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 ها کارگاه و آموزشی های دوره در شرکت

 تاریخ محل برگزاری نام کارگاه

 گزارش نویسی

 اخالق وقوانین ومقررات پرستاری

 مدیریت خانه وخانواده

 مدیریت جامع کیفیت

 روش تحقیق مقدماتی

 برنامه ریزی آموزشی وتهیه طرح درس

 بارداریمراقبت های دوران 

 مدیریت آموزشی

SPSS 

OFIS بانک اطالعات جامع اعضا هیات علمی 

 مفاهیم پایه فناوری اطالعات

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 واژه پردازها

Word 

Power point 

 اخالق در پژوهش

 SPSS دوره آمار و

 مهارتهای زندگی 

 مقاله نویسی

 روشهای آموزش بالینی  

 تکنولوژی اطالعات آشنایی با  مبانی و سخت افزار 

تکنولوژی اطالعات نصب وبهینه سازی وپشتیبان گیری از 

 سیستم عامل آن

 SPSS کارگاه آموزشی نرم افزار 

 طراحی برنامه درسی  

 دوره آموزش زبان انگلیسی 

 خرم آباد
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28-27/11/79 

6-5/4/80 

23/10/80 

25-23/6/80 

8-6/11/80 

10-9/4/81 

25-24/6/81 

11/7/81 

6-5/3/82 

28/4/83 

10-9/8/83 

21/9/83 

26-24/8/83 

5-4/10/84 

13/10/84 

28-27/10/85 

 6/4/86لغایت  6/7/85

18-16/4/86 

15-14/2/84 

20/7/84 

11/86 

11/86 

87/3 

3/11/87  

 1387بهمن   

 87بهمن  27تا   26

 87اسفند  12تا  10



 آشنایی با طب سنتی 

 روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته 

 prism , one noteیی با نرم افزار های آشنا

 فرقه های انحرافی   

 ا رزیابی درونی  

 ارزشیابی دانشجو

 روشها ومهارتهای نوین تدریس 

  End note آشنایی با نرم افزار

 خالقیت  و نو آوری   

 آشنایی با پردازش اینترنتی وابزارهای کاربردی تحت وب

 اخالق در پژوهش 

 های بالینی آشنایی با کارآزمایی 

آشنایی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان 

 دارویی 

 آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته 

 دانش پژوهی آموزشی 

The art of presentation 

 آشنا یی با نانو تکنولوژی

 وبالگهای اساتید  ساخت سایت و 

 تفکرات سیاسی سه دهه اخیر : معرفت افزایی 

 تربیت اسالمی : معرفت افزایی

 جریان شناسی فکری ایران 

 جریان شناسی فکری ،فرهنگی ایران معاصر  

 SPSSآمارو 

 علم سنجی  ،رشد علم وسرقت علمی  

 بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن کریم 

 احکا م پزشکی 
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 87اسفند 15تا13

 87اسفند  22

 88اردیبهشت  10و9

 88تیر9

 88تیر  10

 88آبان  7و6

 88دی  23و22

27-29/10/88 

11-12/12/88 

20-19/2/88 

 

 1388شش ماهه دوم

17/12/88 

15/2/89 

29-28/2/89 

26-27/3/89 

 89آبان  24

 89آذ ر   15 

 89آذ ر  15

 89بهمن  21

 89بهمن  21

 89بهمن  28

  89اسفند  19

 90ارد یبهشت   15

 90اردیبهشت  25

 90اردیبهشت  1

 90خرداد  19

 90مرداد 



 مهارتهای ارتباطی ومشاوره 

SPSS 

 ضیافت اند یشه  

 و پدافند غیرعامل جنگ نرم  

 الکترونیکآموزش 

SPSS پیشرفته 

 کارگاه روش تحقیق کیفی و مصاحبه کیفی 

 کار گاه مقاله نویسی انگلیسی 

 کارگاه ثبت بیماری ها 

 با دانشجو ط ومشاوره ارتبا کارگاه

 کارگاه اخالق حرفه ای 

 کارگاه روشهای فرزند پروری 

 آموزش مجازیمبانی کارگاه 
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 اهواز
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 1390تیر 

 1390آبان 

 1391تیر 

 1396اردیبهشت 

 

 

 

 

  396دی ش

  1396بهمن 

 1396بهمن 

 

 نام دوره
 تیفعالانجام  خیتار

 خیتارتا  از تاریخ

 27/4/1397 1397 /4/ 24 دوره معرفت افزایی اساتید) حقوق بشر(

 1397/  15/9 1397/ 14/9 (1دوره معرفت افزایی اساتید) اندیشه سیاسی

هم اندیشی اساتید) پرسش و پاسخ با مسوول دفتر نهاد رهبری در 

 دانشگاه( 
15/8  /97 - 

آشنایی به دستاوردهه و ظرفیت های موجود استان در راستای حمایت 

 از تولیدات ملی بازدی از شرکت دانش بنیان خرمان 
25/4/97 - 

6/4   اختراع فکری مالکیت کارگاه / 97  

7/4   برند تجاری عالئم ثبت کارگاه / 97  

اعتیاد  کارگاه  2/11 / 97  

16/12   بالینی های کارآزمایی در اخالق کارگاه / 97  

علمی هیات مرتبه ارتقاء فرآیند کارگاه  28/3/97   

نویسی مقاله کارگاه  ISI 13/4/97  المللی بین مجامع در مقاله ارایه و   



 

