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 دا به نام خ

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  آدرس صفحه شخصی در 

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 8/1400/ 11آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

پایان     (1395  ، سال فارغ التحصیلیتوانبخشی تهران علوم بهزیستی و    ، دانشگاهآموزش پرستاری)    )دکتری تخصصی(تخصص.1

کودکان.:  عنوان )نامه   های  بخش  پرستاران  در  اخالقی  عملکرد  یادگیری  فرایند  دکتر  راهنمااستاد  تبیین  باقر :  سید  سادات 

 (دکتر محمدی و دکتر حسینیین: مشاور دکتر عباس عباس زاده،مداح

  ( 1387سال فارغ التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ، کودکان آموزش پرستاری ) ارشد کارشناسی .2

نامه                     تاثیر مداخالت حمایتی بر استرس مادران نوزاد نارس، استاد راهنما: دکتر شهناز رستمی، استاد  :  عنوان )پایان 

 ( مشاور: بهمن دشت بزرگی

 ( 1384، سال فارغ التحصیلیاصفهان  علوم پزشکی ، دانشگاهپرستاری)  کارشناسی .3

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 1398شرکت در دوره لیدرشیپ آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  .1

 7/95/ 29الی  28دوره برنامه ریزی درسی)کوریکولوم نویسی(  .2

 کرمی یمیاکنام و نام خانوادگی: 

 استادیار  :مرتبه علمی

  karami@lums.ac.irایمیل:

 06633120140تلفن: 

 06633120140فکس: 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، واحد لیدرشیپ آموزشیآدرس:
 

http://sci.lums.ac.ir/
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 28/5/94تربیت در اسالم ضیافت اندیشه موضوع: علم و دین، آداب تعلیم و طرح آموزشی   .3

 15/9/96کارگاه معرفت افزایی موضوع: تفکرات سیاسی سه دهه اخیر  .4

 12/8/97همایش مدیران مراکز توسعه آموزش پزشکی   .5

 10/4/88کارگاه آموزشی روش ها و مهارت های نوین تدریس،  .6

 9/4/88کارگاه آموزشی ارزشیابی دانشجو،  .7

 25/2/88-22بومی استان لرستان و کاربردهای آن ها، کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی  .8

 3/11/88طرح دوره(،  -کارگاه آموزشی طراحی برنامه ی درسی)طرح درس .9

 one note  ،13-15/12/87و نرم افزار  prismکارگاه آشنایی با نرم افزار آماری  .10

 12/12/88 -10کارگاه روش تحقیق در علوم بالینی و مقاله نویسی پیشرفته،  .11

 2/2/88-1کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیك،   .12

 25/7/88-24کارگاه آشنایی با منابع الکترونیك کتابخانه ی ملی دیجیتال پزشکی ایران،  .13

 27/11/87-26کارگاه آشنایی مقدماتی با طب سنتی،  .14

 End Note ،20/3/88کارگاه آموزشی  .15

 شهر خرم آباد، 1388. 15.9کنفرانس یك روزه اخالق پزشکی ،  .16

 88العات و توسعه اموزش پزشکی، سال  طکارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیك و تدوین برنامه استراتژیك مرکز م .17

 

 تأییدیه ها و مجوز ها  ❖

 افتخارات و جوایز ❖

 2/2/1387دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،  ❖

 1387خانواده و زنان استان لرستان اسفند مدرس برگزیده ی زن از طرف انجمن حمایت از  ❖

 12/2/88دریافت لوح تقدیر از مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  ❖

 12/2/89دریافت لوح سپاس از سازمان جوانان هالل احمر،  ❖

 98استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  ❖

 

 

 سوابق کاری  

 سوابق بالینی  ❖

 1383نوزادان بیمارستان امام خمینی شهر کوهدشت کار در بخش ویژه ی  ❖

 )قرارداد داخلی(  86تیر  –  84سابقه ی مربی گری در دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول دانشکده ی پرستاری بهمن  ❖

 87-86سابقه ی مربی دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیمسال اول سال تحصیلی  ❖
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 ) در مقاطع زیر(تدریس سوابق  ❖

