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معتبرت چاپ شده در مجالتا المق-
سال صفحه-شمارهعنوان مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

سال و مقایسه 14-1اندازه لوله تراشه بکار رفته براي کودکانمقایسه 1
آن با فرمول استاندارد

دانشگاه علوم علمی پژوهشی مجله محمد اهللا توکلی- مریم هادوي
پزشکی رفسنجان

1383، پاییز 4سال سوم، شماره 

فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روي وسائل بیهوشی و مانیتورینگ 2
دانشگاه علوم پزشکی فسنجانهاي عملدر اتاق

دانشکده پرستاري مامایی فصلنامهمحسن رضاییان-شکراهللا آثار- مریم هادوي
رفسنجان

85پاییز - شماره اول-جلد اول

ی درمانی شهر افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتشیوع3
رفسنجان

مریم هادوي، صغري علی دالکی،محبوبه 
هالکویی

شماره دوم-سال اولمجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاري

میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه 4
زبا راههاي انتقال و پیشگیري از اید

محبوبه هالکویی، صغري علی دالکی، حمید 
بخشی، مریم عابدینی، مریم هادوي، زهرا 

فاتحی

مجله دانشکده پرستاري، مامایی و 
پیراپزشکی رفسنجان

1385سال اول، شماره دوم، 

کننده به مراکز مشاوره فراوانی زوجین و متولدین تاالسمیک مراجعه5
1377-1380قبل از ازدواج رفسنجان در سالهاي 

محبوبه هالکویی، صغري علی دالکی، مصدقه 
شفیعی، مریم هادوي

مجله دانشکده پرستاري، مامایی و 
پیراپزشکی رفسنجان

سال اول، شماره سوم، بهار 
1386

6The frequency of visible and occult blood on
anesthesia and monitoring equipment- A report from

South East of Iran

M. Hadavi; S. Asar, M.RezaeianEgyptian Journal of
Anesthesia

2006; 22(1):68-70

آموزان سوم سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش7
1379راهنمایی شهر رفسنجان در سال 

صغري علی دالکی، محبوبه هالکویی، مریم 
هادوي، شهین حیدري

پرستاري، مامایی و مجله دانشکده 
پیراپزشکی رفسنجان

، تابستان و 1سال دوم، شماره 
1386پاییز  

بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر پریناتال در مراکز درمانی شهرستان 8
1383-1385هاي رفسنجان در سال

دالکی، مریم مریم هادوي، صغري علی
زادهنژاد، فریبا امینعابدینی

دانشگاه علوم مجله علمی پژوهشی 
پزشکی رفسنجان

دوره هشتم، شماره دوم، تابستان 
1388

9Etiologies and contributing factors of perinatal
mortality: a report from South east of Iran

مریم مریم هادوي، صغري علی دالکی، 
نژادعابدینی

Taiwan Association of
obstetrics and Gynecology

50 (2011)145-148



٣

گزارش یک مورد میوپاتی حاد و رابدومیولیز پس از تزریق 10
کولیننیلسوکسی

طلب، مریم فاطمه بیات، غالمرضا دانش
)نویسنده مسئول(هادوي

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

پائیز دوره نهم، شماره سوم، 
1389

1390آبان مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدانرضائیانمحسنهادوي،مریمجراحیعملازپسگلودردبرکتامینغرغرهاثر11
دانشجویان پزشکی و بررسی نوع انگیزه یادگیري زبان انگلیسی در12

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندندان
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم زهرا هاشمی، مریم هادوي، محسن رضائیان

رفسنجانپزشکی 
فروردین و ،1، شماره 11دوره 

1391اردیبهشت 
پژوهشی –علمی دومین خود ارزیابی روند چاپ مقاالت در فصلنامه13

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
محسن رضائیان، زینت سالم، فاطمه بشارت، 

نژادمریم هادوي، رضا وزیري
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی رفسنجان
، فروردین و 1، شماره 11دوره 

