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 آموزشی و تحصیلی سوابق
  ١٣٩۶اهواز ،  جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی ،پرستاری آموزش  دکترای:تخصصی دکتری-

ارایه مدل مراقبتی : مراقبت درد پس ازجراحی کودکانفرآیند تبیین تجارب والدین از: رساله

 مناسب

 ١٣٧٩پرستاری آموزش کودک و خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ، : ارشد کارشناسی -

بررسی مقايسه ای تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موسيقي و تكنيك :نامهپایان

 ساله ۶-١٢هوبر شدت درد رگ گيري در كودكان -تنفس منظم هي

 ١٣٧۴پرستاری ، دانشگاه تهران ، :کارشناسی -
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ها کارگاه و آموزشی های دوره در شرکت
  تاریخ  محل برگزاری  نام کارگاه

  گزارش نویسی

  اخالق وقوانین ومقررات پرستاری

  مدیریت خانه وخانواده

  مدیریت جامع کیفیت

  روش تحقیق مقدماتی

  برنامه ریزی آموزشی وتهیه طرح درس

  بارداریمراقبت های دوران 

  مدیریت آموزشی

SPSS  

OFIS بانک اطالعات جامع اعضا هیات علمی  

  مفاهیم پایه فناوری اطالعات

  استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

  واژه پردازها

Word  

Power point  

  اخالق در پژوهش

  SPSS دوره آمار و

  مهارتهای زندگی 

  مقاله نویسی

  روشهای آموزش بالینی  

  تکنولوژی اطالعات آشنایی با  مبانی و سخت افزار 

تکنولوژی اطالعات نصب وبهینه سازی وپشتیبان گیری از 

  سیستم عامل آن

 SPSS کارگاه آموزشی نرم افزار 

  طراحی برنامه درسی  

  دوره آموزش زبان انگلیسی 

  خرم آباد
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٢٧/١١/٧٩- ٢٨  

۶-۵/۴/٨٠  

٢٣/١٠/٨٠  

٢۵ -٢٣/۶/٨٠  

٨-۶/١١/٨٠  

٩- ١٠/۴/٨١  

٢۵ -٢۴/۶/٨١  

١١/٧/٨١  

۶-۵/٣/٨٢  

٢٨/۴/٨٣  

٩/٨/٨٣- ١٠  

٢١/٩/٨٣  

٢۶ -٢۴/٨/٨٣  

۵-۴/١٠/٨۴  

١٣/١٠/٨۴  

٢٧/١٠/٨- ٢٨۵  

  ۶/۴/٨۶لغایت  ٧/٨۵/۶

١- ١٨۶/۴/٨۶  

١۵ -١۴/٢/٨۴  

٢٠/٧/٨۴  

١١/٨۶  

١١/٨۶  

87/3 

٣/١١/٨٧   

  ١٣٨٧بهمن   

  ٨٧بهمن  ٢٧تا   ٢۶

  ٨٧اسفند  ١٢تا  ١٠



  آشنایی با طب سنتی 

  روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته 

 prism , one noteیی با نرم افزار های آشنا

  فرقه های انحرافی   

  ا رزیابی درونی  

  ارزشیابی دانشجو

  روشها ومهارتهای نوین تدریس 

   End note آشنایی با نرم افزار

 خالقیت  و نو آوری   

  آشنایی با پردازش اینترنتی وابزارهای کاربردی تحت وب

  اخالق در پژوهش 

  های بالینی آشنایی با کارآزمایی 

آشنایی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان 

  دارویی 

  آشنایی با مقاله نویسی پیشرفته 

  دانش پژوهی آموزشی 

The art of presentation  

  آشنا یی با نانو تکنولوژی

  وبالگهای اساتید  ساخت سایت و 

  تفکرات سیاسی سه دهه اخیر : معرفت افزایی 

  تربیت اسالمی : معرفت افزایی

  جریان شناسی فکری ایران 

  جریان شناسی فکری ،فرهنگی ایران معاصر  

  SPSSآمارو 

  علم سنجی  ،رشد علم وسرقت علمی  

  بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن کریم 

  احکا م پزشکی 
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  ٨٧اسفند ١۵تا١٣

  ٨٧اسفند  ٢٢

  ٨٨اردیبهشت  ١٠و٩

  ٨٨تیر٩

  ٨٨تیر  ١٠

  ٨٨آبان  ٧و۶

 ٨٨دی  ٢٣و٢٢

٢٩/١٠/٨٨- ٢٧  

١٢/١٢/٨٨- ١١  

١٩/٢/٨٨- ٢٠  

  

  ١٣٨٨شش ماهه دوم

١٧/١٢/٨٨  

١۵/٢/٨٩  

٢٨/٢/٨٩- ٢٩  

٢۶ -٢٧/٣/٨٩  

  ٨٩آبان  ٢۴

  ٨٩آذ ر   ١۵ 

  ٨٩آذ ر  ١۵

  ٨٩بهمن  ٢١

  ٨٩بهمن  ٢١

  ٨٩بهمن  ٢٨

   ٨٩اسفند  ١٩

  ٩٠ارد یبهشت   ١۵

  ٩٠اردیبهشت  ٢۵

  ٩٠اردیبهشت  ١

  ٩٠خرداد  ١٩

  ٩٠مرداد 



  مهارتهای ارتباطی ومشاوره 

SPSS  

  ضیافت اند یشه  

  و پدافند غیرعامل جنگ نرم  

  الکترونیکآموزش 

SPSS پیشرفته  

  کارگاه روش تحقیق کیفی و مصاحبه کیفی 

  کار گاه مقاله نویسی انگلیسی 

  کارگاه ثبت بیماری ها 

  با دانشجو ط ومشاوره ارتبا کارگاه

  کارگاه اخالق حرفه ای 

  کارگاه روشهای فرزند پروری 

  آموزش مجازیمبانی کارگاه 
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  ١٣٩٠تیر 

