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                                 کارنامه آموزشی ،پژوهشی و اجرايی                                                               

   مشخصات فردي -1 
:هيٌا ًام 

:جَصي ًجف آتادي ًام خاًَادگي 

  :هذيش گشٍُ تحليالت تىويلي داًـىذُ پشػتاسي –ُ هؼاٍى داًـىذ –ػضَ ّيات ػلوي ػوت 

  :پؼت الىتشًٍيهminajouzi@pnu.iaun.ac.ir 

 :ياطالعات تحصيل -2
مذرك 

 تحصيلي

رضتٍ 

 تحصيلي
 معذل كطًر داوطگبٌ

سبل اخذ 

 مذرك

 عىًان پبيبن وبمٍ

واسؿٌاػي 

 پيَػتِ

ػلَم پضؿىي  پشػتاسي 

 اكفْاى

 ------ 8731 65/81 يشاىا

 واسؿٌاػي

 اسؿذ

آهَصؽ 

 پشػتاسي

ػلَم پضؿىي 

 اكفْاى

تشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي ٍ آساهؼاصي ػضالًي تش ػغح  8718 73/81 يشاىا

گلَوض خَى وَدواى دياتتي تحت پَؿؾ هشوض تحميمات 

 غذد ٍ هتاتَليؼن اكفْاى

عشاحي ٍ سٍاًؼٌجي اتضاس ػٌجؾ كالحيت تاليٌي  8717 6/81 يشاىا تشتيت هذسع پشػتاسي دوتشي

 داًـجَياى پشػتاسي دس واسآهَصي ػشكِ

 سوابق آموزشي-3
رضتٍ  سبلُبی تحصيلي عىبييه درس َبی تخصصي تذريس ضذٌ محل تذريس

 تحصيلي

 مقطع تحصيلي

 واسؿٌاػي پشػتاسي  8پشػتاسي وَدواى  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي تاسيپشػ  2پشػتاسي وَدواى  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسداًي وَدوياسي  تيواسيْاي ؿايغ وَدواى ٍ ًَصاداى دس ايشاى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي هاهايي  تيواسيْاي وَدواى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 اًيواسد تْذاؿت  ًَصاداى ٍ وَدواىتيواسيْاي ؿايغ  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي پشػتاسي  ( هفاّين پشػتاسي)8پشػتاسي داخلي جشاحي  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي پشػتاسي  اكَل ٍ هْاستْاي پشػتاسي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي وليِ سؿتِ ّا  تٌظين خاًَادُ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي پشػتاسي  پشػتاسي وَدن ػالن اد اػالهي ٍاحذ ًجف آتادداًـگاُ آص

 واسؿٌاػي پشػتاسي  صتاى تخللي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي پشػتاسي  پشػتاسي تيواسيْاي وَدواى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي پشػتاسي  هفاّين پايِ پشػتاسي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

اكَل ٍ فٌَى هاهايي ٍ سٍؽ واس دس اتاق ػول  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 ٍ صايواى

 
 واسؿٌاػي هاهايي

 واسداًي وَدوياسي  تيواسيْاي ؿايغ وَدواى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد
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 اسداًيو وَدوياسي  تغزيِ واستشدي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي اسؿذ پشػتاسي  ًظشيِ ّا، الگَّاي پشػتاسي ٍ واستشد آى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 واسؿٌاػي اسؿذ پشػتاسي  ػيؼتن ّاي اعالع سػاًي پضؿىي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 ػي اسؿذواسؿٌا پشػتاسي  تحميك دس پشػتاسي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

 

 ) الين پژوهشي(زمينه هاي تحقيقاتي -4
 سميىٍ َبی تحقيقبتي رديف

 پزستبری در كًدكبن ي وًسادان 8

 پشػتاسي دس ػشعاى 2

 عة هىول 7

 پژيَص در آمًسش 4

 

 پژوهشيهاي  فعاليت-5
 معتجز داخلي يب خبرجي:  در مجالت  مقبالت چبح ضذٌ( 5-1

ف
دي

س
 

 

 عىًان مقبلٍ

 اسبمي َمكبران  مطخصبت وطزيٍ 

 

 ًام ًـشيِ
ًَع 

 اهتياص
 ؿواسُ ػال

تشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش ػغح گلَوض  8

 خَى وَدواى دياتتي

 –هجلِ تحميمات پشػتاسي ٍ هاهايي 

داًـىذُ پشػتاسي داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

 78-71كفحات :  – 24اكفْاى  ؿواسُ 

ػلوي 

 پظٍّـي

تاتؼتاى

8717 

24  

هؼاصي ػضالًي تش ػغح تشسػي تاثيش آسا 2

 گلَوض خَى وَدواى دياتتي

 –هجلِ تحميمات پشػتاسي ٍ هاهايي 

داًـىذُ پشػتاسي داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

-51كفحات :  – 21ؿواسُ  –اكفْاى 

57- 

ػلوي 

 پظٍّـي

تاتؼتاى 

8714 

21  

آهَصؽ پشػتاسي جاهؼِ ًگش تِ سٍؽ  7
service learning 

 –هجلِ تحميمات پشػتاسي ٍ هاهايي 

داًـىذُ پشػتاسي داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

  41-58كفحات  -77ؿواسُ –اكفْاى 

ػلوي 

 پظٍّـي

پاييض 

8716 

77  

تشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش هيضاى فـاسخَى  4

 CVAتيواساى هثتال تِ 

 

