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آدرش  :آهل خیاباى طالب آهلی  ،کْی شِیذ فیاض بخش  .داًشکذٍ پرستاری ّ
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تلفي 1181 – 8111888 :

 - 8دّرٍ ُای آهْزشی :
-1کارؼٌاظی پرظتاری  ،داًؽگاُ علَم پسؼکی بابل ،بابل  ،ایراى.9731 ،
 -2کارؼٌاض ارؼذ پرظتاری ،داًؽگاُ علَم پسؼکی اَّاز ،اَّاز ،ایراى.9732 ،
داًشجْی دکتری پرستاری داًشگاٍ علْم پسشکی شِیذ بِشتی

 -4وبرگبُ يه رٍزُ  ، CPRداًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2493،
 -5اٍرشاًط ّبی ارتَپذی  ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى 2493.،
-6پصٍّػ در آهَزغ پسؼىی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2494،
-7وبرگبُ طرح ظؤاالت  ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2494،
-8طرح درض ٍ فٌَى تذريط ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل2494،
-9ارزؼیببی عولىرد خذهبت پرظتبری ببلیٌی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی تْراى.2494،
-:آهَزغ ببلیٌی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی تْراى.2494،
-21بی حروتی ٍ عَارض ًبؼی از آى ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى .2494 ،
-22وبرگبُ پصٍّػ در آهَزغ ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2494،
-23وبرگبُ فٌبٍری اطالعبت در پرظتبری ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل. 2494،

-24آهَزؼی بی حروتی ٍ عَارض آى ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى .2494،
-25وبرگبُ رٍغ تحمیك در علَم پسؼىی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بمیِ اهلل .2495،
 -26ظویٌبر آهَزؼی آهبدگی ّبی لبل ٍ بعذ از عول ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2495،
-27وبرگبُ ًگبرغ همبالت پسؼىی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بمیِ اهلل.2495،
-28وٌترل عفًَت ّپبتیت ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2496،
-29هرالبت از بیوبری ظل ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2496،
-2:ظویٌبر اخالق پسؼىی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2496،
-31ظویٌبر بْذاؼت  ،درهبى ٍ هذيريت بحراى در حَادث غیرهرلبِ ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2496،
-32پرظتبری از بیوبراى هبتال بِ  ،CVAداًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2497،
-33وبرگبُ آهَزؼی  ،OSCEداًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2497،
-34آهَزغ وٌترل ٍ پیؽگیری از اظتئَپرٍز ،داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى.2497،
-35ارزؼیببی ًَيي داًؽجَ ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2498،
-36وبرگبُ هرالبت از زخن ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2498،
-37وبرگبُ آهَزؼی همذهبتی رٍغ تحمیك ویفی در علَم پسؼىی ،داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل.2498،

 - 3تجبرة عملی در پرستبری :
 3.3مربی ببلیىی پرستبری از  3328تب کىُن
 - 4سُابق اجرایی :
 4.3مربی  ،عضُ ٌیئت علمی داوشگبي علُم پسشکی بببل 3328 – 3331
 4.8مربی  ،عضُ ٌیئت علمی داوشگبي علُم پسشکی مبزودران  3331تب
کىُن
- 5کمیتً ٌبَ شُراٌب :
-3عضُ شُرای آمُزشی َ پژٌَشی داوشکدي پرستبری َ مبمبیي آمل از سبل
 3328تب کىُن
-8عضُ شُرای ارزیببی درَوی داوشکدي پرستبری َ مبمبیي آمل 3326
 -3عضُ کمیتً علمی ٌمبیش سراسری بیمبریٍبی مسمه  :بب تبکید بر
پیشگیری  ،کىترل َ ارتقب کیفیت زودگی  :وقش پرستبر َ مبمب 3323
-4عضُ کمیتً ارزیببی درَوی داوشگبي علُم پسشکی بببل 3331 ،

 -6تقدیر – جبیسي :
-3دریب فت تقدیروبمً از ریبست بیمبرستبن امبم رضب(ع) شٍرستبن آمل
بً جٍت ٌمکبری در اجرای بروبمً ٌبی آمُزشی سبل 3325

 -8استبد ومُوً داوشکدي پرستبری  ،داوشگبي علُم پسشکی بببل 3326 ،
-3دریب فت تقدیروبمً از ریبست بیمبرستبن امبم علی(ع) شٍرستبن آمل
بً جٍت ٌمکبری در اجرای بروبمً ٌبی آمُزشی سبل 3321
-4استبد ومُوً داوشکدي پرستبری آمل  ،داوشگبي علُم پسشکی
مبزودران 3333 ،

