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  رحمتی نام خانوادگی : محمود نام: 

 

 متاهل دارای یک فرزند  میالدی  2896شمسی،  2631: تاریخ تولد

، گروه مامایی ار دولت آباد ـ دانشکده پرستاری وکرمانشاه ـ بلوآدرس محل کار: 

  روانپرستاری

 896 –69191281تلفن ثابت : 

 6 9188689 دورنگار: 

 88288889988تلفن همراه: 

  کارشناسی ارشد روانپرستاریتحصیالت: 

   mrahmati1983@gmail.comپست الکترونیکی:

 سوابق تحصیلی:

  ،2698دیپلم علوم تجربی، پیش دانشگاهی عالمه طباطبایی، اراک                 

 2699پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  کارشناس  

 2699انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ارشد روانپرستاری، د کارشناس  

  دوره های آموزشی:

  دوره کارگاه آموزشی 21شرکت در .  

  م. مورد سمینار، همایش وآموزش مداو 21شرکت در  

 سوابق کاری:

  به مدت یکسال )تهران( بخش روانپزشکی بیمارستان آتیه پرستار .  

  ماه.  3سال و  1مدت  رستان آتیه بهبیما سی سی یو بخش  پرستار 

  ،99-98تحصیلی  اول سالنیماراک در  )دانشکده پزشکی( دانشگاه آزاد اسالمیمدرس حق التدریس .  

  تا کنون 99دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه از بهمن عضو هیئت علمی . 
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 عالیق تحقیقاتی وفعالیتها:

   وانی، اختالالت وابسته به مواد و خودکشیعالقه مند به تحقیق در زمینه بهداشت روان، اختالالت ر -

مقایسه نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز آموزشی  )طرح پژوهشی مصوب -

 ( درمانی کرمانشاه

 ( بررسی سالمت روان زنان زایمان کرده و برخی عوامل مرتبط با آن)طرح پژوهشی مصوب  -

 تباط رضایتمندی زناشویی با سبکهای دلبستگی آنان در زوج های بارور و نابارور(مصوب ) ار طرح پژوهشی -

 شهرکرمانشاه( بررسی وضعیت کیفیت زندگی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در سالمندان طرح پژوهشی مصوب)  -

 ( دانشگاه جویانطرح پژوهشی مصوب ) بررسی ارتباط هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی با وضعیت تحصیلی در دانش -

 کارآموزی روان  تدوین الگ بوک همکاری در -

 ،  1و  2، بهداشت روان فردی و اجتماعی،  روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده تهیه طرح درس روانشناسی -

 مداخالت فردی در روانپرستاری )ارشد(.  -

  2682استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی مهر  -

 فه ای:عضویت درسازمانهای حر

 عضو انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی )احبا( 

 زبان: 

 زبان ملی – فارسی

  روان درخواندن وترجمه متون پزشکی -انگلیسی

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

 (2698هارب 23، شماره 1، دوره )پژوهش پرستاریبررسی تاثیر گروه درمانی معنوی مذهبی بر عالئم روانی بیماران اسکیزوفرنیک  -2

) مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و  یکبر میزان افسردگی بیماران اسکیزوفرن معنویت و اعمال مذهبی تاثیر بررسی  -1

 ( 88، تابستان 11، شماره مامایی تبریز

اول، شماره  نقش جو اجتماعی در فرآیند عود مصرف کنندگان مواد مخدر ) فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت های بالینی، سال -6

 ( 81دوم، زمستان 

مقایسه ی تاثیر دو روش آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد سالمتی، بر عملکرد جسمی مبتالیان به انفارکتوس  -9

 ( 81میوکارد ) فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت های بالینی، سال اول، شماره دوم، زمستان 

  
 Haghshenas et al., The Influence of Life Skill Education on Interpersonal Relationships of Opioid  
Dependent Patients. Int. J. Rev. Life. Sci., 5(8), 2015, 1801-1805.  

