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 دا خ انمهب 

  ظبهبًِ علن ظٌجی اعضب ّیبت علوی آدرض صفحِ ؼخصی در

 ظبیت داًؽگبُ درض صفحِ ؼخصی در ٍةآ 

  فبیل ّب

 آخریي ثِ رٍزرظبًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزؼی  ظَاثك  

، داًؽگبُ  داخلی جراحی : کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبریبرغ التحصیلی() عٌَاى رؼتِ، داًؽگبُ، ظبل فارؼذ کبرؼٌبظی .3

 1395اصفْبى ، ثْوي  -خَراظگبى

ثررظی تبثیر آهَزغ الکترًٍیک ثر ظطح ظَاد ظالهت ثیوبراى ایعکویک للجی ثعتری در ثخػ : )عٌَاى، راٌّوب، هؽبٍر(پبیبى ًبهِ  

 ، خبًن دکتر ؼبیعتِ صبلحی  1394بى ظبل ّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظت

ثْوي علَم پسؼکی لرظتبى،  داًؽگبُ ،  )تکٌَلَشی جراحی ( اتبق عول: ) عٌَاى رؼتِ، داًؽگبُ، ظبل فبرغ التحصیلی( کبرؼٌبظی .4

1391 . 

 

 

                                                                                ثیتب فالحی                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 هرثی :هرتجِ علوی

 falahi.b@lums.ac.ir ایویل:

 (066) 43342076تلفي: 

 1030داخلی: 

 لرستان، اليگودرز، خيابان عمار ياسر، جنب بيمارستان امام جعفر صادق)ع(، دانشكده پرستاري  آدرض:
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http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 ؼرکت در دٍرُ ّبی آهَزؼی ٍ کبرگبُ ّب 

 . 1397 داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، درز،آؼٌبیی ثب پبیگبُ ّبی اطالعبتی، داًؽکذُ پرظتبری الیگَ -1

 .1397دٍرُ هجبزی آهَزغ ثبلیٌی، هرکس هطبلعبت ٍ تَظعِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ علَم پسؼکی اصفْبى،  -2

 1398ظبل  ز اٍلیي هعبثمبت هٌطمِ ای هْبرت ّبی ثبلیٌی، داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ الیگَدر -3

 1398ت در هجبهع ثیي الوللی، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، ظبل کبرگبُ یبفتي هجالت ٍ ارائِ همبال -4

 1398رٍغ ّبی تذریط ،داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، آررهبُ ظبل کبرگبُ  -5 

  1398آثبى هبُ ظبل داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ،کبرگبُ آؼٌبیی ثب آییي ًبهِ ارتمبی اعضبی ّیبت علوی ،  -6

 1398هْرهبُ ظبل  داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، ٌی هذرظبى پرظتبری ،کبرگبُ آهَزغ صالحیت ثبلی -7

 داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبىرٍز ،  2، ثِ هذت story lineکبرگبُ اصَل ٍ تکٌیک ّبی تَلیذ هحتَای الکترًٍیک ،  -8

  1398ؼْریَر ظبل ،

 1397ثْوي هبُ  ظبل ى ،داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبکبرگبُ هجبزی آؼٌبیی ثب یبدگیری الکترًٍیکی،  -9

 1397اظفٌذ هبُ ظبل  داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، کبرگبُ هؽبٍرُ ٍ ارتجبط ثب داًؽجَ، -10

 1398داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، دی هبُ ظبل  کبرگبُ آهَزغ ثبلیٌی ، -11

 1398، ثْوي هبُ ظبل داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ،ISIکبرگبُ داٍری تخصصی همبالت -12

 1398کبرگبُ ارتمب هحتَاّبی الکترًٍیک، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى،ثْوي  -13

 1399، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى.فرٍردیي کبرگبُ آهَزغ هجبزی در عول، از پبٍرپَیٌت تب ًَیذ -14

 تأییذیِ ّب ٍ هجَز ّب 

 افتخبرات ٍ جَایس 

 داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ،در همطع کبرؼٌبظی  19.34ظتعذاد درخؽبى ثب هعذل داًؽجَی ا

