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 سوابق تحصیلی و آموزشی

.کارشناسی0  

.دانشگاه علوم پزشکی لرستان0732کارشناسی  پرستاري .  

.کارشناسی ارشد9  

تهران علوم بهزیستی و توانبخشی.دانشگاه 0730کارشناسی ارشد پرستاري بهداشت روان.  

 پایان نامه

.    هدا عشایربررسی تاثیر موسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان بستري در بیمارستان ش

0290نمره:  

.دکتري تخصصی7  

    دکتري تخصصی علوم اعصاب.پژوهشکده علوم شناختی

0726ه روز رسانی: فروردین ب  
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آدرنرژیک ناحیه پره فرونتال در -بررسی نقش گیرنده هاي آلفا 02991نمره:                ACPA فراموشی ناشی  

 از

.شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها4  

0736عضو کمیته اجرایی همایش تازه هاي پرستاري و مامایی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

9119کنگره بین المللی روان درمانی آسیا   

0737کنگره سراسري آسیب شناسی خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

0737همایش کودک آزاري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    

0736کنگره سراسري سالمندي کاشان   

0739کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

0736شکی لرستانسمینار ترک اعتیاد دانشگاه علوم پز  

0736کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

0733کارگاه آموزشی مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

0736کنفرانس فارماکوویژیالنس دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

0736همایش صرع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

0733امه ریزي درسی دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارگاه آموزشی ارزشیابی و برن  

                                                0733همایش سراسري سالمندي اصفهان  

.تاییدیه ها و مجوزها5  

0733افتخارات و جوایز:دانشجوي نمونه کارشناسی پرستاري   

 سوابق بالینی



 0730تا  0732کارشناس پرستاري بخش توراکس 

 0737تا  0739کارشناس پرستاري بخش دیالیز 

 

 سوابق  تدریس

کارشناسی.1  

 بیماریهاي اعصاب و روان                      واحد عملی        

 نورولوژي                                          واحد عملی        

 بیماریهاي عفونی                                 واحد عملی 

 ارتوپدي                                            واحد عملی     

 مغز و اعصاب                                    واحد عملی    

واحد تئوري                 روانشناسی و بهداشت روان     

 روانشناسی عمومی                              واحد تئوري 

 مبانی روانشناسی                                واحد تئوري   

 روانشناسی روابط انسانی                      واحد تئوري 

 مهارتهاي زندگی                                 واحد تئوري 

واحد تئوري                           فوریتهاي روانپزشکی  

واحد تئوري                       مامایی     در روانپزشکی   

واحد تئوري                    9و0پرستاري بهداشت روان   

 

.کارشناسی ارشد2  



 فوریتهاي روانپزشکی

 بیماري هاي ویژه اعصاب

.برگزاری کارگاه3  

.0729مهارت مدیریت استرس.دبیرستان فرزانگان خرم آباد.اسفند   

0729 مطالعات.دانشکده پرستاري ومامایی.کارگاه روش تحقیق.انواع   

 0727مهارت مدیریت استرس.کارگاه مهارتهاي زندگی.سازمان تامین اجتماعی استان لرستان. -

 0727مهارتهاي ارتباطی. کارگاه مهارتهاي زندگی.سازمان تامین اجتماعی استان لرستان. -

 0727تماعی استان لرستان.مهارت حل مساله. کارگاه مهارتهاي زندگی.سازمان تامین اج -

 0727مهارت ابراز وجود. کارگاه مهارتهاي زندگی.سازمان تامین اجتماعی استان لرستان.  -

 0727مهارت کنترل خشم. کارگاه مهارتهاي زندگی.سازمان تامین اجتماعی استان لرستان. -

 0733دانشگاه علوم پزشکی لرستانبه بخش اورژانس  کارگاه نگرش سیستماتیک -

    بیان مساله،بررسی متون،اهداف ،فرضیات و سواالت دانشگاه علوم پزشکی کارگاه آموزشی روش تحقیق .  -

 0733لرستان

 0736دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارگاه آموزشی روش تحقیق ،بررسی متون -

 

 

