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 پشػتاسی داخلی جشاحی، داًـگاُ علَم پضؿىی تمیِ الِ، تْشاى. هذیشیت : واسؿٌاػی اسؿذ .2

ؿاغل دس  : تشسػی تاثیش سفتاسّای تَاًوٌذ وٌٌذُ هذیشاى پشػتاسی تش اثشتخـی حشفِ ای پشػتاساىپایاى ًاهِ 

 تیواسػتاًْای آهَصؿی تْشاى.

 داًـگاُ علَم پضؿىی تَاًثخـی تْشاى. جشاحی،-آهَصؽ پشػتاسی داخلی :دوتشی تخصصی  .3
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 :عَاتق پضٍّؾی 

 هِ ّا ٍ سػالِ ّا پایاى ًاساٌّوایی ٍ هـاٍسُ  .1

: تشسػی همایؼِ ایی تاثیش هاػاط اػتشٍن ػطحی پـت ٍ آسام ػاصی تٌؼَى تش ػطح اضطشاب ٍ اػتاد ساٌّوا .2-1

عالین حیاتی تیواساى آًظیي صذسی ًاپایذاس. داًـجَ صیٌة احوذی پَس، پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی 

 هشالثت ٍیظُ، داًـگاُ علَم پضؿىی لشػتاى.

: تشسػی تاثیش تشًاهِ ٍسصؿی ؿاًِ تش دسد ٍ عولىشد ؿاًِ تیواساى دچاس ضایعِ ًخاعی اػتفادُ وٌٌذُ اٍس اػتاد هـ .2-2

اص صٌذلی چشخذاس، داًـجَ هْذی حؼاتی، پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ پشػتاسی داخلی جشاحی، داًـگاُ علَم 

 پضؿىی تْشاى.

 هماالت .2

 چاج ؿذُ دس هجالت داخلی ٍ خاسجی  هماالت .1

 آرام تأثیز هقایغِ ، ًینثخت ًصزآتادی علیزضا، احوذی پَر سیٌة. اتزاّین سادُ فزساد.ی هحوذغاله-*

تیواراى آًضیي صذری ًاپایذار. پضٍّؼ  اضطزاب عطح تز پؾت عطحی اعتزٍك هاعاص ٍ تٌغَى عاسی

 06-12(44)2. 2931پزعتاری.

هجلِ داًؾگاُ علَم –ٍیضُ  . خاقاًی سادُ هزتضی.اعتزط ؽغلی پزعتاراى در تخؼ ّایغالهی هحوذ*

 (.22ٍ21)1. 2924پشؽنی تقیِ الِ.

، اعذسًذی هیٌَ، فارعی امزم.تزرعی ارتثاط تیي درك پزعتاراى اس رفتارّای هذیزاى ٍ اثز غالهی هحوذ*

 2920ؽوارُ یل تْار –عال پٌجن -هجلِ داًؾگاُ علَم پشؽنی ارتؼ-تخؾی پزعتاراى

. اعتفادُ اس اٍرصاًظ فَریت ّای پشؽنی در حولِ هحوذ غالهیحیذری حؾوت الِ، هالویز ؽزیف، *

 02-11(4 26ٍ22)4. 2921قلثی. فصلٌاهِ داًؾگاُ علَم پشؽنی لزعتاى) افالك(.

، عامی هاًذاًا، عثادی عثاط. مارتزد هذیزیت تَاًوٌذ عاسی در حزفِ پزعتاری .فصلٌاهِ غالهی هحوذ*

 99-411(4ٍ1)1. 2921هاهایی خزم اتاد.–داًؾنذُ پزعتاری 

، عثادی عثاط، مزدعتاًی هقذم پزعتَ، عامی هاًذاًا. تزرعی درك پزعتاراى اس رفتارّای غالهی هحوذ*

 91-10(0ٍ14)9.  2920فصلٌاهِ داًؾگاُ علَم پشؽنی لزعتاى.-تَاًوٌذ مٌٌذُ عزپزعتاراى خَیؼ

 یی مثزیرضا *
 یاُگ تذر رٍغي ثیزتأ ٍرسی. عالح صثا ،غالهی هحوذ ، جَاًثخت اهیز ، تْزام ،دلفاى  

