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 :ي علميشركت فعال در همایشها

 سخنرانی :ارائه مقاله بصورت – الف

بررسي تاثیر حمايت رواني ،فیزيكاي و آموزشاي  بحری نرجس ، لطیف نژاد رباب ، عبداللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب اهلل . -1

و دمات وآماوزش پرساتاری سمینارسراساری كیفیات در خاماما طي مراحل لیبر بر شدت درد زايمان خانمهای نخسات بااردار 
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بحری نرجس ، آذركردار زهرا ،تسلیمي آمنه ،ساالری اكرم ،قالح نیا راحله .بررسي میزان شیوع و رتبه بندی عوامل  -2

دانشگاه علوم ، 1380ديماه  12-13سمینار سراسری اورژانسها،اتیولوژيك منجر به سزارين اورژانس در شهرستان گناباد. 

 .شهدپزشكي م

، لطیف نژاد رباب ، عبداللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب اهلل .بررسي تاثیر حمايت مداوم حرفه ای طي  ی نرجسبحر -3

 4فروردين لغايت 31اولین همايش كشوری مامايي ،مراحل لیبر بر تصورات و میزان رضايت زنان نخست باردار از تجربه زايمان .

 .كي تهران،دانشگاه علوم پزش1381ارديبهشت 

بررسي تاثیر حمايت رواني ،فیزيكي و آموزشي  بحری نرجس ، لطیف نژاد رباب ، عبداللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب اهلل . -4

اريبهشت  25-26سمینار بارداری و زايمان ايمن ،.ماما طي مراحل لیبر بر شدت درد زايمان خانمهای نخست باردار 

 .نگاه علوم پزشكي گلستا،دانش1381

شاد علي .يائسگي ،بحران س مت رواني در خانواده :نقش آموزش بهداشت در كنترل ع ئم رواني خانمهای نرجس ،دلبحری  -5

 .،دانشگاه علوم پزشكي بابل1382خردادماه  21همايش سراسری بحران در خانواده،يائسه .

ه زايمان ني بر میزا رضايت خانمها از تجربمراحل زايماو رواني با مادر طي  بحری نرجس .بررسي تاثیر برقراری ارتباط روحي -6

 .،اراك1382اسفندماه  5-6همايش سراسری ارتباط در خدمات يهداشتي و درماني ، .

بحری نرجس ،دلشاد علي .بررسي نقش افزايش آگاهي همسران در مورد يائسگي بر بهداشت رواني دوران يائسگي زنان  -7

 .وم پزشكي ايران، دانشگاه عل 1383خرداد ماه  19-21و مامايي،نگره سراسری پرستاری سومین ك.

بحری نرجس ،دلشاد علي .بررسي نقش اط ع رساني در مورد يائسگي بر بهبود س مت رواني دوران سالمندی زنان .  -8

 .ي اقفهان، دانشگاه علوم پزشك1383ديماه  22-23همايش سراسری سالمندی و پزشكي سالمندان ،
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سیب های حرفه ای پنهان دررشته های آرا ،قرچه معصومه .فرسودگي شغلي :نرجس ،عطارباشي زه بحریمريم ، مقیمیان -9

، د    1383بهمن ماه  20-21همايش سراسری آسیب شناسي حرفه ای و اجتماعي پرستاری و مامايي،مامايي و پرستاری .

 .انشگاه علوم پزشكي بیرجند
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 گناباد .

