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 سابقه آموزشی

 3128-21 مربی حق التدریس دانشکده پرستاری مامایی اراک، 

  3120- 3121رستاری مامایی همدان، هیئت علمی متعهد خدمت دانشکده پ

 تا کنون  3120هیئت علمی دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر، از 

 سابقه بالینی

 و ....   ccuبخش های داخلی، جراحی،  

 سابقه اجرایی

  3123دانشکده پرستاری مامایی مشهد  .معرفی روشهای نوین آموزشی EDOهمکاری با دفتر 

 . دانشکده پرستاری مامایی همدان.3121همایش کشوری مراقبت و مددجو. آبان عضو کمیته اجرایی 

 29-3121برگزاری کارگاه فرایند پرستاری. دانشکده پرستاری مامایی همدان . 

 3129برای دانشجویان کارشناسی پرستاری. بیمارستان شهید بهشتی همدان .  تنفسی برگزاری کارگاه تفسیر اسپیرومتری

 3129. گروه هدف: پرستاران و ماماهای دانشگاه علوم پزشکی همدان: "سرطان سینه  "انی آموزش مداوم برگزاری سخنر

 3129سخنرانی، گروه هدف: پرستاران و ماماهای دانشگاه علوم پزشکی همدان: "مطالعات آزمایشگاهی  "آموزش مداوم 
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 3129ی دانشگاه علوم پزشکی همدان:.سخنرانی،  گروه هدف: پرستاران و ماماها "ایدز  "آموزش مداوم   

 3129. گروه هدف: پرستاران و ماماهای دانشگاه علوم پزشکی همدان: "آموزش به بیمار  "دبیر علمی آموزش مداوم 

 3129عضو کمیته توسعه آموزش نظری دانشکده پرستاری مامایی همدان 

 3121عضو کمیته کاربست دانشکده پرستاری مامایی همدان 

 تا کنون 3121دانشکده پرستاری مامایی همدان. از داور مجله 

 20-3121دانشکده پرستاری مامایی همدان EDOعضو 

 3121عضو کمیته ارتقای آموزش بالینی دانشکده پرستاری مامایی همدان 

 3122تا  3120مدیر امور بالینی دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر از 

  3120و فوریت پزشکی پلدختر از  مدیرگروه پرستاری دانشکده پرستاری

  3121عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر از 

 طرح های پژوهشی

 )مجری(3123ی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران. بر توانمندبا سخنرانی تاثیر ماجول خودیادگیری  مقایسه تاثیر

محمدی بر کیفیت خواب بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به  مقایسه رایحه درمانی با اسانس استخدوس و گل

 )مجری(3121بیمارستان شهید بهشتی همدان، 

 )مجری(3129بررسی تاثیر ماجول خودیادگیری مهارتهای بالینی بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری:

)همکار 3120ه دانشکده پرستاری همدان بررسی خطاهای دارویی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در کارورزی در عرص

 طرح(

جعه کننده به درمانگاه بیمارستان سگی و کیفیت زندگی زنان یائسه مرابررسی ارتباط خشونت خانگی با شدت عالئم یائ

 )همکار طرح(3121فاطمیه شهر همدان 

وابسته با دانشگاه علوم  بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با منزلت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی

 : )مجری(3129پزشکی همدان 

)همکار 3129بر سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان B6مقایسه روغن گل مغربی و ویتامین

 طرح(

 )مجری( 3129همدان تاثیر بکارگیری فرم بررسی بیمار بر مهارت تدوین فرایند پرستاری دانشجویان پرستاری

ارتباط انگیزه پیشرفت و راهبردهای یادگیری با میزان یادگیری خودراهبر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی

 )مجری(  3129همدان در سال



بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه بیماران، پرستاران و مدیران پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم 

 )طرح دانشجویی )کارشناسی پرستاری(: استاد راهنما(:  3129پزشکی همدان در 

 :)همکار طرح(3129بررسی ارتباط نمایه توده بدنی و سالمت عمومی زنان متاهل در سنین باروری شهر همدان 

بررسی تاثیر مشاوره مدیریت استرس بر سالمت روانی و راهبردهای مقابله ای زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه 

 : )همکار طرح(3129شهر همدان MRIرکز کننده با م

( مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ICUبررسی نیازهای مراقبین بیمارن بستری در بخش های مراقبت ویژه )