 . 1394 یارؼذ، ٍرٍد یکعت رتجِ اٍل در همطع کبرؼٌبظ

 1394دریبفت تمذیر ًبهِ در ّوبیػ داًؽجَیبى ثرتر حَزُ علَم پسؼکی در ظبل 
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 ظَاثك کبری 

 ظَاثك ثبلیٌی 

   هبُ 4ظبل ٍ  5اتبق عول در ٍاحذ اتبق عول ثیوبرظتبى ؼْذای ّفتن تیر دٍرٍد ثِ هذت پرظتبر 

 ظَاثك تذریط 

 1397تب ظبل  1394پرظتبری داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ دٍرٍد ، ٍاحذ اتبق عول ،از ظبل  هرثی داًؽجَیبى -1

 1397تب ظبل  1396کبرداًی ثیَْؼی هجتوع عبلی ظالهت دٍرٍد  ، ٍاحذ اتبق عول از ظبل هرثی داًؽجَیبى  -2

  1397تب ظبل  1394ٍاحذ دٍرٍد در درٍض تئَری از ظبل  الهیداًؽگبُ آزاد اظهرثی ثبلیٌی حك التذریط،  -3

 1397تب  ظبل  1395در درٍض تئَری از ظبل هرثی ثبلیٌی حك التذریط، داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز -4

 تبکٌَى.  1397داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، از هْر ،، داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز پیوبًی  هرثی ثبلیٌی ّیبت علوی -5

  1397تب ظبل  1396حك التذریط هجتوع عبلی ظالهت درٍد از ظبل  هرثی -6

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهبى کبرگبُ(ثرگساری کبرگب( 

، داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ ثب ّوکبری اًجوي علوی داًؽکذُ  آؼٌبیی ثب اثسار جراحیثرگساری  کبرگبُ   .1

 . 1398علَم پسؼکی لرظتبى، 

، داًؽکذُ ثب ّوکبری اًجوي علوی داًؽکذُ  ظَچَرّبی )ثخیِ ّبی( کبرثردی عاًَاثرگساری کبرگبُ آؼٌبیی ثب  .2

 1398پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، 

داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ علَم گساری کبرگبُ  همذهبتی پبٍرپَیٌت ثب ّوکبری اًجوي علوی داًؽکذُ ، رث .3

 1398پسؼکی لرظتبى، 

 

 عٌَاى دلیك درج ؼذُ در اثالغ، تبریخ ؼرٍع ٍ اتوبم(ایی ظَاثك اجر( 

 تبکٌَى.  1397، داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، از هْر هذیرگرٍُ اتبق عول -1
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تب  1397 داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، از ثْوي هبُ هعئَل دفتر تَظعِ آهَزغ پسؼکی داًؽکذُ ، -2

 کٌَى 

 تب کٌَى.  1397 از ظبل عضَ کویتِ اخالق داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، -3

  ظَاثك پصٍّؽی 

 اثذاعبت ٍ اختراعبتالف.    

  طرح ّبی پصٍّؽی ة.

ثر ظطح ظَاد ظالهت ثیوبراى ایعکویک للجی ثعتری در ثخػ ّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ّبی  تبثیر آهَزغ الکترًٍیکثررظی  -1

 . )پبیبى ًبهِ، خبتوِ یبفتِ( 1394آهَزؼی داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ظبل 

ثررظی ًگرغ داًؽجَیبى پرظتبری داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ًعجت ثِ هرالجت در هٌسل ثب اظتفبدُ از همیبض اًطجبق  -2

 تِ ًگرغ ثرای هرالجت در هٌسل دٍرٍ ٍ ّوکبراى. )در حبل اجرا(یبف

 پبیبى ًبهِ ّب ٍ رظبلِ ّب راٌّوبیی . ج  

 پبیبى ًبهِ ّب ٍ رظبلِ ّب  ُهؽبٍر. د   

 همبالت. ُ   

 فبرظی           

 امام تیمارستان در کارکىان دست ذاضتتُ رعایت افسایص تر آمًزضی مذاخلٍ اجرای . تأثیر تیتا فالحی، سُیال يرمسیار، معصًمٍ عثذی. 1

 1398الیگًدرز.تًسعٍ پرستاری در سالمت  ضُرستان( ع)صادق جعفر

 .جعفری پًر فاطمٍ، سلطاومرادی سمیٍ، فالحی تیتا، فريغی دکتر سعیذ، فالحی معصًمٍ. ایمىی ي اثرتخطی سیگارَای الکتريویک در ترک سیگار. 2

 . 74-65( :2) 9 ;1397تًسعٍ پرستاری در سالمت. 

