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 دا خ انمهب 

  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در 

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 1401مهر  آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

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

 1401آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، 

  راهنما، مشاور()عنوان، پایان نامه                   

 تبیین فرآیند مواجهه مدیران پرستاری با غفلت پرستاران در مراقبت بالینی و ارائه مدل -

 هللا احمدیاستاد راهنما: دکتر فضل -

 مشاور: دکتر افسانه صدوقی اصل، دکتر مجتبی ویسمرادیاستاد  -

 

  عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی() ارشد کارشناسی .2

 1391 مامایی، و پرستاری دانشکده تهران، پزشکیواحد  آزاد دانشگاه (،جامعه بهداشت گرایش( مدیریت پرستاری

 زینب خدایاری مطلق: نام و نام خانوادگی

 استادیار  :مرتبه علمی

 lums.ac.ir@.zriiaakhod  ایمیل:

 64-06633120156 تلفن: 

 64-06633120156فکس: 

 آباد دانشکده پرستاری و مامایی خرم -دانشگاه علوم پزشکی لرستان آدرس:
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 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 1391 سال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه مدیران در آفرین تحول رهبری سبک و فرهنگی هوش ارتباط تعیین -

 الزمانی استاد راهنما: دکتر محمد صاحب -

 استاد مشاور آمار: دکتر حجت اله فراهانی -

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 1386پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، 

 

  و کارگاه هاشرکت در دوره های آموزشی 

 -تهران -موضوع: مدیریت بحران در حوادث و بالیا -چهارمین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت درحوادث و بالیا -

  25/09/1388 -ایران

 1393 -ایران -تهران -هوش اعتبار بخشی در بیمارستانموضوع:  -یازدهمین کنگره اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی -

 27/09/1399 -مدرس تیبرت گاهدانش دانشجویي کمیته تحقیقاتبرگزار کننده:  -پیشرفته سرچ -

دفتر توساااعه آموزش دانشاااکده مدیریت و اطالع رساااانی برگزار کننده:  توانمندساااازی اسااااتید اتفکر انتقادی، تفکر خال (، -

 13/10/1399  -پزشکی و قطب علمی سالمت ایران

 25/10/1399 -مدرس تیبرت گاهدانش پرستاری دانشجویيانجمن علمی برگزار کننده:  -گلیسيان نویسي مقاله وبینار -

 03/1400 /13 -دانشکده پرستاری و مامایی تهرانبرگزار کننده:  -تئوری گراندد در کیفی هایداده لتحلی -

-  

 ها أییدیه ها و مجوزت 

 افتخارات و جوایز 

  1384سال  -مامایی و پرستاری دانشکده لرستان، پزشکی علوم دانشگاه نمونه دانشجوی -

 دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد  -

 دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری دانشکاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران  -

 1393پرستار نمونه استانی سال  -

  93-1392سال بیمارستان ابن سینا نورآباد  –پرستار نمونه شهرستان  -

کسب تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم بزشکی لرستان بخاطر برگزاری چهارمین دوره انتخابات نظام برستاری سال  -

1394 

بیمارستان ابن سینا به مناسبت خدمت رسانی به ارباب  کسب تقدیر نامه و تشویقی های متعدد از رؤسای شبکه بهداشت و -

 جان بیماران بخصوص مادران باردار رجوع و کمک در نجات

- ... 
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 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 بیمارستان ابن سینا نورآباد لرستان  -درگردش  –: کارشناس پرستاری طرحی 1387تیر  -1386شهریور  -

 بیمارستان ابن سینا نورآباد لرستان  -سوپروایزر آموزشی -پرستاری  پیمانی:  کارشناس 1389فروردین  -1387تیر  -

 بیمارستان ابن سینا نورآباد لرستان -سوپروایزر درگردش   -: کارشناس پرستاری  پیمانی1389-1392 -

 لرستانبیمارستان ابن سینا نورآباد   -سوپروایزر آموزشی -: کارشناس پرستاری  پیمانی1392-1393 -

 بیمارستان ابن سینا نورآباد لرستان -سوپروایزر درگردش   -: کارشناس ارشد پرستاری  رسمی1393-1401 -

 در مقاطع زیر(وابق تدریسس ( 

 - تخصص  .1    

  کارشناسی ارشد.2    

 1401 دومنیمسال   –پرستاری خرم آباد دانشکده  -ارشد کارشناسیمقطع   -تئوریها و الگوها کارآموزی -

  کارشناسی .3    

  1390 –خرم آباد  و مامایی دانشکده پرستاری -کارشناسیمقطع  –عرو  های قلب و اورژانسپرستاری  کارآموزی -

