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 داخ نامبه 

 ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس صفحِ شخصی در

 سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاتك  

 صیلی() عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحفَق تخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ 

 6931 -ػلَم پسؼىی ؼْیذ ثْؽتی -پرظتبری: ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

طراحی ٍ اجرای ظیعتن پؽتیجبى تصوین ثبلیٌی در گسارغ ًَیعی پرظتبری ثر اظبض : )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ 

 ِ ثٌذی هرالجت ّبی ثبلیٌی در ثخػ للت هروس آهَزؼی درهبًی ؼْیذ رحیوی ؼْر خرم آثبد: الذام پصٍّیظیعتن طجم

 هؽبروتی

 خبًن دوتر هرین رظَلیاستاد راٌّوا: 

 دوتر رضب وبؼف لرثبى پَر  -دوتر هٌصَرُ زاغری تفرؼی -دوتر َّهبى هٌَچْریاساتیذ هشاٍر: 

 خذیجِ حیذری زادًُام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیار :هرتثِ علوی

 heidai_khh@yahoo.com یویل:ا

 06633336151تلفي: 

 06633336151فکس: 

 هرکس آهَزشی درهاًی شْیذ رحیوی خرم آتاد  آدرس:
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 6931 -ػلَم پسؼىی ؼْیذ ثْؽتی -پرظتبری: سال فارغ التحصیلی( ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ،ارشذ کارشٌاسی.3

ثررظی تبثیر ٍرزغ ّبی تٌفعی ) لت غٌچِ ای ( ثر ػولىرد ریَی جبًجبزاى ؼیویبیی : )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ 

 6936-31ؼْر خرم آثبد 

 خبًن ًیرُ ثراّیویاستاد راٌّوا: 

  دوتر حویذ ػلَی هجذآلبی  -ظراثی آلبی لْریاساتیذ هشاٍر: 

 6931 -ػلَم پسؼىی لرظتبى  -پرظتبری: ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(کارشٌاسی.4

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(کارداًی.5

 شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا

 6931تْراى  -ثیوبرآؼٌبیی ثب هجبًی ٍ اظتبًذاردّبی ثرًبهِ ثیوبرظتبى دٍظتذار ایوٌی 

 6931وردظتبى  -( RCAتحلیل ریؽِ ای ٍلبیغ )

 6933تْراى  -آؼٌبیی ثب اظتبًذاردّبی ارزؼیبثی

 6931تْراى  -هویسی ثبلیٌی

  6931تْراى  -التصبد همبٍهتی –ّن اًذیؽی اظبتیذ ثعیجی 

 6939تْراى  -ترثیت ارزیبة وؽَری اػتجبرثخؽی

 6931خرم آثبد  –ارزؼیبثی ثبلیٌی 

 6936تْراى  -رثیت ارزیبة وؽَری حبوویت ثبلیٌیت

 6931پرداخت هجتٌی ثر ػولىرد اَّاز 

 6931تْراى  -پرداخت هجتٌی ثر ػولىرد

EFQM –  6933اَّاز 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

 6933 وؽَریثرگسیذُ هذیر پرظتبری 

 6931رتجِ اٍل آزهَى دوترای پرظتبری داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی 

 6936ظبل  ًوًَِرظتبر پ



 
 

 

 رساوی پزشکی ي تامیه مىابع علمی مدیریت اطالعآيری، داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان،  معايوت تحقیقات ي فه

ف
 ٌ

ما
ه 

دی
ير

ر
79

31
 

 100http://sci.lums.ac.ir-23302123تلفن:  

Email: sci@lums.ac.ir  

 7931ماٌ  خرداد

 6933 ًوًَِ ظبل هذیر پرظتبری

 6933 ًوًَِ ظبل هذیر پرظتبری

 6933 ًوًَِ ظبل هذیر پرظتبری

 6931 ًوًَِ ظبل هذیر پرظتبری

 6931 ًوًَِ ظبل پرظتبر

 6933هرثی ًوًَِ ظبل 

 6936داًؽجَی ًوًَِ ظبل 

 6931داًؽجَی ًوًَِ ظبل 

 سَاتك کاری 

 سَاتك تالیٌی 

 6933زایوبى ثیوبرظتبى تبهیي اجتوبػی خرم آثبد   –ر ثخػ زًبى ظبل پرظتب 6

 6931-6931هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر خرم آثبد  ICUظبل پرظتبر ثخػ ظَختگی ٍ  9

