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 داخ انمهب 

 ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس صفحِ شخصی در

 سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاتق  

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

  ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(ارشذ کارشٌاسی .2

 5939-5931کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

 للجی پس ثبی جشاحی عول تحت ثیوبساى ای سیٌِ لَلِ کشدى خبسج اص ًبضی دسد ثش دسهبًی هَسیمی ٍ دسهبًی سشهب تَأم تأثیش ثشسسی

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( کارشٌاسی .3

  5931-5933دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارشناسی پرستاری 

 سجاد یاراحوذیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 هرتی :هرتثِ علوی

 s.yarahmadi000@gmail.com ایویل:

Yarahmadi.s@tak.iums.ac.ir 

 09163986637تلفي: 

 06633120140فکس: 

 ترٍجرد داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی-جادُ خرم آتاد 4خرم آتاد کیلَهتر  آدرس:

 



 
 

 

  رساوی پزشکی ي تامیه مىابع علمیمدیریت اطالع آيری،داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان،  معايوت تحقیقات ي فه

ف
 ٌ

ما
ه 

دی
ير

ر
13

97
 

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1397ماٌ  خرداد

  دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّاشرکت در 

 ُجشجبًی اسوبعیل سیذ خَاسصهطبّی رخیشُ طجی عظین کتبة دس سشطبى هفَْم ثشسسی آهَصضی کبسگب  

 5931 ُلشستبى پضضکی علَم داًطگب  

 5931 ضیشاص داًطگبُ -داًطجَیبى سٍاى ثْذاضت سشاسشی سویٌبس چْبسهیي 

 5931 آثبد خشم هبهبیی ٍ پشستبسی داًطکذُ هبهبیی ٍ پشستبسی ّبی تبصُ سشاسشی ّوبیص 

 ُ5931 ایشاى پضضکی علَم داًطگبُ -ایشاى دس پشستبسی آهَصش ٍاکبٍی کٌگش 

 5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق – تحَل سّجشی ٍ تغییش هذیشیت سویٌبس 

 5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -سالهت کبسافشیٌی ّبی فشصت سویٌبس 

 5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -سالهت کبسافشیٌی ّبی فشصت سویٌبس 

 ُ5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -داٍسی آهَصضی همذهبتی دٍس 

 5931 لشستبى داًطگبُ -داًطگبُ ٍ صٌعت تعبهل هلی ّوبیص پٌجویي 

 5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -استشس هذیشیت ٍ سٍاى سالهت سویٌبس 

 ُ5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -اکسل افضاس ًشم کبسثشد دٍس 

 5931-ایشاى کطبٍسصی ٍ هعبدى صٌبیع، ثبصسگبًی، اتبق پژٍّطی ٍ آهَصضی هَسسِ ًَآٍسی ٍ خاللیت سویٌبس  

 5931 لشستبى استبى ثبصسگبًی اتبق -دٍلت ّبی سیبست ثش تبثیشگزاسی سویٌبس 

 ُ5931 لشستبى پضضکی علَم داًطگبُ -تحمیك سٍش کبسگب 

 ُ5931 لشستبى پضضکی علَم داًطگبُ -پضضکی جبهعِ ای حشفِ حمَق ٍ لَاًیي دٍس 

 ُ5935 لشستبى پضضکی علَم داًطگبُ -دسهبًی هبیع دٍس 

 ُ5931 تْشاى-ایشاى دس دسد هطبلعِ ٍ ثشسسی اًجوي الوللی ثیي کٌگش 

 ُ5931 تْشاى -عشٍق ٍ للت الوللی ثیي کٌگش 

 تخصصی ٍ عوَهی صَست ثِ خذهت ضوي آهَصش سبعت 155 اص ثیص گزساًذى 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

 اسضذ کبسضٌبسی کٌکَس کطَسی سیضدُ ستجِ کست
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 سَاتق کاری 

 سَاتق تالیٌی 

 داخلی ثخص 33-33 سبل ٍ ccu ضفب ثیوبسستبى 

 هذًی ضْیذ ثیوبسستبى ثبص للت جشاحی یَ سی ای ثخص  33-31 سبل 

 در هقاطع زیر(سَاتق تذریس ( 

 آثبد خشم ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ 31-31 سبل

 لشستبى پضضکی علَم داًطگبُ ٍلت توبم علوی ّیئت عضَ

 تخصص  .1    

 کارشٌاسی ارشذ.2    

 ٍیژُ ّبی هشالجت داًطجَیبى ثبص للت جشاحی یَ سی ای کبسٍسصی 

 کارشٌاسی .3 

 ، سٍش تحمیك، ثشسسی هعبیٌبت فیضیکی 5ٍ2ٍ9دسٍس پشستبسی ثضسگسبالى ٍ سبلوٌذاى 

   ، کبسٍسصی ثشسسی هعبیٌبت فیضیکی5ٍ2پشستبسی ثضسگسبالى ٍ سبلوٌذاى کبسٍسصی اصَل ٍ فٌَى، کبسٍسصی 

