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 066-33120140فکس: 

 مامایی و پرستاری دانشکده -پردیس مجتمع -کمالوند اباد خرم 3 کیلومتر -آباد خرمآدرس: 

 آباد خرم

 مربی :مرتبه علمی

 لینکها

 فایل ها

 1400آخرین به روزرسانی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

  )علوم پزشکی شیراز( : پرستاری کارشناسی .1

 )علوم پزشکی گیالن( جراحی -: داخلیکارشناسی ارشد .2

 ومردن مرگ مورد در نگیال پزشکی علوم دانشگاه پرستاری یانشجودان نگرش : بررسیپایان نامه 

 )علوم پزشکی شهید بهشتی(: دکتری تخصصی  .3

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 آموزش الکترونیکی در پرستاری. : رساله 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .4

 تأییدیه ها و مجوز ها .5

 1382: مربی نمونه کشوری افتخارات و جوایز

 سوابق بالینی

 تدریسسوابق 

 کارشناسی  .1

 سال 20 : کارشناسی ارشد .2

 یدکتر .3

 برگزاری کارگاه  .4

 سوابق اجرایی 

 )ادامه دارد( 1398رم آباد از لی جراحی دانشکده پرستای و مامایی خوه داخمدیر گر -

 94الی  1393مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری خرم اباد از سال -

 1391 ازسال آباد خرم ومامایی پرستاری دانشکده پژوهشی مدیر -

  1388 سال از آباد خرم مامائی – پرستاری دانشکده پرستاری گروه مدیر -

 1388 درسال لرستان پزشکی علوم دانشگاه EDC ارتقاء کمیته عضو -

 1387 تاریخ آباداز خرم مامائی – پرستاری دانشکده افالك مجله تحریه هیات عضو -

 1386 تاریخ از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی وزشوآم مرکزتوسعه آموزش در پژوهش شورای مسئول -
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 1388 سال از پژوهی دانش کمیته عضو -

 1386 تاریخ از آباد خرم مامائی -ستاریپر دانشکده پژوهشی شورای عضو -

 والیگودرز آباد خرم ومامائی پرستاری دانشکده در پرستاری مختلف گروههای راهنمای استاد

 1385 لغایت 1379 سال از الیگودرز یپرستار دانشکده معاون -

 1385 لغایت 1379 سال از لرستان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی شورای عضو -

 1385 تا 1379 سال از لرستان پزشکی علوم دانشگاه انتقاالت نقل کمیته عضو -

 1383 سال در پزشکی آموزش توسعه شورای عضو -

 1386 لغایت 1379 سال از پرستاری دانشکده آموزشی شورای عضو -

 1386 لغایت 1379 سال از الیگودرز پرستاری دانشکده پژوهشی شورای عضو-

 1381 سال در لرستان پزشکی علوم انشگاهد درخشان هایاستعداد کمیته عضو-

 1385 لغایت 1381 سال الیگودرزدر پرستاری دانشکده دانشجویان تشویق شورای عضو -

 1382 سال در آباد خرم مامائی – پرستاری دانشکده  پزشکی هایاورژانس همایش علمی کمیته عضو -

 پزشکی علوم آموزش نظام در  آموزشی وظایف یمتقس کار راه تدوین طرح الیگودرز پرستاری دانشکده نماینده -

 1382 سال در پزشکی وآموزش ودرمان بهداشت وزارت دردر کشور

 آباد خرم 1389 سال در مکمل وداروهای داروئی گیاهان همایش علمی کمیته عضو -

 1389 ومامائی پرستاری دانشکده دانشجویان تحصیلی پیشرفت مشاوره هسته عضو -

 سوابق پژوهشی 

 : ح های پژوهشی طر .1

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

 1381الیگودرز بیمارستان در علاش درپرستاران IgA ترشح  میزان بر استرس تاثیر بررسی .2
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 1382واضح فاکتور ریسك بدون کرونری بیماران در آهن سرمی سطح بررسی .3

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

 1386 یارزشیاب وشیوه فرآیند مورد در لرستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات دیدگاههایاعضای بررسی .5

