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 شـرکـت در کـارگـاههـا  
 
مرکزتخصصی توانمندسازی انسان ، خدمات روانشناسی .(  (QEEG  ی کمیالکتروانسفالوگرافکارگاه  -1

 .1393بهمن  11الی 9وروانپزشکی پارند،
، مرکزتخصصاااای توانمندسااااازی انسااااان ، خاااادمات روانشناساااای گاااااه دوره عمااااومی نوروفیاااادب کااااار -2

 .1393بهمن 4الی 2 وروانپزشکی پارند، 
سوءمصاارم مااواد وشااناخت آمفتااامین ها،کمیتااه آمااوزش وتوانمندسااازی مناااب  انسااانی  کارگاااه آموزشاای -3

 .9/10/1392کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
  24/3/86کارگاه ارزیابی درونی  - 3
  14/10/84لغایت  13/10/84از تاریخ   Power point - PDFکارگاه آشنایی با نرم افزار -4
کارگااااه ساااکس تراپااای زوک گااارا در کنگاااره باااین المللااای روان درماااانی در شااار  و گفتگاااوی تمااادنها  – 5
9/7/1383 
  4/6/1381لغایت  3/6/1381کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت از تاریخ  – 6
لغایاات  18/12/1380از تاااریخ  SPSSکارگاااه آموزشاای روشااهای آماااری بااا اسااتفاده از ناارم افاازار  -7
19/12/1380   
  10/7/1379کارگاه تکمیلی آموزش روش تحقی   -8
  17/6/1379لغایت  16/6/1379کارگاه نگارش و ارائه مقاالت پزشکی از تاریخ  -9
  17/11/1377لغایت  3/11/1377کارگاه روش تحقی  مقدماتی از تاریخ  – 10
  22/5/1377لغایت  21/5/1377کارگاه آموزش تدریس مقدماتی از تاریخ  – 11
 
 
 
  

 تـدریس در بـازآمـوزیهـا  
ساامینار باااز آمااوزی اخااتالالت خااواب، ویااژه کارشناسااان وکارشناسااان ارشااد پرسااتاری ومامااائی اسااتان  -1

 .22/7/1392کرمانشاه
( ، کمیتاااه آماااوزش (ICUمااادرس دوره/ پودماااان آموزشااای مراربااات هاااای پرساااتاری دربخشاااهای ویاااژه  -2

 . 21/7/1392و 10/7دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وتوانمندسازی مناب  انسانی
(، کمیته آماوزش وتوانمندساازی (MSEمدرس دوره/ پودمان آموزشی بررسی وارزیابی وضعیت بیمار  -3

 . 12/3/1392مناب  انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
 

در بخش مسئول آموزش ضمن خدمت تیم اعزامی پرستاران وپزشکان از حکومت ارلیم کردستان عرا ،  -4

 .92های روان پزشکی، اردیبهشت
 
 دبیر علمی سمینارهای بازآموزی کارشناسان معاونت درمان  -5
 مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه  21/9/85بازآموزی فوریتهای پرستاری  -6
معاوناات درمااان دانشااگاه علااوم پزشااکی  17/3/85برنامااه آموزشاای مقابلااه بااا اسااترس ویااژه پرسااتاران  -7

 کرمانشاه
کارگاه آموزشای اصاول راطعیات ویاژه کاادر پرساتاری معاونات درماان دانشاگاه علاوم پزشاکی کرمانشااه  -8
25/8/1383 
 )ع( بهاداری نیاروی زمینای کارگاه آموزش اصول راطعیت ویاژه کاادر پرساتاری بیمارساتان اماام حساین -9

 3/9/1383سپاه پاسداران 
 18/7/1379دوره بازآموزی اخال  در پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -10



 
 

 گـواهـی ارائـه مقـالـه  
های فیزیولوژیاا  دربیماااران جراحاای اعصاااب بسااتری تاااثیر ماساااژکوتاه ماادت پااا باار شاخصاابررساای  -1

مراربت ویژه،هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی،توانبخشی والکترودیاگنوز ایاران، دربخش های 
 ،تهران،سخنرانی.1392آذر 15-13
بررسی مقایسه ای مشکالت خواب دردانشجویان دختر با وبدون مالل پیش از راعدگی ،سی امین کنگره  -2

 پوستر.،.تهران1392آبان  3مهرتا 30سالیانه انجمن روان پزشکان ایران،پزشکی سایکوسوماتی ،
وکیفیت خواب درافراد تحت درمان با متادون وافرادوابسته به اپیوم بدون مقایسه فراوانی  اختالالت  -3

