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 :اطالعات تماس

 00060200660 شماره تماس:

 Reza_hosseinabadi@yahoo.com: آدرس ايمیل

 00022620660تلفن: 

 00022620660فکس: 

 خرم آباد ، کمالوند، پرديس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامايیآدرس: 

 مربی  :مرتبه علمی

 20/6/97آخرين به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 : کاردانی اتاق عمل،  کارشناسی ناپیوسته پرستاریکارشناسی  .6

 : پرستاری،  گرايش بهداشت جامعهکارشناسی ارشد .2

 6231بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب سالمندان  مقیم سرای سال کهريزک  :پايان نامه 

 دکتری تخصصی: دانشجو  .2

 رساله :

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .6

 مورد کارگاه 600بیش از  -

 تأيیديه ها و مجوز ها: .1

 (%60مشارکت در راه اندازی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت)به میزان   -

 (%60مشارکت در  راه اندازی مرکز تحقیقات بهداشت تغذيه )به میزان   -

 (%20مشارکت در راه اندازی مرکز تحقیقات هپاتیت)به میزان   -

 

 افتخارات و جوايز

 2سال(  اتاق عمل ) 60تجربه کاری در  انواع بخش های داخلی و جراحی، اورژانس پیش بیمارستانی)سوابق بالینی: 

 سال(

 

 سوابق تدريس:

 فوريتهای  پرستاری)عملی(  ٰ  )تئوری(2بهداشت جامعه  ٰ  ) تئوری(2کارشناسی : بهداشت جامعه  .6

سابقه  مربی کارموزی در بخش های اورژانس، داخلی، نورلوژی،ارولوژی، جراحی، ارتوپدی، عفونی، جراحی  -

 ، بازديد اماکن Home visitاعصاب، توراکس، عفونی ، بهداشت مدارس، 

 کارشناسی ارشد:   .2
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 دکتری .2

 برگزاری کارگاه : .6

  6230در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی شهر ری تهران برگزاری کارگاه مديريت استراتژيك  -

 6239بیمارستان امام رضا )ع( کبودر آهنگ  - CPRبرگزاری کارگاه   -

 6237برگزاری کارگاه اورژانس های مامايی  در مرکز  مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی  استان همدان  -

 6233ستان امام رضا شهرستان کبودآهنگ برای پرسنل بیمار برگزاری کارگاه روش تحقیق -

 6290برگزاری کارگاه کمك های اولیه برای پرسنل معاونت دانشجويی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -

 

 6292 کارگاه کنترل عفونت برای پرستاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، حوزه معاونت درمان -

 سوابق اجرايی :

 (6233-6237آمار فوريتهای پزشکی همدان به مدت يك سال) مسئول پرستاری آموزش و -6

 به مدت يکسال 661مسئول پايگاه اورژانس   -2

 92-96از سال دانشکده پرستاری و مامايی  EDOمسئول  -2

  92سال  96مسئول امور بالینی دانشکده پرساری و مامايی  -6

 

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی: .6

میزان شیوع انواع خشونت  اعمال شده نسبت به پرستاران و استراتژی مقابله ای پرستاران شاغل در   بررسی -

 )مجری(اتمام يافته 6290بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد

بررسی تاثیر ماساژنقاط فشاری بر درد ناشی از خونگیری وريدی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای  -

 اتمام يافته )  مجری(6290عشاير 

 مقايسه تاثیر گیاه گزنه، دم اسب و اشنان بر عالئم بالینی بزرگی خوشخیم پروستات) مجری، گزارش نهايی(  -

تاثیر  استفاده از پرستار با تجربه)استف بخش( در کنار مربی  طی کار آموزی در عرصه  بر   صالحیت بالینی  -

 گزارش نهايی دانشجويان ترم آخر پرستاری  )مجری(

تجربیات مربیان و دانشجويان پرستاری از حضور دانشجويان با پايه بهیاری در فرايند اموزش دوره کارشناسی  -

 پرستاری)مجری(

 بررسی ديدگاه و عملکرد دانشجويان ترم شش چرستاری  -

 )مجری(96بررسی ارتباط حمايت اجتماعی و سالمت اجتماعی سالمندا شهر خرم آباد در سال  -

