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 بسمه تعالي

 كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي
 

 اطالعات شخصي 

 31/3/96 : كارنامهتاريخ تكميل 

 شاهسواری آرزو : نام خانوادگيو  نام

 دانشكده پرستاری و مامايي ،خيابان ولي عصر)عج( شمالي، اليگودرز  آدرس محل كار:

   09166640655    : شماره تلفن همراه )موبايل(*

     shahsavari_arezoo@yahoo.com:  پست الكترونيكيآدرس *

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرايش رشته  رشته تحصيلي 

 تحصيلي

شهر محل  دانشگاه محل تحصيل درجه علمي

 تحصيل

كشور محل 

 تحصيل

تاريخ فراغت 

 از تحصيل

 1380 ایران الیگودرز علوم پزشکی لرستان ناسکارش - پرستاری

 1385 ایران تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی کارشناس ارشد داخلی جراحی پرستاریآموزش 

 

 هاي نوشته شده در دوران تحصيل نامه ب( پايان
 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي نامه عنوان پايان

خرافات در بیماران مراجعه کننده به افراد غیر درمانی  بررسی علل گرایش به
 شهرستان الیگودرز

شیرین حجازی )استاد راهنما ( دکتر محمود محمودی )مشاور  کارشناسی ارشد
 آمار( عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

 اي هاي شغلي و حرفه  موقعيت 

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل 

 تدريس

مقطع 

 تحصيلي

نوع 

 فعاليت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس

 دانشجويان

كل ساعات 

 تدريس شده

سال 

 تدريس

 تدریس کارشناسی دانشکده پرستاری الیگودرز
 و

مربی 
 کارآموزی

 دروس تئوری -
 دروس عملی -
 کارآموزی بالینی -
 کارورزی در عرصه -

 

یزرگساالن و پرستاری 
،  4، 3، 2، 1 سالمندان 

 ویژه پرستاری
پرستاری ، یم پرستاریمفاه

 فوریت هادر منزل ، 
 کارورزی تمامی کارآموزی و

و  های مربوط به آن
 کاراموزی فارماکولوژی

 100تعداد 
دانشجو در هر 
 ترم تحصیلی

 واحد 16سقف 

 موظفی در هر ترم

مهر  16از 
تا  1386ماه 

 کنون

 اي )مشاوره، همكاري و غيره( ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

 خ ارائه خدماتيتار مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اي رفهنوع خدمت ح

 1381-84 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز ( ICUکارشناس پرستاری )بخش های جراحی ، اطفال، اورژانس ، نوزادان و

 12/4/1385 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز سوپروایزر آموزشی 

 12/4/1385 مارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرزبی سوپروایزر بالینی

 16/7/86الی   1/6/86 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز ICUسرپرستار

 اکنون -16/7/86 دانشکده پرستاری الیگودرز هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات( ها و پست  ج( سابقه موقعيت
نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي  مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت

 مسئول مافوق

 تاريخ

 لغايت از

مسئول آموزش بالینی 
 دانشکده

دانشکده پرستاری  مسئولیت آموزش بالینی دانشکده
 الیگودرز

 جناب آقای مجید میری
 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

31/1/87 
 الی

12/8/88 

الیف و عضو کمیته ت
 ترجمه دانشگاه

عضو کمیته تالیف و ترجمه 
 دانشگاه

دانشگاه علوم 
 پزشکی لرستان

 دکتر محمد حسن کائدی
 معاونت تحقیقات  وفن آوری 

 سال 2به مدت  25/1/89

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات( د( سابقه فعاليت و پست

 تاريخ مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت

 هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان های الیگودرز، ازنا رئیس 
 و دورود

