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هجتال ثِ ام اع عضَ اًجوي ام اع ثشسػي ًيبصّبي آهَصؿي ثيوبساى : كبرشىبسي ارشذ مًضًع پبيبن وبمٍ

 ايشاى

 يجيهغبلعِ تشو هي: وييا ياثضاس اسصيبثي هشالجت پشػتبس يبثيٍ اعتجبس يعشاحدكتري: مًضًع پبيبن وبمٍ 

 يهتَال ياوتـبف

 
 

 ببليىيسًابق 
 

 تاريخ مدت سمت وابسته به داوشگاه مرکز محل فعاليت

 سال 2 پرستار قزويهعلوم پزشكي   کودکان قدسبيمارستان 
2832-

2834 

 2834-38 يک سال پرستار خصوصي دی تهرانبيمارستان 

 

 

 اجرايي پژيَشي ي سًابق 

  س دريس وظري ي عملي رشتٍ پرستبري:تذري

داوشگبٌ آزاد در بٍ صًرت َيئت علمي  48تب  48ي از سبل قراردادي بٍ صًرت  48 تب 48از تبريخ       

استعفبي خًد را بٍ داوشگبٌ آزاد اسالمي ارائٍ ي بب آن  48در سبل  .ومًدمتذريس  اسالمي ياحذ ابُر

 داوشگبٌ تسًيٍ حسبة ومًدم.

 گَؽ(-چـن-)اعصبة1: داخلي جشاحي دريس وظري شبمل، (ُپشػتبسي ٍيظICU )داخلي  ،ٍ ديبليض

اصَل ٍ ، فَسيت ّبي پشػتبسي)پشػتبسي دس ثحشاى( ،)آة ٍ الىتشٍليت ّب ٍ ػشعبى(1جشاحي

 هْبستْبي پشػتبسي.

 دريس عملي شبمل( ُوبس آهَصي پشػتبسي ٍيظ :ICU هذيشيت ٍ )ديبليض ٍ 

  



  ثيش الگَي تغزيِ اي ثش تَاًبيي اًجبم ثشسػي تأ بب عىًان: طرح تحقيقبتي مصًة داوشگبٌمجري

 1511-11فعبليت صًذگي سٍصهشُ ٍ خؼتگي ثيوبساى هجتال ثِ ام اع عضَ اًجوي ام اع ايشاى ػبل 

 (3015ثِ ؿوبسُ  داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي عشح هصَة)

 

 :ثشسػي ساثغِ ثيي حوبيت اجتوبعي ٍ ًباهيذي دس  مجري طرح تحقيقبتي مصًة داوشگبٌ بب عىًان

)عشح هصَة  دسهبًي ٍليعصش)عج( صًجبى -ثيوبساى هجتال ثِ ػشعبى هشاجعِ وٌٌذُ ثِ هشوض آهَصؿي

  پضؿىي صًجبى(داًـگبُ علَم 

 

 اي داًؾ، هْبست ثبليٌي ٍ سضبيت ثشسػي همبيؼِ مجري طرح تحقيقبتي مصًة داوشگبٌ بب عىًان

داًـجَيبى ثب سٍؽ اسصؿيبثي ػٌتي ثب سٍؽ اسصؿيبثي ثبليٌي ػبختبس يبفتِ ّذفوٌذ دس داًـجَيبى 

پضؿىي لضٍيي  . عشح هصَة داًـگبُ علَمپشػتبسي ٍاحذ في پشػتبسي داًـگبُ علَم پضؿىي لضٍيي

 دس حبل اجشا.

 

 ثشسػي تبثيش هبػبط دسهبًي ثش تَْع ٍ اػتفشاغ ثيوبساى  مجري طرح تحقيقبتي مصًة داوشگبٌ بب عىًان

 هجتال ثِ ػشعبى ؿيوي دسهبًي: يه هشٍس ػيؼتوبتيه عشح هصَة داًـگبُ علَم پضؿىي تْشاى.

  

 مقبالت برگرفتٍ ازپبيبن وبمٍ ي سبير مقبالت: 

  هجلِ علوي پظٍّـي داًـىذُ  .ًيبصّبي آهَصؿي جؼوبًي ثيوبساى هجتال ثِ هَلتيپل اػىلشٍصيغثشسػي

 فشًَؽ سؿًَذ -هحوذ صبحت الضهبًي. پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي

 

  ِثشسػي  اثش دسيبفت خذهبت تَاًجخـي ثش اػبع  الگَي اسائِ خذهت ثش ويفيت صًذگي افشاد هجتال ث

ثْشام . هجلِ علوي پظٍّـي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي .اػىلشٍصيغهبلتيپل 

 . داًَؿيشٍاى وبظن ًظا )ًَيؼٌذُ هؼئَل(،فشًَؽ سؿًَذ ًيىتب حبتوي صادُ، ػٌگلجي،

 



 ثيش ّيَهش دسهبًي ثش خؼتگي ٍ افؼشدگي ثيوبساى هجتال ثِ ا م اع هشاجعِ وٌٌذُ ثِ اًجويثشسػي تأ 

هـتبق  صّشا. هجلِ علوي پظٍّـي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي .ام اع ايشاى 
 حويذ علَي هجذ ،فشًَؽ سؿًَذ ثْبسُ ًمَي، عـك،

 
 

 ِاي عشاحي ؿذُ  ثش خؼتگي ثيوبساى هجتال ثِ  ثشسػي تأثيش الگَي تغزيMS  عضَ اًجويMS ايشاى 

