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 دا خ انمهب 

 

 عبهبًِ ػلن عٌدی اػضب ّیبت ػلوی آدرط صفحِ ؽخصی در

http://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Beiranvand 

 عبیت داًؾگبُ درط صفحِ ؽخصی در ٍةآ 

  فبیل ّب

 31/1/1398آخزیي ثِ رٍسرعبًی: 

 تحصیلی ٍ آهَسؽی  عَاثق  

 (1395، پضٍّؾکذُ ػلَم ؽٌبختی، ػلَم اػصبة ؽٌبختی)  )دکتزی تخصصی(تخصص.1

  ACPAآدرًزصیک ًبحیِ پزُ فزًٍتبل در فزاهَؽی ًبؽی اس -ثزرعی ًقؼ گیزًذُ ّبی آلفبپبیبى ًبهِ )  

 (دکتز هحوذ ًبصحی، دکتز هحوذرضب سریي دعت، 

  (1385، ػلَم ثْشیغتی ٍ تَاًجخؾی ، داًؾگبُپزعتبری ثْذاؽت رٍاى) ارؽذ کبرؽٌبعی .2

  افغبًِ ثیزاًًَذًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 اعتبدیبر:هزتجِ ػلوی

 a_beiranvand2006@yahoo.com ایویل:

 تلفي: 

 فکظ: 

 هبهبیی خزم آثبد،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبىداًؾکذُ پزعتبری  آدرط:
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بررسی تاثیر موسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان بستری در بیمارستان شهدا ی )پبیبى ًبهِ   

 (:دکتز حغي ػؾبیزی، هؾبٍر:دکتز هغؼَد فالحی خؾکٌبةًوب، راهعشایر 

 (1379، ػلَم پشؽکی لزعتبى ، داًؾگبُپزعتبری)  کبرؽٌبعی .3

 کبرداًی) ػٌَاى رؽتِ، داًؾگبُ، عبل فبرؽ التحصیلی(.4

 

 

 ؽزکت در دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ کبرگبُ ّب 

 

 2004 .تْزاىکٌگزُ ثیي الوللی رٍاى درهبًی آعیب

 1383تْزاى کٌگزُ عزاعزی آعیت ؽٌبعی خبًَادُ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی

 1383تْزاى.داًؾگبُ ػلَم ثْشیغتی ٍ تَاًجخؾیّوبیؼ کَدک آساری 

 1386کٌگزُ عزاعزی عبلوٌذی کبؽبى 

 1384.تْزاىکبرگبُ آهَسؽی پزٍپَسال ًَیغی داًؾگبُ ػلَم ثْشیغتی ٍ تَاًجخؾی

 1386عویٌبر تزک اػتیبد داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى

 1386پشؽکی لزعتبى کبرگبُ آهَسؽی هْبرتْبی سًذگی داًؾگبُ ػلَم

 1387کبرگبُ آهَسؽی هقبلِ ًَیغی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى

 1386کٌفزاًظ فبرهبکٍَیضیالًظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى

 1386تْزاى  ّوبیؼ صزع داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی

 1387کبرگبُ آهَسؽی ارسؽیبثی ٍ ثزًبهِ ریشی درعی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى
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 1387عزاعزی عبلوٌذی اصفْبى   ّوبیؼ

  1396ّوبیؼ عزاعزی پذافٌذ غیز ػبهل خزم آثبد 

 1396ّوبیؼ کؾَری پیالتظ خزم آثبد 

       1389ّوبیؼ عزاعزی گیبّبى دارٍیی خزم آثبد 

 1394کٌگزُ خغبّبی پشؽکی. خزم آثبد. 

 1387کٌگزُ اػصبة کَدکبى هؾْذ

 1395ثبد کٌگزُ هلی داًؾدَیی عت عٌتی ٍ عزعبى.خزم آ

 1397کبرگبُ تزک اػتیبد.داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى.

 1397کبرگبُ آییي ًبهِ ارتقبء. داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى.