 )همکار(6296ت اجتماعی از سالمندان شهر خرم آباد  در سال بررسی میزان حماي -

 )مجری(6291ترجمه و روانسنجی ابزار تنهايی دجانگ گیرولد در شهر خرم آباد  -

-  
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 پايان نامه ها و رساله ها راهنمايی و مشاوره  .2

 استاد راهنما: .2-6

 استاد مشاور : تاثیر طب فشاری بر درد بیماران با ترومای مینور مراجعه کننده به اورژانس  .2-2

 مقاالت .2

 فارسی .6

 . زهرا، کريملو  مسعود، مداح سادات سید باقر حسین آبادی رضا، نوروزی کیان،پوراسماعیل -6

 ٰ توانبخشیبررسی تاثیر ماساژ نقاط فشاری بر کیفیت خواب سامندان ( ، مجله علمی پژوهشی 

6237 ،9(2 :)3-66 . 

آرزو کرومپوريان، رضا حسین آبادی، بهزاد ايمنی. تاثیر دواير کیفی بر رضايتمندی شغلی   -2

 . 22-69(: 6)66: 6296پرستاران شاغل در فوريتهای پزشکی استان همدان. پژوهان 

 حسین آبادی، رضا   62 -62بررسی ارتباط چرت روزانه و کیفیت خواب شبانه، )افالک  شماره  -2

بررسی  .، حشمت... حیدری، محمد غالمی، مهدی آقاجانی، اکرم تارورديان رضا حسین آبادی  -6

اپیدمیولوژی  اجسام خارجی در راه هوايی و تنفسی ، کودکان و بزرگساالن مراجعه کننده به بیمالرستان 

 ،  69و 63ف شماره 0: سال 6237کامکار قم.. مجله افالک 

تجارب دانشجويان پرستاری از  .، راضیه محمدی ، رضا حسین آبادی عزيز کامرانحشمت ا.. حیدری،  -1

 .60-6(:2)3، 6296کارورزی با برنامه منتورشیپ: يك مطالعه کیفی، مجله تحقیقات نظام سالمت 

خشونت های محیط کار علیه  .، شورنگیز بیرانوند، خاطره عنبری، حشمت ا... حیدریرضا حسین آبادی -0

ل بیمارستانهای آموزشی خرم آباد و رفتار های مقابله ای آنها در وقايع خشونت آمیز، مجله پرستاران شاغ

 202-216 :(1); 629211دانشکده پرستاری ارومیه، 

)نويسنده مسئول( .تأثیر تماس پوستی مادر و رضا حسین آبادی ٰ  شورانگیز بیرانوند، فاطمه ولی زاده  -7

 .291-233(6)60: 6292. مراقبت های نوين، نوزادان ترم سزارينی نوزاد  بر وضعیت تغذيه با شیر مادر در

، مهدی صفری. نگرش کادر پرستاری بسبت به  رضا حسین آبادیشور انگیز بیرانوند، فاطمه ولی زاده،   -3

 ; 6292;ابراز خطای پزشکی و ارتباط آن با خطای واقعی و فرضی. مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی،

7(6 :)12-06 . 

، مهر مجیدی مجید ری، عسگ سارا ،آبادی حسین رضا جاريانی، مژگان ،یفرهاد علی نظری، هدايت  -9

 .69-60(:2)60 ;6292سالمت روان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد، يافته 

 تأثیر. آستی پروين بیرانوند، پیرداده سهیال ، عنبری خاطره ،*آبادی حسین رضا ،بیرانوند شورانگیز -60

پژوهشی |فصل نامه علمی   .اولیه ديسمنورهی عالئم و درد شدت بر اسطوخودوس درمانی رايحه ماساژ

 . 6066-6023(:6)1 ;6296طب مکمل 

. تاثیر روش آموزشی محمد غالمی، شورانگیز بیرانوند، اکرم تارورديان، خاطره عنبری، رضا حسین آبادی -66

بالینی دانشجويان پرستاری. مجله مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی مولتی منتورينگ بر صالحیت 

 . 623-669(: 2)60 ;6296يزد. 
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2.  

