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 آهَسؽی ّبی فعبلیت :ة

 فعبلیت عبل

 مزبی داوؾگاٌ 2433

 

 حزفِ ای: -ج: عَاثك ؽغلی

 عبثمِ عبل

 ؽُزعتان کاسرينگذراوذن ویزيی طزح اوغاوی در بیمارعتان يلی ػصز )ػج(  2431-2433

 مذرط حق التذریظ در داوؾگاٌ آساد اعالمی ياحذ کاسرين 2433-2433

 ػضً َیات ػلمی داوؾکذٌ پزعتاری داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی ي خذمات بُذاؽتی درماوی جُزم تا کىًن 2433

 

 د: طزح ّبی تحمیمبتی پبیبى یبفتِ: 

 عٌَاى طزح عبل

 یآهَسؽ یوبرعتبًْبیدر ث CPR یدعتَرالعول ّب يیآخز پزعتبراى اس یآگبّ شاىیه یثزرع 2432

 1390"هتتخت کزهبًؾبُ در عبل  یدرهبً

اهبم  وبرعتبىیآى در پزعتبراى ث یٍ عَاهل هَحز ثز گشارػ دّ ییدارٍ یخطبّب شاىیه یثزرع 2432

 1391کزهبًؾبُ در عبل  یرضب)ع ( داًؾگبُ علَم پشؽک

عزٍق  یتحت عول جزاح وبراىیث یٌیثبل یبهذّبیثز پ کزیرا بریاعتفبدُ اس هع زیتبح یثزرع 2432

 کزًٍز

در پیؼ ثیٌی هزگ ٍ هیز درٍى ثیوبرعتبًی ثیوبراى ثب  GCS  ٍFOURثزرعی صحت دٍ هعیبر  2433

حَادث تزٍهبتیک هغشی ثغتزی در ثخؼ هزالجت ٍیشُ ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی ؽْز خزم 

 1392آثبد عبل 

 

 عًابق اجزایی: 

 عابقٍوًع  عال

 ػضًیت در وظام پزعتاری تا کىًن 2431اس عال 

 ػضً َیات ػلمی داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی جُزم اس تا کىًن2433

 

  



 کؾَر اس خبرج ٍ داخل پضٍّؾی -علوی هعتجز هجالت در ؽذُ هٌتؾز همبالت : ُ

 هؾخصبت همبلِ عبل

2432 Survey of the awareness level of nurses about last guidelines 2010 of 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) in educational hospitals.  critical: مجله

care nursing.5(2):86-77 

2433 The effect of Riker sedation-agitation scale on clinical outcome of patients 

under coronary artery bypass graft surgery.  :critical care nursing. 6(4): مجله 

223-228. 

 آمًسؽی َای بیمارعتان اس یکی در ؽاغل پزعتاران در آن دَی گشارػ مًاوغ ي داريیی خطاَای وًع ي يقًع ؽیًع 2433

 .41-33(: 4) 23(. مجلٍ داوؾکذٌ پزعتاری ي مامایی داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی تُزان )حیات.  کزماوؾاٌ

ریَی در ثیوبرعتبى ّبی اهَسؽی ؽْز -پزعتبراى اس آخزیي تغییزات احیبء للجی ثزرعی هیشاى آگبّی 2433

مجلٍ اوجمه اوغتشیًلًصی ي مزاقبت َای يیضٌ ایزان( :)پذیزػ همبلِ 1391خزم آثبد در عبل   

 درهبًی ؽْزعتبى خزم آثبد اس هعیبر -ثزرعی هیشاى اگبّی پزعٌل پشؽکی ثیوبرعتبى ّبی اهَسؽی 2433

FOUR  مجلٍ اوجمه اوغتشیًلًصی ي مزاقبت َای يیضٌ ایزان( :)پذیزػ همبل1390ِدر عبل 

ثزرعی فزاٍاًی علل تزٍهبی ًبفذ در ثیوبراى هزاجعِ کٌٌذُ ثِ ثخؼ اٍرصاًظ ثیوبرعتبى آهَسعی  2433

