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تدریس واحدهای تئوری و کارآموزی آشنایی باروش آموزشی ، بررسی وضعیت سالمت نوزادان،پرستاری سن مدرسه، تکامل و  :تدریسسوابق 

 ه و کارآموزی مدیریت برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان سالمت خانواد

 دانشجویان کارشناسی پرستاری   تدریس کارگاه پدافند غیرعامل و بیوتروریسم  -

( برای تدریس واحدهای تئوری و کار آموزی و کارورزی پرستاری کودکان سالم، کودك بیمار، بهداشت مادران و نوزادن و فن پرستاری )عملی -

 داشجویان کارشناسی پرستاری

 واحدهای تئوری و کار آموزی و کارورزی دروس بیماریهای نوزادان و کودکان دانشجویان کاردانی و کار شناسی پیوسته وناپیوسته مامایی   -            
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 (24/4/90پانسمان) .12

 (27/4/90دبریدمان)  .13

 (8/12/90آنتی بیوتیک ها) .14

 ....و..................................................................................(14/12/90مایع درمانی) .15

 1400کارگاه آموزشی فرهنگی تا50وبیش 
 

 

 سوابق اجرایی 

 1400تا 90-89واستاد مشاوره دانشجویان ستاد شاهد وایثار گر از سال 1386-1384-1382-1379استاد مشاوره دانشجویان ناپیوسته پرستاری ورودی سال

 عضو کمیته فن پرستاری دانشکده پرستاری مامایی-

 و از آن به بعد عضو شورای آموزشی دانشکده فوق 1386دانشکده پرستاری مامایی تاسال عضو کمیته شورای پژوهشی-

 1/12/1386عضو کمیته توسعه و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ-

 1382عضو نظام پرستاری ازسال-

 1388معاونت فرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد از سال -

 1389ی ومامایی از سال معاون آموزشی دانشکده پرستار-

     1389عضوکمیته احیای نوزادان از سال -

 1389دبیر اجرایی کنگره طب سنتی ودرمانهای تلفیقی -

 90عضو شورای راهبردی دانشگاه از سال -

 90عضو شورای آموزشی دانشکده ودانشگاه از سال -

 90عضو شورای تحضیالت تکمیلی دانشکده ودانشگاه از سال -

 تحریریه مجله علمی و پژوهشی افالك)دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد(عضو هیئت -



 1399ریس پرستاری دانشگاه از سال  -

 1400در سال یس دانشگاه در استانداری ئنماینده ر  -

 

 

 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی  .1

  (، مجری81نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به تب و تشنج ناشی از آن )سال -

 ،مجری(82مقایسه شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق عضالنی)سال -

 ،مجری(83بررسی تاثیر تنبه بدنی بر بروز برخی اختالالت رفتاری درکودکان)سال-

 بررسی آگاهی و نظرات پرسنل پرستاری دررابطه بااشتباهات دارویی وراههای پیشگیری ازآن دربیمارستانهای آموزشی -

 )مجری( 84خرم آبادسال 

 ( 84سال همکار اصلیبررسی آگاهی ونگرش دانش آموزان  مراکز پیش دانشگاهی خرم آباددرمورد ازدواج فامیلی) -

 )همکار اصلی(1382بررسی اشتباهات دارویی پرونده های بیمارستان شهید مدنی خرم آباد - 

 بررسی الویت آموزشی بیماران مبتال به صرع)همکار اصلی(- 

 )مجری(1388سرمی آهن در کودکان مبتال به تب وتشنج ناشی ازآنبررسی  سطح -

 )مجری(1389بررسی آگاهی ونگرش پرسنل آموزشی ودرمانی دانشکاه علوم پزشکی شهر خرم آباددر مورد طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس -

 )مجری(1390بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان پرستاری ومامایی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی -

 )مجری(  1391بررسی عوامل باکتریال سپتسمی نوزادان ومقاومت آنتی بیوتیکی در آنها وارتباط با ویژگیهای فردی وخانواذگی نوزاد-

 )همکار اصلی(1391ریم انسانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان شهدا خرم آباد بررسی رعایت ح-

