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 )1سًابق تحصیلی:
ديرٌ

معدل

درجٍ علمی

رشتٍ تحصیلی

محل تحصیل

کارشىاسی

پرستاری

داوشکدٌ پرستاری جیرفت

کارشىاسی ارشد

آمًزش پرستاری

داوشکدٌ پرستاری رازی

(17/11رتبٍ ايل

کرمان

در بیه يريدی)

عىًان پایان وامٍ

ومرٌ

تحصیل

(17/87رتبٍ ايل

-

در بیه يريدی)
–گرایش داخلی
جراحی

دکتری ()PhD

 )1سًابق آمًزشی:
دريس تدریس شدٌ:
1

تدریس درس اخالق حرفه ای در هوشبری نیمسال دوم 96-95

2

کاراموزی فارماکولوشی بالینی نیمسال تحصیلی96-95

4

کاراموزی داخلی جراحی (4اورشانس قلب) نیمسال تابستانی 95

5

کاراموزی در عرصه فوریت های پسشکی نیمسال اول94-93

6

کاراموزی داخلی و جراحی 1نیمسال دوم 93-92

7

کاراموزی داخلی و جراحی 2نیمسال دوم  94-93و 95-94

8

کاراموزی داخلی و جراحی 3نیمسال دوم 94-93و  95-94و 96-95

9

کاراموزی داخلی و جراحی 1نیمسال دوم  94-93و 95-94و 96-95

ثزرعی يضؼیت ارائٍ مزالجت َبی تغىیىی ي ارتجبط آن ثب ویفیت سوذگی در ثیمبران مجتال ثٍ
وبرعبیی مشمه للجی مزاجؼٍ وىىذٌ ثٍ ثیمبرعتبن امبم خمیىی جیزفت در عبل 4999-4991

17

 11کاراموزی در عرصه فوریت های پسشکی نیمسال اول95-94
11

 )3سًابق پژيَشی
 اوجام طرحُای پژيَشی( مجری ي یا َمکاری در پريژٌ َای پژيَشی )

ردیف

ػىًان عزح پضيَؾی

محل اوجبم

ثزرعی ارتجبط خًدوبرآمذی ػملىزد ثبلیىی

داوؾىذٌ پزعتبری وزمبن

تبریخ

تبریخ ارائٍ

تىمیل

اعبمی َمىبران ثٍ

عمت در ارتجبط ثب

تزتیت ايلًیت

فؼبلیت (مجزی ي َمىبر)

(ؽبمل وبم متمبضی)

ثزاعبط فزایىذ پزعتبری ثب خاللیت ،در

4

-7

-9

راضیٍ عبدات
91/41/77

95/5/41

ثُبدر ،فبئشٌ

محیغُبی ثبلیىی در داوؾجًیبن پزعتبری ؽُز

علغبوی،فزسان

وزمبن

مذدی سادٌ

ثزرعی ویفیت سوذگی ثیمبران مجتال ثٍ وبرعبیی

مؼبيوت پضيَؾی داوؾگبٌ ػلًم

مشمه للجی ي ػًامل مزتجظ ثب آن َىگبم پذیزػ

پشؽىی وزمبن

راضیٍ عبدات
97/7/4

91/5/49

 ،تزخیص ي یه مبٌ ثؼذ اس تزخیص مزاجؼٍ
وىىذٌ ثٍ ثیمبرعتبن امبم خمیىی جیزفت

جُبوی

ثزرعی يضؼیت ارائٍ مزالجت تغىیىی ضمه

مؼبيوت پضيَؾی داوؾگبٌ ػلًم

ثغتزی ثب ویفیت سوذگی ثیمبران مجتال ثٍ

پشؽىی وزمبن

97/44/9

وبرعبیی مشمه للجی

اتمبم

مجزی

ثُبدر،ػصمت
وًحی ،یًوظ

91/5/47

مجزی

اتمبم

راضیٍ عبدات

مجزی

ثُبدر،ػصمت

اتمبم

وًحی ،یًوظ
جُبوی

-1

ثزرعی ارتجبط خغتگی مزتجظ ثب عزعبن در

وظبم پزعتبری /داوؾگبٌ ػلًم

ثیمبران تحت ؽیمی درمبوی

پشؽىی وزمبن

97/7/1

91/7/47

راضیٍ عبدات

مجزی

ثُبدر ،عیذٌ عبرا

اتمبم

افزاسوذٌ،فبعمٍ
ثُبدر ،فزَبد ػبرفی

-

شرکت در کىگرٌ َا ي بروامٍ َای بازآمًزی

-4

وىگزٌ آوىًلًصی ي َمبتًلًصی( ارائٍ عخىزاوی)

-7

وىگزٌ ياوبيی آمًسػ پزعتبری ( ارائٍ عخىزاوی ي پًعتز)

-9

عًمیه َمبیؼ عبلیبوٍ پضيَؾی داوؾجًیبن ػلًم پشؽىی ( ارائٍ عخىزاوی)

-1

ؽزوت در ديمیه عمیىبر پزعتبری ثُذاؽت ريان ي عالمت جبمؼٍ (ارائٍ عٍ پًعتز)

-5

َمبیؼ ثیه المللی عزعبن پغتبن (ارایٍ پًعتز)

-6

َمبیؼ تحًل وظبم عالمت در حًسٌ مؼىًیت (ارائٍ پًعتز )

