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  ردستاني مقدمپرستو ك: نام و نام خانوادگي  
    مربی:عضو ھیئت علمی     سمت:عنوان
     خرم آباد دانشكده پرستاري و مامايي ،پردیس دانشگاھی،دانشگاه علوم پزشکی لرستانمجتمع : نشاني

   ٠٩١۶۶۶١۶٩٧٢-  ٠٦٦١-٦٢٠٠١٤٠:شماره  تلفن  تماس  
  com.yahoo@ko_parastou: نشاني الكترونیك 

  متاھل :وضعیت تاھل              ايران :ملیت           زن :جنسیت     ٦/١٣٥٤ /٣٠:اريخ تولد ت 
      

   تحصیلسال  فراغت از محل تحصیل رشته مقطع تحصیلي
  ١٣٧٥  لرستاندانشگاه علوم پزشكي   پرستاري  كارشناسي

  ١٣٧٩   تھراندانشگاه علوم پزشكي  يپرستاري داخلي جراح  كارشناسي ارشد
  در حال تحصیل  پژوھشکده علوم شناختی   علوم اعصاب شناختی  دانشجوی دکتری تخصصی

  آموزش تمرينات تنفسي بر میزان بروز آتلكتازي پس از توراكوتوميبررسي تاثیر:عنوان پايان نامه فوق لیسانس
مشمول طرح نیروي ( ١٣٨١- ١٣٧٩ي لرستان ازعضو ھیئت علمي دانشگاه علوم پزشك-١:تجارب حرفه اي 

  )انساني
   تا كنون ١٣٨٣رماه تیز عضو ھیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ا-٢

  :مھارت ھا 
  مھارتھای بالینی در بخش ھای ویژه

  
  :عضويت در مجامع علمي 

   نظام پرستاريعضو *
   عضو انجمن پرستاری قلب ایران*
  ١٣٧٩ي حواد ث دانشكده پرستاري ومامايي خرم اباد عضو كمیته اجرايي ھمايش سراسر*
  ١٣٨٠عضو كمیته علمي ھمايش سراسري بھداشت خا نواده دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد *
  ١٣٨١عضو كمیته علمي ھمايش سراسري اورژانسھاي داخلي دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد *
     ١٣٨٥رستاری ومامایی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آبادعضو كمیته علمي ھمايش سراسري تازه ھای پ* 
عضو كمیته علمي كنگره سراسري طب مكمل ، درمانھاي تلفیقي و گیاھان دارويي ،دانشگاه علوم پزشكي * 

    ١٣٨٩لرستان ، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد 
 گیاھان دارويي ،دانشگاه علوم پزشكي عضو كمیته اجرايي كنگره سراسري طب مكمل ، درمانھاي تلفیقي و* 

  ١٣٨٩پرستاري و مامايي خرم آباد لرستان ، دانشكده 
  

   :انتشارات 
در  ''  ''Influenc of Intrapleural Infusion Of Marcain on  post Thoracotomy pain  مقاله چاپ-١

  ,Respiration 2007ژورنال 
پژوھش  در فصلنامه "سي بر بروز اتلكتازي پس از توراكوتومياموزش تمرينات تنفبررسي تاثیر" چاپ مقاله- ٢

  ١٣٨۵ پرستاري ايران
 فصلنامه علمی "بررسی درک پرستاران از رفتارھای توانمند کننده ی سرپرستاران خویش" چاپ مقاله -٣

  ١٣٨۶پزوھشی افالک ،سال سوم ، شماره ششم و ھفتم ، بھار و تابستان 
فصلنامه " ماران تحت سنگ شکن برون اندامی در مورد اھمیت اصول درمانی بررسی نظرات بی"  چاپ مقاله-۴

  ١٣٨۶علمی پزوھشی افالک ،سال سوم ، شماره ھشتم و نھم ، پائیز و زمستان 
  

  )نفر اول  ( و چاپ خالصه مقاله سمینارھا ،ارئه در كنگره ھا
  
  ١٣٨٧آبان  ھشتمبن كنگره اعصاب كودكان ، ،  در کودکان"اپي لپسي آب داغ  " -١
٢  Levetiracetam & myoclonic status epilepticus (in children)- ، اولین کنگره بین المللی صرع 

  ٨٩مشھد ، بیمارستان رضوی ، آبان 
٣-Immunosupresive Therapy and malignancy in organ transplant recipients   در نھمین كنگره

  ٨٨تولوژي ايران بین المللي مديكال انكولوژي و ھما
۴- ray for postthoracotomy atelectasis -comparison of assessment methods with chest X
, 2011in ERS congress Amsterdam .  
ھمايش سراسري مراقبتھاي " وتومي اموزش تمرينات تنفسي بر بروز اتلكتازي پس از توراكبررسي تاثیر "-٥ 

