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 1401 بهمنآخرین به روزرسانی: 

 حصیلی و آموزشی  تسوابق 

 دانشگاه تربیت مدرس 1392دکتری تخصصی پرستاری اردیبهشت  دکتری:

 رساله دکتری 

 زدراد ) منجر به تدوین منشور حقوق پرستار بالینی(  تحلیل و توسعه نظریه پرستاری انسانی پاترسون و

سوزان  دکتر مدرس( و زهره ونکی )دانشگاه تربیتدی و مشاوره پروفسور عیسی محمهنمایی پروفسور با را

 کلیمن )سیتی یونیورسیتی نیویورک(

 پایان نامه کارشناسی ارشد 

 1383تجارب همراهان بیماران سالمند بستری در بیمارستان 

حیدرعلی عابدی و مشاوره جناب آقایان رضا دریابیگی و دکتر نصرا... علیمحمدی )علوم با راهنمایی پروفسور 

 پزشکی اصفهان(

 های آموزشی و کارگاه ها شرکت در دوره 

 موزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمرکز مطالعات و توسعه آکارگاه برنامه ریزی درسی و طرح درس  .1

22/6/1401 

  30/9/1400-20فلوشیپ یادگیری الکترونیک دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .2
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موزش پزشکی دانشگاه علوم عات و توسعه آمرکز مطال طراحی آموزشی در محیط های الکترونیک کارگاه .3

 29/4/1400 پزشکی لرستان

مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم حرفه ای در بالین  موزش اخالقروش های آ کارگاه .4

 19/3/1400 پزشکی لرستان

دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی سخنرانی موثر و تکنیک پرسش و پاسخ روش تدریس  کارگاه .5

 2/3/1400علوم پزشکی لرستان 

مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان موزشی آ مدیریت و رهبری کارگاه .6

22/10/1399 

 4/10/1399 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارگاه تئوری زمینه ای  .7

 لعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمرکز مطاپیشرفته تدریس روش کارگاه انالین  .8

24/4/1399 

 مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارگاه انالین تدریس اثربخش مقدماتی  .9

16/4/1399 

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستانمالحظات اخالقی در پژوهش های بالینی کارگاه  .10

2/11/1398 

 27/6/1398 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستانترجمان و انتقال دانش کارگاه  .11

و  11  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان کارگاه متا آنالیز و مرور سیستماتیک .12

12/10/1397 

و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کارگاه آموزش پایگاه بالینی کلینیکال کی، معاونت تحقیقات  .13

23/7/1397لرستان

29/9/96کارگاه جست و جوی منابع الکترونیک، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان .14

11/8/1396-10کارگاه مرور سیستماتیک، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان .15

8/8/1396-9عاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی، م .16

کارگاه آیین نامه ارتقای مرتبه هیئت علمی، مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  .17

4/8/96لرستان 

11/1396و 10کارگاه مرور سیستماتیک، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .18

12/5/1396اخالق در انتشار آثار پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان کارگاه .19



کارگاه پیشرفته علم سنجی دانشگاه ها منطقه آمایشی چهار کشور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  .20

27-28/10/1395

مندی کشور دفتر ارتقای سالمت، خدمات همایش دو روزه آموزشی توانمندسازی اساتید و مربیان پرستاری سال .21

1395 /27/4-28بالینی و پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

کارگاه آشنایی با قوانین و مفاهیم شرکت های دانش بنیان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  .22

 29/11/1394لرستان 

ه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مرکز مطالعات و توسعه علوم کارگاه آزمون سازی و مطالعات کیفی مرکز توسع .23

 27/10/1394-28پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

20/11/1393آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان مغز و ستون فقرات  MRIکارگاه تفسیر  .24

ان زمستان و گرافی های ساده آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستscan CT کارگاه تفسیر .25

14/10/1393

 و 6و  22/8/1393کارگاه روش تحقیق مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .26

13/9/1393 

1/3/1393کارگاه فنومنولوژی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .27

5/10/1392کی لرستان پاییز کارگاه تهویه مکانیکی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزش .28

-5کارگاه بین المللی موضوعات و مسائل چالش برانگیز در تحقیقات کیفی دانشگاه علوم پزشکی تهران  .29

1/8/1391

کارگاه مهارت تدریس به روش سخنرانی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  .30

23-22/1/1386 

دانشگاه علوم پزشکی ستاری و مامایی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کارگاه آموزش بالینی در پر .31

27/2/1385، اصفهان

دانشگاه علوم مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ،)پیشرفته( کارگاه سه روزه روش تحقیق کیفی .32

