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 دا خ انمهب 

 http://isid.research.ac.ir/Shourangiz_Beiranvand: سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 10/10/1400 آخرین به روزرسانی: 

 حصیلی و آموزشی  توابق س 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

  پایان نامه      

 سال فارغ التحصیلی استاد مشاور استاد راهنما رشته عنوان

 طراحی و ارزشیابی برنامه صالحیت

 پرستاریآموزش بالینی مدرسان 

خانم دکتر سیما  آموزش پرستاری

 کرمانشاهی محمد خان

خانم دکتر ربابه 

 معماریان

 1399تربیت مدرس دانشگاه 

 

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .2

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                 

 سال فارغ التحصیلی استاد مشاور استاد راهنما رشته عنوان

بررسی مقایسه ای طول مدت زمان اسکراب 

      دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها

 آموزش پرستاری           

 جراحی( –گرایش داخلی 

سرکار خانم پریوش 

 حاج امیری

فاطمه  سرکار خانم

 رسولی
 دانشگاه تهران 

1383 

 

 اراک پزشکی علوم دانشگاه 1375 اسفند پرستاری کارشناسی  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 شورانگیز بیرانوند نام و نام خانوادگی: 

 استادیار  :مرتبه علمی

 shorangiz.biranvand@ lums.ac.ir   ایمیل:

  06633120140      تلفن:

 06633120140    فکس:

  خرم آباد ییدانشکده پرستاری و ماما کمالوند، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ،خرم آباد    آدرس:
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  کارگاه هاشرکت در دوره های آموزشی و 

 1386 عسلی بیمارستان پرسنل جهت بحران مدیریت کارگاههای برگزاری 

  1387عسلی بیمارستان پرسنل جهت تحقیق روش کارگاه برگزاری  

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان پرسنل جهت سخنران عنوان به بیمار به آموزش کارگاه در شرکت 

 بهیاران کمک و بهیاران ویژه سخنران عنوان به ایمن تزریقات آموزش کارگاه در شرکت  

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان پرسنل جهت سخنران عنوان به پرستاری در اخالق کارگاه در شرکت 

 94 و 93ورودی دوم ترم دانشجویان جهت عفونت کنترل کارگاه برگزاری 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 1393 سال مامایی و پرستاری دانشکده نمونه مربی 

 1385 سال نمونه پرستار  

 وابق کاریس 

 سوابق بالینی 

 1375-1389  نوزادان و زنان جراحی های بخش بالین پرستار 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

     2.1389 -1395   سال از آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده علمی هیأت عضو و مربی : کارشناسی ارشد 

  1383-1386 سال الیگودرز و آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده التدریس حق مربی 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 1386 عسلی بیمارستان پرسنل جهت بحران مدیریت کارگاههای برگزاری 

  1387عسلی بیمارستان پرسنل جهت تحقیق روش کارگاه برگزاری 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه کارشناسان ویژه بیمار به آموزش کارگاه در سخنرانی 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در تزریقات آموزشی کارگاه در سخنرانی 
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 1 لرستان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان ویژه بیمار حقوق کارگاه در سخنرانی 

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

 1400   سال مامایی و پرستاری دانشکده فنون و اصول تکیفی ارتقاء کمیته مسول  

 1389 مامایی و پرستاری دانشکده آموزشی شورای عضو 

 1393 پرستاری کارشناسی دانشجویان تحصیلی راهنمای استاد 

 لرستان در گیاهی های دارو و تلفیقی های درمان سنتی، طب کنگره اجرایی و علمی کمیته عضو 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 سزارینی ترم نوزادان در مادر شیر با تغذیه موفقیت و حرارت درجه بر مادر پوستی ثیرتماس تآ بررسی. 1

  آن با  مرتبط عوامل و بیماران به پزشکی خطاهای افشای به نسبت پرستاران نگرش بررسی. 2

 لرستان پزشکی علوم های خوابگاه ساکن دانشجویان قاعدگی عالئم و درد شدت بر اسطوخودوس تأثیر بررسی. 3

 فتوتراپی انجام حین در زردی به مبتال ترم نوزادان سرم روبین بیلی سطح کاهش بر روی سولفات تأثیر بررسی. 4

 سنجش و( آسکی) عینی ساختاریافته بالینی آزمون از استفاده با مامایی و پرستاری دانشجویان بالینی هایمهارت بررسی. 5

 روش این به نسبت آنها نگرش

 سال لرستان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی بیمارستانهای در شاغل پرستاران خودکارآمدی و معنوی هوش ارتباط بررسی. : 6

1396 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

نشریه آموزش  .پرستاران خودکارآمدی و معنوی هوش ارتباط، زارع سودابه صفاپور، فاطمه ، بیرانوند شورانگیز .1

 .40-31، صفحه 5، شماره8،دوره1398پرستاری،
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 دانشجویان نگرش و مهارت بررسی:  خاطره عنبری ، فاطمه سیده  قاسمی ،رضا  آبادی حسین ، شورانگیز بیرانوند .2

