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 بسمه تعالي

 
 : فردی مشخصات 

 غالمرضا: نام پدر         جاللي :  نام خانوادگي                      امير: نام

         شيعه:   مذهب             اسالم: دين           عجب شير:  محل تولد        1/2/1351:    متولد
 كرمانشاه ری و مامایيدانشکده پرستا: محل كار

  استاديار دانشکده پرستاری و مامايي: يعنوان شغل

 دارای كارت پايان خدمت :  وضعيت خدمت سربازی

 ) از ديپلم به باال(: سوابق تحصيلي

 رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي سال ورود سال خروج محل تحصيل  معدل

 1 ليسانس پرستاری 1369 1373 علوم پزشکي كرمانشاه 34/16

 2 فوق ليسانس مدیریت روانپرستاری 1378 1380 نبخشي تهران  علوم بهزیستي وتوا 58/17
 3 (PhDدكتری) آموزش پرستاری 1386 1392 علوم پزشکي تهران   34/17

 25/19نمره پايان نامه  -تاثير بحث گروهي بر كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه پایان نامه ارشد: عنوان

 74/19  نمره  -ارائه مدل پيشگيری -صرف كنندگان مواد مخدرمرتبيين فرايند عود د :دكتریعنوان پایان نامه 

                 
 )قراردادی ، پيماني ، رسمي ( : وضعيت شغلي

 رديف شغل محل خدمت شروع خاتمه 

 1 پرستار بهداری شركت نفت ماهشهر 1/5/1374 1/3/1377

 2 ماني كارشناس بيمه خدمات در خدمات درماني كرماشاه 1/8/1377 30/6/78
 3 پرستار علوم پزشکي كرمانشاه 23/2/77 1/12/80

 4 سوپروایزرآموزشي  علوم پزشکي كرمانشاه 1/12/80 31/6/82
 5 مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1/7/82 27/1/85
 6 كارشناس مسئول رسيدگي به شکایات  علوم پزشکي كرمانشاه 28/1/85 20/12/85
 7 مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 20/12/85 27/9/87
 8 كارشناس مسئول بيماریهای خاص علوم پزشکي كرمانشاه 20/12/87 20/2/90
 9 )ع(مدیرخدمات پرستاری بيمارستان امام رضا علوم پزشکي كرمانشاه 21/2/90 15/7/91
 10 دانشگاهسرپرست اداره اعتبار بخشي  علوم پزشکي كرمانشاه 15/7/91 30/10/92
 11 همکار آموزشي دانشکد پرستاری و مامایي علوم پزشکي كرمانشاه 20/6/92 30/8/92

 12 استادیار دانشکده پرستاری و مامایي علوم پزشکي كرمانشاه 1/9/92 تاكنون
 13 مسئول واحد توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکي كرمانشاه 1/5/93 تاكنون
  مدیر گروه روان پرستاری كرمانشاهعلوم پزشکي  1/11/93 تاكنون

 

 



2 

 

 اجرایي:سوابق 
  سال بصورت پرستار حق الزحمه ای در بخشهای  5/2در طول دوران تحصيل در مقطع كارشناسي به مدت

 اطفال ، قلب و ارتوپدی فعاليت داشتم .

 بصورت  در طي دوران سربازی عالوه بر خدمت پرستاری در درمانگاه پایگاه موشکي نيروی هوایي ارتش ،

 .ه پس از خدمت ( فعاليت مي كردمما 8)  1376پرستار قراردادی در بيمارستان شركت نفت ماهشهر تا سال 

  همزمان با خدمت در بيمه و فعاليت در بخش پيوند كليه بصورت مربي حق الزحمه در بخشهایICU  اطفال ،

 كردم . وارولوژی با دانشکده پرستاری ومامایي شبانه كرمانشاه همکاری مي

  و درمان و آموزش پزشکي از سال عضو كميته نيروی انساني دفتر پرستاری  معاونت سالمت وزارت بهداشت

  84لغایت  82

  87لغایت  83عضو كميته ارتقاء شغلي پرستاران و ستاد دانشگاه از سال 

  86لغایت  85عضو كميته گردشگری سالمت استان از سال  

 تا بحال 84اونت درمان از سال عضو كميته بررسي پيشنهادات مع 

 6/7/1388  –مسئول راه اندازی واحد فراهم آوری و پيوند اعضا از بيماران مرگ مغزی دانشگاه 

  مسئول راه اندازی بيمارستان شهدای هرسين از سوی ریاست محترم دانشگاه 

 گاه از سوی ریاست محترم دانش عضو كميته راه اندازی بيمارستان امام رضا)ع( كرمانشاه 

  از سوی رئيس هيئت مركزی نظارت بر سومين  – 89عضو هيات نظارت برسومين دوره انتخابات نظام پرستاری در سال

 26/10/89 -دوره انتخابات نظام پرستاری

  از سوی معاون محترم آموزشي دانشگاه  – 89-88-87-86-85عضو كميته آموزش مداوم دانشگاه در سالهای 

 2/12/88 –از سوی معاونت محترم فناوری و تحقيقات  –ونيک سالمت دانشگاه عضو كميته پرونده الکتر 

  8/6/89 –از سوی معاون محترم درمان دانشگاه  –عضو كميته آموزش حاكميت باليني دانشگاه 

  از سوی ریاست محترم دانشگاه  -84عضو كميته راه اندازی بيمارستان الزهرا گيالنغرب در سال 

