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 داخ نامبه 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 13/4/97آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 .1394لرستان ،مهرماه  پزشکی علوم جراحی،دانشگاه داخلی گرایش پرستاری آموزش ارشد کارشناسی :ارشد کارشناسی .1

مقایسه تاثیرعطربهارنارنج وگیاه شمعدانی برمیزان اضطراب و شدت خستگی بیماران مبتال به سکته ی قلبی حاد به راهنمایی :نامه پایان

. سال فارغ جناب آقای دکترمحمد غالمی و اساتید مشاور : سرکارخانم دکتر شیرین حسنوند ، سرکارخانم دکتر افسانه بیرانوند 

 .1396آبان ماه  23التحصیلی 

 ،آبادان 1390جندی شاپوراهواز،مهرماه  پزشکی علوم پرستاری،دانشگاه: ارشناسیک .2

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 .1394 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پیشرفته. تحقیق روش 

 .1394 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پیشرفته. جستجوی کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات. و برشواهد مبتنی مکمل طب کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه .2و1 آمارمقدماتی کارگاه 

 .1396 لرستان پزشکی علوم دانشگاه. پرستاران درمیان افقی خشونت کارگاه 

 .1395.دزفول پزشکی علوم. مقاالت میت ساب کارگاه 

 .1395.دزفول پزشکی علوم مقاالت. سریع کردن پابلیش کارگاه 

 .1396 لرستان پزشکی علوم دانشگاه نرم درجنگ غیرعامل پدافند و زیستی کمیسیون( تهدیدات نوین) کارگاه 
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 پزشکی علوم دانشگاه سالمت درحوزه نرم جنگ و غیرعامل پدافند روانی و روحی سالمت( کمیسیون) درکارگاه 

 .1396 لرستان

 .1394 لرستان پزشکی علوم دانشگاه 2و1 آمارمقدماتی کارگاه 

 .1390 آبادان پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی باتاکیدبرموضوع زندگی های مهارت کارگاه 

 .1390 آبادان پزشکی علوم دانشگاه ریوی- احیاءقلبی مقدماتی کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه خوارزمشاهی عظیم درکتاب سرطان مفهوم کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه زالودرمانی کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ازبیوانفورماتیک بااستفاده کلونینگ کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه حجامت کارگاه 

 1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی های نامه آیین بررسی و تببین 

 1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ایران سنتی برداروهای باتاکید درایران داروها شناسی جریان کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه طبی ای سیرنگاشته کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه متاآنالیز و مرورسیستماتیک کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه مقدماتی تحقیق روش کارگاه 

 .1396 لرستان پزشکی علوم دانشگاه برشواهد مبتنی دانش کارگاه 

 .1395 لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمانی ارتباط کارگاه 

 1397علوم پزشکی تهران . اردیبهشت ماه  مقاالت. دانشگاهکارگاه نقد و داوری 

 افتخارات و جوایز 

 .1392 آبادان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده وپیراپزشکی پزشکی علوم همایش اولین برتر سخنران

 .1395 مهرماه لرستان پزشکی سرطان. علوم و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین برتر سخنران 

 1394 ارشد کارشناسی مقطع در التحصیالن فارغ اول رتبه 

 95-96 تحصیلی سال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه نمونه دانشجوی مسابقات دانشگاهی مرحله به راهیابی 

 .95-96 تحصیلی سال در دانشگاه نمونه دانشجوی عنوان کسب 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

  .پرستار بخش جراحی زنان و مردان بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد به مدت شش ماه 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان.دانشجویان ویژه.  1396 تحقیقات و برشواهد مبتنی مکمل طب درکارگاه تدریس  

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دانشجویان ویژه. 1395 درمانی ارتباط درگارگاه تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان .دانشجویان ویژه. 1396 مقدماتی تحقیق روش تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان .دانشجویان ویژه. 1395مقدماتی تحقیق روش تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان .دانشجویان ویژه. 1397 مروری مقاالت نگارش ی شیوه کارگاه در تدریس
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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان .دانشجویان ویژه.  1397 پیشرفته تحقیق روش درکارگاه تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان .دانشجویان ویژه. 1397 مددجو ایمنی درکارگاه تدریس

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 96تا  94ازسال  مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته مرکزی شورای عضو .  

 اکنون تا 96 سال از لرستان پزشکی علوم دانشگاه برشواهد مبتنی دانش علمی انجمن مرکزی شورای عضو . 

