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  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  1393الی مهرماه سال  1392لیست مقاالت ازمهر ماه سال  –دفتر پژوهش در آموزش 

  عنوان مقاله  ردیف

 مارستانیب یپرستاران از فضاي اخالق درك زانیم یبررس .باريیجو الی، ل3افشار  حکمت ترای، م*2کالنتري  الی، سه1 یجالل بهیط  1

  72-65ص   1392،سال1 چهارم،شماره دوره جنتاشاپیر، پژوهشی علمی دوماهنامه

، دکتر آزاد رضا منصوریان  بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص )نویسنده مسئول (مریم فغانی ، دکتر لیال جویباري ، دکتر اکرم ثناگو   2

،  1392، زمستان  12، شماره 6مجله ي توسعه ي آموزش در علوم پزشکی دوره ي 1390در سال  DRREM)مدل ( جو آموزشی 

  50تا  43صفحات 

یک مطالعه : ژاد، علی دهقانی، اکرم ثناگو،تبیین دالیل گرایش و عدم گرایش به مراقبت از بیماران در تجربیات دانشجویانلیلی مصلی ن   3

  1392-)37پیاپی ( 1مجله مراقبت هاي نوین ، سال دهم، شماره /کیفی 

دیدگاه دانشجویان : احیاي رویکرد مرجعیت علمی در ایران. حکمت افشار میترا، کالنتري سهیال، ثناگو اکرم، مهستی جویباري لیال  4

  )125-132)(1392. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت. تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

دکتر صمد .به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستانبررسی ارتباط سرمایه ي فرهنگی با انگیزه ورود   5

تابستان  14شماره  7مجله ي توسعه آموزش در علوم پزشکی دوره .ایزدي، دکتر لیال جویباري، فریبا بیکی، دکتر حجت صفار حیدري

  19تا 11،ص93

 آموزش نظام ونوسازي درتحول دانشجویان نقش :است جوکلیدهرتغییريدانش مشارکت .3ثناگو ،اکرم2،لیالجویباري 1 نوملی مهین  6

،   59-50گام هاي توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،  دوره دهم، شماره اول، ص . پزشکی

1392  

7  Akramsanagoo, leilamahastijouybari .samiehghana . JavadSadeghiAlha-Abadi, Masood Rahimi3, 

SadeghSedghi, Seyyed Hamid Sharifnia4.Students' Attitude towards Note-taking and Reading. FMEJ 3;3 m u 

ms.ac.ir/j-fmej SEPTEMBER 22, 2013 

8  NajmehShahini, AkramSanagoo, Leila MahastiJouybari,Communication Skills and Professionalism: The Self-

Assessment of Golestan University of Medical Sciences' Students. FMEJ 3;3 mums.ac.ir/j-fmej SEPTEMBER 

ملیکا مهدوي، فرزانه مختاري، دکتر ثناگو، علیرضا .تبیین تجربیات اساتید از یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش هاي نظري و بالینی   9

دانشگاه علوم پزشکی  -92آبان 30اولین سمینار سراسري یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی .شریعتی، دکتر لیال جویباري

 تهران
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ملیکا مهدوي، فرزانه مختاري، ، دکتر لیال . .تبیین تجربیات دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علوم پزشکی از یادگیري مبتنی بر تیم   10

  ندانشگاه علوم پزشکی تهرا -92آبان 30ار سراسري یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکیاولین سمین. دکتر ثناگو. جویباري

11  The student s experiences of learning in group: An example of golestan university of medical sciences 
olympiad student s. Malihehalheooz,bitajavan, mina dazi, . 

 Malihehmakhtoom,akramsanagoo,leylajobari دانشگاه علوم پزشکی تهران -92آبان 30  

آموزش مبتنی بر تیم از طریق توسعه یک فرامدل ترکیبی بر اساس مدل هاي پرسید، اعتقاد بهداشتی و بزنف جهت ارائه درس آموزش   12

هاشم حشمتی، محمدجواد .زمینه آموزش بهداشت و پژوهشبهداشت به منظور فراتوانمندسازي دانشجویان رشته هاي بهداشت در 

دانشگاه  -92آبان 30اولین سمینار سراسري یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی. کبیر،ناصر بهنام پور، محمدرضا قنبري

 علوم پزشکی تهران

اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ارتباط بین ارائه طرح درس و مشارکت دانشجویان در نظام آموزشی از دیدگاه   13

دانشگاه علوم  -92آبان 30پوستر، اولین سمینار سراسري یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی-دکتر اکرم ثناگو.1392سال 

  پزشکی تهران

ششمین سمینار .اکرم ثناگو، لیال جویباري محسن فتحی، مرضیه یازرلو، حمید شریفی نیا،.بررسی اضطراب مرگ در بیماران همودیالیزي  14

  1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .کشوري پرستار و ماما

مریم چهره گشا، اکرم ثناگو،اعظم . معناي زندگی در بیماران مبتال به سرطان و ارتباط آن با مشخصه هاي دموگرافیک و بالینی بیماران  15