   پرستاری، آموزش نشریه( آسکی) عینی یافته ساختار روش به بالینی های مهارت ارزشیابی از مامایی و پرستاری

 1 شماره ،6 دوره ، 1396

 تاثیر ،اطرهخ عنبری ،اکرم  تاروردیان ،(*مسول نویسنده)ورانگیز ش  بیرانوند  ،حمدم غالمی  ،ضار آبادی حسین .3

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله پرستاری دانشجویان بالینی صالحیت بر منتورینگ مولتی آموزشی روش

 .23 شماره دهم، سال 1394، یزد پزشکی

 درمانی رایحه ماساژ تأثیر. روینپ أستی س، بیرانوند پیرداده ،اطرهخ عنبری ،ضار آبادی حسین ،ورانگیزش بیرانوند .4

 (   1)5 ،1394 بهار مکمل طب پژوهشی – علمی فصلنامه:  اولیه ی دیسمنوره عالئم و درد شدت بر اسطوخودوس

 خطاهای ابراز به نسبت پرستاری کادر نگرش. هدیم صفری ،ضار آبادی حسین ،اطمهف زاده ولی ،ورانگیزش بیرانوند .5

 (.1)7 93 اردیبهشت پزشکی تاریخ و اخالق ایرانی مجله فرضی و واقعی خطاهای با آن ارتباط و پزشکی

 پرستاران نگرش بررسی هدیم صفری ،ضار آبادی حسین ، فاطمه سید قاسمی ،اطمهف زاده ولی ،ورانگیزش بیرانوند  .6

 مجله لرستان، پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی های بیمارستان در پزشکی خطای افشای موانع به نسبت

 آباد خرم افالک مامایی و پرستاری

 مادر شیر با تغذیه وضعیت بر  نوزاد و مادر پوستی تماس تأثیر ضا.ر آبادی حسین ،اطمهف زاده ولی ،ورانگیزش بیرانوند .7

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی -علمی فصلنامه نوین، های مراقبت سزارینی ترم نوزادان در

  10 ،1392بیرجند پزشکی

 کار محیط هایخشونت. شمت الهح حیدری ،اطرهخ عنبری ،(مسول نویسنده)ورانگیزش بیرانوند ،ضار آبادی حسین .8

 علمی مجله آمیزخشونت وقایع در هاآن ایمقابله رفتارهای و آبادخرم آموزشی هایبیمارستان شاغل پرستاران علیه

 (.5)11 ،1392ارومیه مامایی و پرستاری پژوهشی

 در شاغل پرستاران دیدگاه از بیمار حقوق رعایت بررسی  ،اطرهخ عنبری ،روینپ آستی ،ورانگیزش بیرانوند .9

 53-58( :21) 90 بهار تبریز مامایی و پرستاری مجله.  د آبا خرم شهر آموزشی بیمارستانهای

 میکروارگانیسم رشد بر ها دست اسکراب مدت مقایسه. حمودم محمودی  ،روینپ امیری حاجی ،ورانگیزش بیرانوند  .10

 .11 و 10 های شماره ، 1387تابستان و بهار آباد خرم افالک مامایی و پرستاری مجله ها
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 فرهنگ و اخالق سراسری همایش. آن بر موثر عوامل شناسایی و ای حرفه تعهد مفهوم. پ، آستی ر، آبادی حسین ش، بیرانوند. 1

 .93 ماه مهر(پوستر)شاهد پزشکی علوم دانشگاه در سالمت علوم در

 سالمت ارتقاء المللی بین کنگره توسین، اکسی رویه بی مصرف جهت راهکار ارائه. خ عنبری ش، بیرانوند  س، اکبری پ، آستی. 2

 92 شهریور 20-22(  پوستر) ارومیه در زنان

 مراجعه باردار زنان در فیزیولوژیک و توسین اکسی با زایمان در نوزادی پیامد.  خ عنبری ش، بیرانوند  س، اکبری پ، آستی. 3

 92 شهریور 20-22(  پوستر)  ارومیه در زنان سالمت ارتقاء المللی بین کنگره ، آباد خرم عسلی بیمارستان به کننده

 از پس ساعت 48 در شیردهی با لیبر در روتین داروهای مصرف بین ارتقاء. خ عنبری ش، بیرانوند  س، اکبری پ، آستی .4

 .8/12/92 الی 6/12/92. سالم جامعه همایش( پوستر)زایمان

( سخنرانی) بیماران به پزشکی خطاهای افشای به نسبت  ویژه بخش پرستاران نگرش بررسی. ف قاسمی ف، زاده ولی ش، بیرانوند. 5

 91./29/2لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی های خطا از پیشگیری کنگره

 شهر آموزشی بیمارستانهای در شاغل پرستاران دیدگاه از بیمار حقوق رعایت بررسی عنبری، خاطره پ، آستی ش، بیرانوند. 6