1391اردیبهشت 
پزشکیدندانوپزشکیدانشجویانعملکردونگرشدانش،بررسی14

1388سال درپژوهشپیرامونپزشکی رفسنجانعلومدانشگاه
عباسی،مالحسینرضائیان، محمدمحسن
مریمراد،شریفیغالمرضاحقیقی،محمد

)نویسنده مسئول(هادوي 

/ششمشماره/هفتمسال/سالمتنظامتحقیقاتمجله

1390نامه بهداشتویژه

بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت 15
به پژوهش سالمت و ارائه راهکارهایی به متظور افزایش سطح دانش، 

هابینش و عملکرد آن

نژاد، نسیبه رضائیان، رضا وزیريمحسن
هادوي مریمراد،شریفیغالمرضاپیشگویی،

)نویسنده مسئول(

خرداد و /دومشماره/هشتمسالسالمتنظامتحقیقاتمجله
1391تیر 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاهی 16
H1N1پیرامون پیشگیري از ابتال به آنفلوانزاي توع 

نویسنده (هادوي رضائیان، مریممحسن
پور، عباس اسماعیلی، حبیب، احسان )مسئول

محمد راد،شریفیغالمرضازیبا شعبانی،
حقیقی

مرداد و /سومشماره/هشتمسالسالمتنظامتحقیقاتمجله
1391شهریور 

علمینشریهاولیهبررسیدرشدهمردودمقاالتسرنوشتبررسی17
1380-1386هاي سالدررفسنجانپزشکیدانشگاه علوم

نویسنده (هادويمریم،رضائیانمحسن
بشارتفاطمه،)مسئول

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

1391آذر و دي 

شهین حیدري، حدیث یزدانپناه، فاطمه 1387بررسی فراوانی مسمومیت عمدي در شهر رفسنجان در سال 18
)نویسنده مسئول(هادويمریمعبدلی،

چاپ 13910سال 2و 1شماره مراقبت برتر
1392شده در سال 

سال نهم، شماره دوم، اردیبهشت سالمتنظامتحقیقاتمجلهنویسنده (هادوي مریمرضائیان،محسنت علمی دانشگاه علوم أهاي پژوهشی اعضاي هیبررسی فعالیت19
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1392، سروش کافی)مسئول1375-85هاي پزشکی رفسنجان در طی سال
در شاغلپرستاريمدیرانوکارکناندیدگاهازبیماربهآموزشموانع20

1387سال دررفسنجانپزشکیعلومدانشگاهبهوابستهبیمارستانهاي
نویسنده (هادويمریمسلطانی،اشرف
نژادشهابیمریمحیدري،شهین،)مسئول

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

1392، 4شماره،12دوره

در کودکان Aگروههمولیتیکبتااسترپتوکوكبیوتیکیآنتیمقاومت21
1388سالدررفسنجانشهرستاندرعالمتبدونحامل

زرندي،شهیديبهروزمقدم،محسنیفاطمه
ئیان،رضامحسنشهربابک،شعبانیزیبا

هادويمریم، جعفرپورپروین

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

1392، 4شماره،12دوره

22Coaxing, begging and pleading for a response:
reticence among Iranian EFL students

Zahra Hashemi, Maryam Hadavi,
Nematullah Shomoossi, Mohsen

Rezaeian

Life Science Journal2013;10(9s)

رفسنجان در بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 23
1389سال 

منور نادري، عفت شهرآبادي، محسن 
رضائیان، مریم هادوي

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان

1392، 8شماره ،12دوره

بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضاي هیات : 24
علوم علمی و ارائه طرحی براي مقابله با این عوامل در دانشگاه 

پزشکی رفسنجان

1392تحقیقات نظام سالمتمحسن رضائیان، محمد اسدپور مریم هادوي،

پرستاري،دانشکدهدانشجویاندرآنبرمؤثرعواملوافسردگیمیزان26
1391سالدررفسنجانو پیراپزشکیمامایی

، سال 4و 3دوره ششم، شماره سالمت جامعهمریم هادوي، نجمه رستمی
1391

چاپ 1391سال 2و 1شماره مراقبت برتر1387بررسی فراوانی مسمومیت عمدي در شهر رفسنجان در سال 27
1392شده در سال 