 

 ها مجوز و ها تأییدیه

 : جوایز و افتخارات

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی  -

 در مانی شهید بهشتی  

 1387پرستار نمونه دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد  -

 

پرستار كارشناس شاغل دربيمارستانهاي شهیدرحیمی  :1379تا  1375ازسال : بالینی سوابق

 1384وشهدای خرم آباد 

23/7/97  کی کلینیکال بالینی پایگاه آموزش کارگاه   

( دانشگاهی یادگیری ویژه افزار نرم) نوید سامانه با آشنایی کارگاه  22/8/97   

23/10/97  ارتقا نامه آیین کارگاه   

  8/12/97  الکترونیکی محتوای تولید استانداردهای آموزشی کارگاه

  FATF 5/9/98وCFTسند  لوایح چهار گانه پیشنهادی

  16/11/98 با سایر انقالب هامقایسه انقالب اسالمی ایران 

  16/10/98 گفتمان انقالب اسالمی 

  5/4/98 متاآنالیز

  11/4/98 آشنایی با آخرین نسخه پروپوزال طرح های تحقیقاتی 

دانش پژوهی در آیینه ارتقا هیئت علمی دانشگاهای علو م پزشکی )آنالین 

 وتعاملی(
25/4/98  

  26/4/98 اخالق حرفه آی

  5/10/98 تشخیص کانسر و ارایه به بیمار  CDCاخالق پزشکی 

  15/7/98 آموزش صالحیت بالینی مدرسان پرستاری 

  ISI 2/11/98داوری تخصصی مقاالت 

   

   



   1380از  :تدریس سوابق 

نظریه های پرستاری، بررسی وضعیت سالمت تئوری و کارآموزی تدریس واحدهای  -

برای دانشجویان  ، پرستاری کودکان در حوادث و بالیا کودکان،پرستاری شیرخوارگی

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 

 تدریس واحد روش تحقیق دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

 تدریس کارگاه پدافند غیرعامل و بیوتروریسم  دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

 تدریس واحد زبان تخصصی دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

لم، کودک بیمار، پرستاری کودکان سار آموزی و کارورزی اتئوری و ک تدریس واحدهای -

 برای داشجویان کارشناسی پرستاری ( عملی)بهداشت مادران و نوزادن، و فن پرستاری 

واحدهای تئوری و کار آموزی و کارورزی دروس بیماریهای نوزادان و فن عملی  -

 دانشجویان کاردانی و کار شناسی ماما یی
 

 :وآموزش ضمن خدمت آمورش مداوم برنامه های بسخنرانی در  ، کارگاه برگزاری

 

برای گروه پرستاری ،  تدریس دربرنامه آموزش ضمن خدمت اورژانسها درخصوص تشنج دراطفال .1

 1383،اسفندمعاونت درمان 

سخنرانی در کنفرانس یک روزه گزارش نویسی  ویژه کارشناس ارشد وکارشناسان پرستاری و . 2

      1386مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان اسفند 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان آنچه باید دریک گزارش تدریس  .3

  1387پرستاری درج گردد، جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه ،معاونت درمان  شهریور   

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان  موازین اخالقی در گزارش تدریس  .4

جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آبان   نویسی ، 

1387 

سخنرانی در کنفرانس روش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی ،  . 5

 1387دانشگاه علوم پزشکی لرستان   آبان  

رشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی ،  دانشگاه سخنرانی در کارگاه گزارش نویسی ویژه کا. 6

 1387علوم پزشکی لرستان  آ ذر  

ویژه کارشناس پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی  سخنرانی درکنفرانس آموزش به بیمار. 7

 1387لرستان بهمن

در خصوص  تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه. 8

 1387معاونت درمان  مهر . فرآیند ارتباط ، ارتباط کمک کننده ، مراحل ارتباط 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  با عنوان   عوامل موثر بر ارتباط وموانع ارتباطی، جهت تدریس  . .9

 1388کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آ ذر   

 1389،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   شهریور  سخنرانی در کنفر انس  یک روزه آموزش به بیمار. 10



دبیرعلمی  برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان  برقراری فرآیند ارتباط  با بیمار .11

 1388معاونت درمان  دی 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای . 12

 1390تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با عنوان اکسیژن درمانی ،تیر 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای . 13

 1390لرستان با عنوان سرم تراپی ،تیر تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز . 14

