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 دا خ انمهب 

 ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس صفحِ شخصی در

 سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 30.2.1333 آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاتك  

 ال فارغ التحصیلی() عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سفَق تخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                     

 داًشگاُ علَم پسشکی شْیذ تْشتی( –دکترای آهَزش پرستاری )تخصص.2

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

  (1336 ، سال فارغ التحصیلییآزاد اسالهی ٍاحذ تْراى پسشک، رشتِ پرستاری داخلی جراحی) ارشذ کارشٌاسی .3

: دکتر م. ، هشاٍر: س. حجازی، راٌّواتررسی تاثیر تَصیِ ّایافراد غیر درهاًی در درهاى تیواری ّای جسوی )پایاى ًاهِ                   

 (هحوَدی

 (1332 ، سال فارغ التحصیلیداًشگاُ علَم پسشکی لرستاى، پرستاری)  کارشٌاسی .4

 آرزٍ شاّسَاریًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 کارشٌاسی ارشذ پرستاری :هرتثِ علوی

 ایویل:

 تلفي: 

 فکس: 

 داًشکذُ پرستاری الیگَدرز آدرس:
 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 شتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی() عٌَاى رکارداًی.5

 شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا 

 دٍرُ آهَزؼی کٌترل عفًَتْبی بیوبرظتبًی -

 ّب اظتفبدُ از کبهپیَتر ٍ هذیریت فبیل -

 اعالعبت ٍ ارتببعبت -

 هفبّین پبیِ في آٍری ٍاعالعبت -

 دٍرُ آهَزؼی قبًَى هذیریت خذهبت کؽَری -

 ککبرگبُ برًبهِ ریسی اظتراتصی -

 کبرگبُ ظٌجػ ٍ ارزؼیببی -

 ظٌجػ ٍ ارزیببی داًؽجَ ٍعراحی ظَال -

 ًظبم رظیذگی بِ تخلفبت اداری -

 برًبهِ ریسی درظی ٍتْیِ عرح درض -

 هقبلِ ًَیعی -

 pubmed کبرگبُ ببزیببی اعالعبت از ایٌترًت -

 اخالق اداری ٍهٌبظببت اًعبًی -

 end noteکبرگبُ آهَزؼی -

 اخالق در پصٍّػ -

 عرح آهَزغ خبًَادُ -

 E-Learningرگبُ آهَزغ کب -

 (1رٍغ تذریط ) -

 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

 سَاتك کاری 

 سَاتك تالیٌی 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز – ( ICUکبرؼٌبض پرظتبری )بخػ ّبی جراحی ، اعفبل، اٍرشاًط ، ًَزاداى ٍ -

 زبیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدر -ظَپرٍایسر آهَزؼی -

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -ظَپرٍایسر ببلیٌی -

 ICUظرپرظتبر -

http://sci.lums.ac.ir/
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 در هماطع زیر(سَاتك تذریس ( 

 فَق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشٌاسی ارشذ.3    

 کارشٌاسی .4    

ّبی  کبرٍرزی کبرآهَزی ٍ فَریت ّبپرظتبری در هٌسل ، ، ، هفبّین پرظتبری ٍیصُ ، پرظتبری 4، 3، 2، 1 یسرگعبالى ٍ ظبلوٌذاى پرظتبری  -، کبرؼٌبظی پرظتبری داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز

 ٍ کبراهَزی فبرهبکَلَشی هربَط بِ آى

 

 کارداًی .5    

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگا( 

   ًَُحCPR بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -در ببلغیي 

 فر صبدق)ع( الیگَدرزبیوبرظتبى اهبم جع -هراحل یبدگیری 

 ِبیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -پرظتبری در بحراى ٍحَادث غیرهترقب 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -گبهْبی فرایٌذ پرظتبری 

 ِبیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -تریبش در حَادث غیر هترقب 

   پرظتبری درCCU  تفعیر ٍECG- هبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرزبیوبرظتبى ا 

  پرظتبریICU- بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -احیبی قلبی ٍ ریَی ببلغیي 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -گسارغ ًَیعی پرظتبری 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -آهَزغ بِ بیوبر 

 هرکس ّالل احور الیگَدرز -ت پیش بیمارستانی) جمعیت هالل احمر(اقداما 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -گسارغ ًَیعی  پرظتبری 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -احیاء قلبی و ریوی پیشرفته 

 بیوبرظتبى اهبم جعفر صبدق)ع( الیگَدرز -تریاژ 

  تفسیرABG- ر صبدق)ع( الیگَدرزبیوبرظتبى اهبم جعف 

  عٌَاى دلیك درج شذُ در اتالغ، تاریخ شرٍع ٍ اتوام(سَاتك اجرایی( 

 پرظتبری الیگَدرز هعئَل آهَزغ ببلیٌی داًؽکذُ

 عضَ کویتِ تبلیف ٍ ترجوِ داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى -

http://sci.lums.ac.ir/
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  سَاتك پژٍّشی 

 اتذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 طرح ّای پژٍّشی ب.

