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 آموزشي و تحصیلي سوابق

 0032پرستاري ، دانشگاه تهران ، : کارشناسي -

 0031پرستاري آموزش کودک و خانواده، دانشگاه شهید بهشتي ، : ارشد کارشناسي -

هوبر هوبر --انحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم هيانحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم هيبررسي مقایسه اي تاَثیر دو روش بررسي مقایسه اي تاَثیر دو روش   ::نامهنامه  پایانپایان

  سالهساله  00--0202شدت درد رگ گیري در کودکان شدت درد رگ گیري در کودکان 
 

 0010دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ، ، دکتراي آموزش  پرستاري: تخصصي دکتري-

 مراقبتي مناسبمراقبت درد پس ازجراحي کودکان: ارایه مدل فرآیند تبیین تجارب والدین از: رساله

 

 

 ها کارگاه و آموزشي هاي دوره در شرکت

 تاریخ محل برگزاري نام کارگاه

 02/1/79به روز رسانی 
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 گزارش نویسي

 اخالق وقوانین ومقررات پرستاري

 مدیریت خانه وخانواده

 مدیریت جامع کیفیت

 روش تحقیق مقدماتي

 برنامه ریزي آموزشي وتهیه طرح درس

 مراقبت هاي دوران بارداري

 مدیریت آموزشي

SPSS 

OFIS بانك اطالعات جامع اعضا هیات علمي 

 مفاهیم پایه فناوري اطالعات

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 واژه پردازها

Word 

Power point 

 اخالق در پژوهش

 SPSS دوره آمار و

 مهارتهاي زندگي 

 مقاله نویسي

 روشهاي آموزش بالیني  

 سخت افزارتکنولوژي اطالعات آشنایي با  مباني و  

 خرم آباد
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تکنولوژي اطالعات نصب وبهینه سازي وپشتیبان 

 گیري از سیستم عامل آن

 SPSS کارگاه آموزشي نرم افزار 

 طراحي برنامه درسي  

 دوره آموزش زبان انگلیسي 

 آشنایي با طب سنتي 

 روش تحقیق در علوم بالیني ومقاله نویسي پیشرفته 

 prism , one noteآشنایي با نرم افزار هاي 

 فرقه هاي انحرافي   

 ا رزیابي دروني  

 ارزشیابي دانشجو

 روشها ومهارتهاي نوین تدریس 

  End note آشنایي با نرم افزار

 خالقیت  و نو آوري   

آشنایي با پردازش اینترنتي وابزارهاي کاربردي تحت 

 وب

 اخالق در پژوهش 

 آشنایي با کارآزمایي هاي بالیني 

آشنایي با دستاوردهاي محققین استان در زمینه 

 گیاهان دارویي 

 آشنایي با مقاله نویسي پیشرفته 

 دانش پژوهي آموزشي 
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 0022شش ماهه دوم
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The art of presentation 

 آشنا یي با نانو تکنولوژي

 ساخت سایت ووبالگهاي اساتید  

 معرفت افزایي: تفکرات سیاسي سه دهه اخیر  

 معرفت افزایي: تربیت اسالمي 

 ریان شناسي فکري ایران ج

 جریان شناسي فکري ،فرهنگي ایران معاصر  

 SPSSآمارو 

 علم سنجي  ،رشد علم وسرقت علمي  

 بررسي شخصیت اهل بیت در قرآن کریم 

 احکا م پزشکي 

 مهارتهاي ارتباطي ومشاوره 

SPSS 

 ضیافت اند یشه  

 جنگ نرم  

 آموزش الکترونیك

SPSS پیشرفته 

 کارگاه روش تحقیق کیفي و مصاحبه کیفي 

 کار گاه مقاله نویسي انگلیسي 

 

 21آبان  22

 21آذ ر   05 

 21آذ ر  05

 21بهمن  20

 21بهمن  20

 21بهمن  22

  21اسفند  01

 13ارد یبهشت   05

 13اردیبهشت  25

 13اردیبهشت  0

 13خرداد  01

 13مرداد 

 0013تیر 

 0013آبان 

 0010تیر 

 

 ها مجوز و ها تأییدیه

 : جوایز و افتخارات



شاگرد اول دوره کارشناسي ارشد پرستاري  دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي در ماني  -

 شهید بهشتي  

 0023پرستار نمونه دانشکده پرستاري مامایي خرم آباد  -

 

