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  شخصی

  رتبه علمی

 دانشگاه علوم پزشكی ایران  استادیار

h- index:13 
 موزشیآمدارك و دوره هاي 

 2002-2004دانشگاه علوم پزشكی سنندج،  ،یو مامائ يدانشكده پرستار ،یهوشیب نیتكنس ،یكاردان  

  ،2011-2016، تهراندانشگاه علوم پزشكی  ،طب سنتیدانشكده ، اخالق پزشكیكارشناسی 

  ،2005-2007، كاشاندانشگاه علوم پزشكی  ،یو مامائ يدانشكده پرستاركارشناسی، پرستاري 

  ،2014-2016، زدی یصدوق دیشه دانشگاه علوم پزشكی ،یو مامائ يدانشكده پرستار، ویژه پرستاري مراقبت هايكارشناسی ارشد 

Thesis Title: Effect Deep Breathing Technique on Anxiety, Pain and Vital Signs in Patients Undergoing Bone Marrow 

Aspiration- a Randomized Clinical Trial. 
 2018-2022، علوم پزشكی شهید بهشتیدانشگاه دانشكده پرستاري و مامائی، پرستاري،  ،دكتراي تخصصی 

Thesis Title: Development and Psychometric Assessment of Sexual Quality of Life Instrument among Women with Cancer 

  ،2018، س مارگارت، تورنتو، كاناداسان پرنمركز سرط ،يانكولوژ يپرستاردوره فلوشیپ 

 

  دوره هاي آموزشی

 2019ژوئن  ران،یا ،ركارگاه ابزا -1

2- MAXQDA2019 یم ران،ی، ا 

 2019 لیآور ران،یا ز،یمتاآنال -3

 2019سپتامبر  ران،یا ک،یستماتیس یبررس -4

 2019ژوئن  ران،یا ،یدرمان یمیش -5

 2015 هیفور ،انیرو یمحصوالت مدارك پزشك -6

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 دانشکده پرستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com


 

 2 

 رانیدر تهران / ا، 2014اكتبر  ،"میمجله خود را ارتقا ده تیفیچگونه ك"با موضوع  Elsevier راستارانیكارگاه و -7

 2014سپتامبر ،  Neometrix Consulting Incو  Tech Pharmed توسط شركت "(GCP) خوب ینیبال يروش ها"كارگاه  -8

 دوره نیدر ا ازیامت نیو كسب باالتر (CCUعروق كرونر ) يدر مورد واحد مراقبت ها یدوره آموزش -9

 2013 هیژانو ،انیرو ،استخوان و مفاصل يها يماریدر ب یاستفاده از سلول درمان -10

 /تهرانرانیا،  2013آگوست ،Spectra Optima Therapeutic Plasma Exchange & MNC Collectionآموزش  -11

 2010نوامبر  ،انیرو ،ییبایدر پوست و ز یسلول درمان -12

 2010اكتبر ، انیرو ،یسالمت جنس -13

14- ICDL ،2011 

  رانیو زالو ا ریزيخون قاتیو مكمل / مركز تحق یطب سنت -15

  زبان

   فارسی 

   انگلیسی 

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 اخالق پزشكی  –ابزار سازي  –( ICU, CCU, Dialysis)پرستاري مراقبت هاي ویژه   

  ي كنونیعضویت هاي حرفه ا

2006-2002: 

 (رانیتهران، ا)بازرگانان.  ،يآپادانا، گاند روزگر،یف :ها مارستانیعمل در بدر اتاق  یهوشیب نیتكنس

2009-2007: 

 رانیتهران/ ا یاثیغ مارستانیپرستار. ب کیبه عنوان  (CCU) عروق كرونر يدر بخش مراقبت ها كار

