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 دا خ انم هب 

   سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وب آ

 1401/ 8/8 آخرین به روزرسانی:  

 تحصیلی و آموزشی   سوابق  

 1۳۹0-۹۵؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛ دکتری پرستاری:    )دکتری تخصصی(تخصص.1

 پایان نامه                     

 طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس حضور پرستاری   ،توسعه مفهوم                      

 اساتید مشاور: دکتر سرور پرویزی و دکتر میمنت حسینی ، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده شوریده                      

 1۳8۳-8۶جراحی؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛  -آموزش داخلی :  ارشد کارشناسی .2

 )عنوان، راهنما، مشاور( پایان نامه                    

 ی انسداد رقان ی با  ماران یبعد از عمل ب یعملکرد گوارش تاثیر عدم کابرد سوند بینی معده ای بر                     

 اعظم فاضل، اساتید مشاور: دکتر علی جنگجو و دکتر حبیب اهلل اسماعیلی استاد راهنما: دکتر                    

 1۳7۹-8۳اصفهان  ی دانشگاه علوم پزشککارشناسی پرستاری : کارشناسی .۳

 . دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی  مجازی (  4

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها  ❖

 و کسب و کار های دانش بنیان دارای گواهینامه  معتبر دوره  آموزشی انفورماتیک پزشکی، دوره آموزشی کار آفرینی  

 فاطمه محمدی پور نام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 mohammadipour.fatemeh@lums.ac.ir; mohammadipourf@gmail.comایمیل:

 0۶۶۳۳120140تلفن: 

 0۶۶۳۳120140فکس: 

 

   دانشکده پرستاری و مامایی ،  بروجرد. پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان -جاده خرم آباد ۵کیلومتر  آدرس:
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 سوابق کاری 

 1۳۹۶-1401 ییو ماما ی دانشکده پرستار اریاستاد، 8/1۳8۶/ 1از  ییای تمام وقت جغراف  ی علم ئتیه  یمرب

 ) در مقاطع زیر(سوابق تدریس ❖

 کارشناسی ارشد . 1     

 ، آموزش بالینی یپرستار  ی بان تخصصز؛روش تحقیق  ؛یجراح - یداخل  یهای ماریب  ،یپرستار  یها  هی فلسفه و نظر 

 کارشناسی  . 2     

 ، آموزش به بیمار یاخالق پرستار  ،یپرستار یزبان تخصص ژه،ی و یمراقبتها  ،یاصول و فنون پرستار ،یجراح   یدروس داخل

 

 کارگاه( )عنوان ،محل و زمان  برگزاری کارگاه     

 1۳۹7دانشگاه علوم پزشکی لرستان تابستان   ؛مدرسه تابستانه روش تحقیق

 1۳۹۶پاییز دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ؛ سقوطشگیری از پی کارگاه 

 1۳۹۶پاییز دانشگاه علوم پزشکی لرستان    ؛کارگاه پیشگیری از زخم فشاری

 1۳۹8پزشکی لرستان پاییز دانشگاه علوم ؛  ه تا پیشرفتهاز پای ECGکارگاه 

 

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

 1401مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از  -

 1۳۹۶-1401 خرم آباد  ییو ماما یدانشکده پرستار   یمعاون پژوهش -

 1401-1400لرستان عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  -

 )کسب دو عنوان اول و یک عنوان سوم در سطح دانشگاه(    1۳۹۶-1401خرم آباد  یی و ماما ی دانشکده پرستار یی دانشجو قاتیتحق تهیمسئول کم  -

 سطح دانشگاه( )کسب دو عنوان اول و یک عنوان سوم در 1۳۹۶-1401خرم آباد از   ی دانشکده پرستارمسئول انجمن علمی دانشجویان پرستاری   -

 1۳۹۶-1401 خرم آباد از دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی عضو شورای نظارت بر انجمنهای   -

 1۳۹7-۹8 لرستان؛ خرم آباد یپزشک عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  -