 90-1389 سال در دانشجویان رضایت و بنفس اعتماد انتقادی، تفکر بر گروهی کارآهی تدریس روش تاثیر .6

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

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

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

 پرستاران عملکرد و دانش بر ونتیالتور به وابسته پنومونی از پیشگیری بالینی راهنمای آموزش تاثیر بررسی .10

ICU شیراز دانشگاه 

 پرستاران عملکرد و دانش بر ونتیالتور به وابسته پنومونی از پیشگیری بالینی راهنمای آموزش تاثیر بررسی .11

 ویژه مراقبت بخش در

 بیماران در آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت پیشگیری بر نیتروگلسیرین و کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه .12

 اراك عصر ولی بیمارستان اعصای جراحی بخش بستری

 مرکز در کرونر عروق آنژیوپالستی تحت بیماران در نگکاندیشنی پره پدیده القای در اکسیژن تاثیر تعیین .13

 آباد مخر مدنی شهید قلب تخصصی فوق

تاثیر ان استیل سیستئین بر کیفیت زندگی، میزان اضطراب و شاخص های آنتی اکسیدانی بیماران قلبی  .14

 عروقی

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره  .2

 :استاد راهنما .2-1
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 عملکرد و دانش بر ونتیالتور به وابسته پنومونی از پیشگیری بالینی اهنمایر آموزش تاثیر بررسی  -1

 ویژه مراقبت بخش در رستارانپ

 در آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت پیشگیری بر نیتروگلسیرین و کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه  -2

 اراك عصر ولی بیمارستان اعصای جراحی بخش بستری بیماران

 در کرونر عروق آنژیوپالستی تحت بیماران در کاندیشنینگ پره پدیده القای رد اکسیژن تاثیر تعیین -3

 آباد خرم مدنی شهید قلب تخصصی فوق رکزم

 بیماران اکسیدانی آنتی های شاخص و اضطراب میزان زندگی، کیفیت بر سیستئین استیل ان تاثیر -4

 عروقی قلبی

حران های اطالعات در بذاری گك خه فارسی مقیاس جستجو و به اشترانسجی نویژگی های روانس -5

 سالمتی

 کرونا یدمیلرستان از آموزش از راه دور در اپ یدانشگاه علوم پزشک انیتجارب دانشجو -6

 خرم اباد یآموزش یهامارستانیدر دوران کرونا در ب ییدارو یخطاها یحسابرس -7

 19دیتال به کوو( مبییسرپا ای) یبستر مارانیدانش بربارعالئم واسترس درك شده ب یرکارگزاریتاث -8

  .استاد مشاور2-2

 مقاالت .3

 :فارسی .1

 لهمج -پرستاری دانشجویان عملکرد و نفس به اعتماد انتقادی، تفکر بر تیمی کارایی روش به آموزش تأثیر .1

 1393 -یزد توسعه مرکز

  آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت از پیشگیری بر نیتروگلیسیرین پماد  با کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه .2

 1392 -مشهد مجله -اراك(ع)عصر ولی بیمارستان مردان جراحی بخش رد
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 -هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه مجله -پژوهی دانش گالسیك طرح اساس بر علمی هیات اعضاء ارزیابی .3

1389 

 1387 دنا -پرستاری آموزش در مفهومی نقشه نقش  .4

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

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

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

 1385 -لرستان

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

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

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

 1378 -گیالن مامائی -پرستاری دانشکده نامه لفص

 :انگلیسی .2

1- 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 

2- A comparative study of teaching clinical guideline for prevention 

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

workshop training on the knowledge and practice of nurses in the 

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

3-Developing an E-learning Model for Nursing Education. Journal of 

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

 مقاالتخالصه اپ چو  ارائه .4
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   ملی .1

   بین المللی .2

 عالیق پژوهشی .5

 آموزش الکترونیکی،

 کتب

 :عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 افالک مجله تحریریه شورای عضو - 

 1386 سال از یافته پژوهشی علمی مجله مقاالت داوری  -

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

  

 عضویت در مجامع

 :عالیق عمومی /ی عمومیها مهارت

- e-learning 

 ریت پرستاریمدی -

 مراقبت پرستاری -