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و  .6

 ملی   .6

اعمال نفوذ بی مورد: شکل جديدی از سوء رفتار با سالمندان، دومین کنگره بین المللی سالمندی در ايران،  - 6

 )پوستر نفر سوم(6236ايران، تهران، دانشکاه علوم بهزيستی و توانبخشی، 

ین ین کنگره بجنبه های روانی اجتماعی در برخورد با اجساد و قربانیان باليا و بازماندگان آنها)پوستر(، سوم  .2

المللی بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غیر مترقبه، ايران، تهران، سازمان بسیج جامعه پزشکی، 

 )پوستر و نفر سوم(6231

ررسی سومین کنگره ب بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب سالمندان )سخنرانی( به عنوان مقاله برتر .6

 )نفر اول(6230مسائل سالمندی در ايران و جهان 

بررسی ارتباط چرت های روزانه بر کیفیت خواب شبانه سالمندان سرای سالمندان )پوستر نفر اول( سومین  .1

 6230کنگره بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان 

کنگره سراسری طب سنتی، داروهای گیاهی بررسی ارتباط ماساژ نقاط فشاری بر کیفیت خواب )پوستر(   .0

 6239قی  دانشکده پرستاری ومامايی خرم آباد )پوستر()نفر اول(و  درمانهای تلفی

( سمینار سراسری  انطباق امور پزشکی با برتر  نقش اخالق در رشد و بالندگی خدمات پزشکی)پوستر .7

 )نفر اول(6290موازين شرع مقدس  

پزشکی بررسی توانايی استدالل اخالقی دانشجويان پرستاری شاغل و غیر شاغل در دانشگاه علوم  .3

 6290لرستان در مواجهه با معضالت اخالقی ، سمینار سراسری  انطباق امور پزشکی با موازين شرع مقدس  

 نفر اول

بررسی تاثیر آموزش و بکارگیری دواير کنترل کیفی بر رضايتمندی شغلی پرسنل فوريتهای پزشکی،  .9

 6290ششمین کنگره سراسری طب اورژانس )نفر اول(

پوستر هفتمین کنگره طب اورژانس   661در ارتباط با اورژانس های پزشکی و اورژانس بررسی ديدگاه عموم  .60

 )نفر اول(6296

66. 10- A comprison between the effect of Urtica diociea plus prazosin  and prazosin alone 
on. Congress of Iranian urological associati thBPH. 16 on the clinical symptoms of 

(lecture)Tehran 14-17, 2013  نفر اول 
62. international  th11.The effect of  acupressure on pain caused by venipuncture, 4

congress of interventional pain medicine , Anestesiology and pain medicine journal.(  )

  پوستر نفر اول 

تهران   خش های اورژانس، هشتمین کنگره سراسری طب اورژانسفراوانی خشونت علیه پرستاران در ب .62

 .   آذرماه پوستر )نفر اوال( 9-62
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بکارگیری آموزش تیمی بر میزان يادگیری و رضايت دانشجويان فوريت های پزشکی، اولین سمینار  .66

  سراسری يادگیری مبتنی بر تیم در علوم پزشکی)نفر سوم(

خشونت های محیط . کرمپوريان, اکرم تارورديان، مجید مجیدی مهر رضا حسین آبادی، پروين آستی, آرزو .61

کار علیه پرستاران شاغل اورژانس بیمارستانهای آموزشی خرم آباد و رفتارهای مقابله ای انها در وقايع 

 خشونت آمیز . هشتمین کنگره ساالنه طب اورژانس. 

ود کارآمدی و عزت نفس دانشجويان شهین رئوفی، رضا حسین آبادی، پیام دالوند.  ارتباط بین خ   .60

 . دومین همايش سراسری جامعه سالم . 92پرستاری دانشکده پرستاری خرم آباد سال 

67. Asti P,Akbari S,  Pirdadeh biranvand S, hosseinabadi R, The effect of 
dill(Anethumgraveolens Line) seed  on thepostpartumhemorrahage after vaginal 

delivery. The National congress of woman health.  
63.  
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