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، پرستاری ویژه، پرستاری سالمندشناسی   ⃰...کارشناسی ارشد     .1   

 پرستاری، بهداشت عمومی، علوم تغذیه، مامایی   ⃰⃰کارشناسی .2    

بهداشت مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده، فوریت پزشکی، تکنیسین اتاق عمل، بهداشت حرفه ای، بهداشت   ⃰کاردانی  .3    

 محیط 

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه( برگزاری کارگاه  ❖

 بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد 30/8/1396اورژانس های کودکان: . 1 ❖

 9/12/96: گروه هدف: کارشناسان پرستاری و مامایی: آموزش مهارت های هوش هیجانی . 2 ❖

 16/12/96برنامه ریزی درسی و طرح درس: گروه هدف: مدرسان دانشگاه علوم پزشکی . 3 ❖

 16/3/96کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارزشیابی اساتید: گروه هدف: مدرسان دانشگاه علوم پزشکی  . 4 ❖

 15/7/1397ق حرفه ای و حقوق گیرندگان خدمت: اخال. 5 ❖

 1398/ 25/1اخالق حرفه ای ویژه دانشجویان پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید آیت اهلل مدنی خرم آباد : . 6 ❖

 5/2/98: گروه هدف: دانشکده پرستاری پروپوزال نویسی . 7 ❖

 8/11/98شهرستان کوهدشت حقوق گیرندگان خدمت، گروه هدف: پرسنل بهداشت و درمان .8 ❖

 سنج های اعتباربخشی ، حقوق گیرندگان خدمت، گروه هدف : پرسنل درمان شهرستان الشتر. 9 ❖

 اخالق حرفه ای، گروه هدف: پرسنل درمانی شهرستان دلفان . 10 ❖

 کارگاه ارزشیابی اساتید، گروه هدف: مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه . 11 ❖

 اساتید دانشکده دندانپزشکی کارگاه ارزشیابی اساتید:.12 ❖

 مراقبت تغذیه ای در نوزادان: پرسنل درمانی بیمارستان تامین اجتماعی. 13 ❖

 مراقبت تغذیه ای در نوزادان: پرسنل درمانی شهرستان درود . 14 ❖

❖  

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

 96وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی : از سال  عضویت در شورای اخالق پرستاری . 1 ❖

 24/6/97مسئول واحد توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی از . 2 ❖

http://sci.lums.ac.ir/
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 1396آموزش پزشکی از  فمند و مأموریت گرای برنامه های مسئول بسته توسعه راهبردی، هد. 3 ❖

 1397مامایی لرستان از عضویت در کمیته تدوین اهداف و رسالت دانشکده پرستاری و . 4 ❖

 1398عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی ادانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال . 5 ❖

 1397.نماینده ارزیاب کوریکولوم های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 6 ❖

 1398. مسئول واحد لیدرشیپ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 7 ❖

 1399. مسول اعتباربخشی برنامه های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 8 ❖

 1400. مسول اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از سال 9 ❖

 

 عضو هیئت علمی   ❖

 1390-1387دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و تغذیه  ❖

 1395دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی از  ❖

 1398مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال  ❖

 سوابق پژوهشی  ❖

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 1397 پزشکی آموزشتجربه پرستاران بخش های کودکان از عملکرد اخالقی، مرکز ملی تحقیقات  ❖

 1397طراحی مدل اخالق حرفه ای در دانشجویان پزشکی   ❖

 1398و سخنرانی بر رضایتمندی و استرس درک شده دانشجویان پرستاری   TBLمقایسه دو روش آموزش  ❖

 1398دانشجویان پرستاری  توسعه کیفیت ارزشیابی آزمون صالحیت بالینی ❖

 )همکار( 1386، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، "تأثیر مداخالت حمایتی بر استرس مادران نوزاد نارس " ❖

، دانشگاه علوم پزشکی لرستان   "مقایسه ی کیفیت زندگی و سالمت عمومی زنان با سابقه ی سزارین و زایمان طبیعی" ❖

