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 مامايی و ريپرستا دانشکده لرستان، پزشکی علوم دانشگاه كمالوند، آباد، خرم آدرس:

 : استاديارمرتبه علمی

 1400 ماهدي آخرين به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 دانشگاه تربیت مدرس 1392دكتري تخصصی پرستاري ارديبهشت  دكتري:

 رساله دکتری 

 تحلیل و توسعه نظريه پرستاري انسانی پاترسون وزدراد ) منجر به تدوين منشور حقوق پرستار بالینی( 

سوزان  دكتر زهره ونکی )دانشگاه تربیت مدرس( ودي و مشاوره پروفسور عیسی محمهنمايی پروفسور را با

 كلیمن )سیتی يونیورسیتی نیويورک(

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 1383تجارب همراهان بیماران سالمند بستري در بیمارستان 

رضا دريابیگی و دكتر نصرا... علیمحمدي )علوم حیدرعلی عابدي و مشاوره جناب آقايان با راهنمايی پروفسور 

 پزشکی اصفهان(

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

  30/9/1400-20فلوشیپ يادگیري الکترونیک دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .1

کی موزش پزشکی دانشگاه علوم پزشمركز مطالعات و توسعه آ طراحی آموزشی در محیط هاي الکترونیک .2

 29/4/1400 لرستان

مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی حرفه اي در بالین  روش هاي اموزش اخالق .3

 19/3/1400 لرستان

mailto:khademi_moj@yahoo.com


مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم سخنرانی موثر و تکنیک پرسش و پاسخ روش تدريس  .4

 2/3/1400پزشکی لرستان 

 22/10/1399مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان شی مديريت و رهبري اموز .5

 4/10/1399 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستانكارگاه تئوري زمینه اي  .6

 مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانپیشرفته تدريس روش كارگاه انالين  .7

24/4/1399 

 مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانكارگاه انالين تدريس اثربخش مقدماتی  .8

16/4/1399 

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستانمالحظات اخالقی در پژوهش هاي بالینی  .9

2/11/1398 

 27/6/1398 پزشکی لرستان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علومترجمان و انتقال دانش  .10

و  11  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان كارگاه متا آنالیز و مرور سیستماتیک .11

12/10/1397 

كارگاه آموزش پايگاه بالینی كلینیکال كی، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی  .12

23/7/1397لرستان

29/9/96ک، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستانكارگاه جست و جوي منابع الکترونی .13

11/8/1396-10كارگاه مرور سیستماتیک، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان .14

8/8/1396-9كارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان .15

ارتقاي مرتبه هیئت علمی، مركز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  كارگاه آيین نامه .16

4/8/96لرستان 

11/1396و 10كارگاه مرور سیستماتیک، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .17

12/5/1396تانكارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرس .18

كارگاه پیشرفته علم سنجی دانشگاه ها منطقه آمايشی چهار كشور دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز  .19

27-28/10/1395

همايش دو روزه آموزشی توانمندسازي اساتید و مربیان پرستاري سالمندي كشور دفتر ارتقاي سالمت، خدمات  .20

1395 /27/4-28موزش پزشکی بالینی و پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آ



كارگاه آشنايی با قوانین و مفاهیم شركت هاي دانش بنیان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی  .21

 29/11/1394لرستان 

كارگاه آزمون سازي و مطالعات كیفی مركز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مركز مطالعات و توسعه علوم  .22

 27/10/1394-28شکی لرستان پزشکی دانشگاه علوم پز

20/11/1393آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان مغز و ستون فقرات  MRIكارگاه تفسیر  .23

و گرافی هاي ساده آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان زمستان scan CT كارگاه تفسیر .24

14/10/1393

 و 6و  22/8/1393اه علوم پزشکی لرستان كارگاه روش تحقیق مركز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگ .25

13/9/1393 

1/3/1393كارگاه فنومنولوژي مركز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .26

5/10/1392كارگاه تهويه مکانیکی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان پايیز  .27

-5تحقیقات كیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران  كارگاه بین المللی موضوعات و مسائل چالش برانگیز در .28

1/8/1391

كارگاه مهارت تدريس به روش سخنرانی، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  .29

23-22/1/1386 

دانشگاه علوم پزشکی كارگاه آموزش بالینی در پرستاري و مامايی، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  .30