 سوابق اجرایی

0733تا  0736عضو کمیته فن پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی   

  کنونتا 0736پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی  عضوشوراي

 سوابق پژوهشی

.طرح هاي پژوهشی0  



.اتمام بررسی مقایسه اي درجه حرارت تمپانیک در بیماران افسرده،مانیک،اسکیزوفرن و افراد سالم )مجري(-0

 یافته

هتمپورال)مجري(.اتمام یافتبررسی مقایسه اي نمره حافظه در مبتالیان به صرع لوب تمپورال و غیر -9  

در بیماران کوماتوس با ضربه سر)همکار  GCSوتمپانیک و ارتباط آن با آگزیالري مقایسه درجه حرارت -7

 طرح(.اتمام یافته

 بررسی تاثیر گل مغربی در درمان افسردگی)همکار طرح(.اتمام یافته-9

تقادي در دانشجویان پرستاري)ناظر برایجاد تفکر ان(case reporteبررسی تاثیر یک روش آموزشی )-0

 طرح(.اتمام یافته

بررسی افسردگی در سالمندان مبتال به اختالالت قلبی عروقی)مجري(.در حال اجرا-6  

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد.همکار طرح.در حال اجرا-3  

.راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها2  

ارشد:مقطع کارشناسی   

تالبه سکته ي بررسی مقایسه اي تاثیرعطربهارنارنج وگیاه شمعدانی برمیزان اضطراب و شدت خستگی بیماران مب

 قلبی حاد .  

 

.مقاالت 3  

  . فارسی0

المندي بررسی مقایسه اي دلیریوم در سالمندان بستري در ارتوپدي و جراحی عمومی.فصلنامه پرستاري س-0

0727ز .پایی0شماره  0ایالم.دوره   

فالحی،دکتر  بررسی موسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان،افسانه بیرانوند،دکتر مسعود--9

0736حسن عشایري،دکتر مهدي رهگذر فصلنامه علمی پژوهشی یافته،دوره نهم شماره دو تابستان   

.انگلیسی9  



Beiranvand  A , Nasehi  M, Zarrindast MR ,Moghaddasi M (2016)  . Involvement of 

medial prefrontal cortex alpha-2 adrenoceptors on memory acquisition deficit 

induced by arachidonylcyclopropylamide,a cannabinoid CB1 receptor agonist, in 

rats; possible involvement of Ca2+ channels. Journal of Psychopharmacology 30: 

945–954. 

.ارائه و چاپ خالصه مقاالت4  

. ملی0  

0729نقش گرادیان قدرت در کاهش خطاهاي پزشکی.کنگره خطاهاي پزشکی. خرم آباد. -  

 0732نقش بابونه در کاهش عالئم سندرم محرومیت از مواد.همایش سراسري گیاهان دارویی خرم آباد  -

 0733کودکان.کنگره اعصاب کودکان مشهدسیستم قابل کاشت هشدار تشنج در  -

 0733کنگره اعصاب کودکان مشهد ADHDدر بهبود کودکان مبتال به 7نقش امگا -

 Subcallosal singulateدرمان افسردگی مقاوم به درمان از طریق تحریک عمقی مغز در ناحیه -

gyrus  0733.همایش سراسري سالمندي و پزشکی سالمندان اصفهان. 

0736فظه در صرع لوب تمپورال همایش صرع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاختالل حا-  

 0736بررسی تاثیرموسیقی بر دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان کنگره سالمندي کاشان  -

 

.عالئق پژوهشی5  

 دمانس

 نوروبیولوژي اعتیاد

 سالمندي

 نوروبیولوژي اختالالت روانپزشکی

روانپزشکیطب مکمل در   



 کتب

5931خودمراقبتی در بیماران قلبی.انتشارات سالمی .  

 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

داوري فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان-  

داوري فصلنامه علمی پژوهشی افالک  دانشگاه علوم پزشکی لرستان-  

پرستاري در توانبخشیداوري فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش -  

 عضویت در مجامع

 مهارتهای عمومی/عالئق عمومی

Word, PowerPoint, sigmaplot, spss, endnote آشنایی با نرم افزارهاي   

 عالئق عمومی: موسیقی. سفالگري ،سیاه قلم