 )همکار طرح(3121همدان: 

عه کننده به مقایسه تاثیر داروی آگنوگل و متفورمین بر الیگومنوره در مبتالیان به سندروم تخمدان پلی کیستیک مراج

 : )همکار طرح( 3129درمانگاه زنان بیمارستان فاطمیه همدان 

مقایسه تاثیر بکار گیری دو روش ارزشیابی تکوینی بر رضایتمندی و یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری در 

 )همکار طرح( 3120:درس اصول و فنون

 -3121نشجویان پرستاری، مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی )مقایسه کالس وارونه با روش رایج بر آموزش بالینی دا

 مجری(

   )مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی( DOPSمقایسه روش تدریس معمول با 

بر  دانشگاه علوم پزشکی همدان: بررسی ماجول خودیادگیری1395 جشنواره شهید مطهری سال  برگزیدهفرآیند 

 مهارت بالینی دانشجویان

 

 مقاالت پژوهشی

مجله دانشگاه علوم مقایسه سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبی، 

 828-321( :3) 81 ;3128پزشکی مازندران . 

، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره مقایسه خودارزیابی با مشاهده عملکرد در ارزیابی توانمندی تدریس پرستاران

 3129، مهر 18درپی سیزدهم، شماره هفتم، پی

  3129مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  "ماجول مبتنی بر وب و غیر مبتنی بر وب  در آموزش علوم پزشکی "

آموزشی وابسته با دانشگاه علوم پزشکی  بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با منزلت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های

 : 3129همدان 

 3120(:1)38ایران: پرستاری پژوهش نشریه،اجتماعی سالمت با پرستاری حرفه منزلت رابطه بررسی



 و ارتباطی مهارتهای و عالئم شدت بر سنتی درمانی روان برنامه های و اجتماع به بازگشت برنامه تأثیر ایی مقایسه بررسی

 3120(:9)1 پرستاری در توانبخشی پژوهش نشریه :مزمن روانی ارانبیم تعاملی

 

 – علمی فصلنامه.همدان شهر روزانه توانبخشی مراکز مزمن روانی بیماران روانی وضعیت بر اجتماع به بازگشت برنامه تأثیر

   3120: 01-02(:1)0.توانبخشی طب پژوهشی

ه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره سوم، شماره مجله دانشکد. خطاهای دارویی در دانشجویان پرستاری

 3120سوم،زمستان

عرصه دانشکده پرستاری مامایی  انواع و علل خطای دارویی و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان پرستاری کارآموز در

 81-30: 3122(: 1)31.مجله علمی پژوهان، همدان

 
The impact of using direct observation of procedural skill (DOPS) evaluation method on 

some clinical skills of midwifery students , FUTURE of MEDICAL EDUCATION 

JOURNAL. Arezoo Shayan1, Seyedeh., March 25, 2020 

 

The effects of applying an assessment form based on the health 

functional patterns on nursing student's attitude and skills in 

developing the nursing process. International Journal of Nursing Sciences 6 (2019) 329-333 

 

The Relationship between Self-Directed Learning and Motive 

of Progress and Learning Strategies in Students of Hamedan 

University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Winter 2019; 18(1):22-28 

 

The Effect of Self-learning Module on Nursing Students' Clinical Competency: A Pilot Study 

. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research: 2019;24 (2)  

 

Comparing the Effects of Agnugol and Metformin on Oligomenorrhea in Patients with 

Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial.  Journal of Clinical and 

Diagnostic Research. 2016 Dec, Vol-10(12): QC13-QC16 

 

Correlation between Religious Orientation and Organizational Commitments among 

Midwives in Fatemiyeh Hospital, Hamedan in 2015-2016 (Iran). Health, Spirituality and 

Medical Ethics. 2018;5(1):8-14 

 

The Effect of Stress Management Counseling on General Health and Coping Strategies for 

Women with Breast Cancer. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 

2017; 7(1): 27-36 

 کنگره و سمینارها با ارائه مقاله

رضایت و ارزیابی بیمار از مهارت آموزشی پرستاران، پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی 

 3128مشهد ، پوستر.

یری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبی، پنجمین جشنواره مقایسه سخنرانی با ماجول خودیادگ

 3128دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی مشهد، پوستر.



. علوم پزشکی بیرجند. روش های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهماجول خودیادگیری در آموزش علوم پزشکی. همایش 

 3128پوستر.