  .1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .سمینار کشوري پرستار و ماما محمدي ششمین

دکتر صمد . بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  16

دانشکده پرستاري و مامایی .ششمین سمینار کشوري پرستار و ماما. صفار حیدري ایزدي،فریبا بیکی،دکتر لیال  جویباري، دکتر حجت

  1392دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر 

17  Prespective of university student s of academic discipline: fair or unfair. 

maryammansoorbostani,yuneskor,akramsanagoo, leilajouybari, دانشکده .ششمین سمینار کشوري پرستار و ماما 

1392پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر   

18  Explaining the experiences of student s participating in scientific olympiad of team based 
learning,melikamahdavi,farzanehmokhtari,leilajoubari,akramsasgoo  

1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .ششمین سمینار کشوري پرستار و ماما  

 لیالجویباري، مسلم حسام، حسین نصیري، علیکاوسی،.تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صالحیت پرستاران بر پیامدهاي ناشی از احیاء  19

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .ششمین سمینار کشوري پرستار و ماما .علیرضا شریعتی اکرم ثناگو،

1392  

ملیحه مختوم،ملیحه نوري،محمدتقی مجنی،سونا جعفر باي،اکرم .بررسی نگرش پرستاران به معنویت و مراقبت معنوي در بالین بیمار  20

  1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .ر و ماماششمین سمینار کشوري پرستا .ثناگو،لیالجویباري

21  The spiritual health of nursing student s of golestan university of medical 
sciences.malihehmakhtom,malihehnoori,mohamadtaghimojeni,sonayalatjafarbay.akramsanagoo,leilajoiba
ri. 

1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .ششمین سمینار کشوري پرستار و ماما   

ششمین سمینار  .اعظم محمدي،اکرمثناگو،لیالجویباري. به بیماران) تشخیص سرطان(نگرش دانشجویان پرستاري به ابالغ خبر بد  22

  1392دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهر .کشوري پرستار و ماما

سیدغدیر حسینی، .1392بررسی مقایسه اي سبک زندگی در بیماران مبتال به پرفشاري خون با جمعیت سالم شهر گرگان در سال   23

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان .ي پرستار و ماماششمین سمینار کشور .ملیحه مختوم، دکتر لیال جویباري

  1392مهر 

24  Relation of educational justice with tiredenss of study ingraduated student s in madical university of 

golestanbitajavan,hashemheshmati,leila m jouibari. م پزشکی تهراندانشگاه علو -92آبان 30   
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25  Evaluation of student s educational equity among midwifery student s of golestan university of medical 

sciences in 2014.fatemeh azadikhah,fatemehmehravar,akramsansgu, leila m jouybari. . دانشگاه  -92آبان 30 

 علوم پزشکی تهران

26  Statement of student s experience based on group student  and learnig in medical university of 
golestan.malihe alhevazTbita javan,mina dazhi, malihe makhtoom,leil JOIBARI, SAHAR PARAND 

DAVAJI.POSTER.FUTURE OF MEDICAL EDUCATION JOURNAL.FEBRURY 2014 

پانزدهمین .لیال پاداش اکرم نوده شریفی،. پزشکی مبتنی بر شواهد جهت ارتقاء توانمندي هاي دستیاران جدیدالورودموزشی دوره آ  27

 1393همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت 

فاطمه محمدزاده،لیال .غددنحوه اجراي مقررات تشویق و تنبیه آموزشی برنامه ریزي شده در دستیاران داخلی در زمینه بیماریهاي شایع   28

  1393پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت . پاداش

لیال پاداش، رقیه گلشا پانزدهمین همایش کشوري آموزش . ارتقاي کیفی آموزش بالینی از طریق نقشه مفهومی تشخیصی و قانون آکام  29

  1393علوم پزشکی،اردیبهشت 

. الهام مبشري، لیال پاداش .الینی پایه و پرونده نویسی در بخش زنان و زایمان از طریق خودارزیابی فراگیرانارتقاي کیفی صالحیتهاي ب  30

  1393اردیبهشت  پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،

همایش کشوري آموزش  پانزدهمین. لیال پاداش. معیارهایی جهت ارزیابی اصول اخالق تدریس در محورهاي استاد با خود ، دانشجویان  31

  1393علوم پزشکی،اردیبهشت 

نگار برومند، لیال . در معاینات فیزیکی چشم براي داشجویان پزشکی مقطع کاراموزي ))راهنماي مطالعه(( آماده سازي و به کارگیري  32

  1393اردیبهشت  پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،. پاداش،رقیه گلشا

نادر .1389دانشجویان پرستاري دانشگاه  علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخالق حرفه اي اساتید در سال بررسی دیدگاه   33

ندا جمالی  نوشین بهشتی پور، فریبا قدس بین، میترا حکمت افشار، سامیه غنا، حمید شریف نیا، ،فرخنده شریف آقاخانی،

  1393پزشکی،اردیبهشت پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم .مقدم

در ایجاد عوارض محل پانچ شریانی در بیماران آنژیوگرافی شده قلبی 16بررسی و مقایسه دو روش نیدل ساب کالوین و انژیوکت   34