 اكنون:-2009

 :است ریبه شرح ز انیموسسه رو یبازساخت یپزشك یندر مركز سلول درما كار

 یمركز سلول درمان سرپرست

 اتاق عمل سیرئ

 به عنوان پرستار یقاتیدر پروژه تحق يهمكار

 سلول ها از خون بند ناف يخون بند ناف و جداساز زیدر اتاق تم كار

 (MSC) یمیمزانش يادیبن يو كشت سلول ها يبزرگساالن و جداساز زیدر اتاق تم كار

 مركز سرطان ریمد

 19-دیكوو وعیدر زمان ش (ICU) ژهیو يدر بخش مراقبت ها كار

 ینیبال یمرب

  كنونی انتصابات آكادمیک

 :و دانشگاه مارستانیدر ب یمدرس دوره عمل

 ژهیو يمراقبت ها يپرستار 

 اورژانس يپرستار 

 يادیبن يپرستار 

 یجراح -داخلی يپرستار  

 يانكولوژ يپرستار 

  یسینوپروپوزال 

 یسیمقاله نو 

 SPSS 
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 World 

 End Not 
  سابقه كار حرفه اي و تجربیات آموزشی

 ینیبال ICU یمرب .1

 ژهیو يدر بخش مراقبت ها 19-دیكوو مارانیب يادیبن يسلول ها قیمسئول تزر .2

 انیاتاق عمل موسسه رو ریمد .3

 انیمركز سرطان موسسه رو ریمد .4

 انیرو ینیسرپرست مركز بال .5

 انیموسسه رو یپترا CAR T-cell عضو .6

 (1399) انیدر موسسه رو يو نظارت مركز سرطان و انكولوژ يراه انداز .7

 اكنونjournal of Client Care (2015-) منتقد .8

 (2016)مارس  ییو ماما يخدمات پرستار تیفیبهبود ك يراهبردها یالملل نیداور در كنگره ب .9

 (1392ماه  ياستخوان و مفاصل )د يها يماریدر ب یاستفاده از سلول درمان یكارگاه آموزش ییاجرا ریمد .10

 به عنوان پرستار انیموسسه رو یسلول یمونوتراپیعضو ا .11

 انیموسسه رو ینیبال یكیالكترون لیفا یطراح .12

 و پرستاران مارانیب يبرا ینیبال یجزوه آموزش نیتدو .13

 یدرمان یمیهود اتاق ش ياستانداردها نیتدو .14

 (SOP)  استاندارد یاتیعمل يروش هاو  يپرستار يادیبن يسلول ها یدرمان يمسئول نگارش پروتكل ها .15

  سیآفرز يدستگاه هاشروع و راه اندازي  .16

موسسه  یدر مركز سلول درمان( يخون و هماتولوژ ه،یمغز و اعصاب، قلب، كل ابت،یپوست، د ،ي)ارتوپد کینیاتاق عمل و كل يراه انداز .17

 انیرو

 انیموسسه رو یپرستار در مركز سلول درمان به عنوان ینیبال يها ییشركت در اكثر كارآزما .18

 انیدر موسسه رو ینیعمل بال ي( براSOPاستاندارد ) یاتیعمل يها شنگارش رو .19

  شایستگی هاي آموزشی

 یبیروش ترك ،یفیك قیروش تحق ک،یستماتیمرور س ،MAXQDAابزار،  یتوسعه و روان سنج شرفته،یپ قیروش تحق

 ICDL ،End note، Spss ي: مهارت هايوتریكامپ يها مهارت

  تجربیات پژوهشی

 

 ردیف   کد طرح  عنوان طرح نوع همکاری  نام مسئول پروژه/  امضاء 

می در بررسی اثرات پیوند داخل زانویی سلول بنیادی مزانشی همکار طرح  
ینی سه بیماران دچار استئوآرتریت مفصل زانو ، کارآزمایی بال

 سو کور

 90210500  1 

طرحهمکار    عوارض پیوند داخل وریدی سلول های بنیادی  بررسی 
فاز  ALS مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در بیماران مبتال به

 کارآزمائی بالینی 1

90225008  2 

مشتق از مغز  CD133 بررسی عوارض پیوند سلول های واجد همکار طرح  

 استخوان در بیماران مبتال به فلج مغزی
 90210700 3 

ر طرحهمکا   نیادی مطالعه کارآزمایی بالینی فاز یک استفاده از سلولهای ب 
ه در استرومال مشتق از بافت چربی جهت بهبود کارکرد کلی

بیماری سندرم نفروتیک )نوع فوکال سگمنتال 
 گلومرواسکلروزیس( اولیه مقاوم

91000658  4 
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یهمکار اصل   شار: استفاده از ژل پالکتی در درمان زخمهای ناشی از ف 
 دوسو کور II کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز

90210400   5 

های واجدای وسلولهستههای تکمقایسه پیوند سلول همکار طرح    CD133 
یروز مغز استخوان در بهبود عالئم بالینی بیماران مبتال به س

 I جبران نشده;کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهددار فاز

90000289  6 

طرح همکار    هایبررسی اثر بخشی و عوارض تزریق داخل وریدی سلول 
طی  MS بنیادی مزانشیمی اتولوگ به مبتالیان به بیماری

 مطالعه کارآزمایی شاهددار

90210900  7 

ان بررسی عوارض پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در بیمار همکار طرح  
 دچار استئوآرتریت مفصل هیپ

 90210800 8 

ز بررسی عوارض پیوند سلول های تک هسته ای مشتق از مغ  همکار طرح 
وق بار تزریق در بیماران مبتال به بیماری عر 4استخوان طی 

 محیطی در زخم ایسکمیک اندام تحتانی،

 90000305 9 

ود های بنیادی خون محیطی در بهببررسی اثر تزریق سلول همکار طرح  
 زخم دیابتی: کارآزمائی بالینی دو سو کور

