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 به نام خدا
 

 

 اطالعات تماس

 فاطمه گودرزینام و نام خانوادگی: 

 دکترای تخصصی پرستاریوضعیت تحصیلی: 

 : استادیارمرتبه علمی

 Fatemegoudarzi75@yahoo.com: آدرس ایمیل

 01122630660: محل کار تلفن

 01122630660: فکس

امایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گروه پرستاری داخلی و لرستان، اتوبان کمالوند، خرم آباد، دانشکده پرستاری و م: آدرس

 جراحی

 لینکها

 فایل ها

 6211/ 20/6آخرین به روزرسانی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

اشتی و درمانی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد ؛دکترای تخصصی پرستاری دکتری تخصصی: .6

 (6231-6216دانشکده پرستاری و مامایی )

 (33/61با درجه عالی )نمره:  "تبیین فرایند مراقبت از بیماران در وضعیت نباتی" دکتری: رساله

 

 کارشناسی ارشد: .2

رستاری و مامایی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، دانشکده پ

(6231-6232) 

 (21/61، با درجه عالی )"بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی پایان نامه:

 

 کارشناسی: .2

کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی 

(6230-6271) 

 

 :شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 6216کارگاه علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه  .6

 6216 آذرماه ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ی )تولید محتوا(کارگاه آموزش الکترونیک .3

 6216ارسازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارگاه ابز .2

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh


2 

 

 6213، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، "پیشرفتهآشنایی با مقاله نویسی "کارگاه  .6

 6233، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اسفند ماه "آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه  .5

 6233، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اردیبهشت ماه "End note"کارگاه  .1

 6231ان، تیرماه ، دانشگاه علوم پزشکی تهر "جستجوی منابع الکترونیک، سطح پیشرفته"کارگاه  .7

 6231، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرماه  "جستجوی منابع الکترونیک، سطح متوسط"کارگاه  .3

 6231، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه  "End note"کارگاه  .1

 6231، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه  "Systematic review"کارگاه  .60

 6231ف انجمن تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Accessو   Excel "کارگاه آموزشی  .66

 6231)سطح متوسط( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Scientific writing"کارگاه  .63

 6231)سطح مقدماتی( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه "Scientific writing"کارگاه   .62

 6235، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، تیرماه"روش شناسی تحقیقات کیفی"زه کارگاه سه رو .66

 6236، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، تیرماه "روش شناسی تحقیقات کمی"کارگاه سه روزه   .65

 6233، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( الیگودرز، دیماه "احیاء نوزادان"کارگاه دو روزه  .61

 سایر دوره های آموزشی

 6237، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اسفندماه "مدیریت بحران"پودمان آموزشی  .6

 6237، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بهمن ماه "مبارزه با سل"پودمان آموزشی  .3

 6237، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهر ماه "طرح آموزش خانواده"پودمان آموزشی  .2

 6237، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شهریورماه "گزارش نویسی"پودمان آموزشی  .6

 6237، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیرماه "اورژانس با مدیریت فرایندی"پودمان آموزشی  .5

 6235، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه "پیشگیری و کنترل عفونت"پودمان آموزشی  .1

 

 تأییدیه ها و مجوز ها

 

 

 :افتخارات و جوایز

 51/63(، با معدل: 6231-16دانشجوی رتبه اول دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ) .6

و دانشجوی  11/63(، با معدل: 6232-31دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران ) .3
 منتخب شورای استعدادهای درخشان

 01/67(، با معدل 6271-30تاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )دانشجوی رتبه دوم کارشناسی پرس .2

 

 : سوابق بالینی
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، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر  "طرح نیروی انسانی"های اطفال و اورژانس، دربخش "پرستار بالینی"سمت  .6

 60/66/33لغایت  6/6/36الیگودرز، از 

همچنین عضویت در کمیته  "وایزر آموزشی و سوپروایزر بالینیپرستار بالینی، سرپرست بخش اطفال، سوپر"سمتهای  .3