فللٌاهِ اًجوي  -هجلِ پظٍّؾ پشػتاسي

ػلوي  -7ؿواسُ  -ػلوي پشػتاسي ايشاى

 اًذوغ فاسػي ٍ التيي -پظٍّـي

ػلوي 

 پظٍّـي

صهؼتاى 

8716 
 

7  

6 Effects of massage therapy 

and muscle relaxation on 

glycosylated hemoglobin in 

diabetic children 

Shiraz E-medical Journal      

Vol9.No1.Jan2008 
ػلوي 

 پظٍّـي

Jan 
2008 

8  

تشسػي تاثيشات هاػاطدسهاًي تش تيواساى هثتال  5

 CVAتِ 

ِ ػلَم پضؿىي داًـگاُ آصاد اػالهي هجل

ؿواسُ  -81دٍسُ -ٍاحذ پضؿىي تْشاى

 265-252كفحات  -4

ػلوي 

 پظٍّـي

صهؼتاى 

8711 

4  



 3 

 

 

 

تشسػي تاثيش دسهاى غيش داسٍيي هاػاطدسهاًي  3

تش اػتشع ٍ ػغح گلَوض خَى وَدواى 

 دياتتي

ٍيظُ ًاهِ هماالت ًـشيِ تحميمات ػلَم 

  8 پيَػت ؿواسُ – 2ػال  –سفتاسي 

ػلوي 

 پظٍّـي

صهؼتاى 

17 

8  

ٍيظُ ًاهِ هماالت ًـشيِ تحميمات ػلَم  CVAتشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش تيواساى  1

 2پيَػت ؿواسُ  – 4دٍسُ –سفتاسي 

ػلوي 

 پظٍّـي

تْاس 

8715 

2  

ٍيظُ ًاهِ خالكِ هماالت ػلوي پظٍّـي  ًمؾ تفىش اًتمادي دس آهَصؽ پشػتاسي 1

يذ كذٍلي داًـگاُ ػلَم پضؿىي ؿْ

 6ؿواسُ  – 88ػال  -86دٍسُ  -يضد

ػلوي 

 پظٍّـي

صهؼتاى 

8715 

6  

تَجِ تِ ٍيظگيْاي فشدي داًـجَياى دس  83

 اًتخاب سٍؿْاي آهَصؿي هٌاػة

 

ٍيظُ ًاهِ خالكِ هماالت ػلوي پظٍّـي 

داًـگاُ ػلَم پضؿىي ؿْيذ كذٍلي 

 6ؿواسُ  – 88ػال  -86دٍسُ  -يضد

ػلوي 

 پظٍّـي

صهؼتاى 

8715 

6  

ٍيظُ ًاهِ هماالت ًـشيِ تحميمات ػلَم  تشسػي سٍؿْاي سفتاسي هماتلِ تا اػتشع 88

 2پيَػت ؿواسُ – 6دٍسُ –سفتاسي 

ػلوي 

 پظٍّـي

تْاس 

8713 

2  

تاثيش اًحشاف فىش ٍ طل ليذٍواييي تش هيضاى  82

 دسد وَدواى

ٍيظُ ًاهِ هماالت ًـشيِ تحميمات ػلَم 

  2پيَػت ؿواسُ – 6دٍسُ –سفتاسي 

لوي ػ

 پظٍّـي

تْاس 

8713 

2  

كالحيتْاي هشتي تاليٌي دس دٍسُ  87

 واسٍسصي:آًاليض هحتَاي ويفي

هجلِ داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي 

پي دس پي  -1ؿواسُ  -88دٍسُ  -اسٍهيِ

63- 327-373 

ISC  آرس

8712 

صّشُ  -هيٌا جَصي 1

ػيؼي  -ًٍىي

 هحوذي

 هيٌا جَصي 8 8718 فشٌّگي ي ػذسُ الوٌتْيهجلِ فشٌّگ ػاػت تيَلَطيىي تذى ٍ اٍلات ًواص 84

تاثيش اجشاي عشح هـاٍسُ ٍ ساٌّوايي  86

تحليلي تَػظ اػتاد ساٌّوا تش هيضاى 

 اضغشاب داًـجَياى واسؿٌاػي پشػتاسي

 -2دٍسُ  -هجلِ آهَصؽ پشػتاسي

 1-8 3كفحات

 

ػلوي 

پظٍّـي 

- ISC 

هيٌا  -ساضيِ اهيٌي  8712

هشين  -جَصي

پشٍاًِ  -هميوياى

 اػاًيخش

ؿالَدُ كالحيت تاليٌي داًـجَياى پشػتاسي  83

دس واسآهَصي ػشكِ: اسائِ هشالثتْاي اًؼاًي 

 تيواسهحَس

ػلوي  هجلِ آهَصؽ اخالق دس پشػتاسي

 پظٍّـي

صّشُ  -هيٌا جَصي 2 8717

ػيؼي  -ًٍىي

 هحوذي

81 Factors affecting the 

communication competence in 

Iranian Nursing Students: the 

qualitative study 

Iranian Red Crescent Medical 

Journal 

ISI ( 

Web 

Of 

Scien

ce ) 