 1390آموزشی درمانی آیت اله مدنی با عنوان کارگاه فارماکولوژی، آ ذر

 1396 آمورش مداوم اورژانس های کودکان شهر خرم آباد آبانسخنرانی در برنامه . 15

خرم    NICUو مراقبتهای پرستاری در  , PICUتدریس در دوره آموزشی  مراقبت های پرستاری در .16

 1396آباد آبان 

و مراقبتهای پرستاری  , PICUسخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  مراقبت های پرستاری در . 16

 1396خرم آباد بیمارستان تامین اجتماعی    NICUدر 

و مراقبتهای پرستاری  , PICU. سخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  مراقبت های پرستاری در 17

 1396بیمارستان تامین اجتماعی درود    NICUدر 

، بیمارستانهای آموزشی خرم مراقبت آغوشی مادر و نوزادآمورش مداوم  دبیرعلمی  برنامه آموزش. 18

 خرداد1397آباد 

 28/7/97تهران یدانشگاه علوم پزشک کودکان یالملل نیر گنگره ب یپنل علم سخنرانی در .19

 97 /16/6خرم آباد  سخنرانی در برنامه آمورش مداوم اخالق و ارتباط حرفه ای کارشناسان درمان. 20

خرم  مایشات بالینیسخنرانی در برنامه آمورش مداوم مراقبتهای پرستاری و مامایی در اجرای آز. 21

 97 /6 /21آباد 

خرم آباد  سخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  احیای قلبی ریوی پایه و پیشزفته در اطفال. 22

4/4/97 

 29/3/98خرم آباد سخنرانی در برنامه آمورش مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد. 23

 98آذرماه د نوزا گانهی یمراقبت تکامل .24

 98دیماه 29وNICU 28. باز اموزی ویژه نوزادان 25

 98دیماه 30. دوره باز اموزی اورژانس های کودکان بیمارستان تامین اجتماعی 26

 29/3/1399.دوره باز آموزی اورژانس های شایع در کودکان 27

 

 

 

 

 

 

 

 اجرایی سوابق



 :  دربرگزاری همایش ها وکنگره   فعاليت

برگزار , دانشگاه علوم پزشكي لرستان «, بهداشت خانواده»عضو کمیته علمی همايش سراسري . 1

 1380كننده دانشكده پرستاري و مامايي 

 , دانشگاه علوم پزشكي لرستان «,اورژانسهای داخلی»همايش سراسري علمی  عضو کمیته . . 2

 1382برگزار كننده دانشكده پرستاري و مامايي 

برگزار , علوم پزشكي لرستاندانشگاه «, بیماریهای مزمن»عضو کمیته علمی همايش سراسري . 3

  1383كننده دانشكده پرستاري و مامايي

 گان معاونت آموزشی برگزار كنند عضو کمیته اجرایی همایش دانشجویی منطقه ای غرب کشور،.4

 1384و کمیته تحقیقات دانشجویی آذردانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

, دانشگاه علوم پزشكي لرستان «, تازه های پرستاری مامایی»اسري عضو کمیته علمی همايش سر.5

 1386برگزار كننده دانشكده پرستاري و مامايي 

گان معاونت برگزار كنند عضو کمیته علمی سومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. 6

  1388ردیبهشت ا دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

گان معاونت تحقیقات برگزار كنند عضو کمیته اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی .7

 1389آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

معاونت تحقیقات گان برگزار كنند ، عضو کمیته علمی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی .8

 1389آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  وفناوری

گان معاونت برگزار كنند ، عضو هیات  رئیسه  کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی . 9

 1389آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

ضو کمیته اجرایی  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس ع. 10

 1390اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوری برگزار كننداسالم 

عضو هیات  رئیسه  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس . 11

 1390اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوری برگزار كننداسالم 

گان معاونت برگزار كنند عضو کمیته علمی  چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. 12

 1391اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

گان برگزار كنند عضو کمیته اجرایی  چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. 13

اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  معاونت تحقیقات وفناوری
1391 

گان معاونت برگزار كنند عضو هیات رئیسه چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی.14

 . 1391اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

 

 :  عضویت در کمیته  ها وشورا ها  

تا  1383از  عضو کمیته فن دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان. 1

1390  

در  مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستانعضو شورای پژوهشی دانشكده پرستاري و . 2

 تا کنون   1380سال  



، از  دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان آموزشیعضو شورای .3

 تا کنون  1385، از  1382لغایت  1380

 عضو کمیته راهبردی تدوین نقشه علمی کشور در حوزه سالمت .4

 تحقیق وجمع آوری اطالعات قانون انطباق موازین شرع دانشگاه عضو کمیته  . 5

 تاکنون 1390عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی از تیر .6

 1391لغایت تیر  1390عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از  تیر . 7

 1390تا 1388رم آباد  از عضو کمیته مشاور علمی بیمارستانهای شهید مدنی و عسلی  خ. 8

 .تا کنون 1388عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک دانشکده پرستاری ماما یی خرم آبا د از  . 9

