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 داخ 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  

  1392واحد علوم پزشکی تهران پرستاری، گرایش آموزش داخلی جراحی، دانشگاه آزاد سالمی  ارشد کارشناسی .1

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر حمایت همتا بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع دو    استاد  .2

 و با امتیاز عالی 20نمره پایان نامه :  ، راهنما: سرکار خانم دکتر محبوبه صفوی

 1381ناپیوسته پرستاری، دانشگاه سراسری علوم پزشکی همدان،  کارشناسی .3

 1380هوشبری اتاق عمل، دانشگاه سراسری علوم پزشکی اراک،  کاردانی.4

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان Mendeley 1396 منابع مدیریت های افزار نرم آموزشی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان (شیخیان علی دکتر)EndNote13961396 منابع مدیریت آموزشی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 پژوهش در اخالق کارگاه 

  کبری رشیدی  نام و نام خانوادگی:

 مربی  :مرتبه علمی

 krashidi2010@yahoo.com ایمیل:

 09166625207تلفن: 

 فکس: 

 پرستاری بروجرد کبیر، دانشکدهمتری امیر 25میدان بهشت، خیابان استان لرستان، بروجرد،  آدرس:
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 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 علمی مقاالت نگارش کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396(کشتکار عباس دکتر)نظامند سیستماتیک مروری مقاالت نگارش کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1/9/96( شیخیان علی دکتر)پیشرفته و مقدماتی جستجوی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396خارجی ی ژورنالها در مقاالت نگارش چگونگی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396پژوهشی های داده تحلیل و تجزیه کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 الزویر ناشر الکترونیک منابع با آشنایی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396ها بیماری ثبت با آشنایی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 مقدماتی سرج و تحقیق روش کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1397 لرستان پزشکی علوم در الکترونیکی آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 6/4/97( کشور اختراع ثبت اداره ریس مدرس)اختراع ثبت و فکری مالکیت کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان cv 1397نوشتن و نگاری نامه نویسی، مقاله در انگلیسی آکادمیک زبان 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستاندر  1397 )مدرس از مرکز توسعه مطالعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دانشجو ارزیابی های شیوه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1397 دانشجو بالینی و علمی ارزیابی های روش 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1397 نوید مجازی آموزش سامانه با آشنایی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 5/7/94 مورخ پرستاری فرایند در نوین دیدگاه 

 1396پرستاری نظام رسازمان د پیشرفته ریوی قلبی احیای کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 تیروئید کاری کم و کتونوری فنیل بیمار از مراقبت آموزش کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396ترومبوتیک های بیماری در ها چالش علمی همایش 

 1397 اراک پزشکی علوم در اموزش توسعه و مطالعات مرکز پزشکی علوم اموزش در درسی ریزی برنامه مجازی کشوری همایش 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 تیروئید کاری کم و کتونوری فنیل بیماری با آشنایی کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396اورژانس در مسموم بیمار با برخورد کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1395ترومبوتیک های بیماری در ها چالش کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396مادر شیر با تغذیه ترویچ کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ICU1396 در پرستاری های مراقبت کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1396 3 سوختگی بیماران با برخورد کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1397 سل بیماری با مبارزه کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان CLINICAL KEY 1397  پایگاه بابا آشنایی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1397 الکترونیک محتوای تهیه استانداردهای با آشنایی 

 1397 لرستان پزشکی علوم دانشگاه صبحگاهی گزارش و بالینی آموزش کارگاه 

 1397 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجو با ارتباط و مشاوره کارگاه 

 1398 لرستان پزشکی علوم دانشگاه اساتید ارزشیابی نامه آیین با آشنایی کارگاه 
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  1398 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در پژوهش در اخالق کارگاه 