  ١٣٩٠آبان 

  ١٣٩١تیر 

  ١٣٩۶اردیبهشت 

  

  

  

  

   ٣٩۶دی ش

   ١٣٩۶بهمن 

  ١٣٩۶بهمن 

  

  نام دوره

  تیفعالانجام  خیتار

  خیتارتا   از تاریخ

  ۲۷/۴/۱۳۹۷  ۱۳۹۷/ ۴/ ۲۴ )حقوق بشر( دوره معرفت افزایی اساتید

  1397/  15/9  ۱۳۹۷/ ۱۴/۹  )۱اندیشه سیاسی( دوره معرفت افزایی اساتید

پرسش و پاسخ با مسوول دفتر نهاد رهبری در ( هم اندیشی اساتید

  ) دانشگاه
۱۵/۸  /۹۷  -  

آشنایی به دستاوردهه و ظرفیت های موجود استان در راستای حمایت 

  از تولیدات ملی بازدی از شرکت دانش بنیان خرمان 
۲۵/۴/۹۷  -  

۶/۴   اختراع فکری مالکیت کارگاه / ٩٧   

٧/۴   برند تجاری عالئم ثبت کارگاه / ٩٧   

اعتیاد  کارگاه  ٢/١١ / ٩٧   

١۶/١٢   بالینی ھای کارآزمایی در اخالق کارگاه / ٩٧   

علمی ھیات مرتبھ ارتقاء فرآیند کارگاه  ٢٨/٣/٩٧    

نویسی مقالھ کارگاه  ISI ١٣/۴/٩٧  المللی بین مجامع در مقالھ ارایھ و    



  

  

 ها مجوز و ها تأییدیه
  : جوایز و افتخارات

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  -

 بهداشتی در مانی شهید بهشتی  

  ١٣٨٧پرستار نمونه دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد  -

  

پرستار كارشناس شاغل دربيمارستانهاي شهیدرحیمی  :١٣٧٩تا  ١٣٧۵ازسال : بالینی سوابق

 ١٣٨۴وشهدای خرم آباد 

    ١٣٨٠از  :تدریس سوابق 

نظریه های پرستاری، بررسی وضعیت سالمت تئوری و کارآموزی تدریس واحدهای  -

برای دانشجویان  ، پرستاری کودکان در حوادث و بالیا کودکان،پرستاری شیرخوارگی

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 

 تدریس واحد روش تحقیق دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

 تدریس کارگاه پدافند غیرعامل و بیوتروریسم  دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

 تدریس واحد زبان تخصصی دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

لم، کودک بیمار، پرستاری کودکان سار آموزی و کارورزی اتئوری و ک تدریس واحدهای -

 برای داشجویان کارشناسی پرستاری ) عملی(بهداشت مادران و نوزادن، و فن پرستاری 

واحدهای تئوری و کار آموزی و کارورزی دروس بیماریهای نوزادان و فن عملی  -

 دانشجویان کاردانی و کار شناسی ماما یی
 

  :وآموزش ضمن خدمت آمورش مداوم برنامه های بسخنرانی در  ، کارگاه برگزاری
  

برای گروه پرستاری ،  تدریس دربرنامه آموزش ضمن خدمت اورژانسها درخصوص تشنج دراطفال .١
  ١٣٨٣،اسفندمعاونت درمان 

سخنرانی در کنفرانس یک روزه گزارش نویسی  ویژه کارشناس ارشد وکارشناسان پرستاری و . ٢
       ١٣٨۶مامایی ،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان اسفند 

ه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان آنچه باید دریک گزارش در برنامتدریس  .٣

   ١٣٨٧پرستاری درج گردد، جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه ،معاونت درمان  شهریور   

٢٣/٧/٩٧  کی کلینیکال بالینی پایگاه آموزش کارگاه    

) دانشگاھی یادگیری ویژه افزار نرم( نوید سامانھ با آشنایی کارگاه  ٢٢/٨/٩٧    

٢٣/١٠/٩٧  ارتقا نامھ آیین کارگاه    

   ٨/١٢/٩٧  الکترونیکی محتوای تولید استانداردھای آموزشی کارگاه



در برنامه آموزش ضمن خدمت  گزارش نویسی فنی با عنوان  موازین اخالقی در گزارش تدریس  .۴

نویسی ، جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آبان   

١٣٨٧  

 سخنرانی در کنفرانس روش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی. ۵

  ۱۳۸۷،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   آبان  

سخنرانی در کارگاه گزارش نویسی ویژه کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری و مامایی ،  . ۶

  ١٣٨٧دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آ ذر  

ویژه کارشناس پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی  سخنرانی درکنفرانس آموزش به بیمار. ٧

  ١٣٨٧نلرستان بهم

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه در . ٨

  ١٣٨٧معاونت درمان  مهر . خصوص فرآیند ارتباط ، ارتباط کمک کننده ، مراحل ارتباط 

در برنامه آموزش ضمن خدمت  با عنوان   عوامل موثر بر ارتباط وموانع ارتباطی، جهت تدریس  . .٩

  ١٣٨٨کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز آموزشی درمانی آیت اله مدنی  آ ذر   

،  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   شهریور  سخنرانی در کنفر انس  یک روزه آموزش به بیمار. ١٠