  1390 –خرم آباد  و مامایی دانشکده پرستاری -کارشناسیمقطع  –(ارتوپدی اواحد1پرستاری بزرگساالن و سالمندان  -

نیمسال سوم  -دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی پلدختر -کارشناسیمقطع  – 3و  2و  1جامعه  سالمت پرستاری -

 (تدریس تئوریا  1394-1393-1392سال های  

نیمسال  -دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی پلدختر -کارشناسیمقطع  -برای پرستاراصول و مبانی اپیدمیولوژی  -

 (تدریس تئوریا  94-93-92سوم سال های  

نیمسال   –دانشکده پرستاری خرم آباد  -کارشناسیمقطع  –(داخلی هایاورژانسا 3بزرگساالن و سالمندان  کارآموزی -

 1400سوم 

پرستاری خرم دانشکده  -کارشناسیمقطع  (داخلی ICU ، نرولوژی،انروسرجری 4 بزرگساالن و سالمندان کارآموزی -

 1401اول نیمسال   –آباد 

 1401اول نیمسال   –دانشکده پرستاری خرم آباد  -کارشناسیمقطع  پرستاری،مهارتهای اصول و  کارآموزی -

 دومنیمسال   –پرستاری خرم آباد دانشکده  -کارشناسیمقطع  -(ENT نرولوژی،ا 4 بزرگساالن و سالمندان کارآموزی -

1401 

 1401 دومنیمسال   –پرستاری خرم آباد دانشکده  -کارشناسیمقطع  -(گوارشا 1 بزرگساالن و سالمندان کارآموزی -

 (یتئور سیتدرا 1401وم دنیمسال   –دانشکده پرستاری خرم آباد  -کارشناسیمقطع  -1ه جامع سالمت پرستاری -

 کاردانی .4    
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نیمسال سوم سال  -دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی پلدختر -دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی -بهداشت عمومی -

 (تدریس تئوریا  1393و  1392های  

 

 (محل و زمان کارگاه )عنوان ،رگزاری کارگاه ب 

 1395- 1387 های سال طی بیمارستان در شده برگزار آموزشی کارگاههای مجموعه در تدریس 

 طی سنوات خدمت: ابن سینا نورآباد  بیمارستان درمان کادر  پرسنل ی زیر برایآموزش کارگاههای برگزاری 

 1388 -یپرستار در اخال  کارگاه  -1

 (1391و  HIV-AIDS )1388 استاندارد احتیاطات کارگاه -2

 1388 بیمار با ارتباط کارگاه -3

 1388 بیمار به آموزش کارگاه -4

  1N1H - 1388آنفلوانزا کارگاه -5

 1391 -درمانی کارگاه مایع -6

 1392 -1391 -1390 -نوزاد احیاء کارگاه -7

 1393 -1392 -1390 -یبالین حاکمیت کارگاه -8

 1393 -1390 -پرستاری فرآیندکارگاه  -9

 1393 -1392 -1391 -1390 -نویسی گزارش هایکارگاه مهارت -10

 1393و  1392 اعتباربخشی کارگاه -11

 1393-1392خطر کارگاه مدیریت  -12

 1394درمانی  کارگاه مایع -13

 ( 1398 -1388گزارش نویسی ا کارگاه -14

 (1392-1390-1389اخال  ا کارگاه -15

 (1395-1394ارتهای برقراری ارتباط امهکارگاه  -16

واحد  –دانشکده مجازی آل یاسین  -وابسته به جهاد دانشگاهی -2دریس مجموعه سرفصلهای دوره فوریت پزشکی درجه ت -17

 1393-شهرستان دلفان 

 1394  -تزریقات و کمکهای اولیه در واحد کانون فرهنگی تربیتی پیام شهرستان دلفان –امداد و نجات تدریس دوره  -18

  -واحد آموزش بالینی -دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد -کارگاه هموویژیالنس برای دانشجویان پرستاری -19

06/07/1401 

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

 1392-1388سال از تیر  5بمدت   دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان آموزشی سوپروایزر -

  1390- دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان بالینی حاکمیت واحد مسئول -
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 1390- دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان بیمار ایمنی برنامه پاسخگوی و مسئول -

   کنون تا 1388 سال از دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان بالینی سوپروایزر -

 1392و 1388 دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان راهبردی کمیته عضو -

  کنون تا 1388 سال از دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان ، بحران کمیته و چارت عضو -

 92-1390  دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان اجرایی مدیریت تیم عضو -