 .،تیماران مثتال تٍ تیماری ایسکمیک قلثی ريی فالحی تیتا، میری مجیذ. ترررسی تاثیر آمًزش الکتريویک تراساس اتعاد سًاد سالمت تر .3

 1396، تًسعٍ پرستاری در سالمت

 1397مل ي پیطگیری از آن. . ضاَرخ ثریا، فالحی تیتا،ضاَرخی علیرضا، رضایی وسة زَرا ، تررسی مخاطرات ضغلی کارکىان اتاق ع4

.فالحی تیتا، فالحی معصًم، عثذی معصًمٍ. تاثیر مذاخلٍ آمًزضی تر میسان رعایت تُذاضت دست پرسىل اتاق عمل تیمارستان ضُرستان 5

 1398الیگًدرز.

 1397آن  کىىذٌ تعییه اجتماعی عًامل ي سالمت . فالحی تیتا، فالحی معصًم .تررسی6

http://sci.lums.ac.ir/
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 یعیاًگل               

 

 همبالتخالصِ چبح ارائِ ٍ . ٍ

 هلی   .1   

بررسی تاثیر آمًزش الکتريویک بر سطح سًاد سالمت بیماران ایسکمیک قلبی بستری در  فالحی بیتا، صالحی ضایستٍ.-1

َمایص کطًری آمًزش ي خذمات سالمت فرد،خاوًادٌ ي  .بیمارستان يابستٍ بٍ داوطگاٌ علًم پسضکی لرستان

 تر()پًس24:6.جامعٍ

. فالحی بیتا، صالحی ضایستٍ. بررسی تاثیر آمًزش الکتريویک بر اساس ابعاد سًاد سالمت در بیماران ایسکمیک قلبی -4

 .)پًستر(24:6دَاقان.َمایص مىطقٍ ای پرستاری در بیماری َای مسمه ياحذ

اضت دست پرسىل اتاق عمل فالحی بیتا، فالحی معصًم، عبذی معصًمٍ. تاثیر مذاخلٍ آمًزضی بر میسان رعایت بُذ -5

 24:9بیمارستان ضُرستان الیگًدرز.َمایص ملی چالص َای آمًزش ي پژيَص در اتاق عمل .

 استاوذاردَای تخصصی کىگرٌ .َطتمیه آن کىىذٌ تعییه اجتماعی عًامل ي سالمت بررسی. معصًم فالحی، بیتا فالحی -6

 24:8ًن.استریلیساسی ي عفًوت کىترل حًزٌ مًاد ي پسضکی تجُیسات

. ايلیه ضاَرخ ثریا، فالحی بیتا،ضاَرخی علیرضا، رضایی وسب زَرا ، بررسی مخاطرات ضغلی کارکىان اتاق عمل ي پیطگیری از آن -7

 24:8َمایص پژيَطی سالیاوٍ داوطجًیی اتاق عمل. داوطگاٌ علًم پسضکی ي خذمات بُذاضتی درماوی ایران. 

 عالیك پصٍّؽی 

 اتاق عملحیطٍ  

 اریپرستحیطٍ  

 حیطٍ تیماری َا  

  

 کتت 

 .اوتطارات آررگان1396.مراقثت َای تسکیىی ي پایان عمر از کًدکان ي تسرگساالن )خاوٍ آسایطگاٌ ي تیمارستان( ترجمٍ کتاب 
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  عضَیت در ؼَرای ًَیعٌذگبى ٍ داٍری همبالت 

 وطریٍ پژيَطی تحلیلی تًسعٍ پرستاری در سالمت -1

 

 عضَیت در هجبهع 

 1396سضکی از سال عضً تسیج جامعٍ پ 

 عضَ اًجوي پرظتبری ایراى 

 1392عضً سازمان وظام پرستاری از سال  

  

 عالیك عوَهیی عوَهی/ ّب هْبرت 

 ٍرزغ

  زثبى اًگلیعی 

 هطبلعِ 
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