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 بٍ وام خذا
 

 

 اطالعات تماس

 فبعٕٝ ٌٛدرزیوام ي وام خاوًادگی: 

 دوترای تخصصی پرظتبریيضعیت تحصیلی: 

 : اظتبدیبرمرتبٍ علمی

 Fatemegoudarzi75@yahoo.com: آدرس ایمیل

 06633120140: محل کار تلفه

 06633120140: فکس

بٔبیی دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، ٌرٜٚ پرظتبری داخّی ٚ ِرظتبٖ، اتٛثبٖ وٕبِٛ٘ذ، خرْ آثبد، دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔ: آدرس

 جراحی

 ِیٙىٟب

 فبیُ ٞب

 1395/ 20/1آخریٗ ثٝ رٚزرظب٘ی: 

  ي آمًزشی  تحصیلیسًابق 

اؼتی ٚ درٔب٘ی جٙذی ؼبپٛر اٞٛاز، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ٚ خذٔبت ثٟذ ؛دوترای تخصصی پرظتبری دکتری تخصصی: .1

 (1389-1394دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی )

 (82/19ثب درجٝ ػبِی )ٕ٘رٜ:  "تجییٗ فرایٙذ ٔرالجت از ثیٕبراٖ در ٚضؼیت ٘جبتی" دکتری: رسالٍ

 

 کارشىاسی ارشذ: .2

رظتبری ٚ ٔبٔبیی وبرؼٙبظی ارؼذ پرظتبری، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ٚ خذٔبت ثٟذاؼتی ٚ درٔب٘ی تٟراٖ، دا٘ؽىذٜ پ

(1386-1383) 

 (36/19، ثب درجٝ ػبِی )"ثررظی تبثیر تحریىبت ؼٙٛایی ظبزٔبٖ یبفتٝ ثرتغییرات ظغح ٞٛؼیبری ثیٕبراٖ وٕبیی پایان وامٍ:

 

 کارشىاسی: .3

وبرؼٙبظی پرظتبری، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ٚ خذٔبت ثٟذاؼتی ٚ درٔب٘ی ؼٟیذ ثٟؽتی، دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی 

(1380-1376) 

 

 :شرکت در ديرٌ َای آمًزشی ي کارگاٌ َا

 1394وبرٌبٜ ػّٓ ظٙجی، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، دیٕبٜ  .1

 1394 آررٔبٜ ، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ،ی )تِٛیذ ٔحتٛا(وبرٌبٜ آٔٛزغ اِىترٚ٘یى .2

 1394ارظبزی، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، وبرٌبٜ اثس .3
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 1392، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی اٞٛاز، "پیؽرفتٝآؼٙبیی ثب ٔمبِٝ ٘ٛیعی "وبرٌبٜ  .4

 1388، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، اظفٙذ ٔبٜ "آؼٙبیی ثب ٔمبِٝ ٘ٛیعی پیؽرفتٝ"وبرٌبٜ  .5

 1388، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، اردیجٟؽت ٔبٜ "End note"وبرٌبٜ  .6

 1386اٖ، تیرٔبٜ ، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟر "جعتجٛی ٔٙبثغ اِىترٚ٘یه، ظغح پیؽرفتٝ"وبرٌبٜ  .7

 1386، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، تیرٔبٜ  "جعتجٛی ٔٙبثغ اِىترٚ٘یه، ظغح ٔتٛظظ"وبرٌبٜ  .8

 1386، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، خردادٔبٜ  "End note"وبرٌبٜ  .9

 1386، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، خردادٔبٜ  "Systematic review"وبرٌبٜ  .10

 1386ف ا٘جٕٗ تحمیمبت ظرعبٖ، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، اردیجٟؽت ٔبٜ "Excel   ٚAccess "وبرٌبٜ آٔٛزؼی  .11

 1386)ظغح ٔتٛظظ( ، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، اردیجٟؽت ٔبٜ "Scientific writing"وبرٌبٜ  .12

 1386)ظغح ٔمذٔبتی( ، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، اردیجٟؽت ٔبٜ "Scientific writing"وبرٌبٜ   .13

 1385، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، دا٘ؽىذٜ پرظتبری، تیرٔبٜ"رٚغ ؼٙبظی تحمیمبت ویفی"زٜ وبرٌبٜ ظٝ رٚ .14

