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 0/0/1337دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،  .1
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 سوابق بالینی:

 1333کار در بخش ویژه ی نوزادان بیمارستان امام خمینی شهر کوهدشت  .1

)قرارداد  38تیر  – 34ی مربی گری در دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول دانشکده ی پرستاری بهمن  سابقه .0

 داخلی(

سابقه ی مربی دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیمسال اول سال تحصیلی  .3

38-37 

 

 1337سوابق تدریس: هیئت علمی آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه از سال 

 کارشناسی  .1

 کارشناسی ارشد .0

 دکتری .3

 برگزاری کارگاه  .4

 سوابق اجرایی : عضو هیئت علمی همکار در مرکز توسعه اموزش پزشکی

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی  .1

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره  .0

 استاد راهنما .0-1

 .استاد مشاور 0-0

 مقاالت .3

 فارسی .1

بررسی وضعیت عملکردی و سبک زندگی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با  .0

 1333، زمستان 10، شماره همودیالیز 

، زمستان 10بررسی نگرش پرستاران به خودکشی و قربانیان آن، فصلنامه ی دانشکده ی بهداشت ، شماره  .3

1333 

ان دارای نوزاد نارس و طول مدت بستری : مجله ی حمایتی بر استرس مادر -تأثیر مداخالت آموزشی .4

 1333علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، بهار 
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تربیتی بر اطالعات مربیان واحدهای شبه  –اجتماعی –تأثیر آموزش مراحل مختلف رشد و تکامل روانی  .5

ه ی پرستاری و مامایی خرم ، فصلنامه ی پرستاری افالك دانشکد1337خانواده استان خوزستان در سال 

 1333آباد، زمستان 

بررسی تإثیر حرکات اصالحی بر ناهنجاری های اسکلتی عضالنی در دانش آموزان دختر شهرخرم  .8

 92، بهار آباد،یافته

، مجله یافته، تابستان IIتاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع  .7

92 

کیفیت زندگی و سالمت عمومی در زنان زایمان سزارین و طبیعی در مراکز بهداشتی شهر خرم بررسی  .3

 91اباد، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره چهادهم، پاییز 

ارزیابی اختالالت اسکلتی در کارگران شهر خرم اباد و ارائه راهکار برای آن، فصلنامه علمی پزوهشی  .9

 94شهرکرد، 

 94بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان زیر یک سال در شهر خرم اباد، فصلنامه پرستاری ایران ،  .12

  93تأثیر آموزش گروهی بر تفکر انتقادی و تصمیم گیری دانشجویان پرستاری، آموزش در علوم پزشکی،  .11

 مراقبتهای تتحقیقا مرکز وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیز،نشریه .10

،  1391 ماه شهریور ، 77 شماره ، 05 ایران ،دوره پرستاری تهران)نشریه پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

10-02 

تأثیر یک روش فعال آموزشی بر میزان تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان،   .13

 (5) 14، 93مجله آموزش در علوم پزشکی، مرداد 

عضالنی کارگران شهر خرم آباد ، مجله  –یر تمرینات ورزشی اصالحی بر اختالالت اسکلتی بررسی تأث .14

 89-81، 94(، مهر و ابان 4)17دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

 

ارزیابی شاخص های تکاملی کودکان یک ساله و عوامل مرتبط با آن در شهر خرم اباد، نشریه پرستاری  .15

 94، بهار 3کودکان، شماره 

 

تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتار مراقبتی در پرستاران شهر خرم اباد، فصلنامه مدیریت ارتقاء سالمت،  .18

 پذیرش چاپ

ی مجله ی روانپزشک "بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده بر سیر بهبود بیماران مبتال به اختالالت خلقی ".  .17

 022-193، 1333، تابستان 0بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره ی 

 

 

 انگلیسی .0

1- Family psycho education: An adjunctive intervention for mood disorder 
patients, IJNMR, volume 14 No.1 2009   
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2- Iranian Pediatrics nurse’s experiences of ethical practice: a qualitative research, 
ACTA MEDICA MEDITERRANEA ,International Journal of Clinical Medicine ,Date: 
12 September- 2016 ,ACCEPTANCE LETTER 

 

3- Iranian pediatric nurse’s experience:  ethical practice learning facilitators, 
Iranian journal of nursing and midwifery Research, October 2016,  ACCEPTANCE 
LETTER 
 

 

 مقاالته خالصچاپ ارائه و 

 ملی   .1

ر ارائه شده د "بررسی میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری "مقاله .0
 ) دی ماه( ) پوستر ( 37همایش جامعه سالم در سال 

ارائه شده در همایش جامعه  "بررسی تاثیر مداخالت حمایتی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس "مقاله  .3
 در استان لرستان ) سخنرانی( 37سال سالم در 

ارائه شده در اولین کنگره ملی خودکشی  "بررسی نگرش به خودکشی و قربانیان آن در پرستاران "مقاله  .4
 ) سخنرانی( 37دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، سالن همایش های رازی در سال 