 29/4/91(پوستر) یاسوج پزشکی علوم دانشگاه در بیمار حقوق منشور استقرار های چالش و ها فرصت کشوری همایش آباد، خرم

 بیمار ایمنی کشوری همایش وعملکرد نگرش بین فاصله و پرستاران خطا افشای. ف قاسمی م، صفری ف، زاده ولی ش، بیرانوند. 7

 30/7/91( پوستر) ارومیه در

 حرفه پرستار همایش سزارینی، ترم نوزادان حرارت درجه بر نوزاد و مادر پوست به پوست تماس تآثیر. ف زاده ولی ش، بیرانوند .8

 91/ 18/8 الی 15/8/91( سخنرانی)ویژه مراقبت بخش در پرستاری حرفه و ای

 امور انطباق سراسری همایش( پوستر) ها ماما دیدگاه از زائو زنان حقوق بررسی.   ش بیرانوند  س،  بیرانوند پیرداده پ، آستی. 9

 1390 ماه اردیبهشت 21-22 آباد خرم در شرع موازین با پزشکی

 المللی بین( ب

1. Shourangiz Beiranvand1, Fatemeh Valizadeh Reaza Hossienabadi. Randomized 

controlletrialof the effect of skin to skin contact mother and newborn on breastfeeding status 

in full-term newborns after cesarean delivery. International Neonatal & Perinatal Medicine 

Congress Mashhad Iran 25-27 (2013)Poster. 
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  2. Hosseinabadi  R, Asti P, Anbari Kh,  A, Beiranvand Sh, Mahmoudi gh, The effect of 

acupressure on pain caused by venipuncture. 4th International Congress of Interventional 

Pain Medicine. 12-14, 2013 Oct. 

 

. قاعدگی عالئم و درد شدت بر درمانی رایحه تأثیر. ر آبادی حسین خ، عنبری س، بیرانوند پیرداده پ، آستی ش، بیرانوند.3 

 (پوستر)1393ایران مامایی و زنان المللی بین کنگره چهاردهمین

 المللی بین کنگره چهاردهمین. زایمان از بعد خونریزی بر رحم ماساژ اثر. ر آبادی حسین س، اکبری ش، بیرانوند پ، آستی . 4

 (.پوستر)1393تهران پزشکی علوم دانشگاه در ایران مامایی و زنان

 پوکی بر موءثر زندگی سبک از سال 40- 50 زنان آگاهی میزان بررسی ر آبادی حسین س، اکبری ش، بیرانوند پ، آستی. 5

   1390 ایران باروری بهداشت المللی بین کنگره اولین( پوستر) استخوان

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 الیق پژوهشیع 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 بادآ رمخ اماییم و رستاریپ انشکدهد فالکا اماییم و رستاریپ صلنامهف قاالتم اورید 

 رستانل زشکیپ لومع انشگاهد افتهی ژوهشیپ – لمیع صلنامهف قاالتم اورید  

 مجامع در عضویت

 یرانا رستاریپ ظامن ازمانس 

 (ع) وادج ماما خاوت،س رستاریپ لحسنها رضق ندوقص 

 ضویت در مجامعع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت

 .....Word ، Power Point، Exce ، آماری تحلیل و تجزیه ،  SPSS از استفاده در مهارت 

 کارگاه: در شرکت

 کارگاه ارسال مقاله به مجالت بین المللی

 کارگاه صالحیت های آموزش بالین
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 درمانی رایحه کارگاه

 فشاری طب کارگاه

 اخیر دهه سه سیاسی تفکرات

 Relaxation کارگاه

 یوگا تنفسی های تکنیک کارگاه

 سوزنی طب کارگاه

 سنتی طب کارگاه

 سوال طراحی های شیوه و ارزشیابی آموزشی کارگاه

 سخنرانی هنر آموزشی کارگاه

 بالینی صالحیت ارزیابی نوین های روش

 ویندوز نصب آموزشی کارگاه 

  E- Learning آموزشی کارگاه  

 پاورپویینت آموزشی کارگاه

 مجالت به مقاالت ارسال نحوه

 کریم قرآن در بیت اهل شخصیت بررسی

 اسالم ییان فدا

 END NOD آموزشی کارگاه

 91 سال مقدس مشهد در استادان اندیشه ضیافت

 ( خدایی عبد دکتر)  معاصر تاریخ از برگی

  حیاتی علوم و انسان

 آموزش در اطالعات آوری فن کاربرد

  کیفی پژوهش 

  دانشگاه در آن جایگاه و نماز

 93 سال مقدس مشهد در استادان اندیشه ضیافت طرح

 تئوری گراند

 پیشرفته عکس ویرایش کارگاه مقدماتی عکس ویرایش 

  94اسالمی انقالب سیاسی اندیشه و شناسی معرفت ای، حرفه اخالق موضوع با استادان اندیشه ضیافت

 ایران اقتصاد پایدار توسعه و رشد موانع

 فقیه والیت جایگاه تبیین

 زمان آخر و هالیوود

 95  تابستان استادان اندیشه ضیافت
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