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 داخ انمهب 

 : سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

http://sci.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=12911 

 

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 1401دی آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

  پایان نامه      

 فارغ التحصیلیسال  استاد مشاور استاد راهنما رشته عنوان

 دکتر هومان منوچهری آموزش پرستاری یدر پرستار یکیآموزش الکترون

ناهید ظریف دکتر 

 صناعی

مالحت نیک دکتر 

 روان

 علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

1398 

 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه    : ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .2

 سال فارغ التحصیلی استاد مشاور استاد راهنما رشته عنوان

 شهین رئوفی نام و نام خانوادگی: 

 استادیار  :مرتبه علمی

 raofi.sh@lums.ac.ir  :اکادمیک ایمیل

  06633120140      تلفن:

 06633120140    فکس:

 خرم آباد ییدانشکده پرستاری و ماما کمالوند، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ،خرم آباد    آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی گیالن در مورد مرگ ومردن

 آموزش پرستاری           

 جراحی( –گرایش داخلی 

زهرا سرکار خانم 

 منجمد

دانشگاه علوم   -------

 1374 پزشکی گیالن

 

 علوم پزشکی شیراز -1370 پرستاری کارشناسی  دانشگاه، سال فارغ التحصیلی() عنوان رشته،  کارشناسی .3

 و کارگاه ها یآموزش یشرکت در دوره ها .4

 یارتقاء مرتبه علم ندیو فرا نامهنییبا آ ییشناآ  

 یو ارتباط درمان ارتباط   

 زیالید یدر بخش ها یپرستار یمراقبتها اصول  

 و طرح درس یدرس یزیربرنامه  

 یزیالید مارانیدر ب هیتغذ  

 شرفتهیپ سیتدر روش  

 یمقدمات سیتدر روش   

 یآموزش یهادوره یابیارزش یهاروش   

 کت در دوره های آموزشی و کارگاه های با فناور افتهیارتقائ  یریادگی 

 ........... 

  

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

  1398کسب رتبه برتر در جشنواره مطهری دانشگاه 

 1382 ینمونه کشور یمرب  

  مربی نمونه دانشکده 

  سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 10 سال 

http://sci.lums.ac.ir/
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 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

     2.1379 -1394   سال از آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده علمی هیأت عضو و مربی : کارشناسی ارشد 

   1394استادیار:  از 

  

  کارگاه()عنوان ،محل و زمان برگزاری کارگاه 

 1400/8/17 یمجاز یتباط و ارتباط درمانار    

 1400/7/23 1400/7/17 یحوزه معاونت بهداشت 1400 زیالید یدر بخش ها یپرستار یمراقبتها اصول  

 1400/11/4 1400/9/29 حوزه معاونت درمان یزیالید مارانیدر ب هیتغذ  

  اتمام( )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع وسوابق اجرایی 

 1400   سال مامایی و پرستاری دانشکده فنون و اصول تکیفی ارتقاء کمیته مسول  

 1389 مامایی و پرستاری دانشکده آموزشی شورای عضو 

 1393 پرستاری کارشناسی دانشجویان تحصیلی راهنمای استاد 

 لرستان در گیاهی های دارو و تلفیقی های درمان سنتی، طب کنگره اجرایی و علمی کمیته عضو 

  1401مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی سال 

  1400پرستاری از سال  8مسئل برگزاری آزمون صالحیت بالیینی دانشجویان ترم 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 1380عمل سزارین در سال بررسی تاثیر شیاف ایندومتاسین بر مقدارمصرف مخدر بعد از  .1

 1381درپرستاران شاعل در بیمارستان الیگودرز IgAبررسی تاثیر استرس بر میزان  ترشح  .2

 1382بررسی سطح سرمی آهن در بیماران کرونری بدون ریسك فاکتور واضح .3

 1386بررسی دیدگاههای اعضای هات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد فرم الف  .4

 1386ایاعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد فرآیند وشیوه ارزشیابی بررسی دیدگاهه .5

http://sci.lums.ac.ir/
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 90-1389تاثیر روش تدریس کارآهی گروهی بر تفکر انتقادی، اعتماد بنفس و رضایت دانشجویان در سال  .6

 1390های آموزش بالین موثر بررسی دیدگهای مربیان ودانشجویان پرستاری و مامائی در مورد شاخص .7

 1390بررسی نگرش اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد آموزش الکترونیکی در .8

 1390دیدگاههای دانشجویان پرستاری ومامائی ومربیان درمورد خطاهای داروئی در سال  .9

 ICUتاران بر دانش و عملکرد پرس التوریوابسته به ونت یاز پنومون یریشگیپ ینیبال یآموزش راهنما ریتاث یبررس .10

 رازیدانشگاه ش

بر دانش و عملکرد پرستاران در بخش  التوریوابسته به ونت یاز پنومون یریشگیپ ینیبال یآموزش راهنما ریتاث یبررس .11

 ژهیمراقبت و

بخش  یبستر مارانیدر ب وکتیاز آنژ یناش یسطح تیفلب یریشگیبر پ نیریتروگلسیپماد کلوبتازول و ن ریتاث سهیمقا .12

 عصر اراک یول مارستانیب یاعصا یجراح

عروق کرونر در مرکز فوق  یوپالستیتحت آنژ مارانیدر ب نگیشنیپره کاند دهیپد یدر القا ژنیاکس ریتاث نییتع .13

 خرم آباد یمدن دیقلب شه یتخصص

 یعروق یقلب مارانیب یدانیاکس یآنت یاضطراب و شاخص ها زانیم ،یزندگ تیفیبر ک نیستئیس لیان است ریتاث .14