 بررسی نگرش پرستاران نسبت به افشای خطای پزشکی به بیماران)همکار( -

 )همکار اصلی(بررسی برنامه بازتوانی بر کییفیت زندگی ،سطح امید وافسردگی بیماران همودیالیزی -

 ن نامه ها و رساله ها پایاراهنمایی و مشاوره  .2

 1391استاد راهنمای پایان نامه ارشد دانشجوی  پرستاری تحت عنوان تاثیر هوش هیجان برکیفیت زندگی واضطراب بیماران همودیالیزی- .3

 داور داخلی پایان نامه دانشجوی کارشناس ارشد تحت عنوان تاثیر ساکشن باز وبسته بر میزان پنومونی وابسته به ونتیالتور- .4

اور داخلی پایان نامه دانشجوی کارشناس ارشد تحت عنوان تاثیر داروی موضعی پیروکسیکام وامال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول د- .5

 در بیماران دیالیزی

 مقاالت .6

 فارسی .1

 1379سیزدهم  .فصلنامه پرستاری مامایی ایران،سالبررسی میزان اضطراب مادران قبل وبعداز ترخیص کودکان خوداز بیمارستان -

. فصلنامه پرستاری مامایی افالك دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،شماره یک نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به تب و تشنج ناشی از آن -

 1384زمستان

لرستان،شماره یک  . فصلنامه پرستاری مامایی افالك، دانشگاه علوم پزشکیبررسی عادت غلط غذایی دردختران مدارس راهنمایی خرم آباد -

 )نفردوم(1384زمستان

 )نفردوم(1384بررسی علل فلج شل حاد دراستان لرستان. فصلنامه پرستاری مامایی افالك، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره یک زمستان-

شکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بررسی نیازهای آموزشی دختران در موردقاعدگی و رفتارهای  بهداشتی مربوط به آن فصلنامه علمی پژوهشی دان-

 84،بهار83زمستان9و8لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

کم خونی فقر آهن در مدارس راهنمایی خرم آباد فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  بررسی نیازهای آموزشی دختران در مورد -

 )نفر دوم(84ر،بها83زمستان9و8پزشکی لرستان،سال سوم وچهارم شماره 

 1386مقایسه شیر مادر باشیر خشک بر شدت درد تزریق عضالنی.فصلنامه علمی پژوهشی دانشور،اردیبهشت ماه -

 

 4یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره نهم شماره  ناشی از تنبه بدنی توسط والدین  دبستانی فصلنامه علمی پژوهشی رفتاری  مشکالت  بعضی

 1386زمستان

 



مراقبین بهداشتی ودرمانی نسبت به مشارکت والدین درمراقبت ازکودك فصلنامه علمی پژوهشی حیات دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه  نگرش

 1387، بهار1تهران، دوره چهارده شماره 

 

فصلنامه علمی  وزشی خرم آبادآم نظرات پرسنل پرستاری دررابطه بااشتباهات دارویی وراههای پیشگیری ازآن دربیمارستانهای آگاهی و بررسی

 1387تابستان 2یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره دهم شماره  پژوهشی

 

پاییز و  5و4فصلنامه پرستاری مامایی افالك، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره  نتایج تحقیقات از دیدگاه پرستاران موانع بکار گیری

 )نفردوم(1384زمستان

 1387ر پرونده های بیمارستانی کودکان مجله بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران،شماره هیجده،سال اشتباهات دارویی د

 2یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره دوازده شماره  بررسی نگرش دانش آموزان شهر خرم آباد نسبت به ازدواج فامیلی  فصلنامه علمی پژوهشی

 )نفر دوم( 1388زمستان

بهار وتابستان 7و6ی تاثیر آموزش به همراه بیمار در پیشگیری از بیحرکتی فصلنامه پرستاری مامایی افالك، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره بررس

 )نفر اول(1385

شهر خرم آباد   بررسی اولویت بندی نیازهای اموزشی از دیدگاه بیماران مبتال به صرع بستری در بخشهای اعصاب  وکودکان  بیمارستان آموزشی

 )نفر دوم(1387پائیز وزمستان 13و12فصلنامه پرستاری مامایی افالك، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شماره 
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