 1۳۹۶ خرم آباد از دانشکده پرستاری و مامایی  تحصیالت تکمیلی  عضو شورای  -

 1۳۹۶خرم آباد از   ییو ماما یدانشکده پرستار   یاخالق حرفه ا ی عضو شورا -

 1۳۹۶خرم آباد از  یی و ماما ی دانشکده پرستار ی فن پرستار ته ی عضوکم  -

 1۳۹۵-1401و  1۳88  -1۳۹0 خرم آباد یی و ماما ی پژوهش دانشکده پرستار ی عضو شورا -

 تاکنون  ۹۶و از  1۳88 -۹1خرم آباد ا یی و ماما ی آموزش دانشکده پرستار ی عضو شورا -

 1۳۹۶-1401 خرم آباد  ییو ماما ی دانشکده پرستار Interdisciplinary Journal of Acute Careزبان   ی سی مجله انگل یی اجرا ریدب  -

 1۳۹1لرستان؛ خرم آباد یدانشگاه علوم پزشک  ،یپزشک یاز خطاها  یریشگ ی پ  یکنگره سراسر   نیچهارم یی اجرا ریدب  -

 1۳۹1لرستان؛ خرم آباد یدانشگاه علوم پزشک  ،یپزشک یاز خطاها  ی ر ی شگی پ ی کنگره سراسر  نیچهارم   یعلم ته ی عضو کم -

 1۳8۹خرم آباد ییو ماما یدانشکده پرستار  یی دارو اهانیو گ  یقیتلف  یدرمانها  ،یطب سنت ی سراسر  شیهما یی اجرا ته ی عضو کم -

 1۳8۹خرم آباد ییو ماما یدانشکده پرستار   ییدارو اهانی و گ ی قیتلف  یدرمانها  ،یطب سنت یسراسر شیهما یعلم ته ی عضو کم -
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 سوابق پژوهشی   ❖

 طرح های پژوهشی ب.

 1۳۹۹و ارتباط ان برخی پیامدهای بیماران در سال  covid-19بررسی عالئم و نشانه های اولیه بیماران مبتال به  • 

 1۳۹8بررسی ارتباط بین هوش اخالقی و سبک های مدیریت تعارض دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  •

 پذیری شناختی و شیوه حل مسئله در پرستاران بخش مراقبت ویژه بررسی ارتباط نشخوار ذهنی با انعطاف • 

 تبیین اثر رهبری اصیل و اخالقی بر توانمندسازی روانشناختی پرستاران •

 ()همکار طرح( 1۳۹۶دائم )  کر یم  سیبا پ  مارانیب  یاجتماع-یروان  ی بر سازگار  یرو  یبر مدل سازگار  یمبتن  ی مداخله آموزش ر تاثی •

 ()همکار طرح( 1۳۹7)تجارب بیماران مبتال به سرطان از جستجوی اطالعات سالمت •

 ()همکار طرح( 1۳۹۶) ز ی الیتحت همود مارانیب  دیبر ترس از مرگ و ام ی رفتار یمداخله شناخت  ر ی تاث •

 (  )همکار طرح( 1۳۹۶)یسازه همدل یدرجه بند  اس یمق ی روان سنج ی ها ی ژگی و نییترجمه و  تع •

 پور  ی, فاطمه محمد دهی(. مجریان: فروزان آتش زاده شور1۳۹4)دیبر یمدل ه  کی : یتوسعه مفهوم حضور پرستار •

 پور  ی, فاطمه محمد  دهی(. مجریان: فروزان آتش زاده شور1۳۹4)یپرسشنامه حضور پرستار ی ابیو اعتبار  یطراح •

 ( 1۳۹0)وکاردیبعد از آنفارکتوس م  مارانیب  ینی بال ی ندهای و برآ یزندگ   وهیبر مدل ارتقاء سالمت پندر بر ش  یمبتن  یمداخله آموزش  ر ی تاث •

 ( 1۳۹0)یخون مرز  ی با شدت چرب مارانیو فشار خون ب ی چرب ی مکمل عصاره  هسته انگور  بر شاخصها  رکاربردی تاث •

 ()همکار طرح( 1۳۹0) یپرستار   انیدانشجو  یتفکر انتقاد  یبر حل مساله بر مهارتها  ی آموزش مبتن •

