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 مشخصات فردي:

 نیامحمد نمازي  نام و نام خانوادگی:

 حسین نام پدر :

 1372 تاریخ تولد:

 09365970075 تلفن همراه:

 تربت حیدریه نشانی محل سکونت:

 تربت حیدریه نشانی محل کار:

 : پست الکترونیکی

inm951@mums.ac.irnamaz  &mohammad.namazi@ymail.com    &mnamazi99@gmail.com  

 مربی مرتبه دانشگاهی:

 :سوابق تحصیلی -الف
 تحصیلمحل  مدت تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 تا از

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1394 1390 - پرستاري کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398 1395 داخلی جراحی پرستاري کارشناسی ارشد

      

 ن تحصیل:عنوان پایان نامه هاي زما -ب
 حت شیمی درمانی مبتال به سرطان غیر متاستاتیکبررسی تاثیر یوگای خنده بر تهوع، استفراغ و بهزیستی ذهنی بیماران ت

 استاد راهنما: دکتر سید رضا مظلوم

 

 سوابق آموزشی: -پ

 دروس تدریس شده سال محل تدریس

 اصول و فنون ( -کارآموزی داخلی و جراحی)پرستاری بزرگساالن و سالمندان 1397-1396 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 ی(ره استاژکارآموزی مفاهیم پرستاری)دور

 اصول و فنون ( -)پرستاری بزرگساالن و سالمندانکارآموزی داخلی جراحی 1396 دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

 اصول و فنون ( -کارآموزی داخلی و جراحی)پرستاری بزرگساالن و سالمندان 1399-1397 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 و سالمندانکار آموزی در عرصه  پرستاری بزرگساالن 

 )اتاق عمل( ینیبال یمهارت ها یکارآموز
1399-1398 ی)واحد نظریدریهتربت ح یدانشگاه علوم پزشک (یپزشک فوریت یکارشناس 3خاص)ترم  یدر گروه ها یپزشک یها یتفور   

 (یپزشک یها یتفور یکاردان 2)ترم یطیاورژانس مح 1399-1398 (واحد نظری)یدریهتربت ح یدانشگاه علوم پزشک

   

 فرایند ها آموزشی:
 1398ل مت ساالسکی در درس بررسی وضعیت سارزیابی دانشجویان پرستاری به سبک آ

 یپرسرتار ینیدر عملکررد برال یرانیا یپرستار یاندانشحو یحرفه ا یستگیبر خود پنداره و شا یحرفه ا یوپورتفول یادگیریبرنامه  یاثربخش
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 مشهد یشکبزرگساالن دانشگاه علوم پز-سالمندان

 

 :یآموزش يدر کارگاه ها یسخنران

 1398ساعت آبان ماه  12زمان مشهد  دوره آموزشی احیای پیشرفته جهت پرسنل بیمارستان امان

 1398ساعت بهمن ماه  6جهت پرسنل بیمارستان امام زمان مشهد  ECGدوره آموزش تفسیر  

 1398ماه  یورن مشهد شهرامام زما یمارستانجهت پرسنل ب یمارکارگاه آموزش به ب

 1398ساعت آبان ماه  3 یدریهتربت ح ینهم د یمارستانجهت پرسنل ب یتراکشن پوست یپرستار یمراقبت ها یدوره آموزش
 

 :اجراییسوابق 
 (1399خرداد تا  1395مشهد)شهریور  ( بیمارستان امام زمانccu-angiography-icu open heartبالینی)پرستار 

 (1397الی بهمن  1397بالینی بیمارستان امام زمان مشهد)مهر سوپر وایزر 

 (1397الی مهر  1397بیمارستان امام زمان مشهد)فروردین  ccuاستاف بخش 

 (1397 ید یال1397مادر مشهد)مهر  یمارستانب Icu ینیپرستار بال

 (1398 یرت یال 1397رضا مشهد)آذر  یولوژو انک یوتراپیراد یمرکز تخصص یدرمان یمیو بخش ش یروانشناس ینیکبا کل یهمکار

 عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

 امام زمان مشهد یمارستانب یمار،آموزش به ب کمیته عضو 

 

 عضویت در انجمن علمی و اجرایی
 تاکنون 1394از سال  عضو سازمان نظام پرستاری

 تاکنون1390از سال  ر ایرانعضو جمعیت جوانان هالل احم

 تا کنون 1382از سال عضو فعال بسیج 

 عضو انجمن علمی پرستاری ایران
 خنده یوگای یمرب

 

 طرح تحقیقاتی مصوب:
 Covid-19 یماریمبتال به ب یمارانخانواده ب یتمندیخانواده محور بر استرس، اضطراب و رضا یتوانمند ساز یالگو یاجرا یرتاث یبررس

 یکمتاستات یرمبتال به سرطان غ یدرمان یمیتحت ش یمارانب یذهن یستیخنده بر تهوع، استفراغ و بهز یوگای یرتاث یبررس