 تاکنون 1382عضو نظام پرستاری ازسال.10

 1396رگروه صالحیت داوطلبین فراخوان هیات علمی ا. عضو ک11

 1396 زپرستاری مامایی اارزشیابی دفتر توسعه آمورش دانشکده عضو کمیته . 12

 1396دفتر توسعه آمورش دانشمده پرستاری و مامایی از آبان . عضو کمیته آمورش مجازی 13

 1396موزش دانشکده پرستاری مامایی از آبان آپژوهش در . عضو کمیته 14

 1396دانشکده پرستاری مامایی از آبان  یآموزش برنامه ریزی.. عضو کمیته 15

 1396اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پرستاری مامایی از آبان . عضو کمیته 16

 1396.  عضو کمیته اخالق دانشکده پرستاری مامایی از آبان 17

 1396کمیته راهبردی تعیین اولویتهای  پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی  عضو. 18

 

 :  مسئولیتها وفعالیتهای اجرایی  

 

وکارشناس پرستاری -1383-1381-ناپیوسته پرستاری ورودی سالاستاد راهنمای دانشجویان پرستاری .1

  1385ورودی 

 تاکنون 1384ازسال  دانشكده پرستاري ومامايي خرم آبادمدیر اجرایی افالک فصلنامه علمی پژوهشی .2

 1384لغایت 1380خرم آباد از  دانشكده پرستاري و ماماييمسوول نظارت واحد سمعی بصری .3

 1391لغایت تیر  1390ژوهشی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد از تیر دیر پم. 4

همکاری در فرآیند ارزیابی درونی گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد سال  . 5
87 -86  

 شرکت در برگزاری پایگاههای روز پرستار .6

 تاکنون 1396مدیرگروه رشته پرستاری کودکان از مهر. 7

 تاکنون  1399مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد از دی  .8



 پژوهشی سوابق

 

 پژوهشی های طرح
بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فاميلي و تاثير آن برسالمت فرزندان شهرخرم .1

 ـ  مجري1384دانشگاه علوم پزشكي لرستان , 1384آباد

دانشگاه علوم پزشكي . ماهه اول6دربيمارستان شهيد مدني خرم آبادبررسي اشتباهات داروئي . 2

 مجري - 1384لرستان ـ 

مقايسه تأثير شير مادر وشيرخشك بر درد ناشي از تزريق عضالني نوزادان دانشگاه علوم پزشكي .: 3

 همکار اصلی -1383لرستان ـ 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ . ننيازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به تب و تشنج ناشي از آ. 4

 همکار اصلی -1382

دانشگاه .دبستاني  بررسي برخي مشكالت  رفتاري ناشي از تنبيه بدني توسط والدين دركودكان.:.5

 همکار اصلی -1384علوم پزشكي لرستان ـ 

ه علوم بررسی نظرات پرستاران بیمارستانهای آموزشی خرم آباد درمورد اشتباهات داروئی ، دانشگا.:6

 همکار اصلی -1384پزشكي لرستان ـ 

دانشگاه علوم پزشكي  -بررسی مقایسه ای سطح سرمی آهن درکودکان مبتال به تشنج ناشی ازتب .7

 همکار اصلی -1387لرستان ـ 

بررسی افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل موثر بر آن  از دیدگاه دانشجویان و . 8

  همکار -1389مامايي خرم آباد_ نشكده پرستاري اعضا هیئت علمی دا

پرسنل بهداشتي درماني  در مورد طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع آگاهی ونگرش  بررسی .9

 اصلی  همکار -1389-90 دانشگاه علوم پزشکی لرستان مقدس 

 مجری 1390 - رعایت حریم انسانی از دیدگاه بیماران بستری دربیمارستان شهدا  خرم آباد  بررسی .10

بررسی عوامل باکتریال سپتسمی نوزادان ومقاومت  آنتی بیوتیکی درآنها و ارتباط آن با ویژگیهای . 11

 اصلی  همکار -فردی و خانوادگی نوزاد

 یت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارینیارت و وضعحربررسی تماس پوستی مادر بر درجه  .12

 اصلی  همکار

 اصلی همکار -نسبت به افشاي خطاهاي پزشكي براي بيماران پرستاران بررسي نگرش .13

در دست )همکار -یفیمطالعه ک: ییو ماما یپرستاردردانشکده  یلیاز افت تحصتجربه ذینفعان . 14

 (اجرا

در دست )همکار– یفیمطالعه ک: ییو ماما یپرستاردردانشکده  OSCEآزمون از تجربه ذینفعان  .15

 (اجرا

16 . 

