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 هاکارگاه و آموزشي هایدوره در شرکت
 تاریخ محل برگزاري نام کارگاه

 گزارش نویسی

 اخالق وقوانین ومقررات پرستاري

 مدیریت خانه وخانواده

 مدیریت جامع کیفیت

 روش تحقیق مقدماتی

 برنامه ریزي آموزشی وتهیه طرح درس

 دوران بارداري مراقبت هاي

 مدیریت آموزشی

SPSS 

OFIS بانك اطالعات جامع اعضا هیات علمی 

 مفاهیم پایه فناوري اطالعات

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

 واژه پردازها

Word 

Power point 

 اخالق در پژوهش

 SPSS دوره آمار و

 مهارتهاي زندگی 

 مقاله نویسی

 روشهاي آموزش بالینی  

 تکنولوژي اطالعات آشنایی با  مبانی و سخت افزار 

تکنولوژي اطالعات نصب وبهینه سازي وپشتیبان گیري از سیستم 

 عامل آن

 SPSS کارگاه آموزشی نرم افزار 

 خرم آباد

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

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  



 طراحی برنامه درسی  

 دوره آموزش زبان انگلیسی 

 آشنایی با طب سنتی 

 روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته 

 prism , one noteیی با نرم افزار هاي آشنا

 فرقه هاي انحرافی   

 ا رزیابی درونی  

 ارزشیابی دانشجو

 روشها ومهارتهاي نوین تدریس 

  End note آشنایی با نرم افزار

 خالقیت  و نو آوري   

 آشنایی با پردازش اینترنتی وابزارهاي کاربردي تحت وب

 اخالق در پژوهش 

 هاي بالینی آشنایی با کارآزمایی 

 آشنایی با دستاوردهاي محققین استان در زمینه گیاهان دارویی 

 آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته 

 دانش پژوهی آموزشی 

The art of presentation 

 آشنا یی با نانو تکنولوژي

 وبالگهاي اساتید  ساخت سایت و 

 معرفت افزایی: تفکرات سیاسی سه دهه اخیر  

 معرفت افزایی: تربیت اسالمی 

 جریان شناسی فکري ایران 

 جریان شناسی فکري ،فرهنگی ایران معاصر  

 SPSSآمارو 
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 1387بهمن   

 87بهمن  27تا   26

 87اسفند  12تا  10

 87اسفند 15تا13

 87اسفند  22

 88اردیبهشت  10و9

 88تیر9

 88تیر  10

 88آبان  7و6

 88دي  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



 علم سنجی  ،رشد علم وسرقت علمی  

 بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن کریم 

 احکا م پزشکی 

 مهارتهاي ارتباطی ومشاوره 

SPSS 

 ضیافت اند یشه  

 و پدافند غیرعامل جنگ نرم  

 آموزش الکترونیك

SPSS پیشرفته 

 کارگاه روش تحقیق کیفی و مصاحبه کیفی 

 کار گاه مقاله نویسی انگلیسی 

 کارگاه ثبت بیماري ها 

 با دانشجو ط ومشاوره ارتبا کارگاه

 کارگاه اخالق حرفه اي 

 کارگاه روشهاي فرزند پروري 

 آموزش مجازيمبانی کارگاه 
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  89اسفند  19

 90ارد یبهشت   15

 90اردیبهشت  25

 90اردیبهشت  1

 90خرداد  19

 90مرداد 

 1390تیر 

 1390آبان 

 1391تیر 

 1396اردیبهشت 

 

 

 

 

  396دي 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

 - 97/  15/8 هم اندیشی اساتید) پرسش و پاسخ با مسوول دفتر نهاد رهبري در دانشگاه( 

آشنایی به دستاوردهه و ظرفیت هاي موجود استان در راستاي حمایت از تولیدات ملی 

 بازدي از شرکت دانش بنیان خرمان 
25/4/97 - 



 

 

 

6/4   اختراع فکري مالکیت کارگاه / 97  

7/4   برند تجاري عالئم ثبت کارگاه / 97  

اعتیاد  کارگاه  2/11 / 97  

16/12   بالینی هاي 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   

23/7/97  کی کلینیکال بالینی پایگاه آموزش کارگاه   

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

23/10/97  ارتقا نامه آیین کارگاه   

  8/12/97  الکترونیکی محتواي تولید استانداردهاي آموزشی کارگاه

  FATF 5/9/98وCFTلوایح چهار گانه پیشنهادي سند 

  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 هاي تحقیقاتی 

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

 وتعاملی(
25/4/98  

  26/4/98 اخالق حرفه آي

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

  15/7/98 آموزش صالحیت بالینی مدرسان پرستاري 

  ISI 2/11/98داوري تخصصی مقاالت 



 

