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 به نام خدا

 نام و نام خانوادگی:

 نسرین ایمانی فر

 :اطالعات تماس

 nasrinimanifar@bums.ac.irایمیل: 

 372داخلی  30022633660تلفن: 

 30022633660فکس: 

 خرم آباد و مامایی آدرس: خرم آباد، کمالوند ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دانشکده پرستاری

 مرتبه علمی: مربی

 31/01/1396آخرین به روز رسانی: 

 سوابق تحصیلی و آموزشی:

 :ودرزالیگ 6233پزشکی لرستان. تابستان  پرستاری،دانشگاه علوم کارشناسی 

 :جراحی،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. بهمن -کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی کارشناسی ارشد

 یرجند.ب 6232

 :مقایسه تأثیر آموزش اخالق به دو شیوه روایتگری اخالق و سخنرانی بر حساسیت اخالقی پرستاران. به  پایان نامه

مهندس  راهنمایی جناب آقای دکتر سید ابوالفضل وقار سیدین و اساتید مشاور؛ سرکار خانم دکتر لیال افشار،

 غالمرضا شریف زاده.

  :دکتری تخصصی- 

 -رساله: 

 :شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها. 3

  6232کارگاه برنامه تفسیر ام آر آی مغز و ستون فقرات پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی لرستان زمستان. 

  6232سمپوزیوم بیماری های قلب و عروق در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران  

  خون)هموویژیالنس(توسط پایگاه منطقه ایی انتقال خون لرستان در شرکت در دوره آموزشی استقرار نظام مراقبت از

 6236بیمارستان شهدای عشایر 

 -. تأییدیه ها و مجوزها:6
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 افتخارات و جوایز:

  6233رتبه اول فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی 

 6233-33تحصیلی  راهیابی به مرحله دانشگاهی مسابقات دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

  6233کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه در سال تحصیلی 

 6233رتبه سوم مرحله استانی مسابقات امداد و کمک های اولیه جمعیت هالل احمر بهار 

  6233نیروی پرستاری نمونه اورژانس در آبان ماه 

 سوابق اجرایی:

 تاکنون 6232ی خرم آباد از سال عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامای 

  تاکنون 6232عضو کمیته پایش و بهبود فرایند دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال 

  تاکنون 6233ویراستار ادبی فصلنامه افالک از سال 

 

 بالینی: وابقس

 ماه0مدت ه بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بعنوان طرح نیروی انسانی ب 

 ماه0مدت ه بخش نوروسرجری بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بعنوان طرح نیروی انسانی ب 

 

 آموزشی:  وابقس

  تاکنون 6232مربی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال 

  ژورنال کالب در ارتباط با ارزشیابی بالینی و استفاده از  6ارائهE- learning 

 (بالینی-دروس تدریس شده )عملی

 کارشناسی -الف

  3و3و6پرستاری داخلی جراحی 

  2و3و6بزرگساالن و سالمندان 

 مدیریت خدمات پرستاری 

 اصول و فنون پرستاری 
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 در عرصه فوریت ها 

  بهداشت مادر و نوزاد 

 پرستاری 3کارورزی در عرصه ترم 

  3و6کارورزی در عرصه پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 

 

 سوابق پژوهشی:

 :پژوهشیطرح های الف. 

. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت قاطعیت آنها در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه 6

 /پایان یافته(مجری اصلی)6232اسان جنوبی درسال رعلوم پزشکی بیرجند واقع در سطح خ

ر پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به . بررسی ارتباط هوش معنوی و میزان حمایت پرستاران از بیماران د3

 /در حال اجرا(مجری اصلی)6236دانشگاه علوم پزشکی لرستان واقع در سطح شهر خرم آباد در سال

فراوانی بیماری ریفالکس معده به مری در پرستاران بیمارستانهای سطح استان لرستان و ارتباط آن با استرس . بررسی 2

 /پایان یافته(همکار اصلی) 6236شغلی در سال 

 مقاله ها:

 فارسی-الف

، وقارسیدین ا، افشار ل،شریف زاده غ. مقایسه تاثیر آموزش اصول اخالقی به دو شیوه روایتگری اخالق و ایمانی فر ن. 6

 .36-636:(26)3، 6233سخنرانی بر حساسیت اخالقی پرستاران. فصلنامه اخالق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

حفاظتی پرستاران از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان -، وقارسیدین ا. ارزیابی باورها و اقدامات حمایتیایمانی فر ن. 3

. مجله تاریخ و اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 6232های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددر سال 

 .73-73: (0)7، 6232تهران،

، وقارسیدین ا، افشار ل. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت قاطعیت آنها در ایمانی فر ن. 2

.فصلنامه اخالق 6232بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند واقع در سطح خراسان جنوبی درسال 

 .636-600(:23)3، 6233پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

 

 ارائه و چاپ خالصه مقاالت:

 ملی-الف
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، وقارسیدین ا. حمایت های حفاظتی پرستاران از بیماران در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم ایمانی فر ن. 6

 . سخنرانی.32مهر23.همایش سراسری اخالق و فرهنگ دانشگاه شاهد 6232پزشکی بیرجنددر سال 

، وقارسیدین ا، افشار ل. تاثیر آموزش اخالق به روش روایتگری بر حساسیت اخالقی پرستاران ، سومین کنگره ر نایمانی ف. 3

 . پوستر.6233اردیبهشت  67و60سراسری اخالق پرستاری ، 

ترام به تاثیر آموزش اخالق به روش سخنرانی بر ارتباط پرستار با بیمار و اح، وقارسیدین ا ، دریکوند م. ایمانی فر ن. 2

. 6233بهمن  3تا  0استقالل وی، چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاری. 

 پوستر.

بالینی آنها با استفاده  عملکرد دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به ارزیابیبررسی ، دریکوند م، رخشانی ف. ایمانی فر ن. 3

بهمن 33. . سمینار سراسری ارزیابی صالحیت بالینی6236ه پرستاری و مامایی خرم آباد در سالاز الگ بوک در دانشکد

 . پوستر6236

 آسیایی -ب

5. Imanifar N, Afshar L, Vaghar Seyedin A, Sharif-Zadeh Gh. Comparison  of the effects of 

lectures vs narratives for teaching ethics on the moral sensitivity and learning satisfaction of 

Iranian nurses-15th Asian Bioethics Conference(ABC 15) Ritsumeikan  Asia Pacific 

University(APU), Beppu-Kumamoto , Japan November 1-9,2014. 
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