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 داخ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 fatemegoudarzi: سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 5/11/1398آخرین 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

 (4933-4931دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی )دکترای تخصصی پرستاری؛ 

 : )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 (38/43با درجه عالی )نمره:  "وضعیت نباتیتبیین فرایند مراقبت از بیماران در "

 به راهنمایی آقای دکتر حیدرعلی عابدی؛ مشاوران: آقای دکتر کوروش زارع و آقای دکتر فضل االه احمدی

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

 دکتر فاطمه گودرزینام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

  goudarzi.f@lums.ac.ir (Checked daily) ایمیل

(checked regularly) Fatemegoudarzi75@yahoo.com 

 44-06642507733 تلفن: 

 44-06642507733 : فکس

)آدرس اول(. بروجرد، میدان بهشت، خیابان امیرکبیر، دانشکده  خرم آباد، اتوبان آیت اهلل کمالوند، دانشگاه علوم پزشکی لرستان آدرس:

 پرستاری بروجرد) آدرس دوم(
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 (4939-4931درمانی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی )کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 (91/43، با درجه عالی )"بررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیماران کمایی          

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

 (4931-4931پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی )کارشناسی       

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

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

  4933پزشکی لرستان، بهمن کارگاه یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم 

  4933کارگاه آموزش مجازی دانشاه علوم پزشکی اراک، بهمن 

  4933کارگاه آشنایی با فرایند ارتقاء اعضای هیات علمی، تیرماه 

 ،4931معاونت غذا و دارو، اسفندماه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارگاه آموزش الکترونیکی 

  ،4931معاونت غذا و دارو، بهمن ماه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارگاه مشاوره و ارتباط با دانشجو 

  ،4931دانشکده داروسازی، آذرماه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان،کارگاه واقعیت مجازی 

  4931کارگاه علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه 

  4931لرستان، آذرماه کارگاه آموزش الکترونیکی )تولید محتوا(، دانشگاه علوم پزشکی 

  ،4931کارگاه ابزارسازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  4938، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، "آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه 

  4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اسفند ماه "آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه 

  کارگاه"End note"4933زشکی لرستان، اردیبهشت ماه ، دانشگاه علوم پ 

  4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرماه  "جستجوی منابع الکترونیک، سطح پیشرفته"کارگاه 

  4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیرماه  "جستجوی منابع الکترونیک، سطح متوسط"کارگاه 

  کارگاه"End note"  4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه 

  کارگاه"Systematic review"  4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خردادماه 

  کارگاه آموزشی" Excel   وAccess" 4931ف انجمن تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه 

  کارگاه"Scientific writing" 4931)سطح متوسط( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه 

   کارگاه"Scientific writing" 4931)سطح مقدماتی( ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت ماه 

  4931، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، تیرماه"روش شناسی تحقیقات کیفی"کارگاه سه روزه 

   4931ه پرستاری، تیرماه ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکد"روش شناسی تحقیقات کمی"کارگاه سه روزه 

  4938، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( الیگودرز، دیماه "احیاء نوزادان"کارگاه دو روزه 

 سایر دوره های آموزشی

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اسفندماه "مدیریت بحران"پودمان آموزشی  .4

 4933ماه  ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بهمن"مبارزه با سل"پودمان آموزشی  .8

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهر ماه "طرح آموزش خانواده"پودمان آموزشی  .9
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 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شهریورماه "گزارش نویسی"پودمان آموزشی  .1

 4933، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیرماه "اورژانس با مدیریت فرایندی"پودمان آموزشی  .1

 4931، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دیماه "گیری و کنترل عفونتپیش"پودمان آموزشی  .1

 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 11/43(، با معدل: 4933-31دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ) و استعدادهای درخشان دانشجوی رتبه اول 

 و  13/43(، با معدل: 4939-31کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران ) و استعدادهای درخشان دانشجوی رتبه اول

 دانشجوی منتخب شورای استعدادهای درخشان

  11/43(، با معدل 4931-31کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) اولدانشجوی رتبه 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

