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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

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

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

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

 ( 1394آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال فارغ التحصیلی )

 سحر ذوالنوری نام و نام خانوادگی: 

 مربی :مرتبه علمی

  ایمیل:

s.zonoori2018@gmail.com    Zolnoori.S@lums.ac.ir 

 42507733تلفن: 

 فکس: 

 دانشکده پرستاری بروجرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  آدرس:
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پایان نامه )تاثیر آموزش رفتارهای ارتقا دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز    

، استاد راهنما دکتر سیدرضا برزو،  اساتید مشاور: آقای 1393-94آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان سال 

 غالمحسین فالحی نیا، دکتر علیرضا سلطانیان(

   ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 (1389) پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال فارغ التحصیلی 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 1عنوان اندیشه سیاسی  شرکت در کارگاه معرفت افزایی )داتش افزایی( اساتید با 

  1397شرکت در همایش بزرگ وحدت حوزه و دانشگاه آذر ماه 

  :شرکت در کارگاه های معاونت تحقیقات با موضوعات 

سامانه های نوپا، آیین    شنایی با  کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع، ثبت عالئم تجاری)برند(، آموزش پایگاه بالینی کلینیکال کی، آ

 ، Stataارتقا، آشنایی با نرم افزار 

  :شرکت در کارگاه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

شکی، مقاله نویس   سی،    ISIآموزش الکترونیکی در علوم پز سی در مقاله نوی و ارائه مقاله در مجامع بین المللی، زبان آکادمیک انگلی

شتن   شجو، روش های ارزیابی علمی و بالینی          CVنامه نگاری و نو شیوه های ارزیابی دان ساتید،  شیابی ا شنایی با آیین نامه ارز ، آ

ستم های آموزش الکترونیکی و آموزش نرم افزار       سی شجو، معرفی  سامانه نوید،    adobe connectدان شنایی با  )کالس آنالین(، آ

آموزش بالینی و گزارش صبببحگاهی، کارگاه گاید نین نویسببی،  اخال  در انتشببار آثار پ وهشببی، اسببتانداردهای تولید محتوای  

یی با آخرین نسخه  ، آیین نامه ارتقاء، آشنایی با ایین نامه ارزشیابی اساتید، روش ارزیابی دانشجو به شیوه آسکی، آشنا       الکترونیکی

، (معیارهای بیمارسببتان اخال  و مرارت های گفتن خبر بد   پروپوزال طرح های تحقیقاتی، اخال  حرفه ای، وبینار اخال  سببازمانی )  

صول و تکنیک های تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار   سان    story lineا صالحیت بالینی مدر ، ترجمان و انتقال دانش، آموزش 

سر و ارائه به بیمار(،   CPC، اخال  پزشکی  BPLگزارش کنفرانس انجمن آموزش پزشکی اروپا، روش تدریس   ،پرستاری  )تشخیص کان

  ، یافتن مجالت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی.ISIکارگاه داوری تخصصی مقانت 

 :شرکت در سمینارهای 

 آنفلوانزای اپیدمیک، قوانین و حقو  حرفه ای جامعه پزشکی،  

 :شرکت در کنفرانس های 

اسکن، اصول آموزش به    CTقوانین و حقو  حرفه ای جامعه پزشکی، پیشگیری از سرطان و تغذیه سالم، تفسیر گرافی های ساده و        

شکی،         ضد عفونی تجریزات پز صول  سندرم حاد کرونری، مفاهیم پایه و ا نوزادان، بیماری فنیل کتونوری و کم  CPRبیمار، تروما، 

وئید، همووی یالنس و اندیکاسیون مصرف فراورده های خونی، برخورد با بیمار مسموم در اورژانس، سردرد و درمان، اصول      کاری تیر

شیر مادر،         سان درمانی، ترویج تغذیه با  شنا ستانی با محوریت مقاومت میکروبی، آموزه های قانونی برای کار و مبانی عفونت بیمار

سوختگی، مراقبت  ستر، مرارت پرستاری انکولوژی،      ICUهای پرستاری در   برخورد با بیماران  سقوط از تخت و زخم ب ، پیشگیری از 

 خطاهای دارویی، اخال  حرفه ای، پزشکی قانونی، مسمومیت های شایع
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 :شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات 

 Case Report ،spss ، End Not 

  :شرکت در همایش ها و کنگره ها 

شوری آموزش و   شوری مجازی برنامه    همایش ک سالمت فرد، خانواده و جامعه، بربود تغذیه کودکان و نوجوانان، همایش ک خدمات 

 ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی

  :شرکت در کارگاه ها آموزشی 

 ماهه، همووی یالنس، مدیریت زخم، 1-59نظام مراقبت مرگ کودکان

  :شرکت در دوره های آموزشی 

، ، پایش همودینامیک، محاسبببه دارویی، تحلیل نتایج آزمایش       بدو ورود، توجیری  ی و سببالمت شببغلی، ایمنDrillاطفاء حریق و   

شگیری و پیگیری درمان زخم          سب مورد، پی سب بیماران بر ح ضعیت منا شات خونی معمول، آگاهی از و سایر آزمای گازهای خون و 

ستگاه ونتیالتور، نحوه مراقبت از بیماران بیقرار    شاری، کار با د شیاری،     ف سطح هو در بخش مراقبت های وی ه، کنترل درد، ارزیابی 

 تغذیه و دارودرمانی بیماران با هوشیاری سطح پایین

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز  

 96انتخاب بعنوان پرستار نمونه و برگزیده مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی سال  

 آموزش دانشجویان از طرف ریاست دانشکده پرستاری و معاون آموزشی دانشگاه در لوح تقدیر جهت همکاری

 قدردانی از زحمات از طرف ریاست دانشکده پرستاری بروجردلوح تقدیر به جهت 

 از طرف ریاست دانشکده پرستاری بروجرد لوح تقدیر جهت برگزاری امتحان عملی واحد اصول و فنون بصورت آسکی

 سوابق کاری 

  بالینیسوابق  

 سال در بخش مراقبت های ویژه 5/7سابقه کار بعنوان پرستار بالین به مدت 

 مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد داخلی  ICUمسئول بخش و سرپرستار  بخش  

 مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد  MICUو سرپرستار  استف و جانشین مسئول بخش
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 مقاطع زیر() در سوابق تدریس 

 : عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری بروجرد دانشگاه علوم پزشکی لرستانسوابق تدریس

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی .4    

 تدریس واحدهای تئوری و کارآموزی:

خانواده، پرستاری مراقبت در منزل، )عفونی، اتاق عمل، اعصاب(، بهداشت محیط، بهداشت 3واحدهای تئوری:  سالمندان 

 .....پرستاری سالمت فرد و خانواده (، اصول و مهارت های پرستاری و ی)ارتوپد1سالمندان 

ساعت( ، کارآموزی بخش  204ساعت(، کارآموزی اورژانس داخلی) 264) icuواحدهای کارآموزی: کارآموزی واحد 

ساعت(، کارآموزی جراحی  60ساعت( کارآموزی بهداشت مدارس و روستا) 51ساعت(، کارآموزی بخش عفونی،) 51قلب)

 ساعت(و  40ساعت(، گوارش ) 40ساعت(، نفرولوژی ) 40ساعت(، بخش ریه ) 40ساعت(، بخش نروسرجری ) 51مردان)

 ....MICU (68)کارآموزی بخش 

 

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  شهید رحیمی خرم آباد با موضوعات: دیابت، اخالق حرفه ای، آب و الکترولیت، زخم بستر، مایع درمانی     برگزاری چندین کنفرانس در بیمارستان

 1395-1396سال  و ......

  شک            برگزاری  چندین دوره کارگاه ستار در برنامه پز شی، جایگاه پر ضوعات: مهارت های زندگی، اعتبار بخ ستاری بروجرد با مو شکده پر در دان

 1397-1398سال  خانواده، نقش پرستار در پدافند غیر عامل و .....

 

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

 

  تا .....( 9/2/1397)تاریخ شروع  آموزش بالین دانشکده پرستاری بروجردمسئول 
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 تا .....( 5/6/1397)تاریخ شروع عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/6/1397)تاریخ شروع عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری بروجرد 

  عضو واحدEDO تا .....( 12/4/1397شروع)تاریخ   دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته  آموزش مجازی دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته جشنواره مطهری دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته استعداد درخشان دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/9/1397)تاریخ شروع ضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پرستاری بروجردع 

  تا .....( 12/9/1398)تاریخ شروععضو کمیته اعتباربخشی در حوزه آموزش  دانشکده 

 تا .....( 3/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته ارزشیابی دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 3/9/1397)تاریخ شروع دانشکده پرستاری بروجرد عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی 

 تا .....( 3/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته آموزش اساتید دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 3/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته بازنگری کوریکولوم دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 24/11/1397)تاریخ شروع دعضو کمیته اخالق حرفه ای دانشکده پرستاری بروجر 

 تا .....( 5/6/1397)تاریخ شروع عضو شورای اخالق حرفه ای دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا .....( 5/9/1397)تاریخ شروع عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری بروجرد 

  تا .....( 11/7/1397شروع)تاریخ  دانشکده پرستاری بروجرد 96استاد راهنما دانشجویان ورودی 

 تا .....( 22/7/1398)تاریخ شروع عضو کمیته علمی آزمون صالحیت بالینی دانشکده 

 تا .....( 22/7/1398)تاریخ شروع استاد مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد 

