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درجات علمي و سوابق تحصيلي

كارشناسي پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -سال 7315
كارشناسي ارشد پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان – سال 7331
شرکت در کارگاهاي آموزشي

 -7شركت در كارگاههاي  officeو دريافت گواهينامه ICDL
 -2شركت در كارگاه هاي روش تحقيق در علوم پزشكي
 -3شركت در كارگاه log book
 -4شركت در كارگاه bed side teaching
 -5شركت در كارگاه مراقبت از زخم شركت  coloplastهلند
 -6شركت در كارگاه كاربري رايانه ويژه دوره هاي مشترك اداري استانداري مركزي
 -1شركت در كارگاه ايزو سازمان فني و حرفه اي
 -3شركت در كارگاه آسكي
سخنران در گارگاهاي آموزشي
-7سخنران كارگاه هاي آموزشي  CPRويژه پزشكان و پرستاران شبكه بهداشت -درمان خمين ،دليجان و محالت
 -2سخنران كارگاه هاي آموزشي عوارض دارويي ويژه پزشكان و پرستاران شبكه بهداشت -درمان خمين ،دليجان و محالت
 -3سخنران كارگاه آموزشي اختالالت ريتم قلب -سازمان نظام پرستاري استان مركزي در شهرهاي اراك ،خمين و دليجان
 -4سخنران كارگاه آموزشي ديابت -سازمان نظام پرستاري استان مركزي در شهرهاي اراك ،خمين و دليجان
 -5سخنران كارگاه آموزشي اختالالت مغزي و كاهش سطح هوشياري -سازمان نظام پرستاري استان مركزي در شهرهاي اراك ،خمين
و دليجان
 -6سخنران كارگاه آموزشي سوختگي -سازمان نظام پرستاري استان مركزي در شهرهاي اراك ،خمين و دليجان
 -1سخنران كارگاه آموزشي سكته مغزي -سازمان نظام پرستاري استان مركزي در شهرهاي اراك ،خمين و دليجان
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عالقهمنديهاي حرفهاي
ورزش -كامپيوتر
عضويتهاي حرفهاي
عضويت در بسيج جامعه پزشكي
عضويت در سازمان نظام پرستاري
سمتهاي اجرايي
مدير گروه فوريتهاي پزشكي دانشكده علوم پزشكي خمين
عضو شوراي آموزشي دانشكده علوم پزشكي خمين
عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي خمين
مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده علوم پزشكي خمين
سابقه كار حرفهاي و تجربيات آموزشي

 -7كارشناس اسناد پزشكي اداره كل بيمه خدمات درماني استان چهار محال و بختياري
 -2سوپروايزر آموزشي بيمارستان سيدالشهداء فارسان -استان چهار محال و بختياري
 -3مسئول بهداري اجرايي قرارگاه ثاراهلل تهران
 -4مربي آموزش پرستاري در دانشكده پرستاري و مامايي شهركرد از سال  7316لغايت سال 7337
 -5مربي آموزش پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد از سال  7316لغايت سال 7337
 -6تدريس واحدهاي تئوري در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد از سال  7316لغايت سال 7337
 -1مربي آموزش پرستاري در دانشكده پرستاري شهرستان اليگودرز به صورت حق التدريس
 -3عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك از سال  7337تاكنون