-میزان رضایت از تسکین درد پس از عمل جراحی در بیمارستان علی28

1390رفسنجان در سال ) ع(ابیطالب ابن
1392، سال 1دوره هفتم، شماره جامعهسالمت ، زینب حسینخانی، زهرا ثقفی*هادويمریم

29Staphylococcus aurous nasal carriage and patterns of
antibiotic resistance in bacterial isolates from
patients and staff in a dialysis center of southeast
Iran

Mahnaz Tashakori1*, Fateme
Mohseni Moghadam, Nazanin
Ziasheikholeslami, Parvin
Jafarpour, Maryam Behsoun,
Maryam Hadavi, Mohammad

Iranian journal of
microbiology

Volume 6 Number 2
(April 2014)
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hossein Gomreei
30Influence of ventilation conditions on the radon

annual effective dose of the lungsimulatedfor radon
prone areas of Ramsar

Mehdipour L.A*,
DoostMohammadi F, Saion
EB,Qasemi N, Hadavi M

IOSR Journal of Applied
Physics (IOSR-JAP) e-ISSN:
2278-4861.
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ارزیابی کیفیت مجالت فارسی و انگلیسی زبان مصوب کمیسیون 31
نشریات علوم پزشکی کشور

نویسنده (هادوي مریم،رضائیانمحسن
، مرضیه باختر، امیر داوودي، مهرناز )مسئول

کریمیان

13دوره 93اردیبهشت مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ازرفسنجانپزشکیعلومدانشگاههوشبريدانشجویانرضایتمیزان32
درشغلیآیندهوتحصیلیرشتهمورددرآنهادیدگاهورشته تحصیلی

1391سال 

13، دوره 1393مهر سنجانفجله دانشگاه علوم پزشکی رممریم هادوي، سحر اسماعیلی

پرستاري،دانشکدهآخرواولسالهايدانشجویانروانسالمتمقایسه33
در سال SCL90آزمون اساسبررفسنجانو پیراپزشکیمامایی
1391

13، دوره 1393شهریور سنجانفجله دانشگاه علوم پزشکی رممریم هادوي، نجمه رستمی

34Comparative Analysis of Vocabulary Learning
Strategies in Learning English as a Foreign
Language among Freshmen and Senior Medical
Sciences Students Across Different Fields of Study

Malaysian journal of ELTمریم هادوي، زهرا هاشمی
Research

2014: 10(2), 19-33.

دانشجویاندیدگاهازمنکرازنهیومعروفبهامرفریضهاهمیت35
1390سالدررفسنجانپزشکیعلومدانشگاه

اشرفپور،مهديلطفعلیهادوي،مریم
سلطانی

سال،2شمارههفتم،دورهسالمت جامعه
1392

شاخصهايمبنايبررفسنجانپزشکیعلومدانشگاهعلمیبرونداد36
طیدرWeb of Scienceاطالعاتیپایگاهسنجیعلمکیفیوکمی

کوتاهگزارشیک:میالدي2002- 2011سالهاي

1393،  9، شماره 13دوره سنجانفجله دانشگاه علوم پزشکی رمنادري، زهرا هاشمی، مریم هادويمنور 

سالمت (هاي قرآن در تآمین، حفظ و ارتقاي بعد چهارم سالمت آموزه37
)معنوي

،2حسینیسیدمحمد،1اسماعیلیعباس
مریم،4رضائیانمحسن،3مهدیانفرشته

*5هادوي

شماره،24دوره،1394بهارطب و تزکیه
18تا9صفحه،1
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1386کودکان، مهر ماه بیهوشی در کتاب : تألیفات

سوابق شغلی
26/5/68لغایت 25/5/67از خدمت طرح نیروي انسانی - الف
12/6/76تا21/5/71عضو هیئت علمی پیمانی از -ب
28/11/79تا 13/6/76از استخدام پیمانی - ج
1379بهمن 29آزمایشی از –عضو هیئت علمی رسمی - د
1384مدیر گروه بیهوشی از بهمن ماه -ه
30/7/1393معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی از -و

