1385دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال    کارشناسی بیهوشی  -2  

دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال  تا 

1372 1374  

 کاردانی پرستاری -3

دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال  تا 

1390 1377  

 اری ها مبارزه با بیم-4

دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال  تا 

1377 1379  

 کارشناس پرستاری  -5

دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال  تا 

1377 1389  

 بهداشت خانواده  -6

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 دروس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل-7

اپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیر

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 اصول بیهوشی-8

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 (1روش بیهوشی)-9

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 (2روش بیهوشی)-10

علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 فیزیوپاتولوژی-11

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 بیماری های جراحی داخلی-12

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 اصول مراقبت ویژه در ریکاوری-13

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیرا

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 اصول مراقبت ویژه-14

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 کمک های اولیه-15

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 فوریت های پزشکی-16

دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی

تا اکنون 1377گرگان از سال   

 ( دانشجویان رشته ی هوشبری4( و )3( و )2( و )1کارآموزی ) -17

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ریوی، اصول مراقبت های -های اولیه، روش کار دراتاق عمل، احیای قلبی کمک-18



1384تا  1377گرگان از سال   برای دانشجویان اتاق عمل و کارآموزی ویژه در ریکاوری 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

لغایت  25/7/1372پزشکی کردستان از 

25/12/1373  

دروس پرستاری: واحد آب و الکترولیت ها، واحد ارتوپدی، واحد اتاق عمل،  -19

آموزی واحد اعصاب، واحد کمک های اولیه، واحد تنفس، واحد قلب، واحد خون، کار

 بخش جراحی، کارآموزی بخش عفونی، کارآموزی بخش داخلی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

پزشکی گرگان و دانشگاه آزاد گرگان 

26/10/91  

 بیهوشی برای ترم چهار پرستاری و بیحسی و بیهوشی برای مامایی  -20

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

1389تا  1377گرگان از سال   

کمک های اولیه برای دانشجویان رشته بهداشت عمومی و خانواده و مبارزه با  -21

 بیماری ها 

 

شده تدریس هایکارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

آمفی تئاتر دانشکده  16/11/84

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  

 نگرگا

برای دانشجویان  CPRکارگاه آموزش  -1

پرستاری مامایی و کارکنان شاغل در استان   

 ساعت         60به مدت 

آمفی تئاتر دانشکده  10/85/ 3و2

 و مامایی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

در دانشکده  CPRکارگاه باز آموزی  -2

 پرستاری مامایی  

کده آمفی تئاتر دانش 10/85/ 12و11

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

در دانشکده  CPRکارگاه باز آموزی  -3

 پرستاری مامایی  

آمفی تئاتر دانشکده  10/85/ 17و16

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

  CPRکارگاه باز آموزی  -4

 30لغایت  4/86 30

/6/86 

شکی دانشگاه علوم پز آذر 5بیمارستان  

 گرگان

آموزش مدون دوماه احیای قلبی و تفسی  -5

 آریتمی ها 

آمفی تئاتر دانشکده  10/84/ 25

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

در دانشگاه علوم  CPRکارگاه باز آموزی  -6

 پزشکی در تاریخ 

دانشکده پرستاری و  1/8/79لغایت  2/79/ 1

 مامایی

دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

برای  ICUو   CCUماهه  6زش آمو -7

 پرستاران 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشکده پزشکی 20/9/8510/5/85لغایت 

 گرگان

 وریت های پزشکی آموزش ف -8

تا تاریخ  5/84/ 3تاریخ 

4/5/84 

 

دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی 

 گرگان

جهت پرستاران   CPRروزه  1کارگاه  -9

دانشگاه علوم پزشکی  شاغل درمراکز درمانی 

 به مناسبت روز زن

تا  1/86/ 18تاریخ  دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی 

 گرگان

اصول تزریقات و تکنیک های   تدریس  -10

 16بالینی و احیای قلبی ریوی به مدت 



 ساعت 19/1/86تاریخ 

تا تاریخ 7/88/ 28تاریخ 

30/7/88 

 

پزشکی دانشگاه علوم  دانشکده پیراپزشکی 

 گرگان

اصول تزریقات و تکنیک های   تدریس  -11

بالینی و احیای قلبی ریوی  و مدیریت راه 

ساعت برای  24هوایی به مدت به مدت 

 فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

لغایت  10/9/86تاریخ 

22/9/86 

دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی 

 گرگان

بر روی  تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی -12

پرستاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان 

مرکز مهارت های بالینی   11/87/ 14و  13 

 دزیانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

نفر از  30جهت  CPCR کارگاه آموزش  -13

 پرسنل بیمارستان دزیانی

 

هاکارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه وینعنا   

و 1/7/1393

1/10/1393  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 ICDLهفت مهارت 

24/8/1384- 

26/8/1384  

دانشگاه علوم پزشکی  کانون طه

 گرگان

 کارگاه تحلیل موضوعات جنسیتی

29/4/1384- 

30/4/1384  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

روش های موثر یادگیری کارگاه   

19/9/1382- 

20/9/1382  

EDC  دانشگاه علوم پزشکی

 گرگان

کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی 

(1)  

22/7/1383- 

23/7/1383  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 بازآموزی ایدز بسیج جامعه پزشکی

10/10/1382 پایگاه منطقه ای آموزش  سازمان انتقال خون 

لستانانتقال خون گ  

 ضروریات طب انتقال خون

20/11/1377- 

21/11/1377  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

معاونت آموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی گرگان

 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی

2/11/1381- 

3/11/1381  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

بسیج جامعه پزشکی 

 استان گلستان

 سمینار بازآموزی هپاتیت

1/8/1381- 

5/5/1381  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 روش تحقیق مقدماتی

22/8/1385- 

24/8/1385  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی گرگان

SPSS مقدماتی    



12/9/1388 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

EDC 

آزمون های چند گزینه ای تحلیل و ارزیابی 

 آزمون های

MCQ 
29/11/1384 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 دیابت در بارداری و مراقبت های پرستاری

26/9/1385- 

2/11/1385  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 دوره ی آموزشی بانک های اطالعاتی

25/8/1384- 

26/8/1384  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

سمینار بازآموزی سلول های بنیادی و درمان  بسیج جامعه پزشکی

 بیماری ها

1/5/1382- 

2/5/1382  

دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 بازآموزی بیوتروریسم بسیج جامعه پزشکی

12/3/1389 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

انعلوم پزشکی گرگ  

 کارگاه آموزشی مقاله نویسی

5/3/1389 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی گرگان

 کارگاه آموزشی رفرانس نویسی

ENDNOTE 

1385شهریور سال  مرکز همایش های بین  

 المللی رازی

معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت و مرکز مدیریت 

حوادث و فوریت های 

 پزشکی کشور

اولین کارگاه آموزش توجیهی اعضای هیئت 

 5علمی رشته ی فوریت های پزشکی بمدت 

 روز

21/10/1394 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

 (EDC )گرگان

کارگاه آموزش مطالعات تلفیقی    

8/94/ 26و  25 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت تحقیقات و فن  

کی آوری دانشگاه علوم پزش

 گرگان

 نگارش مقاالت  علمی به زبان انگلیسی 

24/8/94 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

)گرگان  EDC) 

کارگاه آموزشی مهارت ایجاد ویدیوهای 

 آموزشی

11/4/93تا 3 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 Searchکارگاه 

51/10/93 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه علوم پزشکی 

)گرگان  EDC) 

کارگاه آموزش آشنایی با شیوه های نوین 

 تدریس 

20/9/93 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 کارگاه طرح کسب و کار

29/4/92 دانشگاه علوم پزشکی   آزاددانشگاه    ضیافت اندیشه  



کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ  گرگان

ساعت  16علم و تمدن اسالمی به مدت   

29/4/92 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

دانشگاه آزاد   ضیافت اندیشه  

 16کارگاه معرفت شناسی اسالمی به مدت 

 ساعت 

20/6/92و19 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

مدل های رگرسیونی   

17/7/91 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

نهاد رهبری دانشگاه علوم 

 پزشکی گرگان

 ضیافت اندیشه 

 18کارگاه اندیشه سیاسی اسالم به مدت 

ساعت  8ساعت و آدا تعلیم و تربیت به مدت   

25/5/90 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

شگاه علوم نهاد رهبری دان

 پزشکی گرگان

 ضیافت اندیشه 

کارگاه علم و دین و آداب تعلیم و تربیت در 

ساعت  30اسالم به مدت   

12/91/ 10و9 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

معاونت تحقیقات و فن 

آوری دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان

 کارگاه مرور سیستماتیک 

19/4/95 دانشگاه علوم پزشکی  

 گرگان

انشگاه علوم نهاد رهبری د

 پزشکی گرگان

 ضیافت اندیشه

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح  

ساعت  16به مدت  4  

 