91000009   10 

می مشتق بررسی ایمنی پیوند داخل زانویی سلول بنیادی مزانشی همکار طرح 
ل از بافت چربی خودی در بیماران دچار استئوآرتریت مفص

 زانو

91000511 11 
 

های واجدبررسی عوارض تزریق سلول همکار طرح   CD133  مشتق از مغز

در  core decompression استخوان حین عمل جراحی

 بیماران مبتال به استئونکروز سر فمور

90000423 12 

انسیل استفاده از سلول های پرتوان القایی به منظور مقایسه پت همکار طرح 
cistauosis گیر بین بیماران مبتال به الزایمر خانوادگی و تک   

95000139 13 

زسازی بررسی اثر بخشی پیوند سلول بنیادی مزامشیمی در با همکار طرح 
ار سطح غضروفی استئوارتریت مفصل زانو در بیماران دچ

ور فازآرتریت روماتوئید کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو ک  
II/III 

91000155 14 

ارآیی کارآزمایی بالینی فاز یک و دو برای بررسی ایمنی و ک همکار طرح 
ال شده به پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی به بیماران اخیرا مبت
نوع یک دیابت  

94000019 15 

ل بافت های بنیادی مزانشیماکارآزمایی بالینی استفاده از سلول همکار طرح 
لی چربی در نارسایی مزمن کلیوی ناشی از بیماری کلیوی پ
(2کیستیک اتوزومال غالب)فاز   

94000064 16 

تق از بررسی امنیت تزریق داخل دیسکی سلولهای بنیادی مش همکار طرح 
مهره ای در درمان دیسک بین مهره ای دژنره دیسک بین 

 انسانی

94000027 17 

یادی بررسی عوارض پیوند اینتراونتریکوالر سلول های بن همکار طرح 
، ALS مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در بیماران مبتال به

کارآزمائی بالینی 1فاز   

91000011 18 

IIفاز همکار طرح  بنیادی  اسفنکتری سلولهایکارآزمایی بالینی تزریق داخل 

 چربی اتولوگ در درمان بی اختیاری استرسی زنان
94000141 19 

ت چربتشکیل بانک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از باف همکار طرح   91000274 20 

ار پیوند سلولهای اتولوگ کندروسایتی در بیماران دچ I فاز همکار طرح 

 استئوآرتریت مفصل هیپ
91000001 21 

ماران بررسی تاثیر آموزش های پرستاری بر روی اضطراب بی همکاراصلی طرح 
 کاندید سلول درمانی

94000071 22 

ریق مطالعه کارآزمایی بالینی بررسی ایمنی و اثربخشی تز همکار طرح 
ان سلول مزانشیم مشتق از چربی به داخل نسج تخمدان بیمار

 مبتال به نارسایی تخمدان

94000092 23 
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کار طرحهم  اران اثرات مثبت تزریق پالسمای غنی شده از پالکت در بیم 
الینی مبتال به استئوآرتریت زانو )در یک مطالعه کارآزمایی ب

(3فاز   

91000127 24 

ددو بار پیوند اتولوگ سلول های واج safety بررسی و مقایسه همکار طرح   
CD133 غزی مشتق از مغز استخوان در بیماران مبتال به فلج م

 با تزریق واحد سلول های مذکور

91000036 25 

 بررسی ایمنی نتایج عمل کاهش فشار I کارآزمایی بالینی فاز همکار طرح 

ز استخوان لونیت و تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی مغ
 در بیماران مبتال به بیماری کین باخ (MSCs) استخوان

91000010 26 

 لول استرومال مزانشیمی جهت کاهشفاز یک استفاده از س همکار طرح 
 داروهای سرکوب ایمنی بعد از پیوند کلیه

91000679 27 

غز های تک هسته ای مشتق از متزریق داخل عروق قلبی سلول همکار طرح 
 III استخوان خود بیمار در بیماران دچار نارسایی قلبی: فاز
 کارآزمایی بالینی

91000645 28 

نشیمی های بنیادی مزاریق داخل عروق قلبی سلولمقایسه اثر تز همکار طرح 
مشتق از بافت چربی با مغز استخوان در بیماران دچار 

وکور چند نارسایی قلبی: فاز دو کارآزمایی بالینی تصادفی دو س
 مرکزی

91000514 29 

خوان تزریق سلول های بنیادی تک هسته ای مشتق از مغز است همکار طرح 
آزمایی به ادم لنفاوی ایدیوپاتیک : کارخودی در بیماران مبتال 

 I/II بالینی فاز

91000515 30 

ق از تزریق داخل کرونری سلول های بنیادی تک هسته ای مشت همکار طرح 
الته : مغز استخوان خودی در اطفال مبتال به کاردیومیوپاتی دی