 1397.تْزاى (MCI)ؽزکت در اٍلیي پزٍصُ کؾَری کلیٌیک ّبی حبفظِ در ایزاى 

 

 

 تأییذیِ ّب ٍ هدَس ّب 

 افتخبرات ٍ خَایش 

    1378داًؾدَی ًوًَِ کبرؽٌبعی پزعتبری 

 1396هزثی ًوًَِ داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی خزم آثبد  

 

 عَاثق کبری 

 عَاثق ثبلیٌی 
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 1381تب  1379کبرؽٌبط پزعتبری ثخؼ تَراکظ  

 1385تب 1382کبرؽٌبط پزعتبری ثخؼ دیبلیش  

 

 در هقبعغ سیز(عَاثق تذریظ ( 

 تخصص  .1    

 کبرؽٌبعی ارؽذ.2    

   ٍیضُ .ارؽذ پزعتبریفَریتْبی رٍاًپشؽکی 

 ة.ارؽذ پزعتبری ٍیضُثیوبری ّبی ٍیضُ اػصب 

 ثیوبری ّبی خغوی ػولکزدی عبلوٌذاى. ارؽذ پزعتبری عبلوٌذی 

 ( ارؽذ پزعتبری عبلوٌذی2پزعتبری عبلوٌذی .) 

 خبهؼِ ؽٌبعی ٍ رٍاًؾٌبعی ثالیب ٍ ثحزاى. ارؽذ پزعتبری اٍرصاًظ 

 

 کبرؽٌبعی .3    

 

 کبرآهَسیٍاحذ                   ثیوبریْبی اػصبة ٍ رٍاى     

         کبرآهَسیًَرٍلَصی                                      ٍاحذ 

 کبرآهَسیثیوبریْبی ػفًَی                               ٍاحذ 

 کبرآهَسیٍاحذ         ارتَپذی                               

 کبرآهَسیٍاحذ         هغش ٍ اػصبة               ثیوبری ّبی 
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 ٍاحذ تئَری   رٍاًؾٌبعی ٍ ثْذاؽت رٍاى                   

 ٍاحذ تئَری   رٍاًؾٌبعی ػوَهی                             

 هجبًی رٍاًؾٌبعی                               ٍاحذ تئَری   

 ٍاحذ تئَری     رٍاًؾٌبعی رٍاثظ اًغبًی                    

 برتْبی سًذگی                               ٍاحذ تئَری هْ

 فَریتْبی رٍاًپشؽکی                           ٍاحذ تئَری

 رٍاًپشؽکی در هبهبیی                          ٍاحذ تئَری  

 ٍاحذ تئَری                          1پزعتبری ثْذاؽت رٍاى 

 ٍاحذ تئَری  پزعتبری ثیوبری ّبی اػصبة ٍ رٍاى              

 ٍاحذ تئَری  اٍرصاًظ ّبی رفتبری                           

 

 

 )ػٌَاى ،هحل ٍ سهبى کبرگبُ(ثزگشاری کبرگبُ 

 .1394هْبرت هذیزیت اعتزط.دثیزعتبى فزساًگبى خزم آثبد.اعفٌذ 

 1394 پزعتبری ٍهبهبیی. کبرگبُ رٍػ تحقیق.اًَاع هغبلؼبت.داًؾکذُ

 1393هْبرت هذیزیت اعتزط.کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.عبسهبى تبهیي اختوبػی اعتبى لزعتبى. -

 1393هْبرتْبی ارتجبعی. کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.عبسهبى تبهیي اختوبػی اعتبى لزعتبى. -

 1393تبى.هْبرت حل هغبلِ. کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.عبسهبى تبهیي اختوبػی اعتبى لزع -

 1393هْبرت اثزاس ٍخَد. کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.عبسهبى تبهیي اختوبػی اعتبى لزعتبى.  -
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 1393هْبرت کٌتزل خؾن. کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.عبسهبى تبهیي اختوبػی اعتبى لزعتبى. -

 1387ثِ ثخؼ اٍرصاًظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى کبرگبُ ًگزػ عیغتوبتیک -

رٍػ تحقیق . ثیبى هغبلِ،ثزرعی هتَى،اّذاف ،فزضیبت ٍ عَاالت داًؾگبُ ػلَم کبرگبُ آهَسؽی  -

 1387. ثزٍخزد.لزعتبى پشؽکی 

 .1386.ثزٍخزد.کبرگبُ آهَسؽی رٍػ تحقیق ،ثزرعی هتَى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى-

 1396کبرگبُ خؾًَت افقی،داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی. -

 1396زعتبری ٍ هبهبیی.ارتجبط ثب ثیوبر.داًؾکذُ پ کبرگبُ-

 1395.داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی.داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى کبرگبُ رٍػ تحقیق. -

 .1395.1396کبرگبُ ایوٌی ثیوبر.-

 .1395.1396، 1397کبرگبُ هْبرتْبی سًذگی.داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی.  -

 1397.هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾکذُ.ثیوبر رٍاًپشؽکی ثب ارتجبط کبرگبُ -

کبرگبُ رٍػ تحقیق. کلیبت ٍ اًتخبة ػٌَاى پضٍّؼ.داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى.داًؾکذُ پزعتبری ٍ 

 1397هبهبیی.