 1384، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ، دا٘ؽىذٜ پرظتبری، تیرٔبٜ "رٚغ ؼٙبظی تحمیمبت وٕی"وبرٌبٜ ظٝ رٚزٜ   .15

 1382، ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼفرصبدق)ع( اِیٍٛدرز، دیٕبٜ "احیبء ٘ٛزاداٖ"وبرٌبٜ دٚ رٚزٜ  .16

 سایر ديرٌ َای آمًزشی

 1387، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، اظفٙذٔبٜ "ٔذیریت ثحراٖ"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .1

 1387، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، ثٟٕٗ ٔبٜ "ٔجبرزٜ ثب ظُ"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .2

 1387، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، ٟٔر ٔبٜ "عرح آٔٛزغ خب٘ٛادٜ"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .3

 1387، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، ؼٟریٛرٔبٜ "ٌسارغ ٘ٛیعی"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .4

 1387، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، تیرٔبٜ "اٚرشا٘ط ثب ٔذیریت فرایٙذی"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .5

 1385، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، دیٕبٜ "پیؽٍیری ٚ وٙترَ ػفٛ٘ت"پٛدٔبٖ آٔٛزؼی  .6

 

 تأییذیٝ ٞب ٚ ٔجٛز ٞب

 

 

 :افتخارات ي جًایس

 56/18(، ثب ٔؼذَ: 1389-94دا٘ؽجٛی رتجٝ اَٚ دوترای پرظتبری، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی جٙذی ؼبپٛر اٞٛاز ) .1

ٚ دا٘ؽجٛی  69/18(، ثب ٔؼذَ: 1383-86دا٘ؽجٛی رتجٝ اَٚ وبرؼٙبظی ارؼذ پرظتبری، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی تٟراٖ ) .2

 ٔٙتخت ؼٛرای اظتؼذادٞبی درخؽبٖ

 06/17(، ثب ٔؼذَ 1376-80تبری، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ؼٟیذ ثٟؽتی )دا٘ؽجٛی رتجٝ دْٚ وبرؼٙبظی پرظ .3

 

 : سًابق بالیىی



3 

 

، ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼفرصبدق)ع( ؼٟر  "عرح ٘یرٚی ا٘عب٘ی"ٞبی اعفبَ ٚ اٚرشا٘ط، درثخػ "پرظتبر ثبِیٙی"ظٕت  .1

 10/11/82ِغبیت  4/4/81اِیٍٛدرز، از 

ٕٞچٙیٗ ػضٛیت در وٕیتٝ  "ٚایسر آٔٛزؼی ٚ ظٛپرٚایسر ثبِیٙیپرظتبر ثبِیٙی، ظرپرظت ثخػ اعفبَ، ظٛپر"ظٕتٟبی  .2

، "اظتخذاْ رظٕی"، ٞبی ٔختّف ثیٕبرظتب٘ی ٘ظیر وٕیتٝ ٔري ٚ ٔیر ٚ ٘یس ٔعئَٛ ٚاحذ پؽتیجب٘ی رٚا٘ی ثیٕبرظتبٖ

رٜ )ؼبیبٖ رور اظت وٝ در ایٗ د11/11/87ِٚغبیت  11/11/82ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼفرصبدق)ع( ؼٟر اِیٍٛدرز، از تبریخ 

 ظبَ ٚ ٞفت ٔبٜ در حبَ تحصیُ در ٔمغغ وبرؼٙبظی ارؼذ ثٛدٜ اْ(2ثٕذت

 تذریسسًابق 

 :کارشىاسی .1

، دا٘ؽىذٜ پرظتبری "اظتخذاْ رظٕی"، "وبرؼٙبض آٔٛزؼی دا٘ؽىذٜ )ٔؽغَٛ ثٝ تذریط درٚض ٘ظری ٚ ػّٕی("ظٕت  -

 22/1/89ِغبیت  12/11/87اِیٍٛدرز )ٚاثعتٝ ثٝ دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ(، از تبریخ 

ِغبیت  23/1/1389)ٚاثعتٝ ثٝ دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ(، از تبریخ  ، دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز"ػضٛ ٞیبت ػّٕی" -