 )مجری( 1387

 )همکار(1387دانشگاه علوم پزشکی لرستان "تولد نوزاد نارس و عوامل مرتبط با آن در شهر خرم آباد بررسی شیوع " ❖

  1388  "د و دریافت داروهای ضد درد در بیماران پس از عمل جراحی خرم آبادربررسی تاثیر آروماتراپی بر میزان د" ❖

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان )همکار(

http://sci.lums.ac.ir/
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دانشگاه علوم پزشکی  "  1388آموزشی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری خرم اباد    بررسی تأثیر یك شیوه ی فعال" ❖

 لرستان) مجری(

بررسی نیازهای آموزش مداوم و نحوه ی اجرای آن از دیدگاه پرستاران شاغل در کلیه ی بیمارستان های استان لرستان  " ❖

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان )ناظر طرح( "88در سال 

بکارگیری تکنیك های نوتوانی تنفسی بر عملکرد تنفسی بیماران مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی   بررسی تأثیر " ❖

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان )همکار( " 1388مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان عشایر خرم آباد 

 وم پزشکی لرستان )مجری( دانشگاه عل" 1390ارزیابی شاخص های تکاملی در کودکان زیر یکسال شهر خرم آباد " ❖

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مجری("تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهای مراقبتی در پرستاران " ❖

دانشگاه علوم پزشکی لرستان "ارزیابی مشکالت اسکلتی عضالنی در کارگران شهر خرم آباد و ارائه راهکاری برای آن  " ❖

  )همکار(

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر سالمت عمومی و تاب آوری پرستاران بخش های ویژه. دانشجو: لیال لك. دانشگاه علوم 

 کرمی. استاد مشاور: دکتر شیرین حسنوند.  پزشکی لرستان. استاد راهنما: دکتر

. استاد راهنما:  اضطراب کودک بستری و استرس والد همراه در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آبادبررسی تأثیر قصه درمانی بر  

 ماندانا ساکی کرمی. استاد مشاور: دکتر دکتر 

ی کرمی. استاد مشاور: دکتر فاطمه ولبررسی تأثیر ماساژ بر اختالالت خواب کودکان بستری در بخش های کودکان . استاد راهنما :  

 زاده 

.  98ماهه در مهد کودک های  شهری و حاشیه ای خرم اباد در سال    60مقایسه رشد و تکامل و عوامل مرتبط با آن در کودکان   

 کرمی، مشاور: دکتر فاطمه قاسمیراهنما: دکتر 

. استاد راهنما: دکتر  نوزاد بستریتاثیر موضعی پماد رزماری بر میزان بروز، شدت فلبیت و زمان ماندگاری کاتتر عروق محیطی،  

 کرمی، استاد مشاور: دکتر فاطمه ولی زاده
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 پایان نامه ها و رساله ها    همشاور . د   

تجارب مادران دارای فرزند مبتال به مشکالت مادرزادی قلبی، قبل حین و بعد از عمل: تحلیل محتوا . راهنما: دکتر فاطمه ولی زاده، 

 کرمی  مشاور: دکتر 

 کرمی تجربیات کودکان مبتال به سرطان در سازگاری با بیماری خود، راهنما: دکتر فاطمه وای زاده، مشاور: دکتر 

 

 

 مقاالت. ه   

 فارسی            

همودیالیز   .1 با  درمان  تحت  کلیوی  مزمن  نارسایی  به  مبتال  بیماران  در  زندگی  و سبك  عملکردی  وضعیت  ، بررسی 

 1388، زمستان 12شماره فصلنامه ی دانشکده ی بهداشت 

 1388، زمستان 12شماره بررسی نگرش پرستاران به خودکشی و قربانیان آن، فصلنامه ی دانشکده ی بهداشت ،  .2

حمایتی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس و طول مدت بستری : مجله ی علمی پژوهشی    -تأثیر مداخالت آموزشی .3

 1388یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، بهار 

بر اطالعات مربیان واحدهای شبه خ  –اجتماعی  –تأثیر آموزش مراحل مختلف رشد و تکامل روانی   .4 انواده تربیتی 