 

 

  ػٌَاى دقیق درج ؽذُ در اثالؽ، تبریخ ؽزٍع ٍ اتوبم(عَاثق اخزایی( 

 1388تب  1386ػضَ کویتِ في پزعتبری داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی 

  کٌَىتب 1396پزعتبری ٍ هبهبیی ػضَؽَرای پضٍّؾی داًؾکذُ 

 1397ػضَ ؽَرای اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى 
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 تب کٌَى 1397تذٍیي اّذاف ٍ رعبلت داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  ػضَ کویتِ

 تب کٌَى 1397ثبسًگزی کَریکَلَم کبرؽٌبعی داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  ػضَ کویتِ

 

  عَاثق پضٍّؾی 

 اختزاػبتاثذاػبت ٍ الف.    

 عزح ّبی پضٍّؾی ة.

 

 ثزرعی هقبیغِ ای درخِ حزارت توپبًیک در ثیوبراى افغزدُ،هبًیک،اعکیشٍفزى ٍ افزاد عبلن )هدزی(.-1

 ثزرعی هقبیغِ ای ًوزُ حبفظِ در هجتالیبى ثِ صزع لَة توپَرال ٍ غیز توپَرال)هدزی(.-2

در ثیوبراى کَهبتَط ثب ضزثِ عز)ّوکبر  GCSهقبیغِ درخِ حزارت آگشیالری ٍتوپبًیک ٍ ارتجبط آى ثب -3

 عزح(.

 ثزرعی تبثیز گل هغزثی در درهبى افغزدگی)ّوکبر عزح(.-4

(ثزایدبد تفکز اًتقبدی در داًؾدَیبى پزعتبری)ًبظز case reporteثزرعی تبثیز یک رٍػ آهَسؽی )-5

 عزح(.

 ثزرعی افغزدگی در عبلوٌذاى هجتال ثِ اختالالت قلجی ػزٍقی)هدزی(.-6

 .اصلی(ّوکبر )ثزرعی ارتجبط ثیي َّػ ّیدبًی ٍ گزایؼ ثِ اػتیبد.-7

در پزعتبراى ؽبغل در َّػ ّیدبًی رضبیت ؽغلی ٍ فزعَدگی ؽغلی ثب ثزرعی ارتجبط ثیي  -8

 ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی خزم آثبد)هدزی(
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 پبیبى ًبهِ ّب ٍ رعبلِ ّب راٌّوبیی . ج  

 پبیبى ًبهِ ّب ٍ رعبلِ ّب  ُهؾبٍر. د   

 :پزعتبری هقغغ کبرؽٌبعی ارؽذ

ثزرعی هقبیغِ ای تبثیزػغزثْبرًبرًح ٍگیبُ ؽوؼذاًی ثزهیشاى اضغزاة ٍ ؽذت خغتگی ثیوبراى هجتالثِ  -1

 عکتِ ی قلجی حبد .  اعتبد هؾبٍر

ّوَدیبلیشی اعتبى ایالم ثزرعی تبثیز هذاخلِ ؽٌبختی رفتبری ثز رٍی اهیذ ٍ تزط اس هزگ در ثیوبراى  -2

 .صجبح خؾٌَدی .داٍر

 

 دکتزی حزفِ ای پشؽکی ػوَهی)داٍر(

( در ثیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ AST-ALTثزرعی فزاٍاًی ػلل اغشایؼ آًشین ّبی کجذی  )-1

 . صجب سیٌتی فز. داٍر1397گَارػ ٍ داخلی ثیوبرعتبى ّبی ؽْذای ػؾبیز ٍ ؽْیذ رحیوی.

 .الْبم فزّبدی. داٍر1397هقبٍهت دارٍیی در کؾت ّبی هثجت ادرار ثیوبرعتبى ػؾبیز.ثزرعی  -2

ثزرعی عغح اعتزط،افغزدگی ٍ اضغزاة در ٍالذیي کَدکبى عزعبًی هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ هزاکش  -3

 .ٍیذا ظْزاثی. داٍر1397درهبًی ؽْز خزم آثبد.

