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 :اطالعات شخصی و تماس .1

 نرگس نرگسی خرم آباد  :ینام و نام خانوادگ

 مربی  :یعلم مرتبه

 nargesi_k@yahoo.com  :شخصی لیمیا

 nargesi.k@lums.ac.ir  :ایمیل آکادمیک

 69709096190  :تلفن همراه

 96662967 :محل کار فنتل

 96662967 :فکس

 7932 :تاریخ تولد

 مجرد :وضعیت تأهل

 

 :ابق تحصیلیسو .2

  :(التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ) یکارشناس

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 7927، پرستاري

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، ) ینامه کارشناس پایان

 :(التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ)ارشد  یکارشناس

آزاد اسالمی دانشگاه  ،7929 جراحی، داخلی گرایش پرستاري آموزش ارشد کارشناسی

 واحد پزشکی تهران
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 :(مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، )ارشد  یکارشناسنامه  ایانپ

مقایسه افسردگی در افراد مبتال به دیابت با و بدون عارضه مراجعه کننده به مرکز دیابت 

 7922شهرستان دلفان سال 

 خانم دکتر منصوره نیکوگفتار: استاد راهنما 

 ،یانسلحشورآسیه خانم : مشاوراستاد  

 زاده باغبانآقاي دکتر علیرضا اکبر: استاد آمار
 

 :(التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( )PhD) یتخصص يدکتر

 :(مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، )( PhD) یتخصص يدکترنامه  پایان

 

 (:التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ)دکتراي عمومی 

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، )دکتراي عمومی نامه  ایانپ

 

 (:التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ)ی بالینی تخصص يدکتر

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، )ی بالینی تخصص يدکترنامه  ایانپ

 

 :(التحصیلی فارغعنوان رشته، دانشگاه، سال )ی بالینی تخصصفوق  يدکتر

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، )ی بالینی تخصصفوق  يدکترنامه  ایانپ

 

 :جوایز و افتخارات .3

 1831ی، کارشناس مقطع در التحصیالن فارغ اول رتبه -
 1831پرستار نمونه استانی در سال  -
 1838پرستار نمونه استانی در سال  -
 1838مدیر اداره برتر شهرستان پلدختر در زمینه عفاف و حجاب سال  -
 1838آیند پژوهش در آموزش دانشگاهی سال رتبه دوم فر -
 1831کسب رتبه برتر فرآیند پژوهش در آموزش دانشگاهی در سال  -
 1838کسب رتبه اول و تندیس جشنواره عفاف و حجاب راه بهشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -
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 1831استاد نمونه دانشگاه سال  -
 

 :سوابق علمی .4

  :(هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال)مربی 

 تا کنون 1831از سال ی و فوریتهای پزشکی پلدختر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پرستاردانشکده 

 

 :(هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال)استادیاري 

 :(هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال)دانشیاري 

 :(هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال)استادي 

 

 :سوابق اجرایی و مدیریتی .5

 ل و مدرس واحد پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آبادمسئو -
 عضو کمیته اجرایی همایش اورژانس های داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان -
 عضو کمیته فن پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد -

 وه تریاژ بیمارستان ابن سینا نورآبادگرکار عضو -

 نورآباد کمیته بحران بیمارستان ابن سینا عضو -

 تاکنون 1831و  1831تا 1831و فوریتهای پزشکی پلدختر از سال  پرستاریه دانشکدون آموزشی معا -

 1831و  1831ن در سالهای لرستا پزشکی علوم دانشگاهوه جذب هیات علمی گرکار عضو -

 کنونتا  1831ن از سال لرستا پزشکی علوم دانشگاهوه جذب دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی گرکار عضو -

 1831تا  1831و فوریتهای پزشکی پلدختر از سال  رستاریده پدانشکمدیر گروه رشته هوشبری  -

