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نام  :شهزاد
نام خانوادگی :مهران فرد
مرتبه علمی  :مربی
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گروه علمی مربوطه :
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آدرس محل کار :دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دانشکده پرستاری
تصویر شخص
تلفن و تلفکس :

سوابق تحصیلی :
کارشناسی  :پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز8731 ،
کارشناسی ارشد  :پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان8738 ،

سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .
کارشناس پرستاری ( دانشگاه علوم پزشکی دزفول ) :چشم و گوش ،قلب و عروق ،بیماری های عفونی ،پرستاری ویژه ( دیالیز )،
بیماری های خون ،اصول و فنون پرستاری ،ارتوپدی

کارشناسی اتاق عمل( دانشگاه علوم پزشکی دزفول ) :مراقبت های ویژه و احیاء قلبی ریوی ،بیماری های داخلی
کارشناسی فوریت( دانشگاه علوم پزشکی دزفول ) :سالمت تکنسین ،شناخت بیماری ها
ب) برگزاری کارگاه های آموزشی

ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج
د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس  ،کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن.

سوابق پژوهشی :
انتشار کتاب :
تالیف :
ترجمه :
انتشار مقاله :
مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(: )ISI
مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی -کنگره های داخل و خارج :
چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی:
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :
مقاالت:
)8 Effect of Positioning and Early Ambulation on Coronary Angiography Complications: a
Randomized Clinical Trial
)2ا ثر تغییر وضعیت بدن و خروج زودتر از موعد از بستر بر خونریزی ،هماتوم و احتباس ادراری بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر

)7عوامل موثر برکمر درد بیماران بعد از آنژیوگرافی قلبی
 ) 4عوامل موثر بر شدت کمردرد بیماران بعد از آنژیوگرافی قلبی در مرکز آنژیوگرافی دکتر گنجویان دزفول سال
(8731پوستر)
 )5بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری عروق کرونر در بیماران بیمارستان الغدیر دزفول(پوستر)
The effect of massage therapyon depression in breast cancer patient undertaking )6
)chemotherapy.(poster
6) When Dreams die: Parental Experience after Child Death

سوابق اجرایی

 :هرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در این بخش گنجانده شود.
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رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

جوایز و افتخارات علمی :
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

