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 بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب سالمندان سرای سالمندان کهریزک

 :) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 1379دانشگاه علوم پزشکی همدان، پرستاری، 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.4

 1375کاردانی تکنسین اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها: 

 - (دانشگاه تهران1397شرکت در دوره آموزشی کلینک شناخت ) 

 (1396-نجوم حرم عبدالعظیم حسنی  دوره آموزشی طب سنتی) مر کز 

  (1391مدیکال ژورنالیزم) دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 (1395کارگاه  متا انالیز)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 (1395مرور نظامند)چهار روزه، انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 (1395علم سنجی) دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  (1385اه علوم بهزیستی و توانبخشیمقاله نویسی)دانشگ 

 C.V  (1385)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینویسی 

 (1385پوستر)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 (1393تجاری سازی و مالکیت معنوی)) دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  

 تأییدیه ها و مجوز ها 

  بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم 1396دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد سال 

  1393پژوهشگر برگزیده سال 

 (%40  میزان به)سالمت بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز اندازی راه در مشارکت 
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 (%40  میزان به) تغذیه بهداشت تحقیقات مرکز اندازی راه  در مشارکت 

 (%30  میزان به)هپاتیت تحقیقات مرکز اندازی راه در مشارکت 

  جوایزافتخارات و 

 وابق کاریس 

 (الس 2) ملع تاقا  (الس 10)یمارستانیب یشپ ورژانسا راحی،ج و اخلید ایه خشب نواعا  رد اریک جربهت 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 تخصص  .1    

 :کارشناسی ارشد.2    

 تدریس دروس:

 )کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی(بررسی وضعیت سالمت سالمند: -

 (: بیماریها و اختالالت جسمی و عملکردی   1پرستاری سالمندی) -

      دارو شناسی سالمندی -

 (1اورژانس پیش بیمارستانی)پرستاری اورژانس 

 :کارشناسی .3    

 :  کارشناسی .1

 (تئوری) 2 جامعه بهداشت

 ٰ  (تئوری)3 جامعه بهداشت ٰ  

 ( عملی)پرستاری  فوریتهای 

 جراحی عفونی، ارتوپدی، جراحی، نورلوژی،ارولوژی، داخلی، اورژانس، های بخش در کارموزی مربی  سابقه -

 اماکن بازدید ،Home visit مدارس، بهداشت ، عفونی توراکس، اعصاب،

 کاردانی .4    
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 اطالعات  فنی)کاردانی فوریت های پزشکی( فرایند عملیات و 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه(: 

 - 1386 تهران ری شهر رازی روانپزشکی درمانی آموزشی مرکز در استراتژیک مدیریت کارگاه برگزاری  

 -  کارگاه برگزاری CPR - 1389 آهنگ کبودر( ع) رضا امام بیمارستان 

 - 1387 همدان استان  پزشکی فوریتهای و حوادث مدیریت  مرکز در  مامایی های اورژانس کارگاه برگزاری 

 - 1388 کبودآهنگ شهرستان رضا امام بیمارستان پرسنل برای تحقیق روش کارگاه برگزاری 

 - 1390 لرستان پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی دانشجویی، معاونت پرسنل برای اولیه های کمک کارگاه برگزاری 

 )1391مهارتهای بالینی )واحد استعدادهای درخشان 

  1392احتیاط های استاندارد 

 1392 درمان معاونت حوزه ، لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاران برای عفونت کنترل کارگاه 

 )کارگاه احیای  قلبی  ریوی پیشرفته)دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 

 )کارگاه احیای  قلبی  ریوی پایه و پیشرفته)دانشجویان کارشناسی پرستاری 

  

  و اتمام( )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروعسوابق اجرایی 

 (1388-1387)سال یک مدت به همدان پزشکی فوریتهای آمار و آموزش پرستاری مسئول 

  یکسال مدت به 115 اورژانس پایگاه مسئول 

 مسئول EDO 95 الی91 سال از مامایی و پرستاری دانشکده) 

 95الی 92  سال از مامایی و پرستاری دانشکده بالینی امور مسئول) 

 کنون تا 98 از مامایی و پرستاری دانشکده بالینی امور مسئول) 

  

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.
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 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 اورژانساز مصدومین ارتوپدی  های کیفیت مراقبتبر شاخص ESIتأثیر بهبود اجرای تریاژ  -

 آن پیامدهای و حاد کرونری سندرم به مبتال بیماران از پرستاران ارزیابی بر قلبی تریاژ از حمایت مداخله بخشی اثر -

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 نقاط ماساژ تاثیر بررسی.  باقر سید سادات مداح مسعود،  کریملو زهرا، کیان،پوراسماعیل نوروزی رضا، آبادی حسین-1