 30/4/87 –از سوی دبيرآموزش مدام دانشگاه  –موزش مداوم جامعه پرستاری عضو كميته ساماندهي آ 

  2/3/84 –از سوی ریاست دانشگاه  –عضو كميته خطاهای پزشکي استان 

  26/8/82 –از سوی معاون درمان  –عضو كميته هماهنگي دیابت استان 

  4/9/86 –از سوی معاون درمان  –عضو كميته ساماندهي بيمه روستایي استان 

  9/5/86 –از سوی معاون درمان  –عضو كارگروه تخصصي عملياتي درمان دانشگاه در حوادث و سوانح غير مترقبه 

  26/8/86 –از سوی معاون درمان  –عضو كميته تریاژ دانشگاه 

  دانشگاه  6نماینده تام االختيار معاونت درمان  در كميسيون ماده 

 از سوی معاون درمان  -87لغایت  81ن در سالهای عضو تيم ارزشيابي بيمارستانهای تابعه استا 

  9/3/86 –از سوی معاون درمان  –عضو كميته فني مراقبت و درمان بيماریهای رفتاری دانشگاه 

 23/6/86 –از سوی معاون درمان  -عضو كارگروه ارزیابي و نظارت برفرایند ارجاع بيماران روستایي 

 11/7/84 –ریاست دانشگاه  –ع دانشگاه عضو ستاد ساماندهي و نظارت بر شبکه ارجا 

  9/3/86 –معاونت درمان  –ماهه دانشگاه  59تا  1عضو كميته كاهش مرگ و مير كودكان 

  از سوی معاون امور گردشگری  نهاد ریاست جمهوری –عضو كميته گردشگری سالمت استان-  

  ارزیاب ملي اعتبار بخشي 

  ارزیاب ارشد و سرمميز اعتبار بخشي ملي 

 92و  91اینده وزارتخانه در اعتبار بخشي بيمارستانهای كرمان و گيالن در سال نم 
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 :و پژوهشي آموزشياجرایي سوابق 

 
  تاكنون  1393مسئول واحد توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایي از سال 

  تاكنون  1393مدیر گروه روان پرستاری از سال 

 اكنون ت 1392و شورای پژوهشي دانشکده از سال عض 

  كنونتا 1393عضو شورای آموزشي دانشکده پرستاری از سال 

  تاكنون  1393عضو شورای تحصيالت تکميلي دانشکده از سال 

  تاكنون  1393عضو كميته اموزش الکترونيک دانشگاه از سال 

  92-91سال  –مدرس كشوری برنامه مراقبت و درمان تاالسمي  

 1391) كرمانشاه( از سال رویي اعتياد ویژه روانشناسانمدرس كشوری دوره های درمان های غير دا 

 كنون تا
 

 

 

 

 دروس تدریس شده 

 كارشناسي پرستاری
 1پرستاری بهداست روان 
 2پرستاری بهداشت روان 

 روانشناسي اجتماعي 
 تئوری و عملي  –اصول مهارتهای پرستاری 

 مديريت پرستاری 
 كارآموزی كودكان 

 كاروزی در عرصه كودكان 
 ورزی در عرصه اورژانس و فوريت ها كار

 

 

 كارشناسي فوریتهای پزشکي
 اصول روانپزشکي در فوريت ها

 اورژانس های رفتاری 
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 كارشناسي ارشد 
كارشناسیي ارشید    -) فرزند پروری، دلبستگي ، وابيستگي رواني و اجتماعي( –مشاوره بهداشت و سالمت خانواده  -

 مشاوره مامايي

 وانپزشکي در مشاوره ماماييكارورزی نکات كاربردی ر -

 اصول مشاوره روان پرستاری  -

 اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری  -

 نظريه ها، الگوها و مدل های روان پرستاری و كاربرد آنها  -

 سيستم های اطالع رساني پزشکي  -

 روش تحقيق پيشرفته  -

 مديريت پرستاری در بخش های روانپزشکي  -

 روش های آموزشي  -

 رواني بزرگساالن و مراقبت های روان پرستاری بيماری های  -

 مداخالت روان پرستاری خانوادگي  -

 اختالالت روانپزشکي سالمندان و مراقبتهای پرستاری  -

 پرستاری اعتياد  -

كارآموزی ارشد روان پرستاری ) مشاوره در روان پرستاری، نظريه ها و مدل های روان پرستاری، اصول سیالمت   -
سايکوفارماكولوژی، مداخالت روان پرستاری فردی، مديريت پرستاری در بخش های روان  روان و روان پرستاری،

 پزشکي، اختالالت رواني بزرگساالن (
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  سوابق تدریس در كارگاهها و همایش ها 

 
  سابقه تدریس و مربي كارعملي در دانشگاه علوم بهزیستي وتوانبخشي تهران 

 تاری و مربي كارآموزی دروس روانپرستاری وداخلي جراحي به مدت سابقه تدریس دروس روانپرس

  1380-81دو ترم تحصيلي در دانشکده پرستاری ومامایي شاهد تهران در سال  

  كارآ,وزی مربي عملي دروس كارورزی در عرصه ، كارآموزی فن پرستاری ، كارآموزی روانپرستاری ،