 تاکنون 1831و فوریتهای پزشکی پلدختر از سال  رستاریه پدانشکد عضو شورای آموزشی -

 تاکنون 1831و  1831تا 1831ن از سال لرستا پزشکیم علو دانشگاهعضو شورای آموزشی  -

 و فوریتهای پزشکی پلدختر پرستاریه دانشکد EDOهیات علمی مسئول  -

 و فوریتهای پزشکی پلدختر رستاریده پدانشکمدیر پژوهشی  -

 و فوریتهای پزشکی پلدختر رستاریمسئول و دبیر کمیته اخالق دانشکده پ -

 عضو کارگروه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان پلدختر -

 پلدختر  شکده پرستاریعضو کارگروه امر به معروف و نهی از منکر دان -

 و فوریتهای پزشکی پلدختر پرستاریسرپرست دانشکده  -
 

 :سوابق تدریس .6
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  آباد خرم مامائی و پرستاری دانشکده التدریس حق مربی -
 تدریس در دوره آموزشی مهارتهای بالینی برای دانشجویان پزشکی -

 فوریتهای پزشکی پلدختر و پرستاریمدرس دانشکده  -

 :دروس تدریس شده

 (تئوری، عملی و کارآموزی)ی پرستار مهارتهای و اصول -

 (تئوری، عملی)فوریتهای پزشکی   فنون و اصول -

 (تئوری، عملی)و کار در اتاق عملی پرستار اصول -

 (تئوری و کارآموزی) 1و1،1،8 جراحی  داخلی پرستاری -

 فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار -
 فوریتهای پزشکی در بالیا  -
 در گروه های خاصفوریتهای پزشکی  -
 فوریتهای پزشکی در شرایط خاص -
 1و  1تروما  -
 اخالق هوشبری -
 اخالق حرفه ای فوریتهای پزشکی -

 اخالق پرستاری -
 1و  1پرستاری بهداشت مادران  -
 (تئوری و کارآموزی)مدیریت خدمات پرستاری  -
 کارآموزی بهداشت مدارس -

  پرستاری در منزل -

 مترقبهو شرایط غیر ، اورژانسپرستاری در بحران -

 احیاء پایه -

 هوشبری 1و  1داخلی جراحی  -

 فیزیوپاتولوژی -

 پرستاری و هوشبریروش تحقیق  -

 
 :سوابق بالینی .7

 1831تا  1831بیمارستان ابن سینا نورآباد از سال  بالینی پرستار -

 
 :زمینه تحقیقاتی .8

 پژوهش در آموزش -

 اخالق حرفه ای -

 بیماریهای مزمن -
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 طب مکمل -

 

 :ها گرنت .9

 

 :ها نامه یاناستاد راهنمای پا .11

 

 :ها نامه استاد مشاور پایان .11

 

 :مقاالت .12

 :انگلیسیمقاالت 

- Nargesi Khoramabad N, Assessment of non-pharmacologic treatments of 

hypertension, ARYA Atherosclerosis Journal, 8, 2012. 

- N Nargesi Khoramabad. Assessment of Infertility Effect on Mental 

Health of Infertile People, International Journal of Fertility & Sterility, 7, 

2013. 

-  Narges Nargesi, Mansoreh Nikoogoftar. The Second International 

Anxiety Congress The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 

Comparing Anxiety and Stress in Diabetic Patients with and without 

Complications. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 2 (3), 2014. 

 

 :فارسی مقاالت

افسردگی در افراد مبتال به دیابت با نرگسی خرم آباد ن، نیکوگفتار م، سلحشوریان ا،اکبرزاده باغبان ع ر،  -
 ، مجله روانشناسی معاصر، عارضه مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان دلفان

نامه فقه پزشکی، سال سوم ، فصلاسالمیمنظر قرآن کریم و سنت حقوق بیماران از ابعاد  نرگسی خرم آباد ن، -
 1831، 11و  3و چهارم، شماره 

 
 :(تألیف، ترجمه، گردآوری) ها کتاب .13

 