 1389اظفٙذٔبٜ 

تب  26/3/1394، دا٘ؽىذٜ پرظتبری خرْ آثبد )ٚاثعتٝ ثٝ دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ(، از تبریخ "ػضٛ ٞیبت ػّٕی" -

 ی ٚ جراحی دا٘ؽجٛیبٖ در ٔمغغ وبرؼٙبظی ٚ تذریط ٚاحذٞبی داخّ وٖٙٛ

 :کارشىاسی ارشذ .2

تب وٖٙٛ ٚ  26/3/1394، دا٘ؽىذٜ پرظتبری خرْ آثبد )ٚاثعتٝ ثٝ دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ(، از تبریخ "ػضٛ ٞیبت ػّٕی"  

 تذریط ثرخی ٚاحذٞبی دا٘ؽجٛیبٖ در ٔمغغ وبرؼٙبظی ارؼذ

 دوتری .3

 

 برگساری کارگاٌ 

 1394، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ، ٟٔرٔبٜ ظبَ "ثبِیٙیارزؼیبثی "وبرٌبٜ  .1

 1392، دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی اٞٛاز، ثیٕبرظتبٖ ٌّعتبٖ، ثٟبر "ػّٕىرد ٔجتٙی ثر ؼٛاٞذ"وبرٌبٜ  .2

 1391دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی اٞٛاز، ثیٕبرظتبٖ ٌّعتبٖ، زٔعتبٖ  scientific writing”"وبرٌبٜ  .3

(، ثیٕبرظتبٖ 1387)در ٔبٟٞبی آثبٖ، آرر ٚ دی ظبَ "ٌسارغ ٘ٛیعی"ٚ رٚزٜ ظٝ دٚرٜ ظخٙرا٘ی در وبرٌبٜ آٔٛزؼی د .4

 أبْ جؼفر صبدق)ع( اِیٍٛدرز، ٔخبعجیٗ پرظتبراٖ ؼبغُ در ثیٕبرظتبٖ ٞبی ؼٟرظتبٟ٘بی اِیٍٛدرز ٚ از٘ب
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فر صبدق)ع( (، ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼ1387)ٔردادٔبٜ  "ٔذیریت اٚرشا٘ط ثب دیذٌبٜ فرایٙذی "ظخٙرا٘ی در ٌبرٌبٜ آٔٛزؼی  .5

 اِیٍٛدرز، ٔخبعجیٗ پرظتبراٖ ؼبغُ در ثیٕبرظتبٖ ٞبی ؼٟرظتبٟ٘بی اِیٍٛدرز ٚ از٘ب

(، ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼفر صبدق)ع( اِیٍٛدرز، ٔخبعجیٗ 1386)دیٕبٜ  "ٔذیریت ثحراٖ "ظخٙرا٘ی در ٌبرٌبٜ آٔٛزؼی  .6

 پرظتبراٖ ؼبغُ در ثیٕبرظتبٖ ٞبی ؼٟرظتبٟ٘بی اِیٍٛدرز ٚ از٘ب

 

 اییسًابق اجر

 1394اظفٙذ ٔبٜ ػضٛ ؼٛرای تحصیالت تىٕیّی دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی خرْ آثبد، از  -

 1394ػضٛ ؼٛرای آٔٛزؼی دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی خرْ آثبد، از تیرٔبٜ  -

 

 1394دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی خرْ آثبد، از تیرٔبٜ  EDOٔعئَٛ ٚاحذ 

ِغبیت  1387، از ظبَ ، دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز"صٚٞؽی ٔٙذیػپ-فصّٙبٔٝ ػّٕی"ظردثیر ٚ ػضٛ ٞیبت تحریریٝ  -

1389 

 1389ِغبیت ظبَ  1378، از ظبَ وبرؼٙبض ٔعئَٛ ٚاحذ پراتیه دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز -

 1389ِغبیت ظبَ  1387، از ظبَ ػضٛ ؼٛرای آٔٛزؼی ٚ پصٚٞؽی دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز -

 1387ِغبیت ظبَ  1381در ثیٕبرظتبٖ أبْ جؼفر صبدق اِیٍٛدرز )ع(، از ظبَ  ظٛپرٚایسر آٔٛزؼی، ثبِیٙی ٚ ظرپرظتبر -

