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 داخ نامبه 

 سبهبًِ علن سٌجی اعضب ّیبت علوی آدرس صفحِ شخصی در

 سبیت داًشگبُ درس صفحِ شخصی در ٍةآ

  فبیل ّب

 : آخریي ثِ رٍزرسبًی

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاثك  

 (عٌَاى رشتِ، داًشگبُ، سبل فبرغ التحصیلی) فَق تخصص.1

 (عٌَاى، راٌّوب، هشبٍر)پبیبى ًبهِ                     

 (عٌَاى رشتِ، داًشگبُ، سبل فبرغ التحصیلی)  (دکتری تخصصی)تخصص.2

 (عٌَاى، راٌّوب، هشبٍر)پبیبى ًبهِ                   

  (1394 ، سبل فبرغ التحصیلیلرستبى علَم پسشکی ، داًشگبُ پرستبری هرالجت ّبی ٍیژُ)ارشذ کبرشٌبسی .3

  ،دکتر سیذُ فبطوِ لبسوی راٌّوباستبد ، اضطراة ثیوبراى ّوَدیبلیسیثررسی تبثیر آهَزش َّش ّیجبًی ثر )پبیبى ًبهِ                   

 (دکتر سعیذ فرٍغی: هشبٍر اسبتیذ

 (1388 ، سبل فبرغ التحصیلیلرستبىعلَم پسشکی  ، داًشگبُپرستبری)  کبرشٌبسی .4

 (عٌَاى رشتِ، داًشگبُ، سبل فبرغ التحصیلی) کبرداًی.5

 فبطوِ یبراحوذی  : ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 هرثی :هرتجِ علوی

 yarahmdi.f@lums.ac.ir  f.yarahmadi2005@gmail.com :ایویل

 42507733: تلفي

 : فکس

 داًشکذُ پرستبری ثرٍجرد داًشگبُ علَم پسشکی لرستبى،  :آدرس
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 شرکت در دٍرُ ّبی آهَزشی ٍ کبرگبُ ّب 

  1اػاتیذ تا ػٌَاى اًذیـِ ػیاػی ( داتؾ افضایی)ؿشوت دس واسگاُ هؼشفت افضایی 

  1ؿشوت دس دٍسُ هؼشفت افضایی اػاتیذ تا ػٌَاى اخالق ػلوی ٍ حشفِ ای 

  ُ1397ؿشوت دس ّوایؾ تضسي ٍحذت حَصُ ٍ داًـگاُ آرس ها 

 تا هَضَػات ؿشوت دس واسگاُ ّای هؼاًٍت تحمیمات:  

، آهَصؽ پایگاُ تالیٌی ولیٌیىال وی، آؿٌایی تا ػاهاًِ ّای ًَپا، آییي (تشًذ)ٍ ثثت اختشاع، ثثت ػالئن تجاسیواسگاُ هالىیت فىشی 

 ، Stataاستما، آؿٌایی تا ًشم افضاس 

  هشوض هطالؼات ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿىیؿشوت دس واسگاُ ّای:  

جاهغ تیي الوللی، صتاى آوادهیه اًگلیؼی دس همالِ ًَیؼی، ٍ اسائِ همالِ دس م ISIآهَصؽ الىتشًٍیىی دس ػلَم پضؿىی، همالِ ًَیغ 

، آؿٌایی تا آییي ًاهِ اسصؿیاتی اػاتیذ، ؿیَُ ّای اسصیاتی داًـجَ، سٍؽ ّای اسصیاتی ػلوی ٍ تالیٌی CVًاهِ ًگاسی ٍ ًَؿتي 

آؿٌایی تا ػاهاًِ ًَیذ، ، (والع آًالیي)adobe connectداًـجَ، هؼشفی ػیؼتن ّای آهَصؽ الىتشًٍیىی ٍ آهَصؽ ًشم افضاس 

آهَصؽ تالیٌی ٍ گضاسؽ صثحگاّی، واسگاُ گایذ الیي ًَیؼی،  اخالق دس اًتـاس آثاس پظٍّـی، اػتاًذاسدّای تَلیذ هحتَای 