١٣٨٩  

دبیرعلمی  برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری با عنوان  برقراری فرآیند ارتباط  با بیمار .١١

  ١٣٨٨معاونت درمان  دی 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای . ١٢

  ١٣٩٠تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با عنوان اکسیژن درمانی ،تیر 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت متصدیان تزریقات وپانسمان مطب ها وبیمارستانهای . ١٣

  ١٣٩٠تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با عنوان سرم تراپی ،تیر 

تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت جهت کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه دانشگاه  مرکز . ١۴

  ١٣٩٠ه مدنی با عنوان کارگاه فارماکولوژی، آ ذرآموزشی درمانی آیت ال

  ١٣٩۶ آمورش مداوم اورژانس های کودکان شهر خرم آباد آبانسخنرانی در برنامه . ١۵

   NICUو مراقبتهای پرستاری در  , PICUتدریس در دوره آموزشی  مراقبت های پرستاری در .١۶

  ۱۳۹۶خرم آباد آبان 

و مراقبتهای پرستاری  , PICUسخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  مراقبت های پرستاری در . ۱۶

  ۱۳۹۶خرم آباد بیمارستان تامین اجتماعی    NICUدر 

و مراقبتهای پرستاری  , PICUسخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  مراقبت های پرستاری در . ۱۷

  ۱۳۹۶بیمارستان تامین اجتماعی درود    NICUدر 

، بیمارستانهای آموزشی مراقبت آغوشی مادر و نوزادآمورش مداوم  دبیرعلمی  برنامه آموزش. ۱۸

  خرداد۱۳۹۷خرم آباد 

  ۲۸/۷/۹۷تهران یدانشگاه علوم پزشک کودکان یالملل نیر گنگره ب یپنل علم سخنرانی در .۱۹

  ۹۷/ ۱۶/۶خرم آباد  اخالق و ارتباط حرفه ای کارشناسان درمانسخنرانی در برنامه آمورش مداوم . ۲۰



خرم  مایشات بالینیسخنرانی در برنامه آمورش مداوم مراقبتهای پرستاری و مامایی در اجرای آز. ۲۱

  ۹۷/ ۶/ ۲۱آباد 

خرم آباد  سخنرانی در برنامه آمورش ضمن خدمت  احیای قلبی ریوی پایه و پیشزفته در اطفال. ۲۲

۴/۴/۹۷  

  ۲۹/۳/۹۸خرم آباد سخنرانی در برنامه آمورش مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد. ۲۳

  

  

 اجرایی سوابق

  :  دربرگزاری همایش ها وکنگره   فعاليت

برگزار , دانشگاه علوم پزشكي لرستان , »بهداشت خانواده«عضو کمیته علمی همايش سراسري . ١
  ١٣٨٠كننده دانشكده پرستاري و مامايي 

  , دانشگاه علوم پزشكي لرستان ,»اورژانسهای داخلی«همايش سراسري علمی  عضو کمیته . . ٢

  ١٣٨٢برگزار كننده دانشكده پرستاري و مامايي 

برگزار , دانشگاه علوم پزشكي لرستان, »بیماریهای مزمن«عضو کمیته علمی همايش سراسري . ٣
   ١٣٨٣كننده دانشكده پرستاري و مامايي

 گان معاونت آموزشی برگزار كنند ی همایش دانشجویی منطقه ای غرب کشور،عضو کمیته اجرای.۴
  ١٣٨۴و کمیته تحقیقات دانشجویی آذردانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان , »تازه های پرستاری مامایی«عضو کمیته علمی همايش سراسري .۵
  ١٣٨۶ه پرستاري و مامايي برگزار كننده دانشكد, 

گان معاونت برگزار كنند عضو کمیته علمی سومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. ۶
   ١٣٨٨اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

گان معاونت ار كنندبرگز عضو کمیته اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی .٧
  ١٣٨٩آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

گان معاونت برگزار كنند ، عضو کمیته علمی کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی .٨
  ١٣٨٩آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

گان معاونت برگزار كنند ، عضو هیات  رئیسه  کنگره طب سنتی ودرمانهای  و داروهای گیاهی . ٩
  ١٣٨٩آبان دانشكده پرستاري و مامايي  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

عضو کمیته اجرایی  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس . ١٠
  ١٣٩٠اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوری برگزار كنندسالم ا

عضو هیات  رئیسه  سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شر ع  مقدس . ١١
  ١٣٩٠اردیبهشت   ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ه معاونت تحقیقات وفناوری برگزار كننداسالم 

گان برگزار كنند عضو کمیته علمی  چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. ١٢
اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  معاونت تحقیقات وفناوری

١٣٩١  

گان برگزار كنند عضو کمیته اجرایی  چهارمین   کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. ١٣
اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  عاونت تحقیقات وفناوریم

١٣٩١  



گان معاونت برگزار كنند عضو هیات رئیسه چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی.١۴
  . ١٣٩١اردیبهشت  دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان  تحقیقات وفناوری

  

  :  عضویت در کمیته  ها وشورا ها  

تا  ١٣٨٣از  عضو کمیته فن دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان. ١
۱۳۹۰   

در  عضو شورای پژوهشی دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان. ٢
  تا کنون   ١٣٨٠سال  

، از  دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد، دانشگاه علوم پزشكي لرستان آموزشیعضو شورای .٣
  تا کنون  ١٣٨۵، از  ١٣٨٢لغایت  ١٣٨٠