  ١٣٨٠ جراحي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  ١٣٨٠در كنگره بین المللي بیماريھاي عفوني و گرمسیري" روشھاي كنترل عفونت  " -٦
درھمايش سراسري " در رابطه با مرگ مغزي واھداء عضوICUبررسي آگاھي پرستاران شاغل در بخشھاي "  -٧

                     )نفر دوم ( ١٣٧٩اه علوم پزشكي اھوازحقوق مددجو دانشگ
  ١٣٨٢در ھمايش سراسري اورژانسھاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي لرستان " ھیپر كالمي اورژانسي  " -٨
درھمايش "  مقايسه اينتراپلورال آنالژزي و تزريق مخدر بر شدت درد بیماران باتروماي قفسه سینه  " -٩

   ١٣٨٣ مراقبتھاي پرستاري كرمانشاه سراسري تروما و
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  ١٣٨٣در کنگره مراقبتھای ویژه و بیھوشی " تاثیر تمرینات تنفسی بر آتلکتازی " -١١ 
  ١٣٨٥در ھمايش سراسري تازه ھای پرستاری و مامایی " بی حسی داخل پلوردر دردھای توراسیک " -١٢
  ١٣٨٦ی پزشکی در کنگره سراسری خطاھا" آالرم ھا و خطاھای بالینی " -١٣
  بعنوان نفر دوممقاله دیگر ١٠

    ) :ارائه شده ( طرحھاي پژوھشي اتمام يافته 
 ( ١٣٨١-١٣٨٣-تاثیر اينترا پلورال انالژزي بر شدت درد بیماران باتروماي قفسه سینه وپس از توراكوتومي  -١

  )مجري دوم 
 ( ١٣٨٠-١٣٧٩آبادھر خرم ران بستري در اورژانسھاي شارزيابي  فوريتھاي اورژانسي جھت بیما -٢

 )ھمكار طرح 
   بررسي مقايسه اي درجه حرارت تمپانیك در افراد افسرده ، مانیك ، اسكیزوفرن و افراد سالم -٣
   ٨٨)ھمكار اول ( 
  ٨٨)ھمكار اول (  بررسي مقايسه اي حافظه در مبتاليان به صرع لب تمپورال و غیر تمپورال -٥

 D ھیدروكسي ويتامین ٢۵ارتباط  سطح  سرمي  " حرفه اي پزشكي با عنوان استاد مشاور پايان نامه دكتراي 
   ٨٩آبان  "  بیماران  مبتال   به  بیماريھاي  انسدادي  مزمن  ريوي در   FEV1با  مقادير 

  
   :طرح ھاي پژوھشي در دست اجرا 

 كاھش سطح ھوشیاري بستري  در بیماران باGCS مقایسه درجه حرارت زیر بغلی وتمپا نیک و ارتباط آن با -١
  )مجری طرح (ICUدربخش 

 بررسی مقایسه ای میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان در دو روش سخنرانی و بحث در گروه ھای کوچک -٢
  ھمكار اول

درجه  ؛اوتیسم و اختالالت یادگیری ،  در اختالالت شناختی اطفال,TMS cDCsکاربرد  :عاليق فعلي پژوھشي 
  ..... وطب مكمل وگیاھان دارويي ، کودکان غز و ارتباط آن با عملکرد مغز و ضایعات مغزیحرارت م
  : ، آموزشی پژوھشی  اجرایی سوابق

سابقه تدریس تئوری ، عملی و کارآموزی دروس داخلی جراحی ، مراقبتھای ویژه ، اصول و فنون و معاینات 
   و ماماییجھت دانشجویان کارشناسی پرستاری) ده سال( فیزیکی 

جھت دانشجویان )  سال ٢(  و کارآموزی دروس مراقبتھای ویژه عمومی و اختصاصی سابقه تدریس تئوری
  کارشناسی ارشد مرا قبتھای ویژه

  )پایان طرح زمان  (٨١ تا تیر ٨٠دی ماه مسئول پرستاری بیمارستانھای آموزشی از 
   تا کنون٨٤ از مسئول کمیته اصول وفنون پرستاری

  کنون تا ٨٤ از ای آموزشی دانشکدهعضو شور
   تاكنون٨٩عضو شورای پژوھشي دانشکده ازمھر 
  عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه

  ٨٩بھمن تا ٨٨از مسئول امور بالین دانشكده پرستاری و مامایی خرم آباد 
   تا کنون٩٠خرداد دانشكده پرستاری و مامایی خرم آباد مدیر گروه پرستاری 

  ه علمی پژوھشی افالکویراستار مجل
   )٨٩ مورد سال ١پزشکی ( استاد مشاور پایان نامه 

   نفر٢٤ دوره حداقل تعداد دانشجو در ھردوره ١٤) انتخاب واحد(استاد راھنما 
   مورد٦٠حداقل   :شرکت در کارگاھھا
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