27/2/1385، ناصفها

دانشگاه علوم مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ،)پیشرفته( كارگاه سه روزه روش تحقیق كیفی .31

 11/5/1383-14،پزشکی اصفهان

 25/4/1383 -27/1/1383علوم پزشکی اصفهان  دانشگاهمركز توسعه  ،كارگاه آموزش رايانه .32

  27/11/1382، علوم پزشکی اصفهاندانشگاه  ،روزه روش تحقیق كیفی )مقدماتی( كارگاه يک .33

 

 افتخارات و جوایز

  تقديرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان پژوهشگر شايسته

 1396در سال  1تقدير در بخش مقاالت كوارتر 



 نوان پژوهشگر شايسته تقديرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ع

 1396تقدير 

  تقديرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان پژوهشگر شايسته

 1395تقدير 

  تقديرنامه از معاونت فرهنگی و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به دلیل ايده راه اندازي اولین انجمن

 1395( پیش از ابالغ ايین نامه كشوري 1393گاه )علمی دانشجويی در دانش

  تقديرنامه از معاونت فرهنگی و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان استاد برجسته فرهنگی

1395 

  1386رتبه اول آزمون جامع دانشجويان دكتري ورودي  

  1386رتبه اول آزمون ورودي دكتري دانشگاه تربیت مدرس 

  1378 مقطع كارشناسیالتحصیالن در فارغ رتبه اول  

   1378رتبه اول آزمون فاينال در مقطع كارشناسی 

 سوابق اجرایی 

 الف( پژوهشی

 عضو كارگروه بازنگري و تدوين آيین نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1398 

  1397سرپرست اداره علم سنجی و ارزيابی تحقیقات دانشگاه 

 1397ش دانشگاه علوم پزشکی لرستان عضو كارگروه ترجمان دان 

  1396عضو كمیته راهبردي تعیین اولويت هاي پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی 

  1395عضو كمیته تخصصی ارزيابی پژوهشی و ارتقاي اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  1396-1395دبیر شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد 

 1396-1394و شوراي سیاست گذاري پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عض 

 عضو كارگروه تدوين آيین نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1394 

  1396-1394عضو كمیته مالی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد 

 1394علوم پزشکی لرستان  داور بخش پژوهشی بیست و چهارمین جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاه 

  عضو كمیته علمی چهاردهمین كنگره سراسري انجمن مديکال انکولوژي و هماتولوژي ايران و كنفرانس ساالنه

 1394پرستاري سرطان مشهد 



  1396-1393عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

  1396-1393معاون پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد 

 1394 -1393پرست كمیته تحقیقات دانشجويی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد سر  

  1393تاسیس كمیته تحقیقات دانشجويی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد 

  1393كارشناس تأسیس مركز تحقیقات پرستاري 

  1397-1392عضو شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد 

 1392ريه مجله پرستاري و مامايی افالک عضو هیئت تحري 

 ( آموزشی ب

 1399استاد ناظر ازمون جامع دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم پزشکی سمنان  .1

استاد راهنماي تحصیلی دانشجويان كارشناسی پرستاري دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد ورودي بهمن  .2

1398 

 1400رشد مامايی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آبادمشاركت در راه اندازي رشته كارشناسی ا .3

مشاركت در راه اندازي رشته كارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه دانشکده پرستاري و مامايی خرم  .4

 1400آباد

1397عضو كمیته بازنگري كوريکولوم كارشناسی پرستاري  .5

1397عضو كمیته تدوين اهداف و رسالت دانشکده پرستاري و مامايی  .6

1397عضو شوراي مدرسان اخالق حرفه اي دانشگاه  .7

1396عضو كمیته اخالق دانشکده پرستاري و مامايی  .8

 1396عضو كارگروه تدوين آيین نامه تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .9

 1396عضو كمیته بازنگري و ارزيابی كوريکولوم كارشناسی ارشد مراقبت هاي ويژه و داخلی جراحی  .10

 1396عضو كمیته ارزيابی درونی گروه ارشد پرستاري ويژه دانشکده پرستاري و مامايی  .11

 1396عضو كمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايی  .12

 1395مشاركت در راه اندازي رشته كارشناسی ارشد پرستاري كودكان دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .13

 1395اه اندازي رشته كارشناسی ارشد پرستاري سالمندي دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد مسئول ر .14