وشهداي خرم آباد پرستار کارشناس شاغل دربیمارستانهاي شهیدرحیمي  :0031تا  0035ازسال : بالیني سوابق

0022 

 تا کنون با مدرک کارشناسي ارشد    0023از : تدریس سوابق 

تدریس واحدهاي تئوري و کار آموزي و کارورزي پرستاري کودکان سالم، کودک بیمار، بهداشت  -

 مادران و نوزادن، زبان تخصصي و فن پرستاري )عملي( براي داشجویان کارشناسي پرستاري 

ر آموزي و کارورزي دروس بیماریهاي نوزادان و فن عملي دانشجویان واحدهاي تئوري و کا -

 کارداني و کار شناسي ماما یي

 

 :، برنامه هاي بازآموزي وآموزش ضمن خدمتکارگاه برگزاري

 

براي گروه پرستاري ، معاونت درمان  .تدریس دربرنامه آموزش ضمن خدمت اورژانسها درخصوص تشنج دراطفال 0
 0020،اسفند

. سخنراني در کنفرانس یك روزه گزارش نویسي  ویژه کارشناس ارشد وکارشناسان پرستاري و مامایي ،  2
      0020دانشگاه علوم پزشکي لرستان اسفند 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسي فني با عنوان آنچه باید دریك گزارش پرستاري درج تدریس  .0

  0023تانهاي تابعه دانشگاه ،معاونت درمان  شهریور   گردد، جهت کادر پرستاري بیمارس

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسي فني با عنوان  موازین اخالقي در گزارش نویسي ، جهت تدریس  .2

 0023کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه  مرکز آموزشي درماني آیت اله مدني  آبان   

روش تحقیق مقدماتي ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاري و مامایي ،  دانشگاه . سخنراني در کنفرانس 5

 0023علوم پزشکي لرستان   آبان  

. سخنراني در کارگاه گزارش نویسي ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاري و مامایي ،  دانشگاه علوم پزشکي 0

 0023لرستان  آ ذر  

ویژه کارشناس پرستاري ومامایي، دانشگاه علوم پزشکي لرستان  ر. سخنراني درکنفرانس آموزش به بیما3

 0023بهمن

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در خصوص فرآیند 2

 0023ارتباط ، ارتباط کمك کننده ، مراحل ارتباط . معاونت درمان  مهر 



خدمت  با عنوان   عوامل موثر بر ارتباط وموانع ارتباطي، جهت کادر پرستاري  در برنامه آموزش ضمنتدریس  . .1

 0022بیمارستانهاي تابعه دانشگاه  مرکز آموزشي درماني آیت اله مدني  آ ذر   

 0021،  دانشگاه علوم پزشکي لرستان   شهریور  . سخنراني در کنفر انس  یك روزه آموزش به بیمار03

آموزش ضمن خدمت کادر پرستاري با عنوان  برقراري فرآیند ارتباط  با بیمار معاونت درمان  .دبیرعلمي  برنامه 00

 0022دي 

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهاي تابعه دانشگاه 02

 0013علوم پزشکي لرستان با عنوان اکسیژن درماني ،تیر 

برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهاي تابعه . تدریس در 00

 0013دانشگاه علوم پزشکي لرستان با عنوان سرم تراپي ،تیر 

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه  مرکز آموزشي درماني 02

 0013رگاه فارماکولوژي، آ ذرآیت اله مدني با عنوان کا

 

 اجرایي سوابق

 :  دربرگزاري همایش ها وکنگره   فعالیت

دانشگاه علوم پزشکي لرستان , برگزار کننده دانشکده «, بهداشت خانواده». عضو کمیته علمي همایش سراسري 0
 0023پرستاري و مامایي 

 دانشگاه علوم پزشکي لرستان , «,اورژانسهاي داخلي»همایش سراسري علمي  . عضو کمیته . 2

 0022برگزار کننده دانشکده پرستاري و مامایي 

دانشگاه علوم پزشکي لرستان, برگزار کننده دانشکده «, بیماریهاي مزمن». عضو کمیته علمي همایش سراسري 0
  0020پرستاري و مامایي

 دانشگاه علوم گان معاونت آموزشي برگزار کنند منطقه اي غرب کشور، .عضو کمیته اجرایي همایش دانشجویي2
 0022و کمیته تحقیقات دانشجویي آذردانشکده پرستاري و مامایي  ،پزشکي لرستان 