آییي ًاهِ استماء، آؿٌایی تا اییي ًاهِ اسصؿیاتی اػاتیذ، سٍؽ اسصیاتی داًـجَ تِ ؿیَُ آػىی، آؿٌایی تا آخشیي ًؼخِ الىتشًٍیىی، 

، (هؼیاسّای تیواسػتاى اخالق ٍ هْاست ّای گفتي خثش تذ)ٍپَصال طشح ّای تحمیماتی، اخالق حشفِ ای، ٍتیٌاس اخالق ػاصهاًی پش

، تشجواى ٍ اًتمال داًؾ، آهَصؽ صالحیت تالیٌی هذسػاى  story lineاصَل ٍ تىٌیه ّای تَلیذ هحتَای الىتشًٍیىی تا ًشم افضاس 

، (تـخیص واًؼش ٍ اسائِ تِ تیواس)CPC، اخالق پضؿىی BPLپشػتاسی، گضاسؽ وٌفشاًغ اًجوي آهَصؽ پضؿىی اسٍپا، سٍؽ تذسیغ 

 . ، یافتي هجالت ٍ اسائِ همالِ دس هجاهغ تیي الوللیISIواسگاُ داٍسی تخصصی هماالت 

 ُایؿشوت دس ػویٌاس: 

 آًفلَاًضای اپیذهیه، لَاًیي ٍ حمَق حشفِ ای جاهؼِ پضؿىی، ػویٌاس ػشاػشی تْذاؿت سٍاًی داًـجَیاى،  

 ؿشوت دس وٌفشاًغ ّای: 

اػىي، اصَل آهَصؽ تِ  CTلَاًیي ٍ حمَق حشفِ ای جاهؼِ پضؿىی، پیـگیشی اص ػشطاى ٍ تغزیِ ػالن، تفؼیش گشافی ّای ػادُ ٍ  

ًَصاداى، تیواسی فٌیل وتًََسی ٍ ون  CPRوشًٍشی، هفاّین پایِ ٍ اصَل ضذ ػفًَی تجْیضات پضؿىی،  تیواس، تشٍها، ػٌذسم حاد

واسی تیشٍئیذ، ّوٍَیظیالًغ ٍ اًذیىاػیَى هصشف فشاٍسدُ ّای خًَی، تشخَسد تا تیواس هؼوَم دس اٍسطاًغ، ػشدسد ٍ دسهاى، اصَل 

آهَصُ ّای لاًًَی تشای واسؿٌاػاى دسهاًی، تشٍیج تغزیِ تا ؿیش هادس،  ٍ هثاًی ػفًَت تیواسػتاًی تا هحَسیت هماٍهت هیىشٍتی،

، پیـگیشی اص ػمَط اص تخت ٍ صخن تؼتش، هْاست پشػتاسی اًىَلَطی، ICUتشخَسد تا تیواساى ػَختگی، هشالثت ّای پشػتاسی دس 

 خطاّای داسٍیی، اخالق حشفِ ای، پضؿىی لاًًَی، هؼوَهیت ّای ؿایغ، 

  ُّای وویتِ تحمیماتؿشوت دس واسگا: 

Search   همذهاتی ٍ پیـشفتِ، سٍؽ تحمیك همذهاتی ، سٍؽ تحمیك پیـشفتِ، آهَصؽ ػولیCPR  ،CT.Scan Brain جؼتجَ دس ،

 ایٌتشًت

 ؿشوت دس ّوایؾ ّا ٍ وٌگشُ ّا : 

ؿَسی هجاصی تشًاهِ ّوایؾ وـَسی آهَصؽ ٍ خذهات ػالهت فشد، خاًَادُ ٍ جاهؼِ، تْثَد تغزیِ وَدواى ٍ ًَجَاًاى، ّوایؾ ن

 سیضی دسػی دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی، ّوایؾ ػشاػشی آهَصؽ هثتٌی تش ؿَاّذ

 ؿشوت دس واسگاُ ّا آهَصؿی : 

 هاِّ، ّوٍَیظیالًغ، هذیشیت صخن، چگًَِ تٌَیؼین 1-59ًظام هشالثت هشي وَدواى



 
 

 

رساًی پزشکی ٍ تاهیي هٌابع  هدیریت اطالع آٍری، داًشگاُ علَم پزشکی لرستاى،  هعاًٍت تحقیقات ٍ في