 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقا دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز -1

 مقایسه شیوه آموزش فردی و همتا بر کیفیت ززندگی بیماران تحت همودیالیز -2

 ارزیابی ادراک سالمندان ساکن منزل شخصی و سرای سالمندان از سالمندی موفق و فاکتورهای مرتبط با آن -3

ی مرکز آموزشی نکولوژآ بخش مراجعه کننده به سرطانمبتال به  مارانیب به زندگی دیبر امآوادرمانی ریتاث  یبررس -4

 1398 درمانی شهید رحیمی خرم آباد
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رعایت اصول  اخالق حرفه ای دربحران های ناشی  تجارب زیستی کارکنان حیطه سالمت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از -5

 طبیعی.از بالیای 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی          

 تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز -1

آموزش احیاء قلبی ریوی به روش ترکیبی بر آگاهی و عملکرد همراهان بیماران مبتال به بیماری های قلبی تاثیر  -2

 عروقی

 مروری بر تأثیر مصرف خرما بر زایمان ایمن: یک توصیه اسالمی -3

 دانش آموختگان رشته کشاورزیضرورت آموزش در قالب طرح دو ساله در  -4

 

 انگلیسی        

 1-The association between obesity and migraine in a population of Iranian adults: a case-control 

study 

2-Effect of Face-to-Face Education on Anxiety and Pain in Children with Minor Extremity Injuries 

Undergoing Outpatient Suturing in Emergency Department 

3-The effect of Cardiopulmonary Resuscitation Education Through Compound Method on 

Knowledge and Performance of Entourages of Patients With Cardiovascular Diseases 

4- The effect of education of health-promoting behaviors on lifestyle in hemodialysis patients 

5- Effect of Electroconvlsive Therapy on Serum Electrolytes and Glucose Levels in Adolescents with 

Major Depressive Disorde 

6- Evaluation of General Mental Health of Nursing Students of Lorestan University of Medical 

Sciences 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

http://sci.lums.ac.ir/
http://ijmsn.ir/article-1-455-fa.pdf
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-314-fa.pdf
http://jne.ir/article-1-685-en.pdf
http://jne.ir/article-1-685-en.pdf
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 ملی   .1   

 بررسی تاثیر آموزش رفتار تغذیه ای به مادران بر عادات غذایی کودکان نوپای مهدهای کودک  "ارائه پوستر با عنوان

 در کنگره گوارش و تغذیه کودکان  "شهر همدان

 در همایش منطقه ای پرستاری  "تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب بیماران همودیالیزی "ارائه سخنرانی با عنوان

 های مزمن  بیماری

 در  "تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بر سبک زندگی بیماران تحت همودیالیز "ارائه سخنرانی با عنوان

 همایش منطقه ای پرستاری بیماری های مزمن

  در  "بررسی میزان اضطراب بیماران همودیالیزی مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان"ارائه پوستر با عنوان

 همایش منطقه ای پرستاری بیماری های مزمن

 در  "تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز "ارائه پوستر با عنوان

 ایش سراسری راهکارهای ارتقا سالمت و چالش ها با محوریت مراقبت مبتی بر جامعههم

 ش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی بیماران همودیالیزیبررسی تاثیر آموز "پذیرش مقاله با عنوان" 

 کنگره ملی قلب و ورزش اولین در

  ارائه پوستر با عنوانThe effect of education of health – promoting behaviors on lifestyle in 

hemodialysis" patients "ده و جامعهدر همایش کشوری آموزش و خدمات سالمت فرد، خانوا 

  پذیرش مقاله با عنوان" Effect of Electroconvlsive Therapy on Serum Electrolytes and Glucose Levels 

in Adolescents with Major Depressive Disorde  در کنگره ملی قلب و ورزش 

 پذیرش مقاله با عنوان"Evaluation of General Mental Health of Nursing Students of Lorestan 

University of Medical Sciences در کنگره ملی قلب و ورزش 

 پذیرش مقاله با عنوان" Review on the effects of palm date consumption on safe labor: An Islamic 

recommendation در کنگره ملی قلب و ورزش  
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 پذیرش مقاله با عنوان" The Effects of Emotional Intelligence Training on Anxiety in Hemodialysis 

Patients در کنگره ملی قلب و ورزش 

 

 بین المللی   .2   

  در اولین  "ضرورت آموزش در قالب طرح دو ساله در دانش آموختگان رشته کشاورزی"ارائه سخنرانی با عنوان

 کشاورزی، محیط زیست و توسعه کشاورزیکنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندسی 

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانداور 

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 ICDLگواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کارور رایانه شخصی)اپراتور(، گواهینامه مهارت 
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