 ده شبانه كرمانشاه در دانشک 1381-82در نيمسال دوم داخلي جراحي 

  در دانشگاه آزاد سمنان)سه ترم پياپي(  2و  1مربي كارآموزی روان 

  در دانشکده پرستاری و مامایي ایران )سه ترم پياپي( 2و  1مربي كارآموزی روان 

  مدرس درسIT کده پرستاری  ومامایي ایران )دو ترم پياپي(در پرستاری در دانش 

 ه در دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه با عناوین تدریس در چند كارگاه برگزار شدIV  درماني و

 .  CBRبرنامه ترخيص در پرستاری مبتني بر 

  مدرس  تيم آموزشي حاكميت باليني دانشگاه 

  مدرس تيم آموزشي اعتبار بخشي دانشگاه 

  برنامه بصورت كارگاه و كنفرانس در آموز ضمن خدمت دانشگاه و آموزش  90تدریس در بيش از

 اوم دانشگاه مد

  :موضوعات تدریس شامل 

 تحليل ریشه ای وقایع -حاكميت باليني 

 مروری برIV درماني 

 مبتني بر -پذیرش و ترخيص مددجویانCBR 

 اورژانسهای روانپزشکي در پرستاری 

 اصول گزارش نویسي سيستماتيک در پرستاری 

 گزارش نویسي در پرستاری 

 اصول مراقبتهای پرستاری پایه 

 ای پرستاری در حين دارو درمانياصول مراقبته 
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 نحوه پذیرش و ترخيص بيماران 

 جنبه های روانشناختي درتوانبخشي بيماران دیابتي 

 جنبه های روانشناختي تسکين وكنترل درد 

 مدیریت در عمل 

 مدیریت بحران وحوادث غيرمترقبه 

 آموزش اصول قاطعيت 

 توانبخشي رواني در بيماران قلبي 

 ماني با مددجویانعوامل موثر در ارتباط در 

 مراقبتهای پرستاری در سالمندان 

  بحران وحوادث غير مترقبه 

 ارتباط و ارتباط درماني 

  اصول مصاحبه در بخش های روان 

 عوامل مستعد كننده در اعتياد 

 PDP 

 برنامه مراقبت پرستاری و ارزیابي بيمار 

  فرموالری دارویي در بيمارستان 

   شاخص ها و فرایندها 

 اني و اجتماعي در بيمار دیابتيحمایتهای رو 

  ،بيمارستان خصوصي بيستون -مدرس دروس مدیریت در كارگاههای آموزشي معاونت درمان- 

 بيمارستان امام رضا)ع( كرمانشاه  -بيمارستان شهداء تامين اجتماعي

 چندين كاركاه در مركز توسعه هت اعضای هيئت علمي 

 ليچندين كارگاه برای دانشجويان تحصيالت تکمي 
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 :تاليفات
 چاپ نظام پرستاری –همکاری در تاليف كتاب استانداردهای پرستاری  -

 ، 1390 -اليزی و پيوندكليهیتاليف كتاب راهنمای جامع جهت بيماران د -

 

 جوایز و افتخارات:

 1380پژوهشگر برتر كادر درمان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه در سال  -

  1383مدیرپرستاری نمونه كشور در سال  -

 79سخنران برتر) رتبه دوم( همایش مایع درماني در دانشگاه علوم پزشکي اراک سال  -

 1380سخنران برتر در همایش سراسری ارتقاء سالمت ، دانشگاه علوم پزشکي زنجان سال  -
 

 مهارت ها: 

  officeو همچنين نرم افزارهای   EPI 6و    Endnote- SPSS آشنایي كامل به برنامه های آماری

 ایي نسبي به زبان انگليسي آشن

 آشنایي مناسب به ترجمه متون پزشکي انگليسي

   

 تشویقات 

 الف( تشویقي از وزیر و معاون وزیر 
 تشویقي از وزیر محترم  -1389مدیر پرستاری نمونه كشور در سال  -1

 1390در سال  –تشویقي از سوی مشاوروزیر و مدیركل دفتروزارتي  -2

 1379درسال  –ه علوم بهزیستي و توانبخشي تهران و سرپرست بورد پرستاری كشور تشویقي از قائم مقام دانشگا -3

 1386در سال  –تشویقي از سوی مدیر كل دفتر امور پر ستاری  وزارت متبوع  -4

 1385در سال  –تشویقي از رئيس كل سازمان پرستاری كشور  -5

 

 ب( تشویقي از ریاست محترم دانشگاه 
 ت محترم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مورد تشویقي از ریاس  بيست  -1

 بيش از بيست مورد تشویقي از معاونان درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه  - 2

 مورد تشویقي از ریاست محترم دانشکده شش  -3
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 وهشي:سوابق پژ
 
  17/9/82 – از سوی معاونت محترم سالمت –عضو كميته پژوهشي دفتر امورپرستاری وزارت متبوع 

  89-88-87-86بيمارستان فردا در سالهای  –عضو كميته علمي همایش كشوری بيمارستان امروز 

  1384دبير علمي همایش كشوری مدیریت و برنامه ریزی بيمارستاني در سال 

  1385دبير علمي همایش كشوری بيمارستان و فناوری اطالعات در سال 

 17/9/82 –از سوی معاونت محترم سالمت  –ارت متبوع عضو كميته پژوهشي دفتر امورپرستاری وز 

  90-89-88-87-86بيمارستان فردا در سالهای  –عضو كميته علمي همایش كشوری بيمارستان امروز-