-7

یبسدَمیه وىگزٌ پضيَؾی داوؾجًیبن ػلًم پشؽىی ؽزق وؾًر (ارائٍ پًعتز)

)َمبیؼ اوجمه للت پزعتبری(ارائٍ عخىزاوی

-8

ديرٌ آمًسؽی وبر ثب دعتگبٌ يوتیالتًر

-9

 وبرگبٌ آمًسؽی اعفبء حزیك ي آتؼ عًسی-41
 ديرٌ آمًسؽی لبوًن مذیزیت خذمبت پزعتبری-44
 ديرٌ آمًسؽی وبر ثب تجُیشات پشؽىی-47
 پبیٍ ي پیؾزفتٍ در ثشرگغبالنCpr  وبرگبٌ آمًسؽی-49
 اصًل گشارػ وًیغی در پزعتبری-41
 ديرٌ آمًسؽی اوذوًت-45
ٌوبرگبٌ آمًسؽی راَجزدَبی جغت ي جً ي دعتیبثی ثٍ مىبثغ اعالػبتی مًرد اؽتزان داوؾگب

-46

وبرگبٌ آمًسؽی وحًٌ وبر ثب تجُیشات مزوش مُبرت َبی ثبلیىی

-47

 چاپ مقاالت در وشریات معتبر داخلی ي بیه المللیThe assessment of relationship between creativity and self-efficacy of clinical performance based on the nursing process in nursing
students of Kerman
RS Bahador, F Soltani, F Madadizadeh
Journal of Clinical Nursing and Midwifery
ًمامایی و پزستاری بالیىی مجل/  دوري5،  شماري3/  پاییش5335/51-11
The Relationship between Cancer-related Fatigue and Quality of Life in Patients Undergoing Chemotherapy
RS Bahador, SS Afrazandeh, F Bahador, F Arefi…
International Journal of Advanced Biotechnology And Research (IJBR)
Studying clinical training issues from Iranshahr nursing and obstetrics students and instructors’ viewpoint in
Ghanbarzahi N, Salehian T, Morad Z, Balouchi A, Bahador RS, Notezehi A ,Azarshab A, Shahkaramzehi Z,
Der Pharmacia Lettre, 1152, 8 (1):152-153 (http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html)
The impact of Palliative Care program on Quality of Life in Patients with Chronic Heart Failure
RS Bahador, N GHanbarzehi, SS Afrazandeh, , F Arefi…
The impact of three-month training program on foot care and self-efficacy of patients with diabetic foot ulcers
RS Bahador, SS Afrazandeh ,M Ebrahimi, F Bahador,
ALOE VERA: ANATURAL MEDICINE AND ITS EFFECTS: A REVIEW ARTICLE
M Badakhsh, RS Bahador*, SS Afrazandeh, F Bahador, F Arefi
International Journal Of Pharmacy & Technology, Accepted on 12-13-1152
بزرسی وضعیت ارائً مزاقبت تسکیىی ضمه بستزی با کیفیت سودگی بیماران مبتال بً وارسایی مشمه قلبی
RS Bahador, S Nohi, Y Jahani
Journal of Clinical Nursing and Midwifery
 تزخیص و یک ماي بعد اس تزخیص مزاجعً کىىدي بً بیمارستان امام خمیىی، بزرسی کیفیت سودگی بیماران مبتال بً وارسایی مشمه قلبی و عوامل مزتبط با آن ٌىگام پذیزش
جیزفت
RS Bahador, S Nohi, Y Jahani
Iran journal of nursing

Levander A Plant for Medical Uses: A Literature Review
SHahdadi H, Bahador RS*, Eteghadi A, Boraiinejad S
Indian Journal of Public Health Research & Development, January-March 1152,vol.8 , NO.5

Effect of Self-Care Program based on Orems Model on Complications of Disease in Patient With Multiple
Sclerosis
Dahmardeh H, Bahador RS, Barati F, SHahdadi H, Balouchi A
Indian Journal of Public Health Research & Development, January-March 1152,vol.8 , NO.5

Clinical Applications of Saffron (Crocus sativus) and its Constituents: A literature review

Shahdadi H , Barati*F Bahador RS. Eteghadi A, Asadi M
)Der Pharmacia Lettre, 1152, 8 (53):115-113 (http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html

 )9سًابق اجرایی
وبم محل وبر

ياحذ عبسمبن

وًع مغئًلیت

ؽُزعتبن

تبریخ ؽزيع

تبریخ پبیبن

ثخؼ داخلی اػصبة

ثیمبرعتبن امبم خمیىی(رٌ)

پزعتبر (عزح)

جیزفت

97/9/45

97/8/4

جیزفت ثیمبرعتبن امبم خمیىی (رٌ)

داوؾىذٌ پزعتبری جیزفت

آمًسػ داوؾىذٌ پزعتبری

مزثی

"

97/7/4

تب وىًن

جیزفت داوؾگبٌ ػلًم

جیزفت
داوؾىذٌ پزعتبری جیزفت

وؾبوی

تلفه
19119946949
19119948181

پشؽىی(خیزیٍ)

آمًسػ داوؾىذٌ پزعتبری

ػضً َیئت ػلمی

جیزفت

داوؾىذٌ
پزعتبری(عزح)

"

91/44/48

در حبل اوجبم

"

"