دانشگاه علوم پزشکي لرستان , برگزار کننده «, تازه هاي پرستاري مامایي»عضو کمیته علمي همایش سراسري .5
 0020یي دانشکده پرستاري و ماما

گان معاونت تحقیقات برگزار کنند . عضو کمیته علمي سومین همایش سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکي0
  0022اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  وفناوري

 معاونت تحقیقات وفناوريگان برگزار کنند .عضو کمیته اجرایي کنگره طب سنتي ودرمانهاي  و داروهاي گیاهي 3
 0021آبان دانشکده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 



 گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند ، .عضو کمیته علمي کنگره طب سنتي ودرمانهاي  و داروهاي گیاهي 2
 0021آبان دانشکده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 

 گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند ، یات  رئیسه  کنگره طب سنتي ودرمانهاي  و داروهاي گیاهي . عضو ه1
 0021آبان دانشکده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 

برگزار . عضو کمیته اجرایي  سمینار سراسري انطباق خدمات بهداشتي درماني با موازین شر ع  مقدس اسالم 03
 0013اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوري کنند

 نندبرگزار ک. عضو هیات  رئیسه  سمینار سراسري انطباق خدمات بهداشتي درماني با موازین شر ع  مقدس اسالم 00
 0013اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوري

قات گان معاونت تحقیبرگزار کنند علمي  چهارمین   کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکي . عضو کمیته02
 0010اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  وفناوري

ت یقاگان معاونت تحقبرگزار کنند . عضو کمیته اجرایي  چهارمین   کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکي00
 0010اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  وفناوري

 گان معاونت تحقیقاتبرگزار کنند .عضو هیات رئیسه چهارمین کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکي02
 0010اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان  وفناوري

 

 :  میته  ها وشورا ها  عضویت در ک

  تا کنون  0020از  . عضو کمیته فن دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکي لرستان0

تا   0023در سال   . عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکي لرستان2
 21و 22کنون به جز 

لغایت  0023، از  دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکي لرستان آموزشيعضو شوراي .0
 تا کنون  0025، از  0022

 .عضو کمیته راهبردي تدوین نقشه علمي کشور در حوزه سالمت 2

 . عضو کمیته  تحقیق وجمع آوري اطالعات قانون انطباق موازین شرع دانشگاه 5

 0013دانشکده پرستاري مامایي از تیر .عضو شوراي تحصیالت تکمیلي 0

 0010لغایت تیر  0013. عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي لرستان از  تیر 3

 تا کنون 0022. عضو کمیته مشاور علمي بیمارستانهاي شهید مدني و عسلي  خرم آباد  از 2

 تا کنون .0022د از  . عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک دانشکده پرستاري ماما یي خرم آبا 1

 تاکنون 0022.عضو نظام پرستاري ازسال03

 



 :  مسئولیتها وفعالیتهاي اجرایي  

وکارشناس پرستاري ورودي -0020-0020-ناپیوسته پرستاري ورودي سال.استاد راهنماي دانشجویان پرستاري 0
0025  

 تاکنون 0022ازسال  رم آباددانشکده پرستاري ومامایي خمدیر اجرایي افالک فصلنامه علمي پژوهشي .2

 0022لغایت 0023خرم آباد از  دانشکده پرستاري و مامایي.مسوول نظارت واحد سمعي بصري 0

 0010لغایت تیر  0013. معاون پژوهشي دانشکده پرستاري مامایي خرم آباد از تیر 2

  20- 23. همکاري در فرآیند ارزیابي دروني گروه پرستاري کودکان دانشکده پرستاري مامایي خرم آباد سال  5

 .شرکت در برگزاري پایگاههاي روز پرستار 0

 

 پژوهشي سوابق
 

 پژوهشي هاي طرح
, دانشگاه 0022آباد.بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فامیلي و تاثیر آن برسالمت فرزندان شهرخرم 0

 ـ  مجري0022علوم پزشکي لرستان 

 0022ماهه اول. دانشگاه علوم پزشکي لرستان ـ 0. بررسي اشتباهات داروئي دربیمارستان شهید مدني خرم آباد2
 مجري -

.: مقایسه تأثیر شیر مادر وشیرخشك بر درد ناشي از تزریق عضالني نوزادان دانشگاه علوم پزشکي لرستان ـ 0
 همکار اصلي -0020

-0022. نیازهاي آموزشي مادران کودکان مبتال به تب و تشنج ناشي از آن. دانشگاه علوم پزشکي لرستان ـ 2
 همکار اصلي 