، "استخدام رسمی"، های مختلف بیمارستانی نظیر کمیته مرگ و میر و نیز مسئول واحد پشتیبانی روانی بیمارستان

ره )شایان ذکر است که در این دو66/66/37لغایت  66/66/33بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر الیگودرز، از تاریخ 

 سال و هفت ماه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده ام(3بمدت

 تدریسسوابق 

 :کارشناسی .6

، دانشکده پرستاری "استخدام رسمی"، "کارشناس آموزشی دانشکده )مشغول به تدریس دروس نظری و عملی("سمت  -

 33/6/31لغایت  63/66/37الیگودرز )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، از تاریخ 

لغایت  32/6/6231)وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، از تاریخ  ، دانشکده پرستاری الیگودرز"عضو هیات علمی" -

 6231اسفندماه 

تا  31/2/6216، دانشکده پرستاری خرم آباد )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، از تاریخ "عضو هیات علمی" -

 ی و جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی و تدریس واحدهای داخل کنون

 :کارشناسی ارشد .3

تا کنون و  31/2/6216، دانشکده پرستاری خرم آباد )وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، از تاریخ "عضو هیات علمی"  

 تدریس برخی واحدهای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد

 دکتری .2

 

 برگزاری کارگاه 

 6216، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهرماه سال "بالینیارزشیابی "کارگاه  .6

 6213، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، بهار "عملکرد مبتنی بر شواهد"کارگاه  .3

 6216دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، زمستان  scientific writing”"کارگاه  .2

(، بیمارستان 6237)در ماههای آبان، آذر و دی سال "گزارش نویسی"و روزه سه دوره سخنرانی در کارگاه آموزشی د .6

 امام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا
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فر صادق)ع( (، بیمارستان امام جع6237)مردادماه  "مدیریت اورژانس با دیدگاه فرایندی "سخنرانی در گارگاه آموزشی  .5

 الیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا

(، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین 6231)دیماه  "مدیریت بحران "سخنرانی در گارگاه آموزشی  .1

 پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا

 

 اییسوابق اجر

 6216سال دبیر کمیته اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی، از  -

 6216عضو کمیته پایش و بهبود فرایند دانشکده پرستاری و مامایی، از سال  -

 6216اسفند ماه عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از  -

 6216آباد، از تیرماه عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم  -

 

 6216دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از تیرماه  EDOمسئول واحد 

لغایت  6237، از سال ، دانشکده پرستاری الیگودرز"پژوهشی مندیش-فصلنامه علمی"سردبیر و عضو هیات تحریریه  -
6231 

 6231غایت سال ل 6273، از سال کارشناس مسئول واحد پراتیک دانشکده پرستاری الیگودرز -

 6231لغایت سال  6237، از سال عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری الیگودرز -

 6237لغایت سال  6236سوپروایزر آموزشی، بالینی و سرپرستار در بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز )ع(، از سال  -

 

 

 سوابق پژوهشی 

 

 طرح های پژوهشی: .1

طرح مصوب  "،معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بررسی تاثیر آموزش هوش"  -

 مجری اول طرح، به عنوان در حال انجامدانشگاه علوم پزشکی لرستان و 

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم " -

  مجری اول طرح، به عنوان در حال انجامطرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و  "،6215سال پزشکی لرستان در 

طرح مصوب "، 6215ررسی فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به سکته مغزی شهر خرم آباد در سال ب" -

  مجری اول طرح، به عنوان در حال انجامدانشگاه علوم پزشکی لرستان و 
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، "ررسی ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای مدنی در محیط های دانشگاهیب" -

 همکار اصلی، به عنوان در حال انجامطرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و 

طرح مصوب دانشگاه علوم ، "نخوبیماران مبتال به پر فشاری BMI ثیر بذر کتان بر میزان فشارخون، کلسترول سرم وتا" -

 همکار اصلی، به عنوان در حال انجامپزشکی لرستان و 

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان  " -

  همکار اصلیان ، به عنودر حال انجامطرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و "، های استان لرستان

، طرح مصوب "6231بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی استان لرستان، سال  " -

