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 دا خ انمهب 

 ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس غفحِ ضخػی در

 سایت داًطگاُ درس غفحِ ضخػی در ٍبآ 

  فایل ّا

 آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحػیلی ٍ آهَزضی  سَاتك  

 تحػیلی() عٌَاى رضتِ، داًطگاُ، سال فارغ الفَق تخػع.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هطاٍر(خایاى ًاهِ                     

 ) عٌَاى رضتِ، داًطگاُ، سال فارغ التحػیلی( )دوتری تخػػی(تخػع.2

 )عٌَاى، راٌّوا، هطاٍر(خایاى ًاهِ                   

-داًطگاُ علَم خسضىی واضاى-: خرستاری داخلی جراحی ) عٌَاى رضتِ، داًطگاُ، سال فارغ التحػیلی(ارضذ وارضٌاسی .3

1394. 

 سال 12: تاثیر عرق تَهادراى تر تْثَد گاسترٍاًتریت در افراد تاالی )عٌَاى، راٌّوا، هطاٍر(خایاى ًاهِ                   

 هعػَهِ عثذیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 هرتی:هرتثِ علوی

 abdi.masoom@yahoo.comایویل:

 09364766676تلفي: 

 1038داخلی -06643342076فىس: 

  داًطىذُ خرستاری .-الیگَدرز–ستاى لر آدرس:

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 1387 -علَم خسضىی زاّذاى-: خرستاری) عٌَاى رضتِ، داًطگاُ، سال فارغ التحػیلی( وارضٌاسی .4

 1384 -علَم خسضىی لرستاى -: َّضثریداًطگاُ، سال فارغ التحػیلی( ) عٌَاى رضتِ،وارداًی.5

 ضروت در دٍرُ ّای آهَزضی ٍ وارگاُ ّا 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

وار تالیي در تیوارستاى اهام جعفر غادق  (98تا  84)از سال سال 14: تِ هذت سَاتك واری 

 ضْرستاى الیگَدرز

 سال 14ى تِ هذت : تیوارستاسَاتك تالیٌی 

 در هماطع زیر(سَاتك تذریس ( 

 فَق تخػع .1   

 تخػع  .2    

  تا وٌَى( 95)از سال سال در داًطىذُ خرستاری الیگَدرز 4: وارضٌاسی ارضذ.3    

 (98تا  96))رضتِ ی خرستاری(داًطگاُ آزاد اسالهی الیگَدرز سال در 2

 وارضٌاسی .4    

 وارداًی .5    

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى وارگاُ(ترگساری وارگا(: 

 1-  ُ95ّوٍَیژالًس ٍ هرالثت ّای خرستاری در اى، تیوارستاى اهام جعفر غادق)ع(، دی ها 

 2-  97گسارش ًَیسی خرستاری، تیوارستاى اهام جعفر غادق)ع(، اردیثْطت 

 3- رستاى اهام جعفر ًحَُ ی وار تا تجْیسات تیوارستاًی)دستگاُ الىترٍضَن، هیىرٍدراج، ًٍتیالتَر (، تیوا

 98غادق)ع(، اردیثْطت 

 4-  ُ98احیا للثی ریَی خیطرفتِ، داًطىذُ خرستاری الیگَدرز، دی ها 

 5-  97وار تا تجْیسات ٍ هاضیي ّای دیالیس، تیوارستاى اهام جعفر غادق، تْوي 

http://sci.lums.ac.ir/
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  عٌَاى دلیك درج ضذُ در اتالغ، تاریخ ضرٍع ٍ اتوام(سَاتك اجرایی( 

 1- 1/7/98تحلیلی تَسعِ خرستاری در سالهت داًطىذُ خرستاری الیگَدرز،  سردتیر هجلِ خژٍّطی 

 2- ،20/8/98هذیر خژٍّص داًطىذُ خرستاری الیگَدرز 

 3-  ،30/10/98عضَ ضَرای خژٍّطی داًطگاُ علَم خسضىی لرستاى 

  سَاتك خژٍّطی 

 اتذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 : طرح ّای خژٍّطیب.

  سال. 12د گاسترٍاًتریت در افراد تاالی تاثیر عرق تَهادراى تر تْثَ -1

 98تررسی هیساى آگاّی ٍ ًگرش خرستاراى اطفال از تة ٍ هذیریت آى در وَدواى استاى لرستاى در سال  -2

 

 خایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 خایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهطاٍر. د   

 :هماالت. ُ   

 :فارسی           

. واّص سطح َّضیاری تِ دًثال هػرف لرظ تاولَفي: یه گسارش هَردیعثذی، ویَهرث ورهی زادُ. هعػَهِ  -1

 (.4)21، 98یافتِ، سال 

تاثیر هذاخلِ آهَزضی تر هیساى رعایت تْذاضت دست در واروٌاى تخص هعػَهِ عثذی، سْیال ٍرهسیار، تیتا فالحی.  -2

  .33-33(:0)01 ،1398ّای ٍیژُ تیوارستاى اهام جعفر غادق)ع( الیگَدرز. هجلِ تَسعِ خرستاری در الیگَدرز، 

 

 : اًگلیسی               

1. Effect of Achillea millefolium Distillate on Recovery Time in Patients with Gastroenteritis. 

 هماالتخالغِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

http://sci.lums.ac.ir/
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 هلی   .1   

تاثیر هذاخلِ اهَزضی تر هیساى رعایت تْذاضت دست تَسط خرسٌل اتاق عول تیوارستاى ّای ضْرستاى الیگَدرز.اٍلیي  -1

 .98ّوایص هلی چالص ّای آهَزش ٍ خژٍّص در اتاق عول. گرگاى، آتاى هاُ 

جراحی خوح رٍضي ٍ خاهَش تر هذت زهاى ایٌتَتاسیَى در تیواراى تحت عول جراحی تای خاس عرٍق تاثیر دٍ رٍش   -2

 .98اٍلیي ّوایص هلی چالص ّای آهَزش ٍ خژٍّص در اتاق عول. گرگاى، آتاى هاُ ورًٍر. 

جویي وٌگرُ . خٌهمالِ  هرٍری سادُ تررسی خطاّای دارٍیی ٍ راّىارّای خیطگیری از آى در تخص ّای وَدواى: یه -3

 .1394دی هاُ  4-2سراسری خیطگیری از خطاّای خسضىی، خرم آتاد، 

 

 

 :تیي الوللی .2   

1. the 9
th

 international congress on pulmonary diseases, intensive care and tuberculosis.12 october 2019 

Tehran-Iran.   The Assessment of correct usage of inhalers by Aligoudarzʾs hospitalʾs nurses. 

2. The 3 rd international personalized medicine congress of iran. 13-15 february 2019. The relationship 

between readmission and observance of diet and control of risk factors in heart patients. 

اى رعایت تْذاضت دست تَسط خرسٌل تخص ّای ٍیژُ تیوارستاى اهام جعفر غادق)ع(  تاثیر هذاخلِ اهَزضی تر هیس -3

تیي الوللی استاًذاردّای تجْیسات خسضىی ٍ هَاد حَزُ وٌترل  ضْرستاى الیگَدرز. ّطتویي وٌگرُ تخػػی ٍ دٍهیي وٌگرُ

 .97هرداد هاُ 22-21عفًَت ٍ استریلیساسیَى. تْراى، 

 

 عالیك خژٍّطی 

 وتة 

 ضَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هماالتعضَیت در  

 عضَیت در هجاهع 

http://sci.lums.ac.ir/
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 عالیك عوَهیی عوَهی/ ّا هْارت 
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