1385استاد نمونه دانشکده پرستاري و مامایی در سال -6
1386استاد نمونه دانشکده پرستاري و مامایی در سال -7
1386مونه دانشکده پرستاري و مامایی در سال پژوهشگر ن-8
1387معرفی شده در روز نخبگان زن از طرف دانشگاه علوم پزشکی در سال -9

1389پژوهشگر نمونه دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در سال -10
1390پژوهشگر نمونه دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در سال -11
1391نمونه دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در سال پژوهشگر -12
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عضویت در مجامع علمی و پژوهشی-
ریزي استراتژیک امور پژوهشیبرنامهکمیتهعضو 
رفسنجاندانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی و پیراپزشکیپژوهشی مامایی روه گمدیر

رفسنجانپیراپزشکیعضو شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري، مامایی و 
رفسنجانعضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی

1/1/1386از مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانعلمی و ادبی ویراستار 
1387از دي ماه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانسرویراستار 

ویراستار مجله سالمت جامعه
ضو شوراي آموزشی دانشگاهع

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه
هیئت علمیعضو کمیته بدوي انتظامی

و سالمت جامعهJOHEعضو هیئت تحریریه مجله 

:هايویراستاري کتاب
دکتر محسن رضاییانراهنماي جیبی ارزشیابی نقادانه        

بهداشتی                          دکتر محسن رضاییانآموزش گام به گام مقاله نویسی براي متخصصین 
فقر و سالمت                                                                              دکتر محسن رضاییان

دکتر محسن رضائیاناپیدمیولوژي جغرافیایی                                                           
دکتر محسن رضائیاناپیدمیولوژي خودکشی                                                            

نه در دانشگاه موفق باشیم، راهنماي عملی براي دانشجویان                  دکتر محسن رضائیان وچگ
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پژوهشیداوري مقاالت علمی 

زمینه هاي مورد عالقه تحقیقاتی-
کنترل عفونتهاي بیمارستانی- الف
کلیه موارد مربوط به بیهوشی به خصوص بیهوشی کودکان-ب
CCUمراقبت از بیماران بستري در -پ

ICUمراقبت از بیماران بستري در -ت

قلبی ریوياحیاء-ث
بیماران اورژانس - ج

یآموزشهاي شرکت در کارگاه-
تاریخمحل اجرانام کارگاهردیف

20/1/74لغایت19/1/74دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه روش تدریس و ارزشیابی در آموزش پزشکی جامعه نگر1
15/11/77لغایت 13/11/77دانشگاه علوم پزشکی کرمانکارگاه استانی احیاء نوزاد2
5/2/80لغایت 1/2/80پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم کارگاه روش تحقیق3
6/8/81دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه طرح درس4
4/10/82دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانسمینار درد و زایمان بی درد5
20/9/82دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانPower Pointکارگاه آموزشی 6
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8/10/82پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم کارگاه ارزشیابی دانشجو7
8/4/83لغایت 7/4/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانSPSSکارگاه آموزشی نرم افزار 8
10/5/83لغایت3/5/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمفاهیم پایه فناوري اطالعات9

