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 اطالعات شخصی و تماس: .1

 شیرزاد صفری  :ینام و نام خانوادگ

 مربی  :یعلم مرتبه

 amir.taha8492@gmail.com  :شخصی لیمیا

 amir.taha8492@gmail.com  ایمیل آکادمیک:

 09166672650  تلفن همراه:

 -32228901066 :محل کار فنتل

 -32228901066 :فکس

 1355 تاریخ تولد:

 متاهل تأهل:وضعیت 

 

 سوابق تحصیلی: .2

  :(التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغ یکارشناس

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان، 1379یپرستارکارشناسی 

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان،  ینامه کارشناسپایان

 :(التحصیلیدانشگاه، سال فارغارشد )رشته، یکارشناس

 1388،،کودکان گرایش پرستاري آموزش ارشد كارشناسي

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.دانشگاه 

 :(مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ارشد  یکارشناسنامه ایانپ

 6-12بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی در کودکان 
  اهواز شهر مدارس ساله

 هوشنگ علیجانی رنانیجناب آقای دکتر استاد راهنما: 

 سید محمود لطفیجناب آقای دکتر استاد مشاور:  
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 :(التحصیلی( )رشته، دانشگاه، سال فارغPhD) یتخصص یدکتر

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ( PhD) یتخصص یدکترنامه پایان

 :(مشاور

 

 (:التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغدکترای عمومی 

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

 

 (:التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغی بالینی تخصص یدکتر

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصص یدکترنامه ایانپ

 (:مشاور

 

)عنوان رشته، دانشگاه، سال ی بالینی تخصصفوق  یدکتر

 :(التحصیلیفارغ

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصصفوق  یدکترنامه ایانپ

 (:مشاور

 

 جوایز و افتخارات: .3

 

 سوابق علمی: .4

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

ی و فوریتهای پزشکی پلدختر، دانشگاه علوم پرستاردانشکده 

 تا کنون 1390از سال پزشکی لرستان، 

 

 :های(استادیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 :های(دانشگاه، در طول سال دانشیاری )دانشکده،

 :های(استادی )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی: .5

سوپروایزر بالینی بیمارستان حضرت امام خمینی پلدختر  -

 1381تا  1379از سال 
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مسئول اورژانس  فوریت های پزشکی پلدختر  در سال های  -

 1383و  1382

اورژانس های داخلی دانشگاه عضو کمیته اجرایی همایش  -

 علوم پزشکی لرستان

-  

وه جذب دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی گرکار عضو -

 1390-1393ن از سال لرستا پزشکی علوم دانشگاه

و فوریتهای  رستاریده پدانشک پرستاریرشته مدیر گروه  -

 1396تا1390پزشکی پلدختر از سال 

و  رستاریده پدانشکرشته فوریت های پزشکی مدیر گروه  -

 تاکنون 1396فوریتهای پزشکی پلدختر از سال  

و فوریتهای پزشکی  رستاریه پدانشکد عضو شورای آموزشی

 تاکنون 1390پلدختر از سال 

ن از سال لرستا پزشکیم علو دانشگاهعضو شورای آموزشی  -

 1393تا  1390

 و فوریتهای پزشکی پلدختر پرستاریه دانشکد EDOمسئول  -

 ونتا کن1396از سال 

و فوریتهای پزشکی  رستاریمیته اخالق دانشکده پک عضو -

 تا کنون 1396از سال  پلدختر

کارگروه امر به معروف و نهی از منکر دانشکده  عضو -

 پلدختر  پرستاری

از  و فوریتهای پزشکی پلدختر پرستاریسرپرست دانشکده  -

 1392تا  1390سال 
 

 

 

 

 

 سوابق تدریس: .6

خرم آباد  پرستاری دانشکده مربی بالینی حق التدریس  -

 1390تا  1388از سال 

مدرس حق التدریس ومربی بالینی حق التدریس  همزمان   -

تا  1388در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرداز سال 

1390 

 

از سال  فوریتهای پزشکی پلدختر و پرستاریمدرس دانشکده  -

 تا کنون1390
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 دروس تدریس شده:

 

