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 اطـالعـات شخصـی 
 

        نام خانوادگی : تیماره  نام : مهنوش 

                                                                                         ملیت : ایرانی     جنس : مونث 

 پرستاری ،  مامایی  کرمانشاه ، میدان ایثار دانشکده کار :ایرانآدرس محل   

 ـات :تحصیل

 تهران  –: کارشناس ارشد پرستاری ، گرایش آموزش پرستاری کودک و خانواده ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  2731-2731

 : کارشناس پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  2733-2731

 

 استخـدام و تجـارب تخصصـی :
 لمی رسمی گروه پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، ایران :  عضو هیئت ع 2731 –تاکنون 

 :  مدیر گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری ، مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2737-2731

 : عضو کمیته پژوهشی دفتر امور پرستاری و مامایی استان کرمانشاه 2732-2731

 ستاد شاهد وایثارگر  :  استاد مشاور دانشجویان 2733 –تاکنون 

 دانشجویان پرستاری  مشاور: استاد  2731 –تاکنون 

 :استاد مشاور دانشجویان استعدادهای درخشان2733—تا کنون

 

 شـرکـت در کـارگـاههـا :

 
 کارگاه آموزشی آموزش نظام اراستگی دردانشکده پرستاری ومامایی 94/3/5 .2

 اه علوم پزشکی کرمانشاهکارگاه  یک روزه تفکرانعقادی ،دانشگ  72/1/19 .1

 پزشکی کرمانشاه ارزیابی آموزش بالینی ،دردانشگاه علوم گارگاه دوروزه 94/1/31,94/2/3 .7

 کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی ،داتنشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 93/5/29 .9

 کارگاه طرح درس وطرح دوره، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5/3/11 .5

 کرمانشاه ی(،دانشگاه علوم پزشکPMDR)یپزشک یتالیجیبا پورتال منابع د ییآشنا یموزش،کارگاه  آ25/22/12 .3

 کرمانشاه یپست مدرن)راه حل مدار(،دانشگاه علوم پزشک کردیدانشجوبا رو -،کارگاه رابطه استاد5/21/12 .3

 کردستان یشکدانشگاه علوم پز یکرمانشاه با همکار ی،کارگاه عدالت در آموزش ،دانشگاه علوم پزشک7/22/12 .3

 یدانشگاه علوم پزشک یمنابع انسان یآموزش وتوانمند ساز تهینوع اول(:کم ینوزاد)گواه یایکارگاه اح 15/3/31 تیلغا 17/3/31 .1

 کرمانشاه

دانشگاه  یمعاونت آموزش یبا همکار ی،فرهنگییتعامل استاد و دانشجو،اداره مشاوره معاونت دانشجو یکارگاه آموزش 23/1/31 .21

 کرمانشاه یعلوم پزشک

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک یسخنران وهیبه ش سی:کارگاه روش تدر 21/21/31تیلغا 22/21/31 .22

 کرمانشاه ی:کارگاه مشاوره با دانشجو ،دانشگاه علوم پزشک 21/22/31 .21

 یعلوم پزشکدانشگاه  یکرمانشاه با همکار ی،دانشگاه علوم پزشک یابیارز نینو ی وهی:گارگاه ش 2/21/31 تیلغا 71/22/31 .27

 اصفهان 

 کرمانشاه یآزمونها ،دانشگاه علوم پزشک یابیسوال وارزش ی:کارگاه طراح 27/7/33تیلغا 21/7/33 .29

 کرمانشاه ی،دانشگاه علوم پزشک یکارگاه دانش پژوه :2/9/33 .25

 مشهد مقدس کشور در یعلوم پزشک یدانشگاهها یعلم ئتیاعضاء ه  ژهیو  طرح معرفتدوره  نی:سوم 5/5/33تیلغا: 433//11 .23
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 یکیو منابع الکترون یاطالعات یبا بانکها ییآشنا ی:کارگاه آموزش 11/3/33 .23