بیمارستان امام جعفر  رئیس هیئت مدیره
صادق )ع( شهرستان 

 الیگودرز

سازمان نظام 
 پرستاری کشور

 ازتاریخ
21 /12/89 

 سال 8به مدت 

 عضو کمیته کادر پزشکی وپرسنلی
بیمارستان امام جعفر  برنامه ریزی پرسنلی

شهرستان صادق )ع( 
 الیگودرز

 19/4/85از تاریخ  دکتر مرضیه لونی
 8/7/86الی 

 عضو فعال هالل احمر
هالل احمر شهرستان  آموزش به نیروهای داوطلب

 الیگودرز
 غالمرضا لونی 

 ریاست هالل احمر
تا  1/1/94از تاریخ 

 کنون

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها تشويق ، 

 تاريخ دريافت اعطاكننده مقام محل دريافت علت دريافت عنوان

 19/1/90 آقای میرزا بیگی سازمان نظام پرستاری تشکر و قدردانی تقدیرنامه

 19/10/89 آقای مجید میری دانشکده پرستاری الیگودرز تشکر و قدردانی تقدیر نامه

 12/2/89 آقای مجید میری دانشکده پرستاری الیگودرز تشکر و قدردانی تقدیر نامه

 5/2/85 دکتر مرضیه لونی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز تشکر و قدردانی تشویق نامه

 2/4/85 دکتر مرضیه لونی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز تشکر و قدردانی تشویق نامه

 9/2/85 دکتر اسداهلل روشنی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز تشکر وقدردانی تقدیرنامه

 10/8/82 دکتر بیژن گرایلی بیمارستان امام جعفر صادق)ع( الیگودرز تشکر و قدردانی رنامهتقدی

 24/12/91 دکتر شیخ آزادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرستار نمونه تقدیرنامه

 20/12/91 آقای مجید میری دانشکده پرستاری الیگودرز تشکر و قدردانی تقدیرنامه

 24/12/93 ساکیدکتر  دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرستار نمونه تقدیرنامه

 

 ها و شوراها عضويت در كميته 

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه نوع همكاري با كميته يا شورا نام كميته يا شورا

 لغايت از

 1/91/ 25 الی 25/1/89 علوم پزشکی لرستان دانشگاه بررسی وارزیابی بر تالیف و ترجمه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان کمیته تالیف و ترجمه 

 تا کنون 21/8/86 دانشکده پرستاری الیگودرز نظارت و  اخذ تصمیم در رابطه با امور آموزشی  عضو شورای آموزشی

 ا کنونت 21/8/86 دانشکده پرستاری الیگودرز نظارت و  اخذ تصمیم در رابطه با تایید و اجرای طرح های پژوهشی  عضو شورای پژوهشی
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 تدريس در كارگاه هاي آموزشي 
 لغايت تاريخ /از تاريخ  محل اجرا نوع فعاليت عنوان كارگاه آموزشي

 24/10/86و23 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز احیای قلبی وریوی در بالغین CPRنحوه   1

 5/10/89 ( شهرستان الیگودرزبیمارستان امام جعفر صادق)ع آموزش به بیمار مراحل یادگیری 2

 12/10/89 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز پرستاری در بحران پرستاری در بحران وحوادث غیرمترقبه 3

 14/10/89الی 89 13/10 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز فرایند پرستاری گامهای فرایند پرستاری 4

 4/11/89الی 2/11/89 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز ترویج شیر مادر درفوائد شیر ما 5

 23/5/90الی  20/5/90 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز ساعت 24تریاژ در بیمارستان  تریاژ در حوادث غیر مترقبه 6

 31/4/90الی 29/4/90 یمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرزب ساعتECG  (12 )تفسیر  ECGو تفسیر  CCUپرستاری در   7

 18/5/90/ الی 16/5 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز ICUآموزش پرستاری در   ICUپرستاری  8

 22/5/90الی 21/5/90 ودرزبیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگ احیای قلبی و ریوی بالغین احیای قلبی و ریوی بالغین 9

 22/6/90الی 20/6/90 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز اصول گزارش نویسی پرستاری گزارش نویسی پرستاری 10

 20/7/91الی  10/7/91 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودر آموزش به بیمار آموزش به بیمار 11

 20/7/91 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودر وش تحقیقر آموزش روش تحقیق 12

 20/3/92 زبیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودر اصول گزارش نویسی استاندارد گزارش نویسی  پرستاری 13