  مجری اول طرحدانشگاه علوم پزشکی لرستان و اتمام یافته، به عنوان 

ستاری در بیمارستان های بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران و رضایت بیماران از مراقبت های پر " -

، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال اجرا، "6231آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 مجری طرحبه عنوان 

م پزشکی ، طرح مصوب دانشگاه علو"بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی"-        

 همکار طرح ، به عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدتهران، پایان یافته، 

نامه دوره ، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، پایان"تبیین فرایند مراقبت از بیماران در وضعیت نباتی" -

 دکتری، مجری طرح

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره 

 :اد راهنمااست .2-1

 6216: خانم فاطمه جعفری پور، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه، مهرماه پایان نامه ارشد

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه  :عنوان

 6215علوم پزشکی لرستان در سال 
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 6216 سمیه ریاحی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه: خانم پایان نامه ارشد

 بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه: عنوان

 

 :استاد مشاور  .2-2

 

 6216: خانم معصومه یاراحمدی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد

 خونبیماران مبتال به پر فشاری BMI میزان فشارخون، کلسترول سرم وثیر بذر کتان بر تا :عنوان

 

 6216خانم مریم محمدی پور، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه  :پایان نامه ارشد

بررسی ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای مدنی در محیط های  :عنوان

 دانشگاهی

 

 6212: خانم فاطمه بهرامی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه نامه ارشدپایان 

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی : عنوان

 بیمارستان های استان لرستان

 

 

 مقاالت

 :فارسی .6

های دارای بیمار های مراقبتی خانوادهاحمدی. تجارب و چالش اله، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضلفاطمه گودرزی .6

 .6212. سال 6، شماره 2در وضعیت نباتی.مجله بالینی پرستاری و مامایی )دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد(، دوره 

مرتبط با فرسودگی شغلی و برخی عوامل  سعید فروغی، فیروزه پیامنی، مجید میری.، آرزو شاهسواری، فاطمه گودرزی .3

تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز -های دولتی استان لرستان. نشریه پژوهشیآن در پرستاران شاغل در بیمارستان

 6212، 1و3، شماره 5)مندیش(. دوره 

، سبک فاطمه گودرزیمرضیه سلیمانی نژاد، محسن شمس، عبدالرحمان چرکزی، فاطمه رحیمی، احمد فیاض بخش،  .2

ترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه های شهر گرگان، مجله تحقیقات نظام سالمت، سال زندگی مرتبط با این

 6216هشتم، شماره پنجم، آذر و دی ماه 
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تأثیر کوتاه مدت و طوالنی مدت . عبدالرحمان چرکزی ،فاطمه گودرزی ،داوود شجاعی زاده ،مرضیه سلیمانی نژاد .6

مجله پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز . دختر ساکن خوابگاهمداخله آموزشی بر سبک زندگی دانشجویان 

 6216، زمستان 5و6)مندیش( مندیش، سال سوم، شماره 

. مجله پژوهشی تحلیلی "های آموزشیارزشیابی، کارایی و اثربخشی نظام". فاطمه گودرزیدکتر طاهره اشک تراب،  .5

 6216، زمستان 5و6م، شماره دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش( مندیش، سال سو

روند "، شیواسادات بصامپور، معصومه ذاکری مقدم، سقراط فقیه زاده، فاطمه رضایی، فاطمه محمدزاده. فاطمه گودرزی .1

، چاپ شده در نشریه "روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا 66تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 

 6231، اردیبهشت ماه 12، شماره 32پژوهشی(، دوره -ه علمی)مجله دارای رتب"پرستاری ایران

بررسی علل موارد اعزام بیماران از بیمارستان امام  "، حسین گودرزی، فیروزه پیامنی، مریم پیوستگر. فاطمه گودرزی .7

جله م"(، چاپ شده در 6237تا انتهای مهرماه 6231جعفر صادق)ع( الیگودرز به سایر مراکز )از ابتدای دیماه سال