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

 فوریتهای پزشکی )تئوری، عملی(  فنون و اصول -

 )تئوری و کارآموزی( 4و1،2،3 جراحي  داخلي پرستاري -

 فوریتهای پزشکی در بالیا  -

 فوریتهای پزشکی در گروه های خاص -

 مادران و نوزادانپرستاری بهداشت  -

 مادران و نوزادانپرستاری بهداشت  -

 پرستاری کودک سالم  -

 پرستاری کودک بیمار -

 و شرایط غیرمترقبه ، اورژانسپرستاری در بحران -

 گروه فوریت  احیاء پایه -

 بررسی وضعیت سالمت گروه پرستاری -

 نشانه شناسی گروه هوشبری و فوریتهای پزشکی -

 فوریتهای داخلی یک و دو گروه فوریتهای پزشکی -

 سازمانهای امدادی گروه فوریتهای پزشکی -

 

 

 

 

 سوابق بالینی: .7

حضرت امام خمینی  از سال بیمارستان  بالیني پرستار -

  1381تا  1379

 1390تا  1382مسئول امور فوریت های پزشکی از سال   -

 

 زمینه تحقیقاتی: .8

 اخالق حرفه ای -

 شایع کودکان بیماریهای  -

 اصول پایه -

-  

 ها:گرنت .9

 

 ها:نامهاستاد راهنمای پایان .10

 

 ها:نامهاستاد مشاور پایان .11
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 مقاالت: .12

 انگلیسی:مقاالت 

 

 فارسی: مقاالت

 

 :)تألیف، ترجمه، گردآوری( هاکتاب .13

 

 

ی ملی و هاها و همایشکنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

 :)سخنرانی، پوستر( المللیبین

 ملی .الف

 

 المللی بین .ب

 

 :)تدریس، شرکت( هاکارگاه .15

 کارگاه تهیه طرح درس  -

 کارگاه آموزشی روش مطالعه و تمرکز حواس   -

کارگاه ارتقاء سالمت زنان از طریق آموزش شیوه زندگی   -

 در دوران سالمندی

 دوره آموزشی فرهنگ و ترویج نماز -

 طرح آموزش خانواده -

 دوره آموزشی گزارش نویسی فنی -

 دوره آموزشی مدیریت اورژانس با دیدگاه فرآیندی -

 دوره آموزشی راهنمای مبارزه با سل -

 ز دوره آموزشی احتیاطات استاندارد اید -

 دوره آموزشی اخالق پرستاری -

 کارگاه اصول آموزش به بیمار -

 کارگاه احیاء نوزاد پیشرفته -

 کارگاه احیاء نوزاد -

 دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت -

 دوره آموزشی امر به معروف ونهی از منکر -
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 دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری -

 کارگاه تحقیق عملکردی -

 کارگاه برنامه ریزی درسی -

 دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری کارگاه -

 کارگاه روش تدریس -

 کارگاه ارزشیابی -

 کارگاه آشنایی با آموزش مجازی -

 98و  97، 96، 93،94طرح ضیافت اندیشه سال  -

 کارگاه هم اندیشی مزاج شناسی -

 کارگاه هم اندیشی نقش قوم گرایی، آسیبها و راهکارها -

 کارگاه هم اندیشی توافق هسته ای -

اندیشی موانع رشد و توسعه پایدار اقتصاد کارگاه هم  -

 ایران

 رفه ایکارگاه اخالق ح -

 برنامه ریزی و مدیریت زمان کارگاه -

 کارگاه تخلفات اداری -

 تهویه مکانیکی و تفسیر گازهای خون شریانیکارگاه  -

 کارگاه مدیریت بحران شغلی -

کارگاه هموویژیوالنس جهت پرسنل بیمارستان مدرس  -

 پلدختر

آموزشی جهت کارآموزان جمعیت هالل احمر  مدرس دوره های -

 پلدختر

 

 ابداعات و اختراعات: .16

 

 های تحقیقاتی )مجری، همکار(:طرح .17

 

 المللی:داور مجالت علمی ملی یا بین .18

 فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 ت تحریریه مجالت علمی:أعضو هی .19

 

 های علمی:عضویت در انجمن .20
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 عمومی:های مهارت .21

 فعالیتهای هنری

 

 عالیق عمومی: .22

 فعالیتهای هنری

 مطالعه 

 