دبستاني .دانشگاه علوم پزشکي  .:.بررسي برخي مشکالت  رفتاري ناشي از تنبیه بدني توسط والدین درکودکان5
 همکار اصلي -0022لرستان ـ 

رات پرستاران بیمارستانهاي آموزشي خرم آباد درمورد اشتباهات داروئي ، دانشگاه علوم پزشکي .:بررسي نظ0
 همکار اصلي -0022لرستان ـ 

دانشگاه علوم پزشکي لرستان ـ  -.بررسي مقایسه اي سطح سرمي آهن درکودکان مبتال به تشنج ناشي ازتب 3
 همکار اصلي -0023

تاري و مامایي و عوامل موثر بر آن  از دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت . بررسي افت تحصیلي دانشجویان پرس2
  همکار -0021مامایي خرم آباد _علمي دانشکده پرستاري 

شگاه دانپرسنل بهداشتي درماني  در مورد طرح انطباق امور پزشکي با موازین شرع مقدس آگاهي ونگرش  بررسي .1
 اصلي  همکار -0021-13 علوم پزشکي لرستان 

 مجري 0013 - رعایت حریم انساني از دیدگاه بیماران بستري دربیمارستان شهدا  خرم آباد  بررسي .03



. بررسي عوامل باکتریال سپتسمي نوزادان ومقاومت  آنتي بیوتیکي درآنها و ارتباط آن با ویژگیهاي فردي و 00
 اصلي  همکار -خانوادگي نوزاد

 ي اصل همکار ارت و وضعیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارینيرحبررسي تماس پوستي مادر بر درجه  .02

 اصلي همکار -نسبت به افشاي خطاهاي پزشکي براي بیماران پرستاران بررسي نگرش .00

 )در دست اجرا(همکار -يفی: مطالعه کیيو ماما يپرستاري دردانشکده لیاز افت تحصتجربه ذینفعان . 02

 )در دست اجرا(همکار– يفی: مطالعه کیيو ماما يپرستاردردانشکده  OSCEآزمون از تجربه ذینفعان  .05

 مقاالت 

 فارسي

ري ري هوبر شدت درد رگ گیهوبر شدت درد رگ گی--مقایسه تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم هيمقایسه تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم هي  ..00

سال ششم سال ششم 00200020لرستان،لرستان،ساله.یافته فصلنامه علمي  پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ساله.یافته فصلنامه علمي  پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي   00--0202در کودکان در کودکان 

  2020--5353: : 2222شمارهشماره

کم خوني فقر آهن در مدارس راهنمایي خرم آباد فصلنامه علمي  بررسي نیازهاي آموزشي دختران در مورد -2

 22،بهار20زمستان1و2پژوهشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

. فصلنامه پرستاري مامایي افالک، دانشگاه راهنمایي خرم آبادبررسي عادت غلط غذایي دردختران مدارس  -0

 0022علوم پزشکي لرستان،شماره یك زمستان

. فصلنامه پرستاري مامایي افالک دانشگاه نیازهاي آموزشي مادران کودکان مبتال به تب و تشنج ناشي از آن -2

 )نفردوم(0022علوم پزشکي لرستان ،شماره یك زمستان

ج شل حاد دراستان لرستان. فصلنامه پرستاري مامایي افالک، دانشگاه علوم پزشکي بررسي علل فل-5

 )نفرسوم(0022لرستان،شماره یك زمستان

بررسي نیازهاي آموزشي دختران در موردقاعدگي و رفتارهاي  بهداشتي مربوط به آن فصلنامه علمي پژوهشي -0

 )نفر دوم(22،بهار20زمستان1و2هارم شماره دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي لرستان،سال سوم وچ

مقایسه شیر مادر باشیر خشك بر شدت درد تزریق عضالني نوزادان.فصلنامه علمي پژوهشي دانشور،اردیبهشت  -3

 )نفر دوم(0020ماه

بررسي برخي مشکالت رفتاري ناشي ازتنبیه بدني توسط والدین درکودکان دبستاني. فصلنامه علمي پژوهشي  -2

 )نفر دوم(  0020مستان یافته ز

بررسي نظرات و آگاهي پرستاران دررابطه با اشتباهات دارویي وراههاي پیشگیري از آن دزبیمارستانهاي  -1

