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 4/4/4613آخرین به روزرسانی: 

 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

 4631-36 اصفهان پزشکی علوم : دانشگاهکارشناسی .4

 4636-33 مشهد پزشکی علوم دانشگاه جراحی، داخلی آموزش ارشد : کارشناسیکارشناسی ارشد .6

 سدادیان یرقان با بیماران عمل از بعد گوارشی عملکرد بر ای معده -بینی سوند کاربرد عدم : تاثیرپایان نامه 

 4614-19نشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، : دکتری تخصصی دادکتری تخصصی .6

 حضور پرستاری مقیاس روانسنجیتوسعه مفهوم، طراحی و : رساله 

 

 هارکت در دوره های آموزشی و کارگاهش .1

مطالعات میکس متد، تحلیل محتوی، طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه شرکت در کارگاههای متعدد از جمله: 

 سازی بهینه نصب افزار، سخت و مبانی) اطالعات نولوژیتک،  Max-QDAهای علوم پزشکی، کار با نرم افزار 

، حتویم تحلیل، پیشرفته نویسی مقاله و بالینی علوم در تحقیق روش؛ (عامل سیستم از گیری پشتیبان و

 روش، درونی ارزیابی، درس طرح تهیه و درسی ریزی نامهبر، ابزار یابی اعتبار و طراحی، تلفیقی پژوهشهای

جنرال،تفسیر رادیوگرافی قفسه  ICU،تنفسی تجهیزات و مکانیکی تهویه دستگاه پیشرفته کاربرد، تدریس

 END افزار نرم با اشنایی ، Aنوع آنفوالنزا، مداوم سرپایی صفاقی دیالیز سینه، ارزیابی بالینی بیماران قلبی، 

NOTE  ،و لرستان استان بومی دارویی گیاهان با آشنایی، دین در انحرافی های فرقه، پژوهش در اخالق 

 لکسری، سوزنی طب، یوگا تنفسی تکنیکهای، درمانی رایحه، سنتی طب با مقدماتی آشنایی، آنها کاربردهای

 فشاری طب، درمانی
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 تأییدیه ها و مجوز ها .9

 

 تدریسسوابق 

 4/3/4633مربی هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی از 

، زبان تخصصی پرستاری، اخالق : دروس داخلی جراحی، اصول و فنون پرستاری، مراقبتهای ویژهکارشناسی 

 پرستاری

 ویژه های مراقبت پرستاری رب ای مقدمه: کارشناسی ارشد
 

 :آموزشی کارگاههای سخنران و مدرس

 در مدیریت اصول) اورژانس فرایند و مدیریت کارگاهکارگاه اند نوت، روش جستجو در پایگاههای علوم پزشکی، 

 ماندر معاونت تحقیق روش کارگاه، (استان پرستاران ویژه)نویسی گزارش؛ (استان پرستاران ویژه) اورژانس بخش

، اربیم به آموزش اصول، آموزشی پژوهی دانش کارگاه، بیمار و پرستار ارتباط و ارتباطات کنفرانس، بروجرد حوزه

 ، دوره آموزشی کمکهای اولیه،پرستاری فرایند کارگاه، (استان پرستاران ویژه) CCU آموزی باز دوره

 

 سوابق اجرایی 

 

 4614دآبا خرم علوم پزشکی لرستان؛ دانشگاه  اجرایی چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی، دبیر -

 رمخ لرستان؛ پزشکی علوم دانشگاه  پزشکی، خطاهای از پیشگیری سراسری کنگره چهارمین علمی کمیته عضو -

 4614آباد

 رمخ لرستان؛ پزشکی علوم دانشگاه  پزشکی، خطاهای از پیشگیری سراسری کنگره چهارمینهیئت رئیسه عضو  -

 4614آباد

 خرم مامایی و پرستاری دارویی دانشکده گیاهان و تلفیقی ، درمانهایسنتی طب سراسری همایش اجرایی کمیته عضو -