 کنگره بین المللی کانسر برست، علوم پزشکی شهید بهشتی ، پوستر "ار در سرطان سینهآموزش به بیم"

ماجول خودیادگیری در آموزش علوم پزشکی. اولین همایش کشوری اموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش توسعه 

 مشهد. پوستر 3129مشارکت دانشجو در نظام /اموزشی. جشنواره فیلم های آموزشی 

 . تهران. پوستر3129اخالق حرفه ای بهینه در پرستاری. سومین کنگره اخالق پرستاری عوامل عدم 

 . ارومیه. سخنرانی3129ارتباط تغذیه با شیر مادر و وزن بدن در کودکان سن مدرسه. کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک. 

 3121شهید بهشتی ، پوستر سالمت معنوی در سرطان پستان. کنگره بین المللی کانسر برست، علوم پزشکی

فاکتورهای مرتبط با اختالل جنسی زنان با تجربه خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده با خانه های بهداشت شهر شیراز. 

 . پوستر3129کنگره ارتقاء سالمت کرمانشاه. 

 . پوستر3129فاکتورهای مرتبط با سالمت عمومی و اختالل جنسی زنان . کنگره ارتقاء سالمت کرمانشاه. 

میزان عملکرد پرستاران به آیین اخالق پرستاری از دیدگاه بیماران در شهرستان شهر رضا. سومین کنگره اخالق پرستاری 

 . تهران. پوستر3129

 کنگره بین المللی کانسر برست، علوم پزشکی شهید بهشتی ، پوستر "تغذیه و پیشگیری در سرطان سینه"

 . پوستر3129-مایش مدیریت درد و راههای درمان آن اصفهانپرستار و مدیریت درد. اولین ه

ماجول خودیادگیری مبتنی و غیر مبتنی بر وب در آموزش علوم پزشکی: کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: تهران 

 : سخنرانی3129دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

 : پوستر 3129لی سرطان پستان . اسفند طب مکمل و جایگزین در ایران و جهان: یازدهمین کنگره بین المل

شناختی  مدیریت استرس بر راهبردهای مقابله ای و استراتژی های رویارویی با درد در بیماران با -تاثیر گروه درمانی رفتاری

 : پوستر3129سرطان پستان.و یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان . اسفند 

دیریت استرس  بر عملکرد جنسی زنان با سرطان پستان. یازدهمین کنگره بین المللی شناختی  م-تاثیر گروه درمانی رفتاری

 :سخنرانی3129سرطان پستان . اسفند 

نهمین همایش کشوری آموزش بررسی تاثیر ماجول خودیادگیری مهارتهای بالینی بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری: 

 پوستر 3120 اسفند  الکترونیکی، مشهد:

 )فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران.-. تهران 21دیماه  81و  88سمینار بین المللی مطالعات اجتماعی سالمت 

 (سمینار شرکت در

 شرکت در کارگاههای آموزشی



 3128مرور سیستماتیک پیشرفته، معاونت پژوهشی، دانشکده پرستاری مامایی مشهد، 

 3123ی مشهد مرور نظام مند معاونت پژوهشی، دانشکده پرستاری مامای

 ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.END NOTEنرم افزار  

 چگونه مقاالت خود را رصد کنیم؟ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

OVIDE .کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

ISI Web of knowledge .کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 

Pubmed .کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 

 ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.wordنکاتی در 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان BMJ 3121آشنایی با پایگاه اطالعاتی 

 . دانشگاه علوم پزشکی همدانMENDELY 3129آشنایی با نرم افزار 

 3129ی همدان. کارگاه متا آنالیز. دانشگاه علوم پزشک

 علوم پزشکی همدان EDC. 3121دوره مهارتی روش ها و فنون تدریس. طراحی برنامه درسی و بالینی. 

 علوم پزشکی همدان EDC. 3121دوره مهارتی روش ها و فنون تدریس. شناخت و تدوین اهداف آموزشی

 علوم پزشکی همدان EDC. 3129دوره مهارتی قوانین و مقررات دانشگاهی. 

 علوم پزشکی همدان EDC. 3129گاه آموزشی روش های ارزشیابی دانشجو. کار

 3121 علوم پزشکی همدان:  MAXQDADکارگاه 

 3122کارگاه اخالق حرفه ای: علوم پزشکی لرستان 

 

 

 

 

 

 