 6231، پائیز 6، دوره اول، شماره "ترویجی مندیش-علمی

ساله 7-66اختالالت جسمی کودکان  "، آرزو شاهسواری،مجید میری، سعید فروغی. فاطمه گودرزیمحبوبه بیات،  .3

   6231، پائیز 6، دوره اول، شماره "ترویجی مندیش-مجله علمی"چاپ شده در "ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی

ارتباط حیطه های نگرانی با  ". فاطمه گودرزییرضا نیکبخت نصرآبادی، دکترسیدرضا مظلوم، مریم نثاری، دکتر عل .1

)فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی()مجله "فصلنامه پایش"، چاپ شده در "کیفی زندگی دانشجویان

 6237ترویجی(، سال هشتم، دوره اول، زمستان -دارای رتبه علمی

بندی نیازهای آموزشی از دیدگاه بیماران مبتال بررسی اولویت". فاطمه گودرزیحسنوند، سیده فاطمه قاسمی، شیرین  .60

-، مجله افالک )فصلنامه علمی"آبادهای آموزشی شهر خرمهای اعصاب و کودکان بیمارستانبه صرع بستری در بخش

 .6237، 62و 63ه ، سال چهارم، شمار"آبادپژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم

تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر ". فاطمه گودرزیشیواسادات بصامپور، معصومه ذاکری مقدم، سقراط فقیه زاده،  .66

)مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم "مجله حیات"، چاپ شده در "میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی

 )پایان نامه کارشناسی ارشد(6231، زمستان 6پژوهشی(، دوره سیزدهم، شماره -پزشکی تهران()مجله دارای رتبه علمی

، دوره "ترویجی افرا-مجله علمی"، چاپ شده در "تحریک حسی بیماران کمایی"، شیواسادات بصامپور. فاطمه گودرزی .63

 6231، زمستان 2سوم، شماره 
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 :انگلیسی .3

Fateme goudarzi, Heidarali Abedi, Korush Zarea, Fazllolah Ahmadi. Multiple victims: the 

result of caring patients in vegetative state. IRCM. 17(6). 2015. 

 

 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه

 : ملی .6

التزام به مراقبت امیدوارانه "، ایراد سخنرانی با عنوان "اخالق پزشکی و اخالق پرستاری ایرانساالنه "چهارمین کنگره  -

 .6216. تهران؛ بهمن ماه "بتال به وضعیت نباتی در منزل: یک مطالعه کیفیبیماران م

مراقبت گران بیمارن در وضعیت نباتی در "عنوان با  ایراد سخنرانی" در یاسوج. سالمتکیفی در علوم  تحقیقات"کنگره   -

 4931ه ا. مهرم"منزل: یک مطالعه کیفی

-حاملگی طبیعی و پرخطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی"ایی ایران. هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مام - -

 6233(. آبانماه فاطمه گودرزی.)فیروزه پیامنی، سعید فروغی، مریم کمالی،مجید میری، "6233درمانی الیگودرز در سال 

رش پرستاران نسبت به بررسی نگ "اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران.  -

، مریم پاک نیت، فاطمه گودرزی،)فتانه قدیریان، کبری کرمی، "خودکشی و قربانیان آن و برخی عوامل مرتبط با آن

 6237سجادحیات الغیب( اسفندماه 

ساله( ساکن در مراکز  7-66بررسی وضعیت سالمت روانی کودکان سن مدرسه)"همایش سراسری بهداشت روان و آموزش. - -

(. دانشگاه فاطمه گودرزی.)محبوبه بیات، ایران قاسمی، آرزو شاهسواری، سعید فروغی، "داری شبانه روزی شهر تهراننگه

 6231علوم پزشکی زنجان، اسفندماه

تحریک فاز یک)تحریک حسی( "ارائه پوستردر دومین همایش سراسری پرستاری توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب.  -

 6235، شیواسادات بصامپور(، بیمارستان امام خمینی)ره(، تهران، آذرماه گودرزیفاطمه )"بیماران کمایی