 سٌجی           ادارُ علن ،علوی

ف
اُ 

ي ه
ردی

رٍ
1

3
9

7
 

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

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1397هاُ  خرداد

  ؿشوت دس دٍسُ ّای آهَصؿی: 

ٍدیٌاهیه، هحاػثِ داسٍیی، تحلیل ًتایج آصهایؾ گاصّای خَى ٍ ػایش پایؾ ّن، ایوٌی ٍ ػالهت ؿغلی، Drillاطفاء حشیك ٍ  

آصهایـات خًَی هؼوَل، آگاّی اص ٍضؼیت هٌاػة تیواساى تش حؼة هَسد، پیـگیشی ٍ پیگیشی دسهاى صخن فـاسی، واس تا دػتگاُ 

ػطح َّؿیاسی، تغزیِ ٍ داسٍدسهاًی  ًٍتیالتَس، ًحَُ هشالثت اص تیواساى تیمشاس دس تخؾ هشالثت ّای ٍیظُ، وٌتشل دسد، اسصیاتی

 تیواساى تا َّؿیاسی ػطح پاییي

  

  ُهؼشفی ؿاخص ّای ویفیت طٍسًال ّا ٍ واسگاScientific Writing 

 تأییذیِ ّب ٍ هجَز ّب 

 افتخبرات ٍ جَایس 

  رضتِ پزستبری همطع کبرضٌبسی داًطجَیبىکست رتجِ اٍل در ثیي 

  ِ(داًطجَی ثزتز)پزستبری هزالجت ّبی ٍیضُ همطع کبرضٌبسی ارضذکست رتجِ اٍل در ثیي داًطجَیبى رضت 

  1396-1397سبل تحصیلی  اػتاد ًوًَِ آهَصؿیاًتخبة ثِ عٌَاى 

 تمذیز ًبهِ اس طزف ریبست داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد 

  داًطگبُ علَم پشضکی لزستبىتمذیز ًبهِ اس طزف هعلًَت اهَسضی 

  تمذیز ًبهِ اس طزف سزپزست داًطکذُ پزستبری داًطگبُ علَم پشضکی لزستبى 

 اس طزف ریبست داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد لَح تمذیز جْت ثزگشاری اهتحبى عولی ٍاحذ اصَل ٍ فٌَى ثصَرت آسکی

 

 سَاثك کبری

 سَاثك ثبلیٌی 

 ِ  ..ٍ  NICUسبل در ثخص ّبی هزالجت ّبی ٍیضُ، داخلی، ًَساداى، سًبى،  5/7 ة ثِ هذت کبر ثعٌَاى پزستبر سبثم

 لرستبىداًشگبُ علَم پسشکی ثرٍجرد عضَ ّیئت علوی داًشکذُ پرستبری : سَاثك تذریس 

 فَق تخصص .1   

 تخصص  .2    

  کبرشٌبسی ارشذ.3    

 کبرشٌبسی .4    
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 : ٍاحذّبی تئَری ٍ کبرآهَزی تذریس

سبلوٌذاى  ،(للت ٍ تٌفس)2سبلوٌذاى  (گَارش، کجذ ٍ هجبری صفزاٍی، ارتَپذ،ی)1سبلوٌذاى پزستبری هزالجت ّبی ٍیضُ، :ٍاحذّبی تئَری

 .....رٍش تحمیك، رٍاًطٌبسی فزدی ٍ اجتوبعی ٍ هزالجت در هٌشل، ، (پَست ٍ سَختگی، خَى، غذد، اعصبة)3

پزستبری ثیوبری ّبی ضبیع، داخلی، فبرهبکَلَصی، اًکَلَصی، هذیزیت، ، جزاحی، داخلی، للت، اٍرصاًس ICU ،CCU :ٍاحذّبی کبرآهَسی

 ، NICUًَساداى، 

 کبرداًی .5    

  ُ(عٌَاى ،هحل ٍ زهبى کبرگبُ)ثرگساری کبرگب 

  درهبًیهبیع دیبثت، اخالق حزفِ ای، آة ٍ الکتزٍلیت، سخن ثستز، : ثب هَضَعبت ضْیذ رحیوی خزم آثبد کٌفزاًس در ثیوبرستبى چٌذیيثزگشاری 

 ٍ...... 

