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 به نام خدا

 نام و نام خانوادگی:

 مژگان خادمی 

 اطالعات تماس

 khademi_moj@yahoo.com :ایمیل

  19027162190 موبایل:

    177-44021011-057 :تلفن

    177-7211011 :فکس

 مامایی و پرستاري دانشکده ،لرستان پزشکی علوم دانشگاه ،لوندكما ،آباد خرم آدرس:

 استادیار :مرتبه علمی

 هالینک 

 فایل ها

 0/2/0497آخرین به روزرسانی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

 تربیت مدرس 0492رستاري اردیبهشت دكتري تخصصی پ دكتري:

اصفهان 0434شهریور ، داخلی جراحیگرایش  ارشد آموزش پرستاري كارشناسیكارشناسی ارشد: 

 

 رساله دکتری 

 دراد تحلیل و توسعه نظریه پرستاري انسانی پاترسون وز

با راهنمایی جناب دكتر عیسی محمدي و مشاوره سركار خانم هاي دكتر زهره ونکی )دانشگاه تربیت مدرس( و 

 سوزان كلیمن )سیتی یونیورسیتی نیویورک(

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 0434تجارب همراهان بیماران سالمند بستري در بیمارستان 

بدي و مشاوره جناب آقایان رضا دریابیگی و دكتر نصرا... علیمحمدي با راهنمایی جناب آقاي دكتر حیدرعلی عا

 )علوم پزشکی اصفهان(



2 

 

 و همایش ها  کارگاه ها شرکت در دوره های آموزشی،

 

 الف( علمی و پژوهشی 

 0495زمستان  پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور كارگاه علم سنجی .0

0495پاییز  /نظام پرستاريرستارانبین المللی پكنسول  LFCكارگاه بین المللی  .2

0495تابستان  همایش سالمندي .4

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان كارگاه آشنایی با اصول و مبانی شركت هاي دانش بنیان  .1

 0491زمستان 

 0491 زمستانكارگاه ابزار سازي مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .5

0494 زمستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان مركز توسعه  MRIكارگاه تفسیر  .7

 0494مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان زمستان  CXRكارگاه تفسیر  .6

0492كارگاه تهویه مکانیکی مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاییز  .3

0490كارگاه بین المللی چالش هاي تحقیقات كیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران  .9

 . 0437به روش سخنرانی، مركز توسعه علوم پزشکی اراک، فروردین كارگاه تدریس  .01

 .0435كارگاه آموزش بالینی، مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت  .00

مرداد  ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمركز توسعه  ،)پیشرفته( كارگاه سه روزه روش تحقیق كیفی .02

0434 . 

 . 0434علوم پزشکی اصفهان ، تابستان دانشگاه مركز توسعه ،كارگاه آموزش رایانه .04

 .  0432، بهمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،روزه روش تحقیق كیفی )مقدماتی( كارگاه یک .01



 افتخارات و جوایز

  0437رتبه اول آزمون جامع دانشجویان دكتري ورودي 

 0437رتبه اول آزمون ورودي دكتري دانشگاه تربیت مدرس 

 0463 مقطع كارشناسیلتحصیالن در فارغ ارتبه اول 

 0463رتبه اول آزمون فاینال در مقطع كارشناسی  
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 سوابق اجرایی 

 0495مسئول هماهنگی راه اندازي رشته هاي جدید دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد 

 5049دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد سالمندي  پرستاريمسئول راه اندازي رشته 

 5049دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد  دكتري پرستارياندازي رشته مسئول راه 

  تحول آموزش در علوم پزشکی  بسته مرجعیت علمیگروه  كارعضو 

 شهریور  0495عضو ممتحن ازمون دكتري  

 0495فرایند دانشکده پرستار ي و مامایی عضو كمیته پایش ساختار و 

 0491عضو كمیته ارزیابی درونی 

 0491دانشگاه علوم پزشکی لرستان زمستان دانشکده پرستاري و مامایی گروه جذب هیئت علمی عضو كار

 0495داور جشنواره دانشجویان نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 0491عضو هیئت موسس انجمن علمی پرستاري سالمندي 

  0491عضو كمیته روابط بین الملل سازمان نظام پرستاري ایران 

 تاكنون 0491 سیاست گذاري پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانعضو شوراي 

  0491گروه تدوین آیین نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عضو كار

 و كنفرانس ساالنه ایران چهاردهمین كنگره سراسري انجمن مدیکال انکولوژي و هماتولوژي عضو كمیته علمی 

 0491مشهد پرستاري سرطان 

  0494رنامه استراتژیک دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد ب عضو كمیته

  0491 -0494سرپرست كمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد 

 تاكنون 0494عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 تاكنون 0494 خرم آباد معاون پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی

 تاكنون 0494سیس مركز تحقیقات پرستاري كارشناس تأ

 تاكنون 0494ناظر انجمن علمی دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد 

 0494مشاركت در راه اندازي رشته كارشناسی ارشد داخلی ـ جراحی دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد 

  0494و مامایی خرم آباد  دانشکده پرستاريمسئول راه اندازي رشته هاي جدید 

 تاكنون 0492دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد عضو شوراي پژوهشی 

