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 لینکها

 فایل ها

 97/2/9410آخرین به روزرسانی: 
 و آموزشی  تحصیلیسوابق 

  

 دانشگاه شهید بهشتی،  پرستاریکارشناسی  .9

 م پزشکی ایرانودانشگاه عل ،پرستاری کارشناسی ارشد .2

خوداز بررسي میزان اضطراب مادران قبل وبعداز ترخیص كودكان : پایان نامه .4

 بیمارستان

 

 دانشجوی دکتری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران .9

 رساله 

 شرکت در کارگاه:  شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .2

 تأییدیه ها و مجوز ها .4

 

  :افتخارات و جوایز

 
 9458پژوهشگر نمونه سال  -

 9419استاد نمونه سال  -

 و آموزشی  سوابق بالینی

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام محل کار

 )استخدام رسمی(6631 6611 بیمارستان شهدای عشایر

 )استخدام رسمی(6631 6631 بیمارستان عسلی

 )استخدام رسمی(6631 6631 دانشکده بهداشت

 ... 6631 دانشکده پرستاری

 

 تدریسسوابق  .4
  

یس در برنامه اموزشی  ضمن خدمت پرستاران وبهیاران تدر .9

شاغل در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 لرستان

 (99/92/56قانون ،اخالق در پرستاری)- .2

 (90/92/50گزارش نویسی) .4

 (8/0/57اهمیت گزارش نویسی از دیدگاه قانون) .6

 (9/5/57مفاهیم  و اهمیت گزارش نویسی در پرستاری) .8

 (7/1/57یسی)گزارش نو .0

 (26/99/57ارتباطات وارتباط پرستار با بیمار) .7
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 (1/7/55اسالم واخالق) .5

 (8/1/55نظام نامه های اخالقی برای پرستاران) .1

 (22/0/51اصول آموزش به بیمار) .96

 (26/6/16انواع زخم ها) .99

 (26/6/16پانسمان) .92

 (27/6/16دبریدمان)  .94

 (5/92/16آنتی بیوتیک ها) .96

 (96/92/16مایع درمانی) .98

 

 

 رشناسی کا .9

 کارشناسی ارشد .2

 دکتری .4

 برگزاری کارگاه  .6

 سوابق اجرایی 

استاد مشاوره دانشجویان ناپیوسته پرستاری ورودی 

واستاد مشاوره دانشجویان 9450-9456-9452-9471سال

 9412تا 16-51ستاد شاهد وایثار گر از سال 

 عضو کمیته فن پرستاری دانشکده پرستاری مامایی-

شی دانشکده پرستاری مامایی عضو کمیته شورای پژوه-

و از آن به بعد عضو شورای آموزشی  9450تاسال

 دانشکده فوق

عضو کمیته توسعه و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی از -

 9/92/9450تاریخ

 9452عضو نظام پرستاری ازسال-

معاونت فرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد -

 9455از سال 

اری ومامایی از سال معاون آموزشی دانشکده پرست-

9451 

     9451عضوکمیته احیای نوزادان از سال -

 9451دبیر اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهای تلفیقی -

 16عضو شورای راهبردی دانشگاه از سال -

 16عضو شورای آموزشی دانشکده ودانشگاه از سال -

عضو شورای تحضیالت تکمیلی دانشکده ودانشگاه از سال -

16 



ت تحریریه مجله علمی و پژوهشی عضو هیئ-

 افالک)دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد(

 

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی  .9
نیازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به تب و تشنج  -

  (، مجری59ناشي از آن )سال

مقایسه شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق  -

 ،مجری(52عضالنی)سال

ه بدنی بر بروز برخی اختالالت بررسی تاثیر تنب-

 ،مجری(54رفتاری درکودکان)سال

بررسي آگاهی و نظرات پرسنل پرستاری دررابطه  -

بااشتباهات دارویی وراههای پیشگیری ازآن 

 دربیمارستانهای آموزشی

 )مجری( 56خرم آبادسال 

بررسي آگاهي ونگرش دانش آموزان  مراكز پیش  -

 همکار اصلیج فامیلی)دانشگاهي خرم آباددرمورد ازدوا

 ( 56سال

بررسی اشتباهات دارویی پرونده های بیمارستان  - 

 )همکار اصلی(9452شهید مدنی خرم آباد

بررسی الویت آموزشی بیماران مبتال به صرع)همکار - 

 اصلی(

بررسی  سطح سرمی آهن در کودکان مبتال به تب وتشنج -

 )مجری(9455ناشی ازآن

آموزشی ودرمانی دانشکاه  بررسی آگاهی ونگرش پرسنل-

علوم پزشکی شهر خرم آباددر مورد طرح انطباق امور 

 )مجری(9451پزشکی با موازین شرع مقدس 

بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان پرستاری -

ومامایی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیئت علمی 

 )مجری(9416دانشکده پرستاری ومامایی 

می نوزادان ومقاومت بررسی عوامل باکتریال سپتس-

آنتی بیوتیکی در آنها وارتباط با ویژگیهای فردی 

 )مجری(  9419وخانواذگی نوزاد

بررسی رعایت حریم انسانی از دیدگاه بیماران بستری -

 )همکار اصلی(9419در بیمارستان شهدا خرم آباد 



بررسی نگرش پرستاران نسبت به افشای خطای پزشکی به -

 بیماران)همکار( 

سی برنامه بازتوانی بر کییفیت زندگی ،سطح برر -

 )همکار اصلی(امید وافسردگی بیماران همودیالیزی

پایان نامه ها و رساله راهنمایی و مشاوره  .2

 ها 

 استاد راهنما .4

استاد راهنمای پایان نامه ارشد دانشجوی  - .6

پرستاری تحت عنوان تاثیر هوش هیجان برکیفیت 

 9419زندگی واضطراب بیماران همودیالیزی

داور داخلی پایان نامه دانشجوی کارشناس - .8

ارشد تحت عنوان تاثیر ساکشن باز وبسته بر 

 میزان پنومونی وابسته به ونتیالتور

انشجوی کارشناس داور داخلی پایان نامه د- .0

ارشد تحت عنوان تاثیر داروی موضعی پیروکسیکام 

وامال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در 

 بیماران دیالیزی

 