 11/5/1383-14،پزشکی اصفهان

 25/4/1383 -27/1/1383فهان علوم پزشکی اص دانشگاهمرکز توسعه  ،کارگاه آموزش رایانه .33

  27/11/1382، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،روزه روش تحقیق کیفی )مقدماتی( کارگاه یک .34

 



 افتخارات و جوایز

  تقدیرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان پژوهشگر شایسته

 1396در سال  1تقدیر در بخش مقاالت کوارتر 

  تقدیرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان پژوهشگر شایسته

 1396تقدیر 

  تقدیرنامه از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان پژوهشگر شایسته

 1395تقدیر 

  علوم پزشکی لرستان به دلیل ایده راه اندازی اولین انجمن تقدیرنامه از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

 1395( پیش از ابالغ ایین نامه کشوری 1393علمی دانشجویی در دانشگاه )

  تقدیرنامه از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان استاد برجسته فرهنگی

1395 

 1386ودی رتبه اول آزمون جامع دانشجویان دکتری ور  

  1386رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس 

  1378 مقطع کارشناسیفارغ التحصیالن در رتبه اول  

   1378رتبه اول آزمون فاینال در مقطع کارشناسی 

 سوابق اجرایی 

 الف( پژوهشی

 عضو کارگروه بازنگری و تدوین آیین نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1398 

  1397سرپرست اداره علم سنجی و ارزیابی تحقیقات دانشگاه 

  1397عضو کارگروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  1396عضو کمیته راهبردی تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی 

 1395رستان عضو کمیته تخصصی ارزیابی پژوهشی و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ل 

  1396-1395دبیر شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

  1396-1394عضو شورای سیاست گذاری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 عضو کارگروه تدوین آیین نامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1394 

  1396-1394آباد عضو کمیته مالی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم 



  1394داور بخش پژوهشی بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس ساالنه

 1394پرستاری سرطان مشهد 

 1396-1393ستان عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لر  

  1396-1393معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

  1394 -1393سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  

  1393تاسیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

  1393کارشناس تأسیس مرکز تحقیقات پرستاری 

  1397-1392عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

 ج( آموزشی 

1401 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمسئول واحد برنامه ریزی درسی  .1

1401 دانشگاه علوم پزشکی لرستانعضو گروه آموزش پزشکی  .2

1400زشکی لرستان عضو شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پ .3

1400زمون سازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارزشیابی و آعضو کارگروه  .4

1399 عضو کارگروه مرجعیت علمی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی لرستان .5

عضو کارگروه ارزیابی درونی گروه پرستاری مراقبت ویژه و اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  .6

1400ان سالپزشکی لرست

 1399استاد ناظر ازمون جامع دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان  .7

 1400مشارکت در راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد .8

خرم مشارکت در راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی  .9

 1400آباد

1397عضو کمیته بازنگری کوریکولوم کارشناسی پرستاری  .10

1397عضو کمیته تدوین اهداف و رسالت دانشکده پرستاری و مامایی  .11

1397عضو شورای مدرسان اخالق حرفه ای دانشگاه  .12

1396عضو کمیته اخالق دانشکده پرستاری و مامایی  .13

 1396دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد عضو کارگروه تدوین آیین نامه تحصیالت تکمیلی  .14



 1396عضو کمیته بازنگری و ارزیابی کوریکولوم کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و داخلی جراحی  .15

 تاکنون 1396عضو کمیته ارزیابی درونی گروه ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و مامایی  .16

 1396کده پرستاری و مامایی عضو کمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه آموزش دانش .17

 1395مشارکت در راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .18

 1395مسئول راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .19

 1395پرستاری و مامایی خرم آباد  مسئول راه اندازی رشته دکتری پرستاری دانشکده .20

 1395مسئول هماهنگی راه اندازی رشته های جدید دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .21

  1400- 1395عضو کارگروه بسته مرجعیت علمی و آینده نگاری در دانشگاه  .22

 1395عضو کمیته اعتبارسنجی و خودارزیابی دانشکده پرستاری و مامایی  .23

1395و بهبود فرایند دانشکده پرستاری و مامایی عضو کمیته پایش  .24

1395عضو کمیته پایش و بهبود ساختار دانشکده پرستاری و مامایی  .25

 1395عضو هیأت ممتحنه برگزاری آزمون دکتری تخصصی پرستاری  .26

عضو کارگروه بررسی صالحیت علمی داوطلبین فراخوان جذب هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  .27

 1396-1393لوم پزشکی لرستان دانشگاه ع

 1393عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .28

 1393مسئول راه اندازی رشته کارشناسی ارشد داخلی ـ جراحی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .29

1393مسئول راه اندازی رشته های جدید دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .30