25/5/83لغایت14/5/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)ویندوز(هامدیدیت فایل10
4/6/83لغایت24/5/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)اینترنت(اطالعات ارتباطات11
8/12/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانپزشکیی با تکنولوژي اطالعات و کاربرد در حوزه یسمینار آشنا12
10/9/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه آموزشی ایدز13
11/12/83لغایت10/12/83دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانآموزشیریزي کارگاه برنامه13
25/3/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی ویژه اساتید مشاور دانشجویان14
6/4/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه کاربرد و تهیه مواد و وسایل آموزشی15
12/4/85لغایت 11/4/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانWordکارگاه آموزشی نرم افزار 16
18/4/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانPower pointکارگاه آموزشی نرم افزار17
19/4/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانInternetکارگاه آموزشی 18
31/4/85دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانPublisherکارگاه آموزشی نرم افزار 19
11/5/84لغایت10/5/84دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانSPSSکارگاه نرم افزار 20
15/8/1385دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه طرح تکریم ارباب رجوع21
2/9/1385دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه آموزشی تهیه و کاربرد مواد و وسایل آموزشی22
20/2/86دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانسمینار ازدواج23
16/3/86دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه طرح درس24
10/4/86دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانامتحانیکارگاه ارزشیابی سواالت25
14/4/86لغایت 12/4/86دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانروش تحقیق کیفیمقدماتی کارگاه 26
2/5/85لغایت 31/4کرمانروش تدریس، روش ارزشیابی، طراحی سواالت27
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3/5رفسنجانطراحی کوریکولوم آموزشی، تدوین اهداف آموزشی28
5/5لغایت 4/5یزدمشاوره فرهنگی و علمی دانشجویان29
8/5لغایت 6/5قمکارگاه شئون اسالمی و آداب تعلیم و تعلم30
10/5لغایت 9/5تهراناخالق پزشکی31
11/5شهید بهشتیآشنایی با تحول در آموزش علم پزشکی32
12/5ایراننگارش متون علمی33
15/5/85لغایت13/5ساريروش تحقیق مقدماتی و پیشرفته34
19/5/85لغایت 17/5مشهداستفاده از منابع الکترونیکی35
86/ 6/ 21رفسنجاننویسیکارگاه مقاله 36
4/11/86لغایت 2/11/86رفسنجانهاي زندگی با تأکید بر ارتقاء سالمت روان کارگاه آموزش مهارت37
19/11/86لغایت 17/11/86تهرانالمللی بیهوشی در چشم پزشکیاولین کنگره بین38
23/11/1386رفسنجانهاي پزشکیهاي اولیه و فوریتدوره آموزشی کمک39
2/12/86تا 1/12/86رفسنجان)ص(هاي پیامبر اعظمسمینار بهداشت در آموزه40
25/7/87رفسنجانکارگاه ارزشیابی دانشجو در آموزش بالینی41
27/1/1388و 26رفسنجانکارگاه خالقیت و نوآوري42
30/10/88عصردانشگاه ولیهاي کاذبهاي حقیقی از عرفانشناخت عرفان43
18/11/88رفسنجانICTکارگاه نانوتکنولوژي44
16/5/89رفسنجاناختالالت آب و الکترولیت45
6/8/89رفسنجانهاي کنترل عفونتاستراتژي46
15/10/89رفسنجانOVID, up to date. Ebscoکارگاه 47
16/10/89رفسنجاناي پزشکیکارگاه اخالق حرفه48
14/12/89رفسنجاناياخالق حرفهکارگاه 49
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90/ 9/6لغایت 1/6رفسنجانضیافت اندیشه استادان50
دانشکده پزشکی-رفسنجانسامانه اعضاي هیئت علمی51
1390بهمن 12و 11سالن ذکریا-رفسنجانافزایی اساتیدکارگاه معرفت52
14/2/1391سالن ذکریا-رفسنجانافزایی اساتیدکارگاه معرفت53
4/3/1391نهالستان-رفسنجانهاي مشاورهتکنیک54
اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب55
28may2012دانشکده پزشکی-رفسنجانENDNOTEکارگاه 56
18/8/91رفسنجان، حوزه معاونت بهداشتیمشاوريکارگاه استاد57
1/11/1391و 30/10پرستاريدانشکده کارگاه علم دینی و آینده جهان58
59Writing scientific letter in english8/11/92دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5/12/92دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکارگاه آموزشی رویکردهاي نوین تدریس60
61Clinical key28/2/93و 25/1/93دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کارگاهبرگزاري -
محل ارائهتاریخمبحث ارائه شدهنام کارگاه

سالن ذکریا-رفسنجان22/9/88مشکالت موجود در ویراستاري پژوهشی-علمیداوري مقاالت

داوري مقاالت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_همکاري با مجله علمی

