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  گناباد تنهایی سالمندان شهراحساس بررسی تاثیر تله نرسینگ بر میزان. 

 عضویت در مجامع علمی

  عضو گروه پژوهش در آموزشEDC .دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 .عضویت در سازمان نظام پرستاری جمهری اسالمی ایران 

  رستان گناباد.همرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ش "سالمندانسالمت "عضو گروه پژوهشی 

 .عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 افتخارات علمی، پژوهشی

.1395در سال  دانشکده پرستاری مامائی شهید بهشتیپذیرفته شدن به عنوان پژوهشگر برتر  

عالقه مورد تحقیقاتی هایزمینه  

 COVID-19 and Geriatric   

 سالمندان و مشکالت شایع این دوران 

 تنهایی سالمندان 

 های تسکینی سالمندانمراقبت 

 های توانبخشی سالمندانمراقبت 

 شغلیتجارب 

  سابقه کار بالینی به عنوان کارشناس پرستاری در بخشICU بیمارستان طوس، تهران. 

  سابقه کار بالینی به عنوان کارشناس پرستاری در بخشICU  تهرانبعثتبیمارستان ،. 

 کار بالینی دربخش سابقهcath lab  تهران. ،بیمارستان بهارلو 

 رگاه ل پرستاری درمانگاه دهم شهریور قرات خدمت مقدس سربازی، به عنوان مسؤگذراندن دوره ضرور

 ، تهران.رانارتش جمهوری اسالمی ای پدافند هوایی خاتم االنبیاء

 االنبیاء، تهران.سابقه کار بالینی در بخش جراحی بیمارستان خاتم 

های اموزشیفعالیت  

 دانشگاه علوم پزشکی  ماماییکارشناسی دانشکده پرستاری و  مربی کاراموزی بالینی دانشجویان مقطع

 .شهید بهشتی

 
 دانشگاه علوم پزشکی  ماماییو  پرستاری دانشکده کارشناسی مقطع دانشجویان بالینی کاراموزی مربی

 گناباد.

  بخش مراقبت ویژهICU 

 بخش اورولوژی 

 بخش گوارش 



 بخش داخلی 

 اورژانس 

  1سالمندان  –سابقه تدریس در دروس نظری پرستاری بزرگساالن. 

 

 فوریت های پزشکیابقه تدریس در دروس عملی اصول و مهارت های پرستاری، اصول و فنون مراقبت ها س(). 

 

 1، 2، 3جراحی  -سابقه تدریس در دروس کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری، پرستاری بیماری های داخلی 

کارآموزی در ، 2و 1سالمندان  -بیماریهای بزرگساالن پرستاری، 3و 2، 1جراحی  -کارآموزی در عرصه داخلی ،4و

 .عرصه فوریت های پزشکی

 

 

 

های داخلیکنگرهمقاالت مربوط به   

 دهند در خانه ی انتهایی حیات ترجیح میچرا بیماران مرحله، مجید دانشفر. فاطمه استبصاری

بمیرند؟تحقیق کیفی. چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و چهارمین کنگره ساالنه اخالق 

 )سخنرانی(.68،صفحه1394پرستاری. بهمن 

 

 مادگی برای مرگ، استراتژی مرگ برنامه ریزی شده برای تبیین مفهوم آ، مجید دانشفر. فاطمه استبصاری

بیماران سرطانی در مرحله انتهایی حیات بر اساس تحقیق کیفی. چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی 

 )پوستر(. 63،صفحه 1394ایران و چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاری.بهمن 

 

 عوامل موثر بر سبک زندگی سالمندان:مقاله مروری. هفتمین کنگره ملی و اموزش بهداشت  ،مجید دانشفر

 )پوستر(. 1395و ارتقاء سالمت. مرکز همایش امام خمینی )ره( دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 

 

  ،المت و موزش و ارتقاءس. ارزیابی فناوری آمجید دانشفرمحسن دانشفر، علی سلطانی، فاطمه استبصاری

موزش بهداشت و ارتقاء سالمت. ه فشار خون. هفتمین کنگره ملی و آتقاضای القایی در بیماران قلبی مبتال ب