 تاکنون 1396 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .31

و  1396-1392استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .32

 تا کنون 1398

 1394- 1392آباد  عضو کمیته ارتقای کیفیت اصول و مهارت های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم .33

 1397-1392عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  .34

 

 د( سایر 

  1394عضو کمیته روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری ایران 

  1392-1390عضو کمیته اخالق پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران 



 ب(فرهنگی

  تاکنون 1399نظارت بر نشریات

 1399علوی  داور همایش سیره 

  1397نماینده رییس دانشگاه در شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه

  1396استاد مشاور فرهنگی با حکم معاونت فرهنگی دانشگاه 

 ) 1396عضو کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی )نماینده تام االختیار رئیس دانشکده 

 1395های معنوی انسانی در مراقبت عضو هیئت موسس انجمن علمی دانشجویی  رویکرد 

  1396-1393مسئول و ناظر انجمن علمی دانشجویان پرستاری 

  همکاری و مشارکت در راه اندازی و تاسیس انجمن علمی دانشجویان پرستاری به عنوان اولین انجمن علمی

1393دانشگاه در سال 

 

 سوابق بالینی

 1380اجتماعی میالد تهران پرستار بالینی بخش مراقبت ویژه بیمارستان تأمین

 1380-1378یران بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ا ICUاورژانس و پرستار بالینی 

 

 سوابق تدریس

 تاکنون 1392استادیار دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 

  1383- 1386 دانشکده پرستاری و مامائی اراک هیئت علمیمربی و عضو 

 1383خرم آباد دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامائی حق التدریس مربی 

  1377مربی جمعیت هالل احمر ساوه 

 

 دروس تدریس شده

 الف. کارشناسی:  

  اصول و فنون پرستاری  

 اخالق پرستاری   

  پرستاری اتاق عمل عمومی و اختصاصی  



 وژی...()اعصاب، تنفس، ارتوپدی،انکول پرستاری داخلی ـ جراحی  

 CCU,ICU ویژهمراقبت های پرستاری   

 

 ب. کارشناسی ارشد:  

دروس تخصصی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه و داخلی جراحی )اعصاب، تنفس، انکولوژی،   

 ارتوپدی و ...(

 روش تحقیق در پرستاری )کمی و کیفی(  

 الگوها و نظریه های پرستاری   

 اخالق و روابط حرفه ای    

 

 کارگاهدوره های بازآموزی و  برگزاریمشارکت در 

مرکز تحقیقات  مجازی مقدمات روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای کیفیحضوری کارگاه سخنرانی در .1

1401 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کمیته تحقیقات  سخنرانی در کارگاه تحقیق گرندد تئوری کالسیک .2

25/9/1400ایران 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کمیته تحقیقات سخنرانی در کارگاه تحقیق تحلیل محتوای کیفی  .3

18/9/1400ایران 

سخنرانی در کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی  .4

1/4/1400دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تحقیق کیفی با تمرکز بر تحلیل محتوا معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  سخنرانی در کارگاه رویکردهای .5

 30/11/1400با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی  پزشکی سمنان

و نشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور عضای هیات علمی داا پدیدارشناسیکارگاه مجازی سخنرانی در  .6

مرکز تحقیقات عوامل  گاه علوم پزشکیمعاونت پژوهشی دانش پزشکی دانشجویان رشته های علوم

 18/10/1399اجتماعی موثر بر سالمت 

عضای هیات علمی ا کارگاه مجازی مقدمات روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای کیفیسخنرانی در .7

معاونت پژوهشی دانشگاه  پزشکی دانشجویان رشته های علومو نشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور دا

 1/10/1399ات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت مرکز تحقیق علوم پزشکی



1398سخنرانی در کارگاه مقدماتی روش تحقیق کیفی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری  .8

دبیر علمی کارگاه روش تحقیق کیفی ویژه اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  .9

4/12/1395-5دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

ر کارگاه روش تحقیق کیفی ویژه اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی سخنرانی د .10

4/12/1395-5دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

دبیر علمی در کارگاه روش تحقیق کیفی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، معاونت پژوهشی دانشکده  .11

7/9/1395پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

سخنرانی در کارگاه روش تحقیق کیفی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، معاونت پژوهشی دانشکده  .12

7/9/1395پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

دبیر علمی کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی  .13

18/8/1394-20لوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ع

سخنرانی در کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی  .14

18/8/1394-20دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

عه آموزش دبیر علمی کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، مرکز مطالعات و توس .15

1394علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاییز 

سخنرانی کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  .16

1394پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاییز 

هشی دانشکده ر علمی کارگاه روش تحقیق مقدماتی کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژودبی .17