 در خارج از کشور یسیمقاالت انگل ی:کارگاه نحوه ارائه شفاه23/21/33تیلغا 25/21/33 .23

 

 شاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  Spss: کارگاه دو روزه آشنایی با روشهای آماری  1/21/2735لغایت  71/22/2735 .21

 : کارگاه دو روزه روشهای یاددهی و یادگیری در عرصه بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  23/3/2735لغایت  23/3/2735 .11

: کارگاه دو روزه آموزش اساتید مشاور و دبیران ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهها و دانشـکده هـای    1/1/2739لغایت  2/1/2739 .12

 زشکی کرمانشاه علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پ

 نویسی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   CV: کارگاه یک روزه  9/22/2739 .11

: کارگاه یک روزه ، نحوه ارائه پوستر به زبان انگلیسی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بـا همکـاری دانشـگاه علـوم     2739/ 5/22 .17

  پزشکی شهید بشهتی

: کارگاه یک روزه ترجمه متون انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکـاری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید       3/22/2739 .19

 بهشتی 

 : کارگاه طراحی سوال و ارزشیابی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 11/21/2737لغایت  21/21/37 .15

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  Spssاری با استفاده از نرم افزار : کارگاه آموزشی روش های آم 5/3/2732لغایت  9/3/2732   .13

دانشـگاه علـوم     Power Point – PDF: کارگاه یک روزه فن آوری و کاربرد نظام چند رسـانه ای در آموزشـی   11/3/2731 .13

 پزشکی کرمانشاه 

ن انگلیسـی دانشـگاه علـوم پزشـکی     : کارگاه دو روزه نگارش ارائه مقاالت  پزشکی به زبا 21/1/2732لغایت  22/1/2732 .13

 کرمانشاه 

 : کارگاه آموزشی تاالسمی بنیاد امور بیماریهای خاص با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 21/5/2731 .11

 : کارگاه دو روزه ، آموزش مهارتهای بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 11/21/2731لغایت  12/21/2731  .71

 : کارگاه سه روزه افرایش آگاهی مدیریت جامع کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  27/3/2731لغایت  22/3/2731 .72

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  –: کارگاه سه روزه احیاء نوزاد  5/3/2733لغایت  7/3/2733 .71

ارت بهداشـت درمـان و   : کارگاه دو روزه پرستار و اقتصاد بهداشت ، دفتر امور پرسـتاری وز  2733/ / 13لغایت  13/5/2733 .77

 آموزش پزشکی 

 : کارگاه دو روزه نگارش و ارائه مقاالت پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  3/1/2733لغایت  5/1/2733 .79

 : کارگاه آموزشی روش تحقیق ، دوره تکمیلی ، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  21/7/2733 .75

: کارگاه آموزشی روش تحقیق ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری وزارت بهداشت  13/1/2733لغایت  11/1/2735 .73

 ، درمان و آموزش پزشکی 

: کارگاه مقدماتی روش تدریس ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بـا همکـاری دانشـگاه علـوم      27/7/2735لغایت  21/7/2735 .73

 پزشکی شهید بهشتی

 تـدریس در بـازآمـوزیهـا: 

 : بازآموزی مراقبت های پرستاری حین شیمی درمانی  13/9/2733 .2

 :پیشگیری و حفاظت حین کار برای پرستاران 23/1/2737لغایت  23/1/2737 .1

 :کارگاه حفاظت و پیشگیری از صدمات حین کار 15/22/2739لغایت  13/22/2739 .7

 :بازآموزی مراقبت های پرستاری در اورژانس 1/5/2739لغایت  21/5/2739 .9

 :بازآموزی روش های کنترل درد 11/3/2739 .5

 له با استرسب:بازآموزی یک روزه مقا 23/7/2735 .3

 : کنفرانس یک روزه اورژانس اطفال7/22/33 .3

 : کنفرانس یک روزه اورژانس اطفال 13/21/33 .3
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 :باز آموزی یک روزه ایدز جهت دانشجویان 3/21/33و 19/22/33 .1

