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 دا خ انمهب 

 heidari_khh@yahoo.com                                سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 heidarizadeh.kh@lums.ac.ir                                                               سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 71/71/7017آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 صیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحفوق تخصص.7

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 6931 -علوم پزشکی شهید بهشتی -پرستاری: ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

طراحی و اجرای سیستم پشتیبان تصمیم بالینی در گزارش نویسی پرستاری بر اساس : )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 ه بندی مراقبت های بالینی در بخش قلب مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی شهر خرم آباد: اقدام پژوهیسیستم طبق

 مشارکتی

 خانم دکتر مریم رسولیاستاد راهنما: 

 دکتر رضا کاشف قربان پور  -دکتر منصوره زاغری تفرشی -دکتر هومان منوچهریاساتید مشاور: 

 خدیجه حیدری زادهنام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 13300000311تلفن: 

                                                                                                                               فکس: 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh


 
 

 

رسانی پزشکی و تامین منابع  مدیریت اطالعآوری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

 علمی

ف
ه 

ما
ن 

دی
ور

ر
79

31
 

 200http://sci.lums.ac.ir-33232333تلفن:  

Email: sci@lums.ac.ir  

 7047دی ماه 

 6931 -علوم پزشکی شهید بهشتی -پرستاری: سال فارغ التحصیلی( ) عنوان رشته، دانشگاه،ارشد کارشناسی.0

بررسی تاثیر ورزش های تنفسی ) لب غنچه ای ( بر عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی : )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 6936-31شهر خرم آباد 

 خانم نیره براهیمیاستاد راهنما: 

  دکتر حمید علوی مجدآقای  -سرابی آقای قهریاساتید مشاور: 

 6931 -علوم پزشکی لرستان  -پرستاری: ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کارشناسی.0

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 6046آموزش به بیمار و پرستار پیگیر تهران آذر کارگاه 

 6046وزه توانمند سازی مدیران پرستاری تهران مرداد ر 9کارگاه 

 6044هیئت علمی اعضای ارتقای کارگاه 

 6939ت بحران تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  یروزه مدیر 9کارگاه 

 6934تهران  -آشنایی با مبانی و استانداردهای برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

 6934کردستان  -( RCAتحلیل ریشه ای وقایع )

 6933تهران  -آشنایی با استانداردهای ارزشیابی

 6931تهران  -ممیزی بالینی

  6930تهران  -اقتصاد مقاومتی –هم اندیشی اساتید بسیجی 

 6939تهران  -تربیت ارزیاب کشوری اعتباربخشی

 6931خرم آباد  –ارزشیابی بالینی 

 6936تهران  -تربیت ارزیاب کشوری حاکمیت بالینی

 6930پرداخت مبتنی بر عملکرد اهواز 

 6931تهران  -پرداخت مبتنی بر عملکرد

EFQM –  6933اهواز 

 تأییدیه ها و مجوز ها 
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 افتخارات و جوایز 

 6933 کشوریبرگزیده مدیر پرستاری 

 6934رتبه اول آزمون دکترای پرستاری دانشگاه شهید بهشتی 

 6936سال  نمونهپرستار 

 6933 سالنمونه  مدیر پرستاری

 6933 نمونه سال مدیر پرستاری

 6933 نمونه سال مدیر پرستاری

 6931 نمونه سال مدیر پرستاری

 6931 نمونه سال پرستار

 6933مربی نمونه سال 

 6936دانشجوی نمونه سال 

 6931دانشجوی نمونه سال 

 سوابق کاری 

 سوابق علمی 

 6933استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 

 سوابق بالینی 

 6933-6931رم آباد مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خ

 6931-6939سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد 

 6931-6930مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد جراحی  ICUسرپرستار بخش 

 6930-6939مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد داخلی  ICUسرپرستار بخش 

 6939-6931آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  مرکزجراحی  ICUپرستار بخش 

 6931-6934پرستار بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد 
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http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

رسانی پزشکی و تامین منابع  مدیریت اطالعآوری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

 علمی

ف
ه 

ما
ن 

دی
ور

ر
79

31
 

 200http://sci.lums.ac.ir-33232333تلفن:  

Email: sci@lums.ac.ir  

 7047دی ماه 

 6933زایمان بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد   –سال پرستار بخش زنان  6