سابقه طرحهاي تحقيقاتي
 -7بررسي تأثير آموزش و اجراي رفتارهاي سالمتي بر بازگشت يه كار بيماران مبتال به سكته قلبي بستري در بيمارستانهاي دولتي شهر
اصفهان در سال7331
 -2بررسي مقايسه اي درك از استرسورهاي محيطي بخش مراقبت ويژه قلبي در بيماران و پرستاران بخش مراقبت ويژه قلبي بيمارستان
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امام خميني شهر خمين در سال 7333
 -3بررسي نقش پرستار در پيشگيري سطح سوم بيماري سكته مغزي با رويكردي به تئوري خود مراقبتي اورم
 -4بررسي عوامل مؤثر در اعتياد به مواد مخدر و پايداري ترك اعتياد درگروه معتادين خوديار(گمنام) شهرستان خمين
 -5بررسي فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 7331
 -6بررسي رضايت بيماران در رابطه با آموزش باليني دانشجويان پرستاري در بيمارستانهاي عمومي منتخب استانهاي مركزي ،لرستان و
چهارمحال و بختياري
 -1بررسي مقايسه اي تأثير گل مغربي و ويتاگنوس بر ماستالژي دوره اي
-3بررسي تأثير زيره بر چاقي تنه اي
-9بررسي اپيدميولوژي و اتيولوژي موارد خودكشي در استان مركزي در سال 7397-7331
 -71بررسي مقايسه اي تأثير روش تدريس يادگيري مبتني بر حل مسئله و نقشه مفهومي بر گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري
پروژه هاي در دست اجرا
 -7بررسي مقايسه اي تأثير آموزش به روش مجموعه كار و روش پيش سازماندهنده ،بر گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري
در آموزش باليني
 -2بررسي تأثير برگ توت سياه بر هموگلوبين گليكوزيله بيماران ديابتي
 -3مقايسه تأثير افشره بابونه و افشره زنيان بر سندرم ترك اعتياد معتادين خوديار

