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 به نام خدا

 نام و نام خانوادگی:

 رضا حسین آبادی

 :اطالعات تماس

 00060200660 شماره تماس:

 Reza_hosseinabadi@yahoo.com: لیميآدرس ا

 00022620660تلفن: 

 00022620660فکس: 

 يیو ماما یدانشکده پرستار ،لرستان یس دانشگاه علوم پزشکيردپ ،خرم آباد ، کمالوندآدرس: 

 یمرب  :یمرتبه علم

 نکهایل

 ل هايفا

 61/6/60: ین به روزرسانيآخر

   یو آموزش یلیتحصسوابق 

 یوسته پرستاریناپ یاتاق عمل،  کارشناس ی: کاردان یکارشناس .6

 ش بهداشت جامعهي،  گرای: پرستارارشد یکارشناس .2

 6211زک يسال کهر یم سرایمق  ت خواب سالمندانیفیبر ک یرر طب فشایتاث یبررس :ان نامه يپا

  : دانشجویتخصص یدکتر .2

 :رساله 

 و کارگاه ها یآموزش یشرکت در دوره ها .6

 مورد کارگاه 600بیش از  -

 :ه ها و مجوز هايديیتأ .1

 (%60)به میزان  موثر بر سالمت یقات عوامل اجتماعیمرکز تحق یمشارکت در راه انداز -

 (%60)به میزان   هيقات بهداشت تغذیمرکز تحق یدر  راه اندازمشارکت  -

 (%20)به میزان  تیقات هپاتیمرکز تحق یمشارکت در راه انداز -

 

 زيافتخارات و جوا

 2سال(  اتاق عمل ) 60)یمارستانیش بی، اورژانس پیو جراح یداخل یانواع بخش ها در  یتجربه کار: ینیسوابق بال

 سال(

 

 :سيتدرسوابق 

 ( ی)عملیپرستار  یتهايفور ٰ  (ی)تئور2بهداشت جامعه  ٰ  (ی) تئور2بهداشت جامعه :  یناسکارش .6

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 ی، جراحی، عفونی، ارتوپدی، جراحی،ارولوژی، نورلوژیاورژانس، داخل یدر بخش ها یکارموزمربی  سابقه  -

 د اماکن ي، بازدHome visit، بهداشت مدارس،  یاعصاب، توراکس، عفون

  : ارشد یکارشناس .2

 یدکتر .2

 :کارگاه  یبرگزار .6

  6210برگزاری کارگاه مديريت استراتژيك در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی شهر ری تهران  -

 6216بیمارستان امام رضا )ع( کبودر آهنگ  - CPRبرگزاری کارگاه   -

 6211مدان برگزاری کارگاه اورژانس های مامايی  در مرکز  مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی  استان ه -

 6211مارستان امام رضا شهرستان کبودآهنگ یپرسنل ب یبرا قیکارگاه روش تحق یبرگزار -

 6260برگزاری کارگاه کمك های اولیه برای پرسنل معاونت دانشجويی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -

 

 6262 عاونت درمانلرستان ، حوزه م یپرستاران دانشگاه علوم پزشک یکارگاه کنترل عفونت برا -

 : يیسوابق اجرا

 (6211-6211مسئول پرستاری آموزش و آمار فوريتهای پزشکی همدان به مدت يك سال) -6

 کساليبه مدت  661گاه اورژانس يمسئول پا  -2

 62-66از سال  يیو ماما یکده پرستارنشدا EDOمسئول  -2

  62سال  66 يیو ماما یدانشکده پرسار ینیمسئول امور بال -6

 

  یشسوابق پژوه

 :یپژوهش یطرح ها .6

میزان شیوع انواع خشونت  اعمال شده نسبت به پرستاران و استراتژی مقابله ای پرستاران شاغل در   بررسی -

 افته ي)مجری(اتمام 6260بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد

ن شهدای بررسی تاثیر ماساژنقاط فشاری بر درد ناشی از خونگیری وريدی در بیماران بستری در بیمارستا -

 افتهياتمام )  مجری( 6260عشاير 

 ( يیمقايسه تاثیر گیاه گزنه، دم اسب و اشنان بر عالئم بالینی بزرگی خوشخیم پروستات) مجری، گزارش نها -

