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 صیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحفوق تخصص.1
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 1382 -علوم پزشکی شهید بهشتی -پرستاری: سال فارغ التحصیلی( ) عنوان رشته، دانشگاه،ارشد کارشناسی.3

بررسی تاثیر ورزش های تنفسی ) لب غنچه ای ( بر عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی : )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 1381-82شهر خرم آباد 

 خانم نیره براهیمیاستاد راهنما: 

  دکتر حمید علوی مجدآقای  -سرابی آقای قهریاساتید مشاور: 

 1376 -علوم پزشکی لرستان  -پرستاری: ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کارشناسی.4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 1390تهران  -بیمارآشنایی با مبانی و استانداردهای برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی 

 1390کردستان  -( RCAتحلیل ریشه ای وقایع )

 1388تهران  -آشنایی با استانداردهای ارزشیابی

 1392تهران  -ممیزی بالینی

  1394تهران  -اقتصاد مقاومتی –هم اندیشی اساتید بسیجی 

 1393تهران  -تربیت ارزیاب کشوری اعتباربخشی

 1385خرم آباد  –ارزشیابی بالینی 

 1391تهران  -ربیت ارزیاب کشوری حاکمیت بالینیت

 1394پرداخت مبتنی بر عملکرد اهواز 

 1395تهران  -پرداخت مبتنی بر عملکرد

EFQM –  1389اهواز 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 1389 کشوریبرگزیده مدیر پرستاری 

 1390رتبه اول آزمون دکترای پرستاری دانشگاه شهید بهشتی 

 1391سال  نمونهرستار پ
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 1389 نمونه سال مدیر پرستاری

 1388 نمونه سال مدیر پرستاری

 1387 نمونه سال مدیر پرستاری

 1386 نمونه سال مدیر پرستاری

 1385 نمونه سال پرستار

 1379مربی نمونه سال 

 1381دانشجوی نمونه سال 

 1376دانشجوی نمونه سال 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 1379زایمان بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد   –ر بخش زنان سال پرستا 1

 1382-1380مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  ICUسال پرستار بخش سوختگی و  3

 1384-1383و سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  ICUسال سرپرستار بخش  2

 در مقاطع زیرسوابق تدریس () 

 فوق تخصص.1   

 تخصص.2 

 کارآموزی های داخلی جراحی دانشجویان ارشد پرستاری

 (ICUکارآموزی های ویژه )

 کارآموزی های بررسی وضعیت سالمت

 کارشناسی ارشد.3 

 اصول و فنون پرستاری

 2-1کارآموزی های داخلی جراحی 
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 (ICUکارآموزی های ویژه )

 کارآموزی های بررسی وضعیت سالمت

 اسیکارشن.4 

 کاردانی.5  

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 1397 مامایی خرم آبادپرستاری دانشکده پرستاری  8ترم جهت دانشجویان  -روزه 1 -ایمنی بیمارکارگاه 

 1396خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 2 -آموزش بحران

 1395پرستاری دانشکده پرستاری شهید بهشتی تهران  جهت دانشجویان ارشد -روزه 3 -کارگاه روش تحقیق

 1394دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده پرستاری شهید بهشتی تهران  -روزه 3 -روش تحقیق

 1393خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 1 -هفت محور تدوین برنامه استراتژیک

 1393آباد  خرم -مدیران و پرستاران -روز 1 -معرفی و اهمیت اعتبار بخشی

 1393خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 1 -آموزش توجیهی اعتبار بخشی

 1393خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 1 -تحول نظام سالمت

 1393خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -تریاژ 

RCA-FMEA- 3 1393خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 

 1392خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -ریوی پیشرفتهبی ء قلاحیا

 1392خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -کنترل عفونت

 1392خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -ایمنی بیمار و مدیریت خطر

 1392خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 1 -مدیریت بحران

 1392خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 1 -بری در اعتبار بخشیره

 1391خرم آباد  -کارشناسان مدارک پزشکی استان لرستان -روز 1 –نقش مدارک پزشکی در حاکمیت بالینی 

 1391خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -نقش مدارک پزشکی در اعتبار بخشی
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  1391خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 3 -تحقیق بالینی آشنایی با مبانی اصول روش

 1391مدیران پرستاری و پرستاران بیمارستان امام خمینی )ره( بروجرد  –کارگاه حاکمیت بالینی 

 1391مدیران پرستاری و پرستاران بیمارستان امام علی )ع( ازنا  –کارگاه حاکمیت بالینی 

 1389سرپرستاران بیمارستان شهید چمران بروجرد  -روزه 1 -نزاکارگاه مراقبت های آنفوال

 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 1398تا  1394معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد 

 1394بسته تحول سالمت  7مشاور رئیس دانشگاه در 

 1394-1392ارزیاب اعتبار بخشی سال  3

 1391-1390سال ارزیاب کشوری حاکمیت بالینی  2

 1393-1391سال مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  3

 1390سال کارشناس مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  1

 1389-1385سال مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  4

 1386-1385مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد سال قائم مقام مدیر پرستاری  1

 1384-1383و سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  ICUسال سرپرستار بخش  2

 1378سال مسئول اتاق پراتیک دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد  1

 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعات الف.