آبان  3مهرتا 30درمان، سی امین کنگره سالیانه انجمن روان پزشکان ایران،پزشکی سایکوسوماتی ،
 .تهران،سخنرانی.1392

 
 

4-   Mild hypothermia therapy improves neurologic outcomes in patients 
with   acute stroke . ،1391آبان ماه  24-26کنگره میان دوره ای جراحان مغز واعصاب ،

      «                                                                              نفر دوم مقاله پوستر» کرمانشاه. 
                                              

حمایتهای روانشناختی درخانواده بیماران بساتری دربخشاهای مراربات ویژه،هماایش سراساری مراربتهاای  -5
 .کرمانشاه،سخنرانی.1390آذر2آبان لغایت 30ویژه،

ابااااتال وپیشااااگیری ارتقااااای سااااالمت خااااانواده وجامعااااه باااااافزایش آگاااااهی دختااااران جااااوان ازروشااااهای  - 6
 .کرمانشاه.پوستر.1390تیرماه 22تا 20ازایدز،همایش ملی ارتقای سالمت جوانان،

 22تااااا 20تقااااش لوگااااوتراپی درمعنابخشاااای زناااادگی جوانااااان، همااااایش ملاااای ارتقااااای سااااالمت جوانااااان،-7
 .کرمانشاه.پوستر.1390تیرماه

مهرماااه 30تااا28ای پزشااکی،ابعاداعتقااادی ومعنااوی اورژانسااهای روانپزشااکی،همایش سراسااری فوریتهاا -8
 .کرمانشاه.سخنرانی.  1388

همایش سراسری مراربت های پرستاری در بیماریهای « تأثیر روان درمانی حمایتی در درمان سرطان » -9
 کرمانشاه.سخنرانی. 11/3/1384خاص 
امام علی  تحقیقاتی ، آموزشی درمانیتأثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد کارکنان کمکی و خدماتی مرکز -10

نفاار دوم »   1383اساافند  6و 5کرمانشاااه  –)ع( . همااایش سراسااری ماادیریت و برنامااه ریاازی بیمارسااتانی 
 « مقاله پوستر

 

تأثیر آموزش به کارکنان درمانی و خدماتی در تفکیا  زبالاه هاای عفاونی از غیار غفاونی در بخشاهای  -11

م علای )ع( . هماایش سراساری مراربات هاای جراحی و غیر جراحی مرکز تحقیقاتی آموزشای و درماانی اماا
 «نفر دوم مقاله سخنرانی . »  1382و آذر 24و  23پرستاری در جراحی 

دومااین همااایش سراسااری مراربتهااای پرسااتاری و « رفتااار درمااانی در بیماااران اسااکیزوفرن ماازمن » -12
 «سخنرانی » کرمانشاه .  1381اسفند  13و 12مامایی 

دانشااگاه        1380اساافند  8تااا  6همااایش جااام  پرسااتاری و مامااایی    H.B.V, H.I.Vکنتاارل ویااروس-13
 «پوستر » علوم پزشکی کرمانشاه . 

مشااکالت رواناای بیماااران مبااتال بااه لوساامی . همااایش سراسااری بهداشاات و سااالمت خااون بااا تاکیااد باار    -14
 «سخنرانی » کرمانشاه .  1380خرداد  23و  22مراربت های پرستاری و مامایی . 

اجتمااعی کاارگران حادثاه دیاده ناشای از کاار . هماایش پرساتار و  –بررسی مقایسه ای مشکالت روانی -15
 «سخنرانی » تهران .  – 1379مرداد  17و16جامعه . 

موسااایقی درماااانی در ماماااایی . هماااایش تاااازه هاااای ماماااایی ، دانشاااکده پرساااتاری و ماماااایی کرمانشااااه    -16
 . «سخنرانی »  1378اسفند  15و14
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بررساای میاازان رعایاات اسااتانداردهای مراکااز استریلیزاساایون دربیمارسااتانهای دانشااگاه علااوم پزشااکی  -10

. فصااالنامه علمااای پژوهشااای دانشاااکده پیراپزشاااکی کرمانشاه.ساااال اول ،شااااماره 1388کرمانشااااه درساااال 
 .نفرپنجم.1389اول،بهار

 
 
 
 
مقایسه میزان تأثیر برنامه آموزش میان وعده به ماادران در تغییار رفتارهاای تغذیاه ای فرزنادان داناش  -11