هحوذ علي ، صّشا هـتبق عـك فشًَؽ سؿًَذ،. ؿْش وشد داًـگبُ علَم پضؿىي هجلِ علوي پظٍّـي

 ،حؼيي هذًي هليحِ ًصيشي، ػليوبًي

 

 ِاي عشاحي ؿذُ  ثش فعبليت سٍصهشُ صًذگي ثيوبساى هجتال ثِ  ثشسػي تأثيش الگَي تغزيMS  عضَ اًجوي

MS هليحِ صّشا هـتبق عـك، ،فشًَؽ سؿًَذ. هجلِ علوي پظٍّـي داًـگبُ علَم پضؿىي يضد .ايشاى 

 ًصيشي،حؼيي هذًي
 

 فشًَؽ . ؿىي ثميِ ا.. هجلِ علوي داًـگبُ علَم پض .ثشسػي ٍضعيت ػشدسد ٍ عَاهل هشتجظ ثب آى

 هليحِ ثبثبحبجيسؿًَذ، 

 

 ثيش آهَصؽ خَد هشالجتي ثش ويفيت صًذگي ثيوبساى هجتال ثِ هَلتيپل اػىلشٍصيغ عضَ اًجوي ام اع أت

فشًَؽ هحوذ صبحت الضهبًي،هشين ضويشي،. هجلِ علوي پظٍّـي داًـگبُ علَم پضؿىي اصفْبى .ايشاى

 )ًَيؼٌذُ هؼئَل(ذسؿًَ

 

 هجلِ علوي پضٍّـي وَهؾ. ًؼين ثْشاهي، هحوذ  .ثشسػي استجبط الگَّبي فصلي ثب ٍصى ٌّگبم تَلذ

اثَتشاثي، صّشا حبج ، ػيذ حويذ ؿشيفي ًيب، ؿىَُ الؼبدات حبج ػيذ فشًَؽ سؿًَذعلي ػليوبًي، 

 ػيذ جَادي.

 

 هجلِ علوي . تاثير آموزش هوش هيجاني به روش سايكودرام  بر رضايت زناشويي بيماران ام اس

رضب محمودی، ، فراهبنيحجت اله محمد صبحب الزمبني، . پظٍّـي داًـگبُ علَم پضؿىي اصفْبى

 ) نویسنده مسئول(.فرنوش رشوند
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در كىگرٌ َب  سخىراوي   

 اسايِ ػخٌشاًي دس وٌگشُ ثيي الوللي ام اع(5-4, Nov.2010:) 

Self care training for ms patients 

 اسايِ ػخٌشاًي دس وٌگشُ ثيي الوللي اٍسٍلَطي ايشاى(16-13, May.2010) 

 يِ پَػتش دس وٌگشُ ثيي الوللي ػش دسدااس(23-21, Apr.2010): 

A study of headache and its related factors 

 اسايِ پَػتش دس وٌگشُ ثيي الوللي ام اع(5-4, Nov.2010): 

Observation of dietary regimen and the effect it has on the quality of life of ms 
patients who are members to Iran Ms Society 

 رسي ويبزَبي آمًزشي ثش :1511هْبستْبي ثبليٌي پشػتبسي آرس هبُ  اسائِ ػخٌشاًي دس وٌگشُ هلي

 بيمبران مبتال بٍ ام اس

  اثْش 1511هٌغمِ اي پشػتبسي ػبل داٍسي همبالت ّوبيؾ 

 شركت در كىگرٌ َبي بيه المللي ي داخلي

 دسدوٌگشُ ثيي الوللي ػش دٍهيي (23-21, Apr.2010) 

 وٌگشُ ثيي الوللي ام اع  ّفتويي(5-4, Nov.2010) 

 ؿـويي وٌگشُ ثيي الوللي ػلَلْبي ثٌيبدي سٍيبى (17-15, Sep.2010) 



  اٍسٍلَطي ايشاىػيضدّويي وٌگشُ ثيي الوللي (16-13, May.2010)  

 (1511ثْوي هبُ ) ػَهيي وٌگشُ آهَصؽ پشػتبسي ٍ هبهبيي سٍيىشدّب ٍ چبلؾ ّب 

  15وبسگبُ اثضاس ػبصي داًـگبُ علَم پضؿىي تْشاى ػبل 

 ُ11علَم ثْضيؼتي ػبل  وبسگبُ اثضس ػبصي داًـگب 

 

 

 

 طي شذٌ زآمًزي ي آمًزشيبب ديرٌ َبي

  دٍسُ آهَصؿي وَتبُ هذتICU  ،10 ػبعت دس جْبد داًـگبّي داًـگبُ تْشاى 

  دٍسُ آهَصؿي وَتبُ هذتCCU  ،52 دس داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي ؿْيذ ثْـتي ػبعت 

  دٍسُ آهَصؿي وَتبُ هذت تفؼيشCT Scan  اص هعبًٍت تَػعِ هذيشيت  ػبعت 1ٍ اوَ وبسديَ گشافي

 ٍ ػشهبيِ اًؼبًي سيبػت جوَْسي

 دٍسُ آهَصؿي في تشجوِ اص جْبد داًـگبّي داًـگبُ تْشاى 

 وبسگبُ آهَصؿي آهبس پيـشفتِ داًـگبُ تْشاى 

 ًَ ِي داًـگبُ تْشاىؼيوبسگبُ همبل 

 

 ي زببن ميسان آشىبيي بب كبمپيًتر
 

  ِهجبحث هؼلظ ثICDL ِهمذهبتي ٍ پيـشفت 

 ِهتَى عوَهي هؼلظ ثِ صثبى تخصصي ٍ هذسن في تشجو 
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