http://search.proquest.com/openview/19ae68cb03b49809b7c5bb6bece163d7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105778
http://search.proquest.com/openview/19ae68cb03b49809b7c5bb6bece163d7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105778
https://www.researchgate.net/profile/Narges_Nargesi?_sg%5B0%5D=jcwPOdHUQ8doByFgfAZmhbPHOwDfIvmnDjBb-1jvFlDV0qHByrFRxXd0adnn87-NfSZ97a0.BpNVTtoebPTkm-2UYgOj7S66Gxrs2VrZ0X-iXLmM3cMLTx_UFUJrU4zcuXwWp-FiA0VLpuj2zlZFMoya2bdeFQ&_sg%5B1%5D=2MEYiJ7PvFfQQwL54sOj8ONG07VjgI2AYL5C3YbjqfzApB5prk0vPR34YfW7McHDuJbHIOw.larx0G8ALQiDWCc4O-IQIEegf-eLI5MbO4TFsQ6Xp9A6ktIlt4K5DPdcfyJ3KucY37AQKY87Brf3dM-qzROONw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2153644074_Mansoreh_Nikoogoftar?_sg%5B0%5D=jcwPOdHUQ8doByFgfAZmhbPHOwDfIvmnDjBb-1jvFlDV0qHByrFRxXd0adnn87-NfSZ97a0.BpNVTtoebPTkm-2UYgOj7S66Gxrs2VrZ0X-iXLmM3cMLTx_UFUJrU4zcuXwWp-FiA0VLpuj2zlZFMoya2bdeFQ&_sg%5B1%5D=2MEYiJ7PvFfQQwL54sOj8ONG07VjgI2AYL5C3YbjqfzApB5prk0vPR34YfW7McHDuJbHIOw.larx0G8ALQiDWCc4O-IQIEegf-eLI5MbO4TFsQ6Xp9A6ktIlt4K5DPdcfyJ3KucY37AQKY87Brf3dM-qzROONw
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 :(سخنرانی، پوستر) المللی ی ملی و بینها ها و همایش کنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

 ملی .الف

نرگسی خرم آباد ن، بررسی اخالق پزشکی در آموزه های اسالمی و جوامع غربی، سمینار سراسری انطباق  -

 .  1831خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدی اسالم، 

 .1831نرگسی خرم آباد ن، اخالق پرستاری در آئینه اسالم، اولین کنگره اخالق پرستاری،  -

بررسی جوانب قانونی خطاهای پزشکی بر اساس احادیث و مجازاتهای ز،  محیط آبادی نرگسی خرم آباد ن،  -

 .1831، کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی، اسالمی

نرگسی خرم آباد ن، نامداری م ر، نرگسی خرم آباد ن، بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در بیماران  -

 . 1831ستان دلفان، ششمین کنگره سراسری طب اورژانس، مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ابن سینا شهر

 دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، کاربرد آموزش مجازی در علوم پزشکی نرگسی خرم آباد ن، -

ای  حرفه مقررات و اخالق درس آموزش در نوین های شیوه بکارگیری تاثیر نرگسی خرم آباد ن، بررسی  -

 .1838نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی،  پزشکی، فوریتهای رشته دانشجویان

( 1)نرگسی خرم آباد ن، بررسی اثربخشی بکارگیری آزمون ترکیبی بر ارتقاء کیفیت ارزشیابی درس تروما   -

 1831های پزشکی، کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی،  دانشجویان رشته فوریت

گفتار م، بررسی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر بروز آنها در بیماران مبتال به نرگسی خرم آباد ن، نیکو  -

 1831نوروپاتی دیابتی، کنفرانس ساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، 

 

 المللی بین .ب

وزان، آم دانش روانی سالمت و ای رایانه بازیهای بین ارتباط نرگسی خرم آباد ن، نرگسی خرم آباد ن، بررسی -

 1831نوجوان،  و کودک روانپزشکی المللی بین همایش پنجمین

نرگسی خرم آباد ن، چالشهای بکارگیری آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی، اولین کنگره بین المللی و  -

 1831ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، 

ای غیر دارویی کمردرد، کنگره بین المللی درد وآنستزی، کریم آبادی ع م، نرگسی خرم آباد ن،بررسی درمانه  -

1831 

نرگسی خرم آباد ن، بررسی مشکالت روانشناختی در مددجویان نابارور، اولین کنگره بین المللی سالمتی در  -

 1831پرستاری و مامایی، 

ای اصلی نرگسی خرم آباد ن، بررسی ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس به عنوان یکی از چالشه -

 1831در نظام سالمت، اولین کنگره بین المللی سالمتی در پرستاری و مامایی، 
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نرگسی خرم آباد ن، مقایسه اضطراب و استرس در بیماران دیابتی با و بدون عارضه، دومین کنگره بین المللی  -

 1838اضطراب، 

ی بر میزان یادگیری دانشجویان دانشجوی نرگسی خرم آباد ن، بررسی تاثیر استفاده از روش کنفرانس کالسی -

 1831رشته پرستاری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی،  
نرگسی خرم آباد ن، گزارش یک مورد بی حسی موقت زبان به دنبال مصرف داروی کوتریموکسازول،   -