 )همکار طرح( 1۳۹0شهر خرم آباد،  یآموزش  یمارستانها یخشونت اعمال شده نسبت به پرستاران شاغل در ب   یفراوان  یبررس  ر ی تاث •

 ( 1۳88استان لرستان )  یکارکنان بانک کشاورز  یشغل یعلل فرسودگ ییشناسا •

 

 پایان نامه ها و رساله ها  راهنمایی . ج  
پرستاران    یخودتوسعه ا  یرفتارها   یانج یبا نقش م   یشغل  ر ی مس   یبر سکون زدگ  یتی شخص  یها   یژگیشغل و و  یزش یعوامل انگ   ر ی تاث  یبررس •

 1401استان لرستان در سال  یها  مارستانیشاغل در ب 

 مهارتهای مداخله مبتنی بر شواهد بر استقالل حرفه ای و معنی داری شغلی پرستاران شاغل در اورژانس بررسی تاثیر آموزش و اجرای  •

 سالمت و تاثیر آن بر رفتارهای کناره گیری و امنیت روانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان لرستان  تقاءآزمون مدل رهبری ار •

پرستاران و ارتباط آن با جو اخالقی و فرهنگ مدیریت خطای بیمارستان: مطالعه مدل یابی  بررسی رفتارهای غیراخالقی سازمان یار در   •

 معادالت ساختاری 

 در بیمارستانهای منتخب استان لرستان  ارتباط ان با حضور پرستار و فرهنگ ایمنی بیمار مراقبتهای فراموش شده پرستاری و بررسی  •

 به تشخیصهای پرستاری ترجمه و تعیین ویژگیهای روانسجی مقیاس نگرش  •

 رشد پس از سانحه در بیماران تحت دیالیز: مطالعه تلفیقی تبیینی  •

ارتباط آن سبک مدیریت مدیران و دلبستگی شغلی پرستاران  راقبتهای فراموش شده پرستاریمبررسی    • در بیمارستانهای منتخب استان    و 

 لرستان 

 س یاسکلروز پلیبه مولت  انیمبتال ی برا لیبرموبا یمبتن  یخودمراقبت - یبرنامه کاربرد  جادی جهت ا ازیمورد ن یمحتوا  ی بررس •

 در بیماران مبتال به سرطان سر و گردن  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر شواهد بر درماتیت ناشی از پرتو درمانی •

 پرستاران بخش داخلی دهی  تاثیر یادگیری ترکیبی بر میزان خطاهای دارویی مرحله ی دارو •

 بر توانمندی زنان مبتال به سرطان پستان  یگیری تلفنیپتاثیر  •
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 پایان نامه ها و رساله ها   همشاور. د  

 تجارب بیماران مبتال به سرطان از جستجوی اطالعات سالمت  •

 سالمتی   بحران  در  اطالعات گذاری اشتراک به   و جستجو  مقیاس فارسی نسخه  روانسنجی ویژگیهای ترجمه و بررسی  •

 ویژه  مراقبت های بخش در  بستری  هوشیاری سطح کاهش  با بیماران  بالینی وضعیت و هوشیاری  سطح نمره بر B1 ویتامین  تاثیر بررسی  •

 دائم   کر یم  سیبا پ  مارانیب  یاجتماع-یروان  ی بر سازگار  یرو  یبر مدل سازگار   یمبتن یمداخله آموزش ر تاثی  •

   ز ی الیتحت همود مارانیب  دیبر ترس از مرگ و ام  یرفتار  ی مداخله شناخت ر ی تاث  •

   یسازه همدل  یدرجه بند اسیمق یروان سنج   یها  یژگیو نییترجمه و  تع  •

 

 مقاالت. ه    

 فارسی             

ی رفاه ذهنی پرستاران و  رابطهبررسی   .(1۳۹7ه)شکوف ، بیرانوندشبنم ، بیرانوندمهدی محمدی پور فاطمه، صحرائی بیرانوند -

 .4۶-۵7(: 4)۳،فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی .رضایت بیماران با نقش میانجی فرسودگی شغلی