 1398 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در تحقیقاتی های طرح پروپوزال نسخه آخرین با آشنایی 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در 1398 متاآنالیز کارگاه 

 story line 1398 الکترونیکی محتوای تهیه افزارهای نرم با آشنایی کارگاه 

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه اموزش توسعه و مطالعات مرکز بد خبر گفتن مهارتهای و اخالقی بیمارستان معیارهای) سازمانی اخالق وبینار صورت به همایش 

1398 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری •

 سوابق بالینی 

 1383ستان شهید چمران بروجرد تا ارطرح تعهد نیروی انسانی در بیم گذراندن دو سال 

 تا کنون 1383از پرستاری  دروس تخصصی تئوریمدرس و  مربی بالینی واحدهای کاراموزی و کاروزی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 تا کنون 1383پرستاری از پیوسته  کارشناسی  .1   

  کارگاهو تدریس برگزاری  

 1394 بروجرد پرستاری دانشکده در عفونت کنترل کارگاه 

 1394بروجرد پرستاری دانشکده در مددجو با ارتباط مهارتهای کارگاه 

 1395 بروجرد پرستاری دانشکده در عفونت کنترل کارگاه 

 1395بروجرد پرستاری دانشکده در مددجو با ارتباط مهارتهای کارگاه 

 1396 بروجرد پرستاری دانشکده در خانواده و مددجو به آموزش کارگاه 

 1396 بروجرد پرستاری دانشکده در عفونت کنترل کارگاه 

 1397 بروجرد پرستاری دانشکده پژوهش در اخالق کارگاه 

 1397(پرستاری نظام مداوم، آموزش) بروجرد شهرستان دولتی های بیمارستان پرستاران برای پرستاری در ای حرفه اخالق 

 1397(بهداشت شبکه و بروجرد پرستاری دانشکده خدمت ضمن آموزش) بروجرد شهرستان دولتی های بیمارستان برای پرستاری در ای حرفه اخالق 

 خدمت ضمن آموزش 1397اباد خرم شهرستان دولتی های بیمارستان پرسنل برای پرستاری در ای حرفه اخالق کارگاه 

 خدمت ضمن آموزش 1397الیگودرز شهرستان دولتی های بیمارستان پرسنل برای پرستاری در ای حرفه اخالق کارگاه 

 برای الکترونیکی محتوای تهیه برای comtasia افزار نرم از استفاده و اموزش بر تاکید با بروجرد پرستاری دانشکده در خانواده و مددجو به اموزش کارگاه 

 1397 مددجویان اموزش
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 1398 بروجرد پرستاری دانشکده دانشجویان برای ای حرفه اخالق کارگاه 

 1398 بروجرد پرستاری دانشکده دانشجویان برای عنوان انتخاب و تحقیق روش کارگاه 

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

 1397تا  1395 دانشکده پرستاری بروجرد بخشی اعتبار دبیرکمیته 

 واحد مسئول( skill lab پراتیک) 1397 ماه تا مهر 1395 

 تا کنون 1396 دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست 

 مسئول EDO 1397مهر ماه  دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا کنون 1396 دانشکده پرستاری بروجرد پژوهشی شورای عضو 

 تا کنون 1396 دانشکده پرستاری بروجرد آموزشی شورای عضور 

 تا کنون 1396 دانشکده پرستاری بروجرد ای حرفه اخالق کمیته عضو 

 تا کنون 1397 دانشکده پرستاری بروجرد دانشجویان راهنما استاد 

 تا کنون 1397 مهر ماه دانشکده پرستاری بروجرد پژوهش مدیر 

 تا کنون 1397 دانشگاه پژوهشی شورای عضو 

 تا کنون 1397 دانش ترجمان کمیته عضو 

 واحد های کمیته عضو EDO تا کنون 1397 دانشکده پرستاری بروجرد 

 تا کنون 1398خالق حرفه ای بسته اعتالی آموزش دانشگاه او کمیته عضو کارگروه ا 

  تا کنون 1398 دانشکده پرستاری بروجردعضو کمیته اعتبار بخشی 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 تخت تمام اتوماتیک حمل بیمار -

 طرح های پژوهشی ب.

