
 

 رزومه علمی اعضاء هیات علمی 

 

                      :مشخصات فردی    
 حمیدهنام : 

 مشعلچی :نام خانوادگی

 مربی : مرتبه علمی

 هیات علمی : پست سازمانی

 فوریت های پزشکی مربوطه :علمی گروه 

 mashalchih@gmail.com ایمیل:

                                                                                                          مامایی -پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشکده    آدرس محل کار:

 تصویر شخص

 06062424 تلفن و تلفکس :

 

 

  سوابق تحصیلی :

  2431پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،   کارشناسی :

 2432گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز واحد بین الملل اروند،  پرستاری:  کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی )گرایش(، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک : دکتری تخصصی

PhD: رشته تحصیلی )گرایش( ، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک 

 ک ، سال اخذ مدرکفوق تخصص: رشته تحصیلی )گرایش( ، دانشگاه اخذ مدر

 

 :سوابق آموزشی 

، احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته، اورژانس های محیطی و فوریت های 2، داخلی پیشرفته2دروس داخلی : الف( تدریس  

 . محیطی، فوریت های پزشکی در بالیا، دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 ب( برگزاری کارگاه های آموزشی

 تصویر



 ل و خارج داخ در مجامع علمیج( سخنرانی 

 نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 تالیف :

 ترجمه :

عملکرد دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی دزفول  و بررسی میزان آگاهی، نگرش انتشار مقاله :

 .0931در مورد ایدز در سال

بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و وضعیی  همودیاامیعب بیمعاران تآع  آنریعوگرافی ععرور  رونعر        

 .0931بیمارستان گاجویان دزفول در سال 

آنریوگرافی عرور  رونر بیمارستان بررسی تاثیر پیش دارو بر درد و وضیی  همودیاامیب بیماران تآ  

 .0931گاجویان دزفول در سال 

 بررسی  یفی  زندگی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور در بیمارستان گاجویان دزفول
 

 

 ( :ISIپژوهشی و بین الملی)-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی

 

 : ل و خارجداخ کنگره های -مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی

 :چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی

 ترجمه مقاالت :

بررسی تاثیر پیگیری تماس کوتاه تلفنی توسط پرستار )تله  طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :

درمان و مراقبت های بعد از  نرسینگ(بر میزان تبعیت از رژیم دارویی، غذایی، میزان بستری مجدد و پایبندی به

 69-69ترخیص در مبتالیان به فشار خون باال مراجعه کننده به مراکز بهداشت علوم پزشکی دزفول در سال 

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

 

 مدیر گروه فوریت های پزشکی سوابق اجرایی :

 جوایز و افتخارات علمی :

 من های علمی :عضویت در مجامع و انج



 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 