91-92 

  مدیر مسئول مجله علمي پژوهشي مراقبت های باليني 

 ينيبال یمراقبت ها  يپژوهش يمجله علم هیریتحر ئتهي عضو 

 فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایي كرمانشاه تحریریه  عضو هيئت 

 بهبود سابق -داور مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 

 داور مجله علمي پژوهشي دانشکده پيراپزشکي كرمانشاه 

  داور مجله علمي پژوهشي مراقبت های باليني 

  داور نشریه پرستاری ایران 

 شي در علوم پزشکي  داور مجله علمي پژوهشي  تحقيقات آموز 

  عضو شورای پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایي كرمانشاه 

 مي پژوهشي عضو هيئت تحریریه مجله عل Nosocomial Infection  

 Reviewer   مجلهISI  ،Social worker and health 

 Reviewer   مجلهPubMed  ،Global journal of Health science  
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  كارشناسي ارشد  -نامه های دانشجویي راهنمایي پایان

 استاد راهنما
 یها مارستانيب ژهیو یدر پرستاران شاغل در بخش ها يشغل تیو رضا ينيبال تيصالح نيارتباط ب يبررس 

 دانشجو شاهرخ كاظمي -1392-3شهر كرمانشاه در سال  يدولت

 تحت درمان    هيكل یيانتها یماريبا ب انیدرمددجو يزصفاقيالیبه د ميعوامل موثر در اتخاذ تصم نييتب- 

 دانشجو سيده معصومه احمدی

  دانشجو -   1393-4خرم اباد در سال تاثير بحث گروهي بر اضطراب و استرس زنان نخست زای شهر 

 شيخ آزادی  الهام 

 1394ی شهر كرمانشاه در سال پلژبررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان سالمت بيماران همو- 

 سهيال فرامرزی دانشجو

  بررسي ارتباط بين سالمت معنوی و صالحيت باليني در پرستاران شاغل در بخش های ویزه بيمارستاني شهر

 دانشجو  بيتا دستمزد  -1394تهران در سال 

  بررسي وضعيت نيازهای رواني اجتماعي زنان تحت درمان با متادون مراجعه كننده به مراكز درمان سوء

 دانشجو شراره رحيمي –: یک مطالعه تركيبي 94هان در سال مصرف مواد شهر اصف

  بررسي تاثير مشاوره خانوادگي شناختي بر ميزان پذیرش و حمایت مددجویان تحت درمان با متادون مراجعه

 دانشجو مرجان یکزمان -94كننده به مراكز درمان اعتياد شهر كرمانشاه در سال 

 عه جدكامي و عزت نفس مددجویان تحت درمان با متادون مرابررسي تاثير مداخالت معنوی بر ميزان شا

 دانشجو مهوش كشکولي -94كننده به مراكز درمان اعتياد شهر شيراز در سال 

 رضایي زهرا پایان نامه خانم -خستگي در شهرستان الشتر ماهيتارب بيماران همودیاليز از جت-  

  تحت درمان   انیمددجو شیو درک از خو یدبر خودكارآم يگروه یرفتار يمشاوره شناخت ريتاثبررسي

 و نسيبه الهيجدانش -نگهدارنده با متادون

  

  
 

 استادمشاور
  93-4بررسي تاثير مشاوره فردی بر ميزان اضطراب و استرس زنان با بارداری ناخواسته شهر قم  در سال–

 دانشجو ليال صفدری

 یشهر يدرمان يجعه كننده به مراكز بهداشتزنان نخست زا مرا يمشاوره فردی بر عملکرد جنس ريتاث يبررس 

 دانشجو فرزانه خضریان  – 1393در شهرستان رزن در سال 

  مراجعه كننده به  مارانيب  يدر سونوگراف  يالکل ريو شدت كبد چرب غ کیاور دياس زانيم نيارتباط ب يبررس

نامه دكتری تخصصي پایان  -93-4كرمانشاه در سال  يوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها کينيكل

 دانشجو دكتر حسين اميری  –بيماریهای داخلي 

  بررسي تاثير كرم امالء و ماساژ بر ميزان درد هنگام كانول گذاری وریدی در بيماران بستری در بخش های

 دانشجو مهدی بابایي  – 93-4بيمارستان حضرت رسول)ص( شهرستان جوانرود در سال

  ركت خانواده بر ميزان اضطراب و استرس خانواده بيماران بستری در  بخش تاثير برنامه مراقبتي مشابررسي

 كوخازاده( شهر ایالم  دانشجو طالب ICUهای مراقبت های ویژه)
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  دانشجو فاطمه قلي  -مطالعه پدیدار شناسي -ویان مبتال به تشخيص اوليه ایدزجبررسي تجارب زیسته مدد

 بركيش

 ين اقدام كننده به جي زوبررسي تاثير مشاوره بر وضعيت افسردگIUI  در مركز ناباروری معتضدی شهر

 دانشجو فریبا نوری -94كرمانشاه در سال 

  بررسي تاثير آموزش گروهي خانواده بر ميزان اضطراب به هنگام زایمان در خانواده های زنان نخست زا

 دانشجو فریبا عالئم  -94مراجعه كننده به مركز معتضدی كرمانشاه در سال 

 پایان نامه خانم زینب حيراني -از خانه یدور یاز دوره  یتجارب دختران فرار نييتب 

 مراجعه كننده به  يقلب یيمبتال به نارسا مارانيو عزت نفس در ب يخودمراقبت یيبر توانا يبحث گروه ريتأث