مبتال به  ماران یو شدت فشارخون ب  یچرب  یهاعصاره هسته انگور بر شاخص  ریتأث( 1۳۹۵پور  جواد. ) یپور فاطمه، چراغ یمحمد-

 ۹-1( :1) 14 ;.هیاروم ییو ماما  یشده دو سو کور. مجله پرستار یتصادف ینیبال یی خون: کارآزما  یچرب شیافزا

: یکم قاتیآگاهانه در تحق  ت یدرک رضا شیافزا  یبرا ی(. مداخالت1۳۹4) باهیسپهوند فر ال،یژ ید یپور فاطمه، عابد سع  یمحمد-

 . 8۵-71(: ۳2)۹بر مقاالت. فصلنامه اخالق پزشکی،  یمرور

بر مدل ارتقاء سالمت   یمبتن یمداخله آموزش ری(تأث1۳۹۳. )نی نادری فر مه باه،یاحمد، سپهوند فر زدییمحمدی پور فاطمه، ا-

  ییدانشکده پرستاری و ماما ابت ینوع دو. فصلنامه پرستاری د  یابتید ماران یب یزندگ وهیپندر بر ش

  ت یفیک زان یبر م یمداخله آموزش ریتأث ی(. بررس1۳۹۳محمدی پور فاطمه. ) ن،ینادری فر مه  باه،یاحمد، سپهوند فر زدییا-

دانشکده   ابت ی. فصلنامه پرستاری د۹2خرم آباد در تابستان   یاجتماع نینوع دو مراجعه کننده به درمانگاه تأم یابتید ماران یب یزندگ

 . 28-18(:  2)2زابل،  ییپرستاری و ماما

 یتحت سنگ شکن برون اندام ماران ینظرات ب ی( بررس1۳8۶مقدم پرستو. ) یپور فرزانه، کردستان یپور فاطمه، محمد یمحمد-

خرم آباد مجله افالک    ریعشا  یشهدا  مارستان یمراجعه کننده به بخش سنگ شکن ب ماران یب ESWL نی ح  یاصول درمان ت یدرباره اهم

 .  ۶۶-۵۹(: ۹و8)۳خرم آباد. ییو ماما  یدانشکده پرستار

 یبر عملکرد گوارش  یمعده ا -ین ی عدم کاربرد سوند ب  ریاهلل، تاث ب یاسماعیلی حب ،یفاضل اکرم، محمدی پور فاطمه، جنگجو عل-

 . 1۵۶- 14۹(: 22)۹، . مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد یانسداد رقان ی با  ماران یبعد از عمل ب 

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


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعمعاونت تحقیقات و فندانشگاه علوم پزشکی لرستان،  
 1401ماه آبان 

                  http://sci.lums.ac.ir                                                     066- 33120232تلفن:                  

            Email: sci@lums.ac.ir  

 انگلیسی                

• Yarahmadi  S,Ebrahimzadeh F, Mohamadipour F, Cheraghian T,  Eskini T. The Effect of Prone 

Position on Clinical Outcomes of Non-Intubated Patients with  Covid-19: A Randomized Clinical 

Trial, Cpllegian, 2022. In press 

• Toulabi T, Mohammadipour F*(corresponding author). Effects of HIS-based intervention on patient 

education process and patient satisfaction with nurses' education. BMC Research Notes. 2022 Jun 

3;15(1):198. doi: https://doi.org/10.1186/s13104-022-06046-8 . 

• Atashzadeh-Shoorideh F, Parvizy S, Hosseini M, Raziani Y, Mohammadipour F *(corresponding 

author), Developing and validating the nursing presence scale for hospitalized patients. BMC 

Nursing. 2022 Jun 2;21(1):138. doi: https://doi.org/10.1186/s12912-022-00896-0 . 

• Mousavi SL, Saki M, Mohammadipour F, Gholami M, Almasian M, Jafari Pour F. Experiences 

of Cancer Patients about Seeking Health Information: A Qualitative Study. Supportive Care in 

Cancer, 2022 Sep;30(9):7697-7704. doi: https://doi.org/10.1007/s00520-022-07210-3  

• Mohammadipour F, Kiani A, Amin A. The high potency of polymeric nanoparticles in the drug 

delivery system for hypertension treatment; A systematic review. Current Hypertension Reviews. 

