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 ،06/06/626آخرین به روزرسانی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 
 ) پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران پرستاری ، دانشگاه علوم دکتری تخصصی : -

6206-6262 ) . 

o تجربه تعلق پذیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری : یک مطالعه تلفیقی  عنوان رساله : 

 . ( 6201 -6206 احی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان )جر –پرستاری داخلی کارشناسی ارشد :  -

o  اثیر ماساژ پشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتال به پرفشاری بررسی ت: پایان نامه عنوان

 خون اولیه

 . ( 6202-62،6 )پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان  :کارشناسی  -

 

 : شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .6

 
 تحقیقات گیاهان داروئی(. دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته. .6

 (.دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی .برنامه ریزی آموزشی و تهیه طرح درس .3

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. ارزشیابی دانشجو. .2

 روشها ومهارتهای نوین تدریس. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. .6

 (.دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی های آموزشی.ارزیابی درونی گروه  .5

 (.دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی آموزش منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال. .1

 جستجوی پیشرفته در منابع اینترنتی . دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. .،

0. End  Note. (ستان )مرکز توسعه آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی لر 

 .دانشگاه علوم پزشکی لرستان اخالق پزشکی. .6

 تحقیقات گیاهان داروئی رازی (مرکز  داروئی بومی استان وکاربردهای آن )آشنائی با گیاهان  .60

 ات گیاهان داروئی رازی (تحقیقمرکز  ) آشنائی مقدماتی با طب سنتی .66

 (.ه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکیدانشگا تهیه طرح درس. برنامه ریزی درسی و .63

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانرایحه درمانی ،  .62
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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان تکنیک های تنفسی در یوگا ، .66
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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان (،3مرور متون به روش ماتریکس ) .35

 تربیت اسالمی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان .31

 وری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستانگراندد تئ .72
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 ...و  .20

 تأییدیه ها و مجوز ها .3

 :افتخارات و جوایز

 
 پرستاری کارشناسی مقطعرتبه اول  -

  از بین هم ورودی ها دوره دکتریدانشجویان رتبه اول آزمون جامع  -

 6261 پژوهشگر شایسته تقدیر -

 6261 پرستار نمونه -

 

 : سوابق بالینی
 یک سال(به مدت )بخش جراحی    -

 یک سال(به مدت  )بخش نورولوژی   -

 

 :سوابق تدریس
 (مربی بالینی،  6206لغایت  6202دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ) از  -

 ، هیئت علمی( 6206لغایت  6201د ) از دانشکده پرستاری و مامایی خرم آبا -

 (، حق التدریس 6266لغایت  6260کده پرستاری و مامایی سنندج )از دانش -

 (، حق التدریس 6266لغایت  6260)از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد سنندج -

 تا کنون ( 6262دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ) از اسفند  -

 



 

 بالینی :  دروس تدریس 
 (   6تا  6) کارورزی در عرصه داخلی جراحی -

 ( 2تا  6) کارآموزی داخلی جراحی  -

 کارآموزی مقدمه ای بر داخلی جراحی  -

  مهارت های پرستاری کارآموزی اصول و  -

 کارآموزی بررسی وضعیت سالمت -

 کارآموزی فارماکولوژی بالینی -

 کارورزی در عرصه پرستاری در فوریتها  -

 تکارورزی مدیری -

 اینترشیپیکارورزی  -

 پرستاری بیماری های شایع در ایران -

 جراحی ) کارشناسی ارشد( –پرستاری اختالالت حاد داخلی  -

 (جراحی ) کارشناسی ارشد –پرستاری اختالالت مزمن داخلی  -

 )کارشناسی ارشد( در آن طب مکمل و نقش پرستار -

 

 :نظری دروس تدریس
اصول و فنون مامایی پرستاری ،  مهارت های(، اصول و  6و 3،2حی ) پرستاری داخلی جرا: کارشناسی  -

بررسی وضعیت اخالق ،پرستاری در منزل ، آموزش به مددجو ، ،  ماماییداخلی جراحی  فیزیوپاتولوژی،

  سالمت و ... 

