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 مشخصات فردي:

 مهال رجب زاده نام و نام خانوادگی:

 محمدرضا نام پدر :

 1372 تاریخ تولد:

 .0915406336 تلفن همراه:

 مشهد نشانی محل سکونت:

  نشانی محل کار:

 : پست الکترونیکی
 @mums.ac.ir951Rajabzadehm &@gmail.com951Rajabzadehm 

 مربی مرتبه دانشگاهی:

 :سوابق تحصيلی -الف
 محل تحصيل مدت تحصيل گرایش رشته تحصيلی مقطع تحصيلی

 تا از

 مشهددانشگاه علوم پزشکی  1394 1390 - پرستاري کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1399 1395 داخلی جراحی پرستاري کارشناسی ارشد

      

 ن تحصيل:عنوان پایان نامه هاي زما -ب
 مقایسه تاثیر شناور کردن پاها در آب گرم و رفلکسولوژی پا بر خستگی و کیفیت خواب بیماران تحت رادیوتراپی

 استاد راهنما: دکتر سید رضا مظلوم

 

 سوابق آموزشی: -پ

 دروس تدریس شده سال محل تدریس

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

 ی(رکارآموزی مفاهیم پرستاری)دوره استاژ

شکی تربت جام شگاه علوم پز )واحد دان

 نظری(

 غدد( -داخلی جراحی )چشم و گوش  1396-1397

 اصول و فنون ( -داخلی و جراحی)پرستاری بزرگساالن و سالمندانکارآموزی  1397-1398 مشهددانشگاه علوم پزشکی 

 کار آموزی در عرصه  پرستاری سالمندان

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

 1397ماه  دیساعت  12مشهد  ام البنینجهت پرسنل بیمارستان اورژانس های زنان دوره آموزشی 

 1398ماه  آبانساعت  6مشهد  ام البنینجهت پرسنل بیمارستان احیاء پیشرفته دوره آموزش 

 1399ماه  ساعت اردیبهشت 6مشهد  ام البنین یمارستانجهت پرسنل ب یمارکارگاه آموزش به ب

 

 :اجراییسوابق 
 (1394 بهمنتا  1394 شهریورمشهد) رضابیمارستان امام  جراحیبخش  بالینیپرستار 

 (1395تا شهریور  1394رضا مشهد)بهمن بیمارستان امام اورژانس  پرستار بالینی

 (1399 مردادالی  1395 مرداد) مشهد ام البنینبالینی بیمارستان  پرستار

 (1399 شهریور یال 1398 شهریوررضا مشهد) یو انکولوژ یوتراپیراد یمرکز تخصص یروانشناس ینیکبا کل یهمکار

 عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

 مشهد ام البنین یمارستانب یمار،آموزش به ب کمیته عضو 

 

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

 تا کنون 1385از سال عضو بسیج 

 عضو انجمن علمی پرستاری ایران
 

 طرح تحقيقاتی مصوب:
 بیماران تحت رادیوتراپیآب گرم و رفلکسولوژی پا بر خستگی مقایسه تاثیر شناور کردن پاها در 

 رفلکسولوژی پا بر سطح استرس و اضطراب بیماران سرطانی یرتاث یبررس

 بیماران تحت رادیوتراپی رفلکسولوژی پا بر کیفیت خوابمقایسه تاثیر شناور کردن پاها در آب گرم و 

 خلی(مقاالت )کنگره هاي خارجی و دا
همایش کشوری  " مقایسه تاثیر شناور کردن پاها در آب گرم و رفلکسولوژی پا بر خستگی و کیفیت خواب بیماران تحت رادیوتراپی "

 به عنوان ارایه دهنده مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1399 مهرآموزش مبتنی بر شواهد، 
 

شیوه نوین آموزش به بیماران " شجویان:  ستومیتئاتر دان شواهد، خرداد  "دارای ا شوری آموزش مبتنی بر  به  1394اولین همایش ک

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

  

 :خلی(خارجی و دا مجالت) مقاالت

 نویسنده نفر چندم ایندکس سال چاپ عنوان مقاله ردیف

مقایسه تاثير رفلسولوژي پا و شناور کردن پاها در  1

آب گرم بر کيفيت خواب بيماران سرطانی تحت 

 رادیوتراپی

1400 Scopus نویسنده اول 

2 Comparing the effect of Footbath and foot 

reflexology on fatigue in patients under 

radiotherapy referring to Emam Reza 

Medical  center 

در دستتتت 

 داوري

Scopus اول نویسنده 

3 Depression, stress and anxiety among nurses 

family working at the 9 Dey Hospital at 
در دستتتت 

 داوري

scopus نویسنده مسئول 
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Torbat-e-Heydarieh city in the Covid-19 

pandemic on 2020 

(Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 

Psychology ) 

 صصی:شرکت در کارگاه هاي تخ

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

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

 1398 بانآ 3مهر و  26اری ومامایی در تاریخ دفترتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرست spssکارگاه آموزشی نرم افزار 

 1396آبان  2ریخ در تا کارگاه آموزش به بیمار دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

 1396آذر 9کارگاه کنترل عفونت دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در تاریخ

 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  1های آموزش به بیمار بیمارستان قایم  کارگاه مهارت

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

 1398خرداد  18کارگاه احیای مقدماتی مدرس دکتر محمد بخشی دانشکده پرستاری مشهد 

 1398خرداد  19ه پرستاری مشهد کارگاه احیای نوزادان دکتر منیر رمضانی دانشکد

 1398 خرداد 23کارگاه احیای پیشرفته مدرس استاد جواد ملک زاده مرکز آموزش مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا 

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

 

 ارات:عناوین و افتخ

 1390سال رتبه ی اول بین دانشجویان پرستاری ورودی 

 1394از سال دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو استعداد درخشان 

 

 :خصصیمهارت ها تخصصی و غير ت

Team work Hospitals Clinical research 

Research Medical-surgical Nursing 

Healthcare management Health education Nursing research 

Power point Spss Ccu 

Microsoft office Chronic care management EndNote 

ICDL Microsoft excel  

   

 

 


