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 :سوابق بالینی

 1838كار در بخش ويژه ي نوزادان بيمارستان امام خميني شهر كوهدشت  .1

)قرارداد  38تير  – 38داسالمي واحد دزفول دانشكده ي پرستاري بهمن سابقه ي مربي گري در دانشگاه آزا .2

 داخلي(

سابقه ي مربي دانشكده ي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز نيمسال اول سال تحصيلي  .8

38-31 

 

 7831هیئت علمی آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه از سال : تدریسسوابق 

 کارشناسی  .1

 کارشناسی ارشد .2

 کترید .3

 برگزاری کارگاه  .4

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

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی  .1

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره  .2

 استاد راهنما .2-1

 .استاد مشاور 2-2

 مقاالت .3

ن كليوي تحت درمان با بررسي وضعيت عملكردي و سبک زندگي در بيماران مبتال به نارسايي مزم .1

 1833، زمستان 12، شماره همودياليز 

، 12بررسي نگرش پرستاران به خودكشي و قربانيان آن، فصلنامه ي دانشكده ي بهداشت ، شماره  .2
 1833زمستان 

حمايتي بر استرس مادران داراي نوزاد نارس و طول مدت بستري : مجله ي  -تأثير مداخالت آموزشي .8

 1833دانشگاه علوم پزشكي لرستان ، بهار علمي پژوهشي يافته 

تربيتي بر اطالعات مربيان واحدهاي شبه  –اجتماعي –تأثير آموزش مراحل مختلف رشد و تكامل رواني  .8

، فصلنامه ي پرستاري افالك دانشكده ي پرستاري و مامايي 1831خانواده استان خوزستان در سال 

 1833خرم آباد، زمستان 
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الحي بر ناهنجاري هاي اسكلتي عضالني در دانش آموزان دختر شهرخرم بررسي تإثير حركات اص .5

 09، بهار آباد،يافته

، مجله یافته، IIتاثير تمرينات استقامتي و قدرتي بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع  .8

 09تابستان 

بهداشتي شهر خرم بررسي كيفيت زندگي و سالمت عمومي در زنان زايمان سزارين و طبيعي در مراكز  .1

 11اباد، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دوره چهادهم، پاييز 

ارزيابي اختالالت اسكلتي در كارگران شهر خرم اباد و ارائه راهكار براي آن، فصلنامه علمي پزوهشي  .3

 18شهركرد، 

 18نامه پرستاري ايران ، بررسي وضعيت رشد و تكامل كودكان زير يک سال در شهر خرم اباد، فصل .1

تأثير آموزش گروهي بر تفكر انتقادي و تصميم گيري دانشجويان پرستاري، آموزش در علوم پزشكي،  .11

18  

 مراقبتهاي تحقيقات مركز وضعيت درمان هاي مكمل در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيز،نشريه .11

 1811 ماه شهريور ، 11 شماره ، 25 ،دورهايران  پرستاري تهران)نشريه پزشكي علوم دانشگاه پرستاري

 ،12-21 

تأثير يک روش فعال آموزشي بر ميزان تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي   .12

 (5) 18، 18لرستان، مجله آموزش در علوم پزشكي، مرداد 

رم آباد ، مجله عضالني كارگران شهر خ –بررسي تأثير تمرينات ورزشي اصالحي بر اختالالت اسكلتي  .18

 81-81، 18(، مهر و ابان 8)11دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 

 

ارزيابي شاخص هاي تكاملي كودكان يک ساله و عوامل مرتبط با آن در شهر خرم اباد، نشريه پرستاري  .18

 18، بهار 8كودكان، شماره 

 

نامه مديريت ارتقاء تعيين ارتباط هوش هيجاني و رفتار مراقبتي در پرستاران شهر خرم اباد، فصل .15

 سالمت، پذيرش چاپ

مجله ي روانپزشكي  "بررسي تاثير آموزش رواني خانواده بر سير بهبود بيماران مبتال به اختالالت خلقي ".  .18

 211-118، 1833، تابستان 2باليني ايران، سال پانزدهم، شماره ي 

 

 فارسی .1

 انگلیسی .2

1- Family psycho education: An adjunctive intervention for mood disorder 
patients, IJNMR, volume 14 No.1 2009   

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 
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3- Iranian pediatric nurse’s experience:  ethical practice learning facilitators, 

Iranian journal of nursing and midwifery Research, October 2016,  
ACCEPTANCE LETTER 

 
 

 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه

   ملی .1

ارائه شده  "بررسي ميزان شيوع افسردگي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري "مقاله .2
 ) دي ماه( ) پوستر ( 31در همايش جامعه سالم در سال 

ش ارائه شده در هماي "بررسي تاثير مداخالت حمايتي بر استرس مادران داراي نوزاد نارس "مقاله  .8
 در استان لرستان ) سخنراني( 31جامعه سالم در سال 

ارائه شده در اولين كنگره ملي  "بررسي نگرش به خودكشي و قربانيان آن در پرستاران "مقاله  .8

