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 استادیار  :یمرتبه علم
 نکهایل

 ل هایفا
 8/11/1401:ین به روزرسانیآخر

    یو آموزش یلیتحصسوابق 
 يوسته پرستاریناپ یاتاق عمل،  کارشناس ی: کاردان یکارشناس .1
 ش بهداشت جامعهی،  گراي: پرستارارشد یکارشناس .2

 1385زك یسال کهر يم سرایمق  ت خواب سالمندانیفیبر ک يرر طب فشایتاث یبررس :ان نامه یپا
  یتخصص يدکتر .3

  توسعه کدهاي اخالقی بین حرفه اي مراقبت سالمندي :رساله 
 و کارگاه ها یآموزش يشرکت در دوره ها .4

 مورد کارگاه 100بیش از  -
  :ه ها و مجوز هایدییتأ .5
 )%40(به میزان  موثر بر سالمت یقات عوامل اجتماعیمرکز تحق يمشارکت در راه انداز -
 )%40(به میزان   هیقات بهداشت تغذیمرکز تحق يمشارکت در  راه انداز -
 )%30(به میزان  تیقات هپاتیمرکز تحق يمشارکت در راه انداز -

  
 زیافتخارات و جوا

سال)  اتاق  10(یمارستانیش بی، اورژانس پیو جراح یداخل يانواع بخش ها در  يتجربه کار: ینیسوابق بال
  سال) 2عمل (
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  :سیتدرسوابق 
 ) ی(عمليپرستار  يتهایفور ◌ٰ )ي(تئور3بهداشت جامعه  ◌ٰ )ي( تئور2امعه بهداشت ج:  یکارشناس .1

، ی، عفوني، ارتوپدی، جراحي،ارولوژي، نورلوژیاورژانس، داخل يدر بخش ها يکارموزمربی  سابقه  -
  د اماکن ی، بازدHome visit، بهداشت مدارس،  یاعصاب، توراکس، عفون یجراح

بررسی وضعیت سالمندان،   داروشناسی سالمندان، مسایل ،  1پرستاري سالمندي  : ارشد یکارشناس .2
 اجتماعی سالمندان

 يدکتر .3
 :کارگاه  يبرگزار .4

  1386برگزاري کارگاه مدیریت استراتژیک در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازي شهر ري تهران  -

 1389بیمارستان امام رضا (ع) کبودر آهنگ  - CPRبرگزاري کارگاه   -

  1387گاه اورژانس هاي مامایی  در مرکز  مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی  استان همدان برگزاري کار -

  1388مارستان امام رضا شهرستان کبودآهنگ یپرسنل ب يبرا قیکارگاه روش تحق يبرگزار -

برگزاري کارگاه کمک هاي اولیه براي پرسنل معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -
1390  

  
  1392 لرستان ، حوزه معاونت درمان یپرستاران دانشگاه علوم پزشک يکارگاه کنترل عفونت برا -

  : ییسوابق اجرا
 )1388-1387مسئول پرستاري آموزش و آمار فوریتهاي پزشکی همدان به مدت یک سال( -1

 کسالیبه مدت  115گاه اورژانس یمسئول پا  -2
 91 از سال ییو ماما يکده پرستارنشدا EDOمسئول  -3
  92سال به  ییو ماما يدانشکده پرسار ینیمسئول امور بال -4

  
   یسوابق پژوهش

 :یپژوهش يطرح ها .1
میزان شیوع انواع خشونت  اعمال شده نسبت به پرستاران و استراتژي مقابله اي پرستاران شاغل   بررسی -

 افته ی(مجري)اتمام 1390در بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد
نقاط فشاري بر درد ناشی از خونگیري وریدي در بیماران بستري در بیمارستان شهداي بررسی تاثیر ماساژ -

 افتهیاتمام (  مجري) 1390عشایر 
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مقایسه تاثیر گیاه گزنه، دم اسب و اشنان بر عالئم بالینی بزرگی خوشخیم پروستات( مجري، گزارش  -
  ) یینها

مربی  طی کار آموزي در عرصه  بر   صالحیت تاثیر  استفاده از پرستار با تجربه(استف بخش) در کنار  -
 ییگزارش نها بالینی دانشجویان ترم آخر پرستاري  (مجري)

تجربیات مربیان و دانشجویان پرستاري از حضور دانشجویان با پایه بهیاري در فرایند اموزش دوره  -
 کارشناسی پرستاري(مجري)