پانزدهمین همایش کشوري آموزش . اکرم ثناگو، اعظم محمدي عادله قره طغانی،.1392کردکوي در سال  )ع( بیمارستان امیرالمومنین

  1393پزشکی،اردیبهشت علوم 

اثربخشی آموزش راهبردهاي مطالعه و یادگیري بر میزان یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکسی   35

  1393پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت . صدیقه نیازي،اکرم ثناگو،عابد نوري، ادریس طریک.گلستان

، یک )ع(دیدگاه مربیان کاراموزي عرصه دانشجویان علوم پزشکی در رابطه با اخالق حرفه اي در بیمارستان امیرالمومنین بررسی   36

پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت . عادله قره طغانی، اعظم محمدي، اکرم ثناگو.مقطعی-مطالعه توصیفی

1393  

. 91- 92تقاي دستیاري قبل و بعد از مداخله آموزشی در دانشکده پزشکی گرگان طی سال تحصیلی مقایسه کیفیت سئواالت آزمون ار  37

  1393پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت 

محمدرضا یوسفی، محمدحسین . مطالعه کیفی -رویکرد و عملکرد اعضاي هیات علمی بالینی تمام وقت دانشکده پزطشکی گرگان  38

  1393پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی،اردیبهشت . یامک رجاییتازیکی،س

آموزشی در کیفیت آموزش اساتید . در مورد نقش فناوري هاي جدید) ع(بررسی دیدگاه دانشجویان کاراموز در بیمارستان امیرالمومنین  39

پانزدهمین همایش کشوري . و، عادله قره طغانیاعظم محمدي، اکرم ثناگ.1392دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان در سال 

  1393آموزش علوم پزشکی، اردیبهشت 

پوستر  -خواه فاطمه آزادي - 1392بررسی عدالت اموزشی از دیدگاه دانشجویان مامایی داشگاه علوم پزشکی گلستان در سال   40

 - علوم پزشکی خراسان شمالاولین همایش کشوري روش هاي یادگیري و یاددهی در حوزه دانشگاه .الکترونیک

  1393اردیبهشت31الی30بجنورد

پوستر  -متین محمودبیک .بیایید تا طرحی نو دراندازیم :ها تبیین تجربیات دانشجویان مامایی از موسسه آموزشی بودن بیمارستان  41
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- شمال اولین همایش کشوري روش هاي یادگیري و یاددهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی خراسان.الکترونیک

  1393اردیبهشت31الی30بجنورد

اولین همایش کشوري روش هاي یادگیري و .پوستر الکترونیک - . فعالیتهاي دانشجویان علوم پزشکی در فرایند یادگیري و یاددهی  42

  1393اردیبهشت31الی30بجنورد-یاددهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

اولین -پوستر شفاهی .سحر پران  دوجی.ستفاده از مشاهده براي کسب مهارت در بخش زنان و زایمانا: تبیین تجربه یادگیري در بالین  43

  1393اردیبهشت31الی30بجنورد-همایش کشوري روش هاي یادگیري و یاددهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نسیم .خودارزیابی در دانشجویان علوم پزشکی گلستان  نتایج یک: بررسی آداب و وظایف اسالمی در دانش آموختن و قرائت درس  44

- اولین همایش کشوري روش هاي یادگیري و یاددهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.پوستر الکترونیک. کلبعلی

  1393اردیبهشت 31الی30بجنورد

لیال پاداش، اکرم نوده شریفی، لیال . آموزشی درمانیضرورت تبیین آموزش اخالق بالینی در امور حرفه اي دستیاران بالینی مراکز   45

  1393پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی یزد. جویباري

لیال جویباري، اکرم ثناگو، سامیه غنا، الهام . ارائه تجربه موفق شش سال استفاده آموزشی از تارنوشت ها: از کالس درس تا جامعه  46

پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی . دالرام موسوي، سیدمحسن حسینی نژاد خوري، محمدرضا هاشم پور، سیده

  1393یزد

پانزدهمین . سیاك رجایی، اکرم ثناگو، لیال جویباري، مهین نوملی، اکرم نوده شریفی. ارزشیابی اساتید بر اساس آموزه هاي اسالمی  47

  1393همایش کشوري آموزش علوم پزشکی یزد

پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم . اعظم محمدي، اکرم ثناگو، لیال جویباري. مردم نگاري: مردم قرق استان گلستان طب عامیانه  48

  1393 پزشکی یزد

فائزه . نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان از عوامل موثر در خصوص طرح درس با استفاده از مدل بزنف تبیین آگاهی و  49

  1393هاشم حشمتی، فاطمه مهراور، لیال جویباري، اکرم ثناگو پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی یزد مهقانی، بیتا جوان،

عادله قره طغانی، لیال جویباري، اعظوم محمدي، . کردکوي) ع(بررسی نیازهاي اموزشی بیماران بستري در بیمارستان امیرالمومنین  50
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