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 آقاي غالمحسين عبديزدان

  

به پايان رسانيد. دوره كارشناسي پرستاري را در سال  ۴۴۳۱مي باشد و تحصيالت دبيرستاني خود را در دبيرستان هراتي اصفهان در سال  ۴۴۱۱متولد  
داخلي جراحي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با كسب رتبه ممتاز به اتمام رسانده و بالفاصله در مقطع كارشناسي ارشد پرستاري گرايش پرستاري  ۴۴۳۱

به عضويت تمام وقت  ۴۴۳۴موفق گرديد پايان نامه كارشناسي ارشد خود را با نمره عالي دفاع نمايد. وي از سال  ۴۴۳۱پذيرفته شد. در فروردين ماه 
پس از تصويب دانشكده  ۴۴۱۳اري اشتغال دارد از سال وي كه به تدريس دروس داخلي جراحي در گروه پرست .دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان درآمد

 .پرستاري و مامايي به عنوان مدير گروه پرستاري انتخاب و به فعاليت خود در اين دانشگاه ادامه داد

چاپ دو جزوه درسي در  مقاله در سمينارهاي كشوري و منطقه اي و يك مقاله در سمينارهاي خارج كشور ارائه نمايد. ۱۵وي تا كنون موفق گرديده بيش از 
زشي و زمينه تاريخ و تحوالت پرستاري و جمعيت شناسي و تنظيم خانواده و نيز اجراي چهار طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه از جمله فعاليت هاي آمو

 پژوهشي وي مي باشد
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تاثیر تً کارگیری الگُی خُد مراقثتی اَرم تر 

 فارطی English (en) کیفیت زوذگی تیماران تحت ٌمُدیالیس

 عبدیزدانغالمحسین 

 ناجیسیدعلی 

  ناروییسلیمان 

    2112 
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The study of the perceived social support 

and its relationship with glycosylated 

hemoglobin in children and adolescents 

IJCBNM اَگهیظی 

 عبدیزدانغالمحسین 

 صالحیشایسته 

 شفیعیسهیال 

    2113 
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suffering from Type 1 diabetes  امینیپروانه  
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 از شذي پیُوذ تیماران رَاوی َ رَحی تجارب

 اٌذا مغسی مرگ تیماران ٌای خاوُادي تا ارتثاط

 ٌا آن تً عضُ کىىذي

 در کیفی تحقیقات يجهّ

 طاليت عهٕو
 فارطی

 عبدیزدانغالمحسین 

 حیدرعلی عابدی

 محبوبه محمدی

     

    2113 
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 در تستری وُجُاوان رضایتمىذی مقایسً

 خذمات از تسرگساالن َ کُدکان ٌای تخش

  شٍر در تالیىی کارکىان

 ٔ پزطتاری داَؼكذِ يجهّ

 ارٔيیّ يايایی
 فارطی

 نرگس صادقی

 غالمحسین عبدیزدان 
    2112 
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 از مغسی مرگ تیماران ٌای خاوُادي تجارب

 عضُ گیروذي فرد َ خاوُادي تا آشىایی َ ارتثاط

 در پژْٔغ ٔ داَغ

 - کاربزدی رٔاَؼُاطی

 خٕراطگاٌ آساد داَؼگاِ

 فارطی 

 عبدیزدانغالمحسین 

 حیدرعلی عابدی

 محبوبه محمدی

  

    2112 
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Assessing the effect of healthy belife 

model application on behavior change of 

the patients with Myocardial Infarction 
iran j crit care nurs اَگهیظی 

 صالحیشایسته 

 غالمحسین عبدیزدان

  

    2113 
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 تً مثتال تیماران زوذگی سثک تررسی

 مرکس از ترخیص از پس عرَقی قلثی تیماریٍای

 سیذالشٍذا عرَق َ قلة درماوی آمُزشی

 1931 سال در ارَمیً

 پژْٔؼی عهًی جهّي

 اراك پشػکی عهٕو داَؼگاِ
 فارطی

 عابدیحیدر علی 

  عبدیزدانغالمحسین 

    2113 

8 
 يزاجعّ قهبی َارطایی بّ يبتال بیًاراٌ سَذگی کیفیت

 کزياٌ ػٓز پایی طز يزاکش بّ کُُذِ

 عهٕو داَؼگاِ يجهّ

 کزد ػٓز پشػکی
 فارطی

 یاسمنعلیپورمهدیه 

 عابدیحیدر علی 

  عبدیزدانغالمحسین 

    2112 
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      نٌیسندگان  زبان  عنٌان کنفرانس 

1- 

 بّ يبتال سَاٌ ٔ يزداٌ سَذگی کیفیت ابعاد يقایظّ

 ػٓز پایی طز يزاکش بّ کُُذِ يزاجعّ قهبی َارطایی

 1389 طال در کزياٌ

 تٕطعّ کُفزاَض ػؼًیٍ

 ایزاٌ در يانی تايیٍ َظاو
 

 غالمحسین عبدیزدان

 شایسته صالحی 

 ابراهیمپوریانالدن 
  

     