پضيَؾی افالک(-فصلىامٍ ػلمی )پذیزػ همبلِ:1389-1388ؽْذای عؾبیز ؽْز خزم آثبد  عبل   

 

 همبلِ ثب خبرجی ٍ داخلی ّبی ّوبیؼ در ؽزکت – ٍ

 هؾخصبت ّوبیؼ عبل

 یللج ضُیدر ثخؼ هزالجت ٍ یثغتز وبراىیدر ث َکبردیاثتال ثِ اًفبرکتَط ه یفبکتَرّب غکیر یثزرع 2431

 (ضُیٍ یهزالجت ّب یعزاعز ؼیّوب :)عخٌزاًی1389ؽْزعتبى کبسرٍى عبل عصزیٍل وبرعتبىیث

خَى در پزعتبراى ؽبغل در ثخؼ ّبی هزالجت ٍیضُ ثیوبرعتبى ّبی  ثزرعی ؽیَع پزفؾبری 2431

ايلیه َمایؼ بیه المللی پیؾگیزی، تؾخیص ي  :)پَعتز1390درهبًی ؽْز کزهبًؾبُ در عبل -اهَسؽی

 (درمان پزفؾاری خًن

ايلیه  :)پَعتزارتجبط دارٍّبی ضذ فؾبرخَى ٍ افشایؼ ّوَعیغتئیي در ثیوبراى هجتال ثِ فؾبر خَى 2431

 (َمایؼ بیه المللی پیؾگیزی، تؾخیص ي درمان پزفؾاری خًن

فزاياوی ي ػلل تزيمای وافذ  در بیماران مزاجؼٍ کىىذٌ بٍ بخؼ ايرصاوظ بیمارعتان امًسؽی ؽُذای ػؾایز ؽُز  2431

 (بیثحزاى در حَادث ٍ ثال تیزیثْذاؽت، درهبى ٍ هذ یالولل يیکٌگزُ ث يیپٌجو :)پَعتزخزم آباد

 یالولل يیکٌگزُ ث يیپٌجو :ثزرعی اپیذهیَلَصیک حَادث راًٌذگی  هٌجز ثِ هزگ در کؾَر)پَعتز 2431

 (بیثحزاى در حَادث ٍ ثال تیزیثْذاؽت، درهبى ٍ هذ

 (ٍطت یرٍسُ لزآى پضٍّ کی ؼیّوب :)پَعتزبتیلزاى ٍ رٍا ذگبُیاس د زیخَاؿ اًج یثزرع 2431

در ؽْزعتبى  1389دٍم عبل  وِیدر ً یکیحَادث تزاف اس یًبؽ یٍ تزٍهب تیاًَاع آع یثزرع 2431



 (بیثحزاى در حَادث ٍ ثال تیزیثْذاؽت، درهبى ٍ هذ یالولل يیکٌگزُ ث يیپٌجو :)پَعتزکبسرٍى

 یالولل يیکٌگزُ ث يیپٌجو :)پَعتزبیحَادث ٍ ثال تیزیاس راُ دٍر در هذ یپشؽک بی يیغیتلِ هذ 2431

 (بیثحزاى در حَادث ٍ ثال تیزیثْذاؽت، درهبى ٍ هذ

ثْذاؽت، درهبى ٍ  یالولل يیکٌگزُ ث يیپٌجو :)پَعتزجیلزاى ٍ احبد ذگبُیاس د بیحَادث ٍ ثال یثزرع 2431

 (بیثحزاى در حَادث ٍ ثال تیزیهذ

 یعزاعز ؼیّوب :)پَعتز .شیبلیتحت درهبى ثب ّوَد ِیهشهي کل ییهجتال ثِ ًبرعب وبراىیدر ث یحبهلگ 2431

 (هشهي یّب یوبریدر ث ییٍ هبهب یپزعتبر یّبهزالجت 

 :)پَعتزضُیهزالجت ٍ یدر ثخؼ ّب بهذّبیهطلَة ٍ ثْجَد پ ؾيیعذ یثزا یراّ یآراهغبس یاثشارّب 2431