 به وابسته بروجرد چمران یدشه بیمارستان دیابت درمانگاه به کننده مراجعه دیابتی بیماران گلیکوزیله هموگلوبین سطح بر همتا حمایت تاثیر بررسی 

 1391- 92سال لرستان استان پزشکی علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه به هوابست بروجرد شهرستان های¬بیمارستان ویژه مراقبت های¬بخش در خود وظایف شرح استانداردهای از پرستاران آگاهی بررسی 

 1394  سال در لرستان پزشکی

 1395بروجرد شهرستان دولتی بیمارستانهای در شاغل پرستاران در گوارشی بیماریهای و شغلی استرس بین ارتباط بررسی 

 1398 سال در بروجرد شهرستان در دولتی بیمارستانهای در شاغل پرستاران اطالعاتی سواد بررسی 
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 امام بیمارستان فالاط بخش به کننده مراجعه کودکان ادراری عفونت مجدد عود از پیشگیری بر والدین به منزل در مراقبت آموزش تاثیر بررسی 

 1398 سال در بروجرد شهرستان( ره)خمینی

 1396 سال2 نوع دیابتی بیماران خودکارآمدی بر اجتماعی  شبکه بر مبتنی الکترونیکی آموزش ثیرتأ بررسی 

 1398 سال در بروجرد شهرستان دولتی هایبیمارستان پرستاران اخالقی حساسیت بر اخالقی اشعار تاثیر 

 1398 سال در بروجرد شهرستان هایبیمارستان در پرستاران عمومی سالمت و دیداری آلودگی ارتباط بررسی  

 دانشجویان کمیته تحقیقات دانشکدهطرح های تحقیقاتی راهنمایی . ج  

 در لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان اجتماعی روابط وضعیت و موبایل بر مبتنی اجتماعی های شبکه به اعتیاد بین ارتباط بررسی 

 1396 سال

 1396سال لرستان پزشکی علوم پرستاری دانشجویان در مردن و مرگ به نسبت نگرش و( درونی،بیرونی)مذهبی گیری جهت رابطه بررسی 

 1396بروجرد شهرستان دولتی هایدانشگاه دانشجویان در موبایل بر مبتنی اجتماعی هایشبکه به اعتیاد در زندگی هایمهارت آموزش بسته تاثیر 

 1396بروجرد شهر متوسطه دوم دوره  آموزان دانش در پرخطر رفتارهای به گرایش بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر 

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 دیابتی بیماران اگاهی سطح بر همتا حمایت تاثیر بررسی 

  دو نوع دیابتی بیماران خودکارآمدی سطح بر همتا حمایت تاثیربررسی 

 1393 سال در بروجرد شهر دانشگاهی های بیمارستان شاغل پرستاران فردی مشخصات و کار از بیگانگی بررسی ارتباط 

 دیابت پرستاری فصلنامه(. مروری) دو نوع دیابت مدیریت در تلفنی و چهره به چهره هایمدل بر تمرکز با همتا بر مداخالت مبتنی. 

 .)نقش همتایان در مدیریت بیماری دیابت نوع دو)مروری 

 1395 سال در بروجرد شهرستان های¬بیمارستان ویژه مراقبت های بخش در خود وظایف شرح استانداردهای از پرستاران آگاهی بررسی سطح 

 1396 سال در بروجرد شهرستان دولتی هایبیمارستان پرستاران در فردی، و شغلی خصوصیات با آن ارتباط و شغلی بررسی استرس 

 در لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان اجتماعی روابط وضعیت و موبایل بر مبتنی اجتماعی های شبکه به اعتیاد بین بررسی ارتباط 

 1396 سال

 مردن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ارتباط جهت گیری مذهبی با نگرش نسبت به مرگ وسی برر 

 انگلیسی  
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1.Rashidi K, Safavi M, Yahyavi H, Farahani F. The Effect of Peers’ Support on the Hemoglobin A1C and 

