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 تحصيلي و آموزشي سوابق
 6203سال  ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان، پرستاري كارشناسي -6

 6236سال ، پزشکي ایران دانشگاه علوم، بهداشت جامعهپرستاري   كارشناسي ارشد -3

بررسي آگاهي و عملکرد همراهان بيماران دچار حمله قلبي در زمان مواجهه با بيمارشان در بيمارستانهاي وابسته پایان نامه : 

 به دانشگاه علوم پزشکي ایران.

شگاه علوم پزشکي )تحت سرپرستي سركار خانم فرهاني نيا،  جناب آقاي محمد تقي صفدري و جناب آقاي دكتر حقاني، دان

 ایران(
 6236سال  ،تهران يدانشگاه علوم پزشک، يپرستار تخصصي  يدكتر -2

 تبيين ابعاد مراقبت در منزل: طراحي پروتکل.: رساله دكتري

)تحت سرپرستي: جناب آقاي دكتر نيکبخت، جناب آقاي دكتر شهسواري و جناب آقاي دكتر حزیني، دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران(

 ري كارگاهبرگزا -6

روش هاي تحقيق مقدماتي، بهداشت عمومي،  اصول آموزش به بيمار ماما و آموزش به مددجو، اسالم و اخالق، گزارش نویسي 

 CPRفني، مدیریت اورژانس با دیدگاه فرایندي، نظام نامه هاي اخالقي براي پرستاران، آموزش 

 سوابق اجرایي

 6232استخدام دانشگاه علوم پزشکي لرستان سال .6

 6233الي  6230عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان از سال  .3

 ( 6231مدیر خدمات پرستاري)مترون( بيمارستان امام خميني شهرستان سلسله) .2

 (6236و 6236مدیر بيمارستان امام خميني شهرستان سلسله) .6

 (6236( شهرستان سلسله )661مسئول اورژانس فوریتهاي پزشکي) .1

 6236لغایت  6233ه پرستاري و مامایي از سال مسئول بالين دانشکد .6
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 عضو شوراي آموزشي دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد .0

 عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد .3

 6233عضو كميته علمي كنگره بين المللي طب سنتي سال  .3

 6230عضو كميته علمي كنگره بين المللي خطاهاي پزشکي سال  .60

 6233اجرایي كنگره بين المللي طب سنتي سال  عضو كميته .66

 ساعت كارگاه آموزشي در حوزه هاي مختلف مدیریتي، آموزشي و پژوهشي. 610گذران بيش از  .63

 6236عضو كميته علمي كنگره بين المللي خطاهاي پزشکي سال  .62

 6236عضو هيات رئيسه كنگره بين المللي خطاهاي پزشکي سال  .66

 6236المللي خطاهاي پزشکي سال  عضو كميته اجرایي كنگره بين .61

 دبير علمي اورژانسهاي داخلي جراحي .66

  6236رشته اي، اصفهان سمينار مراقبت در منزل با رویکرد بين  يعلم تهيعضو كم .60

  6236تهران، پنجمين گنگره ملي و دومين جشنواره خودمراقبتي و آموزش بيمار،  يعلم تهيعضو كم .63

 6236خرم آباد. دبير علمي سمينار تزریق خون ایمن.  .63

 مدیرگروه پرستاري سالمت جامعه، سالمندي و روان پرستاري  .30

 سوابق پژوهشي
 طرح هاي مصوب دانشگاه -6

 ICUبررسي علل بستري و پيامدهاي ناشي از آن در  .6

 مقایسه الویتهاي ارزشيابي از دیدگاه اساتيد و دانشجویان .3

 تيبررسي عوامل مرتبط با فعاليت فيزیکي در بيماران دیاب .2

 راهکارههاي ارتقائ طرح منتورشيپ از دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاري .6

(، در دانشگاه علوم پزشکي لرستان. 661اورژانس سيار فوریتهاي پزشکي)بيماران از خدمات  بررسي ميزان رضایتمندي  .1

 6233سال 

 عه كيفيدرک مراقبين، از مراقبت تسکيني مبتني بر منزل در مبتالیان به سرطان: مطال .6

 بهداشت جامعه و ارائه الگوي مناسبتبيين محيط بالين پرستاري  .0

 مقاالت -3

(، پایيز و 1و6)3، نوري تاجر م. بررسي ميزان آگاهي اعضاء خانواده بيماران مبتال به سکته قلبي. افالک، حيدري ح .6

 . 6231زمستان 

 6236(. پایيز و زمستان 3و3)2دین. افالک. ، غالمي م. بررسي علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتاحيدري ح .3

بررسي كيفيت زندگي بيماران تحت همودیاليز،   حيدري ح.رامبد م، رفيعي ف، ساربان م، اردوبادي ز، حسيني ف،  .2

 6231(، پایيز و زمستان1و6)3افالک،

ب بر احتباس حاد . تاثير تماس پوستي گاز مرطوحيدري حساربان م، عاصمي ص، بریم نژاد ل، حسيني ف،رامبد م،  .6

 .6236(، بهار و تابستان 0و6)2ادراري. افالک. 