 1388، فصلنامه ی پرستاری افالک دانشکده ی پرستاری و مامایی خرم آباد، زمستان  1387استان خوزستان در سال  

 90، بهار  بررسی تإثیر حرکات اصالحی بر ناهنجاری های اسکلتی عضالنی در دانش آموزان دختر شهرخرم آباد،یافته .5

 90، مجله یافته، تابستان IIتاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع  .6

بررسی کیفیت زندگی و سالمت عمومی در زنان زایمان سزارین و طبیعی در مراکز بهداشتی شهر خرم اباد، فصلنامه  .7

 91چهادهم، پاییز علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره 

   93تأثیر آموزش گروهی بر تفکر انتقادی و تصمیم گیری دانشجویان پرستاری، آموزش در علوم پزشکی،  .8

اسکلروزیز،نشریه .9 مولتیپل  به  مبتال  بیماران  در  مکمل  های  درمان   پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز وضعیت 

 20-12،  1391 ماه شهریور ، 77 شماره ، 25 ایران ،دوره پرستاری تهران)نشریه پزشکی علوم دانشگاه

تأثیر یك روش فعال آموزشی بر میزان تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مجله    .10

 ( 5) 14، 93آموزش در علوم پزشکی، مرداد 

عضالنی کارگران شهر خرم آباد ، مجله دانشگاه علوم    –بررسی تأثیر تمرینات ورزشی اصالحی بر اختالالت اسکلتی   .11

 69- 61، 94(، مهر و ابان 4)17پزشکی شهرکرد، 

اباد، نشریه پرستاری کودکان،  .12 با آن در شهر خرم  ارزیابی شاخص های تکاملی کودکان یك ساله و عوامل مرتبط 

 94، بهار  3شماره 

ن شهر خرم اباد، فصلنامه مدیریت ارتقاء سالمت، پذیرش تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتار مراقبتی در پرستارا .13
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مرداد ، نشریه آموزش پرستاری،  ژهیمراقبت و  یبر سالمت روان پرستاران بخش ها  یجانیهوش ه  یآموزش مهارتها  ریتاث .16

 3، شماره 9، دوره 1399 وریو شهر
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 ملی   .1   

 29/7/1397الی  26ارایه پوستر در شانزدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان  -1

 29/7/1397الی  26همایش کشوری پرستاری کودکان  شانزدهمینارایه سخنرانی در -2

ارائه شده در همایش   "دانشجویان پرستاریبررسی میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در    "مقاله .1

 ) دی ماه( ) پوستر (  87جامعه سالم در سال 

ارائه شده در همایش جامعه سالم در   "بررسی تاثیر مداخالت حمایتی بر استرس مادران دارای نوزاد نارس  "مقاله   .2

 در استان لرستان ) سخنرانی( 87سال 

ارائه شده در اولین کنگره ملی خودکشی دانشگاه    "ن در پرستاران بررسی نگرش به خودکشی و قربانیان آ  "مقاله   .3

 ) سخنرانی( 87علوم پزشکی ایران، تهران، سالن همایش های رازی در سال 

ارائه شده در همایش خالقیت و نوآوری در پرستاری برگزار    "پرستاری مبتنی بر شواهد: موانع و راهکارها  "مقاله   .4

 ) پوستر (  87گاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال شده توسط واحد بین الملل دانش

ارئه شده در کنگره کودک    "بررسی میزان آگاهی و نگرش دختران نوجوان ایرانی به بهداشت دوران بلوغ  "مقاله   .5

تئاتر پژوهشکده رویان، سال   ایران، آمفی  برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی  )    87سالم 

 پوستر(

پذیرفته    "بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده بر میزان سازگاری و سیر بهبود بیماران مبتال به اختالالت خلقی  "مقاله   .6

 88شده به عنوان )سخنرانی( در کنگره اسکیزوفرن و اختالالت خلقی در سال 

ن کنگره ملی آموزش  ارائه در سومی  "بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر استرس مادران دارای نوزاد نارس  "مقاله   .7

