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  مشخصات فردي

  آناهیتا زندينام و نام خانوادگی: 

 Zandiz1@thums.ac.irپست الکترونیک : 

  05152226013 تلفن محل کار :

   دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهآدرس محل کار :

 مربی هیئت علمی مرتبه دانشگاهی : 

 

  الف) سوابق تحصیلی

 

  سال تحصیل  محل تحصیل  یلیرشته تحص  مقطع

  77  کرمان  پرستاري  کارشناشی

  83  تهران  روان پرستاري  کارشناسی ارشد

 
  دانشجوي مقطع دکتري رشته روانشناسی سالمت   

             

  ب ) عنوان پایان نامه هاي زمان تحصیل 

  بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به انرژي درمانی در جمعیت عمومی

   ) سوابق آموزشیپ

  کارآموزي)- عملی -*تدریس (تئوري

 ویژه گروه پرستاري2و1هداشت روان ب  

 روانپزشکی در مامایی گروه مامایی  

 روانپزشکی در اتاق عمل گروه اتاق عمل  

 روانشناسی در بهداشت گروه بهداشت 

 اصول آموزش به مددجو گروه پرستاري 

 روانشناسی اعتیاد در گروه بهداشت 

 فوریتهاي روانپزشکی در گروه فوریت 

 موزي پرستاريکارآ 

  ماماییکارآموزي 
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  *سخنرانی در کارگاه هاي آموزشی

  87سال  -دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه–تدریس درکارگاه روش تحقیق -

  90- تربت حیدریه-بیمارستان نهم دي- تدریس درکارگاه نوزاد سالم ویژه گروه مامایی-2

تربت -هم ديبیمارستان ن -تدریس در کارگاه فارماکولوژي در مامایی ویژه گروه مامایی-3

  91-حیدریه

  آن درمانهاي و افسردگی عنوان با مداوم آموزش  کارگاه مدرس و علمی دبیر  -4

 پایانی مراحل بیماران از مراقبت عنوان با مداوم آموزش کارگاه مدرس و دبیرعلمی  -5

  زندگی

  ارتباط موثر و انواع آن عنوان با مداوم آموزش کارگاه مدرس و دبیرعلمی-6

  نا ل کالب با عنوان کودك آزاري ورژمدرس  -7

  انواع اعتیاد و راهکارهاي مقابله با آن عنوان با کالبل  ژورنا مدرس -8

  اختالل پانیک  عنوان با کالب ل ژورنا مدرس -9

  انواع ارتباط کالب با عنوان ل مدرس ژورنا -10

در A1C( بررسی میزان هموگلوبین -شرکت و سخنرانی در کنگره بین المللی دیابت-11

 )89- مبتالیان به دیابت در شهرستان تربت حیدریه

  

  * فرآیندهاي آموزشی

  ) سوابق اجراییت

  هوشبري گروه مدیر

 پیراپزشکی دانشکده دانشجویان مشاوره اساتید مسئول

  استاد مشاور گروه هوشبري

  استاد مشاورگروه اتاق عمل

  زشمسئول کمیته برنامه ریزي آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آمو

  عضو شوراي تامین بهداشت روانی و مشاوره دانشجویان

  عضو کمیته استعدادهاي درخشان 

  دبیر کارگروه هنر و سالمت 
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  ت) عضویت در انجمن هاي علمی و اجرایی

  مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

 

  (کنگره هاي خارجی و داخلی) ) مقاالتج

  

 رفتاري علوم المللی بین کنفرانس مینسو  دانشجویان، اضطراب کاهش بر وجودي درمان بخشی اثر-

  پاشیب ملیحه -*آناهیتازندي  29/12/92کیش

 ،سومین  دانشجویان اضطراب کاهش بر وجودي و رفتاري شناختی درمان بخشی اثر مقایسه-2

  پاشیب ملیحه* -  ،آناهیتازندي29/12/92کیش رفتاري علوم المللی بین کنفرانس

 از پیشگیري المللی بین کنگره آن،دومین بر موثر املعو برخی و باال فشارخون شیوع بررسی-3

  زاده حسن مجید -عباسپور صدیقه-* شیراز،آناهیتازندي- مهر 26-24قلب کرونر عروق بیماریهاي

- جمعیت باروري و سالمت ،همایش زنان در آن بر موثر عوامل و زایمان از پس افسردگی بررسی-4

  بهشتی سینامیرح- * ،آناهیتازندي17/12/94- حیدریه تربت

 کنگره  ویژه، مراقبت بخش در بستري نارس نوزاد داراي مادران بر موثر استرسورهاي بررسی-5

 حسن مجید-عباسپور* صدیقه- ،آناهیتازندي91- مشهد پزشکی علوم- نوزاد سالمت ارتقاء سراسري

  زاده

 سريسرا کنگره مغز،هفتمین دهنده  خونریزي و ایسکمی درحمالت لیپید سرمی سطح مقایسه-6

  خلفی علی- آناهیتازندي - *زاده حسن ،مجید8/12/93و7-ایران دانشگاه-مغزي سکته

 از ترخیص از پس پیگیري و مراقبت زمینه در نارس نوزاد داراي مادران آگاهی میزان بررسی-7

NICUعباسپور صدیقه-* ،آناهیتازندي91-مشهد پزشکی علوم-نوزاد سالمت ارتقاء سراسري ،کنگره  
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 تربت دانشجویی شهداي کنگره شهادت،دومین هاي جلوه تبیین و طلبی دتشها و شهید-9

  عباسپور صدیقه-* ،آناهیتازندي10/12/95حیدریه

 مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

 87سال  –بررسی میزان افسردگی دانشجویان پرستاري دانشکده تربت حیدریه  - 1

سولین تحت پوشش مر کز دیابت تربت حیدریه بررسی عوامل موثر بر خود کنترلی بیماران وابسته به ان - 2