 96-19(4 9)22. 22پغَریاسیظ ٍلگاریظ. فصلٌاهِ علوی پضٍّؾی یافتِ.  تز ستاى گاٍ

.عامی هضگاى. تزرعی غالهی هحوذعامی هاًذاًا، جاریاًی هضگاى، ًظزی ّذایت، طزاحی هحوذ جَاد.*

 12-41(4 2)29. 2936تز درهاى افغزدگی. فصلٌاهِ علوی پضٍّؾی یافتِ.  9تاثیز اهگا 

. حغیٌی هحوذ علی،عیذ تاقزهذاح هلیحِ عادات. جعفزی ًغزیي. ًجفی فزؽتِ. ًقؼ غالهی هحوذ *

عزهایِ اجتواعی داًؾگاّی در تغْیل آهَسػ تالیٌی در پزعتاری. گام ّای تَععِ در آهَسػ 

 219-223(4 2)26. 2932پشؽنی.

. هحوذی فزحٌاس، فالحی هغعَد، عیذتاقز هذاح عادات، احوذی فضل الِ، رفیعی فزٍغ. غالهی هحوذ*

تحلیل هفَْم میفیت هزاقثت پزعتاری در تغتز تیواریْای هشهي قلثی تز اعاط هذل ّیثزیذ.هجلِ 

 122-233(4 9)22. 2931داًؾنذُ پزعتاری هاهایی ارٍهیِ.



، احوذی فضل الِ، خاًنِ حویذرضا، ًادری ًغین. . فالحی هغعَد، عیذتاقز هذاح عاداتغالهی هحوذ*

ًیاسّای اطالعاتی تیواراى قلثی عزٍقی طی فزآیٌذ جغتجَی اطالعات عالهت4 یل هطالعِ میفی.ًؾزیِ 

 43-99(4 4)1. 2931آهَسػ پزعتاری.

 تالیٌی آهَسػ سای اعتزط عَاهل تزرعی، جاریاًی هضگاى، آعتی پزٍیي. غالهی هحوذعامی هاًذًا، * 

 ٍ پزعتاری داًؾنذُ دٍهاٌّاهِ. آتاد خزم هاهایی ٍ پزعتاری داًؾنذُ پزعتاری مارآهَس داًؾجَیاى در

 111-123(4 91)1. 2932ارٍهیِ.  ییهاها
1. , Fallahi Khoshknab M, Seyed Bagher Maddah S, Ahmadi F, Gholami M*. 

Khankeh H. Barriers to health information seeking in Iranian patients with 

cardiovascular disease: A qualitative study. Heart & Lung. 2014; 43 : 183-191. 

3. , Fallahi Khoshknab M, Seyed Bagher Maddah S, Ahmadi F, Gholami M*. 

Khankeh H, Mousavi N. Context of health information seeking for patients with 

cardiovascular disease. JAES. Article in press. 

 :ارائِ هقالِ در مٌگزُ ّا ٍ ّوایؼ ّا -9

-1383آرس هاُ -دٍهیي وٌگشُ تیي الوللی هذیشیت تحشاى-ػاصهاًذّی ًیشٍی پشػتاسی دس حَادث غیش هتشلثِ-

 ػخٌشاًی

 خٌشاًیػ-1382ػَم دیواُ -چْاسهیي ّوایؾ ػشاػشی پشػتاسی ٍیظُ-تاهیي ًیشٍی اًؼاًی دس تخـْای ٍیظُ-

دی هاُ –وشهاًـاُ -ّوایؾ ػشاػشی تیواسػتاى اهشٍص چالـْای فشا سٍی–اجشای طشح هگٌت دس تیواسػتاًْا -

 ػخٌشاًی-1386

اػفٌذ  11-داًـگاُ علَم پضؿىی ایشاى-وٌگشُ ػشاػشی استثاطات اًؼاًی-تشسػی اثش تخـی استثاطی واس پشػتاساى-

 ػخٌشاًی-1386

دٍهیي وٌگشُ تیي الوللی پیـگیشی اص تیواسیْای للثی عشٍلی. ؿیشاص تؼتش جؼتجَی اطالعات ػالهت . -