 1395مسئول راه اندازي رشته دكتري پرستاري دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .15

 1395مسئول هماهنگی راه اندازي رشته هاي جديد دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .16



 1395رجعیت علمی و آينده نگاري در دانشگاه عضو كارگروه بسته م .17

 1395عضو كمیته اعتبارسنجی و خودارزيابی دانشکده پرستاري و مامايی  .18

1395عضو كمیته پايش و بهبود فرايند دانشکده پرستاري و مامايی  .19

1395عضو كمیته پايش و بهبود ساختار دانشکده پرستاري و مامايی  .20

 1395دكتري تخصصی پرستاري عضو هیأت ممتحنه برگزاري آزمون  .21

عضو كارگروه بررسی صالحیت علمی داوطلبین فراخوان جذب هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامايی  .22

 1396-1393دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 1393عضو كمیته برنامه ريزي استراتژيک دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .23

 1393اخلی ـ جراحی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد مسئول راه اندازي رشته كارشناسی ارشد د .24

1393مسئول راه اندازي رشته هاي جديد دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .25

 1396-1392عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .26

 1396-1392مامايی خرم آباد  استاد راهنماي تحصیلی دانشجويان كارشناسی پرستاري دانشکده پرستاري و .27

 1394- 1392عضو كمیته ارتقاي كیفیت اصول و مهارت هاي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .28

 1397-1392عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري و مامايی خرم آباد  .29

 (فرهنگیج

  تاكنون 1399نظارت بر نشريات

  1399داور همايش سیره علوي 

 1397دانشگاه در شوراي نظارت بر انجمن هاي علمی دانشگاه  نماينده ريیس

  1396استاد مشاور فرهنگی با حکم معاونت فرهنگی دانشگاه 

 ) 1396عضو كمیته نظارت بر انجمن هاي علمی دانشجويی )نماينده تام االختیار رئیس دانشکده 

 1395قبت عضو هیئت موسس انجمن علمی دانشجويی  رويکردهاي معنوي انسانی در مرا 

  1396-1393مسئول و ناظر انجمن علمی دانشجويان پرستاري 

  همکاري و مشاركت در راه اندازي و تاسیس انجمن علمی دانشجويان پرستاري به عنوان اولین انجمن علمی

1393دانشگاه در سال 

 د( سایر 

  1394عضو كمیته روابط بین الملل سازمان نظام پرستاري ايران 



  1392-1390پرستاري انجمن علمی پرستاري ايران عضو كمیته اخالق 

 

 سوابق بالینی

 1380پرستار بالینی بخش مراقبت ويژه بیمارستان تأمین اجتماعی میالد تهران

 1380-1378يران بیمارستان رسول اكرم، دانشگاه علوم پزشکی ا ICUاورژانس و پرستار بالینی 

 

 سوابق تدریس

 تاكنون 1392ی خرم آباد استاديار دانشکده پرستاري و ماماي

  1383- 1386 دانشکده پرستاري و مامائی اراک هیئت علمیمربی و عضو 

 1383خرم آباد دانشکده پرستاري و مامايی دانشکده پرستاري و مامائی حق التدريس مربی 

  1377مربی جمعیت هالل احمر ساوه 

 

 دروس تدریس شده

 الف. کارشناسی:  

  اصول و فنون پرستاري  

 اخالق پرستاري   

  پرستاري اتاق عمل عمومی و اختصاصی  

 )اعصاب، تنفس، ارتوپدي،انکولوژي...( پرستاري داخلی ـ جراحی  

 CCU,ICU ويژهمراقبت هاي پرستاري   

 

 ب. کارشناسی ارشد:  

دروس تخصصی كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ويژه و داخلی جراحی )اعصاب، تنفس، انکولوژي،   

 ي و ...(ارتوپد

 روش تحقیق در پرستاري )كمی و كیفی(  

 الگوها و نظريه هاي پرستاري   

 اخالق و روابط حرفه اي    



 

 کارگاهدوره های بازآموزی و  برگزاریمشارکت در 

دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی كمیته تحقیقات  سخنرانی در كارگاه تحقیق گرندد تئوري كالسیک .1

25/9/1400ايران 

دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی كمیته تحقیقات در كارگاه تحقیق تحلیل محتواي كیفی سخنرانی  .2

18/9/1400ايران 

سخنرانی در كارگاه پروپوزال نويسی ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايی  .3

