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 دا خ انمهب 

 : ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس صفحِ شخصی در

https://isid.research.ac.ir/Firuzeh_Payamani 

 :سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

http://www.lums.ac.ir/index.php?module=fdk&func=loadmodule&system=fdk&sismodule=management/

content_view.php&sisOp=view&ctp_id=48&cnt_id=36697&id=104&newlang=far 

  فایل ّا

 10/10/1401آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاتك  

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(فَق تخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر( پایاى ًاهِ                    

 : ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 1401لزعتاى، ، داًؾگاُ علَم پشؽنی دمتزای پزعتاری

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

 فیروزه پیامنی : ًام ٍ ًام خاًَادگی

 مربی :هرتثِ علوی

 firuzehp@gmail.com ایویل:

 06643342076تلفي: 

 06643326980فکس: 

 انشکده پرستاری الیگودرزد  آدرس:
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هزُ ٍ کیفیت سًدگی افزاد هبتال بِ هَلتیپل ّای رٍس تأثیز فزآیٌد پزستاری هبتٌی بز ًظزیِ دستیابی بِ ّدف بز فؼالیت

 یک هطالؼِ تزکیبی اسکلزٍسیس ٍ تبییي درک آًاى اس هداخلِ:

 هٌْاس خطیباىدکتز ٍ  سیدرضا بزسٍدکتز استاداى راٌّوا: 

 

 دکتز ػلیزضا سلطاًیاى ٍ دکتز هسؼَد غیاثیاىاستاداى هطاٍر: 

 

  التحصیلی() عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ ارشذ کارشٌاسی .3

 1387هاهایی  ٍ پزعتاری داًؾنذُ تْزاى، درهاًی ٍ تْذاؽتی خذهات ٍ پشؽنی علَم داًؾگاُ پزعتاری، ارؽذ مارؽٌاعی

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ 

 1387تزرعی عثل سًذگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعنلزٍسیظ هزاجعِ مٌٌذُ تِ اًجوي ام.اط ؽْز تْزاى عال 

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( سیکارشٌا .4

 1374پزعتاری، داًؾگاُ علَم پشؽنی تَؽْز، داًؾنذُ پزعتاری ٍ هاهایی ، 

 شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا. 5

 ( 3/2/1378لغایت  3/11/1377دٍرُ آهَسؽی ضوي خذهت مَتاُ هذت هزاقثت ّای پزعتاری ٍیضُ در تخؼ ّوَدیالیش) 

 (26/10/1387لغایت  1387/  14/10هَسؽی اتاق عول )دٍرُ آ 

 ( 12/10/1381لغایت  11/10/81دٍرُ آهَسؽی احیاء قلثی ریَی در ًَساداى) 

 ( 14/8/1383لغایت  25/7/1383دٍرُ آهَسؽی عزح هعزفت تغیجیاى) 

 ( 17/3/1387لغایت  14/3/1380دٍرُ آهَسؽی مارمٌاى جذیذ االعتخذام) 

  (1380/ 17/11لغایت  14/11/1380تحت عٌَاى مالط تاسآهَسی دیالیش )دٍرُ آهَسؽی ضوي خذهت 

 (  20/12/1387لغایت  20/11/1387دٍرُ آهَسؽی اخالق اداری ٍ هٌاعثات اًغاًی) 

 ( )(20/12/1387لغایت  20/11/1387دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالعات )هفاّین پایِ فٌاٍری اعالعات 

 (3/10/1388هْارتْای فٌاٍری اعالعات )اعتفادُ اس ماهپیَتز ٍ هذیزیت فایلْا( ) دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز 

 ( )(9/10/1388دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالعات )اعالعات ٍ ارتثاعات 

 ( )(7/10/1388دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالعات )صفحِ گغتزدُ ّا 

 ٌ(3/10/1388اٍری اعالعات )ٍاصُ پزداسّا( )دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای ف 

 ( )(9/10/1388دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالعات )ارائِ هغالة 
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 ( )(7/10/1388دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالعات )تاًنْای اعالعاتی 

 ( مارگاُ آهَسؽی ارتقاء هذیزیت جاهع میفیتTQM( )17/5/1380  18/5/1380لغایت) 

 ( 19/2/1386لغایت  18/2/1386مارگاُ رٍػ ؽٌاعی تحقیقات میفی) 

