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  نازنين:نام
  رزازیان: نام خانوادگی

    
  تحصيالت
تخصص نورولوژی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ١٣٧١-١٣۶۴

  تهران،تهران ،ایران
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  دکترای حرفه ای    ١٣٧٧-١٣٧٣

  تهران،تهران ،ایران
  

  :سابقه کاری
  پزشکی کرمانشاهعلوم  استادیار نورولوژی دانشگاه:تا امروز١٣٧٧
  توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه مدیر مرکز:١٣٨۶-١٣٨٧
  کرمانشاه) ع(معاون آموزشی بيمارستان امام رضا:١٣٨۶-١٣٨۴
  لوم پزشکی کرمانشاهمدیر گروه نورولوژی دانشگاه ع:١٣٨٧-١٣٨٠

  
  :سوابق پژوهشی

  مقاالت
یزی تحت ویژگی های مبتالیان به خونر.رزازیان نازنين،محمدی عبدالرضا

 ،)١٣٨١-١٣٧٢(عنکبوتيه در بين مراجعه کنندگان به بيمارستان فارابی کرمانشاه
  ١٣٨۵بهبود،سال دهم ؛شماره چهارم ،زمستان 

   
گزارش یک مورد خونریزی ساب آراکنوئيد در بيمار مبتال به . رزازیان نازنين
  ١٣٨٣بهبود ،سال هشتم شماره اول؛بهار .ئورتکوآرکتاسيون آ

  
بيماران مبتال به سکته مغزی در  در مرگ ومير. ازنين، همایونفر حسنرزازیان ن

  ١٣٨١ود سال ششم ،شماره چهارم ، زمستانبيمارستان فارابی ،بهب
  

بررسی .،حریر چيان محمد حسين، خمسه فاطمه،رزازیان نازنينمجيدغفارپور
 مجله دانشکده.تنگی عروق کاروتيد داخلی در مبتالیان به حمالت ایسکمی گذرا

 ١٣٧٨پزشکی ،
 

پورميرزاکلهر رضا،رزازیان نازنين ،نادری پور ارسالن،نجفی فرید،الماسی 
بررسی دستيابی دانشجویان پزشکی به . افشين،حسن پور دهکردی علی

) ع(اهداف آموزشی کار اموزی های بالينی در مرکز آموزشی امام رضا
هم،شماره سال سيزدبهبود،. ١٣٨۶-١٣٨٧کرمانشاه در نيمسال اول تحصيلی 

  ١٣٨٨چهارم،زمستان 
  

Cerebral Venous and Sinus Thrombosis and Thrombophilic Mutations in Western 
Iran: Association With Factor V Leiden. Rahimi Z, Mozafari H, Bigvand AH, Doulabi 
R, Vaisi-Raygani A, Afshari D, Razazian N, Rezaei M. 
Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Aug 23.  
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انتشارات .تفسير ساده سی تی اسکن مغز.خمسه فاطمه،رزازیان نازنين
  ١٣٨٨تيمورزاده،

 
همایونفر :ترجمه.بيماریپارکينسون. فولتينی،سيمون لوئيس؛راجر بارکرتوماس 

حسن،رزازیان نازنين،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،انتشارات 
  ١٣٨۴طاقبستان،سال

  
  مقاالت ارائه شده در کنفرانسها

  
همراهی صرع و دمانس در سالمندان .رزازیان نازنين ،جاللوندی فرشته 
 ١٣٨٨هران ،ایران،ششمين سمينار سراسری صرع،ت

 
ميزان .پورميرزا کلهری رضا،روشن پور،الماسی افشين رزازیان نازنين ،

رضایتمندی دستياران تخصصی رشته پزشکی از امتحانات ارتقاءسال 
    ١٣٨٧،سمينار توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی،کرمانشاه ،ایران،١٣٨٧

  
ملکی شهال ،بختيار  ن،،پورميرزا کلهری رضا،الماسی افشيرزازیان نازنين

سارا،حيدری یعقوب ،صالحی ثریا ،مرادی شهناز،وحدت افسون ،اعظمی 
نسترن ، بررسی ميزان زضایتمندی دانشجویان پزشکی از دستيابی به اهداف 

  ١٣٨۶،کرمانشاه، ایران،بيمارستان فردا–سمينار بيمارستان امروز ، آموزشی
  
   

جاللوندی  سی افشين،،پورميرزا کلهری رضا،المارزازیان نازنين
فرشته،ارزشيابی مهارت پرونده نویسی در دانشجویان مقاطع گروه پزشکی 

،سمينار پژوهش در آموزش پرستاری )ع(مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا
  ١٣٨۶،مامایی و پيراپزشکی،کرمانشاه ،ایران ،

  
،جاللوندی فرشته،الماسی افشين،خدادادیان زهرا،الوندی رزازیان نازنين

شهرزاد،تقی زاده پروین،ميزان آگاهی والدین از تشنج کودکان چقدر 
  ١٣٨۶است؟چهارمين سمينار صرع،تهران ایران