   ساال ساوم شاماره چهاارم بهاار وآموز . فصلنامه علمی پژوهشی ، دانشاکده پرساتاری و ماماایی کرمانشااه ، 
 «نفر سوم »  1385تابستان 

 
خااواب بیماااران بسااتری باای حرکاات تحاات درمااان بااا گاا  و بررساای تااأثیر تمرینااات باادنی در وضااعیت  - 12

 .«نفر سوم » تراکشن . مجله بهبود سال ششم شماره سوم 
 
 
 
 
 

  طـرح هـای پـژوهشـی 
 

 مصوب
 
بررسی مقایسه ای مشکالت خواب درافراد وابسته به مواد اپیوئیدی ومصرم کنندگان مواد آمفتامینی.   -1

 )مجری طرح(
 

هااوش معنااوی و میاازان مرارباات از خااود در بیماااران همودیااالیزی بیمارسااتان هااای بررساای رابطااه بااین  -2

 .)استادراهنما(93آبان  .وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
 رلبی.                                                  یرفتاری بر وضعیت سالمت روان بیماران مبتال به سکته -ی شناختیبررسی تأثیر مداخله -3 
 . )استادمشاور(93آذر     
 
بررسی کیفیت خواب وعوامل مرتبط با آن دربیمااران تحات شایمی درماانی مراجعاه کنناده باه بیمارساتان  -4

 )استادمشاور(.1392های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، آبان 
 
یت زندگی بیماران همودیالیزی روش آرام سازی عضالنی بنسون بر خودکارآمدی و کیف بررسی تأثیر -5

 )استادراهنما( .1392کرمانشاه ،خردادشهر

 
بررسی تاثیر ماساژ کوتاه مدت م  پا بر روی شاخص های فیزیولوژی  بیماران جراحی اعصاب  -6

 .)استادراهنما(1392.اردیبهشت بستری در بخش های ویژه
 
طراحی ابزار معتبر و پایای سنجش اختالل خواب در بیماران با سندرم کرونری حاد بستری در  -7

 .)استادمشاور(1391مهر .بخشهای ویژه رلب 



بررسی مقایسه ای مشکالت خواب در دانشجویان دختر با و بدون اختالل مالل  پیش از   -8
 )مجری طرح(کرمانشاه.معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  .1391.راعدگی
 

ی جمعیتااای ساااال تحااات پوشاااش پایگااااه تحقیقاااات 6تاااا  3بررسااای شااایوه هاااای اندبااااطی والااادین کودکاااان   -9
 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 1386کرمانشاه.

 
 
 

 طرحهای دردست انجام 
آلودگی پرستاران  در بررسی تاثیرتحری  الکتریکی نقاط طب سوزنی برکیفیت خواب و میزان خواب  -1

 نشاه.بیمارستان های آموزشی درمانی شهر کرما
  
 .بررسی مشکالت خواب درافراد وابسته به مواد اپیوئیدی تزریقی وغیر تزریقی -2
 
 واده بیماااران بسااتری در بخااشبررساای تااأثیر مداخلااه معنااوی باار تاااب آوری و اضااطراب اعضااای خااان -3

 مراربتهای ویژه.
 
 
 

  گروهیارزیابی درون 
 1386مربی نمونه        

  1378     مربی نمونه   
 1384استادنمونه منتخب دانشجویان، برگزاری شده توسط جامعه اسالمی دانشجویان 

 

 مواد تدریس شده
  

 دروس ندری:
 

 مقط  کارشناسی ارشد:
 

 ندریه ها والگوهای روان پرستاری -1     
 اخال ، حقو  ورانون در روان پرستاری -2     
 اصول سالمت روان -3     
 حمایت های عاطفی در بیماران بدحال -4     
 پزشکی درمراربتهای ویژه اختالالت روان -5     
 ومراربتهای پرستاری اختالالت روانی بزرگساالن -6     
 سایکوفارماکولوژی -7     
 ریمداخالت روان پرستا -8     
 
 
 
 
 
 



 
 مقط  کارشناسی:

 
 
 

 2و1پرستاری بهداشت روان  -1
 روان شناسی فردی و اجتماعی  -2
 روانشناسی عمومی  -3
 روانشناسی و بهداشت روانی  -4
 روانپزشکی در مامایی -5
  بهداشت روانی واعتیاد -6
 فوریتها در روانپزشکی -7
  اورژانسهای رفتاری -8     
 روش تحقی  - 9
  تاریخ و تحوالت پرستاری -10
 
 
 

 دروس عملی :
 

 در بخشهای روان پزشکی کارآموزی بالینی ودر عرصه روانپرستاری
 
 
 
 
  