 مقاالت 



 فارسی

هوبر شدت -مقايسه تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موسيقي و تكنيك تنفس منظم هي .1

ساله.یافته فصلنامه علمي  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  6-12كودكان درد رگ گيري در 

 43-50: 22سال ششم شماره1383لرستان،

نامه کم خونی فقر آهن در مدارس راهنمایی خرم آباد فصل بررسي نيازهاي آموزشي دختران در مورد -2

علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

 84،بهار83زمستان9و8

فصلنامه پرستاری مامایی افالک، . بررسی عادت غلط غذایی دردختران مدارس راهنمایی خرم آباد -3

 1384دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره یک زمستان

فصلنامه پرستاری مامایی افالک . كودكان مبتال به تب و تشنج ناشي از آن نيازهاي آموزشي مادران -4

 (نفردوم)1384دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره یک زمستان

فصلنامه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه علوم پزشکی . بررسی علل فلج شل حاد دراستان لرستان-5

 (نفرسوم)1384لرستان،شماره یک زمستان

ازهاي آموزشي دختران در موردقاعدگي و رفتارهاي  بهداشتي مربوط به آن فصلنامه علمی بررسي ني-6

پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

 (نفر دوم)84،بهار83زمستان9و8

 فصلنامه علمی پژوهشی.مقایسه شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق عضالنی نوزادان -7

 (نفر دوم)1386دانشور،اردیبهشت ماه

فصلنامه علمی . بررسی برخی مشکالت رفتاری ناشی ازتنبیه بدنی توسط والدین درکودکان دبستانی -8

 (نفر دوم)  1386پژوهشی یافته زمستان 

بررسی نظرات و آگاهی پرستاران دررابطه با اشتباهات دارویی وراههای پیشگیری از آن  -9

 ( نفر دوم)1387فصلنامه علمی پژوهشی یافته تابستان  . 1384دزبیمارستانهای آموزشی خرم آباد 

فصلنامه . نگرش مراقبان بهداشتی درمانی نسبت به مشارکت والدین در مراقبت از کودکان بستری -10 

 1387لمی پژوهشی ،حیات  بهار  ع

زمستان ،ایران بیماریهای کودکان مجله  .کودکان درپرونده هاي بيمارستان  اشتباهات داروییبررسي  -11

1387   

. . بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فاميلي و تاثير نامطلوب آن برسالمت فرزندان .12

   1388فصلنامه علمی پژوهشی یافته تابستان 

. بررسي موانع بكارگيري نتايج تحقيقات از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد .13

 1385پاییزوزمستان5و4فصلنامه پرستاری مامایی افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره 



ستاری مامایی فصلنامه پر. تاثیرمشارکت همراه در برنامه آموزش بر میزان خود مراقبتی بیماران . 14

 (نفر دوم)1386بهار وتابستان7و6افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره 

فصلنامه پرستاری . مقایسه  تاثیر شیر مادر ومکیدن غیر تغذیه ای بردرد تزریق عضالنی نوزادان . 15

 (نفر دوم)1386پاییز وزمستان9و8مامایی افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره 

بررسي فراواني افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاري و . 16

تا  71صفحه   (7پياپي )،1  شماره , 3  دوره، 1393بهار  ،آموزش پرستاري    مجله مامايي خرم آباد

 (نفر سوم) . 79صفحه 

. ضینگرش کادر پرستاری نسبت به ابراز خطاهای پزشکی و ارتباط آن با خطاهای واقعی و فر .17

 (نفر دوم)1393اردیبهشت . 64-53صفحات  1شماره  7جلد . مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی

مجله  .تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر وضعيت تغذيه با شير مادر در نوزادان ترم سزاريني. 18

 (نفر دوم) 1392. 40پياپي ، 4مراقبت هاي نوين ، سال دهم، شماره

ی پرستار و دانشجویانن شاغل در بیمارستانهای آموزشی پرستارا نگرش و آگاهی بررسی . 19

 25 و 24 شماره /هفتم سال/افالكجایگزین .  و مکمل طب به نسبت دانشگاه علوم پزشکل لرستان 
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 مقاالت خالصه چاپ و ارائه

 

 نفر اول :ملی مقاالت ارائه يا چاپ شده در همایش ها و كنگره ها.1 

مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد درمورد بعضي نيازهاي میزان آگاهی  بررسي .1

،  1380دانشگاه علوم پزشكي لرستان آبان ، سراسري بهداشت خانواده ، همایش ساله1-3تكاملي كودكان

   سخنرانی

ساله،همایش درد ،دانشگاه شاهد  6-12تأثير استفاده از موسيقي بر شدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان . 2

 ، پوستر 1381،تهران خرداد 

هوبر شدت -يقي و تكنيك تنفس منظم هيبررسی مقايسه ای تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موس.3

 1381همایش سراسری پرستاروارتقا سالمت کودکان ،تبریزآذر اولین  .ساله  6-12درد رگ گيري در كودكان 

 ،سخنرانی

کنگره دومین ساله، 6-12هوبر شدت درد رگ گيري در كودكان -تاَثير استفاده از تكنيك تنفس منظم هي. 4

 ، سخنرانی 1381مراقبتهای پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران بهمن 