 

 

 

 

 سًابق پژيَشی 

 

 طرح َای پژيَشی: .1

، عرح ٔصٛة "1389ثررظی ٚضؼیت فرظٛدٌی ؼغّی پرظتبراٖ ؼبغُ در ثیٕبرظتبٟ٘بی دِٚتی اظتبٖ ِرظتبٖ، ظبَ  " -

  ری اَٚ عرحٔجدا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ ٚ اتٕبْ یبفتٝ، ثٝ ػٙٛاٖ 

ثررظی ارتجبط ثیٗ ظجه ٞبی رٞجری ظرپرظتبراٖ ٚ رضبیت ثیٕبراٖ از ٔرالجت ٞبی پرظتبری در ثیٕبرظتبٖ ٞبی  " -

، عرح ٔصٛة دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ ٚ در حبَ اجرا، "1389آٔٛزؼی ٚاثعتٝ ثٝ دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖ در ظبَ 

 ٔجری عرحثٝ ػٙٛاٖ 
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، عرح ٔصٛة دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی "ثیر تحریىبت ؼٙٛایی ظبزٔبٖ یبفتٝ ثرتغییرات ظغح ٞٛؼیبری ثیٕبراٖ وٕبییثررظی تب"-        

 ٕٞىبر عرح ، ثٝ ػٙٛاٖ پبیبٖ ٘بٔٝ ٔمغغ وبرؼٙبظی ارؼذتٟراٖ، پبیبٖ یبفتٝ، 

٘بٔٝ دٚرٜ ٛر اٞٛاز، پبیبٖ، عرح ٔصٛة دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی جٙذی ؼبپ"تجییٗ فرایٙذ ٔرالجت از ثیٕبراٖ در ٚضؼیت ٘جبتی" -

 دوتری، ٔجری عرح

 

 پبیبٖ ٘بٔٝ ٞب ٚ رظبِٝ ٞب رإٞٙبیی ٚ ٔؽبٚرٜ 

 اظتبد رإٞٙب .2-1

 : استاد مشاير .2-2

 1393: خب٘ٓ فبعٕٝ ثٟرأی، دا٘ؽجٛی ارؼذ ٚیصٜ، ٚرٚدی ٟٔرٔبٜ پایان وامٍ ارشذ

در ثخػ ٔرالجت ٞبی ٚیصٜ لّجی  ترجٕٝ ٚ اػتجبریبثی ٔمیبض ٔرالجت پرظتبری ٔغّٛة در ثیٕبراٖ ثعتری: عىًان

 ثیٕبرظتبٖ ٞبی اظتبٖ ِرظتبٖ

 

 مقاالت

 :فارسی .1

ٞبی دارای ثیٕبر ٞبی ٔرالجتی خب٘ٛادٜاِٝ احٕذی. تجبرة ٚ چبِػ، حیذرػّی ػبثذی، وٛرٚغ زارع، فضُفبعٕٝ ٌٛدرزی .1

 .1393. ظبَ 4، ؼٕبرٜ 3در ٚضؼیت ٘جبتی.ٔجّٝ ثبِیٙی پرظتبری ٚ ٔبٔبیی )دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی ؼٟرورد(، دٚرٜ 

فرظٛدٌی ؼغّی ٚ ثرخی ػٛأُ ٔرتجظ ثب  ظؼیذ فرٚغی، فیرٚزٜ پیبٔٙی، ٔجیذ ٔیری.، آرزٚ ؼبٞعٛاری، فبعٕٝ ٌٛدرزی .2

تحّیّی دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز -ٞبی دِٚتی اظتبٖ ِرظتبٖ. ٘ؽریٝ پصٚٞؽی آٖ در پرظتبراٖ ؼبغُ در ثیٕبرظتبٖ

 1393، 8ٚ9، ؼٕبرٜ 5)ٔٙذیػ(. دٚرٜ 

، ظجه فبعٕٝ ٌٛدرزیٔرضیٝ ظّیٕب٘ی ٘صاد، ٔحعٗ ؼٕط، ػجذاِرحٕبٖ چروسی، فبعٕٝ رحیٕی، احٕذ فیبض ثخػ،  .3