 نام دوره فیرد
 محل

 یبرگزار

 تیفعالانجام  خیتار

 خیتارتا  از تاریخ

1  
 یدانشگاه علوم پزشک مفاهیم کاربردی قرآن در زندگی 

 لرستان

4/4/1399 4/4/1399 

2  
 یدانشگاه علوم پزشک تبیین بیانیه گام دوم انقالب 

 لرستان

31/4/1399 31/4/1399 

3  
 یدانشگاه علوم پزشک طب اسالمی 

 لرستان

6/5/1399 6/5/1399 

4  
 یدانشگاه علوم پزشک الزامات برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی 

 لرستان

1/6/1399 1/6/1399 

5  
 یدانشگاه علوم پزشک معضالت و مشکالت استان و دانشگاهبررسی 

 لرستان

5/8/1399 5/8/1399 

6  
فرهنگستان علوم  از منظر قران وعترت تیجمع

 هللا( هی)بقیپزشک
27/8/1399 27/8/1399 

7  
 یدانشگاه علوم پزشک مدیریت فضای مجازی در خانواده 

 لرستان

2/9/1399 2/9/1399 

8  
 یدانشگاه علوم پزشک یریشگیپ یسطوح و وراهکارها نگ،یبول بریسا

 لرستان
10/9/1399 10/9/1399 

9  
 یدانشگاه علوم پزشک وحدت حوزه و دانشگاه 

 لرستان

25/9/1399 25/9/1399 

10  
)نشست ماهانه  یمجاز یدرفضا یحرفه ا رفتار

 (یمجاز یاخالق در فضا
 یدانشگاه علوم پزشک

 تهران
29/10/1399 29/10/1399 

11  
 یدانشگاه علوم پزشک  ترجمه و تفسیر آیات مربوط به سالمت 

 لرستان
30/10/1399 30/10/1399 

12  
ی دانشگاه علوم پزشک کارگفت تربیتی قرآن در سالمت رفتاراجتماعی 

 بوشهر

6/11/1399 6/11/1399 

13  
 یدانشگاه علوم پزشک یرخداد کرونا بر سبک زندگ ریتاث

 لرستان
7/11/1399 7/11/1399 

14  
 یدانشگاه علوم پزشک نیدر بال یآموزش اخالق حرفه ا یها روش

 لرستان
14/11/99 14/11/99 

15  
عوامل موثر بر صداقت علمی در آموزش های 

 مجازی 

 یدانشگاه علوم پزشک

 تهران

27/11/99 27/11/99 



16  
 یدانشگاه علوم پزشک 3 یاسالم تیو ترب میتعل

 لرستان
25/11/1399 29/11/1399 

17  
و الزامات  یاصول اخالق ،یکالس مجاز تیریمد

 (یفرهنگ ازیامت یآن)دارا
 یدانشگاه علوم پزشک

 لرستان
30/11/99 30/11/99 

18  
 یدانشگاه علوم پزشک سبز تیریمد

 لرستان
16/12/1399 16/12/1399 

19  
 یدانشگاه علوم پزشک بزرگداشت روز معلم وروز قدس

 لرستان

16/2/1400 16/2/1400 

20  
 یو معنو یعلم یاخالق یو چالش ها نیجن یغربالگر

 آن 
 یدانشگاه علوم پزشک

 لرستان
8/2/1400 9/2/1400 

21  
 یدانشگاه علوم پزشک در قاب رسانه  انتخابات

 لرستان
19/2/1400 19/2/1400 

22  
 یدانشگاه علوم پزشک منطقه  ندهیو آ یمقاومت مردم ن،یفلسط تحوالت

 لرستان
27/2/1400 27/2/1400 

23  
 یدانشگاه علوم پزشک  نیدر بال یآموزش اخالق حرفه ا یها روش

 لرستان
19/3/1400 19/3/1400 

24  
 یدانشگاه علوم پزشک اصلحانتخاب پر شور و حضور

 لرستان
10/3/1400 10/3/1400 

25  
فرهنگستان علوم  قران  دگاهیاز د نیشاخص مسئول یژگیو

 کیپزش
20/3/1400 20/3/1400 

26  
همایش ملی قرآن ، عترت و سالمت یادواره شهداي 

 سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

16 

/11/1399 
17/11/99 

 دوره مقدماتی تدبر در قرآن مجید   27
 یدانشگاه علوم پزشک

 لرستان
1399  

 

