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 بسمه تعالی

   تبریخ ثِ رٍس رسبًی                     مبرًبهِ آهَسضی پضٍّطی ٍ اجزایی                                 

                                                                                                                                                             1/7/96 
       

   مشخصات فردي -1
:ًزگسًبم 

:عَقیبى چْبرسَقیًبم خبًَادگی 

 :پست النتزًٍیلtoghiann@gmail.com 

سوت: هزثی 

 آخرين مذرك تحصيلی():یاطالعات تحصيل -2

 ػٌَاى پبیبى ًبهِ سبل اخذ هذرك هؼذل مطَر داًطگبُ رضتِ تحصیلی هذرك تحصیلی

بزرسی تاثیز  1388 17 ایزاى  هطْذػلَم پشضنی  پزستبری مبرضٌبسی ارضذ

هاساصدرهاًی بز تَْع ٍ 

ایتفزاؽ ًاشی لش شیوی 

در کَدکاى درهاًی 

 هبتال بِ سزطاى

 

 سوابق آموزشی-3
هاي تخصصي  عناوين درس

 تذريس شذه
 سال)هاي( تحصيلي محل تذريس مقطع تحصيلي رشته تحصيلي

 کارشٌاسی پزستاری  ى اًَساد یّا یکارآهَس
ًجف داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ 

 آباد 
  تا کٌَى 98سال 

 کارشٌاسی یپزستار کَدکاى یّا یکارآهَس
داًشگاُ اساداسالهی ٍاحذ ًجف 

 اباد 

 تا کٌَى  98سال 

 

 کارشٌاسی  یپزستار پزاتیک
داًشگاُ اساداسالهی ٍاحذ ًجف 

 اباد 

 5981ًیوسال اٍل 

 

 85تا  98سال  ػلَم پششکی اصفْاىداًشگاُ  کارشٌاسی هاهاییپزستاری ٍ  ىاًَساد یّا یکارآهَس

 85تا  98سال  اصفْاى یداًشگاُ ػلَم پششک یکارشٌاس ییٍ هاها یپزستار کَدکاى یّا یکارآهَس

 یکارشٌاس یپزستار کَدکاى یّا یکارآهَس
داًشگاُ اساداسالهی ٍاحذ 

 خَراسگاى
  85تا  89 یاس سالْا

 واریٍ حفاظت اس ب یوٌیاصَل ا
ػلَم  -اتاق ػول -پزستاری

 آسهایشگاّی

کارداًی ٍ کارشٌاسی ٍ 

 کارشٌاسی ارشذ

درهاًی آیت بیوارستاى آهَسشی 

 ا... کاشاًی
 84تا  85 یاس سالْا

 یپزستار ییهحاسبات دارٍ
ٍ  یٍ کارشٌاس یکارداً

 ارشذ یکارشٌاس

 تیآ یدرهاً یآهَسش وارستاىیب

 یا... کاشاً
 84تا  85 یاس سالْا

در بخش  یا ِیتغذ یّا تیحوا

 ضُیٍ یهزاقبت ّا
 ارشذ یٍ کارشٌاس یکارشٌاس یپزستار

 تیآ یدرهاً یآهَسش وارستاىیب

 یا... کاشاً
 84تا  85 یاس سالْا

 دیپلن ٍ سیز دیپلن ----- واریٍ حفاظت اس ب یوٌیا
 تیآ یدرهاً یآهَسش وارستاىیب

 یا... کاشاً
 82سال 

 5981-5981 داًشکذُ پزستاری ًجف آباد کارشٌاسی پزستاری کَدک بیوار
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 عالقمنذي-زمينه هاي تحقيقاتی-4

 تحقیقاتی سهیٌِ ّای ردیف
 ٍ ًَساداى پزستاری کَدکاى 1

 طب هکول 2

 
 

 پژوهشیهاي  فعاليت-5
 :هؼتجز داخلی یب خبرجیدر هجالت  هقبالت چبح ضذُ( 5-1

ف
ردی

 

 