1/4/1400دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تمركز بر تحلیل محتوا معاونت پژوهشی دانشگاه علوم تحقیق كیفی با  سخنرانی در كارگاه رويکردهاي .4

 30/11/1400با همکاري دانشکده پرستاري و مامايی  پزشکی سمنان

و نشگاههاي علوم پزشکی سراسر كشور عضاي هیات علمی داا پديدارشناسیكارگاه مجازي سخنرانی در  .5

مركز تحقیقات عوامل  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی دانشجويان رشته هاي علوم

 18/10/1399اجتماعی موثر بر سالمت 

عضاي هیات علمی ا كارگاه مجازي مقدمات روش تحقیق كیفی و تحلیل محتواي كیفیسخنرانی در .6

معاونت پژوهشی دانشگاه  پزشکی دانشجويان رشته هاي علومو نشگاههاي علوم پزشکی سراسر كشور دا

 1/10/1399ی موثر بر سالمت مركز تحقیقات عوامل اجتماع علوم پزشکی

1398سخنرانی در كارگاه مقدماتی روش تحقیق كیفی ويژه دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاري  .7

دبیر علمی كارگاه روش تحقیق كیفی ويژه اعضاي هیئت علمی مركز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  .8

4/12/1395-5دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

قیق كیفی ويژه اعضاي هیئت علمی مركز مطالعات و توسعه علوم پزشکی سخنرانی در كارگاه روش تح .9

4/12/1395-5دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

دبیر علمی در كارگاه روش تحقیق كیفی ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی، معاونت پژوهشی دانشکده  .10

7/9/1395پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

اه روش تحقیق كیفی ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی، معاونت پژوهشی دانشکده سخنرانی در كارگ .11

7/9/1395پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 



دبیر علمی كارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته كمیته تحقیقات دانشجويی معاونت پژوهشی  .12

18/8/1394-20ن، دانشکده پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی لرستا

سخنرانی در كارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته كمیته تحقیقات دانشجويی معاونت پژوهشی  .13

18/8/1394-20دانشکده پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

دبیر علمی كارگاه روش تحقیق ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی، مركز مطالعات و توسعه آموزش  .14

1394زشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پايیز علوم پ

سخنرانی كارگاه روش تحقیق ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  .15

1394پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پايیز 

ر علمی كارگاه روش تحقیق مقدماتی كمیته تحقیقات دانشجويی معاونت پژوهشی دانشکده دبی .16

1/3/1394و 31/2/1394و 3/2/1394تاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرس

سخنرانی دركارگاه روش تحقیق مقدماتی كمیته تحقیقات دانشجويی معاونت پژوهشی دانشکده  .17

1/3/1394و 31/2/1394و 3/2/1394پرستاري و مامايی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان سخنرانی در كارگاه اخالق پرستاري م .18

25/9/93

دبیر علمی كارگاه روش تحقیق ويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی و دستیاران مركز مطالعات و توسعه  .19

 13/9/1393و 6و 22/8/1393آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

ويان تحصیالت تکمیلی و دستیاران مركز مطالعات و سخنرانی در كارگاه روش تحقیق ويژه دانشج .20

 13/9/1393و 6و 22/8/1393توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

طراحی و راه اندازي كارگاه فنومنولوژي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم  .21

1/3/1393پزشکی لرستان 

ژي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی در كارگاه فنومنولو .22

1/3/1393لرستان 

طراحی و راه اندازي كارگاه گرندد تئوري كالسیک مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  .23

26/10/1392دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، 

آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم سخنرانی در كارگاه گرندد تئوري كالسیک مركز مطالعات و توسعه  .24

26/10/92پزشکی لرستان ، 



طراحی و راه اندازي كارگاه تحقیق عملکردي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  .25

28/9/1392علوم پزشکی لرستان ، 

سخنرانی در كارگاه روش تحقیق كیفی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم  .26

 30/3/1392شکی لرستان ، پز

شازند،  روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ويژه كاركنان مراكز بهداشتی 3كارگاه دبیر علمی  .27

29-27/9/1386

 روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ويژه كاركنان مراكز بهداشتی 3كارگاه سخنرانی در  .28

27/9/1386-29شازند، 

اعضاي هیئت علمی دانشگاه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ويژه روزه  3كارگاه دبیر علمی  .29