 بررظی تبثیر پیگیری تلفٌی تَظظ پرظتبر بر هیساى تبعیت از رشین درهبًی در هبتالیبى بِ دیببت ًَع دٍم

 بررظی ؼیَع ٍ عَاهل هرتبظ بب افعردگی در زًبى ببردار هراجعِ کٌٌذُ بِ هراکس بْذاؼتی درهبًی ؼْرظتبى  الیگَدرز

 تی اظتبى لرظتبىبررظی ٍضعیت فرظَدگی ؼغلی پرظتبراى در بیوبرظتبى ّبی دٍل

 بررظی تبثیر پیگیری تلفٌی پرظتبر بر کیفیت زًذگی ٍ تبعیت از برًبهِ درهبًی در بیوبراى ّوَدیبلیس

 سؼکیبْذاؼت درهبى ٍ آهَزغ پبررظی اظتبًذارد ّبی فضبی فیسیکی بخػ ّبی بیوبرظتبًی در بیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى  ٍ هقبیعِ آى بب ؼبخص ّبی ٍزارت 

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهشاٍر. د   

 هماالت. ُ   

 فارسی           

 1391ى زهعتب 5ٍ  4ؼوبرُ   3دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ /بررظی گرایػ بِ خرافبت در بیوبراى هبتال بِ بیوبریْبی جعوی هراجعِ کٌٌذُ بِ افراد غیر درهبًی

 1394خرداد ٍتیر  17دٍرُ  2ؼوبرُ هتببَلیعن داًؽگبُ ؼْیذ بْؽتی  هجلِ غذد ٍ /بررظی تبثیر پیگیری تلفٌی پرظتبر بر تبعیت از برًبهِ درهبًی در بیوبراى دیببت ًَع دٍ

 فصلٌبهِ بیوبری ّبی پعتبى ایراى /ی ٍابعتِ بِ داًؽگبُ علَم پسؼکی تْراىبررظی ارتببط آظبیػ رٍاًی بب هؽخصبت فردی زًبى هبتال بِ ظرعبى پعتبى هراجعِ کٌٌذُ بِ بیوبرظتبى ّب

 1388بْبر ظبل دٍم ؼوبرُ اٍل 

 1389اردیبْؽت  63ؼوبرُ  23دٍرُ فصلٌبهِ پرظتبری ایراى  /ظبلِ ظبکي هراکس ًگْذاری ؼببًِ رٍزی ؼْر تْراى 7-11اختالالت جعوی کَدکبى 

 1390زهعتبى  2ٍ3ؼوبرُ  2دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ /فبکتَرّبی زًبى هبتال بِ ظرعبى پعتبىبررظی عَاهل فردی ٍ اجتوبعی ٍ ریعک 

 1391زهعتبى  4ٍ5ؼوبرُ  3دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ ؼْرظتبى الیگَدر/در هَرد اکعتبزی در  جَاًبىًَ ٍ جَاًبى  ٍ عولکرد ًگرغ بررظی آگبّی،

 1390زهعتبى   2ٍ3ؼوبرُ  2دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ /ظبل هراجعِ کٌٌذُ بِ بخػ اٍرشاًط 5 بررظی حَادث در کَدکبى کوتر از

 1391زهعتبى  4ٍ5ؼوبرُ  3دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ /ّبی ؼْر کرج بررظی تبثیر ّبیپیراى بر اضغراة داًؽجَیبى ظبکي در خَابگبُ

 1394بْبر  1.دٍرُ  3ؼوبرُ  هجلِ رٍاًپرظتبری اًجوي رٍاًپرظتبری ایراى /تالیبى بِ صرعبررظی تبثیر ؼٌبخت درهبًی بر افعردگی در هب

 1393پبییس ٍزهعتبى  8ٍ9ؼوبرُ  5دٍرُ  هجلِ پصٍّؽی تحلیلی هٌذیػ /فرظَدگی ؼغلی ٍ برخی عَاهل هرتبظ بب آى در پرظتبراى ؼبغل

 اًگلیسی               

1. 

 هماالتخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

http://sci.lums.ac.ir/
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 هلی   .1   

 تیي الوللی   .2   

 عالیك پژٍّشی 

 کتة 

 ّفت ظیي ایراًی ّفت ظیي ظالهتی

 آًچِ الزم اظت زًبى درببرُ ظرعبى پعتبى بذاًٌذ

 خالصِ اصَل بیَْؼی هیلر

  عضَیت در شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هماالت 

 عضَیت در هجاهع 

 عالیك عوَهیی عوَهی/ ّا هْارت 
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