 نام همایش، کارگاه یا دوره

 برگزاری خیتار

 محل برگزاری 

 تا از

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3/4/99 3/4/99 کارگاه آنالین الک بوک

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 10/4/99 10/4/99 آموزش سامانه فرادید)آزمون های مجازی کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14/4/99 14/4/99 (آموزش سامانه فرادید )آزمون های مجازی کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 16/4/99 16/4/99 کارگاه آنالین تدریس اثربخش مقدماتي



کارگاه مجازی ؛ آموزش ماژول خودآزمون ) آزمونهای تشریحي( 

 سامانه نوید 

18/4/99 18/4/99 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 24/4/99 24/4/99 کارگاه آنالین روش تدریس پیشرفته

مستندسازی فعالیتهای دانش کارگاه آنالین طراحي، تدوین و 

 پژوهي
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14/5/99 14/5/99

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 5/6/99 5/6/99 ارزیابي دانشجو و آزمونهای الکترونیک 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان COVID-19 27/6/99 27/6/99 های کنترل بیماریاپیدمیولوژی و سیاست

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان STATA 3/7/99 3/7/99 افزارهاي زمانی منقطع با استفاده از نرمسريتحلیل مطالعات 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7/7/99 7/7/99 آشنایی با اتوماسیون اداري و صفحات شخصی و اعتباربخشی موسسه اي

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 9/7/99 9/7/99 اعتباربخشی آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 24/7/99 14/7/99 دوره کوتاه مدت آموزش مجازي

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان Mendeley 22/7/99 22/7/99 آموزش نرم افزار مدیریت منابع

، نیماد و ستاد توسعه علوم و   NIHطراحی و پروپوزال نویسی با فرمت 

 فناوري هاي شناختی 
 علوم پزشکی لرستان دانشگاه 2/8/99 30/7/99

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 18/8/99 18/8/99 (OSCE)آموزش آنالین آزمون هاي صالحیت بالینی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 19/8/99 19/8/99 (PMP) و (KF)آموزش آنالین آزمون هاي صالحیت بالینی

 پزشکی لرستاندانشگاه علوم  21/8/99 21/8/99 اخالق در انتشار آثار پژوهشی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 21/8/99 20/8/99 بین الملل سازي آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 13/9/99 13/9/99 آموزش آنالین آیین نامه هاي اداري و استخدامی اعضاي هیات علمی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 15/9/99 15/9/99 مالکیت فکري و نوآوري با رویکرد ثبت اختراع 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 16/9/99 16/9/99 (پروپوزال نویسی براي طرح هاي محصول محور)طرح هاي فناورانه

آشنایی با فرایند ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان، معرفی برنامه هاي 

 حمایتی از این شرکت ها
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 19/9/99 19/9/99

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 22/9/99 22/9/99 معرفی سامانه منبع یاب

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان Stata 23/9/99 23/9/99 آموزش نرم افزار تحلیل داده

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 27/9/99 27/9/99 انتخاب ژورنال مناسب براي چاپ مقاالت

 دانشگاه  فرهنگیان استان لرستان 27/9/99 27/9/99 روش تحقیق کیفی  

 Content مقدمات روش تحقیق کیفی و تحلیل محتواي کیفی

Analysis 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1/10/99 1/10/99



 دانشگاه علوم پزشکی لرستان Grounded Theory 4/10/99 4/10/99 تئوري زمینه اي

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی  9/10/99 9/10/99 ترجمان دانش 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 20/10/99 20/10/99 برنامه ریزي درسی و طرح درس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 22/10/99 22/10/99 مدیریت و رهبري آموزشی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 18/10/99 18/10/99 (روش تحقیق پدیدارشناسی)فنومنولوژي

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 27/10/99 27/10/99 کرونا و اختالالت روانی

