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 دانام خبه 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 22/8/1400آخرین به روزرسانی: 

 حصیلی و آموزشی  توابق س 

 : عنوان)پایان نامه   (1394 ، سال فارغ التحصیلیپزشکی همدانعلوم  ، دانشگاهآموزش پرستاری)  کارشناسی ارشد .1

دختران  بهداشت بلوغ مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی )سخنرانی و گروه همساالن( بر آگاهی و عملکرد

سرکار خانم دکتر چراغی و خانم ین: مشاور سرکارخانم دکتر پارسا : راهنما استاد ،1393دبیرستانی شهر همدان در سال

 (دکتر فرهادیان 

 (1390، سال فارغ التحصیلی، دانشکده پرستاری الیگودرزپرستاری)  کارشناسی  .2

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 1393 و تحلیل آماری spssکارگاه  .1

 CPR 1396کارگاه  .2

 1397مدرس کارگاه بیماری های شغلی   .3

 1395مددجو مدرس کارگاه ایمنی به  .4

 1395مدرس کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده  .5

 زهرا موسوینام و نام خانوادگی: 

 مربی :مرتبه علمی

 zahramosavi786@yahoo.comایمیل:

 06633120159 تلفن: 

  فکس: 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  آدرس:
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 1396کارگاه علم سنجی  .6

 1396کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع  .7

 1396کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی  .8

 1396کارگاه ثبت بیماری ها  .9

 1396کارگاه برنامه ریزی درسی و طرح درس  .10

 1397)کالس آنالین(،  adobe connectمعرفی سیستم های آموزش الکترونیکی و آموزش نرم افزار  .11

 1397آشنایی با سامانه نوید، .12

 .1398آشنایی با آیین نامه ارزشیابی اساتید،  .13

 .1398روش ارزیابی دانشجو به شیوه آسکی،  .14

 .1397روش های ارزیابی علمی و بالینی دانشجو،  .15

 .1396روش تحقیق،  .16

 .1397الکیت فکری و ثبت اختراع، م .17

 آشنایی با آیین نامه آموزش مجازی آموزش سامانه نماد و .18

 .1399مهارتهای ارتباطی  .19

 .1399ایمنی کودک  .20

 افتخارات و جوایز 

کسب رتبه دوم در ترتیل در مرحله دانشگاهی در بیست و دومین جشنواره سراسری قران و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی 

 .1395 – 96کشور سال 

 

 

 وابق کاریس 

 سوابق بالینی 

  1397شهید چمران بروجرد سال کار در بخش ویژه ی نوزادان بیمارستان. 

  1393تویسرکان در سال سابقه ی مربی گری در دانشگاه آزاداسالمی واحد. 

 1393 -1392همدان در سال دانشگاه علوم پزشکی  و مامایی دانشکده ی پرستاری گری سابقه ی مربی. 

  1394 -1393دورود در سال سابقه ی مربی گری در دانشگاه آزاداسالمی واحد. 

 تا کنون. 1394بروجرد و دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال  سابقه مربی گری در دانشکده پرستاری 

 

 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 و مامایی ، فوریت پزشکیپرستاری کارشناسی .1    
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 فوریت پزشکی کاردانی .3    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 1 .  ،28/02/1395ایمنی مددجو، دانشکده پرستاری بروجرد 

 2 . ،29/02/1395مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده، دانشکده پرستاری بروجرد 

 3 .  ،05/02/1397آشنایی با مخاطرات شغلی، دانشکده پرستاری بروجرد 

 4 .  ،13/12/1396ایمنی به مددجو، دانشکده پرستاری بروجرد. 

 5 .11/02/1400. کنترل عفونت در بخش های کودکان و نوزادان. 

 6.6/2/1400و  27/01/1400. آشنایی با نقش مربی بالینی 

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

 1 . 1397تا تیرماه  1396حرفه ای دانشکده پرستاری بروجرد از دی ماه عضویت در شورای اخالق. 

 2 .  1397 اسفندتا  1396عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد از تیرماه. 

 3 1397تا اسفند  1396. عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پرستاری بروجرد از تیرماه. 

 4 عضو واحد .edo 97تا اسفند  96دانشکده پرستاری بروجرد از آذر ماه. 

 5 1397تا اسفند  1396دانشکده پرستاری بروجرد از خرداد ماه . عضو شورای نظارت بر انجمن های علمی. 

 6 تاکنون. 7/7/1398. عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از تاریخ 

 7 تا کنون. 18/10/1398. عضو کمیته بازنگری محتوی کوریکولوم رشته کارشناسی پرستاری از تاریخ 

 8 تا کنون 8/4/1400دانشکده پرستاری و مامایی  از تاریخ . دبیر کمیته سنجش و ارزشیابی  

 

  عضو هیئت علمی 

  1397تا  1394پرستاری بروجرد از سال دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده 

  ،تا کنون  1398دانشکده پرستاری و مامایی از سالدانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشیب.
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a.  1396بررسی سواد اطالعاتی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی در شهرستان بروجرد در سال – 

 )مجری( .1395

b.  تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین بر پیشگیری از عود مجدد عفونت ادراری کودکان مراجعه کننده

 )مجری( .1395 – 1396بروجرد در سال به بخش اطفال بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان 

c.  بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر روی رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی

 )مجری(شهرستان بروجرد

d.  بررسییی تاثیرDressing  HerbaDerm Alginate Wound  بر روی بهبودی زخم بسییتر  درمدل

ستری در بخش های عفونی، ارتوپدی و   شهر خرم آباد در     ICUهای حیوانی و بیماران ب ستان های  بیمار

 )مجری(، طرح فناورانه1400-1398های  سال

e.   بررسییی مقایسییه دو روش آموزش سییخنرانی و بحی گروهی بر روی آگاهی و عملدرد بهداشییت قاعدگی

 )مجری(1396اول متوسطه شهر بروجرد در سال دانش آموزان دختر 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

  

 

 مقاالت. ه   

 فارسی           

مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی )سخنرانی و گروه همساالن( بر آگاهی و عملدرد دختران  .1

 37 -26:  23(1پرستاری و مامایی همدان، )مجله علمی دانشدده  ، 1393دبیرستانی شهر همدان در سال

بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر آگاهی و عملدرد بهداشت قاعدگی دختران دبیرستانی شهر همدان در سال  .2

 -26 .1397، فروردین و اردیبهشت 26(1ده پرستاری و مامایی همدان، )، مجله علمی دانشد1393 – 94

32. 