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص.7   

 تخصص.2 

 کارشناسی ارشد.0

 ) پرستاری اورژانس( 1داخلی جراحی  پرستاری

 مبانی مراقبت های پرستاری ویژه ) ارشد ویژه(

 سالمت در حوادث و بالیا )ارشد اورژانس(

 روش تحقیق 

 کارشناسی.0

 (ICU)مراقبت های جامع پرستاری در بخش های مراقبت ویژه 

 مفاهیم پرستاری

 کاردانی.5  

  ه()عنوان ،محل و زمان کارگابرگزاری کارگاه 

 6044 - 6046کارگاه محاسبات دارویی و اصول دارو دهی 

 6044-6046کارگاه آموزش نحوه کار با ونتیالتور 

 6044 -6046کارگاه اعتباربخشی و حاکمیت بالینی 

 6044 ش دهی صحیح پرستاریکارگاه اصول گزارش نویسی و گزار

 6044آذر  94-13ستان خیریه عسلی اربیمپرستاران  جهت 63ه مادران باردار در پاندمی کووید های ویژ کارگاه مراقبت

ی ، پرستاران استان ، خرم آباد، مرکز آموزشی درماناقدامات و مراقبت های پرستاری در فوریت ها، حوادث و بالیاکارگاه 

 6933بهمن  9-1شهید رحیمی، )آموزش مداوم(  

 6933 مامایی خرم آبادشکده پرستاری پرستاری دان 3ترم جهت دانشجویان  -روزه 6 -ایمنی بیمارکارگاه 
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 6931خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 1 -آموزش بحرانکارگاه 

 6931جهت دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده پرستاری شهید بهشتی تهران  -روزه 9 -کارگاه روش تحقیق

 6930بهشتی تهران دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده پرستاری شهید  -روزه 9 -روش تحقیق

 6939خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 6 -هفت محور تدوین برنامه استراتژیک

 6939خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 6 -معرفی و اهمیت اعتبار بخشی

 6939خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 6 -آموزش توجیهی اعتبار بخشی

 6939خرم آباد  -پرستارانمدیران و  -روز 6 -تحول نظام سالمت

 6939خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 6 -تریاژ 

RCA-FMEA- 9 6939خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 

 6931خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 6 -ریوی پیشرفتهء قلبی احیا

 6931خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 6 -کنترل عفونت

 6931خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 6 -ایمنی بیمار و مدیریت خطر

 6931خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 6 -مدیریت بحران

 6931خرم آباد  -مدیران و پرستاران -روز 6 -رهبری در اعتبار بخشی

 6936خرم آباد  -ن مدارک پزشکی استان لرستانکارشناسا -روز 6 –نقش مدارک پزشکی در حاکمیت بالینی 

 6936خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 6 -نقش مدارک پزشکی در اعتبار بخشی

  6936خرم آباد  -مدیران پرستاری و پرستاران -روز 9 -آشنایی با مبانی اصول روش تحقیق بالینی

 6936ان بیمارستان امام خمینی )ره( بروجرد مدیران پرستاری و پرستار –کارگاه حاکمیت بالینی 

 6936مدیران پرستاری و پرستاران بیمارستان امام علی )ع( ازنا  –کارگاه حاکمیت بالینی 

 6933سرپرستاران بیمارستان شهید چمران بروجرد  -روزه 6 -کارگاه مراقبت های آنفوالنزا

 

  وع و اتمام()عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شرسوابق اجرایی 
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 6046سرپرست تیم فن بازار سالمت دانشجویی 

 تاکنون  6046پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اردیبهشت  رئیس اداره

 6046 مسئول اجرای طرح الکترونیک سازی ثبت اقدامات پرستاری در استان لرستان

 6046عضو کمیته اخالق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 6046ته جمعیت و جوانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان عضو کمی

 تاکنون 6933مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد ارتقای اورژانس کمیته عضو 

 تاکنون 6933مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد عضو کمیته اخالق حرفه ای 

 تاکنون 6933باد مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آعضو تیم مدیریت اجرایی 

 تاکنون 6933مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد دبیر کمیته اقتصاد درمان 

 6933تا  6930معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد 

 6930بسته تحول سالمت  3مشاور رئیس دانشگاه در 

 6930-6931سال ارزیاب اعتبار بخشی  9

 6936-6934کمیت بالینی سال ارزیاب کشوری حا 1

 6939-6936سال مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  9

 6934سال کارشناس مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  6

 6933-6931سال مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  0

 6931-6931نی شهدای عشایر خرم آباد مرکز آموزشی درماسال قائم مقام مدیر پرستاری  6

 6930-6939و سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد  ICUسال سرپرستار بخش  1

 6933سال مسئول اتاق پراتیک دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد  6

 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف. 