  :کتاب

 

  عضویت در کمیته ها:
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )کمیته پژوهش در آموزش(  EDCعضویت در  -

 کده پرستاری و ماماییدانش  EDO عضویت در  -

  2688عضویت در کمیته علمی همایش سراسری ارتقای سالمت جوانان تیرماه  -

  2688بیماری های مزمن اسفند همایش سراسری  اجراییعضویت در کمیته  -

 Reviewerداور علمی مجالت: 

 د از عمل جراحی عروق کرونر )خانم شریفی(داور پایان نامه کارشناسی ارشد )بررسی روند بازتوانی بر تن انگاره بیماران بع -2

 در بیماران تحت شیمی درمانی)آقای محمدی( ی کیفیت خواب و عوامل مرتبطبررسداور پایان نامه کارشناسی ارشد )  -1

 مورد 1 – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فصلنامه علمی پژوهشی -6

  وردم 3  – پژوهشی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه فصلنامه علمی  -9

 مقاله  28 -داوری مقاالت ارسال شده به همایش ارتقای سالمت جوانان -1

 ه شده در سمینارها و کنگره ها:یمقاالت ارا

نشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه     بررسی کیفیت خواب در بیماران مبـتال بـه دیابـت مراجعـه کننـده بـه مرکـز تحقیقـات دیابـت دا          -2

 (2698آبان  29-18، زابلاولین همایش سراسری دیابت،  ،)سخنرانی

همـایش دسـتاوردهای مـداخالت    سـخنرانی،  اران اسکیزوفرنیک )مذهبی بر عالئم رفتاری بیم -بررسی تاثیر گروه درمانی معنوی -1

 ( 2688خرداد  9-1، بومی در پرستاری و مامایی، اراک

همایش سراسری ارتقای سالمت  نشاه )سخنرانی،ه علوم پزشکی کرمابررسی ارتباط امیدواری با سالمت معنوی دانشجویان دانشگا -6

 (2688تیر  18-11، جوانان، کرمانشاه

نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )پوستر، سـمینار سراسـری    -9

  (2688مهر  18-19کردستان، ارتقاء کیفیت در خدمت مراقبتی، 

   (2688 ، کرمانشاه، همایش سراسری مراقبتهای ویژه) پوستر،  روانی در پیوند اعضاء جنبه های-1

 ( 2682بررسی وضعیت حمایت اجتماعی سالمندان شهر کرمانشاه )پوستر، همایش سراسری سالمندان، کرمانشاه، -3

 ( 2682،وضعیت سالمت سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان امام علی )ع( شهر کرمانشاه )پوستر، همایش سراسری سالمندان -8

 شرکت در کارگاه:

 (2686/ 1/3و) ( 2681 /21/86تاران بیمارستان فارابی )ویژه پرس ( MSE)معاینه وضعیت روانی : برگزاری کارگاه 

  ( 11/8/2698)رح درس تئوری ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشرکت در کارگاه آموزشی ط

 ( 22/88/2698)شرکت در کارگاه آشنایی با یادگیری مدیریت الکترونیکی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 (22/28/2698) انشاهشرکت در کارگاه روش تدریس ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرم

 ( 12/28/2688) ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرکت در کارگاه آموزشی اساتید مشاور

 2682)روشهای مشاوره با دانشجویان( شرکت در کارگاه آموزشی اساتید مشاور

  Trend ( 2682)شرکت در کارگاه آموزشی 

 PMDR  (2682 ) رتال منابع دیجیتال پزشکیشرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با پو
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 ( 2688تیر  18-11) کرمانشاهشرکت در همایش سراسری ارتقای سالمت جوانان، 

 ( 2688خرداد  9-1) همایش دستاوردهای مداخالت بومی در پرستاری و مامایی، اراکشرکت در 

 ( 68/3/93لغایت  62/1/93)تاران قلب ایران انجمن علمی پرس Icuو  Ccuشرکت در کارگاه آموزشی اصول مراقبتهای ویژه 

 ( 21/89/99) ریوی در دانشکده پرستاری شهید بهشتی -شرکت در دوره بازآموزی احیای قلبی 

 ( 62/81/98لغایت  18/81/98)بیمارستان آتیه  در( ACLS) احیای قلبی و ریوی پیشرفته شرکت در کارگاه

 (2/1/93)دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روانشاوره و رواندرمانی،معنویت در مشرکت در کارگاه آموزشی رویکرد 