اقدامات پیش بیمارستانی) جمعیت  14

 هالل احمر(
) اقدامات پیش بیمارستانی

 جمعیت هالل احمر(
 10/11/93الی  6/11/93 احمر شهرستان الیگودرز هالل

 20/8/93 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز تریاژ تریاژ 15

 20/7/93 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز احیاء قلبی و ریوی پیشرفته احیاء قلبی و ریوی پیشرفته 16

17 CPR CPR 20/7/93 دق)ع( شهرستان الیگودرزبیمارستان امام جعفر صا 

 20/7/93 بیمارستان امام جعفر صادق)ع( شهرستان الیگودرز ABGتفسیر  ABGتفسیر  18

 

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي فعاليت 

 نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله
 مدت همكاري

 لغايت از

 دو شماره  1/7/1386از  هیئت تحریریه ، داور ، ویراستار فارسی دانشکده پرستاری الیگودرز راپژوهشی اف -مجله علمی

 1395ابتدای سال تا  1/7/1389از  هیئت تحریریه، داور ، ویراستار فارسی دانشکده پرستاری الیگودرز تحلیلی مندیش -فصلنامه پژوهشی

تحلیلی توسعه سالمت در  -فصلنامه پژوهشی
 پرستاری

 تا کنون 1395از سال  هیئت تحریریه، داور ، ویراستار فارسی دانشکده پرستاری الیگودرز

 1394از سال  داور دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجله علمی پژوهشی یافته
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 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي( شركت در دوره 

 تاريخ برگزاری محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 25/8/84 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 8 ه آموزشی کنترل عفونتهای بیمارستانیدور 1

 23/8/85 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان الیگودرز ساعت RI 14دو دوره  2

 18/5/84الی 7/5/84 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 12 ها استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 3

 18/5/84الی7/5/84 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 12 اطالعات و ارتباطات 4

 18/5/84الی7/5/84 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 12 مفاهیم پایه فن آوری واطالعات 5

 18/11/89 ستاری الیگودرزدانشکده پر ساعت 8 89 دوره آموزشی امر به معروف ونهی از منکر 6

 16/12/89الی89/ 9/12 دانشکده پرستاری الیگودرز ساعت 8 دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری  7

 16/12/89الی9/12/89 دانشکده پرستاری الیگودرز ساعت 8 دوره آموزشی هدفمند کردن یارانه ها  8

 

 ها ها و كارگاه ها، بازآموزي انديشي شركت در هم 
 تاريخ برگزاري محل برگزاري مدت دوره انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره م همنا

 11/11/85 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 14 کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

 16/8/86 دانشگاه علوم پزشکی لرستان " کارگاه سنجش و ارزشیابی

 17/8/86الی16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 10 سنجش و ارزیابی دانشجو وطراحی سوال

 17/2/86الی16 معاونت پشتیبانی دانشگاه لرستان ساعت 12 نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 5/4/87الی4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 8 برنامه ریزی درسی وتهیه طرح درس

 1/3/87لیا31/2/87 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 10 مقاله نویسی

 13/8/88 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعتpubmed 12 کارگاه بازیابی اطالعات از اینترنت

 17/12/88 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 10 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته

 20/11/87 دانشکده پرستاری الیگودرز ساعت 20 اخالق اداری ومناسبات انسانی

 16/2/88 دانشکده پرستاری الیگودرز ساعت end note 8کارگاه آموزشی

 14/12/87الی13 معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 7 اخالق در پژوهش

 13/7/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ساعت 38 طرح آموزش خانواده

 2/9/90 ی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمعاونت پشتیبان ساعت 8 کارگاه نرم افزار جامع کتابخانه

 13/4/91 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت E-Learning 8کارگاه آموزش 

 4/3/91 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 8 کارگاه نصب ویندوز

 30/9/91 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساعت 6 (1روش تدریس )
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  مقاالت: 

 