 0491 -0492 خرم آباد عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري و مامایی

 تاكنون 0492 خرم آباد عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاري و مامایی
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 تاكنون 0492خرم آباد  هاي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی عضو كمیته ارتقاي كیفیت اصول و مهارت

 تاكنون 0492عضو هیئت تحریریه مجله پرستاري و مامایی افالک 

 تاكنون 0492 دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد استاد راهنماي تحصیلی دانشجویان كارشناسی پرستاري

 0492-0491ان عضو كمیته اخالق پرستاري انجمن علمی پرستاري ایر

 

 سوابق بالینی

 0431پرستار بالینی بخش مراقبت ویژه بیمارستان تأمین اجتماعی میالد تهران

 0431-0463یران بیمارستان رسول اكرم، دانشگاه علوم پزشکی ا ICUاورژانس و پرستار بالینی 

 

 تدریسسوابق 

 تاكنون 0492استادیار دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد 

  0434- 0437 دانشکده پرستاري و مامائی اراک هیئت علمیعضو مربی و 

 0434خرم آباد دانشکده پرستاري و مامایی دانشکده پرستاري و مامائی حق التدریس مربی 

  0466مربی جمعیت هالل احمر ساوه 

 

 ) نظری ـ عملی( دروس تدریس شده

 کارشناسی:الف.   

  اصول و فنون پرستاري  

 اخالق پرستاري   

  پرستاري اتاق عمل عمومی و اختصاصی  

 ...(انکولوژي )اعصاب، تنفس، ارتوپدي، پرستاري داخلی ـ جراحی  

 CCU,ICU ویژهمراقبت هاي پرستاري   

 روش تحقیق پرستاري  

 

 کارشناسی ارشد:ب.   

 و داخلی ـ جراحی كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ویژهرشته هاي دروس تخصصی   
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 ر پرستاري روش تحقیق د  

 نظریه هاي پرستاري   

 

کارگاهدوره های بازآموزی و  برگزاریمشارکت در 

دبیر علمی و سخنرانی در كارگاه روش تحقیق كیفی ویژه اعضاي هیئت علمی، معاونت  .0

.0495تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان زمستان

یفی ویژه دانشجویان تحصیالت دبیر علمی و سخنرانی در كارگاه مقدماتی روش تحقیق ك .2

. 0495تکمیلی، معاونت پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد پاییز 

دبیر علمی و سخنرانی در كارگاه روش تحقیق مقدماتی كمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  .4

.0491پرستاري و مامایی خرم آباد پاییز 

ه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، مركز توسعه دبیر علمی و سخنرانی در كارگاه روش تحقیق ویژ .1

.0491دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاییز 

روش تحقیق كمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مقدماتی ر علمی و سخنرانی در كارگاه دبی .5

.0491پرستاري و مامایی خرم آباد بهار 

.0494سخنرانی در كارگاه اخالق پرستاري زمستان  .7

ی در كارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران دبیر علمی و سخنران .6

0494دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاییز 

طراحی، راه اندازي و سخنرانی در كارگاه مقدماتی فنومنولوژي مركز توسعه دانشگاه علوم  .3

.0494پزشکی لرستان بهار 

تئوري كالسیک مركز توسعه دانشگاه  طراحی، راه اندازي و سخنرانی در كارگاه مقدماتی گرندد .9

 0492علوم پزشکی لرستان، زمستان 

سخنرانی در كارگاه مقدماتی روش تحقیق كیفی مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  .01

 0492تابستان 

روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه كاركنان مراكز  4كارگاه دبیر علمی  .00

 0437شازند، شهریور  بهداشتی
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اعضاي هیئت علمی روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه  4كارگاه دبیر علمی  .02

 0437دانشگاه علوم پزشکی اراک، مهر 

 روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه كاركنان مراكز بهداشتیسخنرانی در كارگاه  .04

 0437شازند، شهریور 

 0435دانشگاه علوم پزشکی اراک، زمستان ی در كارگاه روش تحقیق، ویژه كارشناسان سخنران .01

سخنرانی در كالس هاي باز آموزي پرستاري مراقبت ویژه كاركنان دانشگاه علوم پزشکی استان  .05

 0435مركزي 

كارگاه اصول پایه روش تحقیق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  ی درسخنران .07

0431اردیبهشت 

 

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشیالف. 

