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آدرس صفحِ شخصی در ٍبسایت داًشگاُ

فایل ّا
آخریي تِ رٍزرساًی:

سَاتك تحصیلی ٍ آهَزشی
.1فَق تخصص( عٌَاى رشتِ ،داًشگاُ ،سال فارغ التحصیلی)
پایاى ًاهِ (عٌَاى ،راٌّوا ،هشاٍر)
.2تخصص(دکتری تخصصی) ( عٌَاى رشتِ ،داًشگاُ ،سال فارغ التحصیلی):

داًؾجَی دکتزای پزعتاری ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ّوذاى
پایاى ًاهِ (عٌَاى ،راٌّوا ،هشاٍر)
 .3کارشٌاسی ارشذ( عٌَاى رشتِ ،داًشگاُ ،سال فارغ التحصیلی)

کارؽٌاعی ارؽذ پزعتاری ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی ٍ درهاًی تْزاى ،داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی 1387
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پایاى ًاهِ (عٌَاى ،راٌّوا ،هشاٍر)

تزرعی عثک سًذگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام.اط ؽْز تْزاى عال 1387
 .4کارشٌاسی ( عٌَاى رشتِ ،داًشگاُ ،سال فارغ التحصیلی)

پزعتاری ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی تَؽْز ،داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی 1374 ،
 .5شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا


دٍرُ آهَسؽی ضوي خذهت کَتاُ هذت هزاقثت ّای پزعتاری ٍیضُ در تخؼ ّوَدیالیش ( 1377/11/3لغایت )1378/2/3



دٍرُ آهَسؽی اتاق ػول ( 1387 / 10/14لغایت )1387/10/26



دٍرُ آهَسؽی احیاء قلثی ریَی در ًَساداى ( 81/10/11لغایت )1381/10/12



دٍرُ آهَسؽی عزح هؼزفت تغیجیاى ( 1383/7/25لغایت )1383/8/14



دٍرُ آهَسؽی کارکٌاى جذیذ االعتخذام ( 1380/3/14لغایت )1387/3/17



دٍرُ آهَسؽی ضوي خذهت تحت ػٌَاى کالط تاسآهَسی دیالیش ( 1380/11/14لغایت )1380 /11/17



دٍرُ آهَسؽی اخالق اداری ٍ هٌاعثات اًغاًی ( 1387/11/20لغایت )1387/12/20



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (هفاّین پایِ فٌاٍری اعالػات) ( 1387/11/20لغایت )1387/12/20



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (اعتفادُ اس کاهپیَتز ٍ هذیزیت فایلْا) ()1388/10/3



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (اعالػات ٍ ارتثاعات) ()1388/10/9



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (صفحِ گغتزدُ ّا) ()1388/10/7



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (ٍاصُ پزداسّا) ()1388/10/3



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (ارائِ هغالة) ()1388/10/9



دٍرُ آهَسؽی تغلظ تز هْارتْای فٌاٍری اعالػات (تاًکْای اعالػاتی) ()1388/10/7



کارگاُ آهَسؽی ارتقاء هذیزیت جاهغ کیفیت ( 1380/5/17( )TQMلغایت )1380/5/18



کارگاُ رٍػ ؽٌاعی تحقیقات کیفی ( 1386/2/18لغایت )1386/2/19



کارگاُ رٍػ ؽٌاعی تحقیقات کوی ( 1386/2/18لغایت )1386/2/19



کارگاُ آهَسؽی 27( Power Pointالی  29تْوي هاُ )1386



کارگاُ آهَسؽی گشارػ ًَیغی ( 1387/6/5لغایت )1387/6/6



کارگاُ آؽٌایی هقذهاتی تا عة عٌتی ( 1387/11/26لغایت )87/11/27



کارگاُ آهَسؽی اخالق در پزعتاری ( 87/12/13لغایت )1387/12/14



کارگاُ آؽٌایی تا ًزم افشار آهاری ً ٍ prismزم افشار  87/12/13( one noteلغایت )1387/12/15
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کارگاُ آهَسؽی )1388/2/16( End Note