 مریم احمدی -)ع( كرمانشاه  يامام عل يدرمان يمركز آموزش

 

 

 طرح های پژوهشي مصوب: 
 
 پایان نامه ارشد -كار اصليمجری  –تاثير بحث گروهي بر كيفيت زندگي بيماران پس از پيوند كليه بررسي  .1

 – 1382بررسي رضایتمندی بيماران از خدمات بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه در ساال  .2

 ، اتمام یافتهمجری دوم 

، همکار اصلي -1383ارستانهای شهركرمانشاه در سال بررسي شيوع افسردگي در بين كاركنان پرستاری بيم .3

  اتمام یافته

، مجری طرح -بررسي علل عود در مصرف كنندگان مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيک های سطح شهركرمانشاه .4

 اتمام یافته

 پایان نامه دكتری –مجری   -يين فرایند عود در مصرف كنندگان و ارائه مدل پيشگيریبت .5

 اتمام یافته  –مجری طرح  –ای رواني مددجویان مصرف كننده مواد مخدر تبيين نيازه .6

تبيين تجربيات كارشناسان كنترل عفونت مركز و بيمارستانهای شهر كرمانشاه نسبت به اجرای طرح اعتبار  .7

 اتمام یافته مجری طرح –بخشي ملي 

 اتمام یافته  –مجری طرح  –بررسي اثربخشي متادون درماني در مراكز سوءمصرف مواد شهر كرمانشاه  .8

 يدولت یها مارستانيب ژهیو یدر پرستاران شاغل در بخش ها يشغل تیو رضا ينيبال تيصالح نيارتباط ب يبررس .9

 اتمام یافته  -مجری طرح – 1392-3شهر كرمانشاه در سال 

  یافتهاتمام  –مجری طرح  – 93-4ارزیابي دروني گروه مامایي دانشکده پرستاری و مامایي در سال  .10

 اتمام یافته  –مجری طرح  -94-3ارزیابي دروني گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایي در سال  .11

 آناليز داده ها  -مجری طرح -در زوج های نابارور ایگزینتبيين فرایند اتخاذ تصميم به استفاده از رحم  .12

 يشناس اردیمطالعه پد -دزیا هياول صيمبتال به تشخ انیمددو ستهیتجارب ز يبررس .13

 93-4ناخواسته شهر قم  در سال  یاضطراب و استرس زنان با باردار زانيبر م یمشاوره فرد ريتاث يبررس .14

در  یشهر يدرمان يزنان نخست زا مراجعه كننده به مراكز بهداشت يمشاوره فردی بر عملکرد جنس ريتاث يبررس .15

  1393شهرستان رزن در سال 
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مراجعه كننده به  مارانيب  يدر سونوگراف  يالکل ريو شدت كبد چرب غ کیاور دياس زانيم نيارتباط ب يبررس  .16

 93-4كرمانشاه در سال  يوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها کينيكل

 یدر بخش ها یبستر مارانيدر ب یدیور یدرد هنگام كانول گذار زانيكرم امالء و ماساژ بر م ريتاث يبررس .17

  93-4نرود در سالحضرت رسول)ص( شهرستان جوا مارستانيب

 یدر  بخش ها یبستر مارانياضطراب و استرس خانواده ب زانيمشاركت خانواده بر م يبرنامه مراقبت ريتاث يبررس .18

   المی( شهر اICU)ژهیو یمراقبت ها

    1393-4شهر خرم اباد در سال  یبر اضطراب و استرس زنان نخست زا يبحث گروه ريتاث .19

 1394شهر كرمانشاه در سال  یهموپلژ مارانيسالمت ب زانيحور بر ممراقبت خانواده م ريتاث يبررس .20

شهر  يمارستانيب زهیو یدر پرستاران شاغل در بخش ها ينيبال تيو صالح یسالمت معنو نيارتباط ب يبررس .21

  1394تهران در سال 

ان سوء مصرف زنان تحت درمان با متادون مراجعه كننده به مراكز درم ياجتماع يروان یازهاين تيوضع يبررس .22

  يبيمطالعه ترك کی: 94مواد شهر اصفهان در سال 

تحت درمان با متادون مراجعه  انیمددجو تیو حما رشیپذ زانيبر م يشناخت يمشاوره خانوادگ ريتاث يبررس .23

 94شهر كرمانشاه در سال  اديكننده به مراكز درمان اعت

عه كننده به جتحت درمان با متادون مرا انیددجوو عزت نفس م يشادكام زانيبر م یمداخالت معنو ريتاث يبررس .24

 94در سال  رازيشهر ش اديمراكز درمان اعت

 يدولت یها مارستانيب ژهیو یدر پرستاران شاغل در بخش ها يشغل تیو رضا ينيبال تيصالح نيارتباط ب يبررس .25

 1392-3شهر كرمانشاه در سال 

 تحت درمان  هيكل یيانتها یماريبا ب انیمددجودر يزصفاقيالیبه د ميعوامل موثر در اتخاذ تصم نييتب .26

شهر كرمانشاه  یمعتضد یدر مركز نابارور IUIاقدام كننده به  نيجزو يافسردگ تيمشاوره بر وضع ريتاث بررسي .27

 94در سال 

زنان نخست زا مراجعه  یدر خانواده ها مانیاضطراب به هنگام زا زانيخانواده بر م يآموزش گروه ريتاث بررسي   .28

