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خودكارآمدي شيزدهي و ارتباط آن با استزس درك شده و قطع تغذيه  : پایان نامه کارشناسی ارشذعنوان 

  1386رآبادي ، سال انحصاري با شيز مادر در دوران نوسادي، بيمارستان اكب

 

چاپ شذه در مجالت علمی پژوهشی داخلی  مقاالت 
 ًؼزیَ. ػیز هادر در هادراى ًخظت سا تغذیَ اًحصاری باقطع بزرطی علل . باطتاًي فزیذٍ، رحمت نژاد ليلی -1

 42-53ؽ  –1390 ػِزیْر 71ػوارٍ , 24پزطتاری ایزاى، جلذ 

خْدكارآهذي ػیزدُي با تغذيَ اًحصاري با ػیز هادر در هادراى ًخظت  بزرطي ارتباط. باطتاًي فزیذٍ، رحمت نژاد ليلی -2

 31-36ؽ  –1390 سهظتاى 1ػوارٍ  .فصلٌاهَ بِذاد. سا

، جِذي فزػتَ، حقاًی حویذ خْدکفایتی ػیزدُی ّ اطتزص درک ػذٍ در رحمت نژاد ليلیباطتاًي فزیذٍ،  -3

 23-9ؽ  –1387تابظتاى  54ػوارٍ , 21د هادراى ًخظت سا،دّ هاٌُاهَ علوی پژُّؼی پزطتاری ایزاى، جل
تأثیز کارگاٍ آهْسػي پزٍ ًاتال بَ ُوزاٍ هؼاّرٍ تلفٌي بز هیشاى تبعیت اس . رحمت نژاد ليلیباطتاًي فزیذٍ،  -4

دّرٍ ُفتن، ػوارٍ اّل، بِار . هاهایی ارّهیَ-فصلٌاهَ داًؼکذٍ پزطتاری. سا¬ًخظتػیزدُي اًحصاري سًاى 
 7-1، ؽ 1388

با  اطتزص درک ػذٍبزرطی ارتباط خلق خلق هٌفی ّ . رحمت نژاد ليلی، ٍ، هحوذي يگاًَ الدىباطتاًي فزیذ -5

عْاهل دهْگزافیگ در سًاى هزاجعَ کٌٌذٍ بَ درهاًگاٍ ُای تٌظین خاًْادٍ ّ هتقاضی هصزف قزؽ ُای 
، ؽ 1388 تاىتابض، دّمدّرٍ ُفتن، ػوارٍ . هاهایی ارّهیَ-فصلٌاهَ داًؼکذٍ پزطتاری .پیؼگیزی اس بارداری

88-81 

بزرطی عْاهل هْثز بز افت . ًصزالَ جباری ليلی رحمت نژاد،بِلْل رحیوی، ًزجض کاظوی، یْطف هحوذ پْر،  -6

هجلَ .  1390تحصیلی اس دیذگاٍ داًؼجْیاى داًؼکذٍ پیزاپشػکی داًؼگاٍ علْم پشػکی ارّهیَ طال 
  614-621، ؽ 1392باى آ .داًؼکذٍ پزطتاری ّ هاهايی ارّهیَ، دّرٍ ياسدُن، ػوارٍ ُؼتن

هجلَ . هٌبع کٌتزل طالهت در سًاى هبتال بَ دیابت بارداری. ، فزیذٍ باطتاًیلیلی رحمت نژادضزابی، رويا  -7

   72-82، ؽ 1392ػوارٍ اّل، فزّردیي دّرٍ یاسدُن،  داًؼکذٍ پزطتاری ّ هاهايی ارّهیَ،
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: خالصه مقاالت چاپ شذه در کنگره هاي داخلی و خارجی
  2007ارائه مقاله در كنگره مديريت ريسك و طب پيشگيري، مالزي  -1

 1389، اروميه همايش سالمت باروري و تنظيم خانوادهدر  ارائه مقاله -2

 كنگره پژوهش هاي كاربردي در سرطان هاي شايع ايران -3

 

  آموزشیسابقه 

  سال 8دانشگاه علوم پسشکی ارومیه به مذت مختلف آموزشی گروه مامایی فیلذهای در  مربیگریسابقه  -1 

 

 دوره هاي آموزشی
  ICDLگذراندن تمامي دوره هاي  -1

کٌگزٍ هلی ُوایغ طالهت بارّری ّ تٌظین خاًْادٍ، ) شزكت در كنگزه ها و كارگاههاي آموسشي  -4

فزاًض یک رّسٍ تؼخیؾ، درهاى ّ هؼاّرٍ طویٌار آهادگی سایواى فیشیْلْیک آطاى، کيطالهت خاًْدٍ، 
رّع تذريض ، هقالَ ، کارگاٍ آهْسػی ایوٌی بیوار، کارگاٍ آهْسػی آهار ّ دادٍ پزداسی، طزطاى پظتاى

 ( ...ّ ًْيظي ، رّع تحقیق 

 

: داوري مقاالت
 دانشکده پرستاری و مامايی ارومیوداور مجلو 

عضو کمیتو علمی دومین ىمایش کشوری ایمنی بیمار 

 