 1386علوم پزشکی اراک، مهر 

 10/12/1385 -8در كارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی اراک،  نیسخنرا .30

سخنرانی در برنامه آموزشی دوره مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي ويژه، مديريت درمان تامین  .31

 2/5/1385كزي اجتماعی استان مر

معاونت پژوهشی دانشگاه ويژه كمیته تحقیقات دانشجويی كارگاه اصول پايه روش تحقیق  در نیسخنرا .32

21/2/1384-/19/2علوم پزشکی اراک، 

 

 سوابق پژوهشی 

 الف. طرح های پژوهشی 

 جمانتر مدل بر مبتنی ريوي قلبی احیاي به اورژانس پرستاران اخالقی نگرش و عملی نظري درکارتقاي  .1

 ( در حال بررسی 1400مجري )گرنت مركز ملی تحقیقات راهبردي اموزش پزشکی  دوبین دانش

يادگیري  :در بیماري هاي مزمن به سالمندان قبتینگر خودمرا راحی، اجرا و ارزشیابی سیستم آموزش جامعط .2

همکار بردي اموزش پزشکی گرنت مركز ملی تحقیقات راه) قبتی به سالمندن دانشجو با ارائه آموزش خود مراهمزما

 در حال بررسی (1400اصلی 

 گرنت) طراحی الگوي تعامالت بین بخشی درونی و بیرونی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در آموزش عالی سالمت .3

 (1398همکار اصلی ملی تحقیقات راهبردي اموزش پزشکی 

ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان معاونت پ نظام سالمت در مواجهه با كرونا،بررسی نگرانی هاي كاركنان  .4

1398  



تاثیر مراقبت با رويکرد انسانی بر ادراكات و تجارب بیماران كانديد آنژيوگرافی كرونر از اضطراب و ناامیدي: يک  .5

)راهنما/ در حال 1397مطالعه كیفی، كمیته تحقیقات دانشجويی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

 : خانم فاطمه مال اسدي(اجرا، مجري اصلی

عه : يک مطالبر همدلی پرستاران با بیماران قلبی« كارگزاري دانش»تجارب مشاركت كنندگان در يک پروژه  .6

)راهنما/ در حال اجرا، 1397، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  كیفی، كمیته تحقیقات دانشجويی

مجري اصلی: خانم عاطفه گله داري فرد(

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ، بر همدلی پرستاران با بیماران قلبی: يک مطالعه تلفیقی« كارگزاري دانش» تأثیر .7

 )مجري اصلی در حال اجرا(1397  پزشکی لرستان

تجارب پرستاران پیرامون پی آمدهاي پرستاري انسانی در بخش هاي مراقبت ويژه، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  .8

(1395طرح، پايان يافته  پزشکی لرستان )همکار

مقايسه نگرش پرستاران بالینی و پزشکان نسبت به آموزش به بیمار، فوايد، موانع و عوامل تسهیل كننده  .9

(1386)مجري اصلی، پايان يافته  دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاونت پژوهشی 1386

، 1386اراک ) همکار، پايان يافته  ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی1386تجارب زنان از توانمندسازي  .10

 مجري اصلی: دكتر كتايون وكیلیان(.

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،1382تجارب همراهان بیماران سالمند بستري در بیمارستان .11

 .(، مجري اصلی: دكتر حیدرعلی عابدي 1383كارشناسی ارشد  پايان نامه)

 

 و رساله ها ( ، پایان نامه)طرح پایان نامهها  پایان نامهب. راهنمایی و مشاوره 

 استاد راهنما

نسیم صیدي، پايان نامه كارشناسی ارشد داخلی جراحی، تاثیر مراقبت با رويکرد انسانی بر تبعیت از درمان در  .1

 )در حال اجرا(1400مبتاليان به ايدز  

ران از پرستاري انسانی در عصر كرونا امه كارشناسی ارشد داخلی جراحی، تجارب پرستامعصومه محمدي پايان ن .2

 )در حال اجرا( 1400 مبتنی بر نظريه بازتعريف پوياي حرفه

عارفه موسوي، پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري اورژانس، ترجمه و روان سنجی ابزار تعامالت مراقبتی پرستار  .3

 )در حال اجرا( 1398در بخش اورژانس )نسخه بیمار( و بیمار 

ويژه ترجمه و روان سنجی ابزار تعامالت مراقبتی پرستار و بیمار ان نامه كارشناسی ارشد پرستاري یادي، پايص .4