- 1تجبرة آهَزؼی ;
 – 2ظببمِ تذريط درٍض تئَری در داًؽىذُ ; درٍض تخصصی رؼتِ پرظتبری ( اصَل ٍهْبرتْبی پرظتبری –زًبى  ،هرداى  ،پعتبى –
ولیِ – وبذ –هغس ٍ اعصبة-چؽن-گَغ) همطع وبرؼٌبظی
 – 3ظببمِ فعبلیتْبی وبر آهَزی ٍ وبر آهَزی در عرصِ ; وبرآهَزی پرظتبری در بخػ ّبی ; ارتَپذی  ،جراحی  ،داخلی  ،جراحی ،چؽن ٍ
گَغ،هغس ٍ اعصبة ،جراحی اعصبة،عفًَی همطع وبرؼٌبظی
 -4هذرض ظویٌبر آهَزؼی آهبدگیْبی لبل ٍ بعذ از عول داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى2495
 -5هذرض دٍرُ آهَزؼی پرظتبری از بیوبراى  CVAداًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى 2495
 -6هذرض دٍرُ آهَزؼی تؽٌج ٍ هرالبتْبی پرظتبری آى داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى 2495
 -7هذرض وبرگبُ آهَزغ هرالبت از زخن (4دٍرُ) داًؽگبُ علَم پسؼىی هبزًذراى2498
-8هذرض وبرگبُ آهَزؼی رٍغ تحمیك داًؽگبُ علَم پسؼىی ؼْیذ بْؽتی24:2
 8اًتطارات :
هجالت علوی ( هتي وبهل همبلِ فبرظی )
-2آٍازُ آرر،الْی ًعريي ،اظذی راور هرضیِ ،راظخ عبذالرحوي،حبجی حعیٌی فبطوِ .بررظی تاثير ًيترٍگليعریي هَضعی بر برٍز ٍ ؼذت فلبيت ًاؼی از
کاتترّای ٍریذی .هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼىی زًجبى2494 .؛26 -32;)58(23

.

-3حبجی حعیٌی فبطوِ،آٍازُ آرر،الْی ًعريي،ؼريعتی عبذالعلی،ظَری حویذ.بررظی تاثير هاظاش بر عالئن حياتی بيواراى کَهایی بعتری در بخػ
هراقبتْای ٍیصُ.فصلٌبهِ رُ اٍرد داًػ2496 .؛.37-46;)4( 47
ً-4ظری رلیِ  ،بْؽتی زّرا ،ارزاًی افعبًِ ،حبجی حعیٌی فبطوِ ،ظبعت ظبز ظَظي ،بیصًی علی .عَاهل اظترض زا در آهَزغ باليٌی داًؽجَیاى پرظتاری
داًؽکذُ پرظتاری هاهایی آهل .هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل 2497.؛.56-61;)3(:
-5رضبيی رزيتب،بْؽتی زّرا ،حبجی حعیٌی فبطوِ.ظیذی اًذی ظیذ جلیل .بررظی هقایعِ ای ظالهت رٍاًی داًؽجَیاى ظال اٍل ٍ آخر رؼتِ
پرظتاری.پصٍّػ پرظتبری2497 .؛.78-93;)4(2
-6ظبعت ظبز ظَظي ،رضبيی رزيتب ً ،ظری رلیِ ،حبجی حعیٌی فبطوِ ،ظیذی اًذی ظیذ جلیل ،تاثير آهَزغ بر ٍضعيت آگاّی ٍ عولکرد دبيراى در زهيٌِ
رٍغ ّای غربالگری ظرطاى پعتاى  .فصل ًبهِ بیوبری ّبی پعتبى ايراى 2499؛.)5ٍ4(3

-7ؼريف ًیب ظیذ حویذ ،حك دٍظت علی اوبر ،لرببًی هصطفی ،حبجی حعیٌی فبطوًِ ،ظری رلیِ ،حجتی حویذ ،ظبعت ظبز ظَظي .بررظی ارتباط کوردرد با
عَاهل رٍاًی -اجتواعی ٍ اظترض ّای رٍاًؽٌاختی ؼغلی در پرظتاراى بيوارظتاًْای ؼْر آهل هجلِ داًػ ٍ تٌذرظتی2499 .؛.39-45;)5(5
-8حبجی حعیٌی فبطوِ ،بْؽتی زّراً ،ظری رلیِ ،رضبيی رزيتب ،حبجی احوذی هحوَد .هقایعِ تاثير کوپرض گرم هرطَب ٍ شل هَضعی پيرٍکعيکام بر