مقاله هاي منتشر شده
 -7بررسي تأثير آموزش و اجراي رفتارهاي سالمتي بر بازگشت به كار بيماران مبتال به سكته قلبي (چاپ شده در مجله دانشكده
پرستاري اصفهان – شماره )73
 -2بررسي فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال  – 7331مجله ره آورد
دانش 7333 -
 -3بررسي تأثير رژيم غذايي كم چرب ،ترك سيگار و فعاليت بدني منظم بر ميانگين وزن و فشار خون بيماران مبتال به انفاركتوس
ميوكارد بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال ( 7331چاپ شده در مجله صابرين
شماره پاييز )37
 -4بررسي ميزان پرخاشگري در خانواده هاي منتخب شهرستان شهركرد در سال ( 7331فصلنامه صابرين -سال چهارم -شماره  73و
 -72پاييز و زمستان )7332
 -5روشي سريع براي ترك سيگار(فصلنامه صابرين -سال پنجم -شماره  74و  -75بهار و تابستان )7333
 -6فرآيند تغيير رفتار (اراك فصلنامه صابرين -سال چهارم -شماره  -71بهار )7332
 -1فعاليت بدني و بازتواني شغلي پس از انفاركتوس ميوكارد (اراك فصلنامه صابرين -شماره  -76پائيز )7333
 -3بررسي دانش ،نگرش و عملكرد خانواده هاي وابسته به دانشجويان دانشكده پرستاري خمين نسبت به زلزله در سال ( 7333ارائه
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شده به كنگره مديريت بحران -تهران آذر  -7333فصلنامه صابرين -سال ششم -شماره  7و  -2بهار و تابستان )7334
 -9مديريت اسالمي از ديدگاه قرآن ( مقاله ارسال شده به همايش ملي پژوهش هاي قرآني ،حوزه و دانشگاه -مشهد مقدس )7335
 -71بررسي ميزان رضايتمندي مدد جويان بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اراك از رفتار و اخالق پرستاران ( خالصه
مقاالت كنگره كشوري اخالق پزشكي كاربردي -مشهد -ارديبهشت )35
 -77بررسي نقش پرستار در پيشگيري سطح سوم بيماري سكته مغزي با رويكردي به تئوري خود مراقبتي اورم (خالصه مقاالت همايش
ارتقاء سالمت :نقش پرستار  ،ماما -همدان – آبان )35
 -72بررسي ميزان رضايت مددجويان بستري در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اراك از رفتار و اخالق پرستاران (فصلنامه
صابرين -سال هفتم -شماره  3و  -4پاييز و زمستان )7335
 -73بررسي درجه وابستگي و عوامل موثر بر گرايش به استعمال سيگار در كاركنان بهداشتي درماني شهرستان خمين در سال .7333
(فصلنامه صابرين -سال ششم -شماره  3و  -4پاييز و زمستان )7334
 -74بررسي ميزان افسردگي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري خمين در سال ( 7333فصلنامه صابرين -سال هفتم -شماره  7و
 -2بهار و تابستان )7335
 -15بررسي رضايت بيماران در رابطه با آموزش باليني دانشجويان پرستاري در بيمارستانهاي عمومي منتخب استانهاي مركزي ،لرستان
و چهارمحال و بختياري(مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان)
 -16بررسي مقايسه اي تأثير گل مغربي و ويتاگنوس بر (BMIمجله طب مكمل اراك)
 -17تأثير ويتاگنوس و ويتامين  Eبر اضطراب زنان مبتال به درد سينه دوره اي در مقايسه با گروه شاهد :كارآزمايي باليني تصادفي
شده(مجله دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-دانش و تندرستي)-
 -18مقايسه تأثير گل مغربي ،ويتاگنوس و ويتامين  Eبر افسردگي زنان :كارآزمايي باليني(مجله دانشگاه علوم پزشكي لرستان -يافته –
بهار )7392
 -19مقايسه تأثير ويتاگنوس وگل مغربي بر افسردگي زنان مبتال به درد سينه دوره اي(مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-مراقبتهاي
نوين 7392 -شماره )2
 -20مقايسه اثر گل راعي ،ويتاگنوس و ويتامين  Eبر سندرم پيش از قاعدگي :كارآزمايي باليني تصادفي شده (مجله دانشكده پرستاري
و مامايي اراك-طب مكمل  -بهار )7392
 -21اثر گل مغربي ،ويتاگنوس و ويتامين  Eبر سندرم پيش از قاعدگي(مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان -زمستان )7393
 -22تأثير گل مغربي و ويتاگنوس بر معيار ده تايي درد در زنان مبتال به ماستالژي دوره اي :كارآزمايي باليني شاهددار(مجله دانشكده
پرستاري و مامايي اراك-طب مكمل  -زمستان )7392
23-A Study on the Ethical Components of Nursing Practice-.Soheyla Kalantari, Leila Mirshekari,
Azam Kerami, Aziz Shahraki Vahed, Ashraf Salehi Hamid Momeni , Abolfazl Seraji and 4Malihe
)Faraji- Current Research Journal of Biological Sciences 8(3): 23-29, 2014 (ISI
24-Study of Patients Satisfaction from Clinical Education of Nursing Student in Selective General
Hospital in Markazi, Lorestan and Chahar Mahal-va-Bakhtiari Province In 1389-Standard
Journal of Education and Essay Vol 1(3) pp. 45– 51, April 2013
 -25خواص درماني عسل در طب اسالمي و طب تلفيقي -طب مكمل – نامه به سردبير

4

مقالههاي پذيرفته شده براي چاپ

 -7بررسي ميزان رضايتمندي مردم از نحوه جمع آوري زباله در شهر خمين در سال ( 7333مقاله كاربردي ارسال شده به فرمانداري و
شهرداري شهر خمين)
 -2بررسي ميزان رضايتمندي مردم از رعايت حقوق عمومي در سطح شهر خمين در سال ( 7333مقاله كاربردي ارسال شده به
فرمانداري ،شهر داري و نيروي انتظامي شهر خمين)
 -3بررسي رابطة بين سالمت روان و تقيّدات ديني پرسنل پرستاري بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان خمين در سال ( .7334ارائه
شده در كنگره كشوري اخالق پزشكي كاربردي -مشهد -ارديبهشت )35
 -4بررسي دانش ،نگرش و عملكرد پرسنل پرستاري بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان خمين در مورد منشور حقوق بيمار (ارائه
شده در كنگره كشوري اخالق پزشكي كاربردي -مشهد -ارديبهشت )35
 -5درك بيماران و پرستاران از استرسورهاي محيطي بخش مراقبت ويژة قلب (مجله يافته -لرستان)
 -6بررسي عوامل مؤثر در اعتياد به مواد مخدر و پايداري ترك اعتياد درگروه معتادين خوديار(گمنام) شهرستان خمين (ره آورد دانش-
اراك)
 -1بررسي فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال ( 7331ره آورد دانش)
 -9عوامل مرتبط با شيردهي مادران به نوزادان خود ،در بخش پس از زايمان (فصلنامه صابرين)
 -71خودمراقبتي در بيماران مبتال به سكته مغزي با رويكردي بر تئوري اورم (مجله علوم پزشكي جهرم)