  
می تواند عارضه ای از  آیا اميوتروفيک الترال اسکلروزیسرزازیان نازنين ،

ومين کنگره طب خالصه مقاالت س.جنگهای شيميائی باشد؟
  ١٣٨۵نظامی،تهران،ایران،اردیبهشت

  
رزازیان نازنين،ترکاشوند،مصری،اختالالت خواب در دانشجویان 

  ١٣٨۵سيزدهمين کنگره نورولوژی،تهران،ایران،.پزشکی
  

رزازیان نازنين،مولتيپل اسکلروزیس،مراقبتهای پرستاری در بيماریهای 
  ١٣٨۴کرمانشاه ، ایران .خاص

  
زندگی با ام اس،دومين سمينار بينالمللی ام اس،تهران ، رزازیان نازنين

  ١٢٨۴،ایران،
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   رزازیان نازنين،صرع درحاملگی،دومين سمينار صرع،تهران ایران،
١٣٨۴  

،گرگين عاطفه،پلی نوروپاتی در نارسایی مزمن کليه،نهمين رزازیان نازنين
  کنگره نورولوژی، تهران ،ایران

١٣٨١  
دان،سالمندی در ایران وسایر کشورها،تهران ،درد در سالمنرزازیان نازنين

  ١٣٨١،ایران،
  

،تهران ،سمينار دردرزازیان نازنين،درد به عنوان پلی نوروپاتی پارانئوپالستيک
   ١٣٧٨ان،،ایر

  
بررسی ميزان آگاهی پرستاران در برخورد با .جاللوندی فرشته،رزازیان نازنين

  ١٣٨٨ن،ششمين سمينار سراسری صرع ،تهران ،ایرا.حمله تشنج
  

،کاویانی شهزاد،استانداردسازی دانشکده پزشکی سيابانی ثریا،رزازیان نازنين
وموانع پيش رو از دیدگاه اعضای هيات علمی کرمانشاه،کنگره بين المللی 

   ١٣٨٧فدراسيون جهانی آموزش پزشکی عمومی،کيش ،ایران،
  

یگانه ناصر،رزازیان نازنين،جاللوندی فرشته،الماسی افشين،ميری 
ثریا،بررسی تاثير آموزش و نظارت بر بهبود زانه،ملکی شهال،صالحی فر

مستندسازی پرونده های پزشکی،همایش کشوری توسعه نظام سالمت و 
  ١٣٨٧انتظارات فراروی،کرمانشاه ،ایران،

  
  راهنمائی پایان نامه ها

  
بررسی اپيدميولوژیک حوادث عروقی مغزی منجر به مرگ در بيماران مبتال به 

  ١٣٧٩فرشته نازاری )٧٧-٧٩(فارابیی مغزی بستری در بيمارستان سکته ها
  

بررسی موارد پریفرال نوروپاتی و سندرم پای بيقرار در بيماران مبتال به 
نارسایی مزمن کليه تحت همودیاليز در مرکز آموزشی درمانی چهارمين شهيد 

  ،اعظم ستاری،عاطفه گرگين کرجی،١٣٨٠محراب در سه ماهه اول 
١٣٨٠  
سی توزیع فراوانی درمان به روش مونوتراپی و پلی تراپی وعوامل مساعد برر

کننده پلی تراپی در بيماران صرعی مراجعه کننده به درمانگاه فارابی کرمانشاه 
  ١٣٨٠،بهناز جهانشاهی١٣٧٠-١٣٧٩طی سالهای 

  
بررسی اتيولوژیک حوادث عروقی مغزی در بالغين جوان بستری در بيمارستان 

  ١٣۶٨-١٣٧٨نشاهفارابی کرما
  

تعيين ویژگيهای بيماران بستری شده با تشخيص خونریزی ساب آراکنوئيد در 
  ١٣٨٢،عبدالرضا محمدی ١٣٧٢- ١٣٨١بيمارستان فارابی کرمانشاه

  
بررسی اپيدميولوژیک انواع سردرد در مراجعه کنندگان به درمانگاه بيمارستان 

  ١٣٨٢،عادله الهی،١٣٨٠فارابی در سال 
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مشکالت خواب در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال بررسی شيوع 

  ١٣٨۴،خدابخش لشکری ،بهرام کاظمی،١٣٨۴
  
  

بررسی شيوع مشکالت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
  ١٣٨۴،مسلم ترکاشوند،مجيد مصری١٣٨۴کرمانشاهدر سال 

  
ر کرمانشاه در بررسی موارد مبتالیان به ترومبوز سينوس های وریدی مغزی د

  ،مينو محمدی١٣٨۶-١٣٨٠سالهای 
  

  طرح تحقيقاتی
  

بررسی ميزان ارتباط یافته های هدایت عصبی با درجه بندی بالينی نوروپاتی  
  ١٣٨۴تورنتو در بيماران نوروپاتی دیابتی،

  
  
  
  