تحقیقاتی هایطرح  

تکمیل تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاىطرح عناوین مجریان   

دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 

 پزشکی گرگان

فوزیه بخشا و 

یدی علیرضا س

 نیاکی

بررسی تاثیر شیاف دیکلوفناک 

و استامینوفن وریدی و ترکیب 

این دو بر شدت درد پس از 

عمل در بیماران سزارینی 

تحت بی حسی نخاعی در 

مرکز آموزشی درمانی صیاد 

1392شیرازی گرگان در سال   

دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 

 پزشکی گرگان

فوزیه بخشا و 

علیرضا سیدی 

کینیا  

برآورد و مقایسه ضریب آپگارد 

در نوزادان متولد شده مرکز 

آموزشی درمانی دزیانی گرگان 

با دو روش زایمان طبیعی و 



بیحسی اسپاینال و رابطه ی 

 آن با برخی عوامل مرتبط

دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 

 پزشکی گرگان

فوزیه بخشا و 

علیرضا سیدی 
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 بررسی علت های مراجعه

دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی گلستان به مرکز 

مشاوره دانشگاه طی سال های 

88-86  
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فوزیه بخشا و 
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بررسی اثر اسانس گیاه 

اسطوخودوس بر میزان 
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دانشجویان دختر دانشکده 

 پیراپزشکی گرگان

1384-1386 دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 
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 نیاکی
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دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 

 پزشکی گرگان

فوزیه بخشا و 

علیرضا سیدی 

 نیاکی

و روزه  28بررسی میزان بقا 

عوامل موثر بر آن در بیماران 

مبتال به سکته قلبی حاد سال 

در بیمارستان های  1389

 گرگان

دانشگاه علوم  بیمارستان صیاد پایان 
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هرنیورافی در مرکز آموزشی 

درمانی طالقانی گرگان در سال 

1392 

1384-1385 دانشگاه علوم   پایان 

گرگان پزشکی  

بررسی تاثیر آموزش احیای  فوزیه بخشا

ریوی در پرستاران -قلبی

ریوی بیمارستان -احیای قلبی

آذر گرگان 5  

1382-1384    پایان 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گرگان

بررسی آگاهی، نگرش ومهارت  فوزیه بخشا

ریوی -پرسنل احیای قلبی

آذر در مورد  5بیمارستان 

ریوی گرگان-احیای قلبی  

1384-1385 دانشگاه علوم   پایان 

 پزشکی گرگان

بررسی آگاهی، نگرش و مهارت  فوزیه بخشا

ریوی -پرسنل احیای قلبی

بیمارستان توحید سنندج در 

ریوی-مورد احیای قلبی  

دانشگاه علوم   پایان 

 پزشکی گرگان

بررسی تاثیر استامینوفن  
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شدت درد بیماران تحت عمل 
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 درمانی صیاد شیرازی

دانشگاه علوم   پایان 

 پزشکی گرگان

بررسی تاثیر کلونیدین  

خوراکی به عنوان پره 

مدیکاسیون در کاهش درد بعد 

 از عمل در بچه ها

دانشگاه علوم    

 پزشکی گرگان

مقایسه اثر افزودن مورفین به  

بوپی واکائین با فنتانیل به 

اعی بر بوپی واکائین داخل نخ

طول بی دردی پس از عمل در 

بیماران تحت جراحی سزارین 

در بیمارستان امام خمینی 

 بندرترکمن

1384-1386 دانشگاه علوم   پایان 

 پزشکی گرگان

بررسی تاثیر آموزش احیاء  ناظر

ریوی بر دانشجویان  -قلبی

پرستاری و مامایی دانشگاه 

 علوم پزشکی گرگان

م دانشگاه علو   در دست اقدام بررسی دانش و ترس بیماران و  



همراهان از بیهوشی و آگاهی  پزشکی گرگان

آن ها از نقش حرفه ای 

پرسنل بیهوشی در بیمارستان 

های آموزشی دانشگاه علوم 

-95پزشکی گرگان در سال 

96 

دانشگاه علوم    در دست اقدام

 پزشکی گرگان

طراحی و روان سنجی ابزار  

سنجش صالحیت های حرفه 

ای پرستار بیهوشیای بر  

دانشگاه علوم    در دست اقدام

 پزشکی گرگان

بررسی صالحیت های حرفه  

ای پرستاران بیهوشی در 

راستای پاسخ گویی به نیاز 

جامعه، آموزش پاسخ گو: 