 نویسنده اول یا مسئول نام مجله و ایندکس عنوان مقاله شماره

ایندکس شده *

و  ISI در 
Medline 

 ایندکس شده د ر
Pubmed/ 

Pubmed 

central 

ایندکس شده 

 Scopusدر 

مقاالت انگلیسی 

ایندکس شده در 

سایر  مجالت علمی 

 پژوهشی

مقاالت فارسی ایندکس شده در مجالت 

 پژوهشی -یعلم

1 

بررسی گرایش به خرافات 
در بیماران مبتال به 

بیماریهای جسمی مراجعه 
 کننده به افراد غیر درمانی

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

 4شماره   3دوره 
 5و 

 1391زمستان 

 آرزو شاهسواری
 محبوبه بیات

    
شماره مجوز وزارت فرهنگ و 

- 89/12655ارشاد اسالمی 
89/6/13 

2 

اثیر پیگیری بررسی ت
تلفنی پرستار بر تبعیت از 
برنامه درمانی در بیماران 

 دیابت نوع دو

 مجله غدد و

متابولیسم 
دانشگاه شهید 

 بهشتی
 17دوره  2شماره 

 1394خرداد وتیر 

 آرزو شاهسواری
 سعید فروغی

  
نمایه در 
scopus 

 

مجله ی غدد درون ریز و 
متابولیسم ایران در بانک های 

:ه می شودمقاالت ذیل نمای : 

EMRO  ،Embase  ،
scopus  ،Chemical 

Abstracts Services 

(CAS)  ،EBSCO  ،
CINAHL  ،Directory 

of Open Access 

Journals (DOAJ)  ،
Index Copernicus  ،
ISC  ،MagIran و SID 

3 

بررسی ارتباط آسایش 
روانی با مشخصات فردی 

زنان مبتال به سرطان 
پستان مراجعه کننده به 

بیمارستان های وابسته به 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

فصلنامه بیماری 
 های پستان ایران
سال دوم شماره 

 اول
 1388بهار 

آرزو فرخنده حیاتی ، 
محمود  شاهسواری

 محمودی

    

 پژوهشی - علمی فصلنامه
 پایگاه در پستان های بیماری

 اسالم جهان علوم استنادی

(ISC) – اطالعات پایگاه 
 (SID) دانشگاهی هادج علمی

 نشریات اطالعات بانک -
 سامانه و (magiran) کشور

 می نمایه برکت گستر دانش
 .شود
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4 

اختالالت جسمی کودکان 
ساله ساکن مراکز  11-7

نگهداری شبانه روزی 
 شهر تهران

فصلنامه پرستاری 
 ایران

شماره  23دوره 
63 

 1389اردیبهشت 

محبوبه بیات، محبوبه 
آرزو  ،نظری جیرانی 

مجید  شاهسواری
 میری، مهین نادری 

    