1/3/1394و 31/2/1394و 3/2/1394پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

سخنرانی درکارگاه روش تحقیق مقدماتی کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی دانشکده  .18

1/3/1394و 31/2/1394و 3/2/1394پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اخالق پرستاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان سخنرانی در کارگاه  .19

25/9/93

دبیر علمی کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران مرکز مطالعات و توسعه  .20

 13/9/1393و 6و 22/8/1393آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

حقیق ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران مرکز مطالعات و سخنرانی در کارگاه روش ت .21

 13/9/1393و 6و 22/8/1393توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 



طراحی و راه اندازی کارگاه فنومنولوژی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم  .22

1/3/1393پزشکی لرستان 

کارگاه فنومنولوژی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی در  .23

1/3/1393لرستان 

طراحی و راه اندازی کارگاه گرندد تئوری کالسیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  .24

26/10/1392دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، 

طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم سخنرانی در کارگاه گرندد تئوری کالسیک مرکز م .25

26/10/92پزشکی لرستان ، 

طراحی و راه اندازی کارگاه تحقیق عملکردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  .26

28/9/1392علوم پزشکی لرستان ، 

دانشگاه علوم سخنرانی در کارگاه روش تحقیق کیفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  .27

 30/3/1392پزشکی لرستان ، 

شازند،  روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه کارکنان مراکز بهداشتی 3کارگاه دبیر علمی  .28

29-27/9/1386

 روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه کارکنان مراکز بهداشتی 3کارگاه سخنرانی در  .29

27/9/1386-29شازند، 

اعضای هیئت علمی دانشگاه روزه روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ویژه  3کارگاه  دبیر علمی .30

 1386علوم پزشکی اراک، مهر 

 10/12/1385 -8در کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی اراک،  نیسخنرا .31

سخنرانی در برنامه آموزشی دوره مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه، مدیریت درمان تامین  .32

 2/5/1385جتماعی استان مرکزی ا

معاونت پژوهشی دانشگاه ویژه کمیته تحقیقات دانشجویی کارگاه اصول پایه روش تحقیق  در نیسخنرا .33

21/2/1384-/19/2علوم پزشکی اراک، 

 

 سوابق پژوهشی 

 الف. طرح های پژوهشی 



 ترجمان مدل بر مبتنی ریوی قلبی احیای به اورژانس پرستاران اخالقی نگرش و عملی نظری درکارتقای  .1

 ( در حال بررسی 1400مجری )گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی  دوبین دانش

یادگیری  :در بیماری های مزمن به سالمندان قبتینگر خودمرا راحی، اجرا و ارزشیابی سیستم آموزش جامعط .2

همکار ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی گرنت مرکز ) قبتی به سالمندن دانشجو با ارائه آموزش خود مراهمزما

 در حال اجرا (1400اصلی 

 گرنت) طراحی الگوی تعامالت بین بخشی درونی و بیرونی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در آموزش عالی سالمت .3

 در حال اجرا (1398همکار اصلی ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مواجهه با کرونا، نظام سالمت دربررسی نگرانی های کارکنان  .4

1398  

تاثیر مراقبت با رویکرد انسانی بر ادراکات و تجارب بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونر از اضطراب و ناامیدی: یک  .5

ما/ در حال )راهن1397مطالعه کیفی، کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  

 اجرا، مجری اصلی: خانم فاطمه مال اسدی(

عه : یک مطالبر همدلی پرستاران با بیماران قلبی« کارگزاری دانش»تجارب مشارکت کنندگان در یک پروژه  .6

)راهنما/ در حال اجرا، 1397، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کیفی، کمیته تحقیقات دانشجویی

عاطفه گله داری فرد(مجری اصلی: خانم 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ، بر همدلی پرستاران با بیماران قلبی: یک مطالعه تلفیقی« کارگزاری دانش» تأثیر .7

 )مجری اصلی در حال اجرا(1397  پزشکی لرستان

ه علوم تجارب پرستاران پیرامون پی آمدهای پرستاری انسانی در بخش های مراقبت ویژه، معاونت پژوهشی دانشگا .8

(1395پزشکی لرستان )همکار طرح، پایان یافته 

مقایسه نگرش پرستاران بالینی و پزشکان نسبت به آموزش به بیمار، فواید، موانع و عوامل تسهیل کننده  .9

(1386)مجری اصلی، پایان یافته  دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاونت پژوهشی 1386

، 1386پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ) همکار، پایان یافته  ، معاونت1386تجارب زنان از توانمندسازی  .10

 مجری اصلی: دکتر کتایون وکیلیان(.