کارگاُ آهَسؽی تاسیاتی اعالػات اس ایٌتزًت (تاًک اعالػاتی )pub med



کارگاُ آؽٌایی تا گیاّاى دارٍیی تَهی اعتاى لزعتاى ٍ کارتزدّای آى ّا



کارگاُ آؽٌایی تا هقالِ ًَیغی پیؾزفتِ ()1388/12/17



کارگاُ آؽٌایی تا کارآسهایی ّای تالیٌی ( 1388/12/19لغایت )1388/12/20



ّؾتویي کٌگزُ تغذیِ ایزاى ( 16لغایت  19ؽْزیَر عال )1383



دٍهیي ّوایؼ پزعتاری کَدکاى کِ ّوشهاى ّ 16وایؼ تیي الوللی تیواری ّای کَدکاى



ّوایؼ تْذاؽت ٍ ایوٌی غذا



چْاردّویي کٌگزُ قلة ٍ ػزٍق ( 1384/2/13لغایت )1384/2/15



عویٌار عزاعزی پیؾگیزی اس خغاّای پشؽکی ( 1384/2/28لغایت )1384/2/29



ّفتویي کٌگزُ عزاعزی تاسُ ّای قلة ٍ ػزٍق ( 27الی  30خزداد هاُ )1384



ؽؾویي کٌگزُ تیي الوللی هَلتیپل اعکلزٍسیظ ایزاى ( 24-23هْز هاُ )1388



اٍلیي ّوایؼ هٌغقِ ای عالهت خاًَادُ ( 28آتاى هاُ )1388



ّؾتویي کٌگزُ تیي الوللی سًاى ٍ هاهایی ایزاى ( 18-14آتاى هاُ )1388



اٍلیي ّوایؼ عزاعزی "جَاى عالن ،عزهایِ هلی" ( 28-29تْوي هاُ )1388



ّوایؼ هٌغقِ ای ػفًَت ّای تیوارعتاًی در تخؼ ّای ٍیضُ ( 15اعفٌذهاُ )1387



ّوایؼ کؾَری عثک سًذگی ٍ عالهت ( 10-12اعفٌذ هاُ )1389



ارسیاتی ٍ عٌجؼ داًؾجَ ٍ ؽیَُ ّای عزاحی عَال ()1389/9/18



رٍػ تذریظ )1389/10/16( 2



آهار  SPSSهقذهاتی ()1389/11/28



رٍػ ٍ هذیزیت ( اخالق در پضٍّؼ) ()97/07/28



آسهَى عاسی در ػلَم عالهت ()97/8/21



هزٍر عیغتواتیک (96/10/27الی)96/10/28



هذیزیت اًتقال داًؼ ()96/12/14



تحقیقات کیفی ()96/11/4



)96/12/15( )Scopus،Science direct ،Mendely (Elsevior



)97/9/26( Up to date
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 Spssپیؾزفتِ ()97/9/15



آؽٌایی تا ًزم افشار )97/9/27( Stata



هزٍر عیغتواتیک ()97/10/25



تزجواى ٍ اًتقال داًؼ ()97/11/30



آهَسػ )97/12/13( Research Gate



هثتٌی تز ؽَاّذ ()97/12/13



تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا



افتخارات ٍ جَایس

سَاتك کاری


سَاتك تالیٌی:

 22سال سابقٍ کار بالیىی
سَاتك تذریس( در هماطع زیر)
 .1فَق تخصص
 .2تخصص
.3کارشٌاسی ارشذ
 .4کارشٌاسی :اس سال  7831سابقِ کار آهَسشی در داًشکدُ پزستاری الیگَدرس تا 1397
 .5کارداًی
ترگساری کارگاُ (عٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ)


کارگاٌ امًزش مُارتَای زودگی (داوشگاٌ ازاد اسالمی الیگًدرز)2422 ،



کارگاٌ حًادث ي سًاوح (مدیریت درمان بريجرد)2422،



کارگاٌ ( CPRالیگًدرز ،مرکس بُسیستی طٍ)2431 ،



کارگاٌ ( CPRالیگًدرز ،مرکس تامیه اجتماعی)2431 ،

تلفه4

200-44232343

http://sci.lums.ac.ir
Email: sci@lums.ac.ir

اردیبهشت ماٌ 7933

داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان ،معايوت تحقیقات ي فهآيری ،مدیریت اطالعرساوی پزشکی ي تامیه مىابع

اردیبهشت ماٌ 7933

علمی
سَاتك اجرایی (عٌَاى دلیك درج شذُ در اتالغ ،تاریخ شرٍع ٍ اتوام)



سزدبیز ًشزیِ تَسعِ پزستاری سالهت7831-7831 ،



ٍیزاستار علوی ًشزیِ تَسعِ پزستاری سالهت ،اس سال  7831تا کٌَى



عضَ ّیات تحزیزیِ ًشزیِ تَسعِ پزستاری سالهت (هٌدیش سابق) اس سال  7831تا کٌَى



عضَ شَرای آهَسشی ٍ پشٍّشی داًشکدُ پزستاری الیگَدرس اس سال  7831تا کٌَى



سَاتك پژٍّشی
الف .اتذاعات ٍ اختراعات

ب.طرح ّای پژٍّشی


ارتثاط تیي عالهت هؼٌَی ٍ تار هزاقثتی هزاقثاى خاًَادگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام اط ّوذاى در عال
 ،1398عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ّوذاى ،هجزی (در حال اجزا)



فزآیٌذ پزعتاری هثتٌی تزهذل عیغتن رفتاری جاًغَى در تیوار هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ :یک هغالؼِ هَردی ،عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم
پشؽکی ّوذاى ،هجزی (در حال اجزا)



فزآیٌذ پزعتاری هذدجَی هثال تِ عٌذرم کزًٍزی حاد تزاعاط هذل دعتیاتی تِ ّذف کیٌگ :یک هغالؼِ هَردی ،عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم
پشؽکی ّوذاىّ ،وکار اصلی (در حال اجزا)