ساعت 70داور کنگره قرآن پژوهی و طب در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به مدت 
در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانهمایش سالمت پسته و پسته سالمداور 
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طرح هاي تحقیقاتی مصوب-
تاریخ همکاران طرحمجري طرحعنوان طرح تحقیقاتیردیف

تصویب
وضعیت طرح

سال و مقایسه آن با 14تا 1بکار رفته براي کودکان له تراشه بررسی اندازه لو1
فرمول استاندارد

پایان یافتهمحمد اهللا توکلی- مریم هادوي

فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روي وسائل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاقهاي 2
عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اعظم -شکراهللا آثار- مریم هادوي
سلطانیهادوي، اشرف 

پایان یافته6/5/81-----

-الکیعلی دصغري–مریم هادوي بررسی علل و عوامل موثر بر مرگ و میر پریناتال3
مریم عابدینی

پایان یافته22/7/83-----

بررسی فراوانی زوجین مبتال به تاالسمی مینور در مراجعه کنندگان به مراکز 4
بهداشت

دالکی، محبوبه هالکویی، صغري علی 
مصدقه شفیعی، مریم هادوي

یافتهپایان حمید بخشی

مند به خطا در بیهوشی عمومی و بررسی تاثیر آن در طراحی و استقرار رویکرد نظام5
1386رفسنجان در سال) ع(ابیطالبابناثر بخشی خدمات بالینی در بیمارستان علی

مهناز حاج ناصر محمدي- مریم هادوي
شایسته -باقري

عسگري

پایان یافته5/10/85

مریم هادوي، وحیدرضا عشوري گذاري تراشهگلودرد ناشی از لولهبررسی اثر غرغره کتامین بر6
دالکیصغري علی

پایان یافته12/8/1387---- ------- 

مقایسه اثر بیحسی نخاعی و بیهوشی عمومی بر درجه حرارت بدن مادر و 7
جراحی سزارین الکتیوآمدهاي نوزادي در عمل پی

مریم هادوي، جعفر شیرازي، مریم 
عابدینی

در حال اجرا12/89---------- 

مریم هادوي، محسن رضائیان، لطفعلی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه دانشجویان8
پور، اشرف سلطانیمهدي

 ----------30/9/90
971/20/9

پایان یافته

در حال اجرا30/9/90---------- اشرف سلطانیدانشجویان نسبت به قرآن و حدیثیدگاه دبررسی 9
پایان یافته15/9/90---------- محسن رضائیان، مریم هادوي، محمد خودکشی و دین اسالم10
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اسدپور
، فاطمه صدرالدینیپور،لطفعلی مهديمروري بر فیزیک روز دادرسی11

، حمید صدرالدینیمریم هادوي
پایان یافته15/9/90---------- 

تعیین میزان رضایتمندي دانشجویان هوشبري از رشته تحصیلی و نگرش آنها در 12
مورد عوامل مؤثر در ادامه تحصیل    

در حال اجرا13/10/90---------- سحر اسماعیلی، مریم هادوي  

ارزیابی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاري، مامایی و 13
1390پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

در حال اجرا13/10/90---------- فاطمه ترابی، مریم هادوي

بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و 14
پیراپزشکی        

13/10/90---------- نجمه رستمی، مریم هادوي
1083/20/9

پایان یافته

میزان رضایتمندي بیماران از تسکین درد پس از عمل جراحی تحت بیهوشی 15
1390در سال ) ع(ابیطالبابنعمومی در بیمارستان علی

13/10/90---------- خانی، مریم هادويزینب حسین
1085/20/9

پایان یافته

علوم بررسی استراتژي هاي یادگیري کلمات انگلیسی در دانشجویان دانشگاه 16
1391پزشکی رفسنجان در سال 

تصویب در زهرا هاشمی، مریم هادوي
دانشکده 

23/5/1391
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی در مورد دو 17

1392روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی در سال 
24/2/92شیما فرهمند هارمی، مریم هادوي