 CCC(Clinical Care Classification) بر اساس استاندارد  پرستاری طراحی و تهیه نرم افزار گزارش نویسی
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 طرح های پژوهشی ب.

طراحی و اجرای سیستم پشتیبان تصمیم بالینی در گزارش نویسی پرستاری بر اساس سیستم طبقه بندی مراقبت های بالینی در بخش قلب 

 6931 آباد: اقدام پژوهی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانبیمارستان شهید رحیمی خرم 

 6931 اعتبارسنجی مطب پزشکان شهرستان خرم آباد و اعتبارسنجی آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خصوصی استان لرستان

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج

 سال مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد در  سیتحت درمان با پالسمافرز مارانیبو میر  مرگ  مرتبط باعوامل خطر  یررسب

 .6939-6044یها

 6046  ابتیمزمن و د یقلب ییبه نارسا مبتالزنان  یتیریو خود مد ییدارو تیبر تبع ماریب یبرنامه ارتقا فعال ساز ریتاث یبررس 

 قایسه قدرت ابزارهایم APACHEIIو SOFAوII SAPS پیشگویی میزان بقاو ارائه مدل بهینه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در در

 6046تا  6939از سال  ایست قلبی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان رحیمی خرم آباد بیماران بعد از

 6044 دآبا شهر خرم یدرمان یموزشمراکز آ یکرونا ریکرونا و غ ژهیو های در پرستاران بخش یشغل تیو رضا یشادکام زانیم سهیمقا-

6046 

 ابتیمزمن و د یقلب ییبه نارسا مبتالزنان  یتیریو خود مد ییدارو تیبر تبع ماریب یبرنامه ارتقا فعال ساز ریتاث یبررس 

  موزشی شهر بستری در بخش ویژه بیمارستان های آ 63-کوویدبررسی ارتباط بین نوع حمایت تنفسی و پیامدهای آن در بیماران مبتال به

 6044سال در خرم آباد 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د

 مشاوره پایان نامه :

  6046بررسی حسابرسی خطاهای دارویی در دوران کرونا در بیمارستان های آموزشی خرم آباد 

 بخش های داخلی و جراحی  بررسی مراقبت های پرستاری فراموش شده و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیمار و حضور پرستاری در

 6046بیمارستان های منتخب استان لرستان 

  تاثیر خدمات پرستار رابط بخش مراقبت ویژه بر اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران پس از انتقال ازICU  6046 
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 ( بررسی ارتباط بین تریاژ به روش شاخص شدت اورژانسی بودنESI با پیامدهای بیماران )63Covid- ز آموزشی درمانی بستری در مرک

 6046شهید رحیمی خرم آباد 

 قایسه قدرت ابزارهایم APACHEIIو II SAPS  و معرفی مدل بهینه با هوش مصنوعی در پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتال به سرطان

 6044خون بستری در بخش مراقبت ویژه 

 قایسه قدرت ابزارهایم APACHEIIو II SAPS  مصنوعی در پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتال به              و معرفی مدل بهینه با هوش

 6044بستری در بخش مراقبت ویژه بدخیمی های دستگاه گوارش 

 6933دگیری ترکیبی بر خطاهای دارودهی پرستاران بخش های داخلی تاثیر مداخله ای آموزش دارویی مبتنی بر یا 

 

 

  داوری فصلنامه مراقبت امروز و ژورنال انگلیسی زبانInterdisciplinary Journal of Acute Care : 

 ران مبتال به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی خرم داوری مقاله بررسی بار عالئم و بیماری های همراه در بیما

 6044آباد 

  6044داوری مقاله میزان رضایت از خدمات غذایی بیمارستان درمانی آموزشی امام رضا )ع( مشهد به تفکیک بخش بستری 

 6044ه جراحی داوری مقاله ارزیابی شدت درد اولیه بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت ویژ 

  تاثیر ساکشن باز و بسته بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیالتر و وضعیت همودینامیک  -پرستاریمقطع ارشد پایان نامه خارجی داور