 CCC(Clinical Care Classification) بر اساس استاندارد  پرستاری طراحی و تهیه نرم افزار گزارش نویسی

 طرح های پژوهشی ب.

طراحی و اجرای سیستم پشتیبان تصمیم بالینی در گزارش نویسی پرستاری بر اساس سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی در بخش قلب 

 1395 ستان شهید رحیمی خرم آباد: اقدام پژوهی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانبیمار
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 1385 اعتبارسنجی مطب پزشکان شهرستان خرم آباد و اعتبارسنجی آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خصوصی استان لرستان

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج

 امه ها و رساله ها پایان ن همشاور. د

تاثیر ساکشن باز و بسته بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیالتر و وضعیت همودینامیک در  -پرستاریمقطع ارشد پایان نامه خارجی داور 

 1392بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 

الینی پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور به دو روش بررسی مقایسه ای آموزش راهنمای ب -مقطع ارشد پرستاریپایان نامه خارجی داور 

   1392چهره به چهره و کارگاهی بردانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه 

 

 مقاالت. ه

 فارسی

 بررسی تاثیر ورزش های تنفسی بر عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی  .1

 انگلیسی

1. Effect of electronic report writing on the quality of nursing report recording 

2. Nurses’ perception of the challenges in the use of the electronic nursing documentation system  

 

 مقاالت خالصهچاپ ارائه و . و

 ملی  .1

 1398خرداد ماه  –تهران  -بررسی حادثه سیل در شهر خرم آباد -بالیاوحوادثدر سالمتالمللیبینه کنگرنهمین

 – ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در بیمارستان های مناطق حادثه خیز استان لرستان -هفتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا 

 1394 دی ماه -تهران

بهمن  -تهران -تاثیر برپایی بیمارستان های صحرایی در بیماری یابی موارد ناشناخته -ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا

1393 

 -قبهدر آمادگی و مقابله با حوادث غیرمتر GISنقش سیستم  -پنجمین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت  بحران در حوادث و بالیا

 92بهمن  -تهران
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بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  -سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم

 90اردیبهشت  -خرم آباد -1389شهدای عشایر بهمن 

ی و مقایسه میزان آگاهی کارکنان و بیماران مرکز بررس -سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم

 ) سخنرانی( 90اردیبهشت  -خرم آباد -آموزشی درمانی شهدای عشایر در ارتباط با احکام شرعی بیماران بستری

 86اردیبهشت  -خرم آباد -خطاهای پزشکی و هزینه های درمانی -دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی

 86اردیبهشت  -خرم آباد -کاهش خستگی، کاهش خطای پزشکی -راسری پیشگیری از خطاهای پزشکیدومین همایش س

 -داخلی  ICUبررسی تاثیر کاهش ساعت کاری اینترن ها بر خطاهای جدی پزشکی در بخش  -اولین همایش پیشگیری از خطاهای پزشکی

 ) سخنرانی(84اردیبهشت   -خرم آباد

 -ملکرد ریوی جانبازان شیمیاییبررسی تاثیر ورزش های تنفسی بر ع -ن با تاکید بر پیشگیری و درمانزمسمینار سراسری بیماری های م

 ) سخنرانی(83اسفند  -تهران

 1380خرداد  -تهران -موانع ارتباطی -همایش دانشجویی پرستار و ارتباط

 بین المللی  .2

آذر  -تهران -ثیر ورزش های تنفسی بر غملکرد ریوی جانبازان شیمیاییبررسی تا -اولین کنگره بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

 ) سخنرانی( 82

 عالیق پژوهشی 

 کارآزمایی بالینی

 اقدام پژوهشی

 اقتصاد درمان

 ایمنی بیمار

 بحران

 کتب 

 (2-1قوانین و ضوابط مورد استناد در حوزه درمان دانشگاه های علوم پزشکی )جلد

 وری مقاالتاعضویت در شورای نویسندگان و د 
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 1391 -خرم آباد  –کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی 

 عضویت در مجامع 

 الیق عمومیععمومی/  یمهارتها 

 (ICU) مراقبت های ویژه

 مدیریت

 برنامه ریزی استراتژیک 

 برنامه ریزی عملیاتی

 آمار

 مدیریت خطر و بالیا

 بحران

 ایمنی بیمار

 تان هادرمانی بیمارس -آموزشی اعتباربخشی
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