بی ؼٟر ٌرٌبٖ، ٔجّٝ تحمیمبت ٘ظبْ ظالٔت، ظبَ ز٘ذٌی ٔرتجظ ثب ایٙتر٘ت در دا٘ؽجٛیبٖ وبرثر ایٙتر٘ت دا٘ؽٍبٜ ٞ

 1391ٞؽتٓ، ؼٕبرٜ پٙجٓ، آرر ٚ دی ٔبٜ 

تأثیر وٛتبٜ ٔذت ٚ عٛال٘ی ٔذت . ػجذاِرحٕبٖ چروسی ،فبعٕٝ ٌٛدرزی ،داٚٚد ؼجبػی زادٜ ،ٔرضیٝ ظّیٕب٘ی ٘صاد .4

ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز ٔجّٝ پصٚٞؽی تحّیّی دا٘. ٔذاخّٝ آٔٛزؼی ثر ظجه ز٘ذٌی دا٘ؽجٛیبٖ دختر ظبوٗ خٛاثٍبٜ

 1391، زٔعتبٖ 4ٚ5)ٔٙذیػ( ٔٙذیػ، ظبَ ظْٛ، ؼٕبرٜ 
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. ٔجّٝ پصٚٞؽی تحّیّی "ٞبی آٔٛزؼیارزؼیبثی، وبرایی ٚ اثرثخؽی ٘ظبْ". فبعٕٝ ٌٛدرزیدوتر عبٞرٜ اؼه تراة،  .5

 1391، زٔعتبٖ 4ٚ5دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز )ٔٙذیػ( ٔٙذیػ، ظبَ ظْٛ، ؼٕبرٜ 

رٚ٘ذ "یٛاظبدات ثصبٔپٛر، ٔؼصٛٔٝ راوری ٔمذْ، ظمراط فمیٝ زادٜ، فبعٕٝ رضبیی، فبعٕٝ ٔحٕذزادٜ. ، ؼفبعٕٝ ٌٛدرزی .6

، چبح ؼذٜ در ٘ؽریٝ "رٚز دریبفت تحریه ؼٙٛایی ثب صذای آؼٙب 14تغییرات ٕ٘رٜ ٞٛؼیبری ثیٕبراٖ وٕبیی عی 

 1389ؽت ٔبٜ ، اردیج63ٟ، ؼٕبرٜ 23پصٚٞؽی(، دٚرٜ -)ٔجّٝ دارای رتجٝ ػّٕی"پرظتبری ایراٖ

ثررظی ػُّ ٔٛارد اػساْ ثیٕبراٖ از ثیٕبرظتبٖ أبْ  "، حعیٗ ٌٛدرزی، فیرٚزٜ پیبٔٙی، ٔریٓ پیٛظتٍر. فبعٕٝ ٌٛدرزی .7

ٔجّٝ "(، چبح ؼذٜ در 1387تب ا٘تٟبی ٟٔرٔبٜ 1386جؼفر صبدق)ع( اِیٍٛدرز ثٝ ظبیر ٔراوس )از اثتذای دیٕبٜ ظبَ

 1389، پبئیس 1، دٚرٜ اَٚ، ؼٕبرٜ "ترٚیجی ٔٙذیػ-ػّٕی

ظبِٝ 7-11اختالالت جعٕی وٛدوبٖ  "، آرزٚ ؼبٞعٛاری،ٔجیذ ٔیری، ظؼیذ فرٚغی. فبعٕٝ ٌٛدرزیٔحجٛثٝ ثیبت،  .8

   1389، پبئیس 1، دٚرٜ اَٚ، ؼٕبرٜ "ترٚیجی ٔٙذیػ-ٔجّٝ ػّٕی"چبح ؼذٜ در "ظبوٗ ٔراوس ٍٟ٘ذاری ؼجب٘ٝ رٚزی

ارتجبط حیغٝ ٞبی ٍ٘را٘ی ثب  ". فبعٕٝ ٌٛدرزیریٓ ٘ثبری، دوتر ػّیرضب ٘یىجخت ٘صرآثبدی، دوترظیذرضب ٔظّْٛ، ٔ .9