 94كرمانشاه در سال  یه به مركز معتضدكنند

مراجعه كننده به مركز  يقلب یيمبتال به نارسا مارانيو عزت نفس در ب يخودمراقبت یيبر توانا يبحث گروه رتأثي .29

 )ع( كرمانشاه  يامام عل يدرمان يآموزش

 دنسي شهر كرمانشاهعه كننده به كلينيک های ارتوجویان مراجارتودنسي در مددبه  مياتخاذ تصم ندیفرا نييتب  .30
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 در مجالت علمي پژوهشي بين المللي: و در حای بررسي مقاالت چاپ شده
 

1. Effect of Antibiotic therapy on Asymptomatic bacteria urea in Kidney 

Transplantation recipients- Urology Journal - Vol. 2, No. 1, 32-35 Winter 

2005 ( Pub med, ISI index) 

2. Sexual activity in relapse process among Iranian drug users- A qualitative 

study- Life Science Journal- 2013;10(5s) ( ISI& scopus index) 

3. Study the causes of relapse among Iranian drugs users in Kermanshah- 

Life science Journal- 2014;11(1s)(ISI& Scopus index)  

4. Effect of Iranian adolescents' group discussion on parents’ hypertension: A 

field trial, Terapevticheskii Arkhiv, 2013,Vol.85, No 4s ( ISI index) 

5. Relapse Experience in Iranian opiate users: a qualitative study, 

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, April 

2014, Vol.2, No.2 PubMed index). 

6. National accreditation and experiences of hospitals' infection control 

specialists- A qualitative study, Journal of Nosocomial infection, March 

2014, Vol.1, No.1.( Doaj index) 

7. Iranian model of drug relapse: a qualitative study, International Journal of 

Community Based Nursing and Midwifery, April 2015, Vol.2, No.4 PubMed 

index). 

8. The role Family atmosphere and relapse process: a qualitative study,  

Journal of Caring Science, 2015, 4(3), 189-196 (Pub med index).  

9. Burnout among Nurses Working in Surgery and Internal Wards at Selected 

Hospitals of Ahvaz. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 

2014-4-3/79-84.(Chemical Abstract index) 

10. Study of Survival Rate After Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in 

http://terapevticheskiiarkhiv.org/index.php/TERA/issue/view/Supplement
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F(ISSN)1742-7924&ei=L5F5U8vUH8K4O9u4gLgN&usg=AFQjCNG0DpGulJjjtullFPkKLxk4ZnKa7w&bvm=bv.66917471,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fjournal%2F10.1111%2F(ISSN)1742-7924&ei=L5F5U8vUH8K4O9u4gLgN&usg=AFQjCNG0DpGulJjjtullFPkKLxk4ZnKa7w&bvm=bv.66917471,d.ZWU
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Hospitals of Kermanshah in 2013, Global Journal of Health Science; Vol. 7, 

No. 1; 2015 (Pub med& Scopus index).  

11. Psychological needs of men under methadone maintenance treatment: A 

Mixed method study, Heroin Addict Related Clinical Problems, 2015; 

17(1): 23-32 (ISI & Scopus index). 

12. Effect of progressive muscle relaxation on the fatigue and quality of life 

among Iranian aging persons, Acta Medica Iranica ( Acceptance letter) 

PubMed & Scopus index  

13. Study of the relationship between vital signs monitoring and Riker 

sedation-agitation scale, International Journal of Tropical Medicine, 2016, 

11(2), 38-42. Scopus index 

14. Internal evaluation of Midwifery Department of Kermanshah University 

Medical Sciences in 2015, Research Journal of Medical Sciences, 

(Acceptance letter) Scopus index 

15. The family atmosphere and decision-making to use peritoneal dialysis 

among Iranian patients, ACTA MEDICA MEDITERRANEA, (Acceptance 

letter) ISI & Scopus index 

16. Counseling based on PLISSIT Model and sexual function among pregnant 

women ACTA MEDICA MEDITERRANEA, (Acceptance letter) ISI & 

Scopus index. 

17. Study of the relationship between uric acid and severity of non-alcoholic 

fatty liver among patients referred in Kermanshah University of medical 

sciences' clinics. Research Journal of Medical Sciences, (Acceptance letter) 

Scopus index. 

18. A comparison study of quality of sleep and sleep problems between opiate 

and methamphetamine users, Heroin Addict Related Clinical Problems, 

Acceptance letter (ISI & Scopus index). 

19.  Clinical competence and job satisfaction among nurses of critical care 

wards in hospital of Kermanshah City at 2014, Journal of Medicine and 

Life- Acceptance letter. (PubMed & Scopus index).    

20.  
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21. Mental health of patients with heart disease: analysis of alexithymia and 

Family social support. Biomedical Research 2016; 27 (4). (ISI & Scopus 

index). 

