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 داخ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی شخصی درآدرس صفحه 

 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                   

  (1331، سال فارغ التحصیلیعلوم پزشکی بیرجند ، دانشگاهآموزش پرستاری گرایش روان پرستاری) ارشد کارشناسی .3

بررسی تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر خودکارآمدی، امید، افسردگی در سالمندان بازنشسته دانشگاه علوم )پایان نامه                   

 (: دکتر وحید نجاتیمشاوراستاد ، : دکتر احمد نصیریراهنمااستاد ، پزشکی برجند

 (1332، سال فارغ التحصیلیعلوم پزشکی لرستان واحد الیگودرز )دانشگاه کارشناسی .4

 سمیه نامداری کرم الهنام و نام خانوادگی: 

 مربی :مرتبه علمی

 namdari.s@lums.ac.ir ایمیل:

 تلفن: 

 فکس: 

 دانشکده پرستاری بروجرد -دانشگاه علوم پزشکی لرستان آدرس:
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 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 پیشرفته مقاالت علمیشرکت در کارگاه جستجوی 

 END NOTEشرکت در گارگاه 

 شرکت در کارگاه مقاله نویسی

 شرکت در گارگاه پروپوزال نویسی

 شرکت در کارگاه اخالق

 شرکت در کارگاه نقد و داوری تخصصی مقاالت

 شرکت در کارگاه مهارتهای ارتباط

 و.....

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 1331رتبه اول مقطه کارشناسی ارشد

 1331کشور پزشکی علوم سالیانه پژوهش کنگره نوزدهمین برتر سخنران

 1334رتبه دوم استانی نهج البالغه 

 رتبه دوم شهرستان نهج البالغه 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 سال سابقه کار در بالین 2

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    
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 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی .4    

 سابقه یک ترم تدریس تئوری و عملی در دانشکده پرستاری پلدختر

 پرستاری بروجردسابقه تدریس در دانشکده 

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  سوابق اجرایی 

 عضو کمیته صالحیت بالینی دانشکده پرستاری بروجرد

 دانشکده پرستاری بروجرد EDOعضو کمیته اعتبار بخشی 

 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری بروجرد

 بروجردعضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 خانواده در بیمارستان های شهر بیرجند -تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 انگلیسی               

1. Effect of Cognitive Rehabilitation Intervention on Hope and Depressive Mood State of the Elderly 

Cognitive Rehabilitation in Elderly 
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2. Exploring the Effects of Nurses’ Family-Work Conflict on Patient CareQuality: A Qualitative 

Study 

3. The Effects of Preterm Infant Care Education on Stress Among the Mothers of Preterm Infants 

Hospitalized in Neonatal Intensive Care Units 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی  .1   

 . تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر خودکارآمدی سالمندان1

 حرفه ای در تجارب پرستاران از تعارض خانواده با کار: مطالعه کیفی . تضعیف عملکرد2

 تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر افسردگی سالمندان . 3

 . شرکت در همایش سالمت سالمندان 4

 بین المللی  .2   

1. Blood lead levels among multiple sclerosis patients in comparison with healthy control group 

2. The effect of cognitive rehabilitation program on hope status in the elderly  

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

 سالمندان در شناختی توانبخشی

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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