)فصّٙبٔٝ پصٚٞؽىذٜ ػّْٛ ثٟذاؼتی جٟبد دا٘ؽٍبٞی()ٔجّٝ "فصّٙبٔٝ پبیػ"، چبح ؼذٜ در "ویفی ز٘ذٌی دا٘ؽجٛیبٖ

 1387ترٚیجی(، ظبَ ٞؽتٓ، دٚرٜ اَٚ، زٔعتبٖ -دارای رتجٝ ػّٕی

ثٙذی ٘یبزٞبی آٔٛزؼی از دیذٌبٜ ثیٕبراٖ ٔجتال ثررظی اِٚٛیت". فبعٕٝ ٌٛدرزیؼیریٗ حعٙٛ٘ذ، ظیذٜ فبعٕٝ لبظٕی،  .10

-، ٔجّٝ افالن )فصّٙبٔٝ ػّٕی"آثبدٞبی آٔٛزؼی ؼٟر خرْٞبی اػصبة ٚ وٛدوبٖ ثیٕبرظتبٖثٝ صرع ثعتری در ثخػ

 .1387، 13ٚ 12، ظبَ چٟبرْ، ؼٕبرٜ "آثبدپصٚٞؽی دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی خرْ

تبثیر تحریىبت ؼٙٛایی ظبزٔبٖ یبفتٝ ثر ". فبعٕٝ ٌٛدرزیراوری ٔمذْ، ظمراط فمیٝ زادٜ،  ؼیٛاظبدات ثصبٔپٛر، ٔؼصٛٔٝ .11

)ٔجّٝ دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ "ٔجّٝ حیبت"، چبح ؼذٜ در "ٔیساٖ ظغح ٞٛؼیبری ثیٕبراٖ وٕبیی

 )پبیبٖ ٘بٔٝ وبرؼٙبظی ارؼذ(1386، زٔعتبٖ 4پصٚٞؽی(، دٚرٜ ظیسدٞٓ، ؼٕبرٜ -پسؼىی تٟراٖ()ٔجّٝ دارای رتجٝ ػّٕی

، دٚرٜ "ترٚیجی افرا-ٔجّٝ ػّٕی"، چبح ؼذٜ در "تحریه حعی ثیٕبراٖ وٕبیی"، ؼیٛاظبدات ثصبٔپٛر. فبعٕٝ ٌٛدرزی .12

 1386، زٔعتبٖ 3ظْٛ، ؼٕبرٜ 

 

 :اوگلیسی .2
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Fateme goudarzi, Heidarali Abedi, Korush Zarea, Fazllolah Ahmadi. Multiple victims: the 

result of caring patients in vegetative state. IRCM. 17(6). 2015. 

 

 مقاالتخالصٍ چاپ ي  ارائٍ

 : ملی .1

اِتساْ ثٝ ٔرالجت أیذٚارا٘ٝ "، ایراد ظخٙرا٘ی ثب ػٙٛاٖ "اخالق پسؼىی ٚ اخالق پرظتبری ایراٖظبال٘ٝ "چٟبرٔیٗ وٍٙرٜ  -

 .1394. تٟراٖ؛ ثٟٕٗ ٔبٜ "فیثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ ٚضؼیت ٘جبتی در ٔٙسَ: یه ٔغبِؼٝ وی

ٔرالجت ٌراٖ ثیٕبرٖ در ٚضؼیت ٘جبتی در "ػٙٛاٖ با  ایراد سخنرانی" در یاسوج. ظالٔتکیفی در علوم  تحقیقات"وٍٙرٜ   -

 4931ه ب. ٟٔرٔ"ٔٙسَ: یه ٔغبِؼٝ ویفی

-ٙٙذٜ ثٝ ٔراوس ثٟذاؼتیحبٍّٔی عجیؼی ٚ پرخغر ٔراجؼٝ و"ٞؽتٕیٗ وٍٙرٜ ثیٗ إِّّی ثیٕبریٟبی ز٘بٖ ٚ ٔبٔبیی ایراٖ.  - -

 1388(. آثبٕ٘بٜ فبعٕٝ ٌٛدرزی.)فیرٚزٜ پیبٔٙی، ظؼیذ فرٚغی، ٔریٓ وٕبِی،ٔجیذ ٔیری، "1388درٔب٘ی اِیٍٛدرز در ظبَ 