ثیوبرعتبى هزکش عجی  EMUثخؼ در  LTMثزرعی فزاٍاًی ػَارض ٍ ػَاقت احتوبلی در اًدبم  -4

 .هزین حغیٌی راد. داٍر1396کَدکبى .

ثزرعی فزاٍاًی اختالالت تیزٍییذ در ثیوبراى هجتال ثِ علیبک هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ؽْذای ػؾبیز  -5

 . یؼقَة عْوبعجی . داٍر1397خزم آثبد.
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ر ثیوبراى هجتال ثِ ًبرعبیی قلجی ثزرعی ارتجبط ثیي حوبیت اختوبػی درک ؽذُ ٍ تَاى خَدهزاقجتی د -6

 .عؼیذ پیزی سالی. داٍر1397هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی ؽْز خزم آثبد.

 .پزیب هْذیبى. داٍر1397ثزرعی هیشاى ؽیَع ثذریخت اًگبری در دختزاى هقغغ راٌّوبیی خزم آثبد. -7

 

 هقبالت. ُ   

 فبرعی           

در عبلوٌذاى ثغتزی در ارتَپذی ٍ خزاحی ػوَهی.فصلٌبهِ پزعتبری ثزرعی هقبیغِ ای دلیزیَم -1

 1393.پبییش 1ؽوبرُ  1عبلوٌذی ایالم.دٍرُ 

 

هَعیقی ثز دلیزیَم ثؼذ اس خزاحی هفصل راى در عبلوٌذاى،افغبًِ ثیزاًًَذ،دکتز هغؼَد  تبثیز ثزرعی-2

،دٍرُ ًْن ؽوبرُ دٍ فالحی،دکتز حغي ػؾبیزی،دکتز هْذی رّگذر فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی یبفتِ

 . 1386تبثغتبى

 

ثزرعی ارتجبط ثیي َّػ ّیدبًی ٍ گزایؼ ثِ اػتیبد در داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى. -3

ن َسدّفصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی یبفتِ،دٍرُ ً ،عَداثِ سارع،هؼصَهِ ارًَاس.*ػبعفِ ثْزاهی، افغبًِ ثیزاًًَذ

  1396.تبثغتبى چْبر،ؽوبرُ 

 

تجبط ثیي اػتیبد ثِ گَؽی ّبی َّؽوٌذ ٍ عالهت رٍاى.هدلِ اصَل ثْذاؽت رٍاًی.)پذیزػ ثزرعی ار -4

 ؽذُ(
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 اًگلیغی    

 1-Beiranvand  A , Nasehi  M, Zarrindast MR ,Moghaddasi M (2016)  . Involvement of 

medial prefrontal cortex alpha-2 adrenoceptors on memory acquisition deficit induced by 

arachidonylcyclopropylamide,a cannabinoid CB1 receptor agonist, in rats; possible 

involvement of Ca2+ channels. Journal of Psychopharmacology 30: 945–954. 

 2-Shirzadegan R, Gholami M, Hasanvand S, Birjandi M, Beiranvand A Effects of 

geranium aroma on  anxiety among patients with acute myocardial infarction: A triple-

blind randomized clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2017 Nov;29:201-206 

 3- Razieh Shirzadegan, Kourosh Zarea , Hamed Nourolahi, Bayan Saberipour, 

Nahid Mahmoodi, Afsaneh Beiranvand*, Ameneh Al Khamis , and Akram Hemmatipour 

.Early Anticipation of Dementia; A Step Towards Promoting Community Health: Review 

of Current Evidence. 

  

 هقبالتخالصِ چبح ارائِ ٍ . ٍ 

 هلی  .1    

 1394ًقؼ گزادیبى قذرت در کبّؼ خغبّبی پشؽکی.کٌگزُ خغبّبی پشؽکی. خزم آثبد. -  

ًقؼ ثبثًَِ در کبّؼ ػالئن عٌذرم هحزٍهیت اس هَاد.ّوبیؼ عزاعزی گیبّبى دارٍیی خزم آثبد  - 

1389 

 1387کبؽت ّؾذار تؾٌح در کَدکبى.کٌگزُ اػصبة کَدکبى هؾْذعیغتن قبثل  - 

 1387کٌگزُ اػصبة کَدکبى هؾْذ ADHDدر ثْجَد کَدکبى هجتال ثِ 3ًقؼ اهگب - 
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 Subcallosal singulateدرهبى افغزدگی هقبٍم ثِ درهبى اس عزیق تحزیک ػوقی هغش در ًبحیِ - 

gyrus ْ1387بى .ّوبیؼ عزاعزی عبلوٌذی ٍ پشؽکی عبلوٌذاى اصف. 