 ػٌَاى هقبلِ

اسبهی ّونبراى ثِ  هطخصبت ًطزیِ 

 تزتیت اٍلَیت 

 )ضبهل ًبم هتقبضی(
 ضوبرُ سبل ًوبیِ ػلوی رتجِ ًبم ًطزیِ

)چبلطْب ٍ ارائِ یدر پزستبر یٍ هقزرات حزفِ ا يیًقص قَاً 1

 (يیًَ یراّنبرّب

داًطنذُ پزستبری 

 ٍ هبهبیی هطْذ

-ػلوی 

 پضٍّطی

magiran

- sid 
google 

 -حسیي مزیوی هًَقی 25 1389

ػلی  -ًزگس عَقیبى

 هحوذ حسي سادُ

2 The effect of massage therapy on 

chemotherapy-induced nausea and vomiting in 

pediatric cancer 

ijnm یػلو -

 یپضٍّط

Pub 

med-

magiran

- sid 

google 

scolar 

 -سیذرضب هظلَم 18 2013

ػجذالِ  -ًزگس عَقیبى

ػلیزضب  -ثٌی ّبضن

 ثٌْبم

 بىیدر داًطجَ یتیضخص یّب یضگیثب ٍ یتفنز اًتقبد یّوجستگ 3

 اصفْبى یداًطگبُ ػلَم پشضن یپزستبر

راّجزدّبی تَسؼِ 

آهَسش  در

 پشضنی

-ػلوی 

 ٍّطیپض

magiran

- sid 

google 

  -یذریح یفبعوِ قبئذ 1 1393

 بىیعَق ًزگس

 بىیدر پزستبراى ٍ داًطجَ یتفنزاًتقبد یهْبرت ّب یزیهَاًغ ثنبرگ 4

 یپزستبر

فصلٌبهِ تَسؼِ 

 آهَسش

magiran پژوهش ی  -علمی 

- sid 

google 

 -بىیعَق ًزگس 15 1393

 ػلیزضب ایزج پَر

 یّب ِیهٌتطز ضذُ در ًطز یمٌتزل دار تصبدف ییّب در مبراسهب تَرش 5

 1389در سبل  زاىیا ییٍ هبهب یپزستبر یتخصص

هجلِ تخصصی 

 اپیذهیَلَصی ایزاى

 - یػلو

 یپضٍّط

magiran

- sid 

google 

هیٌب هحوذی ًزگس  3 1391

 سبهزُ ػجذلی-عَقیبى

6 Comparison the effect of teaching of SBAR 

technique with role play and lecturing on 

communication skills of nursing    

JCS یػلو - 

 یپضٍّط

Pub 

med-

magiran

- sid 

Ebsco- 

doaj- 

google 

scolar-

NCBI 

ضٌْبس  -بىیًزگس عَق 3 2014

ضٌْبس  -احزاری

 ػلیخَاُ

ئَفصلٌبهِ ػلوی  فزاس یٍ افسزدگ بثتیاثز ثزٍس ّوشهبى د 7

تحقیقبت  مویتِ

داًطجَیی 

داًطگبُ ػلَم 

 پشضنی گلستبى

magiran

- sid 

google 

  -فبعوِ قبئذی حیذری 2 1391

 بىیًزگس عَق

سبل هزاجؼِ مٌٌذُ  12 زیحبد اعفبل س یّب تیهسوَه یزضٌبسیّوِ گ 8

 سبل( 2 یاهبم رضب )ع( ثجٌَرد )ع وبرسستبىیثِ ث

داًطگبُ ػلَم 

 پشضنی خزاسبى

 - یػلو

 یپضٍّط

magiran

- sid 

google 

-هْذی حبرث اثبدی 1 1392

هحوذ  -هجیذ صذاقت

ضٌْبس -ػلی ٍجذاًی

ًزگس  -یاحزار
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ػجذالَّبة -بىیعَق

 هَهٌی

ًَع  بثتید بىیدر هجتبل یدرهبً نیاس رص تیثب تجؼ یافسزدگ بىیارتجبط ه 9

 ثْوي ضْزستبى گٌبثبد 22 وبرستبىیهزاجؼِ مٌٌذُ ثِ ث 2

ػلوی پضٍّطی 

 پشضنی داًطَر

magiran یپضٍّط یػلو

- sid 

google 

ًزگس  -ضٌْبس احزاری 117 94

هْذی  -عَقیبى

ضبدی  -ثصیزی

فبئشُ  –خذادٍست 

 هحتطن

 

 

 ضذُ در ّوبیص ّبی ػلوی: ارائِ( هقبالت 5-2

ف
ردی

 

 ػٌَاى هقبلِ

 هطخصبت ّوبیص 

اسبهی ّونبراى ثِ 

 تزتیت اٍلَیت

 )ضبهل ًبم هتقبضی(
 ًبم ّوبیص

ثیي 

 -الوللی 

 هلی
 سبل هحل ثزگشاری

1 The effect of massage therapy on chemotherapy-

induced nausea and vomiting in pediatric cancer 
 یهزاقبت ّاچبلص ّب ٍ 

اس کَدکاى هبتال  یپزستار

 هشهي یّا یواریبِ ب

داًطگبُ ػلَم  هلی

 تجزیش پشضنی

ًزگس عَقیبى. سیذ  1389

 رضب هظلَم

2 The effect of massage therapy on chemotherapy-

induced nausea and vomiting in pediatric cancer 
 واراىیهزاقبت ٍ درهاى ب

 يیگشیبا طب هکول ٍ جا
داًشگاُ ػلَم  هلی

 پششکی اصفْاى
 ذی. سبىیًزگس عَق 1390

 رضب هظلَم

 هزاقبت جاهؼِ ًگز در بیواراى هبتال بِ صزع 3

  