کارگاه ارتقاء کیفیت محتواهاي الکترونیك، منطبق با استانداردهاي 

 موکس ملی آرمان
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1/11/99 1/11/99

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 9/11/99 9/11/99 آشنایی با مبانی مطالعات مرور سیستماتیك

Minorities Diminished Returns:ANovel Explanation 

for Health Inequality Research 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 9/11/99 9/11/99

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 16/11/99 16/11/99 رویکردهاي تحلیل داده ها در مطالعات کیفی 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 16/11/99 16/11/99 تئوري تحلیل مقایسه اي داده ها در نسخه هاي مختلف گراندد

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان Mixed method 16/11/99 16/11/99 مطالعات تلفیقی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 21/11/99 21/11/99 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 28/11/99 28/11/99 روشهاي ارزشیابی دوره هاي آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 30/11/99 30/11/99 روش تحلیل محتوا استقرایی و قیاسی  -تحلیل محتوا

آشنایی با تکنیك هاي جستجوي مطالعات نظامند و مبتنی بر شواهد در 

 پایگاههاي اطالعاتی
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 4/12/99 4/12/99

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 18/2/1400 18/2/1400 19کووید  بیماري مدیریت وبینار 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 18/2/1400 18/2/1400 19کووید  آموزشی وبینار 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 29/2/1400 29/2/1400 آشنایی با سامانه جامع آنالین ارزشیابی اساتید

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 13/3/1400 13/3/1400 تحلیل داده هاي کیفی در گراندد تئوري 
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  2/5/99 2/5/99 پنجمین  جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار 

 

 نام دوره فیرد
 محل

 یبرگزار

 تیفعالانجام  خیتار

 خیتارتا  از تاریخ

  1400 /5/ 20  امر به معروف و نهی از منکر میراث امام حسین ع    1

  1400 /9 /28  آموزش مفاهیم نهج البالغه   2

3  
سلسله نشست هاي مباحثه و پرسمان اعتقادي و 

 شبهات مربوط به آن 
 1/4/ 1400 30/9/1400 

  1400 /11 /25  جهاد تبیین ، بررسی دستاوردهاي انقالب اسالمی   4

  1401 /20/1  روزه درمانی   5

  6/11/1400  2تربیت جنسی کودکان   6

  17/6/1400  تحوالت سیاسی و نظامی در افغانستان   7

  10/8/1400  تحلیل تحرکات اخیر جمهوري آذربایجان  8

  7/7/1400  مهدویت و تمدن غرب   9

  15/9/1400  تربیت جنسی کودکان   10

11  
بررسی علل نشست هاي هم اندیشی استانی : 

 مناقشات بین ایران و آذربایجان
 13/7/1400  

  21/11/1400  نشست هاي هم اندیشی استانی : جهاد تبیین   12

13  
نشست هاي هم اندیشی استانی :تحلیل و بررسی 

 طرح ساماندهی فضاي مجازي 
 13/12/1400  

  27/7/1400  نقد و نقادي جامعه کنونی از منظر شهدا  14

15  
گروه  قرآن و عترت در نظام چهارمین همایش 

 سالمت : تاثیر ارتباط قرآن و عترت در نظام سالمت

دانشکده علوم 

 پزشکی ساوه 
18/6/1400  



16  

پنچمین نشست مجازي گروه  قرآن و عترت در 

نظام سالمت: نقش و جایگاه نماز در ارتقا معنویت 

 جامعه 

دانشکده علوم 

 پزشکی ساوه 
27/9/1400  

 مراقبت معنوي   17
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران 
17/5/ 1400  

 2مراقبت معنوي   18
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
16/8/1400  

19  
نسبت سالمت معنوي با سایر ابعاد سالمت ) کل 

 نگري در سالمت( 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
22/10/1400  

    اخالق   20

 اخالق حرفه ایی در حیطه علوم پزشکی   21
دانشگاه علوم پزشکی 

 لرستان
30/6/1400  

 روشهاي مقابله با تقلب در فضاي مجازي   22
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
22/6/1400  

 اخالق در فناوري ارتقاء دهنده یادگیري   23
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
30/3/1400  

 اخالق در آموزش مجازي   24
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
26/2/1401  

 اخالق در تکنولوژي آموزشی   25
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
16/12/1400  

 اخالق در هوش مصنوعی   26
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
25/11/1400  