تاثیر  استفاده از پرستار با تجربه)استف بخش( در کنار مربی  طی کار آموزی در عرصه  بر   صالحیت بالینی  -

 يیگزارش نها تاری  )مجری(دانشجويان ترم آخر پرس

تجربیات مربیان و دانشجويان پرستاری از حضور دانشجويان با پايه بهیاری در فرايند اموزش دوره  -

 کارشناسی پرستاری)مجری(

 بررسی ديدگاه و عملکرد دانشجويان ترم شش چرستاری  -

 )مجری(66بررسی ارتباط حمايت اجتماعی و سالمت اجتماعی سالمندا شهر خرم آباد در سال  -
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 )همکار(6266بررسی میزان حمايت اجتماعی از سالمندان شهر خرم آباد  در سال  -

 )مجری(6261ترجمه و روانسنجی ابزار تنهايی دجانگ گیرولد در شهر خرم آباد  -

-  

 

 ان نامه ها و رساله ها يپاو مشاوره  يیراهنما .2

 :استاد راهنما .2-6

 مینور مراجعه کننده به اورژانس  ترومای تاثیر طب فشاری بر درد بیماران با :استاد مشاور  .2-2

 مقاالت .2

 یفارس .6

 . زهرا، کريملو  مسعود، مداح سادات سید باقر حسین آبادی رضا، نوروزی کیان،پوراسماعیل -6

 ٰ بررسی تاثیر ماساژ نقاط فشاری بر کیفیت خواب سامندان ( ، مجله علمی پژوهشی توانبخشی

6211 ،6(2 :)1-66 . 

حسین آبادی، بهزاد ايمنی. تاثیر دواير کیفی بر رضايتمندی شغلی  آرزو کرومپوريان، رضا  -2

 . 22-66(: 6)66: 6266پرستاران شاغل در فوريتهای پزشکی استان همدان. پژوهان 

 ین آبادی، رضا حس  62 -62بررسی ارتباط چرت روزانه و کیفیت خواب شبانه، )افالک  شماره  -2

 یبررس .می، مهدی آقاجانی، اکرم تارورديان حشمت... حیدری، محمد غال ،رضا حسین آبادی  -6

مالرستان یاجسام خارجی در راه هوايی و تنفسی ، کودکان و بزرگساالن مراجعه کننده به ب  یولوژیدمیاپ

 ،  66و 61ف شماره 0: سال 6211کامکار قم.. مجله افالک 

نشجويان پرستاری از تجارب دا .، راضیه محمدی ، رضا حسین آبادی عزيز کامرانحشمت ا.. حیدری،  -1

 .60-6(:2)1، 6266کارورزی با برنامه منتورشیپ: يك مطالعه کیفی، مجله تحقیقات نظام سالمت 

خشونت های محیط کار علیه  .، شورنگیز بیرانوند، خاطره عنبری، حشمت ا... حیدریرضا حسین آبادی -0

آنها در وقايع خشونت آمیز،  پرستاران شاغل بیمارستانهای آموزشی خرم آباد و رفتار های مقابله ای

 202-216 :(1); 626211مجله دانشکده پرستاری ارومیه، 

سنده مسئول( .تأثیر تماس پوستی مادر و ي)نوین آبادیرضا حس ٰ  زاده یرانوند، فاطمه ولیز بیشورانگ  -1

 .261-211(6)60: 6262ن، ينو ی. مراقبت هانوزاد  بر وضعیت تغذيه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارينی

بسبت به  ی. نگرش کادر پرستاریصفر ی، مهد ین آبادیرضا حسزاده،  یرانوند، فاطمه ولیز بیشور انگ  -1

 ; 6262;،یخ پزشکياخالق و تار یراني. مجله ایو فرض یواقع یو ارتباط آن با خطا یپزشک یابراز خطا

1(6 :)12-06 . 

، مهر مجیدی مجید ری، عسگ سارا ،یآباد حسین رضا جاريانی، مژگان ،یفرهاد علی نظری، هدايت  -6

 .66-60(:2)60 ;6262مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد، يافته سالمت روان مادران باردار 

 تأثیر. آستی پروين بیرانوند، پیرداده سهیال ، عنبری خاطره ،*آبادی حسین رضا ،بیرانوند شورانگیز -60

پژوهشی |فصل نامه علمی   .اولیه ديسمنورهی عالئم و ددر شدت بر اسطوخودوس درمانی رايحه ماساژ

 . 6066-6021(:6)1 ;6266طب مکمل 
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. تاثیر روش آموزشی محمد غالمی، شورانگیز بیرانوند، اکرم تارورديان، خاطره عنبری، رضا حسین آبادی -66

پزشکی مجله مرکز مطالعات و آموزش علوم مولتی منتورينگ بر صالحیت بالینی دانشجويان پرستاری. 