عطاردی  علیرضا ، بحری نرجس ، شمس هدايت ا... ،باقرزاده وجیهه سادات . جايگاه و قداست فرهنگ شاهید و شاهادت از  -18

 ،گناباد. 87يادواره شهدای جامعه پزشكي ،اسفند ماه همايش منطقه ای ديدگاه قران و احاديث ، 

سیدانس و رتبه بندی عوامل اتیولوژيك منجر به سزارين در خانمهای باردار مراجعه كننده به ي انبررسنرجس ، بحری  -19

-18.هشتمین كنگره بین المللي زنان و مامايي ايران ، انجمن متخصصین زنان و مامايي ايران ،  بهمن گناباد . 22بیمارستان 

 .1389آبانماه  14

 

اثیر يك برنامه مدون آموزشي در مورد بهداشات دهاان و دنادان ی نرجس. بررسي تين، بحرنسر بحریيلیاتي حمیدرضا ،ا – 20

بر میزان آگاهي ،نگرش و عملكرد خانمهای باردار. اولین كنگره ملي مطالعات اپیادمیولوژيك باالیني در دندانپزشاكي ، دانشاگاه 

 .1388آذرماه  4-6علوم پزشكي كرمان، 



،بحاری نارجس . تجاارب روحاي ساالمندان در حسیني حبیب اهلل ، قالحي شايسته حیدر علي ، الروند شهین ، عابدی سا -21

 28-30فرايند اسكان در سرای سالمندان . دومین همايش تحقیقات كیفاي در علاوم سا مت ، دانشاگاه علاوم پزشاكي كرماان،

 .1388بهمن 

اط وضعیت اعتیاد به اينترنت و ارتب علي. بررسي دق مقدم لی ، اكراميخدادوست لیلي،محمدزاده ج ل،بحری نرجس، قا-22

آن با س مت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد. ششمین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق 

 ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1389آذرماه  11-12كشور، 

واده قبل از سهای مشاوره تنظیم خان. اررزيابي كیفیت ك  دری سمیه ،خديو میتراساالروند شهین ، بحری نرجس ،حی -83

.دومین همايش سراسری 1389ر سال مراجعه كننده به مركز بهداشتي شهید فیاض بخش دازدواج از ديدگاه زوجین 

 .1389اسفندماه  7-9راهكارهای ارتقای كیفیت خدمات پرستاری و مامايي . دانشگاه علوم پزشكي يزد، 

حیدری سمیه ،خديو میترا . بررسي میزان رضايتمندی زوجین از كیفیت ك سهای ساالروند شهین ، بحری نرجس ،  -84

ن المللي زنان و مامايي ايران ، انجمن متخصصین زنان و مامايي ايران ، آبان ماه مشاوره قبل از ازدواج . نهمین كنگره بی

1390 

اعتیاد به اينترنت و ارتباط آن باا سا مت روان در دانشاجويان دانشاگاه  وضعیت لیلي خدادوست،ج ل محمدزاده .بررسي  -85

بین المللاي(، دانشاگاه علاوم –ايران )ملي  علوم پزشكي گناباد.دوازدهمین كنگره سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي

 .1390شهريور ماه  15-18پزشكي اقفهان ،

 

 پوستر:ارائه مقاله بصورت  -ب

بررسي تاثیر حمايت رواني ،فیزيكي و  نژاد رباب ، عبداللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب اهلل . ، لطیفبحری نرجس  -1

سمینار سراسری رفتاری و پاسخهای فیزيولوژيك خانمهای نخست باردار آموزشي مادر طي مراحل زايماني بر عكس العمل های 

 .ازكي شیر،دانشگاه علوم پزش1381ارديبهشت ماه  24-26س مت زنان ، 

بحری نرجس ، دلشاد علي . بررسي تاثیر يك برنامه مدون آموزشي در مورد ماهیت ،ع ئم و عوارض يائسگي به همسران  -2

،دانشگاه 1381مهرماه  9-10وران يائسگي .    كنگره بررسي مسائل سالمندی در ايران و جهان،بر میزان اضطراب و افسردگي د

 .علوم بهزيستي و توانبخشي 

بررسي تاثیر حمايت رواني و آموزشي  لطیف نژاد رباب ، عبداللهیان ابراهیم ، اسماعیلي حبیب اهلل . نرجس ،بحری  -3

سمینار بارداری و زايمان اری و پاسخهای فیزيولوژيك خانمهای نخست باردار مادر طي مراحل زايماني بر عكس العمل های رفت