-   
  
 ان نامه ها و رساله ها یپاو مشاوره  ییراهنما .2

  :راهنما استاد .2-1
  اي مینور مراجعه کننده به اورژانس متاثیر طب فشاري بر درد بیماران با ترو :استاد مشاور  .2-2

 مقاالت .3
 یفارس .1
 . زهرا، کریملو  مسعود، مداح سادات سید باقر حسین آبادي رضا، نوروزي کیان،پوراسماعیل -1

وهشی بررسی تاثیر ماساژ نقاط فشاري بر کیفیت خواب سامندان ) ، مجله علمی پژ
 . 14-8): 2(9، 1387 ◌ٰ توانبخشی

آرزو کرومپوریان، رضا حسین آبادي، بهزاد ایمنی. تاثیر دوایر کیفی بر رضایتمندي شغلی   -2
 . 23-19): 1(11: 1391پرستاران شاغل در فوریتهاي پزشکی استان همدان. پژوهان 

ن یرضا حس ،  13 -12بررسی ارتباط چرت روزانه و کیفیت خواب شبانه، (افالك  شماره  -3
 يآباد

 یبررس .حشمت... حیدري، محمد غالمی، مهدي آقاجانی، اکرم تاروردیان  ،رضا حسین آبادي  -4
اجسام خارجی در راه هوایی و تنفسی ، کودکان و بزرگساالن مراجعه کننده به   يولوژیدمیاپ
 ،  19و 18ف شماره 6: سال 1387مالرستان کامکار قم.. مجله افالك یب

تجارب دانشجویان پرستاري  .، راضیه محمدي ، رضا حسین آبادي عزیز کامراني، حشمت ا.. حیدر -5
-1):3(8، 1391از کارورزي با برنامه منتورشیپ: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات نظام سالمت 

10. 

خشونت هاي محیط کار  .، شورنگیز بیرانوند، خاطره عنبري، حشمت ا... حیدريرضا حسین آبادي -6
شاغل بیمارستانهاي آموزشی خرم آباد و رفتار هاي مقابله اي آنها در وقایع خشونت علیه پرستاران 

 362-351 :)5(; 139211آمیز، مجله دانشکده پرستاري ارومیه، 
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سنده مسئول) .تأثیر تماس پوستی مادر ی(نوين آبادیرضا حس ◌ٰ زاده یرانوند، فاطمه ولیز بیشورانگ  -7
: 1392ن، ینو ي. مراقبت هادر نوزادان ترم سزارینی و نوزاد  بر وضعیت تغذیه با شیر مادر

10)4(288-295. 

 ي. نگرش کادر پرستاريصفر ي، مهد ين آبادیرضا حسزاده،  یرانوند، فاطمه ولیز بیشور انگ  -8
خ یاخالق و تار یرانی. مجله ایو فرض یواقع يو ارتباط آن با خطا یپزشک يبسبت به ابراز خطا

  .64-53): 1(7 ; 1393;،یپزشک

 مجیدي مجید ري، عسگ سارا ،آبادي حسین رضا جاریانی، مژگان ،يفرهاد علی نظري، هدایت  -9
 ;1393مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد، یافته سالمت روان مادران باردار ، مهر
16)2:(40-49. 

 روینپ بیرانوند، پیرداده سهیال ، عنبري خاطره ،*آبادي حسین رضا ،بیرانوند شورانگیز -10
فصل نامه   .اولیه دیسمنورهی عالئم و درد شدت بر اسطوخودوس درمانی رایحه ماساژ تأثیر .آستی
 . 1041-1028):1(5 ;1394پژوهشی طب مکمل |علمی 

. تاثیر محمد غالمی، شورانگیز بیرانوند، اکرم تاروردیان، خاطره عنبريرضا حسین آبادي،  -11
مجله مرکز مطالعات و لینی دانشجویان پرستاري. روش آموزشی مولتی منتورینگ بر صالحیت با

 . 128- 119): 2(10 ;1394آموزش علوم پزشکی یزد. 
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2.  
 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .4

   یمل .1
اعمال نفوذ بی مورد: شکل جدیدي از سوء رفتار با سالمندان، دومین کنگره بین المللی سالمندي در  - 1

  )نفر سوم (پوستر1384ایران، ایران، تهران، دانشکاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
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 جنبه هاي روانی اجتماعی در برخورد با اجساد و قربانیان بالیا و بازماندگان آنها(پوستر)، سومین  .3

کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، ایران، تهران، سازمان بسیج 

  )و نفر سوم (پوستر1385جامعه پزشکی، 

سومین کنگره  بررسی تاثیر طب فشاري بر کیفیت خواب سالمندان (سخنرانی) به عنوان مقاله برتر .4
  نفر اول)(1386بررسی مسائل سالمندي در ایران و جهان 

بررسی ارتباط چرت هاي روزانه بر کیفیت خواب شبانه سالمندان سراي سالمندان (پوستر نفر اول)  .5
  1386سومین کنگره بررسی مسائل سالمندي در ایران و جهان 

کنگره سراسري طب سنتی، داروهاي بررسی ارتباط ماساژ نقاط فشاري بر کیفیت خواب (پوستر)   .6
  1389دانشکده پرستاري ومامایی خرم آباد (پوستر)(نفر اول)  گیاهی و  درمانهاي تلفیقی

) سمینار سراسري  انطباق امور پزشکی برتر  نقش اخالق در رشد و بالندگی خدمات پزشکی(پوستر .7
  (نفر اول)1390با موازین شرع مقدس  

شکی بررسی توانایی استدالل اخالقی دانشجویان پرستاري شاغل و غیر شاغل در دانشگاه علوم پز .8
لرستان در مواجهه با معضالت اخالقی ، سمینار سراسري  انطباق امور پزشکی با موازین شرع 

  نفر اول 1390مقدس  
بررسی تاثیر آموزش و بکارگیري دوایر کنترل کیفی بر رضایتمندي شغلی پرسنل فوریتهاي  .9

  1390پزشکی، ششمین کنگره سراسري طب اورژانس (نفر اول)
پوستر هفتمین کنگره طب  115ارتباط با اورژانس هاي پزشکی و اورژانس  بررسی دیدگاه عموم در .10

 (نفر اول)1391اورژانس  
11. 10- A comprison between the effect of Urtica diociea plus prazosin  and 

Congress of  thBPH. 16 prazosin alone on the clinical symptoms of 
Iranian urological association. (lecture)Tehran 14-17, 2013  نفر اول  

12.  th11.The effect of  acupressure on pain caused by venipuncture, 4
international congress of interventional pain medicine , Anestesiology 

and pain medicine journal.((   نفر اول پوستر  

  هاي اورژانس، هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس فراوانی خشونت علیه پرستاران در بخش .13
 .   آذرماه پوستر (نفر اوال) 12-9تهران 

بکارگیري آموزش تیمی بر میزان یادگیري و رضایت دانشجویان فوریت هاي پزشکی، اولین سمینار  .14
  سراسري یادگیري مبتنی بر تیم در علوم پزشکی(نفر سوم)
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 يخشونت ها. وریان, اکرم تاروردیان، مجید مجیدي مهرپرمرضا حسین آبادي، پروین آستی, آرزو ک .15
و رفتارهاي مقابله اي انها  خرم آباد یآموزش يمارستانهایه پرستاران شاغل اورژانس بیط کار علیمح

 ن کنگره ساالنه طب اورژانس. یز . هشتمیع خشونت آمیقادر و

ان یو عزت نفس دانشجو يکارآمد ن خودیارتباط ب ام دالوند. ی، پين آبادی، رضا حسین رئوفیشه   .16
 جامعه سالم .  يش سراسرین همای. دوم92خرم آباد سال  يدانشکده پرستار يپرستار

17. Asti P,Akbari S,  Pirdadeh biranvand S, hosseinabadi R, The effect of 
dill(Anethumgraveolens Line) seed  on thepostpartumhemorrahage after 

vaginal delivery. The National congress of woman health.  
18.  

  
    ین المللیب-
  :یق پژوهشیعال

 ،مراقبت هاي  اورژانسپرستاري، سالمندان، خواب، طب مکمل
  :کتب
ان پژوه، ی، انتشارات رو ي، ترجمه و گرد آوریمارستانیش بیپ ياورژانس ها سالمندان و مراقبت ها -1

1392  
  :مقاالت يرسندگان و داوینو يت در شورایعضو

  همکاري در داوري مقاالت یافته و مجله افالك  
  :ت در مجامعیعضو

  یعضو انجمن آموزش پزشک .19
  ی:ق عمومیعال/ یعموم يها مهارت

  