 . 14-8(: 2)9 ،1387 ٰ  توانبخشی پژوهشی علمی مجله ،(  سامندان خواب کیفیت بر فشاری

 در شاغل پرستاران شغلی رضایتمندی بر کیفی دوایر تاثیر. ایمنی بهزاد آبادی، حسین رضا کرومپوریان، آرزو -2

 . 23-19(: 1)11: 1391 پژوهان. همدان استان پزشکی فوریتهای

 آبادی حسین رضا ،  13 -12 شماره  افالک) شبانه، خواب کیفیت و روزانه چرت ارتباط بررسی-3

  اپیدمیولوژی بررسی.  تاروردیان اکرم آقاجانی، مهدی غالمی، محمد حیدری،... حشمت آبادی، حسین رضا -4

: 1387 افالک مجله.. قم کامکار بیمالرستان به کننده مراجعه بزرگساالن و کودکان ، تنفسی و هوایی راه در خارجی اجسام

  ، 19 و18 شماره ف6 سال

 با کارورزی از پرستاری دانشجویان تجارب.  آبادی حسین رضا ، محمدی راضیه کامران، عزیز حیدری،.. ا حشمت-5

 .10-1(:3)8 ،1391 سالمت نظام تحقیقات مجله کیفی، مطالعه یک: منتورشیپ برنامه

 رضا -6

 شاغل پرستاران علیه کار محیط های خشونت. حیدری... ا حشمت عنبری، خاطره بیرانوند، شورنگیز آبادی، حسین

 ارومیه، پرستاری دانشکده مجله آمیز، خشونت وقایع در آنها ای مقابله های رفتار و آباد خرم آموزشی بیمارستانهای

139211 ;(5 :)351-362 

 بر  نوزاد و مادر پوستی تماس تأثیر. (مسئول نویسنده)آبادی حسین رضا ٰ  زاده ولی فاطمه بیرانوند، شورانگیز-7

 .295-288(4)10: 1392 نوین، های مراقبت. سزارینی ترم نوزادان در مادر شیر با تغذیه وضعیت

http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

  رسانی پزشکی و تامین منابع علمیمدیریت اطالع آوری،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1397ماه  خرداد

 خطای ابراز به بسبت پرستاری کادر نگرش. صفری مهدی ، آبادی حسین رضا زاده، ولی فاطمه بیرانوند، انگیز شور -8

 . 64-53(: 1)7 ; 1393;پزشکی، تاریخ و اخالق ایرانی مجله. فرضی و واقعی خطای با آن ارتباط و پزشکی

 روان سالمت مهر، مجیدی مجید  عسگری، سارا آبادی، حسین رضا جاریانی، مژگان فرهادی، علی نظری، هدایت -9

 .49-40(:2)16 ;1393 یافته آباد، خرم شهر بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار مادران

 رایحه ماساژ تأثیر. آستی پروین بیرانوند، پیرداده سهیال ، عنبری خاطره ،*آبادی حسین رضا بیرانوند، شورانگیز-10

-1028(:1)5 ;1394 مکمل طب پژوهشی| علمی نامه فصل.  اولیه دیسمنورهی عالئم و درد شدت بر اسطوخودوس درمانی

1041 . 

 مولتی آموزشی روش تاثیر. عنبری خاطره تاروردیان، اکرم بیرانوند، شورانگیز غالمی، محمد آبادی، حسین رضا-11

 -119(: 2)10 ;1394. یزد پزشکی علوم آموزش و مطالعات مرکز مجله. پرستاری دانشجویان بالینی صالحیت بر منتورینگ

. منصوری طاهره نبوی، سیدحمید عنبری، خاطره شریفی، میرزایی سمیه بیرانوند، شورانگیز ، آبادی حسین رضا -12

. مجله دنشگاه علوم پزشکی آباد خرم شهر در سالمندان اجتماعی سالمت و شده درک اجتماعی حمایت بین ارتباط بررسی

 .72-65(:1)11، 1398خراسان شمالی، 

 مقایسه. اکرم تاروردیان خاطره، عنبری شورانگیز، بیرانوند سمیه، شریفی میرزایی محمد، غالمی رضا، آبادی حسین -13

 ;1397. یافته پژوهشی علمی مجله. سنتی و عینی ساختارمند بالینی های آزمون در پرستاری دانشجویان بازخورد و عملکرد

20 (4: )51-62. 
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 ایران، ایران، در سالمندی المللی بین کنگره دومین سالمندان، با رفتار سوء از جدیدی شکل: مورد بی نفوذ اعمال -1

 (سوم نفر پوستر)1384 توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشکاه تهران،

 المللی بین کنگره سومین ،(پوستر)آنها بازماندگان و بالیا قربانیان و اجساد با برخورد در اجتماعی روانی های جنبه .3