 )نفر دوم( 0023. فصلنامه علمي پژوهشي یافته تابستان  0022آموزشي خرم آباد 



نگرش مراقبان بهداشتي درماني نسبت به مشارکت والدین در مراقبت از کودکان بستري. فصلنامه علمي  -03 

 0023پژوهشي ،حیات  بهار  

   0023زمستان ،ایران بیماریهاي کودکان مجله  کودکان .درپرونده هاي بیمارستان  اشتباهات دارویيبررسي  -00

ي . . فصلنامه علمازدواج فامیلي و تاثیر نامطلوب آن برسالمت فرزندان بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به .02

   0022پژوهشي یافته تابستان 

لنامه . فصبررسي موانع بکارگیري نتایج تحقیقات از دیدگاه پرستاران بیمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد .00

 0025وزمستانپاییز5و2پرستاري مامایي افالک دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،شماره 

. تاثیرمشارکت همراه در برنامه آموزش بر میزان خود مراقبتي بیماران . فصلنامه پرستاري مامایي افالک دانشگاه 02

 )نفر دوم(0020بهار وتابستان3و0علوم پزشکي لرستان ،شماره 

الک پرستاري مامایي اف . مقایسه  تاثیر شیر مادر ومکیدن غیر تغذیه اي بردرد تزریق عضالني نوزادان . فصلنامه05

 )نفر دوم(0020پاییز وزمستان1و2دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،شماره 

 بررسي فراواني افت تحصیلي و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایي خرم آباد. 00

 )نفر سوم( . 79تا صفحه  71صفحه   (3پیاپي )،1  شماره , 3  دوره، 0010بهار  ،آموزش پرستاري    مجله

ق . مجله ایراني اخالنگرش کادر پرستاري نسبت به ابراز خطاهاي پزشکي و ارتباط آن با خطاهاي واقعي و فرضي .03

 )نفر دوم(0010. اردیبهشت 02-50صفحات  0شماره  3جلد و تاریخ پزشکي. 

مجله مراقبت هاي  .تاثیر تماس پوستي مادر و نوزاد بر وضعیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزاریني. 02

 )نفر دوم( 0012. 23پیاپي ، 2نوین ، سال دهم، شماره

پرستاري دانشگاه علوم  پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشي و دانشجویان نگرش و آگاهي بررسي . 01

، 0013 زمستان و پاییز/ 25 و 24 شماره /هفتم سال/افالکجایگزین .  و مکمل طب به نسبت پزشکل لرستان 

 52 -23صفحات 

در بیمارستموزشي وابسته  بیماران به خطاهاي پزشکي افشاي موانع. بررسي نگرش پرسنل پرستاري نسبت به 23

 00 -55، صفحات 0013 زمستان و پاییز/ 25 و 24 شماره /هفتم سال/افالکبه دانشگاه علوم پزشکي لرستان. 

  
 

 انگلیسي 2.
1. Iron-deficiency Anemia in Children with Febrile Seizure: A Case-Control Study 
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 مقاالت خالصه چاپ و ارائه
 

 ملي: نفر اول مقاالت ارائه یا چاپ شده در همایش ها و کنگره ها 1.

مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر خرم آباد درمورد بعضي نیازهاي میزان آگاهي  بررسي .0

   ، سخنراني 0023دانشگاه علوم پزشکي لرستان آبان ، سراسري بهداشت خانواده ، همایش ساله0-0تکاملي کودکان

ساله،همایش درد ،دانشگاه شاهد  0-02.تأثیر استفاده از موسیقي بر شدت درد ناشي از رگ گیري در کودکان  2

 ، پوستر 0020،تهران خرداد 

درد  هوبر شدت-هيبررسي مقایسه اي تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم .0

 ،سخنراني 0020همایش سراسري پرستاروارتقا سالمت کودکان ،تبریزآذر اولین  ساله . 0-02رگ گیري در کودکان 

کنگره دومین ساله، 0-02هوبر شدت درد رگ گیري در کودکان -. تاَثیر استفاده از تکنیك تنفس منظم هي2

 ، سخنراني 0020ایران ،تهران بهمن مراقبتهاي پرستاري مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2016.02.012


اولین همایش پرستاري کودکان همزمان  درصد ، 033درصد( به جاي اکسیژن  20.استفاده از هواي اتاق )اکسیژن 5

 ،سخنراني  0022پانزدهمین همایش بین المللي بیماریهاي کودکان ،تهران مهربا 

ن ، همایش سراسري اورژانس هاي داخلي  ،دانشگاه علوم .  استفاده از هواي اتاق بجاي اکسیژن در احیاء نوزادا0