2386
March  

17 

(3)- 

e 

1966

0 

صّشُ  -هيٌا جَصي

ػيؼي  -ًٍىي

 هحوذي

ٍضؼيت اػتفادُ اص عة هىول دس خاًن ّاي  81

تاسداس هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشاوض تْذاؿتي 

 8712دسهاًي ؿْش اكفْاى دس ػال 

ػلوي  ميمات ًظام ػالهتتح

 پظٍّـي

تْاس 

8716 

8

2 

(

8

) 

 –هشجاى گلي 

 –هيٌا جَصي 

 ؿادي گلي

23 Comparing the effects of two 

Swedish massage techniques on 

vital signs and anxiety of healthy 

women 

Iranian Journal of nursing and 

midwifery research ( IJNMR) 

PubM

ed 

Jul-

Aug 

2016 

21 

(4)- 

345-

448 

فشصاًِ غالهي 

هيٌا  –هغلك 

تْشام  –جَصي

 ػليواًي
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 ( مقبالت ارائٍ ضذٌ در َمبيص َبی علمي:5-2

ف
دي

ر
 

 عىًان مقبلٍ

اسبمي  مطخصبت َمبيص 

َمكبرا

 ن 

 

 *ػغح ًام ّوايؾ
هحل 

 تشگضاسي
 ػال

تشسػي تاثيش دٍ سٍؽ هاػاطدسهاًي ٍ آساهؼاصي ػضالًي  8

 َوض خَى وَدواى دياتتيتش ػغح گل

ػويٌاس تاصُ ّاي پشػتاسي 

 ٍ هاهايي 

اػفٌذ   87 اكفْاى هلي

8718 
 

 

ػويٌاس ًمؾ هاها ٍ پشػتاس  ًمؾ طى دسهاًي دس تاالػوي 2

دس پيـگيشي ، هشالثت ٍ 

ًَتَاًي تيواسيْاي خاف 

 اكفْاى

  8712اػفٌذ  6 اكفْاى هلي

وايؾ ػشاػشي ػَهيي ّ CVAتشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش تيواساى  7

ػلَم پضؿىي تاؿگاُ 

 پظٍّـگشاى جَاى 

آرس  25-26 ًجف آتاد هلي

8717 

 

4 Effect of muscular relaxation on 

diabetic children covered by 

Endocrinology Research Center of 

Medical University of Isfahan 

 

8
th

 Nursing 

Research 

Conference 

تيي 

 الوللي

Seville 

– Spain 
2004, Nov 

17,18,19,20  

 

اٍليي ّوايؾ ػشاػشي  CVAتشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش تيواساى  6

ساّىاسّاي استماء ويفيت 

 خذهات پشػتاسي ٍ هاهايي

اػفٌذ  88-87  يضد هلي

8717 

 

تشسػي تاثيش دسهاى غيش داسٍيي هاػاطدسهاًي تش  5

 اػتشع ٍ ػغح گلَوض خَى وَدواى دياتتي

ػَهيي ّوايؾ ػشاػشي 

 فاسهاوَلَطي ػايىَ

اػفٌذ  6-5 اكفْاى هلي

8717 

 

پٌجويي ّوايؾ وـَسي   تشسػي هـىالت ايوٌي حشفِ اي دس پشػتاسي 3

 ايوٌي ٍ تْذاؿت حشفِ اي 

 86-85 اكفْاى هلي

اسديثْـت 

8714 

 

1 Service Learning  سٍؿي تشاي اسائِ خذهت

 ضوي يادگيشي دس آهَصؽ پشػتاسي جاهؼِ ًگش

ّفتويي ّوايؾ وـَسي  

 پضؿىي  آهَصؽ

آتاى  28-24 تثشيض هلي

8714 

 

تشسػي تاثيش اًحشاف فىش ٍ طل ليذٍوائيي تش ؿذت  1

 دسد وَدواى

ّوايؾ ػشاػشي  

پيـگيشي ، دسهاى ٍ 

 تاصتَاًي 

اػفٌذ  83-88 ًجف آتاد هلي

8714 

 

تشسػي ٍػؼت ٍ سٍؽ ّاي ػَءسفتاس جٌؼي  83

 وَدواى اص عشيك ايٌتشًت

ّوايؾ ػشاػشي 

ت ٍ ستثاعاتىٌَلَطي ، ا

 تْذاؿت سٍاى         

تيشهاُ  8-2 اكفْاى هلي

8716 

 

تشسػي سٍؽ ّاي پيـگيشي اص ػَءسفتاس جٌؼي  88

 وَدواى اص عشيك ايٌتشًت

ّوايؾ ػشاػشي  

تىٌَلَطي ، استثاعات ٍ 

 تْذاؿت سٍاى

تيشهاُ  8-2 اكفْاى هلي

8716 
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اٍليي وٌگشُ تيي  MSتشسػي ًمؾ هَاد ساديَاوتيَ دس ايجاد تيواسي  82

   MSولليال

تيي 

 الوللي

آتاى  26-25 اكفْاى

8716 

 

اٍليي وٌگشُ تيي  MSتشسػي ًمؾ ػيگاس دس ايجاد تيواسي  87

  MSالوللي
 

تيي 

 الوللي 

آتاى  26-25 اكفْاى

8716 

 

اٍليي وٌگشُ تيي  MSتشسػي تاثيش آب دسهاًي تش تيواساى هثتال تِ  84

   MSالوللي
 

تيي 

 الوللي 

آتاى  26-25 اكفْاى

8716 

 

ػَهيي ّوايؾ ػشاػشي  CVAش تيواساى تشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي ت 86