2021 Sep 21. doi: https://doi.org/10.2174/1573402117666210921121622 . 

• Saki, M, Khoshnood, S., Mohammadipour, F *(corresponding author), Ebrahimzadeh, F., Rezaei, F. 

The Effect of Cognitive-Behavioral Intervention on Hope and Death Anxiety Level in Patients 

Undergoing Hemodialysis. Journal of Mental Health Training, Education and Practice.2022, 17(3), 

pp. 181-190(10)   doi: https://doi.org/10.1108/JMHTEP-08-2020-0059   

• Nazarpour,S, Mohammadipour, F *(corresponding author), Mohammadi,R., Goudarzi,F., 

Esmaeilbeigy,D. The Effect of Telephone Counseling and Follow-up on Empowering Women with 

Breast Cancer Undergoing Chemotherapy, Health Care for Women International, 2021 Jul 20:1-18.  

doi:  https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1941026   

•  Ramezanian, T., Mohammadipour, F*(corresponding author), Mohammadi, R., Kordestani-

Moghaddam, P. Translation and psychometric properties of the Persian version of the position on 

nursing diagnosis scale, Nursing Open, Jul;8(4):1615-1624 . doi: https://doi.org/10.1002/nop2.782  

• Sahraei Beiranvand, M., Beiranvand, S., Beiranvand, S., Mohammadipour, F*(corresponding 

author). Explaining the effect of authentic and ethical leadership on psychological empowerment of 

nurses, Journal of Nursing Management 2021 Jul;29(5):1081-1090 .                                              

doi: https://doi.org/10.1111/jonm.13246 

http://sci.lums.ac.ir/
https://doi.org/10.1186/s13104-022-06046-8
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00896-0
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07210-3
https://doi.org/10.2174/1573402117666210921121622
https://doi.org/10.1108/JMHTEP-08-2020-0059
https://doi.org/10.1002/nop2.782
https://doi.org/10.1002/nop2.782
https://doi.org/10.1002/nop2.782
https://doi.org/10.1111/jonm.13246


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعمعاونت تحقیقات و فندانشگاه علوم پزشکی لرستان،  
 1401ماه آبان 

                  http://sci.lums.ac.ir                                                     066- 33120232تلفن:                  

            Email: sci@lums.ac.ir  

• Farzi, K., Mohammadipour, F*(corresponding author)., Toulabi, T., Heidarizadeh, K., Heydari, F. 

The effect of blended learning on the rate of medication administration errors of nurses in medical 

wards, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 25(6), pp. 527-532 

            doi: http://dx.doi.org/ 10.4103/ijnmr.IJNMR_188_20  

• Mohammadipour, F., Fathi, M., Amirkhani, M., Nouriyengejeh, S., Pourabbasi, A, Comparison 

of behavioral concerns priorities among Iranian adolescent boys, parents and teachers: Reporting 

the results of a modified Delphi, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 

9(1), pp. 2-17. doi: http://dx.doi.org/10.30476/ijcbnm.2020.85222.1257 

• Moayyedkazemi A, Sharifian M, Galehdar N, Mohammadipour F*, Hemorrhoids: new insights in 

to surgical and non-surgical treatments with emphasis on medicinal herbs. Journal of Critical 

Reviews,2020, 7(14), pp. 554-564. doi:  http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.341 

• Kordestani-Moghadam P, Assari S, Nouriyengejeh S, Mohammadipour F, Pourabbasi A. 