 (کزهبًؾبُ یداًؾگبُ علَم پشؽک بىیداًؾجَ بًِیعبل ؼیّوب يیاٍل

2432 Infertility and its associated with helicobacter pylori infectionپَعتز(: Royan 

International Twin congress & 13th Congress of reproductive Biomedicine) 

کىگزٌ  :)پَعتزضُیٍ یکٌٌذُ در ثخؼ ّب یٌیث ؼیپ یبرّبیاس سخن ثغتز ثب اعتفبدُ اس هع یزیؾگیپ 2432

 (زان،یدر ا ضٌیي یمزاقبت َا ىذٌیگذؽتٍ، حال ي آ ضٌیي یمزاقبت َا یعزاعز

2432 Burning mouth syndrome  ٍ یب عٌذرم عَسػ دّبى در عبلوٌذاى: ریغک فبکتَرّب

 (چُارمیه کىگزٌ پضيَؾی عالیاوٍ داوؾجًیی ػلًم پشؽکی غزب کؾًر :)پَعتزعَارض

چُارمیه کىگزٌ پضيَؾی عالیاوٍ  :)پَعتزثزرعی تبحیز هزٍر سًذگی ثز درهبى افغزدگی در عبلوٌذاى 2432

 (ػلًم پشؽکی غزب کؾًر داوؾجًیی

چُارمیه کىگزٌ پضيَؾی عالیاوٍ داوؾجًیی ػلًم  :)پَعتزارتجبط ثیي اعتزط ٍ ثزٍس پٌَهًَی در عبلوٌذاى 2432

 (پشؽکی غزب کؾًر

کلًَیشاعیَى ثبکتزیبل چؾوی ٍ ثزٍس سخن لزًیِ در ثیوبراى کوبیی ثغتزی در ثخؼ هزالجت ٍیضُ  2432

ICU(يَؾی عالیاوٍ داوؾجًیی ػلًم پشؽکی غزب کؾًرچُارمیه کىگزٌ پض :)پَعتز 

چُارمیه کىگزٌ پضيَؾی عالیاوٍ داوؾجًیی ػلًم پشؽکی غزب  :)پَعتزآلَدگی َّا ٍ عٌذرم کزًٍزی حبد 2432

 (کؾًر

ايیه کىگزٌ  :)پَعتزثزٍس اختالل خَاة در ثیوبراى ثب عٌذرم کزًٍزی حبد ثغتزی در ثخؼ ٍیضُ 2433

 (پیؾگیزاوٍخايرمیاوٍ کاردیًلًصی 

: جْبرهیي ّوبیؼ عزاعزی تبحیز ٍرسػ اًذام فَلبًی ٍ اًذام تحتبًی در کبّؼ فؾبر خَى)پَعتز 2433

 (راّکبرّبی ارتمبء عالهت ٍ چبلؼ ّب ثب هحَریت فؾبرخَى ثبال

: جْبرهیي ّوبیؼ عزاعزی راّکبرّبی ارتجبط ثیي هؾکالت دّبى ٍ دًذاى ٍ فؾبر خَى ثبال)پَعتز 2433

 (عالهت ٍ چبلؼ ّب ثب هحَریت فؾبرخَى ثبالارتمبء 

 

 



 آهَسؽی ّبی دٍرُ ٍ کبرگبّْب در ؽزکت : س

 هؾخصبت کبرگبُ عبل

 SPSSيروال َای الکتزیکی، کارگاٌ ٌ ريػ تحقیق، کارگاٌ اعتفادٌ اس صکارگاٌ احیاء، کارگا 

 

 تزجوِ ٍ تألیف : ح

 هؾخصبت کتبة عبل

 (: وؾز داوؾگاٌ ػلًم پشؽکی کزماوؾاٌ)تالیفکاردیًلًصی مذاخلٍ ایمزاقبت َای پزعتاری در  2433

 لًلٍ َا، درن َا، خطًط اتصالی بٍ بیمار )تزجمٍ: وؾز عالمی(الفبای  2433

 