  عضو کمیته راهبردی تدوین نقشه علمی کشور در حوزه سالمت .۴

  عضو کمیته  تحقیق وجمع آوری اطالعات قانون انطباق موازین شرع دانشگاه . ۵

  تاکنون ١٣٩٠عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری مامایی از تیر .۶

  ١٣٩١لغایت تیر  ١٣٩٠عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از  تیر . ٧

  ۱۳۹۰تا ١٣٨٨عضو کمیته مشاور علمی بیمارستانهای شهید مدنی و عسلی  خرم آباد  از . ٨

  .تا کنون ١٣٨٨انشکده پرستاری ماما یی خرم آبا د از  عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک د. ٩

  تاکنون ١٣٨٢عضو نظام پرستاری ازسال.١٠

  ۱۳۹۶رگروه صالحیت داوطلبین فراخوان هیات علمی اعضو ک. ۱۱

  ۱۳۹۶ زارزشیابی دفتر توسعه آمورش دانشکده پرستاری مامایی اعضو کمیته . ۱۲

  ۱۳۹۶دانشمده پرستاری و مامایی از آبان  دفتر توسعه آمورشعضو کمیته آمورش مجازی . ۱۳

  ۱۳۹۶موزش دانشکده پرستاری مامایی از آبان آپژوهش در عضو کمیته . ۱۴

  ۱۳۹۶دانشکده پرستاری مامایی از آبان  یآموزش برنامه ریزیعضو کمیته .. ۱۵

  ۱۳۹۶عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پرستاری مامایی از آبان . ۱۶

  ۱۳۹۶ه اخالق دانشکده پرستاری مامایی از آبان عضو کمیت.  ۱۷

  ۱۳۹۶کمیته راهبردی تعیین اولویتهای  پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی  عضو. ۱۸

  

  :  مسئولیتها وفعالیتهای اجرایی  

  

وکارشناس - ١٣٨٣-١٣٨١- ناپیوسته پرستاری ورودی سالاستاد راهنمای دانشجویان پرستاری .١
   ١٣٨۵پرستاری ورودی 



ازسال  دانشكده پرستاري ومامايي خرم آبادمدیر اجرایی افالک فصلنامه علمی پژوهشی .٢
  تاکنون ١٣٨۴

  ١٣٨۴لغایت ١٣٨٠خرم آباد از  دانشكده پرستاري و ماماييمسوول نظارت واحد سمعی بصری .٣

  ١٣٩١لغایت تیر  ١٣٩٠معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد از تیر . ۴

همکاری در فرآیند ارزیابی درونی گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد سال  . ۵
٨- ٨٧۶   

  شرکت در برگزاری پایگاههای روز پرستار .۶

  تاکنون ١٣٩۶مدیرگروه رشته پرستاری کودکان از مهر. ٧

 پژوهشی سوابق
 

  پژوهشی های طرح
فاميلي و تاثير آن برسالمت فرزندان شهرخرم بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج .١

 ـ  مجري١٣٨۴دانشگاه علوم پزشكي لرستان , ١٣٨۴آباد

دانشگاه علوم پزشكي . ماهه اول۶بررسي اشتباهات داروئي دربيمارستان شهيد مدني خرم آباد. ٢
 مجري -  ١٣٨۴لرستان ـ 

مقايسه تأثير شير مادر وشيرخشك بر درد ناشي از تزريق عضالني نوزادان دانشگاه علوم پزشكي .: ٣
  همکار اصلی -١٣٨٣لرستان ـ 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ . نيازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به تب و تشنج ناشي از آن. ۴
  همکار اصلی - ١٣٨٢

دانشگاه .دبستاني  تنبيه بدني توسط والدين دركودكان بررسي برخي مشكالت  رفتاري ناشي از.:.۵
  همکار اصلی -١٣٨۴علوم پزشكي لرستان ـ 

بررسی نظرات پرستاران بیمارستانهای آموزشی خرم آباد درمورد اشتباهات داروئی ، دانشگاه .:۶
  همکار اصلی -١٣٨۴علوم پزشكي لرستان ـ 

دانشگاه علوم پزشكي  -به تشنج ناشی ازتب بررسی مقایسه ای سطح سرمی آهن درکودکان مبتال .٧
  همکار اصلی -١٣٨٧لرستان ـ 

بررسی افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل موثر بر آن  از دیدگاه دانشجویان و . ٨
   همکار - ١٣٨٩مامايي خرم آباد_ اعضا هیئت علمی دانشكده پرستاري 

پرسنل بهداشتي درماني  در مورد طرح انطباق امور پزشکی با موازین آگاهی ونگرش  بررسی .٩
  اصلی  همکار -١٣٨٩- ٩٠ دانشگاه علوم پزشکی لرستان شرع مقدس 

 - رعایت حریم انسانی از دیدگاه بیماران بستری دربیمارستان شهدا  خرم آباد  بررسی .١٠
  مجری ١٣٩٠

ومقاومت  آنتی بیوتیکی درآنها و ارتباط آن با ویژگیهای بررسی عوامل باکتریال سپتسمی نوزادان . ١١
  اصلی  همکار - فردی و خانوادگی نوزاد

 ارت و وضعیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارینیحربررسی تماس پوستی مادر بر درجه  .١٢
  اصلی  همکار



  اصلی همکار -نسبت به افشاي خطاهاي پزشكي براي بيماران پرستاران بررسي نگرش .١٣

در دست (همکار - یفیمطالعه ک: ییو ماما یپرستاردردانشکده  یلیاز افت تحصتجربه ذینفعان . ١۴