 4631آباد

 رمخ مامایی و پرستاری دانشکده  دارویی گیاهان و تلفیقی درمانهای سنتی، طب سراسری همایش علمی کمیته عضو -

 4631آباد

 

 سوابق پژوهشی 

 

 طرح های پژوهشی .4

  

 فاطمه,  شوریده زاده آتش فروزان: (. مجریان4611هیبرید) مدل یک: پرستاری حضور مفهوم توسعه 

 پور محمدی



 فاطمه,  شوریده زاده آتش فروزان: (. مجریان4611پرستاری) حضور پرسشنامه یابی اعتبار و طراحی 

 پور محمدی

 بعد انبیمار بالینی برآیندهای و زندگی شیوه بر پندر سالمت ارتقاء مدل بر مبتنی آموزشی مداخله تاثیر 

 (4610)میوکارد آنفارکتوس از

 خون چربی شدت با بیماران خون فشار و چربی شاخصهای بر  انگور هسته  عصاره مکمل  تاثیرکاربرد 

 (4610)مرزی

 طرح( همکار)(4610) پرستاری دانشجویان انتقادی تفکر مهارتهای بر مساله حل بر مبتنی آموزش 

 فراوانی خشونت اعمال شده نسبت به پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم بررسی  تاثیر

 (طرح همکار)4610آباد، 

 (4633 لرستان ) استان کشاورزی بانک کارکنان شغلی فرسودگی علل شناسایی 

 

 مقاالت .6

 

 فارسی .4

 شدت و چربی هایشاخص بر انگور هسته عصاره تأثیر (4619). جواد  پور چراغی ،اطمهف پور محمدی -

 لهمج. کور سو دو شده تصادفی بالینی کارآزمایی: خون چربی افزایش به مبتال بیماران فشارخون

 1-4( :4) 41 ;.ارومیه مامایی و پرستاری

 رضایت درک افزایش برای (. مداخالتی4611)فریباه ، سپهوند یالسعیدی ژ ، عابدفاطمه محمدی پور -

 .39-34(: 66)1 پزشکی، اخالق مقاالت. فصلنامه بر مروری: کمی تحقیقات در آگاهانه

 آموزشی مداخله (تأثیر4616. )مهین فر نادری ،ریباهف سپهوند ،حمدا ایزدی ،اطمهف پور محمدی -

 دیابت پرستاری دو. فصلنامه نوع بیماران دیابتی زندگی شیوه بر پندر سالمت ارتقاء مدل بر مبتنی

 .63-63 :(6)6زابل،  مامایی و پرستاری دانشکده

 مداخله تأثیر (. بررسی4616) .اطمهپور ف محمدی ،هینم فر نادری ،ریباهف سپهوند ،حمدا ایزدی -

 ماعیاجت تأمین درمانگاه به مراجعه کننده دو نوع دیابتی بیماران زندگی کیفیت میزان بر آموزشی

 .63-43 :(6)6زابل،  مامایی و پرستاری دانشکده دیابت پرستاری . فصلنامه16تابستان در آباد خرم

 تحت بیماران نظرات بررسی (4633. )رستوپ مقدم کردستانی ،پور فرزانه محمدی ،اطمهف پور محمدی -

 بخش به کننده مراجعه بیماران ESWL حین درمانی اصول اهمیت درباره اندامی برون شکن سنگ

 خرم مامایی و پرستاری دانشکده افالک مجله آباد خرم عشایر شهدای بیمارستان شکن سنگ

 . 33-91(: 1و3)6.آباد

 -نیبی سوند کاربرد عدم ، تاثیربیب اهلل، اسماعیلی حلیجنگجو ع ،اطمهپور ف محمدی ،کرمفاضل ا -

 ماییما و پرستاری دانشکده انسدادی. مجله یرقان با بیماران عمل از بعد گوارشی عملکرد بر ای معده

 .493-411 (:66)1 ، مشهد
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 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .6