 ،سخنراني0022اردیبهشت   22لغایت  20پزشکي لرستان ،خرم آباد ، 

.بررسي نیازهاي آموزشي دختران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد،هشتمین کنگره تغذیه 3

 ،پوستر   0020شهریور ران  ،،دانشگاه علوم پزشکي ایران وانجمن تغذیه  ،ته ایران 

.بررسي نیازهاي آموزشي مادران درمورد تغذیه خودوکودکشان درزمان شیردهي درمادران مراجعه کننده به مراکز 2

 ، پوستر 0020،دومین جشنواره علمي تحقیقاتي کودکان سرور،مشهد آبان0020بهداشتي درماني خرم آباد

به مشارکت والدین درمراقبت ازکودکان بستري در بیمارستان .بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت 1

مددجو ،مشارکت ،سالمتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراسري  همایش دومین  .0020شهید مدني خرم آباد 

 ، سخنراني 0020خوراسگان آذر

،کنگره بیماریهاي 0022خرم آباد .بررسي مواردآپاندیسیت درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهداي عشایر03

 ، پوستر   0020دستگاه گوارش درجراحي کودکان،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران،دي 

مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان شهداي خرم آباد  دیالیزيهمو.بررسي علل نارسایي کلیه  دربیماران 00

،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،اسفند باتاکید بر پیشگیري ودرمان  همایش سراسري بیماریهاي مزمن، 0020

 ، سخنراني 0020

ت درد هوبر شد-بررسي مقایسه اي تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقي و تکنیك تنفس منظم هي .02

،  0020 بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشت تازه هاي طب کودکان همایشبیست وپنجمین رگ گیري،

 پوستر

موارد کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان عشایر ،سمینار پرستاري واتاق عمل چشم ،دانشگاه علوم .بررسي 00

 ،  پوستر 0020پزشکي ایران ،تهران آذر 

،همایش 0022.بررسي موانع بکارگیري نتایج تحقیقات از دیدگاه پرستاران بیمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد02

 ، سخنراني  0020، لشها،دانگاه علوم پزشکي تهران ،آذر:افقها ،وچا0233پرستاري ایران

،چهارمین همایش 0022. بررسي موارد آنسفالوپاتي درنوزادان مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدني خرم آباد05

 ، پوستر 0020علمي اعصاب کودکان ،بندر عباس بهمن 

ساله ، چهارمین همایش علمي  0-02کودکان  در تأثیر استفاده از موسیقي بر شدت درد ناشي از رگ گیري .00

 ،سخنراني 0020  دیبهشتراتهران سالیانه انجمن بررسي ومطالعه درد 



دومین همایش   0022بررسي مواردتروماي چشم دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهداي عشایرخرم آباد .03

 .، سخنراني    0020ریهاي کودکان ،تهران مهرشانزدهمین همایش بین المللي بیماپرستاري کودکان همزمان با 

،اولین 0020بررسي کیفیت نسخه نویسي درپرونده هاي بیمارستان آموزشي درماني شهید مدني خرم آباد.02

،  0022، سري پیشگیري ازخطاهاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان،خرم آباد اردیبهشت اهمایش سر

 سخنراني 

بزرگداشت استاد دکتر محمد  تازه هاي طب کودکان همایشبیست وششمین زادان ،نو CPR.نکته اي جدید در01

 ، پوستر  0022قریب اردیبهشت 

.بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فامیلي و تاثیر نامطلوب آن برسالمت فرزندان درمراکز پیش 23

 ،سخنراني  0022،همایش ارتقاء سالمت کودکان ،قزوین ،آبان 0022دانشگاهي خرم آباد

، سومین همایش پرستاري  . بررسي آگاهي دانش آموزان  مراکز پیش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتیك 20

 ، سخنراني    0022هفدهمین همایش بین المللي بیماریهاي کودکان ،تهران مهرکودکان همزمان با 

-0020ده به بیمارستان شهدا ي عشایرخرم آباد. بررسي مواردسوختگي منجر به بستري درکودکان مراجعه کنن22

 ، سخنراني  0022،کنگره سراسري طب اورژانس ،،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران دي 0022

اولین همایش  ،0020.بررسي آگاهي ، نگرش واقدامات کارگران خدماتي درمورد ایدز وپیشگیري ازآن خرم آباد 20