  )اجرا

در دست (همکار– یفیمطالعه ک: ییو ماما یپرستاردردانشکده  OSCEآزمون از تجربه ذینفعان  .١۵

 )اجرا

 مقاالت 
 فارسی

هوبر شدت -موسيقي و تكنيك تنفس منظم هيمقايسه تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از  .۱

یافته فصلنامه علمي  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي .ساله ۶-۱۲درد رگ گيري در كودكان 

  ۴۳-۵۰: ۲۲سال ششم شماره۱۳۸۳لرستان،

کم خونی فقر آهن در مدارس راهنمایی خرم آباد  بررسي نيازهاي آموزشي دختران در مورد -۲

ده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان،سال سوم وچهارم شماره فصلنامه علمی پژوهشی دانشک

  ۸۴،بهار۸۳زمستان۹و۸

فصلنامه پرستاری مامایی افالک، . بررسی عادت غلط غذایی دردختران مدارس راهنمایی خرم آباد -۳

  ۱۳۸۴دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره یک زمستان

فصلنامه پرستاری مامایی افالک . تشنج ناشي از آننيازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به تب و  -۴

  )نفردوم(۱۳۸۴دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره یک زمستان

فصلنامه پرستاری مامایی افالک، دانشگاه علوم . بررسی علل فلج شل حاد دراستان لرستان-۵

  )نفرسوم(۱۳۸۴پزشکی لرستان،شماره یک زمستان

موردقاعدگي و رفتارهاي  بهداشتي مربوط به آن فصلنامه  بررسي نيازهاي آموزشي دختران در-۶

علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

  )نفر دوم(۸۴،بهار۸۳زمستان۹و۸

فصلنامه علمی پژوهشی .مقایسه شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق عضالنی نوزادان -۷

  )نفر دوم(۱۳۸۶دانشور،اردیبهشت ماه

فصلنامه . بررسی برخی مشکالت رفتاری ناشی ازتنبیه بدنی توسط والدین درکودکان دبستانی -۸

  )نفر دوم(  ۱۳۸۶علمی پژوهشی یافته زمستان 

بررسی نظرات و آگاهی پرستاران دررابطه با اشتباهات دارویی وراههای پیشگیری از آن  -۹

  ) نفر دوم(۱۳۸۷فصلنامه علمی پژوهشی یافته تابستان   .۱۳۸۴دزبیمارستانهای آموزشی خرم آباد 

. نگرش مراقبان بهداشتی درمانی نسبت به مشارکت والدین در مراقبت از کودکان بستری -۱۰ 

  ۱۳۸۷فصلنامه علمی پژوهشی ،حیات  بهار  



ایران بیماریهای کودکان مجله  .کودکان درپرونده هاي بيمارستان  اشتباهات داروییبررسي  -۱۱

    ۱۳۸۷زمستان ،

. . بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فاميلي و تاثير نامطلوب آن برسالمت فرزندان .۱۲

    ۱۳۸۸فصلنامه علمی پژوهشی یافته تابستان 

. بررسي موانع بكارگيري نتايج تحقيقات از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد .۱۳

  ۱۳۸۵پاییزوزمستان۵و۴ی مامایی افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره فصلنامه پرستار

فصلنامه پرستاری مامایی . تاثیرمشارکت همراه در برنامه آموزش بر میزان خود مراقبتی بیماران . ۱۴

  )نفر دوم(۱۳۸۶بهار وتابستان۷و۶افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره 

فصلنامه پرستاری . مقایسه  تاثیر شیر مادر ومکیدن غیر تغذیه ای بردرد تزریق عضالنی نوزادان . ۱۵

  )نفر دوم(۱۳۸۶پاییز وزمستان۹و۸مامایی افالک دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره 

بررسي فراواني افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاري و . ۱۶

تا  71صفحه   (۷پياپي )،1  شماره , 3  دوره، ۱۳۹۳بهار  ،آموزش پرستاري    مجله خرم آباد مامايي

  )نفر سوم( . 79صفحه 

. نگرش کادر پرستاری نسبت به ابراز خطاهای پزشکی و ارتباط آن با خطاهای واقعی و فرضی .۱۷

  )نفر دوم(۱۳۹۳اردیبهشت . ۶۴-۵۳صفحات  ۱شماره  ۷جلد . مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی

 مجله .تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر وضعيت تغذيه با شير مادر در نوزادان ترم سزاريني. ۱۸

  )نفر دوم( ۱۳۹۲. ۴۰پياپي ، ۴مراقبت هاي نوين ، سال دهم، شماره

ی پرستار و دانشجویانن شاغل در بیمارستانهای آموزشی پرستارا نگرش و آگاهی بررسی . ۱۹

 25 و 24 شماره /هفتم سال/افالك. جایگزین  و مکمل طب به نسبت دانشگاه علوم پزشکل لرستان 

  ۵۴ -۴۷، صفحات ۱۳۹۰ زمستان و پاییز/

در  بیماران به خطاهاي پزشکی افشاي موانعبررسی نگرش پرسنل پرستاری نسبت به . ۲۰

 و پاییز/ 25 و 24 شماره /هفتم سال/افالك .بیمارستموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  ۶۳ -۵۵، صفحات ۱۳۹۰ زمستان
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 مقاالت خالصه چاپ و ارائه
 

  نفر اول :ملی مقاالت ارائه يا چاپ شده در همایش ها و كنگره ها 1.

مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد درمورد بعضي نيازهاي میزان آگاهی  بررسي .١

،  ١٣٨٠دانشگاه علوم پزشكي لرستان آبان ، سراسري بهداشت خانواده ، همایش ساله١-٣تكاملي كودكان

    سخنرانی

ساله،همایش درد ،دانشگاه  ۶-١٢تأثير استفاده از موسيقي بر شدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان . ٢

  ، پوستر ١٣٨١شاهد ،تهران خرداد 

هوبر شدت -يقي و تكنيك تنفس منظم هيبررسی مقايسه ای تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موس.٣

 ١٣٨١همایش سراسری پرستاروارتقا سالمت کودکان ،تبریزآذر اولین  .ساله  ۶-١٢درد رگ گيري در كودكان 

  ،سخنرانی

کنگره دومین ساله، ۶- ١٢هوبر شدت درد رگ گيري در كودكان -تاَثير استفاده از تكنيك تنفس منظم هي. ۴

  ، سخنرانی ١٣٨١مراقبتهای پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران بهمن 



اولین همایش پرستاری کودکان  درصد ، ١٠٠به جاي اكسيژن ) درصد ٢١اكسيژن (استفاده از هواي اتاق .۵

  ،سخنرانی  ١٣٨٢پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهرهمزمان با 

استفاده از هوای اتاق بجای اکسیژن در احیاء نوزادان ، همایش سراسری اورژانس های داخلی  ،دانشگاه .  ۶

  ،سخنرانی١٣٨٢اردیبهشت   ٢۴لغایت  ٢٣علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ، 

بررسي نيازهاي آموزشي دختران نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد،هشتمین کنگره .٧

  ،پوستر   ١٣٨٣شهریور ،دانشگاه علوم پزشکی ایران وانجمن تغذیه  ،تهران  ، ه ایران تغذی

بررسي نيازهاي آموزشي مادران درمورد تغذيه خودوكودكشان درزمان شيردهي درمادران مراجعه كننده به .٨

،  ١٣٨٣،دومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور،مشهد آبان١٣٨٣مراكز بهداشتي درماني خرم آباد

  پوستر

بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت به مشاركت والدين درمراقبت ازكودكان بستري در بيمارستان .٩

مددجو ،مشارکت ،سالمتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراسری  همایش دومین  .١٣٨٣شهيد مدني خرم آباد 

  ، سخنرانی ١٣٨٣خوراسگان آذر

،کنگره ١٣٨٢خرم آباد دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشايربررسي مواردآپانديسيت .١٠

  ، پوستر   ١٣٨٣بیماریهای دستگاه گوارش درجراحی کودکان،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،دی 

مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان شهدای خرم آباد  دياليزيهموبررسي علل نارسايي كليه  دربيماران .١١

باتاکید بر پیشگیری ودرمان ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،اسفند  همایش سراسری بیماریهای مزمن، ١٣٨٣

  ، سخنرانی ١٣٨٣

هوبر - بررسی مقايسه ای تاَثير دو روش انحراف فكر با استفاده از موسيقي و تكنيك تنفس منظم هي .١٢

رگداشت استاد دکتر محمد قریب بز تازه های طب کودکان همایشبیست وپنجمین شدت درد رگ گيري،

  ،  پوستر١٣٨٣ اردیبهشت

بررسی موارد کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان عشایر ،سمینار پرستاری واتاق عمل چشم ،دانشگاه .١٣

  ،  پوستر ١٣٨٣علوم پزشکی ایران ،تهران آذر 

آموزشي شهر خرم  بررسي موانع بكارگيري نتايج تحقيقات از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي.١۴

  ، سخنرانی  ١٣٨٣، افقها ،وچالشها،دانگاه علوم پزشکی تهران ،آذر:١۴٠٠،همایش پرستاری ایران١٣٨٢آباد

،چهارمین ١٣٨٢بررسي موارد آنسفالوپاتي درنوزادان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد. ١۵

  ر، پوست ١٣٨٣همایش علمی اعصاب کودکان ،بندر عباس بهمن 

ساله ، چهارمین همایش علمی  ۶-١٢در کودکان  تأثير استفاده از موسيقي بر شدت درد ناشي از رگ گيري .١۶

  ،سخنرانی ١٣٨٣  دیبهشتراتهران سالیانه انجمن بررسی ومطالعه درد 

دومین   ١٣٨٢بررسي مواردتروماي چشم دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشايرخرم آباد .١٧

،    ١٣٨٣شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهریش پرستاری کودکان همزمان با هما

  .سخنرانی 



،اولین ١٣٨٣بررسي كيفيت نسخه نويسي درپرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدني خرم آباد.١٨

،  ١٣٨۴، سری پیشگیری ازخطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي لرستان،خرم آباد اردیبهشت اهمایش سر

  سخنرانی 

بزرگداشت استاد دکتر  تازه های طب کودکان همایشبیست وششمین نوزادان ، CPRنكته اي جديد در.١٩

  ، پوستر  ١٣٨۴محمد قریب اردیبهشت 

لي و تاثير نامطلوب آن برسالمت فرزندان درمراكز پيش بررسي نگرش دانش آموزان  نسبت به ازدواج فامي.٢٠

 ،سخنرانی  ١٣٨۴،همایش ارتقاء سالمت کودکان ،قزوین ،آبان ١٣٨۴دانشگاهي خرم آباد

، سومین همایش  بررسي آگاهي دانش آموزان  مراكز پيش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتيك . ٢١

  ، سخنرانی    ١٣٨۴بین المللی بیماریهای کودکان ،تهران مهرهفدهمین همایش پرستاری کودکان همزمان با 

بررسي مواردسوختگي منجر به بستري دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهدا ي عشايرخرم . ٢٢

