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  ظًاتك تحصیلی :

  

 پًرکارؼىاض پرظتاری، داوؽگاٌ علًم پسؼکی جىذی ؼا

 ارؼذ پرظتاری مرالثتُای يیسٌ، داوؽگاٌ علًم پسؼکی گلعتان ىاظیکارؼ 

 

 :ظًاتك آمًزؼی 

 : دريض تذریط ؼذٌ َمراٌ تا ممطع ي رؼتٍ تحصیلی ي داوؽگاٌ محل تذریط .الف( تذریط  

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظپر(، کارؼٌاظی 1ٌذاى )ای بسرگعاالى ٍ ظالوبیواریْ پرظتاری  (1

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظ(، کارؼٌاظی پر2ای بسرگعاالى ٍ ظالوٌذاى )ریْبیوا اری پرظت (2

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظ(، کارؼٌاظی پر3ای بسرگعاالى ٍ ظالوٌذاى )بیواریْ پرظتاری  (3

 پسؼکی دزفَلَم گاُ عل، داًؽتاریظکارؼٌاظی پر، (CCUٍ  ) دیالیس  در بخػ ّای ٍیصُ جاهعپرظتاری هراقبتْای جاهع  (4

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظکارؼٌاظی پر هْارتْای پرظتاری، اصَل ٍ فٌَى  (5

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلسؼکی پیػ بیوارظتاًیفَریت ّای پکارؼٌاظی خت بیواری ّا، ؼٌا (6

تصوی

 ر
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 ل، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَسؼکی پیػ بیوارظتاًیفَریت ّای پی کارؼٌاظظالهت تکٌعیي،  (7

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلسؼکی پیػ بیوارظتاًیفَریت ّای پ داًیکار(، 1اخلی )فَریت د (8

 داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَل،  تکٌَلَشی جراحیبیواری ّای داخلی، کارؼٌاظی  (9

 داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَل، لَشی جراحیٌَتککارؼٌاظی ، هراقبت ّای ٍیصُ ٍ احیاء قلبی ریَی (11

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظکارؼٌاظی پر ،1ٍ2ٍ3سرگعاالى ٍ ظالوٌذاى ب ایبیواریْ پرظتاری کارآهَزی  (11

 ، داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَلتاریظکارؼٌاظی پر ،ٍ دیالیس ( ccuٍیسُ)  هراقبتْای پرظتاری کارآهَزی (12

 :ؼیب( ترگساری کارگاٌ َای آمًز

 تروامٍ للة ي عريق ىراوی درایراد ظخ

 حیا للثی ریًیایراد ظخىراوی در ا

 ایراد ظخىراوی در کارگاٌ آمًزغ وًار للة

 آمًزغ تٍ تیمارایراد ظخىراوی در کارگاٌ 

 

 ًاتك پصيَؽی :ظ 

 اوتؽار کتاب :

 راَىمای کامل داريَای ترالی ايرشاوط تالیف :

  

 اوتؽار ممالٍ :
 ( :ISIتیه الملی)ؽی ي پصيَ-مماالت علمی  در مجالت معتثر علمی

عرٍق  یواراى با آًصیَگرافیٍ احتباض ادراری ب بر خًَریسی، ّواتَمذى ٍ خرٍج زٍدتر از هَعذ از  بعتر ٍضعیت بتغییر  تاثیر-1

 کرًٍر

  عَاهل هَثر برکور درد بیواراى بعذ از آًصیَگرافی قلبی -2

 

 دزفَل علَم پسؼکی داًؽگاُ یاىداًؽجَ در ؼادکاهی بااحعاض ایٌترًت بِ اعتیاد رابطِ بررظی -4

4- Effect of changing position and early ambulation on the bleeding, hematoma and urinary retention in 
 patients with coronary angiography 
5-Investigating the Relation between Anxiety, Stress, Depression and Hemodialysis Adequacy in Patients 

Hospitalized in Hemodialysis Center of Dezful Grand Hospital in 2014 

6- The Prevalence of Depression and Some Related Factors in 1 Caregivers of Patients with Bipolar 
Disorder 
7- Comparison Between Problem-Solving Learning With Lecture On The Social Problems Solving Skill And 

Learning Of Nursing Students 



8-Epidemiology of the Urinary Stones: A 6-Year Retrospective Study at Dezful-Iran 

 

 

 : خارج داخل ي کىگرٌ َای -لیمماالت در مجمًعٍ مماالت َمایػ َای تیه المل

 )پَظتر(1391َگرافی دکتر گٌجَیاى دزفَل ظال عَاهل هَثر بر ؼذت کوردرد بیواراى بعذ از آًصیَگرافی قلبی در هرکس آًصی-1

 )پَظتر(کرًٍر در بیواراى بیوارظتاى الغذیر دزفَل بررظی عَاهل پیػ بیٌی کٌٌذُ بیواری عرٍق-2
3-Effect of massage therapy on depression in brest cancer patient undertaking chemotherapy 

 

  

  

 را، خاتمٍ یافتٍ( :پصيَؽی مصًب )در دظت اجطرح َای 

 فی قلبیرٍی برخی عَارض ًاؼی از آًصیَگراتاثیر تغییر ٍضعیت بذى ٍ خرٍج زٍدتر از هَعذ از بعتر  بر بررظی -1

 1397ّیات علوی داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَل در ظال عضای بررظی هَاًع اًجام پصٍّػ از دیذگاُ ا-2

گٌجَیاى  هیت ّای هختلف بیوارى هراجعِ کٌٌذُ بِ بخػ آًصیَگرافی بیوارظتاىبَدى عرٍق کرًٍر در قَ بررظی ٍضعیت ظیعتن غالب-3

 دزفَل

 علَم پسؼکی دزفَلبالیٌی بر یادگیری داًؽجَیاى پرظتاری داًؽگاُ  ی تاثیر  کاربرد راٌّوای یادگیریبررظ-4

 زفَلد علَم پسؼکی داًؽگاُ ىداًؽجَیا در ؼادکاهی بااحعاض ایٌترًت بِ اعتیاد رابطِ بررظی-5

 
  

 .ذٌ ؼًداجرایی در ایه تخػ گىجاو ي مذیریتیَرگًوٍ فعالیت  : ًاتك اجراییظ

 ظال 2ت بِ هذ 1392از ظال   EDCیر کویتِ برًاهِ ریسی آهَزؼی دب-1

 1396لغایت  1394ال کسی داًؽگاُ علَم پسؼکی دزفَل از ظرئیط کتابخاًِ هر-2

 1398غایت ل 1397گرٍُ رؼتِ فَریت ّای پسؼکی از ظال ر هذی-3

 1398پرظتاری از ظال کذُ هعاٍى آهَزؼی داًؽ-4

 ّاُ آئیي ًاهِ عضَیت در کارگرٍ-5

 قیقات ٍ فٌاٍریتح عضَیت در کارگرٍُ ظقط حَزُ آهَزغ،-6

 

  

 :ارؼذ کارؼىاظی وامٍ ایانپ ؼذٌ تصًیة عىًان 

ًارض واؼی از ي خريج زيدتر از مًعذ از تعتر  تر ريی ترخی ع تذنتررظی تاثیر تغییر يضعیت  "

 " آوصیًگرافی للثی

 