2- 
 بز ٔارفاریٍ با يظًٕيیت يٕرد یک گشارع

 رٔی طاسگاری يذل اطاص

 اطتاَی طًیُار أنیٍ

 ٔ پزطتاری داَؼجٕیاٌ

 عًم اتاق ٔ يايایی

 

 غالم حسین عبدیزدان

 سیدعلی ناجی

 زهرا راعی 

 

    2113 

3- 
 بیًاراٌ آگاْی يیشاٌ بز اعتقادطاليتی يذل تاثیز

 کارد يیٕ اَفارکتٕص بّ يبتال

 يُطقّ يهی ًْایغ أنیٍ

 در آٔری َٕ داَؼجٕیی ای

 يايایی ٔ پزطتاری

 

 غالمحسین عبدیزدان

 شایسته صالحی 

 ابراهیمپوریانالدن 

 

    2112 

4- 
 بیًاراٌ در آٌ ابعاد ٔ ػذِ درک اجتًاعی حًایت

 اصفٓاٌ ػٓز ًْٕدیانیش با درياٌ تحت

 ْای پژْٔغ يهی ًْایغ

 طاليت ارتقای در کاربزدی
 

 عبدیزدان حسین غالم

 الهام داوری دولت آبادی
     

5- 

The effects of practical training 

methods on urinary incontinence control 

in elders 

South East Asian 

Conference On 

Ageing 

 
 عبدیزدان غالمحسین

 
    2111 

6- 
 اس ػذِ پیَٕذ بیًاراٌ َگزاَی ٔ اضطزاب تجارب

 بارداری

 بٓذاػت يهی ًْایغ أنیٍ

 َابارٔری ٔ بارٔری
 

 عبدیزدان غالمحسین

 حیدرعلی عابدی 

  محبوبه

 

    2112 

8 
 رژیى ٔ ٔرسػی ْای فعانیت عًهکزد َحِٕ يقایظّ

 کارد يیٕ اَفارکتٕص بّ یاٌ يبتال در غذایی

 ای يُطقّ يهی ًْایغ

 در آٔری َٕ داَؼجٕیی

 يايایی ٔ پزطتاری

 

 غالمحسین عبدیزدان

 شایسته صالحی 

 ابراهیمپوریانالدن 

 

    2112 

9 
 پزطتاری ْای اطتاَذارد اجزای يٕاَع بزرطی

 بیًارطتآَای أرژاَض بخغ در بیًاراٌ احیای جٓت

 اصفٓاٌ ػٓز

 دطتأرد طزاطزی ًْایغ

 در بٕيی يذاخالت ْای

 يايایی ٔ پزطتاری

 
 غالمحسین عبدیزدان

 
    2112 
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11 
 طانًُذاٌ يزاقبت اس خإَادِ تجزبّ:اَگ اس ْزاص

 آنشایًز بّ يبتال

 پژْٔؼٓای يهی ًْایغ

 طاليت ارتقائ در کاربزدی
 

 غالمحسین عبدیزدان

 شایسته صالحی 

  ابراهیمپوریانالدن 

    2113 

11 
 قهبی طکتّ بّ يبتال بیًاراٌ بّ آيٕسع بخؼی اثز

 طاليت اعتقاد يذل:

 دٔ کُگزِ چٓاريیٍ

 خطاْای اس پیؼگیزی طاالَّ

 پشػکی

 
 غالمحسین عبدیزدان

 
    2112 

12 
 در پزطتاری داَؼجٕیاٌ َگزع ٔ آگاْی بزرطی

 يذیظیٍ تهّ يٕرد

 کؼٕری ًْایغ چٓاريیٍ

 در انکتزَٔیکی یادگیزی

 پشػکی عهٕو

 

 غالمحسین عبدیزدان

 حیدرعلی عابدی 

 نجمه شفیعی

 محمد رضا نجفی 

 

    2111 

13 
Psychological factors in Hemodialysis 

patients 

 تٕطعّ کُفزاَض ػؼًیٍ

 ایزاٌ در يانی تايیٍ َظاو
 

ششمیه کىفراوس تُسعً 

 وظام تامیه مالی در ایران

 

     

 : طرحيا

11 

 حًایت با اضطزاب ٔ افظزدگی بیٍ ارتباط

 ػٓز ًْٕدیانیشی بیًاراٌ در ػذِ درک اجتًاعی

 1391 طال اصفٓاٌ

داَؼگاِ ٔاحذ اصفٓاٌ 

 خٕراطگاٌ 
 

 غالمحسیه عثذیسدان

 الٍام داَری دَلت آتادی 

 

    2113 

 