 6931در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 

  پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور به دو بررسی مقایسه ای آموزش راهنمای بالینی  -مقطع ارشد پرستاریپایان نامه خارجی داور

   6931روش چهره به چهره و کارگاهی بردانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه 

 داوری پایان نامه مراقت های انسانی از راه دور در بر اسودگی مبتالیان به سرطان پستان تحت پرتو درمانی: یک کارآزمایی بالینی مبتنی 

 بر چارچوب نظری واتسون و کاترین کولکابا

 

 مقاالت. ه

 فارسی

 بررسی تاثیر ورزش های تنفسی بر عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی  .7

 انگلیسی

1. The Effect of Blended Learning on the Rate of Medication Administration Errors of Nurses in Medical Wards 
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 2.Effect of electronic report writing on the quality of nursing report recording 

3. Nurses’ perception of the challenges in the use of the electronic nursing documentation system  

 

 مقاالتخالصه چاپ و ارائه . و

 ملی  .7

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کرونایی و 

 )نویسنده مسئول( 6044غیر کرونایی مراکز آموزشی درمانی استان  لرستان 

بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  -با موازین شرع مقدس اسالمسمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی 

 34اردیبهشت  -خرم آباد -6933شهدای عشایر بهمن 

بررسی و مقایسه میزان آگاهی کارکنان و بیماران مرکز  -سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم

 ) سخنرانی( 34اردیبهشت  -خرم آباد -دای عشایر در ارتباط با احکام شرعی بیماران بستریآموزشی درمانی شه

 31اردیبهشت  -خرم آباد -خطاهای پزشکی و هزینه های درمانی -دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی

 31اردیبهشت  -م آبادخر -کاهش خستگی، کاهش خطای پزشکی -دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی

 -داخلی  ICUبررسی تاثیر کاهش ساعت کاری اینترن ها بر خطاهای جدی پزشکی در بخش  -اولین همایش پیشگیری از خطاهای پزشکی

 ) سخنرانی(30اردیبهشت   -خرم آباد

 -ملکرد ریوی جانبازان شیمیاییبررسی تاثیر ورزش های تنفسی بر ع -زمن با تاکید بر پیشگیری و درمانسمینار سراسری بیماری های م

 ) سخنرانی(39اسفند  -تهران

 6934خرداد  -تهران -موانع ارتباطی -همایش دانشجویی پرستار و ارتباط

 بین المللی  .2

 )پوستر( 6933خرداد ماه  –تهران  -بررسی حادثه سیل در شهر خرم آباد -بالیا و حوادث در  سالمت المللی بینه کنگر نهمین

 – ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در بیمارستان های مناطق حادثه خیز استان لرستان -گره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا هفتمین کن

 )پوستر( 6930دی ماه  -تهران

بهمن  -انتهر -تاثیر برپایی بیمارستان های صحرایی در بیماری یابی موارد ناشناخته -ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا

 )پوستر( 6939

 -در آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه GISنقش سیستم  -پنجمین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت  بحران در حوادث و بالیا

 )پوستر( 31بهمن  -تهران

http://sci.lums.ac.ir/
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آذر  -تهران -رد ریوی جانبازان شیمیاییبررسی تاثیر ورزش های تنفسی بر غملک -اولین کنگره بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل

 ) سخنرانی( 31

 عالیق پژوهشی 

 (ICU)مراقبت ویژه 

 اعتباربخشی بالینی

 مدیریت

 گزارش پرستاری

 الکترونیک سازی اقدامات پرستاری

 اقتصاد درمان

 ایمنی بیمار

 بحران

 کتب 

 (1-6قوانین و ضوابط مورد استناد در حوزه درمان دانشگاه های علوم پزشکی )جلد

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 6936 -خرم آباد  –کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی 

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ مهارتها 

 (ICU) مراقبت های ویژه

 مدیریت

 برنامه ریزی استراتژیک 

 برنامه ریزی عملیاتی

http://sci.lums.ac.ir/
http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

رسانی پزشکی و تامین منابع  مدیریت اطالعآوری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

 علمی

ف
ه 

ما
ن 

دی
ور

ر
79

31
 

 200http://sci.lums.ac.ir-33232333تلفن:  

Email: sci@lums.ac.ir  

 7047دی ماه 

 آمار

 مدیریت خطر و بالیا

 بحران

 ایمنی بیمار

 درمانی بیمارستان ها اعتباربخشی
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