تله نرسینگ)پرستاری از راه دور( و بهداشت  "اولین همایش سراسری تکنولوژی، ارتباطات و بهداشت روان. "سخنرانی در  -

 6235، مریم نثاری( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تیرماه فاطمه گودرزی،)"روان(
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   بین المللی .3
 

 عالیق پژوهشی

 حیطه مراقبت بیماری های داخلی جراحی با تاکید بر تمامی کلیه موضوعات مرتبط با 

 

 :کتب

 Medical terminology: an illustrated. ترجمه کتاب 3061فاطمه گودرزی. راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن  -

guide .6215. انتشارات حیدری 

 Medical terminology: an illustrated. ترجمه کتاب 3066امع ترمینولوژی کوهن فاطمه گودرزی. راهنمای ج -

guide .6213. انتشارات حیدری 

های پرستاری بالینی. پور، مریم نثاری، مسعود بحرینی. روشعلیرضا خاتونی، ناهید رژه، فاطمه گودرزی، شهرزاد پاشایی -

 .6210نگر )سالمی(. . انتشارات جامعهnurse’s 5-minute clinical consult procedures ترجمه 

، سال "اندیشه رفیع"، آرزو شاهسواری، انتشارات  فاطمه گودرزی. "خالصه اصول بیهوشی میلر"ترجمه و تلخیص کتاب  -

6231 

، فتانه قدیریان، آرزو شاهسواری. جزوه  دروس دکترای پرستاری)تئوریها و تئوریسین های پرستاری، اصول فاطمه گودرزی -

، "اندیشه اساتید"مدیریت پرستاری، اصول و روشهای آموزش و تدریس و آمار و روش تحقیق(، چاپ شده در موسسه 

6231  

، در حال چاپ در انتشارات "Judith A.Barberio"، تالیف "Nurse s pocket drug guide"  ترجمه کتاب -

 دی(، منیره اسفاطمه گودرزیاندیشه رفیع)دکتر احمدعلی اسدی نوغابی، 

 Marianne"، تالیف  "Essentials of Critical Care Nursing Pocket Handbook"ترجمه کتاب  -

Chulay & Suzanne M.Burns" ،(فاطمه گودرزی، در حال چاپ در انتشارات سالمی)دکتر علیرضا خاتونی 

در حال چاپ (، Paul L.Marino "، تالیف "The little ICU Book Of Facts & Formulas "ترجمه کتاب  -

 (فاطمه گودرزیدر انتشارات سالمی)دکتر علیرضا خاتونی، 
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 :عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 وهشی دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش(عضو هیات تحریریه مجله تحلیلی پژ 

 :داوری مقاله در مجالت 

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، دانشکده پرستاری "های مزمنمراقبت بیماری"انگلیسی زبان مجله  -

  اهواز

 "مدیریت ارتقاء سالمت"مجله  -

 دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش( "مندیش"مجله  -

 آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشکده پرستاری و مامایی خرم "افالک"مجله  -

 همکاری با مجالت بعنوان داور:

مربوط به دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  "ت بیماری های مزمنمراقب"مجله انگلیسی زبان علمی پژوهشی .6

 مقاله 67تا کنون و به تعداد حداقل  6210جندی شاپور اهواز، بعنوان داور، از سال 

 مقاله 1 ، بعنوان داور،"یت ارتقاء سالمتمدیر"مجله علمی پژوهشی  .3

تا کنون، بعنوان داور،  6237مایی الیگودرز، از سال ، مربوط به دانشکده پرستاری و ما"مندیش"مجله علمی تحلیلی  .2

 مقاله 65حداقل 

 مقاله 6، بعنوان داور، تا کنون 6216، از تابستان "سالمندی"مجله  .6

 مقاله 3، تعداد 6216، از دیماه آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشکده پرستاری و مامایی خرم "افالک"مجله  .5

 داور: همکاری با کنگره ها به عنوان

 مقاله 2یاسوج، بعنوان داور، با داوری  "مطالعات کیفی"کنگره  .6

 

 عضویت در مجامع

 عالیق عمومی/ ی عمومیها مهارت

 


