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 آموزشی و تحصیلی سوابق

 4731پرستاری ، دانشگاه تهران ، : کارشناسی -

 4731پرستاری آموزش کودک و خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ، : ارشد کارشناسی -

هوبر -روش انحراف فكر با استفاده از موسیقي و تكنیك تنفس منظم هيبررسی مقایسه ای تاَثیر دو   ::نامهنامه  پایانپایان

 ساله 6-41شدت درد رگ گیري در كودكان 

 4716اهواز ،  جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی ،پرستاری آموزش  دکترای: تخصصی دکتری-

 مراقبتی مناسبمراقبت درد پس ازجراحی کودکان: ارایه مدل فرآیند تبیین تجارب والدین از: رساله

 

 
 ها کارگاه و آموزشی های دوره در شرکت
 تاریخ محل برگزاری نام کارگاه

 گزارش نویسی

 اخالق وقوانین ومقررات پرستاری

 مدیریت خانه وخانواده

 مدیریت جامع کیفیت

 روش تحقیق مقدماتی

 برنامه ریزی آموزشی وتهیه طرح درس

 مراقبت های دوران بارداری

 مدیریت آموزشی

SPSS 

OFIS بانک اطالعات جامع اعضا هیات علمی 

 مفاهیم پایه فناوری اطالعات

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 واژه پردازها

 خرم آباد
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Word 

Power point 

 اخالق در پژوهش

 SPSS دوره آمار و

 مهارتهای زندگی 

 مقاله نویسی

 روشهای آموزش بالینی  

 سخت افزارتکنولوژی اطالعات آشنایی با  مبانی و  

تکنولوژی اطالعات نصب وبهینه سازی وپشتیبان گیری از سیستم 

 عامل آن

 SPSS کارگاه آموزشی نرم افزار 

 طراحی برنامه درسی  

 دوره آموزش زبان انگلیسی 

 آشنایی با طب سنتی 

 روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته 

 prism , one noteآشنایی با نرم افزار های 

 فرقه های انحرافی   

 ا رزیابی درونی  

 ارزشیابی دانشجو

 روشها ومهارتهای نوین تدریس 

  End note آشنایی با نرم افزار

 خالقیت  و نو آوری   

 آشنایی با پردازش اینترنتی وابزارهای کاربردی تحت وب

 اخالق در پژوهش 

 آشنایی با کارآزمایی های بالینی 

 آشنایی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان دارویی 

 آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته 

 دانش پژوهی آموزشی 

The art of presentation 

 آشنا یی با نانو تکنولوژی
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 4723بهمن   

 23بهمن  13تا   16

 23اسفند  41تا  48

 23اسفند 45تا47

 23اسفند  11

 22اردیبهشت  48و1

 22تیر1

 22تیر  48

 22آبان  3و6

 22دی  17و11

13-11/48/22 

44-41/41/22 

18-41/1/22 

 

 4722شش ماهه دوم

43/41/22 

45/1/21 

11-12/1/21 

16-13/7/21 



 ساخت سایت ووبالگهای اساتید  

 معرفت افزایی: تفکرات سیاسی سه دهه اخیر  

 معرفت افزایی: تربیت اسالمی 

 ریان شناسی فکری ایران ج

 جریان شناسی فکری ،فرهنگی ایران معاصر  

 SPSSآمارو 

 علم سنجی  ،رشد علم وسرقت علمی  

 بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن کریم 

 احکا م پزشکی 

 مهارتهای ارتباطی ومشاوره 

SPSS 

 ضیافت اند یشه  

 جنگ نرم  

 آموزش الکترونیک

SPSS پیشرفته 

 کیفی و مصاحبه کیفی کارگاه روش تحقیق 

 کار گاه مقاله نویسی انگلیسی 

 

 21آبان  11

 21آذ ر   45 

 21آذ ر  45

 21بهمن  14

 21بهمن  14

 21بهمن  12

  21اسفند  41

 18ارد یبهشت   45

 18اردیبهشت  15

 18اردیبهشت  4

 18خرداد  41

 18مرداد 

 4718تیر 

 4718آبان 

 4714تیر 

 

 ها مجوز و ها تأییدیه
 : جوایز و افتخارات

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی شهید  -
 بهشتی  

 4723پرستار نمونه دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد  -

 

پرستار كارشناس شاغل دربیمارستانهاي شهیدرحیمی وشهدای خرم  :4731تا  4735ازسال : بالینی سوابق