 1831کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی، 

د ن، بررسی ارتباط پرستار و بیمار در اسالم، سومین کنگره بین المللی سیره نبوی در طب، نرگسی خرم آبا -

1831 

 

 :(تدریس، شرکت) ها کارگاه .15

 کارگاه تهیه طرح درس  -

 کارگاه آموزشی روش مطالعه و تمرکز حواس   -

 کارگاه ارتقاء سالمت زنان از طریق آموزش شیوه زندگی در دوران سالمندی  -

 کالمه زبان انگلیسیدوره آموزشی م -

 دوره آموزشی پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی -

 دوره آموزشی مکالمه زبان -

 دوره آموزشی مدیریت بحران -

 دوره آموزشی فرهنگ و ترویج نماز -

 طرح آموزش خانواده -

 دوره آموزشی گزارش نویسی فنی -

 دوره آموزشی مدیریت اورژانس با دیدگاه فرآیندی -

 و استفاده از ظرفیت ذهنی دوره آموزشی شناسایی -

 دوره آموزشی راهنمای مبارزه با سل -

 دوره آموزشی هم آغوشی مادر و نوزاد -

 دوره آموزشی احتیاطات استاندارد ایدز  -

 دوره آموزشی ارتباط با بیمار -

 دوره آموزشی مراقبتهای قبل وبعد از عمل -

 دوره آموزشی اخالق پرستاری -

 دوره آموزشی ایزوالسیون -

 آموزش به بیمارکارگاه اصول  -
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 کارگاه احیاء نوزاد پیشرفته -

 کارگاه احیاء نوزاد -

 دوره آموزشی هدفمند کردن یارانه ها -

 دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت -

 دوره آموزشی امر به معروف ونهی از منکر -

 دوره آموزشی اصالح الگوی مصرف -

 دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری -

 کارگاه تحقیق عملکردی -

 دیکال ژورنالیزمکارگاه م -

 ABGکارگاه تهویه مکانیکی و تفسیر  -

 برنامه آموزش مداوم کنگره بین المللی ارتقای سالمتی و تندرستی -

 برنامه آموزش مداوم کنگره پزشکی و بیولوژی باروری -

 کارگاه آشنایی با وظایف اساتید مشاور -

 کارگاه برنامه ریزی درسی -

 1و  SPSS 1کارگاه نرم افزار   -

 هش کیفیکارگاه پژو -

 پیشرفته wordکارگاه  -

 power point کارگاه  -

 کارگاه طراحی پوستر -

 کارگاه دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری -

 کارگاه روش تدریس -

 کارگاه ارزشیابی -

 کارگاه آشنایی با آموزش مجازی -

 33و  31، 31، 38،31طرح ضیافت اندیشه سال  -

 کارگاه هم اندیشی مزاج شناسی -

 قوم گرایی، آسیبها و راهکارها کارگاه هم اندیشی نقش -

 کارگاه هم اندیشی توافق هسته ای -

 کارگاه هم اندیشی موانع رشد و توسعه پایدار اقتصاد ایران -

 کارگاه پزشکی قانونی -

 رفه ایکارگاه اخالق ح -

 برنامه ریزی و مدیریت زمان کارگاه -
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 کارگاه تخلفات اداری -

 تهویه مکانیکی و تفسیر گازهای خون شریانیکارگاه  -

 کارگاه مدیریت بحران شغلی -

 کارگاه اخالق پرستاری جهت پرسنل پرستاری بیمارستان پلدخترمدرس  -

 کارگاه هموویژیوالنس جهت پرسنل بیمارستان پلدخترمدرس  -

 مدرس کارگاه ارتباط درمانی جهت پرسنل درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر -

 پلدخترمدرس دوره های آموزشی جهت کارآموزان جمعیت هالل احمر  -

 مدرس کارگاه اخالق حرفه ای جهت پرسنل دانشکده پرستاری و شبکه بهداشت پلدختر -

 

 :ابداعات و اختراعات .16

 

 (:مجری، همکار)های تحقیقاتی  طرح .17

 

 :المللی داور مجالت علمی ملی یا بین .18

 فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .19

 

 :های علمی یت در انجمنعضو .21

 

 :های عمومی مهارت .21

 فعالیتهای هنری

 

 :عالیق عمومی .22

 فعالیتهای هنری
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