 عملکرد اخالقی در تدریس مجازي   27
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
27/10/1400  

 یدانشگاه علوم پزشک اخالق در فضاي مجازي   28

 تهران
29/9/1400  

 یعلوم پزشک دانشگاه سرقت ادبی و راهکارهاي پیشگیري از آن   29

 تهران
3/7/1400  



30  
مشارکت در بیست و ششمین جشنواره قرآنی 

 هدهد 

دانشگاه علوم پزشکی 

 لرستان
  

  1400/6/31  اخالق حرفه ایی در حیطه علوم پزشکی  31

  1400/9/29  اخالق در فضاي مجازي  32

  1400/3/30  دهنده یادگیرياخالق در فناوري ارتقاء   33

  1400/6/22  روشهاي مقابله با تقلب در فضاي مجازي  34

  1400/10/27  عملکرد اخالقی در تدریس مجازي  35

36  
  1400/2/5  فلوچارت و دیاگرام ترسیم Visio افزار نرم آموزش

37  
 ,Scopus, ScienceDirect با کار نحوه

ScienceDirect Topics_userCertificates 

 1401/3/17  

38  
 انکولوژی پرستاری سازمانی و علمی ساختار ایجاد.

 ایران در

 1400/10/30  

39  
  1400/7/25  ایمنی سیستم و تغذیه

40  
 اساس بر یادگیری بر موثر شناختی عصب مسیرهای

 انگیزسی های مولفه و بازی

 1400/8/30  

41  
  1400/5/6  هیجانی هوش افزایش های تکنیک

42  
  1400/9/10  عملیاتی برنامه تدوین استانداردهای

43  
  1401/4/15  بالینی آموزش

44  
  1400/7/28  ......پزشکی علوم در سازی واره بازی

45  
 علمی هیئت اعضای سنجی علم پروفایل ویرایش

 ساالنه ارزشیابی و ارتقا جهت ضرورتی

 1401/2/19  

46  
  1400/8/19  سازی واره بازی کاربرد

47  
 و ازدواج کاهش علل بررسی ازدواج شناسی آسیب

 طالق افزایش

 1400/11/10  

48  
  1401/2/6  اساتید ارزشیابی آنالین سامانه با آشنایی

49  
  1401/11/3  دانش ترجمان



50  
  1400/7/12  مجازی آموزش مدت کوتاه دوره

51  
 فرایند نگارش نحوه و آموزشی پژوهی_انشد

 1پژوهانه_دانش

 1401/3/24  

 

 ها مجوز و ها تأییدیه

 : جوایز و افتخارات

 شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد پرستاري  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی شهید بهشتی   -

 1387پرستار نمونه دانشکده پرستاري مامایی خرم آباد  -

 

 1384آباد پرستار کارشناس شاغل دربیمارستانهاي شهیدرحیمی وشهداي خرم  :1379تا  1375ازسال : بالینی سوابق

   1380از  :تدریس سوابق 

نظریه هاي پرستاري، بررسی وضعیت سالمت کودکان،پرستاري تئوري و کارآموزي تدریس واحدهاي  -

 براي دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري کودکان  ، پرستاري کودکان در حوادث و بالیا شیرخوارگی

 تدریس واحد روش تحقیق دانشجویان کارشناسی پرستاري  -

 تدریس کارگاه پدافند غیرعامل و بیوتروریسم  دانشجویان کارشناسی پرستاري  -

 تدریس واحد زبان تخصصی دانشجویان کارشناسی پرستاري  -

لم، کودک بیمار، بهداشت مادران و نوزادن، پرستاري کودکان سار آموزي و کارورزي اتئوري و ک تدریس واحدهاي -

 براي داشجویان کارشناسی پرستاري و فن پرستاري )عملی( 

واحدهاي تئوري و کار آموزي و کارورزي دروس بیماریهاي نوزادان و فن عملی دانشجویان کاردانی و کار شناسی  -

 ماما یی

 با کودک و خانواده ، مهارتهاي ارتباطی در بخش هاي کودکان و نوزادان ، کنترل عفونت هاي  کارگاه يبرگزار -

جهت  آشنایی با نقش مربی بالینیو  کارگاه احیاي نوزاد خش هاي کودکان و نوزادان، در ب در ایمنی کودک
 کودکان پرستاري  دانشجویان کارشناسی ارشد