  ُ1398سبل  .....ٍ هْبرت ّبی ارتجبطی ثب هذدجَ، اخالق حزفِ ای، : ثب هَضَعبت پزستبری ثزٍجزد در داًطکذُثزگشاری  چٌذیي دٍرُ کبرگب-

1397 

  

  (عٌَاى دلیك درج شذُ در اثالغ، تبریخ شرٍع ٍ اتوبم)سَاثك اجرایی 

 ثزٍجزد هذیز گزٍُ داًطکذُ پزستبری 

  پزستبری ثزٍجزدداًطکذُ  آهَسضیعضَ ضَرای  

 پزستبری ثزٍجزدداًطکذُ  عضَ ضَرای پضٍّطی  

  عضَ ٍاحذEDO  ُپزستبری ثزٍجزدداًطکذ  

 پزستبری ثزٍجزدداًطکذُ آهَسش هجبسی  هسئَل  

 عضَ کبرگزٍُ تَسعِ آهَسش هجبسی در داًطگبُ علَم پشضکی لزستبى  

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ جطٌَارُ هطْزی  

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ استعذاد درخطبى  

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزدآهَسضی  عضَ کویتِ اعتجبر ثخطی  

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ ارسضیبثی  

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ ثزًبهِ ریشی آهَسضی   

  پزستبری ثزٍجزدداًطکذُ عضَ کویتِ آهَسش اسبتیذ   

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ ثبسًگزی کَریکَلَم   

 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ کویتِ اخالق حزفِ ای  
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 داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد عضَ ضَرای اخالق حزفِ ای  

  داًطکذُ پزستبری ثزٍجزدعضَ کویتِ پضٍّص در آهَسش  

  داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد 94استبد راٌّوب داًطجَیبى ٍرٍدی  

 عضَ اًجوي کویتِ داًطجَیی  

  اعضبی ّیئت علوی داًطکذُ پزستبری ثزٍجزدداٍطلجیي فزاخَاى عضَ کبرگزٍُ ثزرسی صالحیت 

  ُعضَ کویتِ علوی آسهَى صالحیت ثبلیٌی داًطکذ 

  استبد هطبٍر داًطجَیبى داًطکذُ پزستبری ثزٍجزد 

 

  سَاثك پژٍّشی 

  

 اختراعبتاثذاعبت ٍ . الف   

 طرح ّبی پژٍّشی .ة

 تاثیش آهَصؽ َّؽ ّیجاًی تش اضطشاب تیواساى ّوَدیالیضی تشسػی -1

 صًذگی تیواساى تحت ّوَدیالیضیَُ آهَصؽ فشدی ٍ ّوتا تش ویفیت همایؼِ ؽ -2

 خشدػال وَدواى تشسػی همایؼِ تاثیش هاػاط ًمطِ َّگَ ٍ تاصی دس ؿذت دسد ًاؿی اص سي گیشی دس -3

 سفتاسّای استما دٌّذُ ػالهت ٍ ػَاهل هَثش تش آى دس پشػتاساىتشسػی  -4

 اسصیاتی ادسان ػالوٌذاى ػاوي هٌضل ؿخصی ٍ ػشای ػالوٌذاى اص ػالوٌذی هَفك ٍ فاوتَسّای هشتثط تا آى -5

آهَصؿی دسهاًی ؿْیذ سحیوی ی هشوض ًىَلَطآ تخؾ هشاجؼِ وٌٌذُ تِ ػشطاىهثتال تِ  هاساىیب تِ صًذگی دیتش امآٍادسهاًی سیتاث  یتشسع  -6

 1398 خشم آتاد

سػایت اصَل  اخالق حشفِ ای دستحشاى ّای ًاؿی اص تالیای  تجاسب صیؼتی واسوٌاى حیطِ ػالهت داًـگاُ ػلَم پضؿىی لشػتاى اص -7

 .طثیؼی

 

 

 پبیبى ًبهِ ّب ٍ رسبلِ ّب راٌّوبیی . ج  

پبیبى ًبهِ ّب ٍ رسبلِ ّب   ُهشبٍر. د   
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 همبالت. ُ   