 یدریهسطح استرس و اضطراب خانواده پرستاران شاغل در مرکز کرونا تربت ح یبررس

 (covid-19) سیرواز کرونا و یافتهبهبود  یمارانو حس انسجام در ب یزندگ یفیتک ینارتباط ب یبررس

 یپرسرتار ینیدر عملکررد برال یرانریا یبرستار یاندانشحو یحرفه ا یستگیبر خود پنداره و شا یحرفه ا یوپورتفول یادگیریبرنامه  یاثربخش

 مشهد یبزرگساالن دانشگاه علوم پزشک-سالمندان

 

 خلی(مقاالت )کنگره هاي خارجی و دا
همایش کشوری آموزش مبتنی بر شرواهد،  دومین "بررسی تاثیر یوگای خنده بر بهزیستی ذهنی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی"

 به عنوان ارایه دهنده مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398 تیر
 

بره عنروان  1394کشوری آموزش مبتنی بر شرواهد، خررداد اولین همایش  "تئاتر دانشجویان: شیوه نوین آموزش به بیماران همودیالیز"

 ارایه دهنده مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

  دهنده مقاله یهبه عنوان ارا 1393 سال زعفران یو پژوهش یعلم یدستاوردها ینآخر یمل یشهما ینسوم"زعفران، تولید و صادرات"
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 :خلی(خارجی و دا مجالتمقاالت )

 نویسنده نفر چندم ایندکس سال چاپ عنوان مقاله ردیف

1 The Impact of Laughter Yoga on Mental 

Well-being of Cancer Patients under 

Chemotherapy 

 (Evidence-based Care Journal) 

2019 Scopus مجري اول 

2 Effect of Self-determination Theory-based 

Discharge Program on Lifestyle and 

Readmission of Patients with Heart Failure: 

A Clinical Trial 

(Evidence-based Care Journal) 

 

 

2020 Scopus مجري دوم 

3 Uncovering psychobehavioral implications 

of SARS‐CoV‐2 infection in Iran 

(transboundary and emerging diseases 

Journal) 

2020 ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase  

 

Impact Factor: 

3.35 

 مجري ششم

4 Depression, stress and anxiety among nurses 

working at the 9 Dey Hospital in Torbat 

Heydariyeh city in the Covid-19 pandemic 

on 2020 

(Journal of military medicine) 

2020 Scopus نویسنده مسئول 

5 Depression, stress and anxiety among nurses 

family working at the 9 Dey Hospital at 

Torbat-e-Heydarieh city in the Covid-19 

pandemic on 2020 

(Iranian Journal of Psychiatry and 

Clinical Psychology ) 

در دستتتت 

 داوري

scopus نویسنده مسئول 

6 The Impact of Laughter Yoga on quality of 

life of Cancer Patients under Chemotherapy 

(Plos one Journal) 

در دستتتت 

 داوري

ISI, Scopus, 

PubMed,  
 نویسنده اول

 :صصیشرکت در کارگاه هاي تخ

 1398شهریورماه  20و  13دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ های  EndNote کارگاه آموزشی

 96اسفند ماه  8 پژوهش کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامائی کارگاه اخالق در

 ابان 3مهر و  26در تاریختوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری ومامایی دفترspssکارگاه آموزشی نرم افزار 

 96آبان  2کارگاه آموزش به بیمار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در تاریخ 

 1396آذر 9کنترل عفونت دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در تاریخکارگاه 

 1397آبان  24در تاریخ  مشهد ییو ماما یدانشکده پرستار کارگاه ایمنی بیمار 

 1396آذر  8کارگاه ارتقا خدمات و حاکمیت بالینی بیمارستان امام رضا مشهد در تاریخ 

 1396آذر  1قایم کارگاه مهارت های آموزش به بیمار بیمارستان 

 1397آذر  12کارگاه نگارش علمی)مقاله نویسی( کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 

 1398خرداد  18کارگاه احیای مقدماتی مدرس دکتر محمد بخشی دانشکده پرستاری مشهد 
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 1398خرداد  19کارگاه احیای نوزادان دکتر منیر رمضانی دانشکده پرستاری مشهد 

 خرداد 23کارگاه احیای پیشرفته مدرس استاد جواد ملک زاده مرکز آموزش مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا 

 1397شهریور  16و  15کارگاه یوگای خنده استاد بین المللی محمود جال 

 1395کارگاه نحوه برگزاری ژورنال کالب استاد حسن زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 

 

 ارات:ین و افتخعناو

 یرنامهتقد یافتو در ینیبال یتدر بخش حاکم 1394سال یکشور ییدانشجو یادشرکت در المپ

 کنکور کارشناسی ارشد 8رتبه 

 پرستار نمونه بیمارستان امام زمان)عج( و دریافت لوح تقدیر از طرف مدیریت بیمارستان

 

 :خصصیمهارت ها تخصصی و غیر ت

Team work Hospitals Clinical research 

Research Medical-surgical Nursing 

Healthcare management Health education Nursing research 

Power ponit Spss Ccu 

Microsoft office Chronic care management EndNote 

ICDL Microsoft excel Laughter Yoga 
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