لف همچنین عضویت در کمیته های مخت "ست بخش اطفال، سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر بالینیپرستار بالینی، سرپر"سمتهای  .4

، بیمارستان امام "استخدام رسمی"بیمارستانی نظیر کمیته مرگ و میر و نیز مسئول واحد پشتیبانی روانی بیمارستان، 

سال و هفت ماه در 8ر است که در این دوره بمدت)شایان ذک44/44/33لغایت  44/44/38جعفرصادق)ع( شهر الیگودرز، از تاریخ 

 حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده ام(

، بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر الیگودرز، از  "طرح نیروی انسانی"های اطفال و اورژانس، دربخش "پرستار بالینی"سمت  .8

 41/44/38لغایت  1/1/34

 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 تخصصفوق  .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

تدریس واحدهای دانشجویان در مقطع  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛، دانشکده پرستاری خرم آباد )وابست"عضو هیات علمی"  

 از تاریخو راهنمایی و مشاوره دانشجویان ارشد در پایانه نامه پرستاری در رشته های داخلی و جراحی و مراقبت های ویژه؛  کارشناسی ارشد

 تا کنون 81/9/4931
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 کارشناسی .3

تدریس واحدهای داخلی و جراحی  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛)وابست بروجرد، دانشکده پرستاری "عضو هیات علمی" .4

 کنونتا  4/1/4933از تاریخ  پرستاری؛دانشجویان در مقطع کارشناسی 

تدریس واحدهای  ه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(؛خرم آباد )وابست و مامایی ، دانشکده پرستاری"عضو هیات علمی" .8

 4/1/4933تا  81/9/4931از تاریخ  و کارشناسی ارشد پرستاری؛داخلی و جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

نشگاه علوم پزشکی لرستان(، تدریس واحدهای داخلی و ، دانشکده پرستاری الیگودرز )وابسته به دا"عضو هیات علمی" .9

 4933لغایت اسفندماه  89/4/4933از تاریخ پرستاری؛ جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

، دانشکده پرستاری "استخدام رسمی"، "کارشناس آموزشی دانشکده )مشغول به تدریس دروس نظری و عملی("سمت  .1

تدریس واحدهای داخلی و جراحی دانشجویان در مقطع کارشناسی  علوم پزشکی لرستان(،الیگودرز )وابسته به دانشگاه 

 88/4/33لغایت  48/44/33از تاریخ  پرستاری؛

 

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  8931بیمارستان های بروجرد، مهرماه ، با همکاری ساطمان نظام پرستاری بروجرد برای پرستاران "مراقبت از رخم"کارگاه 

  مهر و آبانماه 4933، با همکاری مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد، "طریقه پروپوزال نویسی"کارگاه 

  4933، با همکاری آموزش مداوم، شهریورماه "اخالق حرفه ای"کارگاه 

  4931ی درخشان، اسفندماه ، با همکاری دفتر استعدادها"زخم و مراقبت های آن"کارگاه 

  با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، برای دانشجویان، بهمن ماه "نرم افزار کامتازیا استودیو"کارگاه ،

4931 

  4931، برای پرستاران، بیمارستان شهید رحیمی، بهمن ماه "مهارت های پرستاری انکولوژی"کارگاه 

  4931، با همکاری سازمان نظام پرستاری برای پرستاران، بیمارستان شهید رحیمی، دیماه "قبت زخممرا"کارگاه 

  4931، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهرماه سال "ارزشیابی بالینی"کارگاه 

  4938، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، بهار "عملکرد مبتنی بر شواهد"کارگاه 

  کارگاه"”scientific writing  4934دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان گلستان، زمستان 

  (، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( 4933)در ماههای آبان، آذر و دی سال "گزارش نویسی"سه دوره سخنرانی در کارگاه آموزشی دو روزه

 الیگودرز و ازناالیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای 

  (، بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین 4933)مردادماه  "مدیریت اورژانس با دیدگاه فرایندی "سخنرانی در گارگاه آموزشی

 پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا
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  ارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز، مخاطبین پرستاران شاغل در (، بیم4931)دیماه  "مدیریت بحران "سخنرانی در گارگاه آموزشی

 بیمارستان های شهرستانهای الیگودرز و ازنا

  

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

  تا کنون 4933معاون آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد، از مرداد 

 تا کنون 4933دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد، از بهمن ماه  عضو هیات نظارت و دبیر انجمن علمی 

  تا کنون 4933ماه بروجرد، از مرداددانشکده پرستاری  پژوهشیعضو شورای 

  تا کنون 4933ماه بروجرد، از مردادعضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری 

  4931و  4931عضو کمیته انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال های 

  4933دبیر کمیته اعتباربخشی کوریکولوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال 

 4933تا مردادماه  4931سال خرم آباد ، از  دبیر کمیته اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی 

 4933تا مردادماه  4931خرم آباد ، از سال  عضو کمیته پایش و بهبود فرایند دانشکده پرستاری و مامایی 

 4933تا مردادماه  4931ورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از اسفند ماه عضو ش 

  4933تا مردادماه  4931عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از تیرماه 

 سئول واحد مEDO  4933تا مردادماه  4931دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، از تیرماه 

  4933لغایت  4933، دانشکده پرستاری الیگودرز، از سال "پژوهشی مندیش-فصلنامه علمی"سردبیر و عضو هیات تحریریه 

  4933لغایت سال  4933کارشناس مسئول واحد پراتیک دانشکده پرستاری الیگودرز، از سال 

  4933 لغایت سال 4933عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری الیگودرز، از سال 

  4933لغایت سال  4934سوپروایزر آموزشی، بالینی و سرپرستار در بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز )ع(، از سال 

  

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در "اطالعات یاز جستجو یاریکاهش سطح هوش به یانمبتال یخانگ نیمراقب تجارب"

 مجری اول طرححال انجام، به عنوان 

 همکارطرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان  ،"مراقبت از بیمار دارای تراکئوستومی در منزل"  -

 طرحاصلی 

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  ،"بیماران مبتال به سرطانارتباط عدم قطعیت با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در " -

 مجری اول طرحلرستان و در حال انجام، به عنوان 
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طرح مصوب دانشگاه علوم  ،"بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه" -

 طرحمجری اول پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

 ، طرح"دانشگاهی های محیط در مدنی رفتارهای از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ودانشجویان مربیان ادراک بررسی " -

 طرح اصلی همکارمصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه " -

  مجری اول طرح، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان "4931لرستان در سال 

طرح مصوب دانشگاه علوم ، "4931ررسی فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به سکته مغزی شهر خرم آباد در سال ب" -

  مجری اول طرحپزشکی لرستان و در حال انجام، به عنوان 

، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی "خونبیماران مبتال به پر فشاری BMI ثیر بذر کتان بر میزان فشارخون، کلسترول سرم وتا" -

 همکار اصلیلرستان و در حال انجام، به عنوان 

یاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های استان ترجمه و اعتباریابی مق " -

  همکار اصلی، به عنوان شده طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و انجام، "لرستان

تری، نامه دوره دکشاپور اهواز، پایان، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی "تبیین فرایند مراقبت از بیماران در وضعیت نباتی" -

 مجری طرح

، طرح مصوب دانشگاه "4933بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی استان لرستان، سال  " -

  مجری اول طرحعلوم پزشکی لرستان و اتمام یافته، به عنوان 

رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان های آموزشی بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران و  " -

مجری ، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان و در حال اجرا، به عنوان "4933وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 طرح

 ، طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران،"ن کماییبررسی تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته برتغییرات سطح هوشیاری بیمارا"-        

 همکار طرح ، به عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدپایان یافته، 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 : پایان نامه ارشد

 :عنوان
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 )در حال انجام( خانم مهین عبدی گراوند، دانشجوی ارشد پرستاری ویژه: پایان نامه ارشد