 4721آباد 

 تا کنون با مدرک کارشناسی ارشد    4728از  :تدریس سوابق 

لم، کودک بیمار، بهداشت پرستاری کودکان سار آموزی و کارورزی اتئوری و ک تدریس واحدهای -

 برای داشجویان کارشناسی پرستاری ی و فن پرستاری )عملی( صمادران و نوزادن، زبان تخص

کارورزی دروس بیماریهای نوزادان و فن عملی دانشجویان واحدهای تئوری و کار آموزی و  -

 کاردانی و کار شناسی ماما یی
 

 :، برنامه های بازآموزی وآموزش ضمن خدمتکارگاه برگزاری
 



برای گروه پرستاری ، معاونت  .تدریس دربرنامه آموزش ضمن خدمت اورژانسها درخصوص تشنج دراطفال 4
 4727،اسفنددرمان 

. سخنرانی در کنفرانس یک روزه گزارش نویسی  ویژه کارشناس ارشد وکارشناسان پرستاری و مامایی ،  دانشگاه 1
      4726علوم پزشکی لرستان اسفند 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان آنچه باید دریک گزارش پرستاری درج تدریس  .7

  4723تانهای تابعه دانشگاه ،معاونت درمان  شهریور   گردد، جهت کادر پرستاری بیمارس

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان  موازین اخالقی در گزارش نویسی ، جهت تدریس  .1

 4723کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آبان   

وش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی ،  دانشگاه علوم . سخنرانی در کنفرانس ر5

 4723پزشکی لرستان   آبان  

. سخنرانی در کارگاه گزارش نویسی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی 6

 4723لرستان  آ ذر  

ویژه کارشناس پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان  . سخنرانی درکنفرانس آموزش به بیمار3

 4723بهمن

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه در خصوص فرآیند 2

 4723ارتباط ، ارتباط کمک کننده ، مراحل ارتباط . معاونت درمان  مهر 

خدمت  با عنوان   عوامل موثر بر ارتباط وموانع ارتباطی، جهت کادر در برنامه آموزش ضمن تدریس  . .1

 4722پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آ ذر   

 4721،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   شهریور  . سخنرانی در کنفر انس  یک روزه آموزش به بیمار48

موزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان  برقراری فرآیند ارتباط  با بیمار معاونت درمان  .دبیرعلمی  برنامه آ44

 4722دی 

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای تابعه دانشگاه 41

 4718علوم پزشکی لرستان با عنوان اکسیژن درمانی ،تیر 

برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای تابعه دانشگاه . تدریس در 47

 4718علوم پزشکی لرستان با عنوان سرم تراپی ،تیر 

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی 41
 4718رگاه فارماکولوژی، آ ذرآیت اله مدنی با عنوان کا

 

 اجرایی سوابق

 :  دربرگزاری همایش ها وکنگره   فعالیت

دانشگاه علوم پزشكي لرستان , برگزار كننده دانشكده «, بهداشت خانواده». عضو کمیته علمی همایش سراسري 4
 4728پرستاري و مامایي 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان , «,اورژانسهای داخلی»همایش سراسري علمی  . عضو کمیته . 1

 4721برگزار كننده دانشكده پرستاري و مامایي 



دانشگاه علوم پزشكي لرستان, برگزار كننده دانشكده «, بیماریهای مزمن». عضو کمیته علمی همایش سراسري 7
  4727پرستاري و مامایي

دانشگاه علوم  گان معاونت آموزشی برگزار كنند منطقه ای غرب کشور، .عضو کمیته اجرایی همایش دانشجویی1
 4721و کمیته تحقیقات دانشجویی آذردانشكده پرستاري و مامایي  ،پزشكي لرستان 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان , برگزار كننده «, تازه های پرستاری مامایی»عضو کمیته علمی همایش سراسري .5
 4726یي دانشكده پرستاري و ماما

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند . عضو کمیته علمی سومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی6
  4722اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

 ت تحقیقات وفناوریگان معاونبرگزار كنند .عضو کمیته اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی 3
 4721آبان دانشكده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 گان معاونت تحقیقات وفناوریبرگزار كنند ، .عضو کمیته علمی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی 2
 4721آبان دانشكده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند ، رئیسه  کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی . عضو هیات  1
 4721آبان دانشكده پرستاري و مامایي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