Cognitive Impairments and Associated Structural Brain Changes in Metabolic Syndrome and 

Implications of Neurocognitive Intervention. Journal of Obesity & Metabolic Syndrome Published 

online August 4, 2020, doi: https://doi.org/10.7570/jomes20021 

• Mohammadipour, F., Niazi, M., Veiskaramian, A., Mokhayeri, Y., Moayyedkazemi, A. Toward 

nonalcoholic fatty liver treatment; a review on herbal medicine treatment. Journal of Critical 

Reviews,2020, 7(3), pp. 554-564. doi: http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.99 

• Sepahvand F, Mohammadipour F, Parvizy S, Zagheri Tafreshi M, Skerrett V, Atashzadeh‐

Shoorideh F. Improving nurses’ organizational commitment by participating in their performance 

appraisal process.Journal of Nursing Management. 2020 Apr;28(3):595-605.  

doi: https://doi.org/10.1111/jonm.12961 

• Mohammadipour F, Atashzadeh-Shoorideh F, Parvizy S, Hosseini M (2017). Concept 

Development of “Nursing Presence”: Application of Q1 Schwartz-Barcott and Kim's Hybrid Model. 

Asian Nursing Research, 11,19-29. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2017.01.004  

• Mohammadipour F, Atashzadeh-Shoorideh F, Parvizy S, Hosseini M, (2017). An explanatory 

study on the concept of nursing presence from the perspective of patients admitted to hospitals. 

Journal of Clinical Nursing. 26, 4313–432. doi http://dx.doi.org/.10.1111/jocn.13758  

• Gholami M., Kordestanimoghadam P., Mohammadipoor F, Tarahi, M.J., Saki, M.,Toulabi, 

T.,Hossein Poure A.M. (2016) Comparing the effects of problem-based learning and the traditional 

lecture method on critical thinking skills and metacognitive awareness in nursing students in a 

critical care nursing course, Nurse Education Today 45, 16-25.  

            doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.007 

http://sci.lums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.341
http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.341
http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.341
https://doi.org/10.7570/jomes20021
http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.99
https://doi.org/10.1111/jonm.12961
http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2017.01.004
http://dx.doi.org/.10.1111/jocn.13758
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.007


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعمعاونت تحقیقات و فندانشگاه علوم پزشکی لرستان،  
 1401ماه آبان 

                  http://sci.lums.ac.ir                                                     066- 33120232تلفن:                  

            Email: sci@lums.ac.ir  

• Sajjadi M., Rassouli M., Bahri N. & Mohammadipoor Fatemeh. (2015) the Correlation between 

Perceived Social Support and Illness Uncertainty in People with Human Immunodeficiency 

Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome in Iran. Indian Journal of Palliative Care, 21(2), 231-

235. doi: http://dx.doi.org/10.4103/0973-1075.156508 

• Jangjoo A., Mohammadipoor F., Fazel A., Mehrabi Bahar M., Aliakbarian M. & Jabbari Nooghabi 

M. (2012) The Role of Nasogastric Intubation on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients 

with Obstructive Jaundice. The Indian Journal of Surgery, 74(5), 376-380.  

doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12262-011-0391-6 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی    .1    

 : یسخنران

مرداد   1و  ریت  ۳1،  ۳0، جنوب غرب کشور  یپژوهش   ییکنگره دانشجو  نیهفتم، 1۹-دیکوو ی پس از پاندم قاتیتحق طه یدر ح انیدانشجو یچالش ها 

 پور  یفاطمه محمد ، خرم آباد؛  1400ماه 

  یکرونا و مؤلفه ها،  1400آبان  27و  2۶ی،مطالعه مرور  ک ی: 1۹ دیکوو یآن در دوران پاندم  یها  امدیپرستاران و پ ی مؤثر بر تعهد سازمان عوامل

 پور   یفاطمه محمد  ،یگ ی ب لیاسماع ا یدر؛ مؤثر بر سالمت یاجتماع

  یکنگرهاخالق پزشک  نینهم1400ماه  ید   22-20، اتیح  ییدر مرحله انتها  1۹-د یمبتال به کوو مارانیدرک شده در مراقبت از ب  ی اخالق یچالشها 

 پور  یفاطمه محمد   ،یطاهره طوالب ، یگی ب ل یاسماع ایدر؛ کرمان،  رانیا

  88اسفند  ن،ی،خم یسازمان یروانشناس  یمنطقه ا شیهما ،یسازمان ی و رفتار شهروند یجان ی رابطه هوش ه  یبررس-