 ارزیابی تاثیر برنامه پیگیری تلفنی بر فشار مراقبتی مراقبین خانگی بیماران مبتال به سرطان عنوان:

 

 خانم زهرا مرداسی، دانشجوی ارشد پرستاری ویژه )در حال انجام(: پایان نامه ارشد

  ژهیو مراقبت بخش در سالمت مراقبت دهندگان ارائه یمنیا فرهنگ بر "جامع واحد بر یمبتن یمنیا پیگیری برنامه" ریتاثعنوان:                  

 

 ؛ )در حال انجام(4931، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه، مهرماه پریا رشنوخانم  پایان نامه ارشد

  "تعیین ارتباط ادراک از مراقبت بیهوده با تنش اخالقی و فرسودگی شغلی پرستاران در بخشهای ویژه" :عنوان

 

 (اتمام یافته؛ )4931، ورودی مهرماه، مهرماه داخلی جراحی، دانشجوی مهناز طرحانی: خانم ارشدپایان نامه 

 "ارتباط عدم قطعیت با اضطراب و افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان" :عنوان

 

 )در حال انجام(؛ 4931، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه، مهرماه فرخنده موسوی: خانم پایان نامه ارشد

 "اطالعات یاز جستجو یاریکاهش سطح هوش به یانمبتال یخانگ نیمراقب تجارب" :عنوان

 

 ؛ اتمام یافته4931: خانم فاطمه جعفری پور، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه، مهرماه پایان نامه ارشد

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  :عنوان

 4931لرستان در سال 

 

 ؛ اتمام یافته4931: خانم سمیه ریاحی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد

 مراقبت معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژهبررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت : عنوان

 

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 عطیه بیرانوند، دانشجوی ارشد پرستاری :پایان نامه ارشد       

 تاثیر خدمات پرستار رابط واحد مراقبت ویژه بر عالئم حیاتی و اضطراب انتقال بیماران :عنوان
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 فاطمه فرضی، دانشجوی ارشد پرستاری :پایان نامه ارشد

 تاثیر یک مداخله آموزشی مبتنی بر فرهنگ بر شاخص مدنیت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستانعنوان: 

 

 داخلی جراحیدانشجوی ارشد خانم شیوا نظرپور، : پایان نامه ارشد

 )در حال انجام( "به سرطان پستانبررسی تاثیر تله نرسینگ بر توانمندسازی زنان مبتال " :عنوان

       

 آقای شهرام قاسمی، دانشجوی ارشد: پایان نامه ارشد       

تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مدل باور سالمت بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماریهای قلبی و عروقی در کادر پرستاری  :عنوان

 بیمارستان امام خمینی )قدس( شهرستان کوهدشت )اتمام یافته(

       

 داخلی جراحیدانشجوی ارشد خانم حدیث بیرانوند، : پایان نامه ارشد       

خانواده بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری  یاخالت خانواده محور بر اضطراب و افسردگی و خودکارآمدتاثیر مد" :عنوان

 )در حال انجام( "بستری در بخش مراقبت های ویژه

 

 4931 ، ورودی مهرماهداخلی جراحیدانشجوی ارشد آقای سعید دارایی، : پایان نامه ارشد

 )اتمام یافته(" تراکئوستومی در منزلمراقبت از بیمار دارای "  :عنوان

 

              

 ؛ اتمام یافته4931: خانم معصومه یاراحمدی، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد                        

 خونبیماران مبتال به پر فشاری BMI ثیر بذر کتان بر میزان فشارخون، کلسترول سرم وتا :عنوان

 

 ؛ اتمام یافته4931: خانم مریم محمدی پور، دانشجوی ارشد ویژه، ورودی مهرماه پایان نامه ارشد

 بررسی ادراک مربیان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان از رفتارهای مدنی در محیط های دانشگاهی :عنوان
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 ؛ اتمام یافته4939ودی مهرماه : خانم فاطمه بهرامی، دانشجوی ارشد ویژه، ورپایان نامه ارشد

: ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های عنوان

 استان لرستان

 

 مقاالت. ه   

 فارسی           

بررسی اثربخشی آموزش بر ارتقاء هوش معنوی فاطمه گودرزی، سمیه ریاحی، شیرین حسنوند، فرزاد ابراهیم زاده، رضا مسعودی.  .4

لرستان. مجله بالینی  پزشکی علوم دانشگاه منتخب آموزشی های بیمارستان ویژه های بخش در شاغل و مولفه های آن در پرستاران

 4933پذیرفته شده دیماه پرستاری و مامایی شهرکرد، 

، محمد حسین مافی. بررسی ابعاد درک از فاطمه گودرزیسیده زهرا حسینی گل افشانی، سونیا اویسی، فرنوش رشوند،  .2

، سال 1، شماره 1، دوره 4931،. نشریه روان پرستاری، مهر و آبان 4931خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین در سال 

4931 

های دارای بیمار در های مراقبتی خانوادهاله احمدی. تجارب و چالشحیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضل، فاطمه گودرزی .9

 .4939. سال 1، شماره 9وضعیت نباتی.مجله بالینی پرستاری و مامایی )دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد(، دوره 

فرسودگی شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در  مجید میری.سعید فروغی، فیروزه پیامنی، ، آرزو شاهسواری، فاطمه گودرزی .1

، 1تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش(. دوره -های دولتی استان لرستان. نشریه پژوهشیپرستاران شاغل در بیمارستان

 4939، 3و3شماره 

، سبک زندگی فاطمه گودرزی مرضیه سلیمانی نژاد، محسن شمس، عبدالرحمان چرکزی، فاطمه رحیمی، احمد فیاض بخش، .1

مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه های شهر گرگان، مجله تحقیقات نظام سالمت، سال هشتم، شماره پنجم، 

 4934آذر و دی ماه 

مداخله آموزشی تأثیر کوتاه مدت و طوالنی مدت . عبدالرحمان چرکزی ،فاطمه گودرزی ،داوود شجاعی زاده ،مرضیه سلیمانی نژاد .1

مجله پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش( مندیش، سال . بر سبک زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

 4934، زمستان 1و1سوم، شماره 

. مجله پژوهشی تحلیلی دانشکده "های آموزشیارزشیابی، کارایی و اثربخشی نظام". فاطمه گودرزیدکتر طاهره اشک تراب،  .3

 4934، زمستان 1و1پرستاری الیگودرز )مندیش( مندیش، سال سوم، شماره 
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روند تغییرات "، شیواسادات بصامپور، معصومه ذاکری مقدم، سقراط فقیه زاده، فاطمه رضایی، فاطمه محمدزاده. فاطمه گودرزی .3

)مجله "در نشریه پرستاری ایران، چاپ شده "روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا 41نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 

 4933، اردیبهشت ماه 19، شماره 89پژوهشی(، دوره -دارای رتبه علمی

بررسی علل موارد اعزام بیماران از بیمارستان امام جعفر  "، حسین گودرزی، فیروزه پیامنی، مریم پیوستگر. فاطمه گودرزی .3

ترویجی -مجله علمی"(، چاپ شده در 4933تا انتهای مهرماه 4931صادق)ع( الیگودرز به سایر مراکز )از ابتدای دیماه سال

 4933، پائیز 4، دوره اول، شماره "مندیش

ساله ساکن مراکز 3-44اختالالت جسمی کودکان  "، آرزو شاهسواری،مجید میری، سعید فروغی. فاطمه گودرزیمحبوبه بیات،  .41

   4933، پائیز 4وره اول، شماره ، د"ترویجی مندیش-مجله علمی"چاپ شده در "نگهداری شبانه روزی

ی ارتباط حیطه های نگرانی با کیفی زندگ ". فاطمه گودرزیدکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکترسیدرضا مظلوم، مریم نثاری،  .44