 1391 – دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان  بالینی حاکمیت برنامه ریسک مدیریت محور RCA گروه عضو -

- Bed Manager  92-1391-ن دلفا سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان 

  1391- دلفان سینا ابن تختخوابی 96 بیمارستان بیمار ایمنی برنامه پاسخگوی و مسئول -

 92-1391 –عضو تیم مدیریت خطر بیمارستان در برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها   -

 1390همکاری با دفتر پرستاری در برگزاری دو دوره طرح مانور بحران در قالب بیمارستان صحرایی در شهرستان دلفان  -

  1392و 

 عضو بسیج جامعه پزشکی شهرستان  -

 1394 –عضو تیم هسته آموزش برنامه تربیت کارشناسان مراقبت سالمت شبکه بهداشت شهرستان دلفان  -

 1394-رگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری شهرستان دلفان جانشین رییس هیئت اجرایی ب -

 

  سوابق پژوهشی 

   1383د اسفن ، آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده ، مزمن بیماریهای سراسری همایش اجرایی کمیته دانشجویی عضو -

 و پرستاری دانشکده عفونی، های بیماری عنوان با کشور غرب ای منطقه دانشجویی همایش اجرایی کمیته دانشجوییعضو -

 1384  آذر آباد، خرم مامایی

  1386-1385  ، آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته دبیر -

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 ، کشور غرب ای منطقه دانشجویی همایش –ایدز و (HIV) انسانی ایمنی نقص ویروس عفونت روانشناختی های جنبه .1

 .1384 آذر 10 -، ارائه بصورت سخنرانی لرستان پزشکی علوم دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده ، عفونی بیماریهای
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 دانشکده پرستاری دوم ترم دانشجویان در بالینی تجربه روز اولین در آن با مقابله های شیوه و زا تنش عوامل بررسی  .2

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و بهداشت دانشکده دانشجویی همایش – 1384 سال در آباد خرم مامایی و پرستاری

 .1384 اسفند 22 ، یارائه بصورت سخنران -لرستان 

 دانشجویی همایش – 1384 تحصیلی سال در آباد خرم شهر ابتدایی مدارس در توزیعی شیر مصرف ضعیت و بررسی  .3

 .1384 اسفند 22 ،  ارائه بصورت پوستر -لرستان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و بهداشت دانشکده

 انگلیسی               

 

1. Defining the Association between Cultural Intelligence and Transformational Leadership 

Style Among Managers, American Journal of Scientific Research, Issue 85-Feb 2013; Pp: 47-

55 

2. Professional protection as the strategy of nurse managers to deal with nursing negligence,   (in 

press) 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

بررسی عوامل تنش زا و شیوه های مقابله با آن در اولین روز تجربه بالینی در دانشجویان ترم دوم پرستاری دانشکده پرستاری و  -

 1384دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  "بهداشت جامعه" همایش دانشجوییآباد، مامایی خرم

 (سخنرانیا

دانشکده  "بهداشت جامعه" ، همایش دانشجویی1384آباد در سال در مدارس ابتدایی شهر خرم بررسی وضعیت مصرف شیر توزیعی -

 (پوسترا 1383بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

 

 

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 تحلیل محتوا  -سالمت جامعه -مدیریت پرستاری -ارایمنی بیم -

 کتب 

 1397 -نی، انتشارات سنجش و دانشینب خدایاری مطلق، حجت اله فراهاز ؛آفرینهوش فرهنگی، نردبان مدیران تحول -

 (تألیفا
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زینب زاده و دیقه جهانیان، ترجمه: منصوره حسنص ترجمه: تر،ایمن سالمت مراقبتوینسنت. چالرز، آمالبرتی. رنه.،  -

 1398، انتشارات جالیز، مطلقخدایاری 

ترجمه:  امرور محتوا همراه با سؤاالت کاربردی(، های پرستاریمبانی مراقبتوجنت، باربارا ای. ویتال، یپاتریشیا ام. ن -

 1399 انتشارات جامعه نگر،  -، زهرا محمدی، صدیقه جهانیان و زینب ابوالحسنی دورنکالهیزینب خدایاری مطلق

زینب خدایاری و ارب اخالصه مباحث(؛ نسترن پورخورشیدی، فاطمه بیابانی، زهرا محمدی و مبانی پرستاری کوزیر  -

 1401، انتشارات آرتین طب، مطلق

-  

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)داور مجله پژوهش پرستاری ایران /  -

 داور فصلنامه مدیریت پرستاری -

 عضویت در مجامع 

 سازمان نظام پرستاری ایران  -

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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