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 مرتبه دانشگاهي : مربي

       
 

 الف( سوابق تحصيلي 

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 14-81 سبزوار پرستاری کارشناسي

 13-18 ازاد تهران روانپرستاري کارشناسي ارشد

         

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
مقایسه میزان افسردگی و اضطراب بیماران پیوند کلیه شده از دهنده زنده و پیوند شده از جسد در بیمارستانهای 

 1831علوم پزشکی مشهد 

 پ( سوابق آموزشي

 

 09نیمسال دوم همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
 09نیمسال دوم همكاري با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 19-19نیمسال اول   سبزوارهمكاري با دانشگاه آزاد اسالمي 
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 19-18کده پرستاری اسفراین نیمسال دوم همكاري با دانش
 11-14پرستار پیماني دانشگاه علوم پزشکي ايران و مشهد 

 

 ت( سوابق اجرایي
 09مدیریت  از آبان ماه  مدیر گروه روانپرستاری، سالمندی و

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 
 

 مصوب  ث( طرح هاي تحقيقاتي

 

 1811بررسی تأثیر معنا درمانی گروهی بر سالمت عمومی افراد مبتال به دیابت نوع دو در شهرستان جوین در سال 

 بر میزان شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول %2بوتیل بروماید و لیدوکایین  -وسین انمقایسه تاثیر پیش داروی هی

 
 بررسی رابطه رتبه تولد با مکانیسم های مقابله ای دانش آموزان دبیرستانی

بررسی شیوع اضطراب و وسواس مرگ و رابطه ان با ویژگی های شخصیتی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی سبزوار 

 1811سال

ی، تغییرات نوار قلب و آنزیم های قلبی در بیماران تحت با ریسک فاکتورها، عالئم بالین SYNTAX score ارتباط بین نمره
 آنژیوگرافی در بیمارستان حشمتیه سبزوار

 

 

 

 ج( مقاالت )کنگره هاي خارجي و داخلي(
 

 Parsaei Mehr Z, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Parsaei Mehr M, Saghi Z. P160: 

Effects of Cardiovascular Diseases on Cognitive Impairment in Elderlies. 

Shefaye Khatam. 2018; 6 (S1) :191-191 

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1671-en.html 

 Parsaei Mehr Z, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Parsaei Mehr M, Saghi Z. P28: A 

Case of Dissociative Amnesia after Hospitalization. Shefaye Khatam. 2018; 6 

(S1) :59-59 

 

 Anxiety and Depression :A Comparison between living and 

cadaveric Renal Transplant Recipients"the 10th Congress of the 

Iranian Society for Organ Transplantation has been accepted as :

Poster .May 2011 
 

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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 ح( مقاالت )مجالت خارجي و داخلي(

 
  

 Z. Parsaei Mehr, M. Hami, Z. Moshtagh Eshgh, Anxiety and Depression: A 

Comparison between Living and Cadaveric Renal Transplant Recipients.Int J 

Organ Transplant Med. 2011; 2(4): 178–183. Published online 2011 Nov 1.  

         PMCID:PMC4089269 

 Hasanzadeh F, Mohamadzadeh-Tabrizi Z, Amini S, Malekzadeh J, Mazloom S 

R, Parsaei-Mehr Z. Causes of dysfunctional ventilatory weaning response after 

cardiac surgery.  .2111 ;1 (8: )29-81  

 Tajabadi A, Kashani E, Aghaei M, parsaei mehr Z, Mostafa M. Title: Survey the 

role and performance of medical personnel in facing human trafficking victims: a 

review study. Clin Exc . 2018; 8 (2) :1-13 

 

 ردعملک و نقش بررس ی. تاج آبادی علی، کاشانی احسان، آقایی میرحسین، پارسایی مهر زهرا، روشن زاده مصطفی

 18-1( :2) 3; 1811. بالینی تعالی. مروری  ی مطالعه یک: انسان قاچاق قربانیان با مواجهه در درمان کادر

 Roshanzadeh M, Aghaei M, Kashani E, Pasaeimehr Z, Tajabadi A. Strategies of 

Professional Nursing Autonomy . SJNMP. 2018; 4 (1) :1-5 

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-157-fa.html  

 استقالل راهبردهای. روشن زاده مصطفی، آقایی میرحسین، کاشانی احسان، پارسایی مهر زهرا، تاج آبادی علی

 ۵-1( :1) ۴; 1811. پیراپزشکی و مامایی پرستاری، فصلنامه. پرستاری  در ای حرفه

 Tajabadi A, Parsaeimehr Z, Kashani E. Evaluation of Compliance with Standard 

Precautions by ICU Nurses of Sabzevar Hospitals. SJNMP. 2018; 4 (2) :79-91 

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-159-fa.html  

اندارد توسط پرستاران است احتیاطات رعایت میزان بررس ی. ر زهرا، کاشانی احسانتاج آبادی علی، پارسایی مه

 11-11( :2) ۴; 1811. پیراپزشکی و مامایی پرستاری، فصلنامه. بخش های ویژه بیمارستان های سبزوار

 Parsaei Mehr Z, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Parsaei Mehr M, Saghi Z. P160: 

Effects of Cardiovascular Diseases on Cognitive Impairment in Elderlies. 

Shefaye Khatam. 2018; 6 (S1) :191-191 

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-1671-en.html 

 Parsaei Mehr Z, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Parsaei Mehr M, Saghi Z. P28: A 

Case of Dissociative Amnesia after Hospitalization. Shefaye Khatam. 2018; 6 

(S1) :59-59 

 

 

 

 ترجمه و تأليفاتخ( 

 

http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-157-fa.html
http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-159-fa.html
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 ي تخصصيشرکت در کارگاه هاد( 

 ENDNOTE, Statistical analysis software (SPSS) 

 Microsoft office (Word, Power point, Excel) 
 Camtasia 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي

 

 

 ر( عناوین و افتخارات

 

 

 ز( مهارت ها تخصصي و غير تخصصي

 گذراندن دوره هيپنوتيزم مقدماتي و پيشرفته
 

 