 ػايىَفاسهاوَلَطي 

اسديثْـت  6-5 اكفْاى هلي

8715 

 

ٍ  MSّوايؾ ػشاػشي  MSتشسػي ًمؾ هَاد ساديَاوتيَ دس ايجاد تيواسي  85

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

 ًجف آتاد -

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

 MSتشسػي تاثيش آب دسهاًي تش تيواساى هثتال تِ  83

 

 

ٍ  MSايؾ ػشاػشي ّو

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

ٍ  MSّوايؾ ػشاػشي  MSتشسػي ًمؾ ػيگاس دس ايجاد تيواسي  81

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

81 MS ّوايؾ ػشاػشي  ٍ فؼاليتْاي ٍسصؿيMS  ٍ

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

ٍ  MSّوايؾ ػشاػشي  MSتَاًثخـي دس  23

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

( دسهشداى ٍ صًاى SE) self efficacyتفاٍت  28

 MSهثتال تِ 

ٍ  MSّوايؾ ػشاػشي 

 پيشاهَى آى يافتِ ّاي

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

تيـتش تِ دسهاى ّاي  M.Sوذام هثتالياى تِ 22

CAM هي اٍسًذ؟ سٍي 

ٍ  MSّوايؾ ػشاػشي 

 يافتِ ّاي پيشاهَى آى

  8715آرس هاُ  8 ًجف آتاد هلي

وٌگشُ تيي الوللي جشاحاى  ًمؾ پشػتاساى دس تـخيق صٍدسع واًؼشپاًىشاع 27

 گَاسؽ اٍساػيا

تيي 

 الوللي

آرس هاُ  85-81 ًجف آتاد

8715 

 

تشسػي ٍػؼت ٍ سٍؽ ّاي ػَءسفتاس جٌؼي  24

 وَدواى اص عشيك ايٌتشًت

يَم ّفتِ پظٍّؾ ػوپَص

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ 

 ًجف آتاد

  8715آرس  26 ًجف آتاد داخلي

تشسػي اتؼاد هختلف تْذاؿت سٍاًي وَدواى دس  26

 حال هشي ٍ خاًَادُ ّاي آًاى

ّوايؾ هٌغمِ اي 

 تْذاؿت سٍاًي دٍساى سؿذ

هٌغمِ 

 اي

اػفٌذ هاُ  5 ًاييي

8715 

 

وـَسي  ًْويي ّوايؾ ًمؾ تفىش اًتمادي دس آهَصؽ پشػتاسي 25

 آهَصؽ پضؿىي

  8715صهؼتاى  يضد هلي

تَجِ تِ ٍيظگيْاي فشدي داًـجَياى دس اًتخاب  23

 سٍؿْاي آهَصؿي هٌاػة

 

ًْويي ّوايؾ وـَسي 

 آهَصؽ پضؿىي

 

  8715صهؼتاى  يضد هلي

گًَاگًَي فشٌّگي دس ػاصهاًْاي تْذاؿتي ٍ اسائِ  21

هشالثت تْذاؿتي تيي فشٌّگي تا توشوض تش اكل 

 فػذالت ٍ اًلا

دٍهيي وٌگشُ تيي الوللي 

 اخالق پضؿىي ايشاى

تيي 

 الوللي 

فشٍسديي  21-73 تْشاى

8713 

 

  81-23 اكفْاىتيي دٍهيي ّوايؾ تيي الوللي  تشسػي سٍؿْاي سفتاسي هماتلِ تا اػتشع 21
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 8713اسديثْـت الوللي  اكفْاى –عة سٍاى تٌي 

تاثيش اًحشاف فىش ٍ طل ليذٍواييي تش هيضاى دسد  73

 وَدواى

وللي دٍهيي ّوايؾ تيي ال

 عة سٍاى تٌي 

تيي 

 الوللي

 81-23 اكفْاى

 8713اسديثْـت

 

 CAMٍ دسهاًْاي  MSهثتالياى تِ  78

 

ّوايؾ وـَسي هشالثت ٍ 

دسهاى تيواساى تا عة 

 هىول ٍ جايگضيي 

تيشهاُ  81-23 اكفْاى هلي

8713 

 

ّوايؾ وـَسي هشالثت ٍ  MSحشوت دسهاًي دس هثتالياى تِ  72

دسهاى تيواساى تا عة 

 هىول ٍ جايگضيي 

تيشهاُ  81-23 اكفْاى هلي

8713 

 

تشسػي تاثيش دٍ سٍؽ هاػاطدسهاًي ٍ آساهؼاصي  77

 ػضالًي تش ػغح گلَوض خَى وَدواى دياتتي

ّوايؾ وـَسي هشالثت ٍ 

دسهاى تيواساى تا عة 

 هىول ٍ جايگضيي 

تيشهاُ  81-23 اكفْاى هلي

8713 

 

اسصياتي گزؿتِ ًگش ايجاد ػَاسم ػلثي تِ دًثال  74

 واىجشاحي للة وَد

ؿاًضدّويي وٌگشُ تيي 

 الوللي للة ايشاى

تيي 

 الوللي

آرس  8آتاى تا21 تْشاى

8713 

 

ًمؾ پشػتاساى اعفال دساسائِ هشالثت تؼىيٌي تِ  76

 وَدواى

ّوايؾ وـَسي تاصُ ّاي 

هشالثتْاي پشػتاسي 

 وَدواى 

 8تْوي تا  73 اكفْاى هلي

 8713آرسهاُ

 