 اریخونریزی های دوران بارد :باز آموزی33دی ماه  .21

 :کنفرانس اورژانس های زنان در مامایی 12/3/33 .22

 ومراقبت های مربوطه کنفرانس یک روزه اورژانس اطفال: 21/1/33 .21

 : کنفرانس اورژانس های زنان در مامایی25/22/33 .27

 : باز آموزی پرستاری و قانون3/21/31 .29

 : باز آموزی پرستاری و قانون 11/21/31 .25

 اورژانس اطفال ستاری درمراقبت های پر  یباز آموز :22/3/11 .23

 یدرمان یکاردر پرسنل بهداشت نیح یسترس شغل:ا7/712 .23

 یدرمان یکاردر پرسنل بهداشت نیح یاسترس شغل :11/3/12 .23

 : دیابت ومراقبت های مربوطه29/3/12 .21

 دراورژانس اطفال یپرستار یمراقبت ها :11/3/12 .11

 

 

 

 گـواهـی ارائـه مقـالـه :
اسفند  29-21همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های سالمت -ان ،چالشها و راهکار هاخستگی مفرط و عملکرد کادر درم .2

 )نفر سوم(2717ماه سال  

دانشگاه غلوم پزشکی -2712همایش سراسری سالمت سالمندان -طالعات انجام شده در زمینه وضعیت سالمت سالمندانبرم یمرور .1

 کرمانشاه)نفر دوم(

سالمت سالمندان  یسراسر شیهما _سعه در ایران،پیش درآمدی بر سیاست های رشد جمعیتیبررسی چالش های بهداشت وتو .7

 کرمانشاه)نفر دوم( یدانشگاه غلوم پزشک-2712

 (اولکرمانشاه)نفر  یدانشگاه غلوم پزشک-2712سالمت سالمندان  یسراسر شیهما -ئ رفتار با سالمندانسو .9

 

همایش کشوری مراقبت  -نوزادان بر اساس استاندارد های جهانی ت های ویژهاهمیت تدوین استانداردهای کشوری در بخش مراقب .5

 )نفر دوم(2711های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک ژهیو یمراقبت ها یکشور شیهما -ی بر نوزادان بخش های مراقبت ویژه نوزادانصوت یاثرات آلودگ .3

 (اول)نفر 2711

-همایش رویکردهای نوین در ارتقاءسالمت جوانان)با تاکید بر مراقبت های پرستاری و مامایی -اینترنت در دانشجویاناعتیاد به  .3

 )نفر دوم(2711دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

8. Refused in reporting medication errors from the viewpoints of nursing students in 
Kermanshah university of medical sciences, Timareh T. Abasi P Iranfar S. AMEE 
2011,27-31, August, Vienna Austria 

9. Survey prevalence and type of medication error s of nursing students in Kermanshah 
university of medical science.  Abasi  P. Timareh M. Iranfar S. AMEE 2011,27-31, 
August, Vienna Austria 

همایش رویکردهای نوین در ارتقاءسالمت جوانان)با  -بررسی عوامل بازدارنده فعالیت ورزشی در دانشجویان پرستاری و مامایی .21

 )نفر اول(2711دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -تاکید بر مراقبت های پرستاری و مامایی

و  یپرستار یبر مراقبت ها دیاءسالمت جوانان)با تاکدر ارتق نینو یکردهایرو شیهما -یپرستار انیدانشجو یزندگ تیفیک یبررس .22

 )نفر دوم(2711کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک-ییماما
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همایش رویکردهای نوین در ارتقاءسالمت  -آگاهی و نگرش زنان جوان در مورد روش های اورژانسی پیشگیری از بارداری .21

 )نفر اول(2711علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه-جوانان)با تاکید بر مراقبت های پرستاری و مامایی

مقایسه میزان سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی با دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه رازی شهر  .27

-همایش رویکردهای نوین در ارتقاءسالمت جوانان)با تاکید بر مراقبت های پرستاری و مامایی- 2711-کرمانشاه در سال 

 )نفر دوم(2711انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه د

 