 ( 19/2/1386لغایت  18/2/1386مارگاُ رٍػ ؽٌاعی تحقیقات موی) 

 مارگاُ آهَسؽی  Power Point(27  1386تْوي هاُ  29الی) 

 ( 6/6/1387لغایت  5/6/1387مارگاُ آهَسؽی گشارػ ًَیغی) 

 ( 27/11/87لغایت  26/11/1387مارگاُ آؽٌایی هقذهاتی تا عة عٌتی) 

 ( 14/12/1387لغایت  13/12/87مارگاُ آهَسؽی اخالق در پزعتاری) 

  مارگاُ آؽٌایی تا ًزم افشار آهاریprism  ًزم افشار ٍone note (13/12/87  15/12/1387لغایت) 

  مارگاُ آهَسؽیEnd Note (16/2/1388) 

 تاًل ا( عالعاتی مارگاُ آهَسؽی تاسیاتی اعالعات اس ایٌتزًتpub med ) 

  مارگاُ آؽٌایی تا گیاّاى دارٍیی تَهی اعتاى لزعتاى ٍ مارتزدّای آى ّا 

 ( ِ17/12/1388مارگاُ آؽٌایی تا هقالِ ًَیغی پیؾزفت) 

 ( 20/12/1388لغایت  19/12/1388مارگاُ آؽٌایی تا مارآسهایی ّای تالیٌی) 

 ( 1383 ؽْزیَر عال 19لغایت  16ّؾتویي مٌگزُ تغذیِ ایزاى) 

  ّوایؼ تیي الوللی تیواری ّای مَدماى 16دٍهیي ّوایؼ پزعتاری مَدماى مِ ّوشهاى 

 ّوایؼ تْذاؽت ٍ ایوٌی غذا 

 (15/2/1384لغایت  13/2/1384) چْاردّویي مٌگزُ  قلة ٍ عزٍق 

 (29/2/1384لغایت  28/2/1384) عویٌار عزاعزی پیؾگیزی اس خغاّای پشؽنی 

 (1384خزداد هاُ  30الی  27) ة ٍ عزٍقّفتویي مٌگزُ عزاعزی تاسُ ّای قل 

 (1388هْز هاُ  24-23) ؽؾویي مٌگزُ تیي الوللی هَلتیپل اعنلزٍسیظ ایزاى 

 ( ُ1388آتاى هاُ  28اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای عالهت خاًَاد) 

 ( 1388آتاى هاُ  18-14ّؾتویي مٌگزُ تیي الوللی سًاى ٍ هاهایی ایزاى) 

  (1388تْوي هاُ  28-29) "زهایِ هلیجَاى عالن، ع"اٍلیي ّوایؼ عزاعزی 

 ( ُ1387اعفٌذهاُ  15ّوایؼ هٌغقِ ای عفًَت ّای تیوارعتاًی در تخؼ ّای ٍیض) 

 ( 1389اعفٌذ هاُ  10-12ّوایؼ مؾَری عثل سًذگی ٍ عالهت) 

 ( 18/9/1389ارسیاتی ٍ عٌجؼ داًؾجَ ٍ ؽیَُ ّای عزاحی عَال) 

http://sci.lums.ac.ir/
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  (16/10/1389) 2رٍػ تذریظ 

  آهارSPSS  (28/11/1389)هقذهاتی 

 ( )( 28/07/97رٍػ ٍ هذیزیت ) اخالق در پضٍّؼ 

 ( 21/8/97آسهَى عاسی در علَم عالهت) 

 ( 28/10/96الی27/10/96هزٍر عیغتواتیل) 

 ( 14/12/96هذیزیت اًتقال داًؼ) 

 ( 4/11/96تحقیقات میفی) 

 Elsevior (Mendely ،Science direct،Scopus( )15/12/96) 

 Up to date (26/9/97) 

 Spss ( ِ15/9/97پیؾزفت) 

  آؽٌایی تا ًزم افشارStata (27/9/97) 

 ( 25/10/97هزٍر عیغتواتیل) 

 ( 30/11/97تزجواى ٍ اًتقال داًؼ) 

  آهَسػResearch Gate  (13/12/97) 

 ( 13/12/97هثتٌی تز ؽَاّذ) 

 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

 سَاتك کاری 

 سَاتك تالیٌی: 