شده در همایش خالقیت و نوآوری در پرستاری ارائه  "پرستاری مبتنی بر شواهد: موانع و راهکارها "مقاله  .5
 ) پوستر ( 37برگزار شده توسط واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

ارئه شده در کنگره  "بررسی میزان آگاهی و نگرش دختران نوجوان ایرانی به بهداشت دوران بلوغ "مقاله  .8
انشگاه علوم پزشکی ایران، آمفی تئاتر پژوهشکده کودك سالم برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی د

 ) پوستر( 37رویان، سال 
بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده بر میزان سازگاری و سیر بهبود بیماران مبتال به اختالالت  "مقاله  .7

 33پذیرفته شده به عنوان )سخنرانی( در کنگره اسکیزوفرن و اختالالت خلقی در سال  "خلقی
ارائه در سومین کنگره  "سی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر استرس مادران دارای نوزاد نارسبرر "مقاله  .3

 ) پوستر( 37ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در همدان آبان 
در اصفهان )  37ارائه شده در کنگره طب مکمل در تابستان   "جایگاه  لمس درمانی در پرستاری"مقاله  .9

 پوستر(
ارائه شده در کنگره همودیالیز و اختالالت  "وتوانی در بیماران تحت درمان با همودیالیزپل های ن "مقاله  .12

 در مشهد ) پوستر ( 37کلیوی در تابستان 
 ) دی ماه( ) پوستر ( 37ارائه شده در همایش جامعه سالم در سال  "حاملگی ناخواسته "مقاله .11
ارائه شده  "کودکان، راهکارهای پیشگیریاشتباهی ساده،فاجعه ای دردناك، خطاهای پزشکی در "مقاله .10

 1333در کنگره ی خطاهای پزشکی خرم آباد 
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بررسی وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیز مراجعه کننده به انجمن  "مقاله  .13
، 33ر مه 04 -03ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی مولتیپل اسکلروزیز ایران  "ام اس شهر تهران

 تبریز  ) سخنرانی (

طراحی روش نوین آموزشی جهت ارتقای تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان  "مقاله  .14

اردیبهشت، دانشگاه  10-12ارائه شده یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی،  " "پرستاری
 علوم پزشکی ایران  ) سخنرانی (

 

 بین المللی   -0

1- EFFECT OF SUPPORT INTERVENTION PROGPAM ON PREMATURE 
INFANT LENTGH OF HOSPITALIZATION AND MATERNAL STRESS, 
Word association for psychosocial rehabilitation, 10th word congress, 
Bangalore, India. November 12th to 15th, 2009. 

 
2- Family psycho education: an adjunctive intervention for mood 

disorder patients, Word association for psychosocial 

rehabilitation, 10th word congress, Bangalore, India. 

November 12th to 15th, 2009 

 

 

 اخالق ، پرستاری کودکان و نوزادان، اموزش پرستاری  :عالیق پژوهشی .4

 کتب

 1338انتشارات مجتمع فنی تهران، سال مجموعه سواالت پرستاری ،  .1

) در دست بررسی و چاپ،جهاد  "راهنمای آموزش روانی در بیماران مبتال به اختالالت دو قطبی "ترجمه کتاب  .0
 دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 Guidelines for the programmatic of drug-resistant, tuberculosis emergency“ترجمه کتاب   .3

update/2008 authors word health organinization”   کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی

 لرستان
 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت
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مجله اخالق زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 یافتهفصلنامه علمی پژوهشی 

 عضویت در مجامع

 تا اکنون 13/3/1337همکاری با مرکز در واحد برنامه ریزی درسی، از  .1

 تا اکنون 00/0/1333عضویت در کمیته ی ارتقاء مرکز مطالعات توسعه ی آموزش علوم پزشکی، از  .0

  1333همکاری با واحد هالل احمر به عنوان مربی زمستان  .3

 1333اردیبهشت عضویت در بسیج جامعه ی پزشکی از 

 شرکت در کارگاه های آموزشی:

 12/4/33کارگاه آموزشی روش ها و مهارت های نوین تدریس،  .1

 9/4/33کارگاه آموزشی ارزشیابی دانشجو،  .0

 05/0/33-00کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان و کاربردهای آن ها،  .3

 3/11/33ح دوره(، طر -کارگاه آموزشی طراحی برنامه ی درسی)طرح درس .4

 one note  ،13-15/10/37و نرم افزار  prismکارگاه آشنایی با نرم افزار آماری  .5

 10/10/33 -12کارگاه روش تحقیق در علوم بالینی و مقاله نویسی پیشرفته،  .8

 0/0/33-1کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیک،  .7

 05/7/33-04جیتال پزشکی ایران، کارگاه آشنایی با منابع الکترونیک کتابخانه ی ملی دی .3

 07/11/37-08کارگاه آشنایی مقدماتی با طب سنتی،  .9

 End Note ،02/3/33کارگاه آموزشی  .12

 ، شهر خرم آباد1333. 1559کنفرانس یک روزه اخالق پزشکی ،  .11

 کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه استراتژیک مرکز مالعات و توسعه اموزش پزشکی، .10

 33سال 

 

 

 

 

 

 

 و من اهلل توفیق
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