 I/II (STEPDCM Trial) کارآزمایی بالینی فاز

91000212 31 

بنیادی  رآزمایی بالینی استفاده از پیوند آلوژنیک سلول هایکا همکار طرح 
 مزانشیمی بافت چربی درلوپوس نفرایتیس

95000045 32 

نشیمی بررسی عوارض پیوند اینتراتکال سلول های بنیادی مزا همکار طرح 
ALS مشتق از مغز استخوان در بیماران مبتال به  1، فاز 

 کارآزمائی بالینی

91000012 33 

ر طرحهمکا  داده  بررسی عوارض پیوند سلولهای غضروفی اتولوگ کشت 
 شده به بیماران دچار کندگی غضروف زانو

90210200 34 

ان بررسی عوارض پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در بیمار همکار طرح 
 دچار استئوآرتریت مفصل مچ پا

90211000 35 

ستخوان انشیمال مغز امطالعه فاز یک پیوند سلولهای بنیادین مز همکار طرح 
کبدی بعالوه پیوگلیتازون در درمان بیماران مبتال به سیروز  

90220100 36 

بررسی اهداف درمانی بالقوه در بیماری لوکمی میلوئیدی حاد  همکار اصلی  
(AML) اطفال 

 

91000560 37 

     

 پایان نامه 

  انتشارات

 
 

1- Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Newly Diagnosed Type-1 Diabetes Patients: A Phase I/II 
Randomized Placebo Controlled Clinical Trial. 
Mahmoud Izadi, Anavasadat Sadr Hashemi Nejad, Maedeh Moazenchi, Safdar Masoumi, Ali Rabbani, Farzad 
Kompani, Amir Abbas Hedayati Asl, Fatemeh Abbasi Kakroodi, Neda Jaroughi, Mohammad Ali Mohseni Meybodi, 
Aria Setoodeh, Farzaneh Abbasi, Seyedeh Esmat Hosseini, Fatemeh Moeini Nia, Reza Salman Yazdi, Roghayeh 
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Navabi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Hossein Baharvand (stem cell research & therapy,2022) 
 

2- Safety and Efficacy of Allogeneic Adipose Tissue MesenchymalStromal Cells in Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Patients,Single-Center, Prospective, Open-Label, Single-ArmClinical Trial, Long-Term Follow-up 
Seyed Massood Nabavi,. Shahedeh Karimi., Leila Arab, , Leila Sanjari, , Soura Mardpour, , Vajiheh Azimian, , Neda 
Jarughi, , Azadeh Ghaheri, , Seyedeh-EsmatHosseini, , Nasser Aghdami,, Massoud Vosough, (Cell J. 2021 Dec) 
 

3- Sexual experience of Iranian women with cancer: A Qualitative Approach 
Seyedeh Esmat Hosseini 1 Mahnaz Ilkhani 2, 3 Camelia Rohani 4 Alireza Nikbakht Nasrabadi, (Middle East Journal 
of Cancer (MEJC).2021) 
 

4-  Prevalence of Sexual dysfunction in women with cancer: a systematic review and meta-analysis  
Seyedeh Esmat Hosseini 1 Mahnaz Ilkhani 2, 3 Camelia Rohani 4 Alireza Nikbakht Nasrabadi 
 

5- "Development and Validation of the Domestic Violence during Quarantine Scale (DVQS)" 
Reza Ghanei Gheshlagh, Kamel Abdi, Abbas Ebadi, Borhan Moradveisi, Seyedeh Esmat Hosseini & Hosein 
Zahednezhad (Journal of Public Health ,2021) 
 

6- Assessing the resilience and stress of nurses working in the potions covide 19 wards (submitted) 
 

7- Comparison of Happiness and Perceived Stress in athletes and non-athletes in Covid-19 Outbreak (in 
process) 
 

8- Mesenchymal stem cells derived from perinatal tissues for treatment of critically ill COVID-19-induced 
ARDS patients: a case series 
Seyedeh-Esmat Hosseini*, Seyed-Mohammad Reza Hashemian, Rasoul Aliannejad, Morteza Zarrabi, Masoud 
Soleimani, Massoud Vosough, Hamed Hossieni, Saeid Heidari Keshel, Zeinab Naderpour, Ensiyeh Hajizadeh-
Saffar, Elham Shajareh, Hamidreza Jamaati, Mina Soufi-Zomorrod, Naghmeh Khavandgar, Hediyeh Alemi, 
Aliasghar Karimi, Neda Pak, Negin Hossieni Rouzbahani, Masoumeh Nouri, Majid Sorouri, Ladan Kashani, Hoda 
Madani, Nasser Aghdami, Mohammad Vasei & Hossein Baharvand. Stem Cell Research & Therapy volume 12, 
Article number: 91 (2021) 
 

9- Adipose-derived mesenchymal stem cells ameliorate lung epithelial injury through mitigating of oxidative 
stress in mustard lung 
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