مقاالت این مجله در بانک های 
مقاالت زیر نمایه می شود : 
پایگاه اطالعات علمی جهاد 

پایگاه ،  (SID) دانشگاهی
 استنادی علوم جهان اسالم

(ISC)  ، بانک اطالعات
سامانه دانش ، نشریات کشور

اطالعات نشریه در ، گستر برکت
 گوگل اسکوالر

SINATRA 

STDB 

INDEX 

COPERNICUS 

CINAHL 

scinli Library 

Index 

IMEMR 

5 

بررسی عوامل فردی و 
اجتماعی و ریسک 

فاکتورهای زنان مبتال به 
 سرطان پستان

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

شماره  2دوره 
 3و2

 1390زمستان 

آرزو فرخنده حیاتی، 
محمود  شاهسواری

 محمودی

    
شماره مجوز وزارت فرهنگ و 

- 89/12655ارشاد اسالمی 
89/6/13 

6 
بررسی حوادث در کودکان 

سال مراجعه  5کمتر از 
 کننده به بخش اورژانس

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

شماره  2دوره 
 3و2

 1390زمستان  

آرزو وبه بیات، محب
فاطمه  ، شاهسواری

علم نشان، فریبا 
 میرزاجانی

    
شماره مجوز وزارت فرهنگ و 

- 89/12655ارشاد اسالمی 
89/6/13 

7 

و  نگرش بررسی آگاهی،
 و جوانان  عملکرد

در مورد  جواناننو
شهرستان اکستازی در 

 الیگودرز

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

شماره  3دوره 
 5و4

 1391زمستان 

آرزو محبوبه بیات، 
  شاهسواری

 فتانه قدیریان
    

شماره مجوز وزارت فرهنگ و 
- 89/12655ارشاد اسالمی 

89/6/13 

8 

بررسی تاثیر هایپیران بر 
اضطراب دانشجویان 

های  ساکن در خوابگاه
 شهر کرج

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

شماره  3دوره 
 5و4

 1391زمستان 

آرزو  نیلوفر عرفانی ،
 ریشاهسوا

    
شماره مجوز وزارت فرهنگ و 

- 89/12655ارشاد اسالمی 
89/6/13 

http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
http://health.barakatkns.com/
http://health.barakatkns.com/
http://health.barakatkns.com/
http://scholar.google.com/citations?user=CcZLabIAAAAJ&hl=en/
http://scholar.google.com/citations?user=CcZLabIAAAAJ&hl=en/
http://scholar.google.com/citations?user=CcZLabIAAAAJ&hl=en/
http://www.sinatrc.ac.ir/-databank
http://www.sinatrc.ac.ir/-databank
http://stdb.com/
http://stdb.com/
http://journals.indexcopernicus.com/++,p24781469,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++,p24781469,3.html
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
http://scinli.com/
http://scinli.com/
http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=183
http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=183


 7

 

 

 

 

 رحهاي تحقيقاتي مصوب :ط 
مجری/ همکار * تاریخ تصویب کشوری/دانشگاهی عنوان طرح تحقیقاتی شماره

 طرح

 مجری 1390سال  دانشگاهی بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار بر میزان تبعیت از رژیم درمانی در مبتالیان به دیابت نوع دوم 1

2 
نان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان  بررسی شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی در ز

 الیگودرز
 همکار اصلی 1391سال  دانشگاهی

 همکار اصلی 1389سال  دانشگاهی بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان های دولتی استان لرستان 3

 مجری 1395سال  دانشگاهی ز برنامه درمانی در بیماران همودیالیزبررسی تاثیر پیگیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی و تبعیت ا 4

5 
بررسی استاندارد های فضای فیزیکی بخش های بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان  و 

 مقایسه آن با شاخص های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 مجری 1395سال  دانشگاهی

 
 

 

 

 

 

9 
بررسی تاثیر شناخت 

درمانی بر افسردگی در 
 مبتالیان به صرع

مجله 
روانپرستاری 

انجمن 
روانپرستاری 

 ایران
 1دوره  3شماره 
 1394بهار 

 آرزو شاهسواری
 سعید فروغی

   
 

 

مقاالت این نشریه در سایت 
ISC,IMEMR,MAGIRAN 

,IRANMEDEX,GOOGL 

SCOLAR  .نمایه می شود 
این نشریه همچنین در ایندکس 

مدیوس سازمان بهداشت 
 نمایه می شود: IMEMRجهانی

INDEX MEDICUS 

FOR THE EASTERN 

MEDITERANEAN 

REGION-IMEMR 

همچنین این نشریه در ایندکس 
 کوپرنیکوس نمایه می گردد: 

INDEX COPERNICUS 

INTERNATIONAL(ICI) 

فرسودگی شغلی و برخی  10
عوامل مرتبط با آن در 

 پرستاران شاغل

مجله پژوهشی 
 تحلیلی مندیش

شماره  5دوره 
 9و8

پاییز وزمستان 
1393 

، آرزو فاطمه گودرزی
سعید  شاهسواری

فروغی، فیروزه 
 پیامنی، مجید میری

    

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
 89/6/13- 89/12655اسالمی 
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 مايش هاشركت در ه : 
 نقش داوطلب )نفر اول یا ارایه دهنده( نام همایش  عنوان مقاله شماره

1 
 7-11بررسی وضعیت سالمت روانی کودکان سن مدرسه )