)441/9–

4/3/92(

پایان یافته

بررسی اپیدمیولوژیک آسیبهاي تروماتیک مغز و عوامل مؤثر بر پیامدهاي آن در 18
1391شهرستان رفسنجان در سال 

مرضیه هجینی، مریم هادوي

ساله به اتاق عمل 5تا 1بررسی دیدگاه والدین در مورد نحوه پذیرش کودکان 19
1391پزشکی رفسنجان در سال هاي وابسته به دانشگاه علوم بیمارستان 

الهام خالداري، مریم هادوي

زاي شغلی از دیدگاه کارکنان بیهوشی و اتاق عملبررسی عوامل تنش20
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان هوشبري و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 21
1392رفسنجان نسبت به عوارض گازهاي بیهوشی در سال 

بر تغییرات همودینامیک ناشی از بستن تورنیکه طی سولفات منیزیومبررسی اثر 22
1393اعمال جراحی ارتوپدي تحت بیهوشی عمومی در سال 

19/2/94

شاهدي نمایه شده در پایگاه اینترنتی - دهی مقاالت موردبررسی کیفیت گزارش23
SID بر اساس بیانیهSTROBE

30/10/93

هاي وابسته به دانشگاه علوم موانع ارتباط کالمی پزشک و بیمار در کلینیکبررسی 24
1393پزشکی رفسنجان از دیدگاه بیماران در سال 

30/10/93

ارزیابی درونی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال تحصیلی 25
94-93

25/9/93

مقاوم هاي استافیلوکوك در ایزولهmecaو ermc ،ermaهاي بررسی فراوانی ژن26
) ع(ابیطالب ابنهاي کلینیکی در بیمارستان علیبه کلیندامایسین جدا شده از نمونه

1394رفسنجان در سال 

31/6/93

مقاالت ارائه شده در کنگره ها یا سمینارها- 
ردی
ف

محل برگزاري و نام کنگره یا سمینارنویسندگانعنوان مقاله
تاریخ

فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روي وسائل بیهوشی و 1
مانیتورینگ در اتاقهاي عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

همایش سراسري آسیب شناسی حرفه اي محسن رضاییان-شکراهللا آثار- مریم هادوي
و اجتماعی پرستاري و مامایی

بهمن 21و 20-بیرجند
1383ماه 

سال و 14تا 1تراشه بکار رفته براي کودکان بررسی اندازه لوله 2
مقایسه آن با فرمول استاندارد

دومین کنگره بین المللی بیهوشی و مریم هادوي،مه زاد علیمیان، بهروز زمان
مراقبتهاي ویژه

بهمن 21-23- تهران
1383

بهمن 4-6- تهرانچهارمین کنگره مراقبتهاي پرستاري و صغري علی دالکی، محبوبه هالکویی، مریم دانش آموزان، ایدز، ارتقاء سالمت3
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1384ماماییي،حمید بخشی، مریم عابدینیهادو
بلوغ و برخی عوامل مؤثر بر آن در .بررسی سن اولین قاعدگی4

دانش آموزان سوم راهنمایی
اردیبهشت12تا 8اهوازدانشگاه علوم پزشکی اهوازکنگرهصغري علی دالکی ،محبوبه هالکویی،مریم هادوي

بررسی فراوانی زوجین مبتال به تاالسمی مینور در مراجعه 5
کنندگان به مراکز بهداشت

محبوبه هالکویی، صغري علی دالکی، مصدقه 
شفیعی، مریم هادوي

اهواز کنگره ملی مراقبت از بیماریهاي خاص
16/8 /85

هاي دومین همایش بهداشت و آموزهمریم هادوي، صغري علی دالکیمریم عابدینی، جایگاه خانواده در اسالم و جمهوري اسالمی6
پیامبر

اسفند 2و 1-رفسنجان
1386

سومین همایش پریناتولوژي و سالمت دالکی، مریم عابدینی نژادصغري علیمریم هادوي، پریناتولوژي و سالمت نوزاد7
نوزاد