  یزیدر برنامه ر ی عیطب   یا یکاربرد جغراف یمنطقه ا  شیهما ،یدرمان ی در حال ظهور در ارائه خدمات بهداشت یا دهی پد یدرمان   سمیتور-

 1۳8۹آباد،خرداد  ،خرم یطیمح

خرم    ،یپزشک   ی از خطاها  یریشگ یاز عوامل مرتبط با آن، کنگره پ   ی و اورژانس و برخ  ژه یمراقبت و  ی در پرستاران بخشها   ی شغل  ی فرسودگ   یبررس-

 1۳۹1آباد، 

 

 بین المللی   .2   

Evaluation of the psychological effects of Covid-19 disease on children in the Covid-19 epidemic ، 

جوانمرد و فاطمه حسنوند و    هیوطن خواه و راض  یفاطمه؛ مهد   ،یمحمدیعل، گرجستان ،  سالمت  یبهداشت،درمان و ارتقا   یالملل  نیکنفرانس ب  ن یهفتم 

 2020، پور یفاطمه محمد 

 Comparison of assessment methods with chest X-ray for post thoracotomy atelectasis 

      2011، سپتامبر ره ساالنه انجمن تنفس اروپا، هلند، آمستردامکنگپور،   محمدی فاطمه  مقدم، کردستانی  پرستو

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.4103/0973-1075.156508
http://dx.doi.org/10.1007/s12262-011-0391-6


 
 

 

 رسانی پزشکی و تامین منابع علمی آوری، مدیریت اطالعمعاونت تحقیقات و فندانشگاه علوم پزشکی لرستان،  
 1401ماه آبان 

                  http://sci.lums.ac.ir                                                     066- 33120232تلفن:                  

            Email: sci@lums.ac.ir  

 عالیق پژوهشی  

 پرستاری  آموزش پرستاری، خدمات و  مدیریت سالمت، علوم ابزارهای یابی اعتبار و طراحی  پرستاری، مفاهیم

 

 کتب  

 پژوه بالینی در بخش اورژانس . مراقبت ویژه؛ انتشارات رویانمورد  100 •

 پژوه  ؛ انتشارات رویانECMOمراقبت پرستاری و  •

 1۳88پور، انتشارات هدف  یفاطمه محمد   ،یحق  ر یم  نیحس  ریام ،ی( ، اصغر گل افشانفی)تال  یمصور جستجو در مقاالت علوم پزشک ی راهنما •

 1۳88پور، انتشارات هدف،  یفاطمه محمد  ،یاصغر گل افشان  ،یحق  ر ی م نیحس   ر یوخامت اورژانس )ترجمه(، ام  هینما •

 1۳8۹لرستان،  یپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشک یفاطمه محمد   ،یپرستاران)ترجمه(، مهناز مردان ی برا  ییراهنما یدرمان   میرژ •

 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 Interdisciplinary Journal of Acute Careعضو هیات تحریریه مجله مراقبت امروز و  افالک خرم آباد؛ یمجله پژوهش ی فارس  راستاریو

   آدرس پروفایل پابلون …و BMCNursing  ،Journal of clinical nursing BMC Health service ,  ،دیابتمجله   ر داو 

 Interdisciplinary Journal of Acute Careزبان  یس یمجله انگل  ییاجرا ر ی دب

 عضویت در مجامع  

 1۳88-8۹خرم آباد   ر ی عشا یشهدا مارستان ی ب ی علم تهیعضو کم   -

 1۳88-8۹دانشگاه علوم پزشکی لرستان   یعضو شورای دانش پژوه  - 

 1۳88-8۹  دیاسات  یابیهمکار واحد ارزش  -

 1۳8۶از  ی عضو سازمان نظام پرستار -                    

 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها  مهارت 

 ی حرفه ا ی از سازمان فن شرفتهی پ ICDLمدرک  ی : داراوتر ی کامپ -

    upper mediateتا سطح  یس یمهارت در زبان انگل   -

 و .... ,SPSS, END NOTE, LISREL, MAX-Q-D, STATA  Amos یبا نرم افزارها   ییآشنا -
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