 ساله(ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران

 -همایش سراسری بهداشت روان و آموزش
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سعید فروغی ، فاطمه  ،آرزو شاهسواری محبوبه بیات ، ایران قاسمی ، 
 گودرزی

2 
بررسی علل اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی در 

 بیمارستانهای  منتخب دانشگاه علوم پزشکی لرستان )سخنرانی(
 -عفونت های بیمارستانی در بخش ویژه 

 دانشگاه آزاد اراک
 ، سعید فروغی، مجید میری، محبوبه بیات آرزو شاهسواری

3 
رسی شیوع عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان امام جعفر بر

 صادق )ع( شهرستان الیگودرز )پوستر(

 - عفونت های بیمارستانی در بخش ویژه
 دانشگاه
 آزاد اراک

 سعید فروغی، مجید میری، محبوبه بیات  ، آرزو شاهسواری

4 
Clinical trial with 5-hydroxy tryptamine 

agonist in the treatment of habitual 

constipation in children 

Neurogastroenterology & 

motility  
 سوئیس

B.Allahverdi.M.Miri. 

A.ghrobanivaghefi. 

S.Foroughi 

& M.Bayat A.Shahsavari 

5 

A randomized doublr blind study assessing 

efficacy and safety of tegaserod versus 

polyethylene glycol in constipation 

predominant irritable bowel syndrome 

patient in IRAN. 

Neurogastroenterology & 

motility 

 سوئیس

B.Allahverdi. 
M.Miri. 

A.ghrobanivaghefi. 

S.Foroughi. 

& M.BayatA.Shahsavari  

6 
بررسی راهکارهای اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در 

 مدرسهکودکان قبل از 
 تهران -دومین سمینار کودک سالم

 سعید فروغی،  ،مجید میری، محبوبه بیات 
 آرزو شاهسواری

7 
بررسی راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتال به سرطان 
پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 -پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان
 انتهر

 ،  آرزو شاهسواریفرخنده حیاتی، 
 محمود محمودی

 راهکارهایی جهت اصول تربیت فرزندان در جامعه 8

اولین همایش ملی سالمت از دیدگاه قران 
دانشگاه  -) با محوریت سوره کهف(کریم

 علوم پزشکی تهران

آرزو مجید میری، محبوبه بیات ، فاطمه گودرزی، فیروزه پیامنی، 
 شاهسواری

 طه بین مذهب ، باورهای دینی و سالمندی موفقراب 9
راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها )با 

دانشگاه علوم پزشکی  -محوریت سالمندی(
 لرستان

 محمد شفیعی، نوید نوریانی ، زهره فرزادی ، 
 )نویسنده و استاد راهنما( آرزو شاهسواری

10 
مورد در  جواناننو و جوانان  و عملکرد نگرش بررسی آگاهی،

 اکستازی
تهران  -نهمین کنگره بین المللی اعتیاد

 مرکز همایش های رازی
 محبوبه بیات ، فتانه قدیریان ،آرزو شاهسواری



 9

 

 گواهی شرکت 11
تهران  -نهمین کنگره بین المللی اعتیاد

 مرکز همایش های رازی
 

 گواهی  شرکت 12
 -همایش تازه های پرستاری و مامائی

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی 
 

 گواهی شرکت 13
 -همایش سراسری بهداشت خانواده
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 گواهی شرکت 14
دانشگاه علوم  -همایش سراسری حوادث

 پزشکی لرستان
 

 گواهی شرکت 15
دانشگاه  -کنگره سراسری خطاهای پزشکی
 علوم پزشکی لرستان

 عضو کمیته علمی کنگره

 

  : كتاب و ترجمه 

 

 عنوان داوطلب تاریخ انتشار وان کتابعن شماره

 نویسنده اصلی 1391 هفت سین ایرانی هفت سین سالمتی 1

 نویسنده دوم 1389 آنچه الزم است زنان درباره سرطان پستان بدانند 2

 مترجم دوم 1389 خالصه اصول بیهوشی میلر 3

 کار گروهی )بخش مدیریت( 1389 جزوه آموزشی دروس دکترای پرستاری 4