 

جاهؼِ ًگز در  یهزاقبت ّا

 هشهي یّا یواریب
داًشگاُ ػلَم  هلی

 پششکی اصفْاى
 . بىیًزگس عَق 1390

ٍ ًظام  یتفکز اًتقاد هَاًغ بکارگیزی تفکز اًتقادی در داًشجَیاى پزستاری 4

 سالهت
داًشگاُ ػلَم  هلی

 پششکی اصفْاى
ػلیزضب . بىیًزگس عَق 1389

 ایزج پَر

5 Application root cause analysis technique in 

investigation the causes of a fatal adverse event 
Health education 

and promotion 
ثیي 

 الوللی

داًشگاُ ػلَم 

 پششکی اصفْاى
فبعوِ  .بىیًزگس عَق 1396

 ػوبدی

 

 

 

 

     : ( عزحْبی پضٍّطی پبیبى یبفت5-3ِ

ف
ردی

 

 ػٌَاى عزح
هسئَلیت)هجزی 

 عزح/ ّونبر عزح(
 مبرفزهب

 ًَع عزح 

 )داخلی / هلی(
 تبریخ خبتوِ ًبم ّونبراى

 بىیدر پزستبراى ٍ داًطجَ یتفنز اًتقبد یزیهَاًغ ػذم ثنبرگ یثزرس 1

 ٍ پزستبراى بىیداًطجَ ذ،یاسبت ذگبُیاس د یپزستبر

ػلَم داًطگبُ  عزح  هجزی

پشضنی 

 1391  ػلیزضب ایزجپَر داخلی
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 اصفْبى 290168مذ عزح: 

شذُ  یساس یکٌتزل دار تصادف ییکارآسها تیفیک یبزرس -2 2

 زاىیا ییٍ هاها یپزستار یهٌتشزُ در هجالت تخصص

 289588طزح:  کذ

داًطگبُ ػلَم  هجزی طزح

 یپشضن

 اصفْبى

 1391 هیٌب هحوذی داخلی

با در  تیشخص پیبا  ت یرابطِ تفکز اًتقاد یبزرس -9 3

 اصفْاى یداًشگاُ ػلَم پششک یپزستار اىیداًشجَ

 289948طزح:  کذ

 

 طزح هجزی

 

 

داًطگبُ ػلَم 

 یپشضن

 اصفْبى

فبعوِ قبئذی  داخلی

 حیذری

1390 

اس  یبز تَْع ٍ استفزاؽ ًاش یهاساصدرهاً زیتاث یبزرس -4 4

 یدرهاً یدر کَدکاى هبتال بِ سزطاى تحت شو یدرهاً یویش

 97971طزح:  کذ

 طزح هجزی

 

 

داًطگبُ ػلَم 

 هطْذ یپشضن

 1389 سیذرضب هظلَم داخلی

 

 متبة: یب تزجوِتألیف  (5-4

ف
ردی

 

 ػٌَاى متبة
تبریخ اٍلیي  ًَع متبة

 چبح
 ًبضز

اسبهی ّونبراى ثِ تزتیت 

 زجوِت تألیف اٍلَیت )ضبهل ًبم هتقبضی(

 ------ مٌنبش 3109  تالیف ماساژدرمانی در سرطان 1

 

 : )هَرد تبییذ هزاجغ ػلوی هؼتجز(امتطبف، اثتنبر، ًَآٍری، اختزاع، اثز ثذیغ ٍ ارسًذُ ٌّزی ( 5-5

ف
ردی

 

اثتنبر، ًَآٍری ٍ اختزاع، اثزثذیغ ٍ ارسًذُ  ٌَاىــػ

 ٌّزی
 هزحلِ تَلیذ رسیذُ استآیب ثِ  تبریخ ثجت هزجغ تبییذ مٌٌذُ هحل ثجت

1 
     

 

 

 :در هجالت سزدثیزی ٍ ػضَیت در ّیبت تحزیزیِ ًطزیبت ػلوی ، داٍری هقبالت( 5-6

ف
ردی

 