-)فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی()مجله دارای رتبه علمی"فصلنامه پایش"، چاپ شده در "دانشجویان

 4933سال هشتم، دوره اول، زمستان ترویجی(، 

بندی نیازهای آموزشی از دیدگاه بیماران مبتال به صرع بررسی اولویت". فاطمه گودرزیشیرین حسنوند، سیده فاطمه قاسمی،  .48

پژوهشی دانشکده -، مجله افالک )فصلنامه علمی"آبادهای آموزشی شهر خرمهای اعصاب و کودکان بیمارستانبستری در بخش

 .4933، 49و 48، سال چهارم، شماره "آبادری و مامایی خرمپرستا

تاثیر تحریکات شنوایی سازمان یافته بر میزان ". فاطمه گودرزیشیواسادات بصامپور، معصومه ذاکری مقدم، سقراط فقیه زاده،  .49

علوم پزشکی )مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه "مجله حیات"، چاپ شده در "سطح هوشیاری بیماران کمایی

 )پایان نامه کارشناسی ارشد(4931، زمستان 1پژوهشی(، دوره سیزدهم، شماره -تهران()مجله دارای رتبه علمی

، دوره سوم، "ترویجی افرا-مجله علمی"، چاپ شده در "تحریک حسی بیماران کمایی"، شیواسادات بصامپور. فاطمه گودرزی .41

 4931، زمستان 9شماره 
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1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

التزام به مراقبت امیدوارانه بیماران مبتال "، ایراد سخنرانی با عنوان "ساالنه اخالق پزشکی و اخالق پرستاری ایران"چهارمین کنگره  .4

 .4931. تهران؛ بهمن ماه "به وضعیت نباتی در منزل: یک مطالعه کیفی

مراقبت گران بیمارن در وضعیت نباتی در منزل: یک "در یاسوج. ایراد سخنرانی با عنوان  "تحقیقات کیفی در علوم سالمت"کنگره   .8

 4931. مهرماه "مطالعه کیفی

ی درمان-حاملگی طبیعی و پرخطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی"هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی ایران.  - .9

 4933(. آبانماه فاطمه گودرزی.)فیروزه پیامنی، سعید فروغی، مریم کمالی،مجید میری، "4933الیگودرز در سال 

بررسی نگرش پرستاران نسبت به خودکشی  "اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران.  .1

، مریم پاک نیت، سجادحیات الغیب( اسفندماه فاطمه گودرزیفتانه قدیریان، کبری کرمی، ،)"و قربانیان آن و برخی عوامل مرتبط با آن

4933 

ساله( ساکن در مراکز نگهداری  3-44بررسی وضعیت سالمت روانی کودکان سن مدرسه)"همایش سراسری بهداشت روان و آموزش. - .1

(. دانشگاه علوم پزشکی زنجان، فاطمه گودرزیسعید فروغی،  .)محبوبه بیات، ایران قاسمی، آرزو شاهسواری،"شبانه روزی شهر تهران

 4931اسفندماه

تحریک فاز یک)تحریک حسی( بیماران "ارائه پوستردر دومین همایش سراسری پرستاری توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب.  .1

 4931، شیواسادات بصامپور(، بیمارستان امام خمینی)ره(، تهران، آذرماه فاطمه گودرزی)"کمایی

تله نرسینگ)پرستاری از راه دور( و بهداشت  "اولین همایش سراسری تکنولوژی، ارتباطات و بهداشت روان. "سخنرانی در  .3

 4931، مریم نثاری( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تیرماه فاطمه گودرزی،)"روان(

 

 بین المللی   .2   

1. Fateme goudarzi, Heidarali Abedi, Korush Zarea, Fazllolah Ahmadi, Hossein Goudarzi. 
Educating family caregivers of vegetative patients as a very important necessity: A 

qualitative study. 27th Edition of World Congress on, Nursing Education & Research. April 

23-25, 2018, Rome, Italy. 
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2. Fateme goudarzi, Heidarali Abedi, Korush Zarea, Fazllolah Ahmadi. “Difficult and satisfying 

care for vegetative patients at home as an unavoidable duty: a qualitative study” . 18th 

NURSING ETHICS CONFERENCE , 3rd INTERNATIONAL ETHICS IN CARE 

CONFERENCE, Centre for Biomedical Ethics and Law, KU Leuven, International Care 

Ethics Observatory, University of Surrey. September 15-16, 2017. Leuven, Belgium. 
 