 95 مهرماه لرستان پزشکی علوم دانشگاه میزبانی به سرطان و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین اجرایی کارگروه. 

 95-96 درسال مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی  تحقیقات کمیته پویا  نشریه با همکاری. 

 1396 آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته باهمکاری سالمت ایستگاه برگزاری در مشارکت. 

  به مدت دوسال. 6/3/97عضو کمیته تدوین اهداف و رسالت دانشکده پرستاری و مامایی  ازتاریخ 

  عضو شورای سردبیری و هیئت تحریریه نشریه کافه دانش نو . صاحب امتیاز :انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی از

 تا اکنون. 97سال ابتدای 

   باهمکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی  96ارائه ژورنال کالب دانشجویی ویژه دانشجویان درسال

 خرم آباد .

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 قلبی ی سکته به مبتال بیماران خستگی شدت و اضطراب برمیزان شمعدانی گیاه و تاثیرعطربهارنارنج مقایسه .1

 پایان یافته (.–)طرح پایان نامه .مجری حاد

دانشگاه علوم پزشکی آبادان از دیدگاه بررسی میزان عوامل موثر برافت و رشد تحصیلی دانشجویان پرستاری  .2

 پایان یافته (. –)مجری  دانشجویان و اساتید

ی بررسی ارتباط بین استفاده آسیب زا از گوشی های هوشمند و سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشک .3

 پایان یافته (. –)مجری لرستان

پایان  –)مجری 1394یمی شهرستان خرم آباد درسال بررسی میزان حساسیت اخالقی پرستاران بیمارستان شهیدرح .4

 یافته (.

د بررسی  ارتباط بین حساسیت اخالقی و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهی .5

 پایان یافته (.–)همکار اصلی 1395 مدنی شهرستان خرم آباد درسال

عوامل مرتبط با آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بررسی خستگی ناشی از کیفیت زندگی کاری و برخی  .6

 دردست اجرا (. –مجری )96-97پزشکی لرستان در سال تحصیلی 

ن پایا –لرستان)مجری  پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان برخودکارامدی همتایان ازطریق یادگیری تاثیر .7

 یافته (.

 ردست اجرا(د-یائسه )همکاراصلیتاثیرعصاره دانه شنبلیله برعملکرد جنسی زنان  .8

ان بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آباد .9

 پایان یافته(. –و مقایسه آن درخانواده های تک فرزندی و چندفرزندی )همکاراصلی 



 
 

4 
 

 1397ماه  خرداد رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعدانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

 . همکار ان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستانتاثیرالگوی یادگیری در حد تسلط برصالحیت بالینی دانشجوی .10

 اصلی )دردست اجرا (.

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

کمال با  ی والدینفرزند پرور یها سبک ،الهامی س ، محمودی ن ، بان م ، سروندیان س. رشیرزادگان طاهری  ن ،.1

مامایی و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  –. فصلنامه پرستاری  گرایی در دانشجویان خانواده های تک فرزند و چند فرزند

 اکسپت شده .کردستان . 
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بررسی اثر زنجبیل درکنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی . اولین کنگره ملی دانشجویی طب  .شیرزادگان ر .2

 .95مهرماه .)پوستر(. سنتی و سرطان 

بررسی تاثیر روش های مختلف طب مکمل بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی  .شیرزادگان ر.3
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Effectiveness of green tea for  Karami F. ,RShirzadegan  A, Gholami M, Hossein Hossein Pour 4

the prevention and treatment of prostate Cancer.N. C.T.M. C2016.Poster. 

, Razieh ShirzadeganPooya Seydi Chegeni, Fatemeh zeinali, Amir Hossein Hossein Pour,  .5

Mohammad Gholami. The effect of Short and long-term   aromatherapy on stress and anxiety in 

patients with cancer. N. C.T.M. C2016.Poster. 
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Congres the South West Reation 2017. Poster. 
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سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه . شیوع افسردگی در مبتالیان به دیابتبررسی میزان  شیرزادگان ر..7

 . پوستر.1396 دزفول-جنوب غرب کشور

 .2ع تاثیر مصرف مکمل زنجبیل برشاخص های قند و چربی خون در بیماران مبتال به دیابت نور . شیرزادگان .8

 پوستر.. 1396دزفول -سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور
 rdThe effect of music therapy on chronic pain in patients with cancer. 3 .et al.Shirzadegan R .9

Research Congres the South West Reation 2017. Poster. 