 نفر و پوستر)1385 پزشکی، جامعه بسیج سازمان تهران، ایران، مترقبه، غیر حوادث در بحران مدیریت و درمان بهداشت،

 (سوم

 سالمندی مسائل بررسی کنگره سومین برتر مقاله عنوان به( سخنرانی) سالمندان خواب کیفیت بر فشاری طب تاثیر بررسی.4

 (اول نفر)1386 جهان و ایران در

 بررسی کنگره سومین( اول نفر پوستر) سالمندان سرای سالمندان شبانه خواب کیفیت بر روزانه های چرت ارتباط بررسی.5

 1386 جهان و ایران در سالمندی مسائل

 درمانهای  و گیاهی داروهای سنتی، طب سراسری کنگره(  پوستر) خواب کیفیت بر فشاری نقاط ماساژ ارتباط بررسی.6

 1389(اول نفر()پوستر) آباد خرم ومامایی پرستاری دانشکده  تلفیقی

  مقدس شرع موازین با پزشکی امور انطباق  سراسری سمینار( برتر  پوستر)پزشکی خدمات بالندگی و رشد در اخالق نقش.7

 (اول نفر)1390
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 بررسی .8

 معضالت با مواجهه در لرستان پزشکی علوم دانشگاه در شاغل غیر و شاغل پرستاری دانشجویان اخالقی استدالل توانایی

 اول نفر 1390  مقدس شرع موازین با پزشکی امور انطباق  سراسری سمینار ، اخالقی

 کنگره ششمین پزشکی، فوریتهای پرسنل شغلی رضایتمندی بر کیفی کنترل دوایر بکارگیری و آموزش تاثیر بررسی.9

 1390(اول نفر) اورژانس طب سراسری

 نفر)1391  اورژانس طب کنگره هفتمین پوستر 115 اورژانس و پزشکی های اورژانس با ارتباط در عموم دیدگاه بررسی.10

 (اول

11.- A comprison between the effect of Urtica diociea plus prazosin  and prazosin alone on the clinical 

symptoms of  BPH. 16th Congress of Iranian urological association. (lecture)Tehran 14-17, 2013 اول نفر  

12.The effect of  acupressure on pain caused by venipuncture, 4th international congress of 

interventional pain medicine , Anestesiology and pain medicine journal  )(.اول نفر پوستر   

 آذرماه 12-9 تهران  اورژانس طب سراسری کنگره هشتمین اورژانس، های بخش در پرستاران علیه خشونت فراوانی .13

 (  . اوال نفر) پوستر

 یادگیری سراسری سمینار اولین پزشکی، های فوریت دانشجویان رضایت و یادگیری میزان بر تیمی آموزش بکارگیری. 14

 ( سوم نفر)پزشکی علوم در تیم بر مبتنی

 علیه کار محیط های خشونت. مهر مجیدی مجید تاروردیان، اکرم, کرمپوریان آرزو, آستی پروین آبادی، حسین رضا .15

 کنگره هشتمین.  آمیز خشونت وقایع در انها ای مقابله رفتارهای و آباد خرم آموزشی بیمارستانهای اورژانس شاغل پرستاران

 . اورژانس طب ساالنه

 دانشکده پرستاری دانشجویان نفس عزت و کارآمدی خود بین ارتباط.  دالوند پیام آبادی، حسین رضا رئوفی، شهین .16

 .  سالم جامعه سراسری همایش دومین. 92 سال آباد خرم پرستاری

17. Asti P,Akbari S,  Pirdadeh biranvand S, hosseinabadi R, The effect of dill(Anethumgraveolens Line) 

seed  on thepostpartumhemorrahage after vaginal delivery. The National congress of woman health . 
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 بین المللی   .2   

سخترانی:مقایسه تاثیر مصرف سه گیاه دم اسب ، گزنه و اشنان بر عالئم الینی و کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بزرگی  -

 (1394خوشخیم پروستات)اولین کنگره بین اللملی برسی مسایل سالمندی در ایاران و جهان 

پوستر: نگرش دانشجویان پرستاری به سالمندی و مراقبت از سالمندان )اولین کنگره بین اللملی برسی مسایل سالمندی در 

 (1394ایاران و جهان 

 

-  

 الیق پژوهشیع 

 المندی، سالمند شناسی، پرستاری سالمندی، طب مکملس 

ردآوری ، انتشارات رویان پژوه گاورژانس های سالمندان و مراقبت پیش بیمارستانی ترجمه و  :تبک 

1392 

  ضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالتع 

 اور مجله یافته، دانشگاه علوم پزشکی لرستاند 

 اور مجله افالک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آبادد 

 اور مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالید 

 ضویت در مجامعع 

 نجمن سالمند شناسی ا 

 الیق عمومیععمومی/  یاه هارتم 
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