 . 621-666(: 2)60 ;6266يزد. 

 

 یسیانگل -6

 

1.Hoseinabadi Reza , Nourozi Kian, Zahra Pouresmail , Karimlu Masood , Maddah Sadat Seyed 

Bagher, Mohammad Ali Cheraghi. The effect of acupressure on quality of sleep in Iranian 

elderly nursing home residents. Complementary therapies in clinical practice (2010); 16: 81-85. 

 

2.Reza Hosseinabadi, Arezou Karampourian,Shoorangiz Beiranvand, Yadollah Pournia . The 

effect of quality circles on job satisfaction and quality of work-life of staff in emergency medical 

services. International Emergency Nursing 21 (2013) 264–270. 

 

 3.Mohammad Heidari , Reza Hosseinabadi, Khatereh Anbari,Yadollah Pournia , Akram 

Tarverdian. Seidlitzia rosmarinus for lower urinary tractsymptoms associated with benign 

prostatichyperplasia: A pilot randomized controlledclinical trial. Complementary Therapies in 

Medicine (2014) 22, 607—613. 

 

4. Reza Hosseinabadi, Mohammad Heidari, Khatereh Anbari and Yadollah Pournia. Urtica 

dioica for treatment of lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic 

hyperplasia. Int J of Urol Nurs 2014; Vol 8 No 3: 114–121. 

 

5. Katayoun Bakhtiar, Yadollah Pournia,  Farzad Ebrahimzadeh,  Ali Farhadi, Fathollah 

Shafizadeh,  and Reza Hosseinabadi. Prevalence of nocturnal enuresis and its associated pactors 

in primary school and preschool children of Khorramabad in 2013. International Journal of 

Pediatrics, 2014; Article ID 120686, 7 pages. 

 

6. Shourangiz Beiranvand,  Fatemeh Valizadeh, Reza Hosseinabadi, Yadollah Pournia. The 

Effects of Skin-to-Skin Contact on Temperature and Breastfeeding Successfulness in Full-Term 

Newborns after Cesarean Delivery. International Journal of Pediatrics 2014; Article ID 

846486, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/846486  
 
7.Reza Hosseinabadi, Shoorangiz Biranvand, Yadollah Pournia. The Effect of Acupressure on 

Pain and Anxiety Caused by Venipuncture. The Art and Science of Infusion Nursing, 
2015;38(6):397-405. 
8.The Effect of Acupoints Massage on Pain in Patients with Minor Trauma , Quality in Primary 

Care. Amin Talebi, Rostam Jalali , Reza Hosseinabadi , Mansour Rezaei , Mahdi Bodagh  (2016) 

24 (5): 219-221. 
 
9. An Assessment of Nursing and Midwifery Student  VeiwwpoinT, Performance, and Feedback 

with an Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Shoorangiz Beiranvand , Reza 

Hosseinabadi *, Seyyedeh Fatemeh Ghacemi , Khatereh Anbari.Journal of nursing education. 

2017;6(1):63-70. 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/846486
http://primarycare.imedpub.com/the-effect-of-acupoints-massage-on-pain-in-patientswith-minor-trauma.php?aid=17354
http://primarycare.imedpub.com/the-effect-of-acupoints-massage-on-pain-in-patientswith-minor-trauma.php?aid=17354
http://primarycare.imedpub.com/the-effect-of-acupoints-massage-on-pain-in-patientswith-minor-trauma.php?aid=17354
http://primarycare.imedpub.com/the-effect-of-acupoints-massage-on-pain-in-patientswith-minor-trauma.php?aid=17354
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2.  