 6931-6939ٍ ظَپرٍایسر ثبلیٌی هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر خرم آثبد  ICUظبل ظرپرظتبر ثخػ  1

 در هماطع زیرسَاتك تذریس () 

 فَق تخصص.1   

 تخصص.2 

 وبرآهَزی ّبی داخلی جراحی داًؽجَیبى ارؼذ پرظتبری

 (ICUوبرآهَزی ّبی ٍیصُ )

 وبرآهَزی ّبی ثررظی ٍضؼیت ظالهت

 کارشٌاسی ارشذ.3 

 اصَل ٍ فٌَى پرظتبری

 1-6وبرآهَزی ّبی داخلی جراحی 
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 (ICUوبرآهَزی ّبی ٍیصُ )

 وبرآهَزی ّبی ثررظی ٍضؼیت ظالهت

 اسیکارشٌ.4 

 کارداًی.5  

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگا( 

 6933 هبهبیی خرم آثبدپرظتبری داًؽىذُ پرظتبری  3ترم جْت داًؽجَیبى  -رٍزُ 6 -ایوٌی ثیوبروبرگبُ 

 6931خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 1 -آهَزغ ثحراى

 6931پرظتبری داًؽىذُ پرظتبری ؼْیذ ثْؽتی تْراى  جْت داًؽجَیبى ارؼذ -رٍزُ 9 -وبرگبُ رٍغ تحمیك

 6931داًؽجَیبى ارؼذ پرظتبری داًؽىذُ پرظتبری ؼْیذ ثْؽتی تْراى  -رٍزُ 9 -رٍغ تحمیك

 6939خرم آثبد  -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -ّفت هحَر تذٍیي ثرًبهِ اظتراتصیه

 6939آثبد  خرم -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -هؼرفی ٍ اّویت اػتجبر ثخؽی

 6939خرم آثبد  -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -آهَزغ تَجیْی اػتجبر ثخؽی

 6939خرم آثبد  -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -تحَل ًظبم ظالهت

 6939خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -تریبش 

RCA-FMEA- 9 6939خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 

 6931خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -ریَی پیؽرفتِجی ء للاحیب

 6931خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -وٌترل ػفًَت

 6931خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -ایوٌی ثیوبر ٍ هذیریت خطر

 6931خرم آثبد  -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -هذیریت ثحراى

 6931خرم آثبد  -هذیراى ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -جری در اػتجبر ثخؽیرّ

 6936خرم آثبد  -وبرؼٌبظبى هذارن پسؼىی اظتبى لرظتبى -رٍز 6 –ًمػ هذارن پسؼىی در حبوویت ثبلیٌی 

 6936خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 6 -ًمػ هذارن پسؼىی در اػتجبر ثخؽی



 
 

 

 رساوی پزشکی ي تامیه مىابع علمی مدیریت اطالعآيری، داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان،  معايوت تحقیقات ي فه

ف
 ٌ

ما
ه 

دی
ير

ر
79

31
 

 100http://sci.lums.ac.ir-23302123تلفن:  

Email: sci@lums.ac.ir  

 7931ماٌ  خرداد

  6936خرم آثبد  -هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى -رٍز 9 -تحمیك ثبلیٌی آؼٌبیی ثب هجبًی اصَل رٍغ

 6936هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى ثیوبرظتبى اهبم خویٌی )رُ( ثرٍجرد  –وبرگبُ حبوویت ثبلیٌی 

 6936هذیراى پرظتبری ٍ پرظتبراى ثیوبرظتبى اهبم ػلی )ع( ازًب  –وبرگبُ حبوویت ثبلیٌی 

 6933ظرپرظتبراى ثیوبرظتبى ؼْیذ چوراى ثرٍجرد  -رٍزُ 6 -ًساوبرگبُ هرالجت ّبی آًفَال

 

