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 انجام طرحهای پژوهشی

 

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریایی جداشده از کشت ادرار مراجعه  .١

، سال ١٣٩٩تا  ١٣٩5کنندگان به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی سال های 

 مشاور اول د، استا١4٠٠
 

اثر بخشی ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماریهای آلرژیک کودکان و بزرگساالن مقایسه ی  .2

 ، استاد مشاور اول١٣٩٩، سال مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی خلیج فارس

 

بررسی ارتباط خود بیمارانگاری و امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  .٣

 ، استاد مشاور دوم١٣٩٩، سال ١4٠٠سال  ١٩بوشهر درطی همه گیری کووید 

 

با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان  ١٩بررسی ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کووید  .4

 ، همکار١4٠٠، سال ١4٠٠دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 
 

اجتماعی و مقابله ای کارکنان درمانی در برابر شیوع بیماری عفونی  -پاسخ های روانی .5

COVID19   مجری١٣٩٩، سال آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهردرمرکز ، 

 

 

مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج  ١٩-ایجاد بیوبانک بیماران مبتال به کووید .6

 ، همکار١٣٩٩، سال ١٣٩٩فارس بوشهر در سال 

 

بیمارستان  covid-19 بررسی یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک کارکنان مبتال به .7

 ، همکار١٣٩٩، سال ١٣٩٩شهدای خلیج فارس بوشهردر سال 

 

در مرکز آموزشی درمانی  COVID-19 استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستانی .٨

 ، همکار١٣٩٩، سال ١٣٩٩شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 

 

و ادغام تکنیک های یادگیری ماشین و یادگیری گروهی برای شناسایی عوامل خطر  .٩

تشخیص عود مجدد سرطان سینه در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج 

 ، مجری١٣٩7، سال ١٣٩٩-١٣٩٣در سال های  فارس بوشهر
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رفتاری و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی ، امید به –مقایسه آموزش شناختی  .١٠

، سال به تاالسمیزندگی ، تاب آوری و کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال 

 ، همکار١٣٩5

 

بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر درمانی به اهدا عضو بیماران مرگ مغزی در  .١١

 ، همکار١٣٩5، سال آن بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بوشهرعوامل موثر بر

 

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عوامل موثر بر تصمیم گیری به اهدا عضو شهروندان  .١2

 ، همکار١٣٩5، سال بوشهر

 

 

 مقاله در نشریه علمی پرستاری گروه های آسیب پذیر 6داوری     
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