 رتجِ/ًوبیِ ػٌَاى ًطزیِ (سزدثیزی ٍ ػضَیت در ّیبت تحزیزیِ ًطزیبت ػلوی ، داٍری هقبالت) ًَع ّونبری

3    

 

 :در ّوبیص ّب ، داٍری هقبالت ّونبری در ّوبیص ّبی ثیي الوللی ٍ هلی( 5-7

ف
ردی

 

 ّوبیصػٌَاى  (، داٍری هقبالت ًَع ّونبری )دثیز ّوبیص

سغح 

ّوبیص)ثیي 

 الوللی/هلی(

3    

 

 ( جَائش دریبفت ضذُ اس جطٌَارُ ّب یب سبیز هزاجغ هؼتجز5-8
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ف
ردی

 

 ػٌَاى دستبٍرد هٌجز ثِ جبیشُ هزجغ اػغبی جبیشُ
 ًَع جبیشُ

 رتجِ سبل دریبفت جبیشُ
 ثیي الوللی داخلی

1      

 
 

 ارائِ ضذُ تَسظ ضوب تخصصی ّبی (مبرگب5-9ُ

 تبریخ ثزگشاری ضزح ردیف

 1391 یٌیثبل ییدر هغبلؼبت مبرآسهب یسبس یتصبدف 1

 

 

 مِ در آى ضزمت ًوَدُ ایذ ّبی تخصصی) هزثَط ثِ رضتِ( (مبرگب5-10ُ

 تبریخ ثزگشاری ضزح ردیف
 5999 تفسیز سی تی اسکه, ام آر آی ي الکتزيکتزدیًگزافی .1 5

2 2. Critical appraisal research 5989 

9 3. How to present an academic paper 5985 

4 4. SPSS 5998 

 5989 تغذیه ي ویبسهبی رضذی کًدکبن بب ضکبف لب ي کبم .5 1

 5989 احیبی قلبی ریًی پیطزفته .6 1

 ICU1 5985مزاقبت هبی پزستبری در  .7 7

 ICU2 5985مزاقبت هبی پزستبری در  .8 9

 5985 (RCAتحلیل ریطه ای خطب ) .9 8

59 11. FMEA 5982   مذیزیت ي وحلیل خطب ي آثبر آن 

 5984 ارتببط بب بیمبر مهبرت هبی .1 55

 5984   همًيیژيالوس .2 52

 
 

 

 مبرضٌبسی ارضذ(-ًبهِ ّبی داًطجَیبى )دمتزی ػٌبٍیي پبیبى(5-11

 تبریخ دفبع مبرضٌبسی ارضذ(-هقغغ)دمتزی ػٌَاى پبیبى ًبهِ ردیف

    

 

 اجرايیهاي  فعاليت-6
 
 مسئوليت هبي اجرايي( 6-1

 تبریخ ضزح ردیف

 94الی  91سبل  کبرضىبس دفتز حبکمیت ببلیىی ي مسئًل ي پبسخگًی ایمىی بیمبر  -1 1

 94الی  91سبل  عضً ثببت کمیته مزگ ي میز ي عًارض, آسیب ضىبسی ي وسًج  -2 2

 94سبل  عضً کمیته حفبظت فىی ي بهذاضت کبر  -3 3
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 1394سبل  سبل  5ل کمیته مزگ کًدکبن سیز مسئً -4 4

 93ي   94سبل  مسئًل کمیته خطب ي خطز بیمبرستبن کبضبوی  -5 5

 94سبل  عضً کمیته طب اوتقبل خًن ي همًيیژيالوس   -6 6

 94سبل  عضً کمیته داري، درمبن ي تجهیشات پشضکی   -7 7

 1396 عضً کمیته علمی آمًسش در پژيهص -8 8

 

 عضويت در شوراهبي استبني و ملي( 6-2

 تبریخ ضزح ردیف

   

   
 
 

 فرهنگی هاي فعاليت-7
 
 مقبالت و كتب در زمينه هبي فرهنگي( 7-1

ف
ردی

 

 

 ػٌَاى 

اسبهی ّونبراى ثِ  هطخصبت 

 تزتیت اٍلَیت 

 )ضبهل ًبم هتقبضی(

1   

   

 

 

 اثرات بديع و ارزنده هنري بب رويكردهبي اسالمي ( 7-2

  ضزح ردیف

   

   

 

 اجنمبعي -تربيتي –برنبمه ريسي و طراحي در امور فرهنگي ( 7-3

 ضزح ردیف

  

  

 

 فرهنگي مطببق بب آيين نبمه ارتقبء هبي سبير فعبليت( 7-4

 ضزح ردیف

1  
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