 فبرسی           

 یه تَصیِ اػالهی: هشٍسی تش تأثیش هصشف خشها تش صایواى ایوي -1

 سسػی هیضاى اضطشاب تیواساى ّوَدیالیضی هشاوض آهَصؿی داًـگاُ ػلَم پضؿىی لشػتاىب -2

 تشسػی تاثیش آهَصؽ هَلفِ ّای َّؽ ّیجاًی تش افضایؾ َّؽ ّیجاًی تیواساى ّوَدیالیضی  -3

 

 اًگلیسی               

1- the effects of emotional intelligence training on anxiety in hemodialysis patients 

2-an investigatin into the effect of peer of education on learning catheterization skill among nursing 

students of medical sciences faculty in 2016-2017 

3- emotional intelligence and its relationship with demographic characteristic among nursing 

students   

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

control study  

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

Sciences 

6- The Prevalence of Anxiety among PatientsUndergoing Hemodialysis in Hospitals in 

Khorramabad  

 

 

 همبالتخالصِ چبح ارائِ ٍ . ٍ

 هلی   .1   

  ِدر ّوبیص هٌطمِ ای پزستبری ثیوبری ّبی  "تبثیز آهَسش َّش ّیجبًی ثز اضطزاة ثیوبراى ّوَدیبلیشی "سخٌزاًی ثب عٌَاىارائ

 هشهي 

 در ّوبیص هٌطمِ ای  "ثیوبراى تحت ّوَدیبلیشتبثیز آهَسش رفتبرّبی ارتمبء دٌّذُ سالهت ثز سجک سًذگی  "ارائِ سخٌزاًی ثب عٌَاى

 پزستبری ثیوبری ّبی هشهي

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-314-fa.pdf
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  در ّوبیص هٌطمِ  "هزاکش آهَسضی داًطگبُ علَم پشضکی لزستبى ثزرسی هیشاى اضطزاة ثیوبراى ّوَدیبلیشی"ارائِ پَستز ثب عٌَاى

 ای پزستبری ثیوبری ّبی هشهي

 در ممایش سراسری  "دٌّذُ سالهت ثز کیفیت سًذگی ثیوبراى تحت ّوَدیبلیش تبثیز آهَسش رفتبرّبی ارتمبء "ارائِ پَستز ثب عٌَاى

 راهکارهای ارتقا سالمت و چالش ها با محوریت مراقبت مبتی بر جامعه

 هلی در کٌگزُ "ثزرسی تبثیز آهَسش هَلفِ ّبی َّش ّیجبًی ثز افشایص َّش ّیجبًی ثیوبراى ّوَدیبلیشی "پذیزش همبلِ ثب عٌَاى 

 للت ٍ ٍرسش

  ارائِ پَستز ثب عٌَاىThe effect of education of health – promoting behaviors on lifestyle in 

hemodialysis" patients "ِدر ّوبیص کطَری آهَسش ٍ خذهبت سالهت فزد، خبًَادُ ٍ جبهع 

  پذیزش همبلِ ثب عٌَاى" Effect of Electroconvlsive Therapy on Serum Electrolytes and Glucose Levels 

in Adolescents with Major Depressive Disorde  در کٌگزُ هلی للت ٍ ٍرسش 

 پذیزش همبلِ ثب عٌَاى"Evaluation of General Mental Health of Nursing Students of Lorestan University 

of Medical Sciences در کٌگزُ هلی للت ٍ ٍرسش 

 پذیزش همبلِ ثب عٌَاى" Review on the effects of palm date consumption on safe labor: An Islamic 

recommendation در کٌگزُ هلی للت ٍ ٍرسش  

 پذیزش همبلِ ثب عٌَاى" The Effects of Emotional Intelligence Training on Anxiety in Hemodialysis 

Patients در کٌگزُ هلی للت ٍ ٍرسش 

 

 ثیي الوللی   .2   

 

 عالیك پژٍّشی 

ثیوبری ّبی هشهي  

پزستبری هزالجت ٍیضُ  

آهَسش در پزستبری  

 کتت 

  عضَیت در شَرای ًَیسٌذگبى ٍ داٍری همبالت 
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 طزح ّبی پضٍّطی داًطگبُ علَم پشضکی لزستبىداٍر 

 عضَیت در هجبهع 

 عالیك عوَهی/ ی عوَهیّب هْبرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