، ، پرستاری مراقبتهای ویژه پرستاری و روابط حرفه ای : نظریه های پرستاری ، اخالق کارشناسی ارشد -

 ، آموزش به مددجو ، طب مکمل و نقش پرستار در آن  جراحی -داخلی حاد اختالالتپرستاری 

  -:  دکتری -

 
 

 برگزاری کارگاه 

 
 )ویژه دانشجویان(، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان6مهارتهای زندگی -

 زشکی لرستان) ویژه دانشجویان(، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پ3مهارتهای زندگی -

 ، بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد6 و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار اخالق پرستاری -

 ، بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد3اخالق پرستاری و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار  -

 لرستان(، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی )ویژه پرستاران استاناخالق در پرستاری  -

 ، بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد6اخالق پرستاری و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار  -

 ارتباط با بیمار . معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -



 

( ، دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه ، دانشکده پرستاری و 6برنامه کارگاه برنامه ریزی درسی و طرح درس ) -

 د بهشتیمامایی شهی

( ، دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه ،دانشکده پرستاری و 3برنامه کارگاه برنامه ریزی درسی و طرح درس ) -

 مامایی شهید بهشتی

 بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد استراتژیهای نوین تدریس در آموزش بالینی ، مربیان بالینی ،  -

 ، بیمارستان شهدای عشایر خرم آباداری و مامایینی ، مربیان بالینی ، دانشکده پرستلیارزشیابی با -

 اصول مربیگری ، دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشکده پرستاری و مامایی -

 درمانی شهید رحیمی-زخم فشاری ) ویژه پرستاران استان( ، تاالر ابن سینای مرکز آموزشی -

 مایی خرم آبادزخم فشاری ) ویژه دانشجویان استعداد درخشان(، دانشکده پرستاری و ما -

 

 
 

 سوابق اجرایی 
 .6202بیماریهای مزمنهای سراسری  عضو کمیته اجرایی همایش -

 (6206-6202دانشکده پرستاری مامائی ) یبالین کارشناس امور -

 (6206 -،620دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) از  EDCهمکار در  -

 6206وهای گیاهی عضو کمیته علمی کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و دار -

 6206عضو کمیته اجرایی کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی  -

 (6206) موزشی ارتباط با بیمارآدبیر علمی کارگاه  -

 ( 6266از خرداد ) پرستاری و مامایی بالینی دانشکده مدیر امور -

 (6266) از فروردین پرستاری و مامایی عضو شورای آموزشی دانشکده  -

 (6266از عضو شورای پژوهشی دانشکده )  -

 (6266ازعضو شورای پژوهشی گروه پرستاری ) -

 (6261عضو کمیته اخالق دانشکده ) از سال  -

 (6261گاه علوم پزشکی لرستان ) از عضو کارگاه گروه آموزش مجازی دانش -

 (6261) از آذر  دانشگاه علوم پزشکی لرستان مسئول بسته آموزش مجازی -

 

 ژوهشی سوابق پ

 :طرح های پژوهشی 
مقایسه تاثیر بازتوانی از طریق ویزیت در منزل و مراقبت از راه دور بر خودکارآمدی بازتوانی قلبی بیماران  .6

CABG مجری و در حال اجرا( و بار مراقبین خانوادگی آنان (   

خش های ویژه ررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر تاب آوری و سالمت عمومی پرستاران بب .3

 ) همکار و در حال اجرا(بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد



 

 بررسی رابطه عدم قطعیت با افسردگی ، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران سرطانی ) همکار و در حال اجرا( .2

 ) مجری ، در حال اجرا(دارای تراکئوستومی در منزل تجارب مراقبین خانوادگی از بیمار .6

در عملکرد  یخودکارآمدهمدلی و  بر یپرستار انیبا استفاده از زوج دانشجو یشارکتم یریادگی ریتاث .5

 ) مجری ، در حال اجرا(ینیبال

 کارشناسی چهارم و سوم سال دانشجویان بالینی محیط در شده درک استرس و پذیری تعلق ارتباط بررسی .1

 ) مجری ، در حال اجرا(پرستاری

 های محیط در مدنیت از لرستان پزشکی علوم انشگاهد پرستاری و دانشجویان مدرسین ادراک .،

 ( اجرا دانشگاهی)مجری ، در حال 

تجربه دانشجویان و مدرسین پرستاری از حضور دانشجویان با پایه بهیاری در آموزش دوره کارشناسی )  .0

 همکار ، اتمام یافته(

یمارستان های آموزشی دانشگاه بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه ب .6

 (اجرا) همکار، در حال  6265علوم پزشکی لرستان در سال 

نارنج وگیاه شمعدانی برمیزان اضطراب و شدت خستگی بیماران مبتالبه  بهار بررسی مقایسه ی تاثیرعطر .60