 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .6

   یمل .6

اعمال نفوذ بی مورد: شکل جديدی از سوء رفتار با سالمندان، دومین کنگره بین المللی سالمندی در  - 6

 (نفر سوم )پوستر6216ايران، ايران، تهران، دانشکاه علوم بهزيستی و توانبخشی، 

کنگره بین  جنبه های روانی اجتماعی در برخورد با اجساد و قربانیان باليا و بازماندگان آنها)پوستر(، سومین  .2

المللی بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غیر مترقبه، ايران، تهران، سازمان بسیج جامعه 

 (و نفر سوم )پوستر6211پزشکی، 

سومین کنگره  بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب سالمندان )سخنرانی( به عنوان مقاله برتر .6

 نفر اول()6210بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان 

بررسی ارتباط چرت های روزانه بر کیفیت خواب شبانه سالمندان سرای سالمندان )پوستر نفر اول(  .1

 6210سومین کنگره بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان 

کنگره سراسری طب سنتی، داروهای بررسی ارتباط ماساژ نقاط فشاری بر کیفیت خواب )پوستر(   .0

 6216دانشکده پرستاری ومامايی خرم آباد )پوستر()نفر اول(  گیاهی و  درمانهای تلفیقی

( سمینار سراسری  انطباق امور پزشکی با برتر  نقش اخالق در رشد و بالندگی خدمات پزشکی)پوستر .1

 )نفر اول(6260موازين شرع مقدس  

شکی بررسی توانايی استدالل اخالقی دانشجويان پرستاری شاغل و غیر شاغل در دانشگاه علوم پز .1

لرستان در مواجهه با معضالت اخالقی ، سمینار سراسری  انطباق امور پزشکی با موازين شرع مقدس  

 نفر اول 6260

بررسی تاثیر آموزش و بکارگیری دواير کنترل کیفی بر رضايتمندی شغلی پرسنل فوريتهای پزشکی،  .6

 6260ششمین کنگره سراسری طب اورژانس )نفر اول(

پوستر هفتمین کنگره طب  661ارتباط با اورژانس های پزشکی و اورژانس  بررسی ديدگاه عموم در .60

 )نفر اول(6266اورژانس  

66. 10- A comprison between the effect of Urtica diociea plus prazosin  and prazosin 
Congress of Iranian urological  thBPH. 16 alone on the clinical symptoms of 

association. (lecture)Tehran 14-17, 2013  نفر اول 
62. international  th11.The effect of  acupressure on pain caused by venipuncture, 4

congress of interventional pain medicine , Anestesiology and pain medicine 

journal.()   نفر اول پوستر  
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تهران   های اورژانس، هشتمین کنگره سراسری طب اورژانس فراوانی خشونت علیه پرستاران در بخش .62

 .   آذرماه پوستر )نفر اوال( 6-62

بکارگیری آموزش تیمی بر میزان يادگیری و رضايت دانشجويان فوريت های پزشکی، اولین سمینار  .66

  سراسری يادگیری مبتنی بر تیم در علوم پزشکی)نفر سوم(

 یخشونت ها. وريان, اکرم تارورديان، مجید مجیدی مهرپرمرضا حسین آبادی، پروين آستی, آرزو ک .61

و رفتارهای مقابله ای انها در  خرم آباد یآموزش یمارستانهایه پرستاران شاغل اورژانس بیط کار علیمح

 ن کنگره ساالنه طب اورژانس. یز . هشتمیع خشونت آميقاو

ان يو عزت نفس دانشجو یکارآمد ن خودیارتباط ب ام دالوند. ی، پین آبادی، رضا حسین رئوفیشه   .60

 جامعه سالم .  یش سراسرين همای. دوم62خرم آباد سال  یدانشکده پرستار یپرستار

61. Asti P,Akbari S,  Pirdadeh biranvand S, hosseinabadi R, The effect of 
dill(Anethumgraveolens Line) seed  on thepostpartumhemorrahage after vaginal 

delivery. The National congress of woman health.  
61.  

 

 :یق پژوهشيعال

 پرستاری، سالمندان، خواب، طب مکمل

 :کتب

 6262ان پژوه، ي، انتشارات رو ی، ترجمه و گرد آوریمارستانیش بیپ یاورژانس ها سالمندان و مراقبت ها -6

 :مقاالت یسندگان و داورينو یت در شورايعضو

 يافته و مجله افالک  همکاری در داوری مقاالت 

 :ت در مجامعيعضو

  یعضو انجمن آموزش پزشک .66

  ی:ق عموميعال/ یعموم یها مهارت

 