 یدانشگاه علوم پزشک-ییو ماما یپرستار یبر مراقبت ها دیدر ارتقاءسالمت جوانان)با تاک نینو یکردهایرو شیهما-یو باردار وگای .29

 (چهارم)نفر2711کرمانشاه 

 دیدر ارتقاءسالمت جوانان)با تاک نینو یکردهایرو شیهما-کرمانشاه یی،ماما یدانشکده پرستار ییماما انیدر دانشجو یزندگ تیفیک .25

 ()نفر چهارم2711کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک-ییو ماما یپرستار یبر مراقبت ها

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد)نفر دوم(– 2711همایش آموزش پزشکی مشهد -شیوع خطا های دارویی در دانشجویان پرستاری .23

دانشگاه علوم پزشکی – 2711همایش آموزش پزشکی مشهد  -گاه دانشجویان پرستارعلل عدم گزارش خطاهای دارویی از دید .23

 مشهد)نفر اول(

 -دومین همایش ملی استاندارد،توسعه وسالمت –کاربرداستانداردها با استفاده از فناوری اطالعات در پیشگیری از خطاهای دارویی  .23

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده – 2731اسفند  21-21

 

اسفند  21-21 -دومین همایش ملی استاندارد،توسعه وسالمت -استاندارد های جدید رشد کودکان در سازمان جهانی بهداشت .21

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده بهداشت – 2731

اسفند  21-21 -متهمایش ملی استاندارد،توسعه وسال دومین -رضایت مادران از مراقبت های بیمارستانی در بخش کودکان  .11

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده بهداشت)نفر دوم( – 2731

دومین  -بررسی آگاهی و نگرش پرستاران بخش اطفال در مورد استانداردهای بخش اطفال در مورد استانداردهای سوءرفتار با کودک .12

 پزشکی کرمانشاه، دانشکده بهداشت)نفر دوم(دانشگاه علوم  – 2731اسفند  21-21 -همایش ملی استاندارد،توسعه وسالمت

بیمارستان -چهارمین همایش کشوری بیمارستان امروز -بررسی میزان و نوع خطا در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی کرمانشاه .11

 مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی امام رضا )ع( کرمانشاه– 2731اسفند  7-5-حاکمیت بالینی وتوسعه نظام سالمت-فردا

حاکمیت -بیمارستان فردا-چهارمین همایش کشوری بیمارستان امروز -میزان رضایت مادران از مراقبت پرستاری در بخش اطفال .17

 )نفر دوم(-مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی امام رضا )ع( کرمانشاه– 2731اسفند  7-5-بالینی وتوسعه نظام سالمت

 

راجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع(کرمانشاه به عنوان گامی در تعیین بررسی مبتنی بر شواهد مسمومیت ها در کودکان م- .19

-حاکمیت بالینی وتوسعه نظام سالمت-بیمارستان فردا-چهارمین همایش کشوری بیمارستان امروز-راهکارهای پیشگیرانه بومی

 )نفر دوم(-مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی امام رضا )ع( کرمانشاه– 2731اسفند  5-7

-سال  21لغایت 23-همایش سراسری عفونت های بیمارستانی -NICUشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی در بخش پی- .15

 نفر دوم( -دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه )پوستر 2731

همایش  -در بخش های مراقبت ویژه در کشور های در حال توسعهعفونت بیمارستانی ناشی از تجهیزات در بخش های  مراقبت - .13

 دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه )پوستر( 2731-سال  21لغایت 23-سراسری عفونت های بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی -71/3/33لغایت  13/3/33-همایش سراسری فوریتهای پزشکی-ارزیابی و اداره تروما در کودکان- .13

 نفر دوم( -کرمانشاه )پوستر

دانشگاه علوم پزشکی -71/3/33لغایت  13/3/33-ی فوریتهای پزشکیهمایش سراسر-تهویه غیر غیر تهاجمی در کودکان- .13