 کارداًی .4    

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگا( 

 ّبی فَسیت پشسٌل پیطشفتِ ٍ پبیِ CPR کبسگبُ هذًی، ضْیذ ثیوبسستبى یَ سی ای دس پشستبسی ّبی هشالجت کبسگبُ: ّبی کبسگبُ سخٌشاى ٍ هذسس

 داًطگبُ ایوٌی کبسگبُ پضضکی، علَم داًطگبُ سٌجی اعتجبس ٍ ثبلیٌی حبکویت کبسگبُ اسالهی، آصاد داًطگبُ ًَیسی سفشًس ٍ پیطشفتِ سشچ کبسگبُ پضضکی،

 پضضکی علَم

  عٌَاى دقیق درج شذُ در اتالغ، تاریخ شرٍع ٍ اتوام(سَاتق اجرایی( 

  سَاتق پژٍّشی 

 اتذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 طرح ّای پژٍّشیب.

 ِللت جشاحی اص پس ثیوبساى دس ّب¬هخذس هصشف هیضاى ٍ دسد کٌتشل ثش تضسیمی ٍ خَساکی استبهیٌَفي تأثیش همبیس 
 عشٍلی-للجی ثیوبساى هذیشیتی-خَد ٍ دسًٍی لذست ثش پیگیش هشالجت ثشًبهِ تبثیش ثشسسی 

 ٍیتبهیي تبثیش ثشسسی c  ٍ دس البهت هذت جشاحی، اص ثعذ فیجشیالسیَى ثشٍص ثش 9 اهگب icu ٍ ثبص للت جشاحی ثیوبساى خستگی هیضاى 
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 پشستبسی داًطجَیبى فشاضٌبختی ٍ اًتمبدی تفکش هْبستْبی ثش هذاس هطکل تذسیس سٍش ثشسسی 
 آثبد خشم آهَصضی ثیوبسستبًْبی دس ضبغل پشستبساى سبصهبًی اعتوبد ٍ تعْذ ثش پشستبسی هذیشاى کٌٌذُ تَاًوٌذ سبختبسّبی ثیي استجبط ثشسسی 
 هبهبیی ٍ پشستبسی داًطکذُ عشٍلی للجی ثیوبساى سالهت اص هشالجت خَدتٌظیوی پشسطٌبهِ سٍاًسٌجی ٍ طشاحی 
 للجی پس ثبی جشاحی عول تحت ثیوبساى  ای سیٌِ لَلِ کشدى خبسج اص ًبضی دسد ثش دسهبًی هَسیمی ٍ دسهبًی سشهب تَام تبثیش ثشسسی 

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهشاٍر. د   

 هقاالت. ُ   

 فارسی           

 ِللت  تَاًجخطی ثشًبهِ  دس کٌٌذُ ضشکت عشٍلی  للجی ثیوبساى اطالعبتی سفتبس ّبی هَلفfa.html-76-1-http://ijrn.ir/article 
 

 اًگلیسی               

1. The combined effects of cold therapy and music therapy on pain following chest tube removal among 

patients with cardiac bypass surgery https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.01.006 

 

 هقاالتخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

 هلی .1   

 ثزس کتبى ثش سشطبى سٍدُ ثضسگ   شیتبث:  5931ٍ سشطبى خشم آثبد یطت سٌت ییداًطجَ یکٌگشُ هل  

 :5931 تْشاى کٌگشُ للت ٍ عشٍقضطویي 

The Effect of Music Therapy on Chest Tube Removal Pain in Heart Bypasses Surgery Patients  

 :5931تْشاى –کٌگشُ ثیي الوللی اًجوي ثشسسی ٍ هطبلعِ دسد ایشاى 

The effect of cold application on chest tube removal pain in heart bypasses surgery patients 

 

 تیي الوللی   .2   

 عالیق پژٍّشی 

 ٍیژُ ّبی هشالجت ٍ عشٍق ٍ للت ثیوبسیْبی صهیٌِ دس هطبلعِ

 کتة 

  شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هقاالتعضَیت در  
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 عضَیت در هجاهع 

 پشستبسی ًظبم سبصهبى عضَیت  

 آثبد خشم هبهبیی ٍ پشستبسی داًطکذُ پشستبسی في کویتِ عضَیت  

 َهبهبیی ٍ پشستبسی داًطکذُ سسبلت ٍ اّذاف ٍ تذٍیي کویتِ عض 

 عالیق عوَهیی عوَهی/ ّا هْارت 

  ICDL هذسن داسای

 …, END NOTE, SNAGIT جولِ اص هختلف ّبی افضاس ًشم ثب آضٌبیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