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

بر دانش و عملکرد پرستاران در بخش  التوریوابسته به ونت یاز پنومون یریشگیپ ینیبال یآموزش راهنما ریتاث یبررس .1

 ژهیمراقبت و

بخش  یبستر مارانیدر ب وکتیاز آنژ یناش یسطح تیفلب یریشگیبر پ نیریتروگلسیپماد کلوبتازول و ن ریتاث سهیمقا  .2

 عصر اراک یول مارستانیب یاعصا یجراح

عروق کرونر در مرکز فوق  یوپالستیتحت آنژ مارانیدر ب نگیشنیپره کاند دهیپد یدر القا ژنیاکس ریتاث نییتع .3

 خرم آباد یمدن دیقلب شه یتخصص

 یعروق یقلب مارانیب یدانیاکس یآنت یاضطراب و شاخص ها زانیم ،یزندگ تیفیبر ک نیستئیس لیان است ریتاث .4

 یسالمت یاطالعات در بحران ها یجستجو و به اشتراک گذار اسیمق ینسخه فارس یروانسنج یها یژگیو .5

 کرونا یدمیلرستان از آموزش از راه دور در اپ یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو تجارب .6

http://sci.lums.ac.ir/
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 خرم اباد یآموزش یمارستانهایدر دوران کرونا در ب ییدارو یخطاها یحسابرس .7

 کوید یماریاز ب افتگانی، با رشد پس ازسانحه  در بهبود 19 دیو بارعالئم کو اضطراب ارتباط .8

 یمراقبت تیفیک های¬قلب بوشهر بر شاخص مارستانیمراجعه کننده به ب یقلب مارانیب اژیتر ندیبهبود فرا ریتاث .9

 ام اس  مارانیدر ب یبه زندگ دیو ام تیفیبر ک PDCAچرخه  ریتاث .10

11.  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

مجله مرکز توسعه  -یپرستار انیاعتماد به نفس و عملکرد دانشجو ،یبر تفکر انتقاد یمیت ییآموزش به روش کارا ریتأث .1

 1393 -زدی

 یدر بخش جراح  وکتیاز آنژ یناش یسطح تیاز فلب یریشگیبر پ نیریسیتروگلیپماد کلوبتازول با  پماد ن ریتاث سهیمقا .2

 1392 -مجله مشهد -عصر)ع(اراک یول مارستانیمردان ب

 1389 -مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -ارزیابی اعضاء هیات علمی بر اساس طرح گالسیك دانش پژوهی .3

 1387دنا  -نقش نقشه مفهومی در آموزش پرستاری .4

 1387 -افالک –بررسی نظرات اعضاء هیات علمی در مورد فرم الف)کیفیت تدریس(  .5

 1386-مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن -دربزاق دهان درپرستاران Aتاثیر استرس بر اینموگلبوین  .6

 1385 -دانشگاه علوم پزشکی لرستان -یافته -بررسی میزان آهن در بیماران قلبی بدون ریسك فاکتور شناخته شده .7

 1382 -کاوش -تاثیر شیاف ایندومتاسین بر درد بعد از سزارین .8

 1383کاوش  -بررسی علل اندوسکپی قسمت فوقانی دستگاه گوارش .9

فصل نامه دانشکده  -بررسی نگرش دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری علوم پزشکی گیالن در مورد مرگ ومردن .10

 1378 -مامائی گیالن -پرستاری

 انگلیسی:

1.  

http://sci.lums.ac.ir/
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2. - Pre-Exposure to Normobaric Hyperoxia Has No Effect on Myocardial Injury Biomarkers 

after Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, 

http://journal.iha.org.ir/Files/Journal/41.pdf 

3. - A comparative study of teaching clinical guideline for prevention 

4. of ventilator-associated pneumonia in two ways: face-to-face and 

5. workshop training on the knowledge and practice of nurses in the 

6. Intensive Care Unit, J Adv Med Educ Prof. 2015 Apr; 3(2): 68–71. 

7. 3 - Effects of a novel seven-species probiotic against oropharyngeal bacterial    infestation in 

adult trauma intensive care unit patients. J Clin Anal Med 2017;8(suppl 4): 417-21 

8. 4-Developing an E-learning Model for Nursing Education. Journal of Clinical and Diagnostic 

Research. 2020 Jan, Vol-14(1): LC11-LC1 

9.  

  

 

 

 

 المللی بین( ب

 

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 1385مامائی خرم آباد )افالک( از سال  -داوری مقاالت مجله علمی دانشکده پرستاری - 

  1386از  لرستان پزشکی علوم دانشگاه یافته پژوهشی – علمی فصلنامه مقاالت داوری  

 مجامع در عضویت

http://sci.lums.ac.ir/
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 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت

 .....Word ، Power Point، Exce ، آماری تحلیل و تجزیه ،  SPSS از استفاده در مهارت 

 کارگاه: در شرکت

   از منظر نهج البالغه ریاخ عیوقا یررسب .1

      قرآن،جشنواره هدهد یفرهنگ برنامه .2

   یمجاز یفضا یطرح سازمانده یو بررس لیتحل .3

   افغانستان یاسیس تحوالت .4

   کودکان یجنس تیترب .5

   نیتب جهاد .6

    ییدانش افزا دوره .7

    ها و ادارات مارستانیدر ب یمعنو سالمت .8

 از منظر شهدا یجامعه کنون یو نقاد نقد .9

10. ...... 

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