-88 

 87-بررسی فراوانی ریسک فاکتور ها ي بیماریهاي قلبی در شهرستان تربت حیدریه - 3

بررسی عوامل تنش زا و راههاي مقابله در بیماران همو دیالیزي تحت درمتن در مرکز دیالیز تربت  - 4

 88-حیدریه

 89-بت در شهرستان تربت حیدریهدر مبتالیان به دیاA1Cبررسی میزان هموگلوبین  - 5

 بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به انرژي در مانی در جمعیت عمومی شهر مشهد. - 6

 آموزشی نهم دي شهرستان تربت حیدریه بیمارستان در شاغل پرستاران در روان سالمت سطح بررسی - 7

دانشجویان دانشگاههاي شهرستان تربت در و بر خی عوامل موثر بر آن باال فشارخون شیوع بررسی - 8

 حیدریه

 اثر بخشی درمان وجودي بر کاهش اضطراب دانشجویان شاهد وایثارگردانشگاههاي تربت حیدریه - 9

رفتاري و وجودي بر کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی _اثر بخشی درمان شناختی -10

 تربت حیدریه

رس بستري در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان نهم استرسورهاي موثر بر مادران داراي نوزاد نا -11

  شهرستان تربت حیدریه–دي 

بررسی میزان آگاهی مادران داراي نوزاد نارس در زمینه مراقبت و پیگیري هاي پس ا ز ترخیص  -12

  دربیمارستان آموزشی نهم دي شهرستان تربت حیدریه  NICUاز

 راکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریهبررسی کیفیت زندگی زنان یائسه در مراجعین به م -13

 سال در بخش ریفرال تربت حیدریه30بررسی فشار خون و ارتباط آن با سبک زندگی در افراد باالي  -14

 تاثیر آموزش مراقبتهاي دروان نموزادي بر میزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس  -15

  نگرش دانشجویان نسبت به تقلب و راهکارهاي مقابله با آن -16
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17-students attitude about cheating and its confronting strategies)دانشجویان نگرش 

 )آن با مقابله راهکارهاي و امتحانی تقلب درباره

18-Effect of premarital counseling on shyness and expect from marriage among 

student medical sciences. 

19-A survey on accidents and indicator the health of the firefighters working in 

a petrochemical center during 2012 and 2013 

  

20-Mental health among Iranian combat veterans whith ankle-foot 

neuromusculoskeletal injuries  
  

 

  اتترجمه و تألیفخ) 

  

  ي تخصصیشرکت در کارگاه ها) د

 بیمارستان سینا-تهران- ایران–گره بین المللی جراحی عروق شرکت در کن  

 بررسی میزان هموگلوبین -شرکت و سخنرانی در کنگره بین المللی دیابت )A1C در مبتالیان به دیابت

 )89-در شهرستان تربت حیدریه

 91شیراز_ایران_شرکت در کنگره بین المللی قلب و عروق 

 93تهران_ایران_لی شرکت در کنگره بین المللی متخصصین داخ 

 94شهید بهشتی_ایران_شرکت در کنگره سراسري سکته مغزي 

 93کیش–ایران _شرکت در کنگره بین المللی علوم رفتاري 

 94_مرکز همایشهاي رازي-ایران_شرکت در کنگره سالیانه متخصصین داخلی 

  91-هیدریتربت ح یدانشکده علوم پزشک- شرفتهیپ قیروش تحق یکار گاه آموزش

  92- مشهد فردوسی داشگاه– ییافزا رتیه طرح بصکارگا-

  92 -هیدرحی تربت دانشگاه– دیاسات شهیکارگاه اند-

  92_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _در دانشگاه يموثر بر ارتقاءآموزش مجاز يراهکارها کارگاه

  92_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک - مسئله محور يریادگی کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _یرتباطا يمهارتها کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک  _انیدانشجو یروان يبهایآس کارگاه
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  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _ یکیمنابع الکترون کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _ سیدر تدر نینو يروشها کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _يه آموزش مجازبا سامالن ییآشنا کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یستیز داتیعامل در تهد ریو اصول پدافند عامل و غ یمبان کارگاه

  93_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _یفرهنگ يتوانمند ساز کارگاه

  93_هیدریتربت ح یاه علوم پزشکدانشگ _یآموزش يگروهها یدرون یابیارزش یمقدمات کارگاه

  94- هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک _اخالق تیرابطه استاد و دانشجو با محور کارگاه

  94-هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک سیروشها و فنون تدر کارگاه

  94هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یکیالکترون يریادگی کارگاه

  95هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک_ارتباط قاطعانه  یآموزش کارگاه

  -95 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یروان یشناس بیآس یآموزش کارگاه

  95 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک DSM 5راتییتغ یآموزش کارگاه

  95هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک_ارتباط قاطعانه  یآموزش کارگاه

  95 هیدریتربت ح یانشگاه علوم پزشکد یروان یشناس بیآس یآموزش کارگاه

  95 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک DSM 5راتییتغ یآموزش کارگاه

  95_هیدریتربت ح یمواد مخدر دانشگاه علوم پزشک یشناس بیآس کارگاه

  96_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک زیمرور ساختارمند و متا آنال یآموزش کارگاه

  95_هیدریتربت ح یمقاالت دانشگاه علوم پزشک یتخصص ينقد و داور یآموزش کارگاه

  95_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یسینو ندیفرا یآموزش کارگاه

  96_هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یفیمطالعات ک یآموزش کارگاه

  

  ذ )راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی 

  

  افتخارات) عناوین و ر

  

  صی و غیر تخصصیمهارت ها تخص) ز