 )در حال اجرا( 1400در بخش هاي حاد )نسخه  خانواده( 



آزاده صیدي پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، مراقبت انسانی از بیمار محتضر در بخش  .5

 )در حال اجرا( 1400مبتنی بر نظريه بازتعريف پوياي حرفه كیفی هاي ويژه: يک مطالعه

زينب يوسفی پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، تاثیر مراقبت با رويکرد انسانی بر آسودگی  .6

 (1400پی: يک مطالعه كارآزمايی بالینی )پايان نامه دفاعبیماران مبتال به سرطان پستان تحت راديوترا

مال اسد پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، تاثیر مراقبت با رويکرد انسانی بر میزان فاطمه  .7

اضطراب و ناامیدي بیماران كانديد آنژيوگرافی كرونري: يک مطالعه كارآزمايی بالینی )طرح پايان نامه پژوهشی 

 (1398مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع

بر همدلی « كارگزاري دانش» تأثیرله داري فرد پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، عاطفه گ .8

كارآزمايی بالینی )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه پرستاران با بیماران قلبی: يک مطالعه 

 (1398علوم پزشکی لرستان دفاع

پرستاري داخلی جراحی، ترجمه و انطباق فرهنگی ابزار تعامالت  ناهید محمدي پايان نامه كارشناسی ارشد .9

مراقبتی پرستار ـ بیمار  )نسخه پرستار( )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ( 1398لرستان دفاع

روان سنجی مقیاس  مريم بابايی پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري داخلی جراحی، ترجمه و تعیین ويژگی هاي .10

درجه بندي سازه همدلی )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 ( 1397دفاع

منصوره رويین تن پايان نامه كارشناسی ارشد داخلی جراحی، تبیین نیازهاي مراقبتی پس از ترخیص و چگونگی  .11

ساس نظريه پرستاري انسانی پاسخ بی دريغ به موقعیت: يک مطالعه تأمین اين نیازها در مبتاليان به سرطان بر ا

 (1397كیفی )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

سمیه محمدي پايان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ويژه پرستاري، پرستاري انسانی در بخش هاي ويژه:  .12

ه )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع پرستاري پديدارشناسان

1397)

بررسی ارزش تشخیصی كاپنوگرافی همراه  مهدي رحیمی پايان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ويژه پرستاري، .13

روش سمع در تأيید جايگذاري صحیح لوله بینی معده اي در بیماران با كاهش سطح هوشیاري در بخش اورژانس 

(1394)طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

ويژه پرستاري، تجارب مبتاليان به سکته قلبی حاد از  مجتبی طاهري پايان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي .14

 (1393استمداد طلبی )دفاع 



فشار  بهزاد مرادي گرمروت پايان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ويژه پرستاري، تأثیر دو سطح مختلف .15

طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت )  CABGمثبت انتهاي بازدمی بر بروز عوارض ريوي پس از 

 (1393دفاع  وهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانپژ

سید احسان اسدي پايان نامه كارشناسی ارشد مراقبت هاي ويژه پرستاري، مقايسه ادراک پرستاران و  .16

سالمندان بستري در بخش هاي ويژه از رفتارهاي مراقبتی پرستاران )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت 

( )راهنماي دوم(1392ان دفاع پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرست

 

 استاد مشاور 

سعدي میهن دوست، رساله دكتري پرستاري، فرايند مشاركت پدران در مراقبت از كودكان مبتال به اوتیسم )  .1

(  1400مشاور/

تقی نژاد، رساله دكتري پرستاري، طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت انسانی در بخش ويژه: يک مطالعه  .2

(1400 /تلفیقی )مشاور

 عظیمی، پايان نامه كارشناسی ارشد پرستاري، ترجمه و روانسنجی ابزار ارتباط پرستار ـ بیمار ولف ) مشاور/ .3

1400)

 اقدام مطالعه يک: ويژه مراقبت بخش در انسانی مراقبت فاطمه حسن دوست رساله دكتري پرستاري، ارتقاء .4

(1400دفاعپژوهی تکنیکال )مشاور/ 

نامه كارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ويژه، بررسی كیفیت حفظ حريم خصوصی حديث كوگانی پايان  .5

بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد )طرح پايان نامه پژوهشی مصوب معاونت 

( 1398پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان( )مشاور/ دفاع

ارزش هاي حرفه اي در دانشجويان پرستاري  دانشگاه مهناز شفاخواه رساله دكتري پرستاري، چگونگی پرورش  .6

(1396علوم پزشکی شیراز )مشاور/ دفاع

 

  مقاالت

 الف. فارسی



 أثیر دو سطح مختلف فشار مثبت انتهاي بازدمی، تو پوريا ع خادمی م، تیموري ح، گرمورت بمرادي   .1

(PEEP) 82(: 2)19 ،1396. مجله يافته، پس عروق كرونردر میزان بروز آتلکتازي پس از جراحی باي-
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 ج. مرور طرح پژوهشی و گزارش نهایی

پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .1

 کی اراک علوم پزش جمعیت بالینی و ...( دانشگاه طرح هاي پژوهشی )معاونت پژوهشی، پايگاه تحقیقات .2

 رساله هاي دكتري دانشگاه علوم پزشکی اهواز  .3

 1400:.. رساله دكترا دفاع اجتماعی در بخش مراقبت هاي ويژه -بیین فرايند ارائه مراقبت هاي روانیت

 رساله دكتراالکترونیکی پرستاري و ارائه مدل يادگیري در آموزش  -بیین فرآيند ياددهیت 

  سمنانرساله دكتري دانشگاه علوم پزشکی  .4

  1400دفاع تبیین فرايند سازگاري دانشجويان پرستاري با كاراموزي در عرصه 

سازمان برنامه ريزي استان مركزي .5

 

 حرفه ایعالیق 

 نظريه پردازي با راهبردهاي )تحلیل و ساخت نظريه و مفهوم( 

 پژوهش هاي كیفی )پديدار شناسی، تحلیل محتوا و تحقیق عملکردي(

 گرندد تئوري كالسیک 

 توسعه و كاربرد نظريه هاي پرستاري انسانی )پاترسون و زدراد و واتسون(

 مراقبت از راه دور  /ارتقاي رويکردهاي اخالقی و انسانی در پرستاري مراقبت ويژه 

 طراحی و توسعه سیستم هاي ترجمان دانش در نظام سالمت 

 يادگیري الکترونیک



 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

 

 کتب

.1386مین، درمان وريدي در پرستاري )ترجمه(، بشري، بهار گروه مترج .1

، پرستاري در صدمات سر، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ، علیمحمدي ن، و دهقان اناري دخادمی م .2

 .1385پايیز پزشکی اراک،

 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

  الف ( ژورنال های انگلیسی 

1. Nursing ethics 2015 

2. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2015 
3. Evidence Based Care 2013 

4. BMC Public Health 2021 

 ب( ژورنال های فارسی 

 1399عضو هیئت تحريريه مجله پرستاري و مامايی  ارومیه  .5

  1392اد فصلنامه پرستاري و مامايی افالک دانشکده پرستاري و مامايی خرم آب .6

 1386مجله پژوهش در پرستاري ايران انجمن علمی پرستاري ايران  .7

 1383دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اراک  فصلنامه پرستاري و مامايی صابرين .8

 

 عضویت در مجامع

 2011 موسسه گرندد تئوري كالسیک

 2011انجمن امريکايی مراقبت كل نگر 

 نظام پرستاري 

 ارخانه پرست

 انجمن علمی پرستاري ايران 

  انجمن پرستاري

 



 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت

 مطالعه آثار ادبی

 پیاده روي

 

 اساتید آشنا به فعالیت های علمی 

 1380آقاي دكتر نصرا ... علیمحمدي )دانشیار( عضو هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان  .1

 1380علوم پزشکی اصفهان )استاد( عضو هیئت علمی پروفسور علی رضا ايرج پور  .2

 1380 حیدر علی عابدي )استاد( عضو هیئت علمی علوم پزشکی اصفهانپروفسور  .3

 1386عیسی محمدي )استاد( عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسپروفسور  .4

1386)استاد( عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسپروفسور زهره ونکی  .5

 1386علمی دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت پروفسور فضل ا.. احمدي )استاد( .6

 1397  ديه گو ايالتی سنعضو هیئت علمی دانشگاه )استاديار( ندا شمسالی زاده سركار خانم دكتر  .7

 


