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آدرس محل كار  :اھواز ـ دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ـ بيمارستان گلستان –بخش مغزواعصاب
سوابق آموزشي
 -١عضو ھيئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اھواز از سال ١٣٨٣٠تا كنون
 -٢تدرﯾس مطالب مرتبط با بيماريھاي مغز واعصاب به کاراموزان  ،کارورزان ،دستياران پزشکی و
دانشجوﯾان فيزﯾوتراپی از سال ٨٠

طرحھاي پژوھشي
نقش آلبومين در سكته مغزی اﯾسكميك حاد
بررسی پلی مورفيسم ژن رسپتور اﯾنترلوكين  ٧در بيماران مالتيپل اسكلروسيس و ارتباط آن با مقياس
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 -١٣تازهھاي  M.R.Iمغز بيماران M.S
مجله علوم اعصاب ايران سال ٨۵
 -١۴گزارش يك مورد سندرم ھيپومالنوزيس ايتو كه مقلد يافتهھاي تصويري بيماري  M.Sاست
مجله علوم اعصاب ايران سال ٨۵
 -١۵اثر سينووکس بر روی عالﯾم بالينی بيماران مولتيپل اسکلروزﯾس عود کننده – بھبود ﯾابنده
) دکتر ناصر شرف الدﯾن زاده -نسترن مجدی نسب -مسعود غياثيان – ارمغان مروج آل علی
مجله علوم پزشکی زاھدان ٨٩
 -١۵تأثير ورزش بر سرعت راه رفتن ،ميزان خستگی و کيفيت زندگی بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزﯾس
) مرضيه اسدی ذاکر -نسترن مجدی نسب -مھناز عطاپور – سيد محمود لطيفی – مرﯾم بابادی
مجله علوم پزشکی اھواز ٨٨
 -١۶درمان ترکيبی آونکس و داکسی سيکلين در بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزﯾس
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مجله علوم پزشکی زاھدان ٨٨
 -١٧مقاﯾسه اثر آمی ترﯾپتيلين و کاربامازپين در نوروپاتی دﯾابتی
)دکتر نسترن مجدی نسب -حاجيه بی بی شھبازﯾان -رضاحاج منوچھری – سيد آﯾدﯾن ساجدی -عسل
فرجی – وحيد عباسی(

مجله علوم پزشکی اھواز٩٠
 -١٨مقاﯾسه اثر جورابھای فشاری و ھپارﯾن در پيشگيری از ترومبوفلبيت ورﯾدھای عمقی در بيماران مبتال
به سکته مغزی
)دکتر نسترن مجدی نسب -غالمرضا شمساﯾی -عسل فرجی – وحيد عباسی – رضا حاج منوچھری(
مجله علوم پزشکی زاھدان ٩١
-١٩ارتباط فاکتور التھابی  CRPبا پروگنوز بيماران سکته مغزی درمسير شريان مغزی ميانی فوقانی بستری
در بيمارستان گلستان در سال ١٣٨۵
دکتر نسترن مجدی نسبپ  ،دکتر حمزه شاه علی ،دکتر اسد خسروی،
مجله علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمھوری اسالمی ايران دوره  ,۶شماره ١٣٨٧– ۴
-٢٠بررسی تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی و خودکارآمدی مراقبين بيماران
مولتيپلاسکلروزيس
رضا مسعودی ،دکتر فاطمه الحانی ،ليلی ربيعی،دکتر نسترن مجدی نسب ،جعفر مقدسی ،صفرعلی
اسماعيلی ،کبری نوريان،
مجله پژوھش پرستاری
جلد  ,٧شماره ١٣٩١ - ٢٧
-٢١بررسی تأثير تن آرامی پيشرونده عضالنی بر کيفيت زندگی نوجوانان مبتال به صرع
بھمن دشت بزرگی ـ نسترن مجدی نسب ـ زھرا ثابتی ـ ھوشنگ عليجانی رنانی ـ سيدمحمود لطيفی
مجله دانشگاه علوم پزشکی اھواز٨٩

سوابق اجرايي
_ مجري ارزيابي طرح دروني گروه نورولوژي از سال  ٨١تا سال ٨۵
_ معاونت آموزشي بخش نورولوژي از سال  ٨٣تا ٨٨
_ معاونت پژوھشي بخش نورولوژي از سال  ٨٣تا ٨۶
عضو شورای پژوھشی دا نشکده ٨۶-٨۵کارشناس نظام پزشکی از سال  ٨۶تا کنون
عضو کميته ارزشيابی رشته مغز واعصاب از سال ٨۵
مسئول تاﯾيد مرگ مغزی درکميته پيوند اعضا در سال ٩٠-٨٩

كارگاھھا و دوره ھاي گذرانده
 -١كارگاه طرح درس – دانشگاه علوم پزشكي اھواز ١٣٨١ ،

 -٢كارگاه روش تحقيق  -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨ ،
 -٣كارگاه  -feed backدانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨ ،
 -۴كارگاه جستجوي منابع اطالعات پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۶ ،
 -۵كارگاه  ، PBLدانشگاه علوم پزشكي اھواز ١٣٨٨ ،
 -۶کارگاه روانشناسی سالامت،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۶ ،
 -٧كارگاه نقد مقاله  ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز ١٣٨١ ،
 -٨كارگاه مقاله نويسي فارسي ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨ ،
-٩کارگاه آموزشی روشھای نوﯾن ارزشيابی دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨
 -١٠کارگاه آموزشی طراحی سواالت چند گزﯾنه ای دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨
 --١١کارگاه EBMدانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٣
 -١٢کارگاده  OSCEعلوم پزشكي اھواز١٣٨٣
 --١٣کارگاده  chart roundعلوم پزشكي اھواز١٣٨۶
 -١۴كارگاه مقدماتی اموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨١ ،
-١۵كارگاه نوار مغز ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۴ ،
--١۶كارگاه تزرﯾق بوتوکس ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۴ ،
--١٧کارگاه EMGدانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۵-١٣٨٨
---١٨کارگاه MSدانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨
 -١٩کارگاه TCDدانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۵
 -٢٠کارگاه پروپوزال تحقيقاتی -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨١ ،
 -٢١کارگاه خطاھای تحقيقاتی -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٢ ،
 -٢٢کارگاه خطاھای تحقيقاتی -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٢ ،
 -٢٢کارگاه ارزشيابی دانشجو -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٣ ،
 -٢۴کارگاه دانش پژوھی -دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨٨ ،
 -٢٣كارگاه ارزﯾابی درونی  ،دانشگاه علوم پزشكي اھواز١٣٨۶ ،
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عضويت در مجامع علمي

 -١عضو کميته تحقيقات دﯾابت
 -٢عضو انجمن مغز و اعصاب اﯾران
-٣عضو موسس مرکز تحقيقات توانبخشی