اػتفادُ اص دسهاى ّاي جايگضيي ٍ عة هىول دس  73
MS 

َصيَم استماء ػالهت ػوپ

 MSدس تيواسي 

 8713آرس  26 ًجف آتاد داخلي

 

 

 سطين ّاي كحيح غزايي دس ػالوٌذاى 76

 

 

وٌگشُ ػشاػشي ػالوٌذي 

 ٍ پضؿىي ػالوٌذاى 

 

اػفٌذ  87-84 اكفْاى هلي

8713 

 

وٌگشُ ػشاػشي ػالوٌذي  هـىالت هَثش تش ٍضؼيت تغزيِ ػالوٌذاى 73

 ٍ پضؿىي ػالوٌذاى 

اػفٌذ  87-84 اكفْاى هلي

8713 

 

اخالليات دس گضاسؽ ػَء ػولىشدّاي حشفِ اي دس  71

 ػلَم پضؿىي

اٍليي وٌگشُ تيي الوللي 

 پضؿىي لاًًَي ايشاى

تيي 

 الوللي 

خشداد  4-5 تْشاى

8711 

 

ّـتويي وٌگشُ تيي  واستشد عة هىول دس ػشٍيغ صًاى ٍ صايواى 71

الوللي تيواسي ّاي صًاى ٍ 

 هاهايي ايشاى

تيي 

 الوللي 

آتاى  84-81 تْشاى

8711 

 

ّوايؾ ػشعاى ّاي ؿايغ  ػشعاى ّاي ؿايغ وَدواى 43

 اص پيـگيشي تا تاصتَاًي

 آرسها25ُ ًجف آتاد داخلي

 8711 

 

تشسػي تاثيشات هاػاط ػَئذي تش هيضاى اضغشاب ٍ ػالين  41

حياتي افشاد ػالن دسهاًگاّْاي هٌتخة ؿْشػتاى ًجف 

 آتاد

دٍهيي ّوايؾ وـَسي 

هشالثت ٍ دسهاى تيواساى 

 ىول ٍ جايگضيي تا عة ه

هْشهاُ  21-73 اكفْاى هلي

8711 

 

هالحظات اخاللي دس دسهاى تا ػلَل ّاي تٌيادي ٍ  42

 ؿثيِ ػاصي

وٌگشُ ػالياًِ اخالق 

 پضؿىي وـَس

هْشهاُ  21-21 تْشاى هلي

8711 

 

ّوايؾ استماء ػالهت دس  اختالالت تغزيِ دس ػالوٌذي 47

 ػالوٌذي 

آرس هاُ  27 ًجف آتاد هلي

8711 

 

آهَصؿي ٍ ّذايت تحليلي ساّىاسي دس جْت  هذيشيت 44

 استما ػغح ػالهت سٍاى داًـجَياى

دٍهيي ّوايؾ ػشاػشي 

ساّىاسّاي استماء ويفيت 

 خذهات پشػتاسي ٍ هاهايي 

اػفٌذ  3-1     يضد هلي

 8711هاُ  

 

 هْشهاُ  25-23 ًجف آتاد هلياٍليي ّوايؾ هلي هذيشيت هشالثت تاسداسي دس صًاى هثتال تِ ويؼتيه  46
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     طزحُبی پژيَطي: (5-3 
ف

دي
ر

 

 كبرفزمب مسئًليت  عىًان طزح
يضعيت 

 طزح

 وًع طزح 

)داخلي / 

 ملي(

 وبم َمكبران
تبريخ 

 خبتمٍ

 تشسػي تاثيش هاػاطدسهاًي تش تيواساى هثتال تِ ػىتِ هغضي 1
 

داًـگاُ آصاد  هجشي

اػالهي ٍحذ 

 ًجف آتاد

ًَستخؾ ٍجيِْ  داخلي پاياى يافتِ

 واظويػويِ  –

8711 

ٍ اضغشاب تشسػي تاثيشات هاػاط ػَئذي تش ػالين حياتي  2

 افشاد ػالن

داًـگاُ آصاد  هجشي

اػالهي ٍحذ 

 8711 ---- داخلي پاياى يافتِ

 8718 ًاتاسٍسيتْذاؿت تاسٍسي ٍ  فيثشٍصيغ

اٍليي ّوايؾ هلي  آيا دختش هي دس آيٌذُ هي تَاًذ تچِ داس ؿَد؟ 45

 تْذاؿت تاسٍسي ٍ ًاتاسٍسي

هْشهاُ  25-23 ًجف آتاد هلي

8718 

 

سٍؿْاي تـخيلي ًاتاسٍسي هشداى: ساٌّواي ػال  43

 ظي اسٍپا دس خلَف ًاتاسٍسي هشداى اًجوي اسٍلَ 2382

ّوايؾ هلي اٍليي 

 تْذاؿت تاسٍسي ٍ ًاتاسٍسي

هْشهاُ  25-23 ًجف آتاد هلي

8718 

 

ّوايؾ هٌغمِ اي ًواص  اهام جواػت، هذيش خظ همذم هؼجذ 41

 تجلي ػثَديت

هٌغمِ 

 اي

اسديْـت هاُ  84 ًجف آتاد

8712 

 