، مجله والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکانتاثیر آموزش مراقبت در منزل به  .3

 .66 – 56: 99(: اردیبهشت 1)28، دانشگاه علوم پزشدی ایالم علمی

 235: 1399، خرداد 19. دوره 95 -1390بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان اسد آباد طی سالهای  .4

– 250. 

: یک مطالعه توصیفی، 1390 – 1395بررسی اپیدمیولوژی خودکشی در شهرستان اسدآباد طی سال های  .5

 .250 – 235: 1399، خرداد (3)19انشگاه علوم پزشدی رفسنجان، مجله د

 انگلیسی
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1-A study on the possibility of drug delivery approach through ultrasonic sensitive 

nanocarriers. Nanomed Journal, 5(3), 127 – 137,summer2018.  

2- assessing the effectiveness of ketorolac in pain management of traumatic 

injuries in prehospital emergency care services. Journal of Emergency practice and 

Trauma.current issue. 
 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

   :ملیدر همایش های  

 ارائه سخنرانی در             

، پنجمین 1396مقایسه آگاهی اخالقی پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  -1

، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 1397آذرماه  29 – 27همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری، 

 درمانی جهرم. –بهداشتی 

 ارائه پوستر در

 دانشدده بهداشت، دانشگاه علوم پزشدی شهید بهشتی دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، تهران،  -2

1396 

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی، باور و عملدرد والدین کودکان مبتال به عفونت ادراری در رابطه با اصول   -3

.اولین 1396 – 97پیشگیری از عود عفونت ادراری کودکان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر بروجرد 

پزشدی و خدمات بهداشتی  دانشگاه علومکنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشدی و سالمت جامعه، 

 .1397درمانی کرمانشاه،  –

مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی )سخنرانی و گروه همساالن( بر آگاهی و عملدرد دختران   -4

، 1396اردیبهشت ماه  20، دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی، 1393دبیرستانی شهر همدان در سال 

 م پزشدی شهید بهشتیدانشدده بهداشت، دانشگاه علو

، 1396 – 97بررسی سواد اطالعاتی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی در شهرستان بروجرد در سال  -5

 .1397اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشدی و سالمت جامعه، 

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی، باور و عملدرد والدین کودکان مبتال به عفونت ادراری در رابطه با اصول  -6

، 1396 – 97پیشگیری از عود عفونت ادراری کودکان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر بروجرد 
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 1خرداد لغایت  29ی، بیست و یدمین کنگره انجمن اورولوژی ایران و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژ

 تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی /1397تیر 

حرکتی  –بررسی مقایسه ای تاثیر روش های تدریس قصه گویی، فعالیت های نمایشی بر رشد جسمی  -7

، اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشدی 1397کودکان پیش دبستانی شهر بروجرد در سال 

 .1397درمانی کرمانشاه،  –و سالمت جامعه، دانشگاه علوم پزشدی و خدمات بهداشتی 

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهرستان  -8

ه ، اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشدی و سالمت جامعه، دانشگا1396بروجرد در سال 

 .1397درمانی کرمانشاه،  –علوم پزشدی و خدمات بهداشتی 

، همایش 1396بررسی میزان حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشدی همدان در سال  -9

 29 – 27ملی اخالق پزشدی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری، 

 .1397آذرماه 

10- assessment the affecting demographic factors on menstrual health knowledge and practices 

among high school girls in hamadan city 2014.The 3rd International and 8th National 

Congress on Health Education and Promotio Isfahan iran 2017 23 – 25 Aug 

11- the effect of home care education to parents based on health belief model on 

recurrent urinary tract infection of children, 21st congress of Iranian 

urological association, 19 – 22 Jun 2018,Tehran, Iran. 

 بین المللی  همایش های 

حرکتی  –بررسی مقایسه ای تاثیر روش های تدریس قصه گویی، فعالیت های نمایشی بر رشد جسمی  -1

نخستین همایش بین المللی و پنجمین کنگره ، 1397کودکان پیش دبستانی شهر بروجرد در سال 

ملی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، 

1397. 

. دومین کنگره 1390 – 1395شی در شهرستان اسدآباد طی سال های بررسی اپیدمیولوژی خودک -2

 .1397دیماه  13و  12بین المللی مطالعات اجتماعی سالمت، تهران، فرهنگستان علوم پزشدی، 
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مقایسه اثربخشی روش های مختلف تدریس بر رشد حرکتی و جسمانی کودکان شهر بروجرد در سال  -3

 29، اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان، 1397

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1397خرداد ماه  30 –

 کودکان، آموزش بهداشتآموزش پرستاری  :   ⃰عالیق پژوهشی .1

 -کتب         

  .1398سرطان شناسی جامع، انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز، زمستان 

 -عضویت در مجامع

 تاکنون 1394پزشکی ازسال  بسیج جامعه ی عضویت در
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