 ( 6/28/93) رفتاری کنترل خشم -شرکت در کارگاه درمان شناختی

 ( 81/98/ 29تا  23) رکت در کارگاه آموزشی کنترل عفونتش

 ( 23/6/98) شرکت در دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق 

 ( 11/22/93) رک بیمارستان آتیه و انجمن علمی پرستاران قلب ایران تحت عنوان مراقبت های ویژه پرستاریشرکت در سمینار مشت

 شرکت در جلسات معنویت و بهداشت روان در انیستیتو روانپزشکی ایران 

  دوره های آموزش مدون پرستاری: 
 2689بازآموزی مراقبت های پرستاری در اعتیاد 

  81/89/2686)آیین نامه اخالق در پرستاری(  ین حرفه ای در پرستاریاخالق و قوانبازآموزی 

  12/88/2681بازآموزی خواب ) فیزیولوژی خواب ، بهداشت خواب( 

  18/88/2681 کنفرانس مهندسی فاکتورهای انسانی و بیماریهای شغلی در سیستم خدمات بهداشتی درمانی

 2682ابت( )مراقبتهای جسمی و روانی در دیبازآموزی دیابت 

 2682بازآموزی گزارش نویسی در پرستاری )انواع گزارش نویسی( 

 9/89/2688بازآموزی استرس در پرستاری )مفهوم استرس، اختالالت روان تنی( 

  29/21/2698بازآموزی اصول برقراری ارتباط پرستار با بیمار ) تکنیکهای ارتباط( 

  21/89/2698صاب )بیماری مولتیپل اسکلروزیس( بازآموزی تازه های مراقبت پرستاری در مغز و اع

  1/28/2698بازآموزی تازه های مراقبت پرستاری در پیوند عضو ) جنبه های روانی پیوند عضو( 

  28/88/2698بازآموزی تازه های مراقبت پرستاری در اورژانس های اورولوژی )عفونت سیستم ادراری( 

 جوانرود   )ص(  رسول اکرم یمارستان حضرتنویسی در پرستاری ب بازآموزی اصول گزارش

  28/86/2682فرسودگی شغلی(  ) باز آموزی ارگونومی در سیستم های خدمات بهداشتی درمانی 
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  :و کارآموزی تدریس

 اصول سالمت روان و روانپرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری )دانشجویان ترم یک کارشناسی ارشد( -2

 پرستاری )دانشگاه آزاد اسالمی اراک( کارشناسی ،  1و2روان  داشتبه  -1

 روانشناسی عمومی، علوم آزمایشگاهی)دانشگاه آزاد اسالمی اراک(  -6

 پرستاری( کارشناسی روانشناسی فردی و اجتماعی ) -9

 )کارشناسی مامایی( عمومی، روانشناسی زن و خانواده روانشناسی  -1

  های پزشکی(  فوریتکاردانی تهای روانپزشکی )بهداشت روانی و فوری -3

   های پزشکی(  فوریتکارشناسی )اورژانس های رفتاری  -8

 روانشناسی و بهداشت روانی )کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی(  -9

 بهداشت روانی و اعتیاد )کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی(  -8

  وسته اتاق عمل( )کارشناسی ناپیاق عمل بهداشت روان در ات -28

در  )قلب( ، کارورزی 6و 1و 2، کارورزی در عرصه داخلی جراحی 6کارآموزی داخلی جراحی کارآموزی بهداشت روان،  -22

 )پوست و سوختگی(  9کارآموزی داخلی جراحیعرصه بحران و فوریتها )اورژانس(، 

  تقدیر نامه ها:

 2682مربی نمونه دانشکده پرستاری و مامایی در سال   -2

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  لوح تقدیر از بسیج جامعه پزشکی جهت شرکت در تیمهای اضطراری پزشکی  -1

تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به جهت فعالیت پیگیر و مستمر در کمیته علمی همایش   -6

 سراسری ارتقای سالمت جوانان

 اجراییم دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه به جهت فعالیت پیگیر و مستمر در کمیته تقدیر نامه از ریاست محتر   -9

 همایش سراسری بیماری های مزمن 

مراقبتهای در کمیته علمی همایش سراسری  به جهت فعالیتکرمانشاه  پیراپزشکیتقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده   -1

 ویژه 

 