 مطالعه ی دلفی

دانشگاه علوم    در دست اقدام

 پزشکی گرگان

تاثیر آموزش بر دو روش  

یادگیری مبتنی بر زمینه 

(CBL و سخنرانی بر نگرش  (

دانشجویان هوشبری در مورد 

رفتار حرفه ای در بیهوشی و 

 تفکر انتقادی آن ها

دانشگاه علوم    در دست اقدام

 پزشکی گرگان

بررسی تاثیر داروی ترانسامین  

وریدی به تنهایی و ترکیبی از 

ترانسامین وریدی و ویتامین 

سی بر میزان شدت خونریزی 

طی و عوارض بعد از عمل 

روز در بیماران تحت  28مدت 

 عمل جراحی قلب

دانشگاه علوم    در دست اقدام

 پزشکی گرگان

تاثیر برنامه ی آموزش مدون - 

مراقبت های پس از بیهوشی 

بر دانش پرستاران بخش 

جراحی در مرکز آموزش 

 درمانی صیاد شیرازی
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Yousefi, M Aryaee, 

SY Jafari, F 

Derakhshanpoor. 

 Comparison effect 

of Lavender and 

Citrus aurantium 

aroma on anxiety in 

female students at 
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University of 

Medical Sciences.  

 

 2014.  European 

Journal of 

Experimental 

Biology 4 (2), 

102-105 

AT Rad, A 

Hassanzad, M 

Aryaie, F Bakhsha 

 Oral clonidine 

premedication 

reduces 

postoperative pain 

in children 

 

 2013 jorjani 1 (2), 47-

55 

M Alhavaz, LM 

Jouybari, A 

Sanagu, L Fazli, F 

Bakhsha, SY Jafari 

 

 Clarifying the 

Clinical 

Experiences of the 

Students of 

Anesthesiology at 

Golestan 

University of 

Medical Sciences 

Regarding Medical 

Ethics in the 

Operating Theater. 
 

فصلنامه علمی  92زمستان  

پژوهشی آموزش 

بهداشت و ارتقای 

سالمت سال اول 

تا  57صفحه  4شماره 

68  

عبدالرحمن چرکزی ،الدن 

فضلی ، فاطمه علیزاده ، 

عاطفه فاضل نیا ، قربان 

محمد کوچکی ، فوزیه 

 بخشا

بررسی مراحل انجام   

فعالیت بدنی منظم و 

ارتباط آن با سازه های 

روان شناختی بر اساس 

ی در الگوی بین نظریه ا

بین دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی گلستان 

13/2/95    

 بخشا و همکاران

فرایند نهادینه سازی  

اخالق حرفه ای با 

استفاده از فیلم و سناریو 

مکتوب در دانشجویان 

 کارشناسی هوشبری
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راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال اجرا محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 

    
 

شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

چهارمین کنگره ی بین  1384 سخنرانی

المللی مراقبت های ویژه 

 8-6ی پزشکی  

، تهران1384مهر  

بررسی تاثیر دوره های آموزش مدون  فوزیه بخشا

دو ماهه بر میزان مهارت تیم احیای 

قلبی ریوی بیمارستان پنج آذر 

ریوی-خصوص احیا قلبیگرگان در   

همایش سراسری فوریت  1388 سخنرانی

های پزشکی، دانشگاه 

علوم پزشکی کرمانشاه، 

88مهر  30لغایت  28  

 فوزیه بخشا،

 ناصر بهنام پور،

سید یعقوب 

 جعفری،

 کاظم کاظم نژاد،

 ساناز رویانی

 )فرآیند(

بررسی تاثیر آموزش آریتمی های 

 قلبی قبل از شروع درس احیاء در دو

گروه دانشجویان مقطع کاردانی 

87و  86بیهوشی در سال   

سومین همایش علوم  1384 پوستر

اسفند  13نظامی تهران، 

84اسفند  15لغایت   

فوزیه بخشا اکرم 

 ثناگو

مقاله ی پیشگیری از نارسایی حاد 

کلیوی در مصدومان آسیب دیده زیر 

 آوار

آذر  30آذر لغایت  29 1385 سخنرانی

85 

،فوزیه بخشا  

 ناصر بهنام پور،

سید یعقوب 

 جعفری،

 کاظم کاظم نژاد،

 پوستر

 

بررسی چگونگی نگرش تیم احیای 

ریوی بیمارستان توحید و -قلبی

 بعثت سنندج

دانشگاه علوم پزشکی  1386 پوستر

اردیبهشت  12لرستان، 

اردیبهشت  13لغایت 

86 

 فوزیه بخشا،

 اکرم ثناگو

بررسی تاثیر ترامادول در درد های 

انیزایم  

هشتمین کنگره ی  1383 پوستر

بهمن  21بیهوشی ایران، 

83بهمن  23لغایت   

 فوزیه بخشا،

 ناصر بهنام پور،

سید یعقوب 

 جعفری،

بررسی میزان آگاهی تیم احیای 

ریوی نسبت به احیاء -قلبی  



 