ثررظی ٍ٘رغ پرظتبراٖ ٘عجت ثٝ  "اِٚیٗ ظٕیٙبر ّٔی ٔغبِؼٝ رفتبرٞبی خٛدوؽی ٚ راٞىبرٞبی پیؽٍیری از آٖ در ایراٖ.  -

، ٔریٓ پبن ٘یت، فبعٕٝ ٌٛدرزی،)فتب٘ٝ لذیریبٖ، وجری ورٔی، "ٚ ثرخی ػٛأُ ٔرتجظ ثب آٖخٛدوؽی ٚ لرثب٘یبٖ آٖ 

 1387ظجبدحیبت اِغیت( اظفٙذٔبٜ 

ظبِٝ( ظبوٗ در ٔراوس  7-11ثررظی ٚضؼیت ظالٔت رٚا٘ی وٛدوبٖ ظٗ ٔذرظٝ)"ٕٞبیػ ظراظری ثٟذاؼت رٚاٖ ٚ آٔٛزغ. - -

(. دا٘ؽٍبٜ فبعٕٝ ٌٛدرزیایراٖ لبظٕی، آرزٚ ؼبٞعٛاری، ظؼیذ فرٚغی، .)ٔحجٛثٝ ثیبت، "ٍٟ٘ذاری ؼجب٘ٝ رٚزی ؼٟر تٟراٖ

 1386ػّْٛ پسؼىی ز٘جبٖ، اظفٙذٔبٜ

تحریه فبز یه)تحریه حعی( "ارائٝ پٛظتردر دٚٔیٗ ٕٞبیػ ظراظری پرظتبری تٛا٘جخؽی در اختالالت ٔغس ٚ اػصبة.  -

 1385ْ خٕیٙی)رٜ(، تٟراٖ، آررٔبٜ ، ؼیٛاظبدات ثصبٔپٛر(، ثیٕبرظتبٖ أبفبعٕٝ ٌٛدرزی)"ثیٕبراٖ وٕبیی

تّٝ ٘رظیًٙ)پرظتبری از راٜ دٚر( ٚ ثٟذاؼت  "اِٚیٗ ٕٞبیػ ظراظری تىِٙٛٛشی، ارتجبعبت ٚ ثٟذاؼت رٚاٖ. "ظخٙرا٘ی در  -

 1385، ٔریٓ ٘ثبری( دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی اصفٟبٖ، تیرٔبٜ فبعٕٝ ٌٛدرزی،)"رٚاٖ(

 

  

   ثیٗ إِّّی .2
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 عالیق پژيَشی

 حیغٝ ٔرالجت ثیٕبری ٞبی داخّی جراحی ثب تبویذ ثر تٕبٔی رتجظ ثب وّیٝ ٔٛضٛػبت ٔ

 

 :کتب

 Medical terminology: an illustrated. ترجٕٝ وتبة 2014فبعٕٝ ٌٛدرزی. رإٞٙبی جبٔغ ترٔیِٙٛٛشی وٛٞٗ  -

guide .1392. ا٘تؽبرات حیذری 

ٞبی پرظتبری ثبِیٙی. ٓ ٘ثبری، ٔعؼٛد ثحریٙی. رٚغپٛر، ٔریػّیرضب خبتٛ٘ی، ٘بٞیذ رشٜ، فبعٕٝ ٌٛدرزی، ؼٟرزاد پبؼبیی-7 -

 .1390ٍ٘ر )ظبِٕی(. . ا٘تؽبرات جبٔؼnurse’s 5-minute clinical consult proceduresٝ ترجٕٝ 

، ظبَ "ا٘ذیؽٝ رفیغ"، آرزٚ ؼبٞعٛاری، ا٘تؽبرات  فبعٕٝ ٌٛدرزی. "خالصٝ اصَٛ ثیٟٛؼی ٔیّر"ترجٕٝ ٚ تّخیص وتبة  -

1389 

، فتب٘ٝ لذیریبٖ، آرزٚ ؼبٞعٛاری. جسٜٚ  درٚض دوترای پرظتبری)تئٛریٟب ٚ تئٛریعیٗ ٞبی پرظتبری، یفبعٕٝ ٌٛدرز -6 -