ونگی پاسخ به این نیازها: یک مطالعه كیفی مبتنی بر نظریه پرستاري گمبتالیان به سرطان و چنیازهاي  .1

   0495 انسانی پاسخ بی دریغ به موقعیت

 0491: یک مطالعه پرستاري شناسی پدیدارشناسانه پرستاري انسانی در بخش ویژه .2

 (0495/ پایان مهر طرح)همکار 0491: یک مطالعه كیفی پی آمدهاي پرستاري انسانی  .4

بررسی ارزش تشخیصی كاپنوگرافی همراه روش سمع در تأیید جایگذاري صحیح لوله بینی معده اي در  .1

بیماران با كاهش سطح هوشیاري در بخش اورژانس، مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

( ، پایان یافته)مجري اصلی 0492

)مجري CABG  0492بت انتهاي بازدمی بر بروز عوارض ریوي پس ازفشار مث تأثیر دو سطح مختلف .5

 (، پایان یافتهاصلی

مقایسه ادراک پرستاران و سالمندان بستري در بخش هاي ویژه از رفتارهاي مراقبتی پرستاران در  .7

 (، پایان یافته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مجري اصلی0491بیمارستان هاي دولتی خرم آباد 

نگرش پرستاران بالینی و پزشکان نسبت به آموزش به بیمار، فواید، موانع و عوامل تسهیل كننده مقایسه  .6

(، پایان یافته)مجري اصلی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 0437
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معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک)مجري  0435سرطان پستان: یک مطالعه پدیدار شناسی  .3

 اصلی، پایان یافته(

 ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ) همکار(.0437از توانمندسازي تجارب زنان  .9

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  ،0434تجارب همراهان بیماران سالمند بستري در بیمارستان .01

 .(كارشناسی ارشد پایان نامه) اصفهان

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره ب. 

 استاد راهنما

نیازهاي مبتالیان به پرستاري،  مه كارشناسی ارشد رشته داخلی جراحیپایان نا رویین تنره منصو .0

سرطان و چگونگی پاسخ به این نیازها: یک مطالعه كیفی مبتنی بر نظریه پرستاري انسانی پاسخ بی 

)در حال انجام( 0495دریغ به موقعیت 

ه پرستاري، پرستاري انسانی در بخش هاي سمیه محمدي پایان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ویژ .2

)در حال انجام( 0491پدیدارشناسانه  شناسیویژه: پرستاري

بررسی ارزش تشخیصی  مهدي رحیمی پایان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ویژه پرستاري، .4

طح كاپنوگرافی همراه روش سمع در تأیید جایگذاري صحیح لوله بینی معده اي در بیماران با كاهش س

 0491هوشیاري در بخش اورژانس 

مجتبی طاهري پایان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ویژه پرستاري، تجارب مبتالیان به سکته قلبی  .1

 0494اد از استمداد طلبی ح

 بهزاد مرادي گرمروت پایان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ویژه پرستاري، تأثیر دو سطح مختلف .5

 CABG  0492دمی بر بروز عوارض ریوي پس از فشار مثبت انتهاي باز

سید احسان اسدي پایان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ویژه پرستاري، مقایسه ادراک پرستاران و  .7

)راهنماي دوم(  0492سالمندان بستري در بخش هاي ویژه از رفتارهاي مراقبتی پرستاران 

 

 استاد مشاور 

ان بستري در اورژانس ناسی ارشد، بهبود حفظ حریم خصوصی بیمارپایان نامه كارشنژاد  كوگانیحدیث  .0

)مشاور/در حال انجام(...: تحقیق عملکردي مشاركتی 
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مهناز شفاخواه رساله دكتري پرستاري، چگونگی پرورش ارزش هاي حرفه اي در دانشجویان پرستاري   .2

)مشاور/ در حال انجام(

 

 مقاالت

 فارسیالف. 

ز. مروري روایتی بر مضامین و ویژگی هاي اساسی در نظریه بنیادي  ، محمدي ع و ونکیخادمی م .1

 . 554-514(:7)01، 0494كالسیک. مجله آموزش در علوم پزشکی اصفهان، شهریور 

م، محمدي ع، ونکی ز، منابع پرورش رویکردهاي انسانی در پرستاران: یک مطالعه كیفی، مجله  خادمی .2

 .0490آذر و دي  01شماره  5دانشکده پرستاري ارومیه دوره 

م، محمدي ع، ونکی ز، ارزیابی قابلیت هاي كاربردي نظریه هاي پرستاري انسانی، مجله اخالق و  خادمی .3

.0490خرداد  4شماره  5تاریخ پزشکی، دوره 

مجله  الحانی ف، گلی كناري م، تجارب پرستاران از كار در شب: یک مطالعه پدیدار شناسی،خادمی م .4

 .21-06،ص0491، تابستان 64، شماره 20دانشکده پرستاري شهید بهشتی، دوره 

نشگاه علوم فصلنامه دا، یک مطالعه پدیدارشناسی محبوبه سجادي هزاوه، سرطان پستان: خادمی م، .5

 .49-29صفحات ،0،0433، شماره 02سال آورد دانش ره ،اراک پزشکی

ساختار منابع رنج در همراهان بیماران  ماهیت ودي ن، عابدي ح، دریابیگی ر و علیمحم خادمی م، .6

 .0437، 43، شماره01 دورهسالمند بستري در بیمارستان ، مجله ره آورد دانش علوم پزشکی اراک ، 

سال 06عشق انسانی یا دانش حرفه اي: گزارش  ،علیمحمدي ن، عابدي ح و دهقان اناري د خادمی م، .7

جلد  توسط خانواده بر اساس تئوري اورم، مجله پژوهش پرستاري. مراقبت موفق ازبیمار وضعیت نباتی 

 0435 ،4شماره  ،0
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