 ، پوستر 0022 ده پرستاري مامائي شهید بهشتي تهران اسفنددانشکایدز از پیشگیري تا نوتواني ، 

. بررسي میزان آگاهي زنان باردار در مورد تغذیه دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي 22  

 22و 23درماني خرم آباد ، سمینار بار داري ایمن ،دانشگا ه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي در ماني شهید بهشتي 

 تهران ، سخنراني      0022دي 

، همایش سراسري .بررسي نیازهاي آموزشي دختران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد25

 ، پوستر  0022بهداشت جوانان دانشگاه آزاد اسالمي اراک خرداد

همایش ین همایش اولبررسي آگاهي دانش آموزان  مراکز پیش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتیك  .20

 ، سخنراني    0025اسفند،تهران سراسري کودک سالم

چهارمین   0020درپرونده هاي بیمارستان آموزشي درماني شهید مدني خرم آباد اشتباهات دارویيبررسي  .23

   0025آبان ،دهمین همایش بین المللي بیماریهاي کودکان ،تهرانیجههمایش پرستاري کودکان همزمان با 

 ،سخنراني 



خرم  درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهداي عشایر.بررسي موارد ضربه سر منجر به بستري 22

 خرم آباد، لرستان،دانشگاه علوم پزشکي پیشگیري از آسیبها وارتقاءایمني درحوادثکنگره اولین ،0020آباد

  ، پوستر  0025 ،اسفند

تازه هاي طب  همایشبررسي آگاهي دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهي خرم آباد در مورد مشاوره ژنتیك .   .21

 ، پوستر   0025 بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهفتمین  کودکان

خرم  پرونده هاي بیمارستان آموزشي درماني شهید مدنياشتباهات دارویي در گزارشات پرستاري .بررسي 03

سري پیشگیري ازخطاهاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان،خرم آباد این همایش سرمود،0020آباد

 ، پوستر  0020اردیبهشت 

.بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت به مشارکت والدین درمراقبت ازکودکان بستري در بیمارستان  .00

  0020اردیبهشتدانشگاه علوم پزشکي لرستان  ما مایي ، ،همایش تازه هاي پرستاري0020شهید مدني خرم آباد 

 ، سخنراني

تازه  همایش ،0022خرم آباد . بررسي مواردآپاندیسیت درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهداي عشایر02

 ، پوستر  0020 وخرداد بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهشتمین  هاي طب کودکان

 0023ریسك فاکتورهاي نارسایي مزمن کلیه ،کنگره سراسري پرستاري پیوند کلیه ودیالیز ،مشهد،تیر. بررسي 00

 ،سخنراني

، کنگره سراسري باسرنگ  بر درد تزریق عضالني نوزادان  مقایسه تأثیر شیر مادردوشیده شده وشیرخشك .02

 ،پوستر 0023تغذیه نوزادان وکودکان،مشهد، مرداد

،کنگره سراسري تغذیه نوزادان  مادران زائو بستري در مورد مراقبتهاي بهداشتي دوره نوزادينیازهاي آموزشي . 05

 ،پوستر 0023وکودکان،مشهد، مرداد

. بررسي نیازهاي آموزشي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني خرم آباد در مورد بعضي نیازهاي 00

انواده ، معاونت سالمت وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات سلولي ، ساله ، کنگره ملي سالمت خ 0-0تکاملي کودکان 

 ، پوستر0023دي  2-0تهران 

. بررسي آگاهي ونگرش و اقدامات کارگران خدماتي بیمارستانهاي آموز شي خرم آباد در مورد ایدز وپیشگیري 03

دي  2و 0تان  خرم آباد ، ، اولین همایش سراسري جامعه سالم ، دانشگاه علوم پزشکي لرس 0020از آن در سال 

 ، پوستر   0023

.بررسي تداخالت دارویي در پرونده هاي بیمارستان کودکان ،سومین سمینار دوساالنه پیشگیري از خطاهاي 02

 ،پوستر  0022اردیبهشت  00 03پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 



انجام رویه هاي تشخیصي درماني .هفتمین . پرستاران بخش هاي اطفال واقدامات ارتباطي با کودکان هنگام 01

 ،سخنراني 0022همایش پرستاري کودکان  تهران مهر

.بررسي ویژگیهاي دموگرافیك کودکان مبتال به تب وتشنج  وکودکان مبتال به بیماري تب دار بدون تشنج .نهمین 23

 ،پوستر 0022بهمن  2دي تا 03کنگره اعصاب کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 