  ، سخنرانی  ١٣٨۴،کنگره سراسری طب اورژانس ،،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران دی ١٣٨٢- ١٣٨٣آباد

اولین  ،١٣٨٣واقدامات كارگران خدماتي درمورد ايدز وپيشگيري ازآن خرم آباد بررسي آگاهي ، نگرش .٢٣

  ، پوستر ١٣٨۴ دانشکده پرستاری مامائی شهید بهشتی تهران اسفندهمایش ایدز از پیشگیری تا نوتوانی ، 

بررسی میزان آگاهی زنان باردار در مورد تغذیه دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی . ٢۴  

 ٢٧درمانی خرم آباد ، سمینار بار داری ایمن ،دانشگا ه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی در مانی شهید بهشتی 

  تهران ، سخنرانی      ١٣٨۴دی  ٢٨و

، همایش نوجوان درمورد فقرآهن درمدارس راهنمائي خرم آباد بررسي نيازهاي آموزشي دختران.٢۵

  ، پوستر  ١٣٨۴سراسری بهداشت جوانان دانشگاه آزاد اسالمی اراک خرداد

ین همایش اولبررسي آگاهي دانش آموزان  مراكز پيش دانشگاهي خرم آباددرمورد مشاوره ژنتيك  .٢۶

  نی ، سخنرا   ١٣٨۵اسفند،تهران همایش سراسری کودک سالم

چهارمین   ١٣٨٣درپرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدني خرم آباد اشتباهات داروییبررسي  .٢٧

   ١٣٨۵آبان ،دهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،تهرانیجههمایش پرستاری کودکان همزمان با 

  ،سخنرانی 

خرم  كننده به بيمارستان شهداي عشايردركودكان مراجعه بررسی موارد ضربه سر منجر به بستری .٢٨

خرم آباد ، لرستان،دانشگاه علوم پزشکی پیشگیری از آسیبها وارتقاءایمنی درحوادثکنگره اولین ،١٣٨٣آباد

   ، پوستر  ١٣٨۵ ،اسفند

تازه های  همایش.بررسی آگاهی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی خرم آباد در مورد مشاوره ژنتیک    .٢٩

  ، پوستر   ١٣٨۵ بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهفتمین  طب کودکان

پرونده هاي بيمارستان آموزشي درماني شهيد مدني خرم اشتباهات دارویی در گزارشات پرستاری بررسي .٣٠

،خرم آباد سری پیشگیری ازخطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي لرستاناین همایش سرمود،١٣٨٣آباد

  ، پوستر  ١٣٨۶اردیبهشت 



بررسي نگرش پرسنل بهداشتي درماني نسبت به مشاركت والدين درمراقبت ازكودكان بستري در . .٣١

دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ،همایش تازه های پرستاری ما مایی ،١٣٨٣بيمارستان شهيد مدني خرم آباد 

  ، سخنرانی  ١٣٨۶اردیبهشت

تازه  همایش ،١٣٨٢خرم آباد مواردآپانديسيت دركودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي عشايربررسي . ٣٢

  ، پوستر  ١٣٨۶ وخرداد بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشتبیست وهشتمین  های طب کودکان

 ١٣٨٧ز ،مشهد،تیربررسی ریسک فاکتورهای نارسایی مزمن کلیه ،کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه ودیالی. ٣٣

  ،سخنرانی

کنگره سراسری  ،باسرنگ  بر درد تزريق عضالني نوزادان  مقايسه تأثير شير مادردوشیده شده وشيرخشك .٣۴

  ،پوستر ١٣٨٧تغذیه نوزادان وکودکان،مشهد، مرداد

،کنگره سراسری تغذیه  نيازهاي آموزشي مادران زائو بستري در مورد مراقبتهاي بهداشتي دوره نوزادي. ٣۵

  ،پوستر ١٣٨٧نوزادان وکودکان،مشهد، مرداد

بررسی نیازهای آموزشی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد در مورد بعضی . ٣۶

ساله ، کنگره ملی سالمت خانواده ، معاونت سالمت وزارت بهداشت و مرکز  ٣- ١نیازهای تکاملی کودکان 

  ، پوستر١٣٨٧دی  ۴- ۶، تهران  تحقیقات سلولی

بررسی آگاهی ونگرش و اقدامات کارگران خدماتی بیمارستانهای آموز شی خرم آباد در مورد ایدز . ٣٧

، اولین همایش سراسری جامعه سالم ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان  خرم  ١٣٨٣وپیشگیری از آن در سال 

  ، پوستر   ١٣٨٧دی  ۴و ٣آباد ، 

دارویی در پرونده های بیمارستان کودکان ،سومین سمینار دوساالنه پیشگیری از خطاهای  بررسی تداخالت.٣٨

  ،پوستر  ١٣٨٨اردیبهشت  ٣١ ٣٠پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

پرستاران بخش های اطفال واقدامات ارتباطی با کودکان هنگام انجام رویه های تشخیصی درمانی . ٣٩

  ،سخنرانی ١٣٨٨کودکان  تهران مهرهفتمین همایش پرستاری .

بررسی ویژگیهای دموگرافیک کودکان مبتال به تب وتشنج  وکودکان مبتال به بیماری تب دار بدون تشنج .۴٠

  ،پوستر ١٣٨٨بهمن  ٢دی تا ٣٠نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان .

،  ١٣٨٩مهر ٢٢تا ١٨ن هشتمین همایش پرستاری کودکان تهرا.  عوامل مستعد کننده کودکان به عفونت. ۴١

  سخنرانی

وضعیت فردی وخانوادگی کودکان مبتال به تب وتشنج،  دهمین کنگره مغز واعصاب کودکان ایران ،دانشگاه . ۴٢

  ،سخنرانی  ١٣٨٩مهر  ٣٠لغایت  ٢٨علوم پزشکی گیالن رشت 

توسط پرستاران ودانشجویان پرستاری خرم آباد بررسی فراوانی بکارگیری روشهای طب مکمل وجایگزین . ۴٣

،کنگره سراسری طب سنتی ،درمان های تلفیقی وداروهای گیاهی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ، 

  ،سخنرانی ١٣٨٩آبان  ٢٠لغایت  ١٨

، ١٣٨٩بررسی دیدگاه بیماران بستری در مورد احترام به محدوده قلمرو آنها دربیمارستان شهداخرم آباد . ۴۴

سمینار سراسری انطباق  خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم ،دانشگاه علوم پزشکی 

  ،سخنرانی ١٣٩٠اردیبهشت   ٢٢لغایت  ٢١لرستان ،خرم آباد ، 



۴۵ .Risk manaement and pediatric patients    تهران   بیست وسومین همایش بین المللی بیماریهای،

  ، سخنرانی ١٣٩٠مهر٢۵تا ٢١کودکان ونهمین همایش پرستاری کودکان 

بررسی ویژگیهای دموگرافیک کودکان مبتال به تب وتشنج کودکان مبتال به بیماری تب دار بدون تشنج ، . ۴۶

آبان  ٢٠لغایت  ١٩تی کودکان سرور ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،چهارمین جشنواره علمی تحقیقا

  ،پوستر١٣٨٩

امنیت بیمار واستفاده از روش های طب مکمل وجایگزین،اولین همایش   ایمنی در نظام سالمت با  .۴٧

  ،پوستر١٣٩٠آبان  ۶لغایت ۴محوریت ایمنی بیمار ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ارومیه 

آگاهی دانش آموزان  درمورد مشاوره ژنتیک ،  سمینار چا لش های پرستاری از کودکان مبتال به  بررسی. ۴٨

  ،پوستر  ١٣٨٩تیر  ٢٣لغایت  ٢٢بیماریهای مزمن ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

مدیریت خطر، چهارمین سمینار دوساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان . ۴٩

  ، پوستر١٣٩١اردیبهشت 

۵٠ .   

 

   :المللی بین مقاالت ارائه يا چاپ شده در همایش ها2 .
بررسی ویژگیهای بیماران دیابتی در بیمارستان کودکان  ،هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز .  ١

  ، سخنرانی ١٣٨٣مهر  ٢٠لغایت  ١٨، تهران مرکز همایش های رازی مر کز تحقیقات  درونریز ومتابولیسم  

دهمین همایش بین پنجمین همایش پرستاری کودکان همزمان با نوز ،آمادگی کودکان جهت عمل جراحی.٢

  ،سخنرانی ١٣٨۶،تهران مهر المللی بیماریهای کودکان

دومین کنگره بین المللی بررسی کودکان مبتال به سل مراجعه کننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خرم آباد،. ٣

  ، پوستر ١٣٨۴،تهران ،آبان بیماریهای ریوی،مراقبتهای ویژه وسل

  

Breastfeeding and urinary tract infection. 4    دومین کنگره  بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران

  ، پوستر١٣٩٠تیر  ٣١لغایت  ٢٩، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،

چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه  بررسي علل نارسايي كليه  دربيماران دياليزي استان لرستان. ۵

  ، سخنرانی  ١٣٨۴پزشکی ،انجمن آنستزیولوژی ومراقبت های ویژه ،تهران مهر

دانشگاه علوک پزشکی  پانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان ، قطب علمی مرکز طبی کودکان. ۶

  ، سخنرانیآبان ١٣٩۶تهران ، 

علوم و فناوری، مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم، و آلرژی دانشگاه علوم  کنگره بین المللی اخالق در. ٧

  ، پوستر١٣٩۶ ذرپزشکی تهران، آ

یک مطالعه : دانشجویان پرستاري از دیدگاه ذینفعانمادران و نوزادان بهداشت بالینی درس  کیفیت آموزش چالش هاي . ٨

  ، سخنرانی ١٣٩٧ مھر همایش بین المللی پرستاري کودکان شانزدهمین. کیفی

 همایش بین المللی پرستاري کودکان شانزدهمین ،یک مطالعه کیفی : چتر حمایتی والدین ایرانی هنگام جراحی کودکشان .9

  ، پوستر١٣٩٧مھر 

  



  

  

  

  

  

در کودکان و  اشتباهات دارویی از پیشگیری ، در کودکان و نوزدان دردمدیریت ، : پژوهشی عالیق

، ، کاربرد نظریه های پرستاری در مراقبت کودکانمبتال به بیماری های مزمنمراقبت از کودکان نوزدان، 

    روشهای ارتقاء فرآیندهای بالینی در بخش های کودکان ونوزادان
 

  مقاالت داوری و نویسندگان شورای در عضویت
  پزشکی لرستانهمکاری در داوری مقاالت با فصلنامه های  یافته وافال ک دانشگاه علوم .١

   دانشكده پرستاري ومامايي خرم آبادمدیر اجرایی افالک فصلنامه علمی پژوهشی . ٢

   دانشكده پرستاري ومامايي خرم آبادعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی . ٣
  دبیر علمی ژورنال بین رشتھ ای مراقبت حاد . ۴

  

  مجامع در عضویت

  
  تاکنون ١٣٨٢عضو نظام پرستاری ازسال. ١

  ستارانرعضو انحمن علمی پ.٢