 ) همکار ، اتمام یافته(سکته ی قلبی حاد

و برخی عوامل پیش گویی کننده ) همکار ، در  سکته مغزی فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به .66

 حال اجرا(

 در عملکرد خودکارآمدی تلفن همراه بر آموزش فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی باررسی تاثیر ب .63

 ( اتمام یافته) مجری ،  بالینی و خالقیت دانشجویان پرستاری در کارورزی عرصه مراقبت ویژه

مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی  ترجمه و اعتباریابی .62

 ) مجری ، در حال اجرا( بیمارستان های استان لرستان

تجربیات مربیان و دانشجویان از حضور دانشجویان با پایه بهیاری در فرایند آموزش دوره کارشناسی  .66

 پرستاری ) همکار ، در حال اجرا(

 یر ی دانشجویان کارشناسی پرستاری  ) مجری ، اتمام یافته (تجارب تعلق پذ .65

 ترجمه و انطباق فرهنگی مقیاس تجربه تعلق پذیری محیط بالینی ) مجری ، اتمام یافته( .61

بررسی تاثیر یک شیوه نوین آموزشی بر میزان تفکر انتقادی دانشجویان  علوم پزشکی لرستان در سال  .،6

 )همکار ، اتمام یافته( . ،620

رسی فراوانی افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان و بر .60

 مامایی خرم آباد ) همکار ، اتمام یافته ( _اعضا هیئت علمی دانشکده پرستاری 

ریوی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتال به بیماریهای انسدادی مزمن تاثیر تکنیکهای نو توانی تنفسی بررسی  .66

 )مجری( ،620بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد در سالمراجعه کننده به درمانگاه 

، پرستار و پزشک در  وادهنمار،خایب دگاهیبه صرع از د انیمبتال یآموزش یتهایلووا ی مقایسه ایبررس .30

 ( .، اتمام یافته  )مجری ،620شهر خرم آباد در سالهای   مارستانیب و کودکان اعصاب یبخشها

 



 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره  .6

 

  استاد راهنما -

مقایسه تاثیر بازتوانی از طریق ویزیت در منزل و مراقبت از راه دور بر خودکارآمدی بازتوانی قلبی بیماران  -

CABG دانشجو :فروزان گوهری ، پرستاری مراقبت ویژه( و بار مراقبین خانوادگی آنان ( 

 -سعید دارایی، پرستاری داخلی ) دانشجو : دارای تراکئوستومی در منزل خانوادگی از بیمار تجارب مراقبین -

 (جراحی

در عملکرد  یخودکارآمدهمدلی و  بر یپرستار انیبا استفاده از زوج دانشجو یمشارکت یریادگی ریتاث -

 (جراحی -مریم کمالی، پرستاری داخلی ) دانشجو : ینیبال

دانشگاهی )  های محیط در مدنیت از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری نو دانشجویا مدرسین ادراک -

 (جراحی -، پرستاری داخلی دانشجو : مریم محمدی پور

 در عملکرد خودکارآمدی تلفن همراه بر آموزش فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی باررسی تاثیر ب  -

، پرستاری ) دانشجو : مینا رنجبر ه مراقبت ویژهبالینی و خالقیت دانشجویان پرستاری در کارورزی عرص

 (. اتمام یافتهمراقبت های ویژه

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی  -

 (. اتمام یافته، پرستاری مراقبت های ویژه ) دانشجو : فاطمه بهرامی بیمارستان های استان لرستان

 

 استاد مشاور  -

ررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر تاب آوری و سالمت عمومی پرستاران بخش های ویژه ب -

 ) دانشجو : لیال لک ، پرستاری مراقبت ویژه( بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد

ماران مبتالبه نارنج وگیاه شمعدانی برمیزان اضطراب و شدت خستگی بی بهار بررسی مقایسه ی تاثیرعطر -

 (جراحی -، پرستاری داخلی سکته ی قلبی حاد ) دانشجو : راضیه شیرزادگان

 کوهدشت: شهرستانبیمارستان امام خمینی )ره( ( ICUارتقاء کیفیت کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه ) -

، پرستاری رشنوفرشته ) دانشجو : ی، دانشجو فرشته رشنو ، کارشناسی ارشد ویژه مشارکت عملکردی قیتحق

 (مراقبت های ویژه
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