3. Dr Seyedeh Zahra Hosseinigolafshani, Dr Sonia Ovaise, Dr Farnosh Rashvand, Dr Fateme 

Goudarzi. A study on problem-encountering self-efficacy in hemodialysis patiemts in Qazvin. 

The 3th international and 8th National Congress on Health Education and Promotion. 23-25 

Agu 2017. Isfahan. Iran. 
 

4. Dr Seyedeh Zahra Hosseinigolafshani, Dr Sonia Ovaise, Dr Fateme Goudarzi. Dr Farnosh 

Rashvand. A study on effects of perception of God on  hemodialysis patiemts in Qazvin, 2016. 

The 3th international and 8th National Congress on Health Education and Promotion. 23-25 

Agu 2017. Isfahan. Iran. 

 

 عالیق پژوهشی 

 از بیماران به ویژه مبتالیان به بیماری های مزمن و مدل های مراقبتیمراقبت  -

 مراقبت، چالش و مدل های مراقبتی مبتالیان به سرطان -

 مراقبت، چالش و مدل های مراقبتی مبتالیان به اختالالت سطح هوشیاری -

 چالش های مراقبین خانگی و مداخالت کاهنده و پیشگیری کننده فشار مراقبتی در آنها -

 ایمنی و مراقبت ایمن -

 آموزش به بیمار و پرستار -

 سالمندی -

 کتب 

. Medical terminology: an illustrated guide. ترجمه کتاب 8143فاطمه گودرزی. راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن  

 4931انتشارات حیدری. 

. Medical terminology: an illustrated guide. ترجمه کتاب 8141فاطمه گودرزی. راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن  

 4931انتشارات حیدری. 

. Medical terminology: an illustrated guide. ترجمه کتاب 8141فاطمه گودرزی. راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن  

 4938انتشارات حیدری. 
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 nurse’s های پرستاری بالینی. ترجمه بحرینی. روش پور، مریم نثاری، مسعودعلیرضا خاتونی، ناهید رژه، فاطمه گودرزی، شهرزاد پاشایی 

5-minute clinical consult procedures4931نگر )سالمی(. . انتشارات جامعه. 

 4933، سال "اندیشه رفیع"، آرزو شاهسواری، انتشارات  فاطمه گودرزی. "خالصه اصول بیهوشی میلر"ترجمه و تلخیص کتاب  

 

  داوری مقاالتعضویت در شورای نویسندگان و  

 

 دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش(  "توسعه سالمت در پرستاری"عضو هیات تحریریه مجله تحلیلی پژوهشی  

 داوری مقاله برای مجالت:

 ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز "های مزمنمراقبت بیماری"مجله انگلیسی زبان  

 "ارتقاء سالمتمدیریت "مجله  

 دانشکده پرستاری الیگودرز )مندیش( مندیش(توسعه سالمت در پرستاری" )"مجله  

 آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشکده پرستاری و مامایی خرم "افالک"مجله  

 "سالمندی"مجله  

 Member of editorial board of “International Journal of Studies in Nursing”, Available in: 

http://journal.julypress.com/index.php/ijsn/about/editorialTeam  

 Associate editor in “American Journal of Biomedical Sciences and research” 

editors.php-https://biomedgrid.com/associateAvailable in:  

 Member of editorial board of “Nursing Development in Health” journal 

-http://ndhj.lums.ac.ir/page/41/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA :inAvailable 

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87 

 

  

 عضویت در مجامع 

 :عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 3تسلط به زبان انگلیسی با نمره ماک آیلتس  

 ترجمه متون تخصصی 
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