 1392.ػخٌشاًی

. تشویِ هَاًع فشٌّگی جؼتجَی اطالعات ػالهت دس تیواساى للثی عشٍلی. ّفتویي وٌگشُ للة خاٍسهیاًِ. اػتاًثَل-

 .1392فشٍدیي.ػخٌشاًی 

حلیل هحتَی ویفی. ّفذّویي وٌگشُ تیي الوللی هَاًع اطالعات دسهاًی دس تَاًثخـی تیواساى للثی عشٍلی: یه ت-

 .1392الىتشٍدیاگٌَص ٍ طة تَاًثخـی. تْشاى. ػخٌشاًی 

آهَصؽ تِ تیواساى ًاسػایی للثی. دٍهیي وٌگشُ تیي الوللی ًاسػایی للثی. داًـگاُ علَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی. -

 1393تْشاى. ػخٌشاًی.

تالیٌی پشػتاسی، وٌگشُ آهَصؽ پضؿىی، داًـگاُ علَم ًمؾ ػشهایِ اجتواعی داًـگاّی دس تؼْیل آهَصؽ -

 .1391تْضیؼتی ٍ تَاًثخـی تْشاى. ػخٌشاًی 

 : طزحْای پضٍّؾی اتوام یافتِ ) ارائِ ؽذُ (-4

  ّوىاس اصلی.–تشسػی استثاط تیي عفًَتْای ادساسی ٍ تغزیِ تا ؿیش هادس دس وَدواى -

 اس اصلیّوى-تشسػی تاثیش سٍغي گل گاٍ صتاى دس پؼَسیاصیغ-

  ّوىاس اصلی-تشسػی تاثیش گل هغشتی دس دسهاى افؼشدگی هاطٍس-

تشسػی استثاط تیي تعْذ ػاصهاًی تا دسن اص تَاًوٌذی ٍ اعتواد ػاصهاًی دس پشػتاساى ؿاغل دس تیواسػتاًْای -

 هجشی-آهَصؿی خشم آتاد

 هجشیدی داًـجَیاى پشػتاسی. تش هْاستْای فشاؿٌاختی ٍ تفىش اًتما PBLتشسػی تاثیش سٍؽ تذسیغ هـىل هذاس-



تشسػی تاثیش هاػاط اػتشٍن ػطحی پـت ٍ آسام ػاصی تٌؼَى تش ػطح اضطشاب ٍ عالین حیاتی تیواساى آًظیي -

 هجشی. ccuصذسی ًاپایذاس تؼتشی دس تخؾ ّای

 :عالیق پضٍّؾی -1

 هضهي  *تَاًثخـی تیواساى اص هشاحل حاد تا صًذگی ًشهال تا تیواسی

 غزیِ دسهاًی*هشالثت داسٍیی ٍ ت

 * استماء ػالهت هثتالیاى تِ تیواسیْای ولیَی، غذد، للثی، تٌفؼی، سٍهاتَلَطی ٍ عصثی 

 *عولىشد هثتٌی تش ؿَاّذ دس پشػتاسی 

 *هشالثت ول ًگش ٍ هَلتی دیؼیپلیٌاسی دس اسائِ هشالثت ٍیظُ

 *تَاًوٌذػاصی پشػتاساى ٍ داًـجَیاى پشػتاسی

 افتخار ؽاگزدی در هحضز اعاتیذ هحتزم ٍ فزّیخت4ِ: ْادر عایز داًؾگاّ ّوناراى پضٍّؾی

 خاًن دوتش هلیحِ ػادات هذاح، داًـگاُ علَم پضؿىی تْشاى

 آلای دوتش فضل الِ احوذی، داًـگاُ تشتیت هذسع

 آلای دوتش هؼعَد فالحی، داًـگاُ علَم پضؿىی تَاًثخـی

 آلای دوتش علیشضا ًیىثخت، داًـگاُ علَم پضؿىی ًْشاى

 ش عثاع عثادی، داًـگاُ علَم پضؿىی تمیِ الِآلای دوت

 خاًن دوتش ًؼین ًادسی، داًـگاُ علَم پضؿىی ایشاى

 