، دانشگاه 84مهرماه  7و6 1384 پوستر

 آزاد اسالمی مشهد

 فوزیه بخشا،

 ناصر بهنام پور،

وب سید یعق

 جعفری،

 نازیال البرزی

 

-بررسی میزان آگاه تیم احیاء قلبی

ریوی بیمارستان پنج آذر شهرستان 

ریوی-گرگان نسبت به دانش قلبی  

، 85آذر  30و  29 1385 پوستر

همایش پرستار، ماما، 

 پژوهش

 فوزیه بخشا،

 ناصر بهنام پور،

سید یعقوب 

 جعفری،

 

بررسی چگونگی نگرش تیم احیای 

ر دو مرکز آموزشی ریوی د-قلبی

درمانی توحید و بعثت شهرستان 

ریوی-سنندج نسبت به احیای قلبی  

لغایت  17/7/1387 1387 سخنرانی

19/7/1387  

دهمین کنگره ی 

 سراسری بیهوشی، تبریز

 فوزیه بخشا،

 

بررسی میزان آگاهی تیم احیاء 

ریوی بیمارستان پنج آذر -قلبی

گرگان از آخرین تغییرات انجمن بین 

لی احیاء نسبت بهالمل  

CPR 
1386در سال   

لغایت  17/7/1387 1387 پوستر

19/7/1387  

دهمین کنگره ی 

 سراسری بیهوشی، تبریز

 فوزیه بخشا،

 

بررسی مقایسه ای عملکرد مهارتی 

پرستاران و کاردان های بیهوشی 

ریوی در -دخیل درتیم احیای فلبی

مرکز آموزشی درمانی پنج آذر 

 گرگان

یه بخشا،فوز کیش  پوستر  

 لیال جویباری

 

First Regional (EMRO) 

Congress on TOBACCO and 

HEALTH 

سومین سمینار سراسری  1389 پوستر

 پرستار، ماما، پژوهش

10/9/1389- 

11/9/1389  

 فوزیه بخشا،

 ناصر بهنام پور،

سید یعقوب 

 جعفری،

 

بررسی میزان آگاهی امدادگران 

( از 115فوریت های پزشکی)

ای قلبی و اقدامات احیاء اورژانس ه

بر اساس دستورالعمل انجمن قلب 

میالدی 2005آمریکا سال   

 جندی شاپور اهواز  سخنرانی

22/10/1389- 

24/10/1389  

کنگره ی سراسری بیهوشی و  فوزیه بخشا،

 مراقبت های ویژه ایران

 15-12 سخنرانی

may2015 

First international 
congress of pain 

لیرضا فوزیه بخشا،ع بررسی تاثیر شیاف دیکلوفناک و 

استامینوفن وریدی و ترکیب این دو 



بر شدت درد پس از عمل در بیماران  سیدی نیاکی

 سزارینی تحت بی حسی نخاعی

 21تا  19 پوستر

1394اردیبهشت   

شانزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی

 فوزیه بخشا،

 محمد آریایی،

سید یعقوب 

 جعفری،

 زهرا یوسفی

 

اجرای مدیریت یادگیری خود هدایت 

شونده با برگزاری مستمر امتحان 

پایان کارآموزی برای دانشجویان 

کارشناسی هوشبری از کتاب مرجع 

بیهوشی میلر و نکات کلیدی بر 

 گرفته از آن

89آبان  20 پوستر همایش سراسرس اخالق  

 کاربردی حرفه ای

 فوزیه بخشا،

قربان محمد 

 کوچکی

 

شرع مقدس اسالم برفرد رعایت اداب 

محتضر توسط کادر بیمارستانی از 

 نظر اخالق پزشکی

 1390 

 

 

 فوزیه بخشا، 

 کاظم کاظم نژاد

سید یعقوب 

 جعفری،

 

 فرآیند

نظامند کردن دانش تئوری در بالین 

دانشجویان رشته هوشبری بر اساس 

 پر یادگیریجهت تسهیل یادگیری

عضو هیات 

 رئیسه

23-25  

september 
2015 

 فوزیه بخشا، 

 

دوازدهمین کنگره بین الملی 

بیهوشی و مراقبت های ویژه درد 

 )عضو هیات رئیسه

95شهریور  1 سخنرانی اولین همایش ملی ابن  

 سینا همدان

بررسی تاثیر اسطوحودوس و بهار  

نارنج بر اضطراب امتحان دانشجویان 

 دختر دانشکده پیراپزشکی

 