كتابها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)
كتاب پرستاري قلب
كتاب پرستاري بيماريهاي مغز و اعصاب(در دست چاپ)
سخنراني
 -7بررسي دانش ،نگرش و عملكرد خانواده هاي وابسته به دانشجويان دانشكده پرستاري خمين نسبت به زلزله در سال ( 7333ارائه
شده به كنگره مديريت بحران -تهران آذر  -7333سخنراني
 -2بررسي رضايت بيماران از عملكرد و اخالق پرستاران استان مركزي -كنگره اخالق پزشكي7331-
 -3فرسودگي شغلي در پرستاران -همايش منطقه اي روانشناسي سازماني7333 -
پوستر

 -7بررسي دانش ،نگرش و عملكرد پرسنل پرستاري بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان خمين در مورد منشور حقوق بيمار (ارائه شده
در كنگره كشوري اخالق پزشكي كاربردي -مشهد -ارديبهشت  )35پوستر
 -2بررسي نقش پرستار در پيشگيري سطح سوم بيماري سكته مغزي با رويكردي به تئوري خودمراقبتي اورم (ارائه شده و پذيرفته شده
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در همايش ارتقاءسالمت :نقش پرستار  ،ماما -همدان –آبان  )35پوستر
 -3بررسي ميزان افسردگي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري خمين در سال – 7333همايش منطقه اي دانشجو و سالمت روان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين 7335

جوايز و افتخارات

دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي
دانشجوي رتبه سوم دوره كارشناسي ارشد
اطالعات آموزشي
واحدهاي درسي تئوري تدريس شده :
 -7پرستاري داخلي – جراحي يك ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر 7337تاكنون
 -2پرستاري داخلي – جراحي دو ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر  7331تاكنون
 -3پرستاري داخلي – جراحي سه ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر  7319تاكنون
 -4پرستاري داخلي – جراحي چهار ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر  7313تاكنون
 -5پرستاري ويژه براي دانشجويان پرستاري ورودي مهر ماه  7313تاكنون
 -6پرستاري بهداشت جامعه يك ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر 7337تاكنون
 -1بررسي وضعيت سالمت ويژه دانشجويان پرستاري ورودي مهر 7337تاكنون
 -3پرستاري كودكان يك و دو ويژه دانشجويان پرستاري ورودي بهمن  7335تاكنون
 -9زبان تخصصي پرستاري
 -71زبان تخصصي اتاق عمل
 -71زبان تخصصي هوشبري
 -71واژه شناسي هوشبري
 -72اصطالحات پزشكي اتاق عمل
 -77اصول استريليزاسيون اتاق عمل
 -72تكنولوژي جراحي اتاق عمل
 -73آشنايي با تجهيزات اتاق عمل
 -73اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها
 -74اصول احيا قلبي-ريوي پايه
 -75نشانه شناسي دانشجويان فوريتهاي پزشكي
 -76نشانه شناسي دانشجويان هوشبري
 -71مراقبتهاي ويژه هوشبري
 -73پرستاري سالمت جامعه
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واحدهاي درسي عملي تدريس شده از مهر ماه : 1381
 -7كارورزي در عرصه داخلي – جراحي يك
 -2كارورزي در عرصه داخلي – جراحي دو
 -3كارورزي در عرصه داخلي – جراحي سه
 -4كارورزي در عرصه داخلي – جراحي چهار
 -5كارآموزي مديريت پرستاري
آخرين بازبيني:
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