اولین همایش پرستاری کودکان  درصد ، 100به جاي اكسيژن ( درصد 21اكسيژن )استفاده از هواي اتاق .5

 ،سخنرانی  1382پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهرهمزمان با 

استفاده از هوای اتاق بجای اکسیژن در احیاء نوزادان ، همایش سراسری اورژانس های داخلی  ،دانشگاه .  6

 ،سخنرانی1382اردیبهشت   24لغایت  23علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ، 

بررسي نيازهاي آموزشي دختران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد،هشتمین کنگره تغذیه .7

 ،پوستر   1383شهریور ،دانشگاه علوم پزشکی ایران وانجمن تغذیه  ،تهران  ، ایران 

كننده به بررسي نيازهاي آموزشي مادران درمورد تغذيه خودوكودكشان درزمان شيردهي درمادران مراجعه .8

 ، پوستر 1383،دومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور،مشهد آبان1383مراكز بهداشتي درماني خرم آباد

بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت به مشاركت والدين درمراقبت ازكودكان بستري در بيمارستان .9

،سالمتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مددجو ،مشارکتسراسری  همایش دومین  .1383شهيد مدني خرم آباد 

 ، سخنرانی 1383خوراسگان آذر

،کنگره بیماریهای 1382خرم آباد بررسي مواردآپانديسيت دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشاير.10

 ، پوستر   1383دستگاه گوارش درجراحی کودکان،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،دی 

مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان شهدای خرم آباد  دياليزيهموايي كليه  دربيماران بررسي علل نارس.11

باتاکید بر پیشگیری ودرمان ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،اسفند  همایش سراسری بیماریهای مزمن، 1383

 ، سخنرانی 1383

هوبر شدت -بررسی مقايسه ای تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موسيقي و تكنيك تنفس منظم هي .12

،  1383 بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشت تازه های طب کودکان همایشبیست وپنجمین درد رگ گيري،

 پوستر

ار پرستاری واتاق عمل چشم ،دانشگاه علوم بررسی موارد کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان عشایر ،سمین.13

 ،  پوستر 1383پزشکی ایران ،تهران آذر 

،همایش 1382بررسي موانع بكارگيري نتايج تحقيقات از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد.14

 ، سخنرانی  1383، افقها ،وچالشها،دانگاه علوم پزشکی تهران ،آذر:1400پرستاری ایران

،چهارمین 1382بررسي موارد آنسفالوپاتي درنوزادان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد. 15

 ، پوستر 1383همایش علمی اعصاب کودکان ،بندر عباس بهمن 

ساله ، چهارمین همایش علمی  6-12در کودکان  تأثير استفاده از موسيقي بر شدت درد ناشي از رگ گيري .16

 ،سخنرانی 1383  دیبهشتراتهران بررسی ومطالعه درد  سالیانه انجمن

دومین   1382بررسي مواردتروماي چشم دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشايرخرم آباد .17

،    1383شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهرهمایش پرستاری کودکان همزمان با 

 .سخنرانی 

،اولین 1383كيفيت نسخه نويسي درپرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدني خرم آبادبررسي .18

،  1384، سری پیشگیری ازخطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي لرستان،خرم آباد اردیبهشت اهمایش سر

 سخنرانی 



بزرگداشت استاد دکتر محمد  تازه های طب کودکان همایشبیست وششمین نوزادان ، CPRنكته اي جديد در.19

 ، پوستر  1384قریب اردیبهشت 

بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فاميلي و تاثير نامطلوب آن برسالمت فرزندان درمراكز پيش .20

 ،سخنرانی  1384،همایش ارتقاء سالمت کودکان ،قزوین ،آبان 1384دانشگاهي خرم آباد

، سومین همایش  بررسي آگاهي دانش آموزان  مراكز پيش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتيك . 21

 ، سخنرانی    1384هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهرپرستاری کودکان همزمان با 

-1383ا ي عشايرخرم آبادبررسي مواردسوختگي منجر به بستري دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهد. 22

 ، سخنرانی  1384،کنگره سراسری طب اورژانس ،،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران دی 1382

اولین  ،1383بررسي آگاهي ، نگرش واقدامات كارگران خدماتي درمورد ايدز وپيشگيري ازآن خرم آباد .23

 ، پوستر 1384 هید بهشتی تهران اسفنددانشکده پرستاری مامائی شهمایش ایدز از پیشگیری تا نوتوانی ، 

بررسی میزان آگاهی زنان باردار در مورد تغذیه دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی . 24  

 27درمانی خرم آباد ، سمینار بار داری ایمن ،دانشگا ه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی شهید بهشتی 

 تهران ، سخنرانی      1384دی  28و

، همایش سراسری بررسي نيازهاي آموزشي دختران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد.25

 ، پوستر  1384بهداشت جوانان دانشگاه آزاد اسالمی اراک خرداد

همایش  ین همایشاولبررسي آگاهي دانش آموزان  مراكز پيش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتيك  .26