 بالیىیسال سابقٍ کار  22 

 () در هماطع زیرسَاتك تذریس

 فَق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشٌاسی ارشذ.3    

http://sci.lums.ac.ir/
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 1397سابقِ کار آهَسضی در داًطکدُ پزستاری الیگَدرس تا  1387اس سال : کارشٌاسی .4    

 کارداًی .5    

 )عٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگاُ 

 (2422اٌ ازاد اسالمی الیگًدرز، َای زودگی )داوشگ کارگاٌ امًزش مُارت 

 (2422. کارگاٌ حًادث ي سًاوح )مدیریت درمان بريجرد 

  ٌکارگاCPR  ،ٍ(2431)الیگًدرز، مرکس بُسیستی ط 

  ٌکارگاCPR  ،(2431)الیگًدرز، مرکس تامیه اجتماعی 

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

 7931-7931رستاری سالمت، سردبیر نشریه توسعه پ 

  تا کنون 7931ویراستار علمی نشریه توسعه پرستاری سالمت، از سال 

  تا کنون 7931عضو هیات تحریریه نشریه توسعه پرستاری سالمت )مندیش سابق( از سال 

 تا کنون 7931وهشی دانشکده پرستاری الیگودرز از سال عضو شورای آموزشی و پژ 

  سَاتك پژٍّشی 

 اتذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 طرح ّای پژٍّشی ب.

 خاتوِ یافتِ( درك داًؾجَیاى پزعتاری اس ارتثاط تا تیوار( 

 ِعال در ّوذاى اط ام اًجوي تِ مٌٌذُ ارتثاط تیي عالهت هعٌَی ٍ تار هزاقثتی هزاقثاى خاًَادگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعنلزٍسیظ هزاجع 

 )خاتوِ یافتِ( ّوذاى، هجزی، عزح هصَب داًؾگاُ علَم پشؽنی 1398

 عزح هصَب داًؾگاُ علَم فزآیٌذ پزعتاری هثتٌی تزهذل عیغتن رفتاری جاًغَى در تیوار هثتال تِ هَلتیپل اعنلزٍسیظ: یل هغالعِ هَردی ،

 )خاتوِ یافتِ(پشؽنی ّوذاى، هجزی 

 ٌگ: یل هغالعِ هَردی، عزح هصَب داًؾگاُ علَم فزآیٌذ پزعتاری هذدجَی هثال تِ عٌذرم مزًٍزی حاد تزاعاط هذل دعتیاتی تِ ّذف می

 )خاتوِ یافتِ(پشؽنی ّوذاى، ّونار اصلی 

  ٍ 1398ّای ؽْز ّوذاى عال  اخالق حزفِ ای داًؾجَیاى پزعتاری داًؾجَیاى عال آخز پزعتاری داًؾگاُارتثاط تیي عالهت هعٌَی تا اهیذ ،

 یافتِ( )خاتوِعزح هصَب داًؾگاُ علَم پشؽنی ّوذاى، ّونار اصلی 

  خاتوِ یافتِ(تزرعی تغثیقی ًظام آهَسؽی هقغع مارؽٌاعی پزعتاری در ایزاى ٍ ٌّذ عزح هصَب داًؾگاُ علَم پشؽنی ّوذاى، هجزی( 

http://sci.lums.ac.ir/
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 ّونار، عزح هصَب داًؾگاُ علَم پشؽنی 1389، عال ّای دٍلتی اعتاى لزعتاى تزرعی ٍضعیت فزعَدگی ؽغلی پزعتاراى ؽاغل در تیوارعتاى ،

 یافتِ( توِخالزعتاى، )

 

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهشاٍر. د   

 هماالت. ُ   

 فارسی 

 گشارش هَرد :فزآیٌد پزستاری هبتٌی بز هدل سیستن رفتاری جاًسَى در هددجَ هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس 

 هطالؼِ هَردی :بزاساس هدل دستیابی بِ ّدف کیٌگبِ سٌدرم کزًٍزی حاد ال فزایٌد پزستاری هددجَی هبت 

 بزرسی تطبیقی ًظام آهَسضی هقطغ کارضٌاسی پزستاری در ایزاى ٍ داًطگاُ راجیَ گاًدی ٌّد 

  1387بزرسی سبک سًدگی بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي ام.اس ضْز تْزاى سال 