تشسػي اًجام فؼاليت ّاي خَدهشالثتي دس تيواساى هثتال  41

سهاًي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض د 2ٍ 8تِ دياتت ًَع 

 آتاد فاعوِ الضّشا ًجف

اٍليي ّوايؾ داخلي خَد 

 هشالثتي دياتت

 ًجف آتاد داخلي

 8717آرسهاُ  24

 

63 
 دياتت ٍ گياّاى داسٍيي

اٍليي ّوايؾ داخلي 

 خَدهشالثتي دياتت

  8717آرسهاُ  24 ًجف آتاد داخلي

68 
 دسهاى دياتت وَدواى تا گياّاى داسٍيي

اٍليي ّوايؾ داخلي 

 خَدهشالثتي دياتت

  8717آرسهاُ  24 آتاد ًجف داخلي

تاثيش فشآٍسدُ ّاي حاٍي پشٍتيَتيه تش تيواساى هثتال تِ  62

 2دياتت ًَع 

اٍليي ّوايؾ داخلي 

 خَدهشالثتي دياتت

  8717آرسهاُ  24 ًجف آتاد داخلي

67 
ٍضؼيت اػتفادُ اص عة ػٌتي ٍ هىول دس خاًن ّاي 

 تاسداس

ػوپَصيَم اكالح ػثه 

صًذگي تا سٍؽ ّاي عة 

 ػٌتي ايشاى

 داخلي

8716آرس هاُ  ًجف آتاد   

 تشسػي تاثيشات هاػاطدسهاًي دس وَدواى 64

ػوپَصيَم اكالح ػثه 

صًذگي تا سٍؽ ّاي عة 

 ػٌتي ايشاى

 داخلي

8716آرس هاُ  ًجف آتاد   

66 

 
 تشسػي ٍ همايؼِ چگًَگي ايجاد ٍ دسهاى ػشعاى دس عة ػٌتي ٍ هذسى

 

ػوپَصيَم اكالح ػثه 

صًذگي تا سٍؽ ّاي عة 

 ػٌتي ايشاى

 داخلي

8716آرس هاُ  ًجف آتاد  

 

تشسػي اثشتخـي آهَصؽ هثتٌي تش هَلفِ ّاي الگَي  65

اػتماد ػالهتي تش دسن هَاًغ خَدآصهايي پؼتاى دس 

 واسوٌاى صى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد

ّفتويي ػويٌاس ػشاػشي 

 پشػتاس، هاها ٍ پظٍّؾ
 گلؼتاى هلي

آتاى  5ٍ  6

8716 
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 ًجف آتاد

تشسػي تاثيش اجشاي عشح هـاٍسُ ٍ ساٌّوايي تحليلي  3

 تش هيضاى اضغشاب داًـجَياىا تَػظ اػتاد ساٌّو

 

داًـگاُ آصاد  ّوىاس

اػالهي ٍحذ 

 ًجف آتاد

 -اهيٌيساضيِ  داخلي پاياى يافتِ

 پشٍاًِ خشاػاًي

8712 

تشسػي ٍضؼيت واستشد عة هىول دس دٍساى تاسداسي ٍ  4

 يؿيشدّ

داًـگاُ آصاد  ّوىاس

اػالهي ٍحذ 

 ًجف آتاد

 8717 گليهشجاى  داخلي پاياى يافتِ

اػتماد  يالگَ يهَلفِ ّاآهَصؽ هثتٌي تش  اثشتخـي تشسػي 5

پؼتاى دس واسوٌاى صى  ييتش ػولىشد خَدآصها يػالهت

 داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 

 

داًـگاُ آصاد  هجشي

اػالهي ٍحذ 

 ًجف آتاد

دس حال 

 اجشا

هٌلَسُ احوذي  داخلي

 فشاص

 

 

 ( تأليف يب تزجمٍ كتبة:5-4

ف
دي

ر
 

 عىًان كتبة

تبريخ  وًع كتبة

يليه ا

 چبح

 وبضز
اسبمي َمكبران ثٍ تزتيت 

 تشجوِ تأليف ايلًيت )ضبمل وبم متقبضي(

 ٍجيِْ ًَستخؾ -هيٌا جَصي تـشي 8716  * اػتياد، هشي هذسى 8

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف  8716  * تيواسيْاي ؿايغ ًَصاداى ٍ وَدواى 2

 آتاد

 هيٌا جَصي

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف  8715  * 8715هجوَػِ هماالت ّفتِ پظٍّؾ ػال  7

 آتاد

اػضاي ّيات ػلوي داًـىذُ 

 پشػتاسي هاهايي

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف  8713  * اكَل ٍ فٌَى پشػتاسي )تاليٌي( 4

 آتاد

 هيٌا جَصي

هجوَػِ هماالت ّوايؾ ّفتِ پظٍّؾ  6

پشػتاسي هاهايي آرس  -داًـىذُ پضؿىي 

 11هاُ 

ًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف دا 8711  *

 آتاد

اػضاي ّيات ػلوي داًـىذُ 

 پشػتاسي هاهايي

استماء ػالهت دس تيواسي هَلتيپل  5

 اػىلشٍصيغ
 

داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف  8711  *

 آتاد

اػضاي ّيات ػلوي داًـىذُ 

 پشػتاسي هاهايي

هْاستْاي پشػتاسي ّوشاُ تا چه اكَل ٍ  3

 ليٌي سٍيِ ّاليؼت ّاي اسصؿياتي تا

 