 
 

 در مجالت علمي پژوهشي داخل : مقاالت چاپ شده 
 

تهران،  دوماهنامه علمي پژهشي دانشگاه شاهد -دانشور -نيازهای رواني سالمندان شهر تهران بررسي وضعيت .1

 ده سومننویس -1383، 48سال یازدهم، شماره 

دوفصلنامه پرستاری و ، بررسي كيفيت زندگي سالمندان زن و مرد مقيم آسایشگاه های شهرستان كرمانشاه .2

(، بهار و تابستان 7)پياپي  1شماره ، پژوهشي )پزشکي( -رتبه علمي دارای گرگان ،مامایي ، پزشکي و پيراپزشکي 

 ولئنویسنده مس – 1384

فصلنامه علمي  -80بررسي دیدگاه پرسنل پرستاری در مورد موانع دست شستن در بيمارستانهای كرمانشاه سال  .3

 ومنویسنده د -1384سال دوم، شماره دوم،  -پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایي كرمانشاه

 -1388مجله آموزش در علوم پزشکي، اصفهان، سال نهم، شماره سوم،  -بازخورد: عنصراساسي آموزش باليني .4

 نویسنده دوم 

مشهد،  -علمي پژوهشي مراقبتهای مبتني برشواهد مجله -نقش مردان درحرفه پرستاری: مطالعه تلفيق در تحقيق .5

 نویسنده اول و مسئول -1389، 4و3سال دهم، شماره 

مجله علمي  – ي علل عود در مصرف كنندگان مواد مخدر مراجعه كننده به مراكز درمان اعتياد شهر كرمانشاهبررس .6

 نویسنده اول و مسئول  -.1390،  6و 5دوره دوم ، شماره پژوهشي دانشکده پيراپزشکي كرمانشاه، 

، مجله علمي پژوهشي خودفریبي، مکانيسم اصلي در فرایند عود در مصرف كنندگان مواد مخدر -خودتدبيری .7

 و مسئول نویسنده اول -1392مراقبتهای باليني، سال اول شماره اول، پایيز 

مقایسه اثر بخشي كلرامفنيکل با سه نوع آنتي بيوتيک مصرفي شایع  بر روی جرم های استافيلوكوک كوآگوالز  .8

 -1392اول شماره اول، پایيز مجله علمي پژوهشي مراقبتهای باليني، سال  ،شرشياكولي باسيلیمثبت، منفي و ا

 نویسنده مسئول
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، بررسي مقایسه رابطه هيجان خواهي با استرس شغلي در كاركنان فوریت های پزشکي و درماني شهر كرمانشاه .9

 نویسنده مسئول  -1392مجله علمي پژوهشي بيمارستان، دوره دوازده، شماره سوم، پایيز 

در حقوق بيمار  رعایت ای آموزشي دانشگاهي شهر كرمانشاه  ازبيماران بستری در بيمارستان ه رضایت وضعيت  .10

. نویسنده اول و 1392مجله تحقيقات باليني در علوم پيراپزشکي، سال دوم، شماره دوم، تابستان ، 1390سال 

  مسئول.  

ول شماره مجله علمي پژوهشي مراقبتهای باليني، سال ا،  نندگان مواد مخدراجتماعي و فرایند عود در مصرف ك جو  .11

 نویسنده اول -زیرچاپدوم، 

 ،مقایسه دو روش سنتي و مبتني بر الگوی اعتقاد سالمتي بر عملکرد جسمي مبتالیان به انفاركتوس ميوكارد .12

 نویسنده اول -سال اول شماره دوم،  مراقبتهای باليني، 

 ای باليني، زیر چاپمراقبته ،1394ارزیابي دروني گروه پرستاری دانشگاه علم پزشکي كرمانشاه در سال  .13

، مراقبتهای باليني، 1393بررسي ميزان قاطعيت پرستاران شاغل در بخش های ویژه شهر كرمانشاه در سال  .14

 زیرچاپ

 
 

 مقاالت ارائه شده در همایش ها بصورت سخنراني 
 

یع ایش ماا ، همبررسي تاثير موسيقي بدون كالم بر ميزان درد هنگام كانول گذاری وریدی در اهدا كنندگان كليه .1

 ، نویسنده اول و سخنران 1379درماني، دانشگاه علوم پزشکي اراک، سال 

، همایش از پيشگيری تا توانبخشي، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشاي تهاران،   برنامه ترخيص در پرستاری .2

 و سخنران، نویسنده اول 1380سال 

، همایش سراسری ارتقاء پس از پيوند كليهبررسي تاثير آموزش به روش بحث گروهي بركيفيت زندگي بيماران  .3

 ، نویسنده اول و سخنران1380سالمتي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، سال 

، دانشگاه علوم پزشاکي كرمانشااه   ، سمينار پيشگيری و كنترل عفونتهای بيمارستانيپرستاران وتزریقات ایمن .4

 ، نویسنده اول و سخنران1382
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همایش سراسری بيماریهای خااص،   ،، رویکردی اثربخش بركيفيت زندگي آنانگروه درماني بيماران پيوند كليه .5

 ، نویسنده اول و سخنران1384دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

، همایش سراسری بيماریهای خاص، دانشگاه بررسي كيفيت زندگي بيماران سرطاني تحت درمان شيمي درماني .6

 سوم، نویسنده 1384علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

، هماایش  بررسي كيفيت زندگي سالمندان زن ومرد مقيم آسایشگاههای تحت سرپرستي شهرستان كرمانشااه  .7

 ، نویسنده اول و سخنران1382سراسری مفاهيم پرستاری، دانشگاه علوم پزشکي گرگان، 

دمات ، همایش سراسری ارتباط در خبررسي قاطعيت پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه .8

 ، نویسنده اول و سخنران1382بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي اراک، سال 

، همایش سراسری بيماری های بررسي تاثير آموزش به روش بحث گروهي براسترس بيماران پس از پيوند كليه .9

 ، نویسنده اول و سخنران1383ناشي از استرس، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، سال 

