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 داخ نامبه 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

http://www.lums.ac.ir/index.php?module=fdk&func=loadmodule&system=fdk&sismodule=management/content_v

iew.php&sisOp=view&ctp_id=48&cnt_id=77421&id=297&newlang=far 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 1389سال  دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،کارشناسی پرستاری .1

 1393، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه .2

  ایی آقای دکتر رستم جاللیبا راهنم فشاری بر درد بیماران با ترومای مینور عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر ماساژ نقاط

 تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی دانشجوی دکتری  .3

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی : 

  1390-1391پرستار پیام آور بیمارستان ابن سینا 

  1391-1397عشایر بخش اورژانس پرستار بیمارستان شهدای 

 امین طالبی نام و نام خانوادگی: 

 مربی  :مرتبه علمی

 Talebiamin5@gmail.com ایمیل:

 تلفن: 

 فکس: 

  دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد   آدرس:

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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  سوابق اجرایی 

  1/7/1397لغایت  1/3/1397مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری الیگودرز از 

  1/1/1399لغایت  1/7/1397مدیر گروه فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری الیگودرز از 

  1/7/1401لغایت  1/1/1399مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری الیگودرز از  

 سوابق تدریس 

  1397لغایت  1393مربی حق التدریس دانشکده پرستاری الیگودرز از 

  مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

  1/2/1397عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 یمارستانیب شیدر سطح پ ییتروما مارانیدرد در ب تیرینسبت به مد یپزشک یها تیفور یها نیتکنس اتیتجرب نییتب 

 منتخب استان لرستان  های¬مارستانینسبت به خشونت محل کار دربخش اورژانس ب یپرستار انینگرش دانشجو یبررس

  1400درسال 

 لرستان  یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو نیآن ها در ب نیو رابطه ب ی، سالمت روان یاجتماع تیحما سهیمقا

  1400در سال

 1400در سال یخرم آباد در مورد اتاناز یآموزش یها مارستانیب ینگرش پرسنل پرستار یبررس  

 مقاالت. ه   

 رسیفا           

(. ارزیابی تأثیر برنامه مدون آموزشی بر سطح نگرش پرستاران در 2022جدیدی. ) &بداق, طالبی, امین, طاهری, نوراله,  .1

 .26-20(, 2)12رویارویی با خشونت در بخش اورژانس. مجله توسعه پرستاری در سالمت )دانشکده پرستاری الیگودرز(, 

(. تعیین رابطه سبك زندگی با شکایات آرتروز گردن در پرستاران 2019. )بشار &بداق, طالبی, امین, سپهوند, حامد,  . 2

. مجله توسعه پرستاری در سالمت )دانشکده پرستاری الیگودرز(, 1393شاغل در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در سال 

10(2 ,)27-39. 

http://sci.lums.ac.ir/
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-ACTریزی مدون آموزشی مبتنی بر برنامه(. ارائه الگوی 2019مال اسدی. ) &بداق, طالبی, امین, سپهوند, حامد,  . 3

SMAR  ,)15(, 2)9در رویارویی با خشونت در بخش اورژانس. مجله توسعه پرستاری در سالمت )دانشکده پرستاری الیگودرز-

21. 

تاثیر ( ارزیابی 2015حجت ذره هوشیاری خواه, مهدی بداق, نوراله طاهری, فرخنده حیاتی, بهمن چراغیان, امین طالبی.). 4

 نفس پرستاران در رویارویی با خشونت دربخش اورژانس. مجله مراقبتهای بالینیی مدون آموزشی بر سطح اعتماد بهبرنامه
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

، دهمین کنگره با خشونت در بخش اورژانس ییارویبر سطح نگرش پرستاران در رو یبرنامه مدون آموزش ریتاث یابیارز. 1

 1394طب اوژانس 

 شاغل در بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر. چهارمین کنگره اخالق پزشکی. بررسی فراوانی خشونت علیه پرستاران 2
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