عيثِ وشيوي  -فاعوِ ػلواًي آػواى ًگاس 8712  *

 هيٌا جَصي -

هْاستْاي پشػتاسي ّوشاُ تا چه اكَل ٍ  1

 ليؼت ّاي اسصؿياتي تاليٌي سٍيِ ّا

 

چاج   *

 دٍم

8714 

عيثِ وشيوي  -فاعوِ ػلواًي آػواى ًگاس

 هيٌا جَصي -

1 Emergency nursing – core 

curriculum K.Sue Hoyt.2007  
  پشػتاسي دس اٍسطاًغ 

اػضاي ّيات ػلوي داًـىذُ  حىين ّيذجي 8718 * 

 پشػتاسي هاهايي
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 ( َمكبری در َمبيص َبی ثيه المللي ي ملي ، دايری مقبالت در َمبيص َب:5-5

ف
دي

 ر

 عىًان َمبيص وًع َمكبری )دثيز َمبيص ، دايری مقبالت(
سطح َمبيص)ثيه 

 المللي/ملي(

 هلي ّوايؾ ػشاػشي پيـگيشي ، دسهاى ٍ تاصتَاًي ٍّيات سئيؼِ  ، داٍسي هماالت يػضَ وويتِ ػلو 8

هؼٍَل ػالي ػضَ وويتِ ػلوي ٍ داٍسي هماالت ٍ  2

 تشپَػ

 هلي اٍليي ّوايؾ هلي تْذاؿت تاسٍسي ٍ ًاتاسٍسي 

 هلي 17ًاًَ  تيي الوللي ػوپَصيَم ّيات سئيؼِ داٍسي هماالت  7

ّفذّويي وٌگشُ پظٍّـي ػاالًِ داًـجَياى ػلَم  ِ ّيات ػلوي داٍسي هماالتػضَ وويتِ ػلوي ٍ وويت 4

 پضؿىي وـَس

 هلي

 هلي 8716ػَهيي جـٌَاسُ ػلَم پضؿىي لمواى حىين  ػضَ واسگشٍُ تخللي پظٍّؾ  6

 كست ضذٌ( جًائش 5-6

ف
دي

 ر

 سبل دريبفت جبيشٌ عىًان دستبيرد مىجز ثٍ جبيشٌ مزجع اعطبی جبيشٌ

 8711 فؼاليتْاي پظٍّـي ٌَاى پظٍّـگش تشگضيذُ اػتاى وؼة ػ 8

 وؼة ػٌَاى پظٍّـگش تشگضيذُ داًـگاُ  2

 

 8711 فؼاليتْاي پظٍّـي

اص ػَي ًظام پشػتاسي اػتاى  -پشػتاس تشتش  7

 اكفْاى

 

 8712 فؼاليتْاي پظٍّـي آهَصؿي دس جْت استماي حشفِ

 َبی تخصصي ارائٍ ضذٌ تًسط خًد گبٌ(كبر5-7

 تبريخ ثزگشاری محل ثزگشاری ضزح رديف

 8718 تيواسػتاى فاعوِ صّشا واسگاُ تيواسيْاي تٌفؼي ًَصاداى  8

 

 گذراوذٌ ضذٌ تخصصي ديرٌ َبی (5-8

 رديف وبم ديرٌ محل ديرٌ تبريخ اتمبم

واسگاُ آهَصؿي  تشًاهِ سيضي ٍ الگَّاي تذٍيي عشح  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8717اسديثْـت 

 دسع

8 

 2 همذهاتي SPSSواسگاُ آهَصؿي آهاس ٍ  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  85

 7 واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا ايٌتشًت داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  3

 PowerPoint 4واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا ًشم افضاس  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 1385 تْوي  26

واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا واهپيَتش ٍ همذهات  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  3
Windows XP 

6 

 Word 5واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا ًشم افضاس  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  25

 3 آهَصؿي آهَصؽ تذٍيي تشًاهِ دسػي واسگاُ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  82

 1 واسگاُ آهَصؿي سٍؽ ؿٌاػي تحميمات ويفي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تْوي  81

واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا وتاتخاًِ ديجيتال داًـگاُ  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716هشداد  6

 آصاد اػالهي

1 

واسگاُ آهَصؿي چگًَِ اص يه هتي ػلوي اعالػات  د اػالهي ٍاحذ ًجف آتادداًـگاُ آصا 8716تيش  21

 اػتخشاج وٌين؟

83 

 CV 88واسگاُ آهَصؿي ًحَُ ًگاسؽ تَكيِ ًاهِ  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تيش  22

 82 ى فاسػيواسگاُ آهَصؿي همالِ ًَيؼي ػلوي تِ صتا داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تيش  26
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   87 

 84 واسگاُ آهَصؿي همالِ ًَيؼي ػلوي تِ صتاى اًگليؼي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تيش  81

 86 واسگاُ آهَصؿي آهَصؽ ايجاد ٍتالي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8715ؿْشيَس  83

واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا لَاًيي ٍ آئيي ًاهِ ّاي  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8715تيش  81

 پظٍّـي

85 

واسگاُ آهَصؿي واستشد تىٌَلَطي آهَصؿي دس والع  اػالهي ٍاحذ ًجف آتادداًـگاُ آصاد  8715اػفٌذ  22

 دسع

83 

 81 واسگاُ آهَصؿي آؿٌايي تا اكَل تشجوِ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8713هشداد  

 81 8واسگاُ آهَصؿي تافل  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8713تيشهاُ  86