 .ستان،دانشگاه علوم پزشكي گل1381اريبهشت  25-26ايمن ،

سمینار بحری نرجس ،دلشاد علي  . نقش برنامه آموزشي مدون در مورد يائسگي بر بهداشت روان دوران سالمندی زنان . -4

 .،دانشكده پرستاری آبادان1382اسفندماه 5-6سراسری س مت ،پرستار و جامعه،

ك آزمون بالیني جرای يبحری نرجس ، بحری نسرين ، خديوزاده طلعت .بررسي میزان رضايت آزمون شوندگان از ا -5

همايش سراسری آموزش نوين در پرستاری و ( در ارزشیابي مهارتهای حیات بخش ماماروستاها .OSCEساختاردار عیني )

 .،دانشگاه علوم پزشكي اقفهان1382ماه  بهمن 28-29مامايي، 



نان دوران سالمندی ن در زدلشاد علي ،بحری نرجس .بررسي نقش برنامه آموزش مدون در مورد يائسگي بر بهداشت روا -6

  .،دانشگاه شهید بهشتي1383ارديبهشت ماه  28-30خستین كنگره آسیب شناسي خانواده،ن

هانشیر  . مقايسه میزان افسردگي پس از زايمان طبیعي و سزارين اورژانسي هاديزاده فاطمه ، بحری نرجس ،توكلي زاده ج -7

ايش سراسری آسیب شناسي حرفه ای و همن شهرستان گناباد. همب 22ن در خانمهای نخست باردار مراجعه كننده به بیمارستا

 .،دانشگاه علوم پزشكي بیرجند1383بهمن ماه  20-21اجتماعي پرستاری و مامايي،

دی الله ،عطاردی علیرضا ، بحری نرگس ، فروتن راضیه .بررسي مقايسه ای استفاده از راهبردهای يادگیری حسیني شهی -8

همايش سراسری راهكارهای ارتقاء كیفیت خدمات پرستاری آموزش در دانشجويان علوم پزشكي .  اء سطحبه عنوان راهكار ارتق

 .شهید قدوقي يزد  ، دانشگاه علوم پزشكي  1383اسفندماه  11-13و مامايي ، 

اورژانسي زارين هاديزاده فاطمه ، بحری نرجس ،توكلي زاده جهانشیر  . مقايسه میزان افسردگي پس از زايمان طبیعي و س -10

همايش سراسری راهكارهای ارتقاء كیفیت بهمن شهرستان گناباد . 22در خانمهای نخست باردار مراجعه كننده به بیمارستان 

 .، دانشگاه علوم پزشكي   شهید قدوقي يزد 1383اسفندماه  11-13امايي ، خدمات پرستاری و م

اولین همايش سراسری انجمن  فسردگي در دوران يائسگي . ی از ابحری نرجس ، دلشاد علي ، عسكری فريبا . پیشگیر -11

 .شكي مشهد،دانشگاه علوم پز1385مرداد ماه  25شاخه خراسان ، –متخصصین زنان ،مامايي و نازايي ايران 

رداری بحری نرجس ، شماعیان نازنین .بررسي مقايسه ای نگرش و عملكرد زنان نسبت به برنامه های تنظیم خانواده در با -12

، باشگاه پژوهشگران  1385بهمن ماه  16-17پنجمین همايش سراسری علوم پزشكي ، های ناخواسته و برنامه ريزی شده . 

 .شاهرودجوان دانشگاه آزاد اس مي واحد 

بحری نرجس ، نازنین شماعیان . بررسي تاثیر مراقبت فرد به فرد مامايي طي مراحل زايماني برس مت رواني پس از  -13

، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس مي  1385بهمن ماه  16-17پنجمین همايش سراسری علوم پزشكي ، .  زايمان

 .واحد شاهرود

ن ، بحری نرجس ، حسیني شهیدی الله  .بررسي تاثیر وضعیت مادران طي لیبر بر شدت درد مرحله شماعیان رضوی نازنی -14

دانشگاه علوم   1386ارديبهشت ماه  13-14نه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران، سالیا هفتمین همايش علمياول زايمان . 