 ) سخنراني( 31خودكشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، سالن همايش هاي رازي در سال 
ارائه شده در همايش خالقيت و نوآوري در  "راهكارهاپرستاري مبتني بر شواهد: موانع و  "مقاله  .5

 ) پوستر ( 31پرستاري برگزار شده توسط واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 

ارئه شده در  "بررسي ميزان آگاهي و نگرش دختران نوجوان ايراني به بهداشت دوران بلوغ "مقاله  .8
جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران، آمفي تئاتر  كنگره كودك سالم برگزار شده توسط

 ) پوستر( 31پژوهشكده رويان، سال 
بررسي تاثير آموزش رواني خانواده بر ميزان سازگاري و سير بهبود بيماران مبتال به اختالالت  "مقاله  .1

 33ل پذيرفته شده به عنوان )سخنراني( در كنگره اسكيزوفرن و اختالالت خلقي در سا "خلقي

ارائه در سومين كنگره  "بررسي تاثير آموزش چند رسانه اي بر استرس مادران داراي نوزاد نارس "مقاله  .3
 ) پوستر( 31ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در همدان آبان 

در اصفهان )  31ارائه شده در كنگره طب مكمل در تابستان   "جايگاه  لمس درماني در پرستاري"مقاله  .1

 پوستر(
ارائه شده در كنگره همودياليز و اختالالت  "پل هاي نوتواني در بيماران تحت درمان با همودياليز "مقاله  .11

 در مشهد ) پوستر ( 31كليوي در تابستان 

 ) دي ماه( ) پوستر ( 31ارائه شده در همايش جامعه سالم در سال  "حاملگي ناخواسته "مقاله .11
ارائه شده  "خطاهاي پزشكي در كودكان، راهكارهاي پيشگيرياشتباهي ساده،فاجعه اي دردناك، "مقاله .12

 1833در كنگره ي خطاهاي پزشكي خرم آباد 

بررسي وضعيت درمان هاي مكمل در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيز مراجعه كننده به  "مقاله  .18
 28 -28ايران  ارائه شده در ششمين كنگره بين المللي مولتيپل اسكلروزيز "انجمن ام اس شهر تهران

 ، تبريز  ) سخنراني (33مهر 
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طراحي روش نوين آموزشي جهت ارتقاي تفكر انتقادي و تصميم گيري باليني دانشجويان  "مقاله  .18
ارديبهشت، دانشگاه  12-11ارائه شده يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي،  " "پرستاري

 علوم پزشكي ايران  ) سخنراني (

 

   بین المللی -2

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

 1838تشارات مجتمع فني تهران، سال مجموعه سواالت پرستاري ، ان .1

) در دست بررسي و  "راهنماي آموزش رواني در بيماران مبتال به اختالالت دو قطبي "ترجمه كتاب  .2
 چاپ،جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(

 Guidelines for the programmatic of drug-resistant, tuberculosis“ترجمه كتاب   .8

emergency update/2008 authors word health organinization”   كميته تأليف و

 ترجمه دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

مجله اخالق زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله اخالق پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی یافته

 عضویت در مجامع
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 تا اكنون 18/3/1831همكاري با مركز در واحد برنامه ريزي درسي، از  .1

 تا اكنون 22/2/1833عضويت در كميته ي ارتقاء مركز مطالعات توسعه ي آموزش علوم پزشكي، از  .2

  1833همكاري با واحد هالل احمر به عنوان مربي زمستان  .8

 1833عضويت در بسيج جامعه ي پزشكي از ارديبهشت 

 شركت در كارگاه هاي آموزشي:

 11/8/33كارگاه آموزشي روش ها و مهارت هاي نوين تدريس،  .1

 1/8/33كارگاه آموزشي ارزشيابي دانشجو،  .2

 25/2/33-22كارگاه آشنايي با گياهان دارويي بومي استان لرستان و كاربردهاي آن ها،  .8

 8/11/33طرح دوره(،  -كارگاه آموزشي طراحي برنامه ي درسي)طرح درس .8

 one note  ،18-15/12/31و نرم افزار  prismكارگاه آشنايي با نرم افزار آماري  .5

 12/12/33 -11كارگاه روش تحقيق در علوم باليني و مقاله نويسي پيشرفته،  .8

 2/2/33-1كارگاه آموزشي جستجوي منابع الكترونيک،  .1

 25/1/33-28ي ايران، كارگاه آشنايي با منابع الكترونيک كتابخانه ي ملي ديجيتال پزشك .3

 21/11/31-28كارگاه آشنايي مقدماتي با طب سنتي،  .1

 End Note ،21/8/33كارگاه آموزشي  .11

 ، شهر خرم آباد1833. 1551كنفرانس يک روزه اخالق پزشكي ،  .11

كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيک و تدوين برنامه استراتژيک مركز مالعات و توسعه اموزش پزشكي،  .12

 33سال 
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