 ) پوستر(  87بهداشت و ارتقاء سالمت در همدان آبان 

 در اصفهان ) پوستر(  87ارائه شده در کنگره طب مکمل در تابستان   "جایگاه  لمس درمانی در پرستاری"مقاله  .8

تالالت کلیوی در ارائه شده در کنگره همودیالیز و اخ  "پل های نوتوانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز   "مقاله   .9

 در مشهد ) پوستر ( 87تابستان 

 ) دی ماه( ) پوستر ( 87ارائه شده در همایش جامعه سالم در سال  "حاملگی ناخواسته "مقاله .10

ارائه شده در کنگره   "اشتباهی ساده،فاجعه ای دردناک، خطاهای پزشکی در کودکان، راهکارهای پیشگیری"مقاله .11

 1388ی خطاهای پزشکی خرم آباد 

بررسی وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیز مراجعه کننده به انجمن ام اس    "مقاله   .12

، تبریز  ) سخنرانی  88مهر    24  -23ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی مولتیپل اسکلروزیز ایران    "شهر تهران 

) 

ارائه    "  "ادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاریطراحی روش نوین آموزشی جهت ارتقای تفکر انتق  "مقاله   .13

اردیبهشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران  ) سخنرانی    12- 10شده یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی،  

) 

 

 بین المللی   .2   
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ی  ژکنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوری : مرکز تحقیقات ایمنولوتجربه پرستاران ایرانی از عملکرد اخالقی در بخش کودکان،  

 16/9/1396 یال 13، آسم و الرژی دانشگاه تهران: 

علوم و فناوری : مرکز تحقیقات  تببین فرایند یادگیری عملکرد اخالقی در پرستاران بخش کودکان، کنگره بین المللی اخالق در  

 16/9/1396 یال 13ایمنولوزی ، آسم و الرژی دانشگاه تهران: 

 امین کنگره بین المللی کودکان  29تفکر انتقادی گامی در جهت شایستگی بالینی در پرستاران: مقاله مروری:  

 
1- EFFECT OF SUPPORT INTERVENTION PROGPAM ON PREMATURE INFANT 

LENTGH OF HOSPITALIZATION AND MATERNAL STRESS, Word association 
for psychosocial rehabilitation, 10th word congress, Bangalore, India. November 
12th to 15th, 2009. 

 

2- Family psycho education: an adjunctive intervention for mood 

disorder patients, Word association for psychosocial rehabilitation, 

10th word congress, Bangalore, India. November 12th to 15th, 2009 

 

طب مکمل و درمان های کودکان و نوزادان،  بیماری هایاخالق ، ، پژوهش در آموزش:   ⃰عالیق پژوهشی .1

 جایگزین، رشد و تکامل کودک 

 

 - کتب 

 1386پرستاری ، انتشارات مجتمع فنی تهران، سال مجموعه سواالت  

) در دست بررسی و چاپ،جهاد دانشگاهی   "راهنمای آموزش روانی در بیماران مبتال به اختالالت دو قطبی  "ترجمه کتاب   

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

کتاب      Guidelines for the programmatic of drug-resistant, tuberculosis“ترجمه 

emergency update/2008 authors word health organinization”    ترجمه و  تألیف  کمیته 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 ⃰ عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت  

مجله اخالق زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله اخالق پزشکی دانشگاه  

، مجله مدیریت پرستاری،  علمی پژوهشی یافتهعلوم پزشکی شهید بهشتی، فصلنامه 

 مجله افالک
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 - عضویت در مجامع 

 تا اکنون  13/8/1387همکاری با مرکز در واحد برنامه ریزی درسی، از  

 تا اکنون  22/2/1388عضویت در کمیته ی ارتقاء مرکز مطالعات توسعه ی آموزش علوم پزشکی، از  

  1388همکاری با واحد هالل احمر به عنوان مربی زمستان  

 1388عضویت در بسیج جامعه ی پزشکی از اردیبهشت 

  

 ⃰ عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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