برگزار . عضو کمیته اجرایی  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس اسالم 48
 4718اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  معاونت تحقیقات وفناوری ه كنند

برگزار . عضو هیات  رئیسه  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس اسالم 44
 4718اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوری كنند

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی . عضو کمیته علمی 41
 4714اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند . عضو کمیته اجرایی  چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی47
 4714اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند .عضو هیات رئیسه چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی41
 4714اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

 

 :  عضویت در کمیته  ها وشورا ها  

  تا کنون  4727از  . عضو کمیته فن دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان4

تا   4728در سال   . عضو شورای پژوهشی دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان1
 21و 22کنون به جز 

لغایت  4728، از  دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان آموزشیعضو شورای .7
 تا کنون  4725، از  4721

 .عضو کمیته راهبردی تدوین نقشه علمی کشور در حوزه سالمت 1

 . عضو کمیته  تحقیق وجمع آوری اطالعات قانون انطباق موازین شرع دانشگاه 5

 4718کمیلی دانشکده پرستاری مامایی از تیر .عضو شورای تحصیالت ت6

 4714لغایت تیر  4718. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از  تیر 3

 تا کنون 4722. عضو کمیته مشاور علمی بیمارستانهای شهید مدنی و عسلی  خرم آباد  از 2

 تا کنون .4722خرم آبا د از  . عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک دانشکده پرستاری ماما یی 1

 تاکنون 4721.عضو نظام پرستاری ازسال48



 

 :  مسئولیتها وفعالیتهای اجرایی  

وکارشناس پرستاری ورودی -4727-4724-ناپیوسته پرستاری ورودی سال.استاد راهنمای دانشجویان پرستاری 4
4725  

 تاکنون 4721ازسال  مامایي خرم آباددانشكده پرستاري ومدیر اجرایی افالک فصلنامه علمی پژوهشی .1

 4721لغایت 4728خرم آباد از  دانشكده پرستاري و مامایي.مسوول نظارت واحد سمعی بصری 7

 4714لغایت تیر  4718. معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد از تیر 1

  26- 23اری مامایی خرم آباد سال  . همکاری در فرآیند ارزیابی درونی گروه پرستاری کودکان دانشکده پرست5

 .شرکت در برگزاری پایگاههای روز پرستار 6

 

 پژوهشی سوابق

 

 پژوهشی های طرح
, دانشگاه 4721.بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فامیلي و تاثیر آن برسالمت فرزندان شهرخرم آباد4

 ـ  مجري4721علوم پزشكي لرستان 

- 4721ماهه اول. دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ 6. بررسي اشتباهات داروئي دربیمارستان شهید مدني خرم آباد1
 مجري 

.: مقایسه تأثیر شیر مادر وشیرخشك بر درد ناشي از تزریق عضالني نوزادان دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ 7
 همکار اصلی -4727

همکار -4721مبتال به تب و تشنج ناشي از آن. دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ . نیازهاي آموزشي مادران كودكان 1
 اصلی 

دبستاني .دانشگاه علوم پزشكي  .:.بررسي برخي مشكالت  رفتاري ناشي از تنبیه بدني توسط والدین دركودكان5
 همکار اصلی -4721لرستان ـ 

ورد اشتباهات داروئی ، دانشگاه علوم پزشكي .:بررسی نظرات پرستاران بیمارستانهای آموزشی خرم آباد درم6
 همکار اصلی -4721لرستان ـ 

-4723دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ  -.بررسی مقایسه ای سطح سرمی آهن درکودکان مبتال به تشنج ناشی ازتب 3
 همکار اصلی 

انشجویان و اعضا هیئت . بررسی افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل موثر بر آن  از دیدگاه د2
  همکار -4721علمی دانشكده پرستاري _ مامایي خرم آباد

پرسنل بهداشتي درماني  در مورد طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس آگاهی ونگرش  بررسی .1
 اصلی  همکار -4721-18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 مجری 4718 - ن بستری دربیمارستان شهدا  خرم آباد رعایت حریم انسانی از دیدگاه بیمارا بررسی .48

. بررسی عوامل باکتلایر سپتسمی نوزادان ومقاومت  آنتی بیوتیکی درآنها و ارتباط آن با ویژگیهای فردی و 44
 اصلی  همکار -خانوادگی نوزاد
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