 مقاالت .7

 فارسی .9
بررسي میزان اضطراب مادران قبل وبعداز ترخیص  -

.فصلنامه پرستاری مامایی كودكان خوداز بیمارستان

 9471ایران،سال سیزدهم 

ي آموزشي مادران كودكان مبتال به تب و نیازها -

. فصلنامه پرستاری مامایی افالک تشنج ناشي از آن

 9456دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره یک زمستان

بررسی عادت غلط غذایی دردختران مدارس راهنمایی  -

. فصلنامه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه خرم آباد

 )نفردوم(9456انعلوم پزشکی لرستان،شماره یک زمست

بررسی علل فلج شل حاد دراستان لرستان. فصلنامه -

پرستاری مامایی افالک، دانشگاه علوم پزشکی 

 )نفردوم(9456لرستان،شماره یک زمستان

بررسي نیازهاي آموزشي دختران در موردقاعدگي و -

رفتارهاي  بهداشتي مربوط به آن فصلنامه علمی 



لوم پزشکی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه ع

 56،بهار54زمستان1و5لرستان،سال سوم وچهارم شماره 
کم خونی  بررسي نیازهاي آموزشي دختران در مورد -

فقر آهن در مدارس راهنمایی خرم آباد فصلنامه 

علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

 )نفر دوم(56،بهار54زمستان1و5

شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق  مقایسه -

عضالنی.فصلنامه علمی پژوهشی دانشور،اردیبهشت 

 9450ماه

 

ناشی از تنبه بدنی توسط  رفتاري  مشکالت  بعضي

یافته  والدین  دبستانی فصلنامه علمی پژوهشی

 6دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره نهم شماره 

 9450زمستان

 

انی نسبت به مشارکت نگرش مراقبین بهداشتی ودرم

والدین درمراقبت ازکودک فصلنامه علمی پژوهشی 

حیات دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه تهران، 

 9457، بهار9دوره چهارده شماره 

 

نظرات پرسنل پرستاری دررابطه  آگاهی و بررسي

بااشتباهات دارویی وراههای پیشگیری ازآن 

علمی  فصلنامه آموزشی خرم آباد دربیمارستانهای

یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره  پژوهشی

 9457تابستان 2دهم شماره 

 

نتایج تحقیقات از دیدگاه  موانع بکار گیری

فصلنامه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه  پرستاران

پاییز و  8و6علوم پزشکی لرستان،شماره 

 )نفردوم(9456زمستان

نی اشتباهات دارویی در پرونده های بیمارستا

کودکان مجله بیماریهای کودکان دانشگاه علوم 

 9457پزشکی تهران،شماره هیجده،سال 



بررسی نگرش دانش آموزان شهر خرم آباد نسبت به 

یافته  ازدواج فامیلی  فصلنامه علمی پژوهشی

 2دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره دوازده شماره 

 )نفر دوم( 9455زمستان

ه بیمار در پیشگیری از بررسی تاثیر آموزش به همرا

بیحرکتی فصلنامه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه 

بهار وتابستان 7و0علوم پزشکی لرستان،شماره 

 )نفر اول(9458

بررسی اولویت بندی نیازهای اموزشی از دیدگاه 

بیماران مبتال به صرع بستری در بخشهای اعصاب  

وکودکان  بیمارستان آموزشی  شهر خرم آباد 

ه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه علوم فصلنام

)نفر 9457پائیز وزمستان 94و92پزشکی لرستان،شماره 

 دوم(

آن از  بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر

 آبادخرم دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

1494( بهار 7)پیاپی  9شماره  4آموزش پرستاري دوره   

،       

 

 هیجانی هوش های مؤلفه آموزش تأثیر بررسی

 همودیالیزی بیماران هیجانی هوش افزایش بر

 3 شماره 4 دوره پرستاری، روان نشریه

  9413 زمستان

 انگلیسی .2

Iron-deficiency Anemia in Children with Febrile Seizure: A 

Case-Control Study 

 

The effects of emotional intelligence training on anxiety in 

hemodialysis patients Journal of Nursing and Midwifery 

Sciences 2015; 2(4): 8-14 

  : مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .5

   ملی .9

   بین المللی .2

 : پرستاری ،آموزشی ،کودکانعالیق پژوهشی .1
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 کتب

 : عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

علمی وپژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی  مجله-9

 رستان خرم آبادل

دانشگاه علوم پزشکی  افالک علمی وپژوهشی مجله -2

 خرم آباددانشکده پرستاری مامایی ، لرستان 

 
 ت در مجامععضوی

 عالیق عمومی /ی عمومیها مهارت