 پرستاري  جهت دانشجویان کارشناسی ارشدنویسی برگزاري کارگاه پروپوزال  -

 پرستاري مامایی جهت دانشجویان کارشناسی ارشدآشنایی با فرآیند پایان نامه برگزاري کارگاه  -

-  
 

 :وآموزش ضمن خدمت آمورش مداوم برنامه های بسخنراني در  ، کارگاه برگزاری
براي گروه پرستاري ، معاونت درمان  .تدریس دربرنامه آموزش ضمن خدمت اورژانسها درخصوص تشنج دراطفال 1

 1383،اسفند

. سخنرانی در کنفرانس یك روزه گزارش نویسی  ویژه کارشناس ارشد وکارشناسان پرستاري و مامایی ،  دانشگاه علوم 2
      1386پزشکی لرستان اسفند 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان آنچه باید دریك گزارش پرستاري درج گردد، جهت تدریس  .3

  1387کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه ،معاونت درمان  شهریور   



جهت کادر پرستاري در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان  موازین اخالقی در گزارش نویسی ، تدریس  .4

 1387بیمارستانهاي تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آبان   

. سخنرانی در کنفرانس روش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاري و مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی 5

 1387لرستان   آبان  

رشناس وکارشناس ارشد پرستاري و مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آ ذر  . سخنرانی در کارگاه گزارش نویسی ویژه کا6

1387 

 1387ویژه کارشناس پرستاري ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان بهمن . سخنرانی درکنفرانس آموزش به بیمار7

در خصوص فرآیند ارتباط ، ارتباط  . تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه8

 1387کمك کننده ، مراحل ارتباط . معاونت درمان  مهر 

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

 1388تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آ ذر   

 1389،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   شهریور  . سخنرانی در کنفر انس  یك روزه آموزش به بیمار10

 1388.دبیرعلمی  برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستاري با عنوان  برقراري فرآیند ارتباط  با بیمار معاونت درمان  دي 11

ات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم . تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریق12

 1390پزشکی لرستان با عنوان اکسیژن درمانی ،تیر 

. تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم 13

 1390پزشکی لرستان با عنوان سرم تراپی ،تیر 

برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله  . تدریس در14

 1390مدنی با عنوان کارگاه فارماکولوژي، آ ذر

 1396آمورش مداوم اورژانس هاي کودکان شهر خرم آباد آبان . سخنرانی در برنامه 15

 1396خرم آباد آبان    NICUو مراقبتهاي پرستاري در  , PICUتدریس در دوره آموزشی  مراقبت هاي پرستاري در .16

بیمارستان    NICUو مراقبتهاي پرستاري در  , PICUسخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  مراقبت هاي پرستاري در . 16

 1396خرم آباد تامین اجتماعی 

بیمارستان    NICUو مراقبتهاي پرستاري در  , PICUآمورش ضمن خدمت  مراقبت هاي پرستاري در  . سخنرانی در برنامه17

 1396تامین اجتماعی درود 

 خرداد1397، بیمارستانهاي آموزشی خرم آباد مراقبت آغوشی مادر و نوزاددبیرعلمی  برنامه آموزش آمورش مداوم . 18

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

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

 97 /6 /21خرم آباد  سخنرانی در برنامه آمورش مداوم مراقبتهاي پرستاري و مامایی در اجراي آزمایشات بالینی. 21

 4/4/97خرم آباد  مه آمورش ضمن خدمت  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشزفته در اطفالسخنرانی در برنا. 22

 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 اموزي ویژه نوزادان 25

 98دیماه 30اورژانس هاي کودکان بیمارستان تامین اجتماعی . دوره باز اموزي 26

 29/3/1399.دوره باز آموزي اورژانس هاي شایع در کودکان 27

 1400جهت مدیران پرستاري   روش تحقیق. کارگاه 28

 

 اجرایي سوابق

 :  دربرگزاری همایش ها وکنگره   فعالیت

دانشگاه علوم پزشکی لرستان , برگزار کننده دانشکده پرستاري و «, بهداشت خانواده». عضو کمیته علمی همایش سراسري 1
 1380مامایی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان , «,اورژانسهاي داخلی»همایش سراسري علمی  . عضو کمیته . 2