 کرمانشاه )پوستر(
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سومین سمینار  -2735بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات متابولیسم و غدد درون ریز کرمانشاه- .11

نشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی دا-2733اردیبهشت  23لغایت  23_سراسری ارتقائ سالمت )بیماریهای مزمن( 

 درمانی کردستان

 23لغایت  23_سومین سمینار سراسری ارتقائ سالمت )بیماریهای مزمن(  -توانبخشی در خانواده کودک مبتال به بیماری مزمن- .71

 )نفر دوم(دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان -2733اردیبهشت 

دومین -2735رستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در مورد مدیریت درد سال بررسی میزان دانش و نگرش پ .72

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – 2733اردیبهشت  7لغایت 1-کنگره کمیته های تحقیقاتی دانشجویی شبکه جنوب کشور

اسـری پـژوهش در آمـوزش پرسـتاری ، مامـایی و      اولین همایش سر –بررسی دیدگان پرستاران در مورد فرآیند آموزش به مددجو - .71

 «نفر دوم » دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  13/9/2733لغایت  13/9/2733 –پیراپزشکی 

تـاری    2735بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند مبتال به هپیرتاسیون مراجعه به مطالب پزشـکان قلـب و عـرور کرمانشـاه سـال      - .77

 «پوستر »ده پرستـاری ، مـامـایـی دانشگـاه علـوم پزشکی کردستان دانشکـ 3/1/2733لغایت  5/1/2733

ارتباطات و بهداشت روان ، دانشـگاه علـوم   « پوستر »اولین همایش سراسری تکنولوژی  -ازدواج اینترنتی و پیامدهای اجتماعی آن - .79

  1/5/2735و  2پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، 

a. اولین همایش سراسری تکنولوژی ارتباطات بهداشـت و روان دانشـگاه علـوم     -ماعی اعتیاد اینترنتی پارامترهای روانی اجت

 «پوستر»  1/5/2735و  2پزشکی درمانی اصفهان

اولـین همـایش    2735بررسی نگرش دانشجویان پرستاری ومامایئ در مورد ازدواج اینترنتی در دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه      .75

و  2باطـات و بهداشـت روان ، دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی اسـتان اصـفهان          سراسری تکنولوژی ارت

 «پوستر نفر دوم »   1/5/2735

پیوند خون بند ناف درمان جدید در بدخیمی های خونی کودکان همایش سراسری  مراقبت هـای پرسـتاری در بیماریهـای خـاص     - .73

 «پوستر نفر دوم » دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری ، مامایی ،  – 22/7/2739و21

پوستر » دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1/21/2737و2مقابله با تروما در کودکان همایش سراسری تروما و مراقبت های پرستاری  .73

 «نفر دوم 

همـایش    2737ه سـال  بررسی میزان رضایت پرستاران از مدیریت خدمات پرستاری در مراکـز آموزشـی درمـانی شـهر کرمانشـا     - .73

 «پوستر »دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  3/21/2737و5سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی ، 

دانشگاه علوم پزشکی  1/21/2737و2صدمات مغزی درسندرم مکان دادن بچه ، همایش سراسری تروما و مراقبت های پرستاری - .71

 «پوستر»کرمانشاه 

، همـایش   2737ری در مورد ارزشیابی سالیانه در بیمارسـتانهای آموزشـی و درمـانی شـهر کرمانشـاه      بررسی دیدگان پرسنل پرستا .91

 «پوستر»دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  3/21/2737و 5سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی ، 

ن همـایش پرسـتاری ویـژه    پنجمـی  NICUسیستم مراقبت های اسـتاندارد در پیشـگیری از عفونـت هـای بیمارسـتانی در بخـش       - .92

 «سخنرانی »دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ناجا  – 13/22/2737و13

بررسی مشکالت پرسنل پرستاری بخش های ویژه بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر کرمانشــاه ، پنجمیــن همــایش سـراســری      .91

 «سخنرانی »دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ناجا  – 13/22/2737و13ویژه 