  عٌَاى دلیك درج شذُ در اتالغ، تاریخ شرٍع ٍ اتوام(سَاتك اجرایی( 

 تب وٌَى 6931هؼبٍى درهبى هروس آهَزؼی درهبًی ؼْیذ رحیوی خرم آثبد  

 6931ثعتِ تحَل ظالهت  3هؽبٍر رئیط داًؽگبُ در 

 6931-6931ارزیبة اػتجبر ثخؽی ظبل  9

 6936-6931ظبل ارزیبة وؽَری حبوویت ثبلیٌی  1

 6939-6936ظبل هذیر پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لرظتبى  9

 6931ظبل وبرؼٌبض هعئَل حبوویت ثبلیٌی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لرظتبى  6

 6933-6931ظبل هذیر پرظتبری هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر خرم آثبد  1

 6931-6931هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر خرم آثبد ظبل لبئن همبم هذیر پرظتبری  6

 6931-6939ٍ ظَپرٍایسر ثبلیٌی هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر خرم آثبد  ICUظبل ظرپرظتبر ثخػ  1

 6933ظبل هعئَل اتبق پراتیه داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی خرم آثبد  6

 

  سَاتك پژٍّشی 

 اتذاعات ٍ اختراعات الف.

 CCC(Clinical Care Classification) ثر اظبض اظتبًذارد  پرظتبری طراحی ٍ تْیِ ًرم افسار گسارغ ًَیعی

 طرح ّای پژٍّشی ب.

طراحی ٍ اجرای ظیعتن پؽتیجبى تصوین ثبلیٌی در گسارغ ًَیعی پرظتبری ثر اظبض ظیعتن طجمِ ثٌذی هرالجت ّبی ثبلیٌی در ثخػ للت 

 6931 ظتبى ؼْیذ رحیوی خرم آثبد: الذام پصٍّی هؽبروتی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ ثْؽتی تْراىثیوبر
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 6931 اػتجبرظٌجی هطت پسؼىبى ؼْرظتبى خرم آثبد ٍ اػتجبرظٌجی آزهبیؽگبُ ّبی تؽخیص طجی ٍ پبتَثیَلَشی خصَصی اظتبى لرظتبى

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج

 اهِ ّا ٍ رسالِ ّا پایاى ً ُهشاٍر. د

تبثیر ظبوؽي ثبز ٍ ثعتِ ثر هیساى ثرٍز پٌَهًَی ٍاثعتِ ثِ ًٍتیالتر ٍ ٍضؼیت ّوَدیٌبهیه در  -پرظتبریهمطغ ارؼذ پبیبى ًبهِ خبرجی داٍر 

 6931ثیوبراى ثعتری در ثخػ هرالجت ٍیصُ 

بلیٌی پیؽگیری از پٌَهًَی ٍاثعتِ ثِ ًٍتیالتَر ثِ دٍ رٍغ ثررظی همبیعِ ای آهَزغ راٌّوبی ث -همطغ ارؼذ پرظتبریپبیبى ًبهِ خبرجی داٍر 

   6931چْرُ ثِ چْرُ ٍ وبرگبّی ثرداًػ ٍ ػولىرد پرظتبراى ؼبغل در ثخػ هرالجت ّبی ٍیصُ 

 

 هماالت. ُ

 فارسی

 ثررظی تبثیر ٍرزغ ّبی تٌفعی ثر ػولىرد ریَی جبًجبزاى ؼیویبیی  .1

 اًگلیسی

1. Effect of electronic report writing on the quality of nursing report recording 

2. Nurses’ perception of the challenges in the use of the electronic nursing documentation system  

 

 هماالت خالصِچاج ارائِ ٍ . ٍ

 هلی  .1

 – ارزیبثی خطر ایوٌی ٍ ثالیب در ثیوبرظتبى ّبی هٌبطك حبدثِ خیس اظتبى لرظتبى -ّفتویي وٌگرُ ثیي الوللی ظالهت در حَادث ٍ ثالیب 

 6931دی هبُ  -تْراى

ثْوي  -تْراى -ارد ًبؼٌبختِتبثیر ثرپبیی ثیوبرظتبى ّبی صحرایی در ثیوبری یبثی هَ -ؼؽویي وٌگرُ ثیي الوللی ظالهت در حَادث ٍ ثالیب