دٍسُ آهَصؿي آؿٌايي تا ؿيَُ ّاي تَليذ ٍ چاج  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8718تيشهاُ  87

 ISIهماالت 

23 

 28 2واسگاُ آهَصؿي تافل  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8718تيشهاُ  21

 22 7 واسگاُ آهَصؿي تافل داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 12ؿْشيَس  5

دٍسُ آهَصؿي واستشد سٍؿْاي پذيذاسؿٌاػي دس  ي ٍاحذ ًجف آتادداًـگاُ آصاد اػاله 8712تْوي  1-1

 تحميمات هاهايي

27 

 24 آؿٌايي تا ًشم افضاس اًذًَت داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8717

آؿٌايي تا پذافٌذ غيش ػاهل ٍ هشالثتْاي اٍسطاًؼي دس  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8714خشداد  23

 حَادث ّؼتِ اي

26 

 25 يؼتن ستثِ تٌذي داًـگاّْا ٍ هَػؼات آهَصؽ ػاليػ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8714هشداد  3

آؿٌايي تا اتضاسّا ٍ تىٌيه ّاي تحميمات ٍ چاج  داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8714هشداد  81

 هماالت ػلوي

23 

 21 تذٍيي عشح دسع ػاصهاى هشوضي –دٍسُ هجاصي  8714آرس  21

 21 (MCQعشاحي ػَاالت چٌذگضيٌِ اي ) ػاصهاى هشوضي –دٍسُ هجاصي  8716اسديثْـت  21

 73 هذيشيت اػتشاتظيه داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716اسديثْـت  73

 78 (OSCEٌي )آؿٌايي تا آصهَى ػاختاسداس ػي ػاصهاى هشوضي –دٍسُ هجاصي  8716آتاى  82

 

 ( تسلط ثز سثبن خبرج5-9ٍ

ف
دي

 ر
 سبل دريبفت  مذركعىًان  مذركمزجع اعطبی 

1 Ministry of culture and higher education MCHE 8711 

 اجراييهاي  فعاليت-6
 ( مسئًليت َبی اجزايي6-1

 تبريخ ضزح رديف

 8712-8714 هذيش پظٍّـي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي 8

 تا وٌَى 8717 ؼاٍى آهَصؿي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهاييه 2

 تا وٌَى 8716 هؼٍَل دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي  7

 8715 هذيش گشٍُ تحليالت تىويلي داًـىذُ پشػتاسي 4
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 ب( عضًيت در ضًرا6-2َ

 تبريخ ضزح رديف

 8711  ػضَ وويتِ پظٍّـي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي 8

 8711 ػضَ وويتِ پظٍّـي هـتشن داًـىذُ پضؿىي ٍ پشػتاسي ٍ هاهايي 2

 تا وٌَى 8718 ٍ هاهايي ػضَ ؿَساي فشٌّگي داًـىذُ پشػتاسي 7

 تا وٌَى 8712  پظٍّـي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي ؿَسايػضَ  4

 تا وٌَى 8712 آهَصؿي ًظاستي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي  ؿَسايػضَ  6

 تا وٌَى 8714 ضَ وويتِ ّاي دفتش تَػؼِ آهَصؽهؼٍَل ٍ ػ 5

 تا وٌَى 8716 ػضَ وويتِ اػتثاستخـي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 3

 8715 ػضَ ؿَساي تحليالت تىويلي داًـىذُ پشػتاسي ٍ هاهايي 1

 فرهنگي هاي فعاليت-7
 اجىمبعي -تزثيتي –ثزوبمٍ ريشی ي طزاحي در امًر فزَىگي ( 7-1

 ضزح رديف

  

 ديرٌ َبی فزَىگي گذراوذٌ ( 7-2

 رديف گذراوذٌ وبم ديرٌ محل ديرٌ تبريخ اتمبم

 8 واسگاُ آهَصؿي تْيٌِ ػاصي سٍاتظ اًؼاًي دس داًـگاُ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716ؿْشيَس  73

 2 واسگاُ آهَصؿي سٍؿْاي تشلشاسي استثاط هَفك داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8715تيش  28

 7 اسگاُ آهَصؿي آهَصؽ ػالي ٍ تَػؼِ هليو داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716اػفٌذ  83

 4 هـْذ -واسگاُ آهَصؿي اكَل تؼلين ٍ تشتيت اػالهي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8713تيش هاُ 

 6 آؿٌايي تا تفؼيش ػَسُ ٍالؼِ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 18آتاى  73

 5 دٍسُ آهَصؿي اخالق حشفِ اي داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 12تيش هاُ  83

 3 آؿٌايي تا تفؼيش ػَسُ فشلاى داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 17هشداد  6

 1 تاسيخ ػلن حذ ًجف آتادداًـگاُ آصاد اػالهي ٍا 8717تْوي  1

 1 تفؼيش ػَسُ حذيذ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8714تيش  22

 83 آؿٌايي تا حمَق خاًَادُ تادداًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آ 8714تْوي  84

 88 ُ دس جْاى هؼاكشچالؾ ّاي فشٌّگي فشاسٍي خاًَاد داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716خشداد  83

 82 تَػؼِ هؼٌَيت گشايي ٍ تشتيت ديٌي دس داًـگاُ داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تيش  2

 87 آؿٌايي تا تفؼيش ػَسُ حجشات داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ ًجف آتاد 8716تيش  27

 
 