 1382برگزار کننده دانشکده پرستاري و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان, برگزار کننده دانشکده پرستاري و «, بیماریهاي مزمن». عضو کمیته علمی همایش سراسري 3
  1383مامایی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان  گان معاونت آموزشی برگزار کنند .عضو کمیته اجرایی همایش دانشجویی منطقه اي غرب کشور،4
 1384کمیته تحقیقات دانشجویی آذرو دانشکده پرستاري و مامایی  ،

دانشگاه علوم پزشکی لرستان , برگزار کننده دانشکده «, تازه هاي پرستاري مامایی»عضو کمیته علمی همایش سراسري .5
 1386پرستاري و مامایی 

دانشگاه  يگان معاونت تحقیقات وفناوربرگزار کنند . عضو کمیته علمی سومین همایش سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی6
  1388اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایی ،علوم پزشکی لرستان 

دانشگاه علوم  گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند .عضو کمیته اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهاي  و داروهاي گیاهی 7
 1389آبان دانشکده پرستاري و مامایی  ،پزشکی لرستان 

دانشگاه علوم  گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند ، ب سنتی ودرمانهاي  و داروهاي گیاهی .عضو کمیته علمی کنگره ط8
 1389آبان دانشکده پرستاري و مامایی  ،پزشکی لرستان 

دانشگاه  گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند ، . عضو هیات  رئیسه  کنگره طب سنتی ودرمانهاي  و داروهاي گیاهی 9
 1389آبان دانشکده پرستاري و مامایی  ،کی لرستان علوم پزش

ه معاونت  برگزار کنند. عضو کمیته اجرایی  سمینار سراسري انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس اسالم 10
 1390اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تحقیقات وفناوري

ه معاونت  برگزار کنندباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس اسالم . عضو هیات  رئیسه  سمینار سراسري انط11
 1390اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تحقیقات وفناوري

 گان معاونت تحقیقات وفناوريبرگزار کنند . عضو کمیته علمی  چهارمین   کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی12
 1391اردیبهشت  دانشکده پرستاري و مامایی ،لرستان دانشگاه علوم پزشکی 
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 مقاالت خالصه چاپ و ارائه
 

 نفر اول :ملي مقاالت ارائه یا چاپ شده در همایش ها و کنگره ها.1 

،  ساله1-3مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد درمورد بعضی نیازهاي تکاملی کودکان مادرانمیزان آگاهی  بررسی .1

   ، سخنرانی 1380دانشگاه علوم پزشکی لرستان آبان ، سراسري بهداشت خانواده همایش

،  1381دانشگاه شاهد ،تهران خرداد ساله،همایش درد ، 6-12.تأثیر استفاده از موسیقی بر شدت درد ناشی از رگ گیري در کودکان  2

 پوستر

هوبر شدت درد رگ گیري در کودکان -بررسی مقایسه اي تاَثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقی و تکنیك تنفس منظم هی.3

 ،سخنرانی 1381همایش سراسري پرستاروارتقا سالمت کودکان ،تبریزآذر اولین  ساله . 12-6

کنگره مراقبتهاي پرستاري مامایی دومین ساله، 6-12هوبر شدت درد رگ گیري در کودکان -تکنیك تنفس منظم هی . تاَثیر استفاده از4

 ، سخنرانی 1381،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران بهمن 



پانزدهمین همایش اولین همایش پرستاري کودکان همزمان با  درصد ، 100درصد( به جاي اکسیژن  21.استفاده از هواي اتاق )اکسیژن 5

 ،سخنرانی  1382بین المللی بیماریهاي کودکان ،تهران مهر

.  استفاده از هواي اتاق بجاي اکسیژن در احیاء نوزادان ، همایش سراسري اورژانس هاي داخلی  ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد 6

 ،سخنرانی1382اردیبهشت   24لغایت  23، 

،دانشگاه علوم پزشکی  تران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائی خرم آباد،هشتمین کنگره تغذیه ایران .بررسی نیازهاي آموزشی دخ7

 ،پوستر   1383شهریور ایران وانجمن تغذیه  ،تهران  ،
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، ارتقا روشهاي ارتقاء فرآیندهاي بالینی در بخش هاي کودکان ونوزادان، ، کاربرد نظریه هاي پرستاري در مراقبت کودکانبیماري هاي مزمن
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