(، 66و60)6. افالک،661، مالمير م، غالمي م. بررسي فراواني استفاده بيماران مبتال به حمله قلبي از اورژانس حيدري ح .1

 .6230بهار و تابستان

خصصي روانشناسي و اطالع رساني، بررسي سيستم ارزش گذاري مدیران. فصلنامه علمي ت. حيدري حنوري تاجر م،  .6

 .6236دانشگاه تربيت مدرس، شماره اول، بهار 

كامران ع، محمدي ر، حسين آبادي ر. تجارب دانشجویان پرستاري از كارورزي با برنامه منتور شيپ. مجله  حيدري ح، .0

 .6236(. 2)3تحقيقات نظام سالمت. 



 علوم دانشگاه آموزشي نهاي بيمارستا پرستاران رفتار و شده درک موانع كامران ع، پيرزاده آ. بررسي حيدري ح، .3

 .6236(، 1)3دارویي، مجله تحقيقات نظام سالمت،  خطاهاي گزارش مورد در پزشکي لرستان

، كامران، ع، بيرانوند ن. كامرانبررسي مقایسه اي علت سوء مصرف مواد از دیدگاه معتادین و خانواده آنها. حيدري ح .3

 6036-6060: 6236(،6)3المت. مجله تحقيقات نظام س

شریفي راد غ، كامران ع. برسي مقایسه الویتهاي ارزشيابي اساتيد از دیدگاه دانشجویان و اساتيد. مجله  حيدري ح، .60

 . 6233(، 0)3تحقيقات نظام سالمت، 

 ه دیابتب مبتال بيماران فيزیکي فعاليت از فرانظري تئوري هاي سازه كنندگي تبيين . توانحيدري حكامران ع،  .66

 .602-233: 6236(، 6)6آباد. مجله سالمت و بهداشت.  خرم شهرستان

بررسي رابطه هوش هيجاني با سبک هاي مقابله با استرس در پرستاران. مجله باليني  حيدري ح.بيرانوند ن، كميلي ح،  .63

 . 60-63: 6236(، 2)6پرستاري و مامایي، 

كيفي. مجله ایراني آموزش در علوم  مطالعه :شيپ منتور طرح ارتقاي كارهاي ، رئوفي ش، كامران ع، راهحيدري ح .62

 . 613-666(: 33)61پزشکي، 

 هاي سازه براساس  2نوع دیابتي بيماران در فيزیکي فعاليت وضعيت شریفي راد غ، كامران ع. بررسي حيدري ح، .66

 . 633-666(:2)60رفتار.  مجله تحقيقات نظام سالمت،  مراحل تغيير الگوي

هاني نيا م، صفدري م، حقاني ح. ارتباط آگاهي و عملکرد اعضاء خانواده در مواجهه با حمله قلبي بيمار. فر حيدري ح، .61

 . 6236(. 2)6نشریه پرستاري قلب و عروق، 

كيفي. مجله ایراني آموزش در  مطالعه :منتورشيپ طرح ارتقاي كارهاي رئوفي ش، كامران ع. نقد مقاله: راه حيدري ح، .66

 . 236-231: 6236(. 20)61علوم پزشکي، 

حضرتي ص. توان پيشگویي كنندگي ادراكات تغذیه اي و آگاهي از  حيدري ح،كامران ع، شریفي راد غ، محبي س،  .60

. مجله دانشگاه علوم پزشکي 6233شهرستان اردبيل  –ميزان انرژي و چربي دریافتي مبتالیان به پرفشاري خون روستایي 

 . 6236(. 1)33سبزوار. 

مران ع، نوین مهر ن، درک پرستاران از علل خطاهاي دارویي: یک مطالعه كيفي. مجله دانشکده پرستاري كا حيدري ح، .63

 . 61-20: 6232(، 6)30و مامایي دانشگاه علوم پزشکي تهران)حيات(. 

خشونت هاي محيط كار عليه پرستاران شاغل بيمارستانهاي  حيدري ح.حسين آبادي ر، بيرانوند ش، عنبري خ،  .63

-263: 6233(.1)66خرم آباد و رفتارهاي مقابله آنها در وقایع خشونت آميز. مجله دانشکده پرستاري و مامایي اروميه، آموزشي 

216. 