، هماایش سراساری   ندی مراجعين از خدمات بستری مراكزآموزشي درمااني اساتان كرمانشااه   بررسي رضایتم .10

 ، نویسنده اول و سخنران1383مدیریت و برنامه ریزی بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

یش ، هماا بررسي رضایت شغلي و عوامل موثر برآن در پرسنل پرستاری مراكزآموزشي درماني شاهر كرمانشااه   .11

  دوم، نویسنده 1383سراسری مدیریت و برنامه ریزی بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

، همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، ارگونومي در پرستاری .12

 ، نویسنده سوم1383سال 

، دانشاگاه  مایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بيمارستانياستفاده از مدیریت زمان در مدیریت پرستاری، ه .13

 ، نویسنده سوم، پوستر1383علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

استاندارد وزارتي، رستاری با توجه به شرایط موجود، بررسي تطبيقي تعيين ضریب پرستاربه تخت و برآورد كادرپ .14

مارستاني، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، سال همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بي ،و وضعيت ایده آل

 ، نویسنده اول و سخنران1383

، هماایش سراساری   كاربردتکنولوژی اطالعات رویکردی اثربخش درمدیریت پرستاری و برنامه ریزی مراقبتاي  .15

 ، نویسنده اول و سخنران1384بيمارستان و فناوری اطالعات، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، سال 
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، هماایش سراساری بيمارساتان و فنااوری     ژاپني در مادیریت اطالعاات بيمارساتاني    5sیریت ژاپني اصول مد .16

 ، نویسنده اول، پوستر1384، سال اطالعات، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

 تکنولوژی فناوری اطالعات بيمارستاني و چالس های موجود، همایش سراسری بيمارستان و فنااوری اطالعاات،   .17

 ، نویسنده دوم، سخنران1384پزشکي كرمانشاه، سال دانشگاه علوم 

بررسي وضعيت بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه از نظر توسعه فن آوری اطالعاات و فاكتورهاای    .18

، همایش سراسری بيمارستان و فناوری اطالعات، دانشگاه علاوم پزشاکي كرمانشااه،    ITبسترساز در استقرار 

 ، نویسنده سوم1384سال 

ومدیرخدمات پرساتاری بيمارساتانهای ساطح     انررسي وضعيت سيستم اطالعات بيمارستاني از دیدگاه مدیرب .19

، 1384، همایش سراسری بيمارستان و فناوری اطالعات، دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، ساال  شهركرمانشاه

 نویسنده دوم

دانشگاه  ارستان و فناوری اطالعات،نقش فناوری اطالعات  وارتباطات در توسعه، همایش سراسری بيمبررسي  .20

 ، نویسنده دوم1384علوم پزشکي كرمانشاه، سال 

، 1383همادان،  ، ، همایش منطقه مراقبتهای پرستاری از بيمان بخش های ویژهفسردگي در بيماران پيوند كليها .21

 نویسنده اول و سخنران

، دگي و یاک تاا ساه ساال اول زنادگي     بررسي مقایسه ای كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه در یکسال اول زنا  .22

 ، نویسنده اول و سخنران1382مراقبتهای جامع پرستاری دربخشهای ویژه، تهران 

، تهاران  بررسي مفهوم ذهني از خيش در بيماران همودیاليزی، مراقبتهای جاامع پرساتاری دربخشاهای ویاژه     .23

 ، نویسنده اول و سخنران1382

، نویسانده اول و  1384، تهاران  هماایش پرساتاری نفرولاوژی ایاران     ،نيازهای آموزشي در بيماران پيوند كليه .24

 سخنران

، 1384، تهاران  ، هماایش پرساتاری نفرولاوژی ایاران    استرس و كيفيت زندگي در بيماران پس از پيوند كلياه  .25

 نویسنده اول و سخنران

، تهران قلب و عروقتازه های ، گروهدرماني بيماران جراحي قلب رویکردی اثربخش در ارتقا كيفيت زندگي آنان .26

 ، نویسنده اول و سخنران 1386
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بيمارستان فردا و چالش های پيش روی،  -یش سراسری بيمارستان امروز، هماگامهایي بسوی پرستاری نوین .27

 ، نویسنده اول و سخنران1386كرمانشاه 

ردا و چالش های بيمارستان ف -، همایش سراسری بيمارستان امروزضرورت آمادگي كادر درماني در برابر بحران .28

 ، نویسنده دوم و سخنراني1386پيش روی، كرمانشاه 

بيمارستان فردا و  -......، همایش سراسری بيمارستان امروزبررسي مقایسه ای ميزان رعایت استادنداردهای .29

 ، نویسنده سومو سخنراني1386چالش های پيش روی، كرمانشاه 

......، يمارستانهای شهر كرمانشاه از اجرای اعتبار بخشيبيين تجربيات كارشناسان كنترل عفونت مراكز و بت .30

، نویسنده  اول و 1392بيمارستان فردا و چالش های پيش روی، كرمانشاه  -همایش سراسری بيمارستان امروز

 سخنران

31. Effects of educational group discussion on kidney transplant patients stress, 

International nursing research, Albacete, Spanish 2006, Poster presentation.  

32. Effects of family therapy (home care) on acceptance and attitude parents of 

schizophrenic patients, International nursing research, Albacete, Spanish 2006, 

Poster presentation.  

33. Men and Nursing profession, a triangulation research, International congress, 

qualitative research , Seoul, South Korea, 2010, Oral presentation
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