فلبيت ًاؼی از کاتيتر ٍریذّای هحيطی .هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل249: .؛.44-49;)4(:
)
ً-9ظری رلیِ  ،بیصًی علی ،حبجی حعیٌی فبطوِ ،بْؽتی زّرا  ،ؼريف ًیب ظیذ حویذ،حجتی حویذ .هيساى هرگ ٍ هير ٍ ؼذت صذهات ًاؼی از حَادث
ترافيکی در بيواراى هراجعِ کٌٌذُ بِ بيوارظتاى  93ؼْریَر آهل در ظال  .9731هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل249:؛.87-92;)2(23
-:حبجی حعیٌی فبطوِ ،ؼريف ًیب ظیذ حویذ ،رضبيی رزيتبً ،ظری رلیِ ،هلَن زادُ ظرٍر .بررظی عَاهل خطر زای ظکتِ هغسی در بيواراى هبتال بِ دیابت
ًَع  2در هذت زهاى کَتاُ .هجلِ علوی داًؽگبُ علَم پسؼىی ايالم24:1؛.)4(2:

-21ظبعت ظبز ظَظي ،رضبيی رزيتب،ؼريف ًیب ظیذ حویذ.خیر خَاُ فرزاى،هلَن زادُ ظرٍر ،حبجی حعیٌی فبطوِ .تاثير تواض پَظتی هادر ٍ ًَزاد بر ؼذت اًذٍُ پط

از زایواى .هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل 24:1.؛.6:-76;)4(24
-22ؼريف ًیب ظیذ حویذ،حك دٍظت علی اوبر ،حبجی حعیٌی فبطوِ ،حجتی حویذ.بررظی ارتباط اختالالت اظکلتی عضالًی با عَاهل ارگًََهيکی در
پرظتاراى.وَهػ24:1 ،؛.483-489;)5(51
ؼريف ًیب ظیذ حویذ ،حجتی حویذ ،حبجی حعیٌی فبطوِ ،جَاى آهلی هیترا .بررظی تاثير عَاهل ؼغلی ٍ رٍاًی در کوردرد پرظتاراى ؼْر آهل24:1 .؛.:4-212;)5(23
ً-23ظری رلیِ ،حبجی حعیٌی فبطوِ،هعبدی هٌصَرُ،هحبَبی هعصَهِ.رفتار بْذاؼتی کردى دظت در بيي کارکٌاى بْذاؼتی درهاًی.ظالهت ٍ هرالبت
اردبیل24:1 .؛.35-3:;)2( 42
-24هلَن زادُ ظرٍر،جاللیبى هجیذ ،ؼريف ًیب ظیذ حویذ ،ظبعت ظبز ظَظي ،حبجی حعیٌی فبطوِ،تٌذرٍ ظىیٌِ.هقایعِ اثر بی حعی ًخاعی ٍ بيَْؼی
عوَهی بر ًورُ آپگار ًَزاداى در ظساریي اًتخابی.هجلِ اًجوي اًعتسيَلَشی ٍ هرالبتْبی ٍيصُ ايراى24:2 .؛.26-33;)3( 3
-25حبجی حعیٌی فبطوِ،ايسدی احوذ،هحبَبی هعصَهِ ،هحوذتببر رلیِ .بررظی تاثير آهَزغ ّوعاى بِ ّوعاى بر هيساى یادگيری داًؽجَیاى
پرظتاری داًؽگاُ علَم پسؼکی هازًذراى.دٍفصٌبهِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ علَم پسؼىی بببل24:2 .؛.24-28;)2( 2
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کتابْا
 .1آب ٍ الکترٍلیت برای پرستاراى  ،ترجوِ ،اًتطارات داًطگاُ علَم پسضگی بابل 1387
 .2هراقبت از زخن  ،تالیف ،اًتطارات حکین ّیذجی 1391
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تْراى

هطْذ

1391

1391

آهَزش پسضکی
8

دٍهیي ّوایص

عَاهل غیر ارادی هَثر بر رفتار

رقیِ

سراسری

بْذاضتی کردى دستْا ،رفتاری

ًظری......فاطوِ

راّکارّای

در جْت ارتقا سالهت

حاجی حسیٌی

سخٌراًی

ساری

1391

ارتقای سالهت ٍ
چالطْا
9

دٍازدّویي

ارزضیابی بِ رٍش هطاّذُ

رقیِ

ّوایص کطَری

هستقین هْارت ّای

ًظری......فاطوِ

آهَزش پسضکی

عولی( )DOPSراّی برای

حاجی حسیٌی

پَستر

هطْذ

1391

یادگیری بْتر هْارتْای عولی
داًطجَیاى پرستاری در بخص
هراقبتْای ٍیصُ
11

سیسدّویي

رٍضْای آهَزضی ارجح از

فاطوِ حاجی

ّوایص کطَری

دیذگاُ داًطجَیاى پرستاری

حسیٌی

آهَزش پسضکی

پَستر

ساری

1391