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،1382تجارب همراهان بیماران سالمند بستری در بیمارستان .11

 .(، مجری اصلی: دکتر حیدرعلی عابدی 1383کارشناسی ارشد  پایان نامه)

 

 و رساله ها ( ، پایان نامه)طرح پایان نامهپایان نامه ها هنمایی و مشاوره ب. را



 استاد راهنما

بر از راه دور با رویکرد هیبرید نسیم صیدی، پایان نامه کارشناسی ارشد داخلی جراحی، تاثیر مراقبت انسانی  .1

 )در حال اجرا(1401تبعیت از درمان در مبتالیان به ایدز  

امه کارشناسی ارشد داخلی جراحی، تجارب پرستاران از پرستاری انسانی در عصر کرونا ن معصومه محمدی پایان .2

 )در حال اجرا( 1401 مبتنی بر نظریه بازتعریف پویای حرفه

عارفه موسوی، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، ترجمه و روان سنجی ابزار تعامالت مراقبتی پرستار  .3

 )در حال اجرا( 1398در بخش اورژانس )نسخه بیمار( و بیمار 

ویژه ترجمه و روان سنجی ابزار تعامالت مراقبتی پرستار و بیمار یادی، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ص .4

 )در حال اجرا( 1401در بخش های حاد )نسخه  خانواده( 

نی از بیمار محتضر در بخش آزاده صیدی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مراقبت انسا .5

 )در حال اجرا( 1401مبتنی بر نظریه بازتعریف پویای حرفه های ویژه: یک مطالعه کیفی

بر از راه دور زینب یوسفی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، تاثیر مراقبت با رویکرد انسانی  .6

 ( 1401دفاع بهار یک مطالعه کارآزمایی بالینی )آسودگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت رادیوتراپی: 

فاطمه مال اسد پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، تاثیر مراقبت با رویکرد انسانی بر میزان  .7

اضطراب و ناامیدی بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی )طرح پایان نامه پژوهشی 

 (1398پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع مصوب معاونت

بر همدلی « کارگزاری دانش» تأثیرعاطفه گله داری فرد پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،  .8

کارآزمایی بالینی )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه پرستاران با بیماران قلبی: یک مطالعه 

 (1398ستان دفاععلوم پزشکی لر

ناهید محمدی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، ترجمه و انطباق فرهنگی ابزار تعامالت  .9

مراقبتی پرستار ـ بیمار  )نسخه پرستار( )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ( 1398لرستان دفاع

ی ارشد پرستاری داخلی جراحی، ترجمه و تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس مریم بابایی پایان نامه کارشناس .10

درجه بندی سازه همدلی )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 ( 1397دفاع



و چگونگی منصوره رویین تن پایان نامه کارشناسی ارشد داخلی جراحی، تبیین نیازهای مراقبتی پس از ترخیص  .11

تأمین این نیازها در مبتالیان به سرطان بر اساس نظریه پرستاری انسانی پاسخ بی دریغ به موقعیت: یک مطالعه 

 (1397کیفی )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

رستاری انسانی در بخش های ویژه: سمیه محمدی پایان نامه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، پ .12

پرستاری پدیدارشناسانه )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

1397)

بررسی ارزش تشخیصی کاپنوگرافی همراه  مهدی رحیمی پایان نامه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، .13

یح لوله بینی معده ای در بیماران با کاهش سطح هوشیاری در بخش اورژانس روش سمع در تأیید جایگذاری صح

(1394)طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

مجتبی طاهری پایان نامه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، تجارب مبتالیان به سکته قلبی حاد از  .14

 (1393)دفاع استمداد طلبی 

فشار  بهزاد مرادی گرمروت پایان نامه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، تأثیر دو سطح مختلف .15

طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت )  CABGمثبت انتهای بازدمی بر بروز عوارض ریوی پس از 

 (1393دفاع  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نامه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، مقایسه ادراک پرستاران و سید احسان اسدی پایان  .16

سالمندان بستری در بخش های ویژه از رفتارهای مراقبتی پرستاران )طرح پایان نامه پژوهشی مصوب معاونت 

( )راهنمای دوم(1392پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دفاع 

 

 استاد مشاور 

 به اوتیسم ) رساله دکتری پرستاری، فرایند مشارکت پدران در مراقبت از کودکان مبتال سعدی میهن دوست، .1

(  1400مشاور/دفاع زمستان

تقی نژاد، رساله دکتری پرستاری، طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت انسانی در بخش ویژه: یک مطالعه  .2

(1400دفاع زمستانتلفیقی )مشاور/ 

ارشد پرستاری، ترجمه و روانسنجی ابزار ارتباط پرستار ـ بیمار ولف ) عظیمی، پایان نامه کارشناسی  .3
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