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 تحقيقات پرستاریملي شبکه  نماینده بيمارستان ميالد در 

  کنوني دميكانتصابات آكا

 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 0515 مهر يال 0510صدر تهران، بهمن  اهلل تیآ ديشه مارستانيپرستار بخش اعصاب و روان ب 

 0551 ید يال 0515 وریصدر تهران، شهر اهلل تیآ ديشه مارستانيب ينيخدمات بال تيحاکم تهيدر کم تیعضو 

 0551 ید يال 0515صدر تهران، مهر  اهلل تیآ ديهش مارستانيب يآموزش زریسوپروا 

 0555مهر  يال 0550اسفند  ،ميالد مارستانيب هيکل ونديپرستار بخش پ 

 0556مهر  يال 0556 بهشتیتهران، ارد ميالد مارستانيب تيفيکارشناس دفتر بهبود ک 

 0111مرداد  تا 0555تهران، بهمن  ميالد مارستانيکنترل عفونت ب زریسوپروا 

 و ایران تهران دانشگاه علوم پزشکي  یيو ماما یدر دانشکده پرستار يجراح يداخل یواحدها سیتدر 

 رانیا دانشگاه علوم پزشکي یيو ماما یبهداشت جامعه در دانشکده پرستار یکارآموز یواحدها سیتدر  

 نرایا دانشگاه علوم پزشکي یيو ماما یمادران و نوزادان در دانشکده پرستار یواحدها سیتدر  

  شايستگي هاي آموزشي

  

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 دکتری رساله ،يمطالعه اقدام پژوه کی: هيکل ونديپ ندیدر فرا ماريبرنامه آموزش ب يسازمانده  

 کارشناسي ارشد نامهانیپا ،شهر تهران یپرستار يعلم اتيه یاعضا ينتظارات سازمانا نييتب 

  انتشارات

  هاي منتشر شدهمقاله

 علوم  دانشگاهی دانشکده پرستار يآموزش ي. فصل نامه علميانسان یروين یرکن بهساز نی. آموزش مهمترنيحس یاحمد، محمود زادهیمهد

 50-11(: 0)1؛ 0551. اهلل هيبق يپزشک

 تهران از  شهر یپرستار یدانشکدهها يعلم أتيه یانتظارات اعضا نييابوالفضل. تب يميعباس، رح یعباد ن،يحس یاحمد، محمود زادهیمهد

 31-66(: 0)01؛ 0550. اتي. مجله حيفيمطالعه ک کیدانشکده:  تیریمد

 Naderi N, Alamdari A, Lessan-Pezeshki M, Dashti-Khavidaki S, Heydari-Seradj M, Safdarpour A, Moradi H, Mehdizadeh A, 

Khatami MR. Risk factors for delayed graft function in deceased donor kidney transplantation; a potential preventive role for 

intraoperative thymoglobulin. Journal of Renal Injury Prevention. 2019; 8(2):157-63. 

 Ahmadi F, Dashti-Khavidaki S, Khatami MR, Gatmiri M, Ahmadi F, Mahdavi-Mazdeh M, Najafi MT, Foroozanfar Z, 

Mahdizadeh A, Derafshi S. Comparing Plasmapheresis plus IVIg with Plasmapheresis plus IVIg plus Rituximab on the 

Management of Suspicious Antibody-Mediated Acute Rejection in Kidney Transplant Recipients. International journal of 

organ transplantation medicine. 2019; 10(3):127. 

 Mahdizadeh A, Oskouie F, Khanjari S, Parvizy S. The need for renovating patient education in kidney transplantation: A 

qualitative study. Journal of Education and Health Promotion. 2020; 9. 
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  ، ترجمه، ويرايش(كتاب ها )گردآوري و تدوين

  

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

  

  ارائه پوستر

 یدانشگده ها يعلم اتيه یاعضا يانتظارات آموزش نييتب) 0551. اسفند اهلل هيبق يدانشگاه علوم پزشک قيجشنواره دانشجو و تحق نيسوم 

 (شهر تهران یپرستار

 فعاليت های فرهنگی

 

  پژوهشياعتبارات 

  

  جوايز و افتخارات

  

  اطالعات ديگر

  

 0011 مهرآخرين بازبيني: 

 

 