ارتثاط تیي عالهت هؼٌَی تا اهیذ ٍ اخالق حزفِ ای داًؾجَیاى پزعتاری داًؾجَیاى عال آخز پزعتاری داًؾگاُّای ؽْز ّوذاى عال ،1398
عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ّوذاىّ ،وکار اصلی (در حال اجزا)



تزرعی تغثیقی ًظام آهَسؽی هقغغ کارؽٌاعی پزعتاری در ایزاى ٍ ٌّذ عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ّوذاى ،هجزی (در حال اجزا)



تزرعی ٍضؼیت فزعَدگی ؽغلی پزعتاراى ؽاغل در تیوارعتاىّای دٍلتی اعتاى لزعتاى ،عال ّ ،1389وکار ،عزح هصَب داًؾگاُ ػلَم پشؽکی
لزعتاى( ،اتوام یافتِ)

ج .راٌّوایی پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا
د .هشاٍرُ پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا
ُ .هماالت
فارسی
-تزرعی عثک سًذگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام.اط ؽْز تْزاى عال 1387
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علمی
 ٍضعیت درهاى ّای هکول در بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیستزرعی رٍػ ّای عاسگاری تا اعتزط در تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ایزاىبزرسی سبک سًدگی داًشجَیاى داًشکدُ ی پزستاری الیگَدرساختالالت جسوی کَدکاى  1-77سالِ ساکي هزاکش ًگْداری شباًِ رٍسیتزرعی ػلل هَارد اػشام تیواراى اس تیوارعتاى اهام جؼفز صادق (ع) الیگَدرس تِ عایز هزاکش (اس اتتذای دیواُ  1386تا اًتْای هْز هاُ )1387بزرسی عالئن ٍ عَارض بیواری ام .اس در بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیسٍضعیت عادات غذایی ٍ تغذیِ در بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلزٍسیسفزسَدگی شغلی ٍ بزخی عَاهل هزتبط با آى در پزستاراى شاغل در بیوارستاى ّای استاى لزستاىاًگلیسی
]-The study of ms patient,s life style referred to ms association [Tehran city, 2008
ٍ .ارائِ ٍ چاج خالصِ هماالت
هقایغِ کیفیت سًذگی سًاى تاردار تا حاهلگی عثیؼی ٍ پزخغز در سًاى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاؽتی درهاًی الیگَدرس (ّؾتویي کٌگزُ تیي الوللی سًاى ٍهاهایی)
 تزرعی عثک سًذگی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال (1387ؽؾویي کٌگزُ تیي الوللی هَلتیپلاعکلزٍسیظ ایزاى)
تزرعی ػالئن ٍ ػَارض تیواری در تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال(1387ؽؾویي کٌگزُ تیي الوللیهَلتیپل اعکلزٍسیظ ایزاى)
 تزرعی ٍضؼیت درهاى ّای هکول در تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال(1387ؽؾویي کٌگزُ تیيالوللی هَلتیپل اعکلزٍسیظ ایزاى)
 تزرعی ػلل پاتَلَصیک خًَزیشی غیز عثیؼی اًذٍهتز در سًاى عٌیي تارٍری هزاجؼِ کٌٌذُ تِ تیوارعتاى ؽْذای خزم آتاد عی یک دٍرُ  2/5عالِ (داًؾگاُػلَم پشؽکی گلغتاى)
تزرعی عثک سًذگی داًؾجَیاى داًؾکذُ پزعتاری (داًؾگاُ ػلَم پشؽکی تَؽْز)ًقؼ ػادات غذایی ًاهغلَب تز رٍی عالهت اهزٍس ٍ فزدای کَدکاى ٍ ًَجَاى (ّوایؼ هٌغقِ ای عالهت خاًَادُ) تؼییي عثک سًذگی در تؼذ تغذیِ ٍ ػادات غذایی تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال ( 1387داًؾگاُػلَم پشؽکی یاعَج )
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علمی
 تؼییي عثک سًذگی در تؼذ فؼالیت تذًی ٍ ٍرسػ تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال ( 1387داًؾگاُػلَم پشؽکی یاعَج )
تؼییي عثک سًذگی در تؼذ رٍػ ّای عاسگاری تا اعتزط تیواراى هثتال تِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اًجوي ام .اط ؽْز تْزاى عال (داًؾگاُػلَم پشؽکی یاعَج )

عالیك پژٍّشی
کتة
عضَیت در شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هماالت


ػضَ ّیات تحزیزیِ ًؾزیِ تَعؼِ پزعتاری در عالهت



داٍری هقاالت ًؾزیِ تَعؼِ پزعتاری در عالهت



داٍری هقاالت ًؾزیِ هزاقثت پزعتاری ٍ هاهایی ّوذاى



هجلِ یافتِ داًؾگاُ ػلَم پشؽکی لزعتاى

عضَیت در هجاهع
هْارت ّای عوَهی /عالیك عوَهی
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