سومین کنگره  .تاثیر طب فشاری بر کاهش تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی  .رشیرزادگان  .10

 . پوستر.1396دزفول -پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور

 روی شنبلیله دانه عصاره تأثیر ، غالمی م . شمسی ع ، نورالهی ح ، حسین پور ا .شیرزادگان ر،  فکرمی .11

دزفول -سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور .دیابتیک پره و دیابتیک بیماران قندخون

 پوستر.. 1396

 دیابت به مبتال افراد قندخون برسطح عضالنی سازی تاثیرآرام ، بیرانوند ا.، غالمی مشیرزادگان ر نورالهی ح ،.12

 پوستر.. 1396دزفول -سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور .2و1 نوع

سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب  .غالمی م ،، شمسی ع ، حسین پور ا شیرزادگان ر،  فکرمی  .13

 . پوستر.1396دزفول -غرب کشور

 فیبریالسیون از پیشگیری بر- 3 امگا مکمل تاثیر ،آزادبخت ر.شیرزادگان ر،  فحسین پور ا، غالمی م، کرمی . 14

-قلب . سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور جراحی از بعد بالینی پیامدهای و دهلیزی

 پوستر.. 1396دزفول 

تأثیر عصاره دارچین بر شاخص های انترو پومتریک  .شیرزادگان ر، ،امرایی م ، کرمی ف  شمسی ع،غالمی م .15

دزفول -سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور .دایابتیک تیپ دو: مطالعه مروریبیماران 

 پوستر.. 1396

 .یک مطالعه مروری سیستماتیک :تاثیر سواد سالمت بر خودکارآمدی بهداشت دهان و دندان .شیرزادگان ر .16

 .1395. پژوهشی ساالنه علوم پزشکی سمنانهمایش  ملی ارتقای سالمت دهان و دندان  خانواده: سومین همایش 

 پوستر.

همایش  ملی ارتقای سالمت دهان و  .( درکودکان : یک مطالعه مروریBruxismدندان قروچه ) .شیرزادگان ر .17

 پوستر.. 1395دندان  خانواده: سومین همایش پژوهشی ساالنه علوم پزشکی سمنان .

اولین همایش ملی جنگ نرم و پدافند  .گوشی های هوشمند و سالمت روانارتباط بین اعتیاد به  .شیرزادگان ر .18

 .96. اردیبهشت  سخنرانی.غیرعامل درحوزه سالمت

اولین همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیرعامل درحوزه  .بیوتروریسم و پدافندغیرعامل .شیرزادگان ر .19

 .96. اردیبهشت  سخنرانیسالمت.

اولین  .گامی درجهت ارتقاء سالمت جامعه براساس پدافندغیرعاملدمانسزودرسبینی پیش .شیرزادگان ر .20

 .96. اردیبهشت  سخنرانیهمایش ملی جنگ نرم و پدافند غیرعامل درحوزه سالمت.
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( برنشانه های جسمی بیماران مبتال به مولتیپل Aquatic Exerciseتاثیر برنامه تمرین درآب ) .شیرزادگان ر .21

اولین کنگره  ملی علوم نوین و بیماری ها و نهمین کنگره داخلی کمیته  .: مرورسیستماتیک(  MSاسکلروزیس )

 پوستر..  95. اسفند ماه  تحقیقات دانشجویی
The effect of Short term aromatherapy on anxiety in patients with Acute  .et al.Shirzadegan R .22

coronary syndrome: Reviews Sistematic.1 st National Congress of Modern Science and 

Disease.Poster.                                                                                                                                     
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 عالیق پژوهشی 

 رایحه درمانی /و ...ان دارویی / مکمل / گیاهطب  

 کتب 

 ، ژهوی های دربخش پرستاری مراقبت بالینی راهنمای. ف بهاروند ر، شیرزادگان ، ا حسنوند ، ن حسنوند ، م ناظر 

 .1396، پروژه رویان ، تهران

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 96اسفند-آبادان – کشور غرب جنوب پژوهشی دانشجویی کنگره چهارمین ای داورمکاتبه 

 95 مهرماه– آباد خرم– وسرطان سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین علمی کمیته 

 مدانه-پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشوراتبه ای نوزهمین کنگره مکداور  

 و پیراپزشکی علوم پزشکی کردستانمامایی –دانشکده پرستاری داورمجله  

 

 عضویت در مجامع 

 در انجمن اورووژی ایرانعضویت  

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 آثار ادبیمطالعه  
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