 .پزشكي تبريز

سمینار ملي زن،بهداشت ي تاثیر روش زايمان بر الگوی شیردهي مادران.دلشاد علي ، عسكری فريبا ، بحری نرجس . بررس -15

 .مرند واحد–، دانشگاه آزاد اس مي 1386شتارديبه 15؛  ،س متي

وضعیت س مت رواني در خانمهای  بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و    شماعیان نازنین ، عسكری فريبا  ، بحری نرجس ،  -16

 .، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1386تیرماه  12-14س مت زنان با محوريت خانواده سالم ، دومین همايش ارتقاء. شاغل 

دومین . با ،مقايسه میزان افسردگي پس از زايمان  طبیعي و سزارين اورژانسي ری فريهاديزاده فاطمه ،بحری نرجس ،عسك -17

 .، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1386تیرماه  12-14همايش ارتقاء س مت زنان با محوريت خانواده سالم ،

دومین . ارداری وران ببحری نرجس، بحری نسرين، عسكری فريبا، بررسي تاثیر وقوع بارداری ناخواسته  بر بهداشت د -18

 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ،1386تیرماه  12-14همايش ارتقاء س مت زنان با محوريت خانواده سالم ،



دومین باب .بررسي تاثیر حمايت عاطفي مادران طي مراحل زايماني بر ارتباط مادر و نوزاد . بحری نرجس ، لطیف نژاد ر -19

 .، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1386تیرماه  12-14واده سالم ،يت خانهمايش ارتقاء س مت زنان با محور

سگي بر س مت رواني دوران يائسگي بحری نرجس ، دلشاد علي ، هاديزاده فاطمه . بررسي تاثیر اط ع رساني در مورد يائ -20

 .شكي مشهدلوم پز، دانشگاه ع1386تیرماه  12-14دومین همايش ارتقاء س مت زنان با محوريت خانواده سالم ،.

آبانماه 3-1كنگره سالمندی ،بحری نرجس .بررسي ارتباط شدت ع ئم منوپوز و میزان افسردگي در دوران يائسگي .  -21

 .شكي كاشان،دانشگاه علوم پز1386

 يمان .اجتماعي پیرامون مراقبتهای دوران پس از زا –عسكری فريبا ، عسكری نیلوفر ، بحری نرجس . باورهای فرهنگي - – 22

 .،دانشگاه علوم پزشكي اقفهان1386آذرماه 7-6اولین همايش سراسری علوم انساني و س مت ،

 .میزان افسردگي پس از زايمان  طبیعي و سزارين اورژانسي  مقايسه هاديزاه فاطمه ، بحری نرجس ، عسكری فريبا . -23

  .، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386ماه هفتمین كنگره بین المللي بیماريهای زنان و مامايي ايران . آبان

بحری نرجس ، بحری نسرين،خديوزاده طلعت .بررسي میزان رضايت آزمون شوندگان ازاجرای يك آزمون بالیني   -24

 .1387تیرماه  24-26اردار عیني . همايش كشوری ايده های نو در پرستاری و مامايي،ياسوج ، ساخت

بررسي تاثیر برنامه مدون آموزش  مهارت  بر میزان مهارت های حیات  طلعت . يوزادهبحری نرجس ، بحری نسرين ، خد -25

 1387.تیرماه  24-26همايش كشوری ايده های نو در پرستاری و مامايي،ياسوج ،  . بخش مامايي

ش ي آموز.سومین كنگره ملشت بر ارتقاء س مت زنان سالمند بررسي تاثیر آموزش بهدابحری نرجس ، دلشاد علي .  -26

 .1387آبانماه  7-9بهداشت و ارتقاء س مت ، همدان ، 

شده توسط زنان واقع در بررسي تاثیر آموزش يائسگي به همسران بر حمايت اجتماعي درك  دلشاد علي ، بحری نرجس. -27