،  0021مهر 22تا 02. عوامل مستعد کننده کودکان به عفونت.  تهران هشتمین همایش پرستاري کودکان 20

 سخنراني

. وضعیت فردي وخانوادگي کودکان مبتال به تب وتشنج،  دهمین کنگره مغز واعصاب کودکان ایران ،دانشگاه 22

 ،سخنراني  0021مهر  03لغایت  22علوم پزشکي گیالن رشت 

. بررسي فراواني بکارگیري روشهاي طب مکمل وجایگزین توسط پرستاران ودانشجویان پرستاري خرم آباد 20

 02،کنگره سراسري طب سنتي ،درمان هاي تلفیقي وداروهاي گیاهي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،خرم آباد ، 

 ،سخنراني 0021آبان  23لغایت 

، 0021احترام به محدوده قلمرو آنها دربیمارستان شهداخرم آباد  . بررسي دیدگاه بیماران بستري در مورد22

سمینار سراسري انطباق  خدمات بهداشتي درماني با موازین شرع مقدس اسالم ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 

 ،سخنراني 0013اردیبهشت   22لغایت  20،خرم آباد ، 

25 .Risk manaement and pediatric patients      بیست وسومین همایش بین المللي بیماریهاي ،تهران

 ، سخنراني 0013مهر25تا 20کودکان ونهمین همایش پرستاري کودکان 

. بررسي ویژگیهاي دموگرافیك کودکان مبتال به تب وتشنج کودکان مبتال به بیماري تب دار بدون تشنج ، 20

 ،پوستر0021آبان  23لغایت  01ي مشهد ،چهارمین جشنواره علمي تحقیقاتي کودکان سرور ، دانشگاه علوم پزشک

. امنیت بیمار واستفاده از روش هاي طب مکمل وجایگزین،اولین همایش   ایمني در نظام سالمت با محوریت 23

 ،پوستر0013آبان  0لغایت 2ایمني بیمار ، دانشگاه علوم پزشکي آذربایجان غربي ارومیه 

ژنتیك ،  سمینار چا لش هاي پرستاري از کودکان مبتال به . بررسي آگاهي دانش آموزان  درمورد مشاوره 22

 ،پوستر  0021تیر  20لغایت  22بیماریهاي مزمن ،دانشگاه علوم پزشکي تبریز 

. مدیریت خطر، چهارمین سمینار دوساالنه پیشگیري از خطاهاي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 21

 ، پوستر0010اردیبهشت 

 

  : نفر اولالمللي بین چاپ شده در همایش هامقاالت ارائه یا 2 .

.  بررسي ویژگیهاي بیماران دیابتي در بیمارستان کودکان  ،هفتمین کنگره بین المللي بیماریهاي غدد درون ریز ، 0

 ، سخنراني 0020مهر  23لغایت  02تهران مرکز همایش هاي رازي مر کز تحقیقات  درونریز ومتابولیسم  



دهمین همایش بین المللي پنجمین همایش پرستاري کودکان همزمان با نوز ،جهت عمل جراحي.آمادگي کودکان 2

 ،سخنراني 0020،تهران مهر بیماریهاي کودکان

ي دومین کنگره بین المللبررسي کودکان مبتال به سل مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر خرم آباد،. 0

 ، پوستر 0022،تهران ،آبان بیماریهاي ریوي،مراقبتهاي ویژه وسل

 

 

Breastfeeding and urinary tract infection. 4    دومین کنگره  بین المللي انجمن نفرولوژي کودکان ایران

 ، پوستر0013تیر  00لغایت  21، دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،

ن المللي مراقبت هاي ویژه چهارمین کنگره بی بررسي علل نارسایي کلیه  دربیماران دیالیزي استان لرستان. 5

 ، سخنراني  0022پزشکي ،انجمن آنستزیولوژي ومراقبت هاي ویژه ،تهران مهر

 
 

  مراقبت از کودکان و نوزادان ، درد ، اشتباهات دارویي: پژوهشي عالیق
 

 مقاالت داوري و نویسندگان شوراي در عضویت

 دانشگاه علوم پزشکي لرستان .همکاري در داوري مقاالت با فصلنامه هاي  یافته وافال ک0

  دانشکده پرستاري ومامایي خرم آباد. مدیر اجرایي افالک فصلنامه علمي پژوهشي 2

  دانشکده پرستاري ومامایي خرم آباد. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمي پژوهشي 0
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