 1386اختالل حبفظِ در صزع لَة توپَرال ّوبیؼ صزع داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی- 

ثزرعی تبثیزهَعیقی ثز دلیزیَم ثؼذ اس خزاحی هفصل راى در عبلوٌذاى کٌگزُ عبلوٌذی کبؽبى  - 

1386 

 گیبّبى دارٍیی هَثز در ثْجَد عزعبى. کٌگزُ هلی داًؾدَیی عت عٌتی ٍ عزعبى.خزم آثبد - 

1395 

کٌگزُ هلی تَاًوٌذعبسی خبهؼِ در  .ثزرعی ارتجبط عالهت رٍاى ٍ رضبیت سًبؽَیی سًبى هتبّل - 

 1395. -ُ ٍ تؼلین ٍ تزثیت اعالهی حَسُ هؾبٍرُ، خبًَاد

کٌگزُ هلی تَاًوٌذعبسی خبهؼِ  .ثزرعی راثغِ ثیي ػشت ًفظ ٍ افغزدگی داًؼ آهَساى دختز - 

 1395.در حَسُ هؾبٍرُ، خبًَادُ ٍ تؼلین ٍ تزثیت اعالهی

التظ.خزم ًقؼ ٍرسػ پیالتظ در ثْجَد ٍ کٌتزل اختالالت رٍاًپشؽکی.ّوبیؼ عزاعزی پی - 

 1396آثبد.

 .1396پیؼ ثیٌی سٍدرط دهبًظ.ّوبیؼ عزاعزی پذافٌذ غیز ػبهل. - 

ّوبیؼ راّکبرّبی ارتقبی  .تبثیزرایحِ درهبًی ثزافغزدگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی : هزٍرًظبهٌذ - 

 .1396هبسًذراى.هت ٍ چبلؾْب ثب هحَریت افغزدگی.الع

 هزٍر : یبى ثِ عزعبىالثقبء ٍکیفیت سًذگی هجتهزٍری ثزاثزگیبُ دارٍاػ ثزافغزدگی ، هیشاى  - 

  1396هبسًذراى. هت ٍ چبلؾْب ثب هحَریت افغزدگی.الّوبیؼ راّکبرّبی ارتقبی ع.عیغتوبتیک
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افغزدگی ػزٍقی ٍ ػَاهل هَثز ثز آى در عبلوٌذاى.ّوبیؼ تبسُ ّبی ػلَم ثْذاؽتی داًؾگبُ  - 

 1396ؽْیذ ثْؾتی.تْزاى.

 ثیي الوللی .2   

   

 پضٍّؾیػالیق  

 دهبًظ

 ًَرٍثیَلَصی اػتیبد

 عبلوٌذی

 ًَرٍثیَلَصی اختالالت رٍاًپشؽکی

 عت هکول در رٍاًپشؽکی

 کتت 

 1395خَدهزاقجتی در ثیوبراى قلجی.اًتؾبرات عبلوی .-1

 1397ارسیبثی ػصت رٍاًؾٌبختی در اختالالت ؽٌبختی.اًتؾبرات تَعؼِ فزٌّگ ٍ رٍاًؾٌبعی.-2

  

  داٍری هقبالتػضَیت در ؽَرای ًَیغٌذگبى ٍ  

 داٍری فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی یبفتِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى-

 داٍری فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی افالک  داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى-

 داٍری فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی پضٍّؼ پزعتبری در تَاًجخؾی-

 حیبت  داٍری فصلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی -
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 .پشؽکی لزعتبىداٍری عزح ّبی پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم  -

 

 ػضَیت در هدبهغ 

  1386ػضَ کویتِ اخزایی ّوبیؼ تبسُ ّبی پزعتبری ٍ هبهبیی  داًؾگبُ ػلَم پشؽکی لزعتبى

  

 ػالیق ػوَهیی ػوَهی/ ّب هْبرت 

 SPSS, endnoteسثبى اًگلیغی،کبهپیَتز ، آهبر ٍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