 ، سخنرانی    1385اسفند،تهران سراسری کودک سالم

چهارمین   1383درپرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدني خرم آباد اشتباهات داروییبررسي  .27

   1385آبان ،دهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهرانیجههمایش پرستاری کودکان همزمان با 

 ،سخنرانی 

خرم  دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشايربررسی موارد ضربه سر منجر به بستری .28

 خرم آباد ،اسفند، لرستان،دانشگاه علوم پزشکی پیشگیری از آسیبها وارتقاءایمنی درحوادثکنگره اولین ،1383آباد

  ، پوستر  1385

تازه های  همایش.بررسی آگاهی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی خرم آباد در مورد مشاوره ژنتیک    .29

 ، پوستر   1385 بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهفتمین  طب کودکان

خرم  پرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدنياشتباهات دارویی در گزارشات پرستاری بررسي .30

سری پیشگیری ازخطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي لرستان،خرم آباد این همایش سرمود،1383آباد

 ، پوستر  1386اردیبهشت 

بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت به مشاركت والدين درمراقبت ازكودكان بستري در بيمارستان . .31

  1386اردیبهشتدانشگاه علوم پزشكي لرستان  ما مایی ، ،همایش تازه های پرستاری1383شهيد مدني خرم آباد 

 ، سخنرانی

تازه  همایش ،1382خرم آباد بررسي مواردآپانديسيت دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشاير. 32

 ، پوستر  1386 وخرداد بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهشتمین  های طب کودکان



 1387ریسک فاکتورهای نارسایی مزمن کلیه ،کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه ودیالیز ،مشهد،تیربررسی . 33

 ،سخنرانی

کنگره سراسری  ،باسرنگ  بر درد تزريق عضالني نوزادان  مقايسه تأثير شير مادردوشیده شده وشيرخشك .34

 ،پوستر 1387تغذیه نوزادان وکودکان،مشهد، مرداد

،کنگره سراسری تغذیه  مادران زائو بستري در مورد مراقبتهاي بهداشتي دوره نوزادينيازهاي آموزشي . 35

 ،پوستر 1387نوزادان وکودکان،مشهد، مرداد

بررسی نیازهای آموزشی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد در مورد بعضی نیازهای . 36

انواده ، معاونت سالمت وزارت بهداشت و مرکز تحقیقات سلولی ساله ، کنگره ملی سالمت خ 3-1تکاملی کودکان 

 ، پوستر1387دی  4-6، تهران 

بررسی آگاهی ونگرش و اقدامات کارگران خدماتی بیمارستانهای آموز شی خرم آباد در مورد ایدز وپیشگیری . 37

 4و 3تان  خرم آباد ، ، اولین همایش سراسری جامعه سالم ، دانشگاه علوم پزشکی لرس 1383از آن در سال 

 ، پوستر   1387دی 

بررسی تداخالت دارویی در پرونده های بیمارستان کودکان ،سومین سمینار دوساالنه پیشگیری از خطاهای .38

 ،پوستر  1388اردیبهشت  31 30پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

هفتمین .پرستاران بخش های اطفال واقدامات ارتباطی با کودکان هنگام انجام رویه های تشخیصی درمانی . 39

 ،سخنرانی 1388همایش پرستاری کودکان  تهران مهر

نهمین .بررسی ویژگیهای دموگرافیک کودکان مبتال به تب وتشنج  وکودکان مبتال به بیماری تب دار بدون تشنج .40

 ،پوستر 1388بهمن  2دی تا 30ان ایران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کنگره اعصاب کودک

،  1389مهر 22تا 18تهران هشتمین همایش پرستاری کودکان .  عوامل مستعد کننده کودکان به عفونت. 41

 سخنرانی

گاه وضعیت فردی وخانوادگی کودکان مبتال به تب وتشنج،  دهمین کنگره مغز واعصاب کودکان ایران ،دانش. 42

 ،سخنرانی  1389مهر  30لغایت  28علوم پزشکی گیالن رشت 

بررسی فراوانی بکارگیری روشهای طب مکمل وجایگزین توسط پرستاران ودانشجویان پرستاری خرم آباد . 43

،کنگره سراسری طب سنتی ،درمان های تلفیقی وداروهای گیاهی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ، 

 ،سخنرانی 1389بان آ 20لغایت  18

، 1389بررسی دیدگاه بیماران بستری در مورد احترام به محدوده قلمرو آنها دربیمارستان شهداخرم آباد . 44

سمینار سراسری انطباق  خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 ،سخنرانی 1390اردیبهشت   22لغایت  21،خرم آباد ، 

45 .Risk manaement and pediatric patients    تهران   بیست وسومین همایش بین المللی بیماریهای،

 ، سخنرانی 1390مهر25تا 21کودکان ونهمین همایش پرستاری کودکان 

، چهارمین بررسی ویژگیهای دموگرافیک کودکان مبتال به تب وتشنج کودکان مبتال به بیماری تب دار بدون تشنج . 46

 ،پوستر1389آبان  20لغایت  19جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،



امنیت بیمار واستفاده از روش های طب مکمل وجایگزین،اولین همایش   ایمنی در نظام سالمت با محوریت  .47

 ،پوستر1390آبان  6ت لغای4ایمنی بیمار ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ارومیه 

بررسی آگاهی دانش آموزان  درمورد مشاوره ژنتیک ،  سمینار چا لش های پرستاری از کودکان مبتال به . 48

 ،پوستر  1389تیر  23لغایت  22بیماریهای مزمن ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

مدیریت خطر، چهارمین سمینار دوساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان . 49

 ، پوستر1391اردیبهشت 

50 .  