 اسکلزٍسیس هَلتیپل بِ هبتال بیواراى در هکول ّای درهاى ٍضؼیت 

 بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي ام. اسرٍش ّای ساسگاری با استزس در زرسی ب 

 ایزاى

 بزرسی سبک سًدگی داًطجَیاى داًطکدُ ی پزستاری الیگَدرس 

  سالِ ساکي هزاکش ًگْداری ضباًِ رٍسی 7-11اختالالت جسوی کَدکاى 

  1386هَارد اػشام بیواراى اس بیوارستاى اهام جؼفز صادق )ع( الیگَدرس بِ سایز هزاکش )اس ابتدای دیواُ بزرسی ػلل 

 (1387تا اًتْای هْز هاُ 

 اسکلزٍسیس هَلتیپل بِ هبتال بیواراى در سام ا بیواری ػَارض ٍ ػالئن بزرسی 

 اسکلزٍسیس هَلتیپل بِ هبتال بیواراى در تغذیِ ٍ غذایی ػادات ٍضؼیت 

 لزستاى استاى ّای  بیوارستا در ضاغل پزستاراى در آى با هزتبط ػَاهل بزخی ٍ ضغلی فزسَدگی 

 اًگلیسی               

http://sci.lums.ac.ir/
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 The effect of applying the nursing process based on the Theory of Goal Attainment on activities of daily 

living and quality of life in persons with multiple sclerosis during COVID-91 pandemic: a clinical trial 

 The study of ms patient’s life style referred to ms association [Tehran city, 8002] 

 فارسی  هماالتخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

 بِ هزاکش بْداضتی درهاًی هقایسِ کیفیت سًدگی سًاى باردار با حاهلگی طبیؼی ٍ پزخطز در سًاى هزاجؼِ کٌٌد ُ

 الیگَدرس )ّطتویي کٌگزُ بیي الوللی سًاى ٍ هاهایی(

  بزرسی سبک سًدگی بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي ام. اس ضْز تْزاى سال

 )ضطویي کٌگزُ بیي الوللی هَلتیپل اسکلزٍسیس ایزاى(1387

 راى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي ام. اس ضْز بزرسی ػالئن ٍ ػَارض بیواری در بیوا

 )ضطویي کٌگزُ بیي الوللی هَلتیپل اسکلزٍسیس ایزاى(1387تْزاى سال

  بزرسی ٍضؼیت درهاى ّای هکول در بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي ام. اس ضْز

 وللی هَلتیپل اسکلزٍسیس ایزاى()ضطویي کٌگزُ بیي ال1387تْزاى سال

  بزرسی ػلل پاتَلَصیک خًَزیشی غیز طبیؼی اًدٍهتز در سًاى سٌیي بارٍری هزاجؼِ کٌٌدُ بِ بیوارستاى ضْدای

 سالِ )داًطگاُ ػلَم پشضکی گلستاى( 5/2خزم آباد طی یک دٍرُ 

 )بزرسی سبک سًدگی داًطجَیاى داًطکدُ پزستاری )داًطگاُ ػلَم پشضکی بَضْز 

 ص ػادات غذایی ًاهطلَب بز رٍی سالهت اهزٍس ٍ فزدای کَدکاى ٍ ًَجَاى )ّوایص هٌطقِ ای سالهت خاًَادُ(ًق 

  تؼییي سبک سًدگی در بؼد تغذیِ ٍ ػادات غذایی بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي

 )داًطگاُ ػلَم پشضکی یاسَج ( 1387ام. اس ضْز تْزاى سال 

  سبک سًدگی در بؼد فؼالیت بدًی ٍ ٍرسش بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ بِ اًجوي تؼییي

 )داًطگاُ ػلَم پشضکی یاسَج ( 1387ام. اس ضْز تْزاى سال 

  ِتؼییي سبک سًدگی در بؼد رٍش ّای ساسگاری با استزس بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیس هزاجؼِ کٌٌدُ ب

 ( اس ضْز تْزاى سال )داًطگاُ ػلَم پشضکی یاسَجاًجوي ام. 

 اًگلیسی  هماالتخالصِ چاج ارائِ ٍ 
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 Relationship between Spiritual Well-Being and Care Burden in Family Caregivers of Patients with 

Multiple Sclerosis: A Correlation Study 

 Nursing process based on Johnson's behavioral system model in patients with multiple sclerosis: a case 

study 
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