، "ا٘ذیؽٝ اظبتیذ"اصَٛ ٔذیریت پرظتبری، اصَٛ ٚ رٚؼٟبی آٔٛزغ ٚ تذریط ٚ آٔبر ٚ رٚغ تحمیك(، چبح ؼذٜ در ٔٛظعٝ 

1389  

، در حبَ چبح در ا٘تؽبرات "Judith A.Barberio"، تبِیف "Nurse s pocket drug guide"  ترجٕٝ وتبة -

 ، ٔٙیرٜ اظذی(فبعٕٝ ٌٛدرزیا٘ذیؽٝ رفیغ)دوتر احٕذػّی اظذی ٘ٛغبثی، 

 Marianne"، تبِیف  "Essentials of Critical Care Nursing Pocket Handbook"ترجٕٝ وتبة  -

Chulay & Suzanne M.Burns"٘ٛ(فبعٕٝ ٌٛدرزیی، ، در حبَ چبح در ا٘تؽبرات ظبِٕی)دوتر ػّیرضب خبت 

(، در حبَ چبح Paul L.Marino "، تبِیف "The little ICU Book Of Facts & Formulas "ترجٕٝ وتبة  -

 (فبعٕٝ ٌٛدرزیدر ا٘تؽبرات ظبِٕی)دوتر ػّیرضب خبتٛ٘ی، 

 

 :عضًیت در شًرای وًیسىذگان ي دايری مقاالت

 گًدرز )مىذیش(يَشی داوشکذٌ پرستاری الیعضً َیات تحریریٍ مجلٍ تحلیلی پژ 

 :دايری مقالٍ در مجالت 

، دانشکذه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پسشکی جنذی شاپور "ٞبی ٔسٔٗٔرالجت ثیٕبری"اٍّ٘یعی زثبٖ ٔجّٝ  -

  اهواز
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 "ٔذیریت ارتمبء ظالٔت"ٔجّٝ  -

 دا٘ؽىذٜ پرظتبری اِیٍٛدرز )ٔٙذیػ( "ٔٙذیػ"ٔجّٝ  -

 آثبد دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖدا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی خرْ "افالن"ٔجّٝ  -

 َمکاری با مجالت بعىًان داير:

ٔرثٛط ثٝ دا٘ؽىذٜ پرظتبری دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی  "ٔرالجت ثیٕبری ٞبی ٔسٔٗ"ٔجّٝ اٍّ٘یعی زثبٖ ػّٕی پصٚٞؽی .1

 ٔمبِٝ 17تب وٖٙٛ ٚ ثٝ تؼذاد حذالُ  1390جٙذی ؼبپٛر اٞٛاز، ثؼٙٛاٖ داٚر، از ظبَ 

 ٔمبِٝ 6 ، ثؼٙٛاٖ داٚر،"یت ارتمبء ظالٔتیرٔذ"ٔجّٝ ػّٕی پصٚٞؽی  .2

تب وٖٙٛ، ثؼٙٛاٖ داٚر،  1387، ٔرثٛط ثٝ دا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔبیی اِیٍٛدرز، از ظبَ "ٔٙذیػ"ٔجّٝ ػّٕی تحّیّی  .3

 ٔمبِٝ 15حذالُ 

 ٔمبِٝ 4، ثؼٙٛاٖ داٚر، تب وٖٙٛ 1394، از تبثعتبٖ "ظبِٕٙذی"ٔجّٝ  .4

 ٔمبِٝ 2، تؼذاد 1394، از دیٕبٜ آثبد دا٘ؽٍبٜ ػّْٛ پسؼىی ِرظتبٖبیی خرْدا٘ؽىذٜ پرظتبری ٚ ٔبٔ "افالن"ٔجّٝ  .5

 َمکاری با کىگرٌ َا بٍ عىًان داير:

 ٔمبِٝ 3یبظٛج، ثؼٙٛاٖ داٚر، ثب داٚری  "ٔغبِؼبت ویفی"وٍٙرٜ  .1

 

 ػضٛیت در ٔجبٔغ

 ػالیك ػٕٛٔی/ ی ػٕٛٔیٞب ٟٔبرت

 