11لغایت 9زنجان، 
1389تیرماه 

خانواده در شهرستان رفسنجان، سال آموزش جنسی و سالمت 8
1387

زهرا ثقفی، مریم هادوي، فاطمه عبدلی، مصدقه 
شفیعی

هفتمین کنگره سالمت خانواده
سخنرانی

1389دي ماه / تهران

یک -حاملگی ناخواستههاي پیشگیري، فرهنگ اجتماعی،روش9
تحقیق کیفی

سالمت خانوادههفتمین کنگره زهرا ثقفی، مصدقه شفیعی، مریم هادوي
پوستر

1389دي ماه / تهران

پور، مریم هادوي، محسن رضائیان، لطفعلی مهديفریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه دانشجویان10
اشرف سلطانی

کنگره قرآن پژوهی رفسنجان

اشرف سلطانیبررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به قرآن و حدیث11
کنگره قرآن پژوهی رفسنجانمحسن رضائیان، مریم هادوي، محمد اسدپوراسالمخودکشی و دین 12
کنگره قرآن پژوهی رفسنجانپور،   ، مریم هادويلطفعلی مهديمروري بر فیزیک روز دادرسی13
بررسی استراتژي هاي یادگیري کلمات انگلیسی در دانشجویان 14

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مریم هادويزهرا هاشمی، 

موانع آموزش بیمار از دیدگاه مدیران پرستاري در 15
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانبیمارستان

سومین همایش راهکارهاي ارتقاء کیفیت ، مریم هادويخانم سلطانی
خدمات پرستاري و مامایی

21/2/91لغایت 19
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ظلحااز ابخوطیدر کهفبصحااضعیتوتغییرسیربر16
نبدبرجابجاییینامختلفاتثرو اپزشکی

مهدیه امیري دوماري، فرشته حاج علی اشرفی، 
اشرف سلطانیمریم هادوي،

پزشکیمعلوو آنقرملیهمایش
)سمقدمشهد-91همادي (

پوستر

، محسن )مسئول(انیس بلوردي، مریم هادوي اثر غرغره کتامین بر گلودرد پس از عمل17
رضائیان

دومین همایش علمی پژوهشی درون 
دانشگاهی علوم پزشکی رفسنجان

1392اسفند 6پوستر

دانشکدهآخرواولسالهايدانشجویانروانسالمتمقایسه18
آزمون اساسبررفسنجانو پیراپزشکیماماییپرستاري،
SCL90 1391در سال

، )مسئول(اطهره کهوري زاده احمدي، مریم هادوي 
مینا یزدانی، علی خدادادي

دومین همایش علمی پژوهشی درون 
دانشگاهی علوم پزشکی رفسنجان

1392اسفند 6پوستر

19Exploring the role on integrative and
instrumental motivation on English language ...
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دروس تدریس شده-
احیاء قلبی ریوي دانشجویان هوشبري) الف
احیاء قلبی ریوي دانشجویان اتاق عمل) ب
بیهوشی براي دانشجویان پرستاري) ج
احیاء قلبی ریوي دانشجویان پرستاري)  د
)1(روش بیهوشی ) ه

بیهوشی براي دانشجویان کارشناسی پرستاري) ل
بیهوشی براي دانشجویان کارشناسی مامایی) م
دندانپزشکیاداره راه هوایی و احیاء قلبی عروقی براي دانشجویان )ن
هاي ویژه دانشجویان کاردانی هوشبرياصول مراقبت) س
دانشجویان کاردانی هوشبريشناسی پزشکیواژه) ع



١٧

)2(روش بیهوشی ) و
)3(روش بیهوشی ) ز
کارآموزي اتاق عمل بیمارستان مرادي) ح
مارستان علی ابن ابیطالبکارآموزي اتاق عمل بی) ط
کارآموزي اتاق عمل زایشگاه نیک نفس) ي
فوریتهاي یزشکی دانشجویان هوشبري) ك

اداره راه هوایی دانشجویان دندانپزشکی)  ف
داروشناسی اختصاصی)ض
هوشبريکارشناسی دانشجویان هاي اولیه کمک) ق

بیهوشیهاي پس از مراقبت) ظ