 

  :المللی بین مقاالت ارائه يا چاپ شده در همایش ها .2

بررسی ویژگیهای بیماران دیابتی در بیمارستان کودکان  ،هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز .  1

 ، سخنرانی 1383مهر  20لغایت  18، تهران مرکز همایش های رازی مر کز تحقیقات  درونریز ومتابولیسم  

دهمین همایش بین ان با نوزپنجمین همایش پرستاری کودکان همزم ،آمادگی کودکان جهت عمل جراحی.2

 ،سخنرانی 1386،تهران مهر المللی بیماریهای کودکان

دومین کنگره بین المللی بررسی کودکان مبتال به سل مراجعه کننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد،. 3

 ، پوستر 1384،تهران ،آبان بیماریهای ریوی،مراقبتهای ویژه وسل

 

Breastfeeding and urinary tract infection. 4    ، دومین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران

 ، پوستر1390تیر  31لغایت  29دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،

چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه  بررسي علل نارسايي كليه  دربيماران دياليزي استان لرستان. 5

 ، سخنرانی  1384پزشکی ،انجمن آنستزیولوژی ومراقبت های ویژه ،تهران مهر

دانشگاه علوک پزشکی  پانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان ، قطب علمی مرکز طبی کودکان. 6

 ، سخنرانیآبان 1396تهران ، 

علوم و فناوری، مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم، و آلرژی دانشگاه علوم  کنگره بین المللی اخالق در. 7

 ، پوستر1396 ذرپزشکی تهران، آ

. چالش های کیفیت آموزش  بالینی درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری از دیدگاه ذینفعان: 8

 ، سخنرانی 1397 مهر یک مطالعه کیفی. شانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان

، شانزدهمین همایش بین المللی چتر حمایتی والدین ایرانی هنگام جراحی کودکشان : یک مطالعه کیفی .9

 ، پوستر1397پرستاری کودکان مهر 

10. Neglect of postoperative pain management in children 1398 کودکان یالملل نیکنگره ب 

 1399 کودکان یالملل نیکنگره ب 19 كوويد اپيدمی دوران در محور خانواده های مراقبت اخالقی چالشهای .11

 1399 کودکان یالملل نیکنگره ب 19 كوويد پاندمی دوران در كودكان با ارتباط. 12

13 . 

 



 

 

 

 پایان نامه : راهنمای 

و  یبر خودکارآمد یرسان اجتماع امیپ قیاز طر یریگیو  پ یتلفن یرگی¬یآموزش به دو روش پ ریتاث سهیمقا .1

 رمادریکودک با ش یانحصار هیو تداوم تغذ  یردهیمادران در دوران ش یاجتماع تیحما

 تجربیات کودکان مبتال به سرطان در سازگاری با بیماری خود  .2

3.  

 شاور پایان نامه : م

نوزادان عروق محیطی در  موضعی پماد رزماری بر میزان بروز، شدت فلبیت و زمان ماندگاری کاتتر ریتأث-1

 بستری

 تاثیر ماساژ درمانی بر کیفیت و کمیت خواب کودکان بستری .2

در کودکان و نوزدان،  اشتباهات دارویی از پیشگیری ، در کودکان و نوزدان دردمدیریت ، : پژوهشی الیقع

روشهای ارتقاء ، ، کاربرد نظریه های پرستاری در مراقبت کودکانمبتال به بیماری های مزمنمراقبت از کودکان 

 ، ارتقا سالمت کودکان در جامعه فرآیندهای بالینی در بخش های کودکان ونوزادان

 

 مقاالت داوری و نویسندگان شورای در عضویت
دانشگاه علوم ، مراقبت حادو  مراقبت امروز ) افالک سابق( همکاری در داوری مقاالت با فصلنامه های  یافته.1

 پزشکی لرستان

  پرستاري ومامايي خرم آباددانشكده فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت امروز ) افالک سابق( اجرایی  دبیر. 2

  دانشكده پرستاري ومامايي خرم آباد مراقبت امروز ) افالک سابق( عضو هیات تحریریه فصلنامه . 3

 دانشكده پرستاري ومامايي خرم آباد انگلیسی زبانفصلنامه ژورنال بین رشته ای مراقبت حاد  اجراییدبیر . 4
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