6939 

 -در آهبدگی ٍ همبثلِ ثب حَادث غیرهترلجِ GISًمػ ظیعتن  -پٌجویي وٌگرُ ثیي الوللی ثْذاؼت ، درهبى ٍ هذیریت  ثحراى در حَادث ٍ ثالیب

 31ثْوي  -تْراى

ت ؼغلی پرظتبراى هروس آهَزؼی درهبًی ثررظی هیساى رضبی -ظویٌبر ظراظری اًطجبق خذهبت ثْذاؼتی درهبًی ثب هَازیي ؼرع همذض اظالم

 31اردیجْؽت  -خرم آثبد -6933ؼْذای ػؽبیر ثْوي 

http://www.ephysician.ir/index.php/browse-issues/2017/10/836-5439
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ثررظی ٍ همبیعِ هیساى آگبّی وبروٌبى ٍ ثیوبراى هروس  -ظویٌبر ظراظری اًطجبق خذهبت ثْذاؼتی درهبًی ثب هَازیي ؼرع همذض اظالم

 ) ظخٌراًی( 31اردیجْؽت  -خرم آثبد -ثعتریآهَزؼی درهبًی ؼْذای ػؽبیر در ارتجبط ثب احىبم ؼرػی ثیوبراى 

 31اردیجْؽت  -خرم آثبد -خطبّبی پسؼىی ٍ ّسیٌِ ّبی درهبًی -دٍهیي ّوبیػ ظراظری پیؽگیری از خطبّبی پسؼىی

 31اردیجْؽت  -خرم آثبد -وبّػ خعتگی، وبّػ خطبی پسؼىی -دٍهیي ّوبیػ ظراظری پیؽگیری از خطبّبی پسؼىی

 -داخلی  ICUثررظی تبثیر وبّػ ظبػت وبری ایٌترى ّب ثر خطبّبی جذی پسؼىی در ثخػ  -خطبّبی پسؼىی اٍلیي ّوبیػ پیؽگیری از

 ) ظخٌراًی(31اردیجْؽت   -خرم آثبد

 -ولىرد ریَی جبًجبزاى ؼیویبییثررظی تبثیر ٍرزغ ّبی تٌفعی ثر ػ -سهي ثب تبویذ ثر پیؽگیری ٍ درهبىظویٌبر ظراظری ثیوبری ّبی ه

 ) ظخٌراًی(39اظفٌذ  -تْراى

 6931خرداد  -تْراى -هَاًغ ارتجبطی -ّوبیػ داًؽجَیی پرظتبر ٍ ارتجبط
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آرر  -تْراى -ثررظی تبثیر ٍرزغ ّبی تٌفعی ثر غولىرد ریَی جبًجبزاى ؼیویبیی -اٍلیي وٌگرُ ثیوبری ّبی ریَی، هرالجت ّبی ٍیصُ ٍ ظل

 ) ظخٌراًی( 31

 عالیك پژٍّشی 

 ٌیوبرآزهبیی ثبلی

 الذام پصٍّؽی

 التصبد درهبى

 ایوٌی تیوار

 تحراى

 کتة 

 (1-6لَاًیي ٍ ضَاثط هَرد اظتٌبد در حَزُ درهبى داًؽگبُ ّبی ػلَم پسؼىی )جلذ

 عضَیت در شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هماالت 

 6936 -خرم آثبد  –وٌگرُ ظراظری پیؽگیری از خطبّبی پسؼىی 

 عضَیت در هجاهع 
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 100http://sci.lums.ac.ir-23302123تلفن:  
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 7931ماٌ  خرداد

 عوَهیعالیك ی عوَهی/ هْارتْا 

 (ICU) هرالجت ّبی ٍیصُ

 هذیریت

 ثرًبهِ ریسی اظتراتصیه 

 ثرًبهِ ریسی ػولیبتی

 آهبر

 هذیریت خطر ٍ ثالیب

 ثحراى

 ایوٌی ثیوبر

 درهبًی ثیوبرظتبى ّب -آهَزؼی اػتجبرثخؽی

 