 )پوستر(. 1395مرکز همایش امام خمینی )ره( دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 

 

 ،پرستاری.دهمین های اط سبک زندگی پرستاران بر مراقبتارتبشاهین پاشایی، بررسی مجید دانشفر

شکده بهداشت، های علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ دانهمایش تازه



 .)پوستر(1396اردیبهشت

 

 ،های تسکینی در بیماران مبتال به سرطان. کیفیت مراقبته مراقبین دربهبودآموزش بتاثیرمجیددانشفر

پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی قزوین)  لومجویان علوم پزشکی کشور. دانشگاه عهجدهمین کنگره دانش

 (.96شهریور

 

های خارجیمقاالت مربوط به کنگره  

 Daneshfar Majid, Ilkhani M. The Effects of Education on Improvement of the Quality of 

Care in Palliative Care at the End of Life: Systematic Literature Review. 1th International Clinical 

Oncology Congress, Tehran, Iran. November 2016. (poster) 

 

 Daneshfar Majid, Zohre Bahrami, Jamileh Mohtashami. Psychological Rehabilitation 

for the Elderly with Dementia: Systematic Literature Review. 11th World Congress on Controversies 

in Neurology (CONY), Athens Greece. March 2017. (poster) 

 

 داخلیالت چاپ شده در مجالت معتبر امق

 
 M Daneshfar, N Dadashzadeh, M Ahmadpour, HR Haghi, V Rahmani … . Lessons of 

mortality following COVID-19 epidemic in the United States especially in the geriatrics. 
Journal of Nephropharmacology(2020). 
 

 Leila Sadeghmoghadam, Majid Daneshfar, Farshad Sharifi, Vida Alizad. How the first 

cases of COVID-19 in 10 countries become infected? A case series. Respiratory Medicine 

Case Reports(2020). 
 

 H Shareinia, M Joorian, F Banaei, M Daneshfar, … . Relationship between social support 

and stressors in the elderly in Gonabad city. Journal of Gerontology(2020). 
 
 

 Daneshfar Majid,  Safavibayat Zahra, Naderiravesh Nadreh. Factors Affecting 

Loneliness as a  Medical Problem in the Elderly: A systematic Review. Intrnal Medicine and 
Medical Investigation Journal(2020). 
 

 Alizadeh Mansour, Daneshfar Majid, Saeed Sadeghzadeh. The effect of  Cystatin C in The 
Prevention of Transplantation Rejection and The Cause of kidney failure. Amerrican Journal 
Of Surjical Advances(2017). 

 

آموزشی ایهکارگاه و هادوره در شرکت  
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javascript:void(0)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213007120304330
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 و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تیک بر مطالعات، دانشکده پرستاری کارگاه بازیابی تحقیقات و مرور سیستما

 .1394شهید بهشتی،مهر

 

 1394مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دیروپوزال نویسی، دانشکده پرستاری و کارگاه پ. 

 

  کارگاهEnd Not & Word 1394، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دی. 

 

 های پرستاری قبتامرICUزشکی شهید بهشتی، با امتیاز باز ، دانشکده پرستاری  و مامایی دانشگاه علوم پ

 .1395موزی، شهریورآ

 

 1395مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهرای پروپوزال نویسی،دانشکده پرستاری وهروش. 

 

 ابان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و ماماییوریدی،-تفسیرگازهای خون شریانی

1395. 

 

 های پیشرفته و مقدماتی شرکت در دورهICDL 1393، تابستان. 

 

 1396تیر تهران محک، سرطانی کودکان تخصصی فوق بیمارستان هموویژالنس، سمینار. 

 1397 بیمارستان،بهمن بیمارستانی های ازعفونت پیشگیری کنفرانس. 

 نظام پرستاری کشورساعت100به مدت  دوره آموزش تئوری و بالینی آنژیوگرافی ، 

 هاها و همایششرکت در کنگره

 (.1394چهارمین کنگره اخالق پرستاری، تهران)بهمن  و شرکت در چهارمین کنگره اخالق پزشکی ایران 

 (.1395ر کنگره بین المللی سرطان شناسی،تهران)آبانشرکت د 

  دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، شرکت در

 (.1395)اسفند

 