مراقبت های پرستاری در دیالیز صفاقی و آموزش های الزم . همایش مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه ، دانشگاه  .97

  2731مهرماه  71و  11علوم پزشکی کرمانشاه ، 

گاه علوم پزشکی کرمانشاه مراقبت و پرستاری در پیوند کلیه کودکان . همایش مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه ، دانش .99

  2731مهرماه  71و  11، 

 

دانشگاه  71/3/2731و11پرستاری بخش ویژه و مشکالت آن ، همایش مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه در تاری   .95

 «سخنرانی »علوم پزشکی کرمانشاه 
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ار پیشگیری و کنترل عفونت هـای بیمارسـتانی در   سمین NICUسیستم مراقبت استاندارد در پیشگیری از عفونتهای بیماران در بخش  .93

 «پوستر نفر دوم»، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  3/22/2731و3تاری  

دانشـگاه علـوم    3/22/2731و3سمینار پیشگیری و کنترل عفونت هـای بیمارسـتانی در تـاری       -کنترل عفونت در بخش نوزادان  .93

 «سخنرانی »پزشکی کرمانشاه 

در  19/1/2731و11ماعی پیوند قلب در کودکان ، همایش سراسری مراقبـت هـای پرسـتاری در جراحـی تـاری       ابعاد روانی اجت .93

 «پوستر»دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه 

 «پوستر» 3/21/2731و3بررسی صفات مشخصه مادران نوزادان کم وزن مراجعه کننده به م.آ.د معتضدی کرمانشاه  .91

دانشکده پرستاری ، مامایی و  –بخشی در برنامه های مراقبت در منزل . همایش جامع پرستاری و مامایی  نقش پرستار توان .51

 2731اسفندماه  3-3پیراپزشکی . 

تازه هایی درباره خون بندناف . روش جمع آوری ونگهداری آن . همایش سراسری بهداشت و سالمت خون با تأکید بر مراقبت های  .52

 2731خردادماه  17و  11انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . پرستاری و مامایی . د

 23/23/21/2733استفاده از رژیم پرچرب در درمان بیماری صرع ، همایش سراسری پرستاری ، مامـایی در بیماریهـای اعصـاب     .51

 «پوستر»دانشگاه شاهد ، دانشکده  پرستاری ، مامایی 

در دانشـگاه علـوم    3/22/2733و5کنگـره سراسـری پرسـتای توانبخشـی     شیوه های مقابله به تنیدگی در والدین کودکـان معلـول    .57

 «پوستر»بهزیستی و توانبخشی 

دانشگاه  23/1/2733لغایت  25/1/2733هیپرتانسیون در سالمندی ، اولین کنگره سراسری سالمندی یا نگاهی تازه به سالمندان - .59

 «سخنرانی»علوم پزشکی شهید بهشتی 

 15/3/2733و19( تاالسمی با تأکید بر تشخیص و مراقبت های پرسـتاری  Lهن خوراکی )فیرپرون )درمان با داروی دفع کننده آ- .55

 «سخنرانی»دانشکده پرستاری ، مامایی وپیراپزشکی کرمانشاه 

 چـاپ مقـالـه :
نشـکده  بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی مادران کودکان هموفیلی با مشکالت تهدید کننـده سـالمت ایـن کودکـان مجلـه علمـی دا       .2

 2735پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی کرمانشاه ، سال اول ، شماره دوم زمستان 

سوسن حیدرپور، فرزانه گلبنی، فاطمه حیدرپور، مهنوش تیماره، بررسی عوامل مرتبط بـا تغيیـه انحصـاری بـا شـیر مـادر در مراکـز         .1

بهبود، سال پانزدهم، شماره سوم، مرداد و  یژوهشپ علمی فصلنامه(کوتاه گزارش) 2733 سال کرمانشاه شهر درمانی–بهداشتی 

 2711 وریشهر

پور. کیفیت  زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننـده   دریح ،سوسنییرضا ،دکترمنصوریعباس نی،پرویمیرح یماره،دکترمهرعلیمهنوش ت .7