بررسي شکاف كيفيت خدمات فوریتهاي پزشکي شهرستان خرم آباد با استفاده از  حيدري ح.توشمال غ، حکاک م،  .30

 . 6236(، 6)60مدل سروكوال. یافته، 
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 ارائه و چاپ خالصه مقاالت  -2

 66و  61یران،  همایش ملي نقد دولت یازدهم در حوزه بهداشت، تهران. جامعه نگري در نظام سالمت ا حيدري ح. .6

 6236اردیبهشت 

. طب تسکيني مبتني بر منزل حلقه گم شده بيماران مبتال به سرطان در ایران. پانزدهمين گنگره حيدري ح حزیني ع، .3

، هتل 6231آبان ماه،  0الي  1ان، سراسرس انجمن مدیکال انکولوژي و هماتولوژي ایران و كنفرانس ساالنه پرستاري سرط

 اسپيناس پاالس.

حسين آبادي ر، حسيني ز. علت خطاهاي دارویي از دیدگاه  پرستاران. چهارمين كنگره دو ساالنه پيشگيري  حيدري ح، .2

 .6236اردیبهشت  33و  30از خطاهاي پزشکي، خرم آباد، 

ن شروع مصرف مواد مخدر در معتادین مراجعه كننده ، غالمي م. بررسي اولين ماده مصرفي، اولين مکان و سحيدري ح .6

بهمن  33و  33. ، اولين همایش سراسري جوان سالم سرمایه ملي، بوشهر، 6230به مراكز ترک اعتياد شهرستان خرم آباد، 

6233. 

ياهي. حيدري ح، زنده كار آ. طب سنتي را قانونمند كنيم. كنگره سراسري طب سنتي، درمان هاي تلفيقي و داروهاي گ .1

 .6233آبان  30الي  63خرم آباد،  

نوري ج، حسين آبادي ر، طوالبي و. توانایي استدالل اخالقي دانشجویان پرستاري شاغل و غير شاغل در  حيدري ح، .6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان در مواجهه با معضالت اخالقي. سمينار سراسري انطباق خدمات بهداشتي درماني با موازین شرع 

 .6230اردیبهشت  33و 36الم، خرم آباد، مقدس اس

، حيدري ف. بررسي ميزان  استفاده از اورژانس فوریتهاي پزشکي در سطح بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه حيدري ح .0

 .6230(، پایيز و زمستان 63)0علوم پزشکي ایران، سوگند، 

طر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي ابراهيم زاده ف. بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخ حيدري ح،محمدي ب،  .3

 .6233بهمن  33و  33، اولين همایش سراسري جوان سالم سرمایه ملي، بوشهر، 6233لرستان 

منتور شيپ و آموزش پرستاري، كنگره آموزش پرستاري و مامایي؛ از نظریه تا عمل، دانشگاه علوم پزشکي  حيدري ح. .3

 .  6232اسفند  60و  66ایران، 



، 6230دانشگاه علوم پزشکي لرستان ، و دانشجویان  اولویتهاي ارزشيابي مدرسين از دیدگاه اساتيد قایسهم حيدري ح، .60

 . 6236بهمن  33ارزشيابي استاد در آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

سمينار مراقبت در منزل با رویکرد بين رشته اي، اصفهان  مراقبت در منزل،سياست گذاري  حيدري ح، .66

6236  

پنجمين گنگره ملي و دومين جشنواره خودمراقبتي و چالشهاي مراقبت در منزل در ایران،  حيدري ح، .63

 .6236 مركز همایش هاي مجتمع بيمارستام امام خميني)ره( آموزش بيمار، تهران،

جشنواره  نيو دوم يگنگره مل نيپنجم  خودمراقبتي در بيماران دیابتي بر اساس مدل تغيير رفتار.  ،حيدري ح .62

 .6236)ره( ينيامام خم مارستاميمجتمع ب يها شیتهران، مركز هما مار،يو آموزش ب يخودمراقبت
 

 يپژوهش عالئق -6

 بر جامعه يمبتن قاتيتحق

 كتب

 6230)امدادگر و اورژانس(، انتشارات شاپورخواست، خرم آباد،  هياول يم، كمک ها يح، خرم آباد يدريح

 داوري مقاالت عضویت در شوراي نویسندگان و

  عضو هيات تحریریه  الف: 

6 - Journal of Electronic Physician  

 ب: داوري مقاالت
6- International Journal of Nursing Sciences 
3- Journal of Human Heath 
 مجله حيات، دانشگاه علوم پزشکي تهران -2

 مجله یافته، دانشگاه علوم پزشکي لرستان -6

 م پزشکي لرستانمجله افالک، دانشگاه علو -1