Fasting Blood Sugar Level of Patients with Type II Diabetes: A Randomized Controlled Trial. INJMS 

2017; 8: 7-12 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 جامعه سالم دانشگاه علوم پزشکی لرستان)سخنرانی( دومین همایش سراسری دیابتی بیماران اگاهی سطح بر همتا حمایت تاثیر بررسی 

  پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش به بیمار ، تهران،  دو نوع دیابتی بیماران خودکارآمدی سطح بر همتا حمایت تاثیربررسی

 مرکز همایش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره()پوستر(

  چهارمین کنگره دانشجویی  لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان در ومردن مرگ به نسبت نگرش با مذهبی گیری جهت ارتباطبررسی

 )پوستر(پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

 سخنرانی(کنفرانس ملی قلب و ورزش کرمانشاه (.مروری)دو نوع دیابت بیماری مدیریت در همتایان(  

 بین المللی   .2   

 یازدهمین کنگره بین المللی دانش  لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان اجتماعی ارتباطات و مجازی دنیای به اعتیاد بررسی ارتباط

 )سخنرانی(1396اعتیاد همایش های رازی تهران 

  15 . 1395 سال در بروجرد شهرستان های-بیمارستان ویژه مراقبت های بخش در خود وظایف شرح استانداردهای از پرستاران آگاهی سطحبررسی 

 )پوستر(ارومیه -کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران -1396شهریور  17الی 

 (  IRCT)ایران بالینی کارآزماییهای المللی بین ثبت مرکز در بالینی کارآزمایی پژوهش ثبت 

 IRCT2013041012974N1: دوکد نوع دیابتی بیماران گلیکوزیله هموگلوبین سطح بر همتا حمایت تاثیر بررسی 

 IRCT2013080712974N2: کد دو نوع دیابتی بیماران خودکارآمدی سطح بر همتا حمایت تاثیر بررسی 

 IRCT20180103038210N2 متوسطه دوره آموز دانش نوجوانان پرخطر رفتارهای بر زندگی های مهارت آموزش تاثیر 

 عالیق پژوهشی 

 اخالق حرفه ای در پرستاری 

 کلیه مباحث پرستاری و مراقبت از بیماران 

 توسعه آموزش پرستاری 

 بیماریهای مزمن )دیابت، ... 

 پرستاری و سالمندی  

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.medcongress.ir/post/941
http://www.medcongress.ir/post/941
http://www.medcongress.ir/post/941
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 کتب 

 اخالق حرفه ای در پرستاری: نویسندگان)کبری رشیدی و دکتر طاهره اشک تراب( 

 اخالق پرستاری در آیینه ادب فارسی نویسنده کبری رشیدی 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

  همدان پزشکی علوم دانش نسیم پژوهشی علمی مجله داوران هیئت عضو 

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی تاریخ و اخالق پژوهشی علمی مجله داوران هیئت عضو 

 (بابل پزشکی علوم دانشگاه)بابل سنجی علم مجله پژوهشی علمی مجله داوران هیئت عضو 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی های طرح سامانه داوران هیت عضو 

 لرستان پزشکی علوم افالک پژوهشی علمی مجله داوران هیئت عضو 

 عضویت در مجامع 

 کنون تا 1382سال از ایران پرستاری نظام سازمان 

  تاکنون 1389 سال از عضویت ، (ICN) پرستاران المللی بین شورای 

  بروجرد شهرستان پزشکی جامعه  بسیج فعال عضویت 

 در تدریس و پزشکی علوم های رشته در اخالقی کدهای تدوین جمله از مختلف های زمینه در فعالیت با)لرستان پزشکی علوم دانشگاه ای حرفه اخالق کمیته عضو 

 ....استان، سراسر اخالق های کارگاه

 تا کنون 1398عضویت در پنجمین هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان بروجرد در سال  

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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