(، فـروردین و  59پیـاپی  ) 2سال شـانزدهم، شـماره    بهبود یپژوهش ی(، فصلنامه علم2735به مرکزتحقیقات دیابت کرمانشاه)

 2712اردیبهشت 

شـهر   یدرمان یدانش ونگرش پرستاران شاغل در مراکز آموزش زانیم یصبور.بررس ژنی،بیعباس نیماره،پرویت ان،مهنوشیفاطمه حداد .9

ــد  ــورد م ــاه در م ــال  تیریکرمانش ــ  2735درد در س ــلنامه علم ــ ی،فص ــکده پ یپژوهش ــکیدانش ــماره   یراپزش ــال اول،ش س

 2731چهارم،زمستان

منتخب دانشگاه علـوم   یآموزش یمارستانیب یعفونت ها یولوژیدمیماره،اپیت ،مهنوشیعباس نیدرپور،پرویفاطمه حیدرپور، سوسن ح .5

 2731سال اول،شماره چهارم،زمستان یراپزشکیدانشکده پ یپژوهش ی، فصلنامه علم2733کرمانشاه سال  یپزشک

نفس در  و ارتباط آن با عزت یگرایش به تفکر انتقاد،فر ، مهنوش تیمارهشیرین ایران  ،ی، احمد خشایویدا سپاه ،یپروین عباس .3

 (3) 2711،27ی،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،شهریور و بالین یدوره پیش بالین یدانشجویان پزشک

رستان های آموزشی بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فعالیت ها و نقش های پرستاری در بیما ،مارهیخواه, مهنوش ت یسهراب میمر .3

 2719، 9, شماره 9دوره  یراپزشکیدر علوم پ ینیبال قاتیتحق ،2731دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال
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 طـرح هـای پـژوهشـی )مصـوب( :

 . بررسی صفات مشخصه مادران نوزادان نارس مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی معتضدی کرمانشاه 2

 «  2735ران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات متابولیسم غدد درون ریز کرمانشاه سال . بررسی کیفیت زندگی بیما1

 2733. پرستاری گروهی نی. ارزیابی درو7

 2733. بررسی آکاهی ،نگرش و عملکرد  کارکنان پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در مورد مدیریت درد سال 9

 2733زمینه فعالیت ها ونقش های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال دیدگاه پرستاران در  یبررس 5

 2711. مقایسه میزان سندرم قاعدگی دردناک دردانشجویان پرستاری مامایی با دانشجویان تربیت بدنی کرماتنشاه3

 2711ز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه . میزان رضایتمندی بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی مراک3

 

 جـوایـز :

 2733استاد نمونه سال 

 2732مربی نمونه سال 

 2711استادنمونه سال

 

 تاکنون : 2733درس تدریس شده از نیمسال دوم سال 

 پرستاری بهداشت جامعه  -2

 پرستاری بیماریهای روانی  -1

 بهداشت و بیماریهای کودکان )بهداشت خانواده ( -7

 رستاری بیماریهای روانی )پرستاری (پ -9

 بیماریهای نوزادان ) مامایی ( -5

 بیماریهای کودکان )مامایی ( -3

 ) پرستاری ( 2پرستاری کودک مربوطه -3

 ) پرستاری ( 1پرستاری کودک مربوطه  -3

 )پرستاری ( 2پرستاری بهداشت مادر و نوزادان  -1

 اری ()پرست 1پرستاری بهداشت مادر و نوزادان  -21

 اورژانس های اطفال )فوریتها( -22

 کارآموزی کودکان )پرستاری ( -22

 کارآموزی در عرصه کودکان )پرستاری ( -27

 )مامایی( ICUکارآموزی نوزادان بیمار  -23

 کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد )پرستاری ( -23

 کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی  -23

 عضویت در کمیته ها: 

 ه استعدادهای درخشان مرکز توسعه عضو کمیت .2

 دانشکده  EDOـ عضویت در کمیته های  .1

 عضو کمیته احیاء نوزاد .7
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