 

   ملی .4

 سخنرانی:

 روانشناسی ای منطقه همایش سازمانی، شهروندی رفتار و هیجانی هوش رابطه بررسی -

  33 اسفند سازمانی،خمین،

 کاربرد ای منطقه همایش درمانی، بهداشتی خدمات ارائه در ظهور حال در ای پدیده درمانی توریسم -

 4631 آباد،خرداد محیطی،خرم ریزی برنامه در طبیعی جغرافیای

برخی از عوامل مرتبط با بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و اورژانس و  -

 46140 آباد، خرم پزشکی، خطاهای از پیشگیری آن، کنگره

http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2017.01.004
http://dx.doi.org/.10.1111/jocn.13758
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.007
http://dx.doi.org/10.4103/0973-1075.156508
http://dx.doi.org/10.1007/s12262-011-0391-6


 پوستر:

 سندروم متابولیک،کنگره سندرم با بیماران زندگی شیوه تغییر در پندر آموزشی مدل کاربرد -

 4633 تبریز،خرداد متابولیک

خطاهای پزشکی، خرم خطاها و راههای پیشگیری از آن توسط تیم جراحی، کنگره پیشگیری از  -

 4614آباد، 

 خرم پزشکی، خطاهای از پیشگیری خطاهای پزشکی و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری، کنگره -

 46140 آباد،

 

 

  بین المللی

  پوستر:
Levetiracetam and myoclonic status epilepticus 

  4631 بهمنمشهد، ، صرع المللی بین ، کنگرهرپو محمدی فاطمه مقدم، کردستانی پرستو
comparision of assessment methods with chest X-ray for post  thoracotomy 
atelectasis 

کمگره ساالنه انجمن تنفس اروپا، هلند، پور،  محمدی فاطمه مقدم، کردستانی پرستو

     6044، سپتامبر آمستردام

 

 عالیق پژوهشی .1

 ابزار یابی اعتبار و سازی ابزار

 مکملطب سنتی و 

 روشهای نوین مراقبتی در بیماران مراقبتهای ویژه و داخلی جراحی

 مدیریت پرستاری

 تحلیل مفهوم و تحلیل محتوی

 

 

 

 

 کتب

 فاطمه حقی، میر حسین امیر افشانی، گل اصغر ، (تالیف) پزشکی علوم مقاالت در جستجو مصور راهنمای •

 4633 هدف انتشارات پور، محمدی

 هدف انتشارات پور، محمدی فاطمه افشانی، گل اصغر حقی، میر حسین امیر ،(ترجمه)اورژانس  وخامت نمایه •

4633 

 پزشکی علوم دانشگاه انتشارات پور، محمدی فاطمه مردانی، مهناز ،(ترجمه)پرستاران برای تغذیه دستنامه •

 4631 لرستان،



 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

پژوهشی افالک خرم آباد؛ داوری مقاالت مجله افالک، یافته و مجله علمی پژوهشی دانشکده  ویراستار فارسی مجله

  پرستاری و مامایی شهید بهشتی

 لرستان نظارت بر طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی
 

 عضویت در مجامع

 4633 از آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده پژوهش شورای عضو -

 4633 از آباد خرم مامایی و پرستاری آموزش دانشکده شورای عضو -

 4633-31 آباد خرم عشایر شهدای بیمارستان علمی کمیته عضو  -

 4633-31 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پژوهی دانش شورای عضو - 

 4633-31 اساتید ارزشیابی واحد همکار -

 4633عضو سازمان نظام پرستاری از  -

 
 

 عالیق عمومی/ ی عمومیها مهارت

 ای حرفه فنی سازمان از پیشرفته ICDL مدرک دارای: کامپیوتر -

    upper mediate سطح تا انگلیسی زبان در مهارت  -

 .... و SPSS, END NOTE, LISREL, MAX-Q-D افزارهای نرم با آشنایی -