 .1387اه آبانم 7-9. سومین كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء س مت ، همدان ،  لي يائسگي در شهر گنابادا حو

بروز افسردگي در زنان يائسه بحری نرجس، بحری نسرين ، دلشاد علي . آيا اجرای برنامه های  آموزشي میتواند از  -28

يش منطقه ای علمي كاربردی عوامل خطر موثر در بیماريهای غیر واگیر،دانشگاه علوم پزشكي ،اولین هما "پیشگیری كند؟ 

 .  1388ارديبهشت  16-17مشهد،

رين، بحری نرجس ، حسیني شهیدی الله .  بررسي عوامل خطر در بیماران مبت  به انفاركتوس حاد میوكارد حری نسب -29

ن گناباد. اولین همايش منطقه ای علمي كاربردی عوامل خطر موثر در بهم 22بیمارستان  CCUمراجعه كننده به بخش 

 .  1388يبهشت ارد 16-17بیماريهای غیر واگیر،دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

بحری نرجس، بحری نسرين ، ساالروند شهین . تاثیر اجرای يك روش نوين آموزش تلفیقي در افزايش سطح مهارتهای  -30

مرداد ماه  14-15ايش سراسری آموزش بالیني در پرستاری و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ، بالیني مامايي .اولین هم

1388. 

جهانشیر ، بحری نرجس . ارتباط باورهای كنترل س مت و سبك زندگي در زنان باردار. زاده  مشكي مهدی ،توكلي -31

 .1389تیرماه  22-24 ششمین كنگره اپیدمیولوزی ايران، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،



32- Sadeghi H,Akaberi A,Bahri N,Jamshidimanesh M. The study of relationship between pre-

induction cervical dilatation and induction success. 16th national and 1st international congress 

on reproductive medicin.March 3-5 ,2010.Shiraz-Iran.  

رحماني خديجه ،رستگارمنش قالحه ،داودی فريماني سمانه ،بحری نرجس . بررسي نگرش مادران نسبت به وجود  -33

. يازدهمین 1386ايماني در خانمهای باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر گناباد در سال راحل زهمراهي حین م

 بندرعباس. هرمزگان، ، دانشگاه علوم پزشكي 1389ي كشور، ارديبهشت  ماه كنگره سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشك

ايماني بر ارتباط مادر و نوزاد. سومین همايش سراسری راحل زبحری نرجس. بررسي تاثیر حمايت عاطفي مادر طي م -34

 .1389تیرماه  9-11س مت نوزادان و پريناتولوژی ايران ، دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، 

زهرا،خدادوست لیلي، شعباني منا، سلطاني مهنه مهديه، عسكری فريبا، بحری نرجس. آگاهي و نگرش پرسنل زروندی  -35

 11-12ششمین همايش سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور، ه زايمان بي درد .راجع ببهداشتي درماني 

 ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1389آذرماه 

ین، ذاكری تكتم، رحماني بیلندی رقیه، بحری نرجس. بررسي مقايسه آمنیوتومي زودرس و ديررس بر پیامد خوازه سیم -36

، دانشگاه 1389آذرماه  11-12مايش سالیانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور، شمین هشزايمان زنان نخست زا. 

 علوم پزشكي گناباد. 

رجس، امیری مصطفي، ساالروند شهین ، محبي سیامك. بررسي ارتباط روش خدادوست لیلي، داودی سمانه ،بحری ن -37

د روش های زايمان طبیعي و سزارين. ششمین همايش سالیانه در مورانتخابي خانمهای باردار جهت ختم باردار با آگاهي آنان 

 . ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد1389آذرماه  11-12پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور، 

عجم سمانه، بحری نرجس، زنده دل فرزانه، رفعت الهه، عباسي معصومه، بصیری مقدم مهدی. ارتباط میزان هموگلوبین و  -38
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