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 سوابق تحصیلی -1

 سال دریافت کشور دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی درجه تحصیلی

 1686 ایران علوم پزشکی کردستان پرستاری کارشناسی پرستاری

کارشناس ارشد 

 پرستاری

پرستاری مراقبتهای 

 ویژه

 1631 ایران علوم پزشکی کرمانشاه

علوم پزشکی شهید بهشتی  آموزش پرستاری دکترای پرستاری

 تهران

 1631 ایران

 

 

 و علمی های تحصیلیموفقیت -2

 1683رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه )سهمیه کارمندی( در سال  -

 1682هم دوره در سال  رتبه اول دوره کارشناسی پرستاری در میان دانشجویان -

 1631در میان دانشجویان هم دوره در سال  پرستاری رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد -

mailto:A_abdi61@yahoo.com
mailto:Arabdi61@Kums.ac.ir


 1631پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  -

 

 سوابق شغلی -3

 سال 2کار در بیمارستان الزهراء گیالنغرب به عنوان پرستار بالین به مدت    -

 سال 1ینی )ره( اسالم آباد غرب به عنوان پرستار بالین به مدت کار در بیمارستان امام خم  -

 سال 3قصرشیرین به عنوان پرستار بالین به مدت  )ع( کار در بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس -

 

 فعالیت داوری برای مجالت علمی -4

 (ISCمجله آموزش پرستاری ) -

ر هند در کشو Journal of Clinical and Diagnostic Research مجله  -

(PubMed) 

 (ISIدر کشور انگلیس ) BMC medical educationمجله  -

 

 مصوب طرحهای پژوهشی -1

در عملکرد بالینی و طراحی و توسعه  "شهود"تجربه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه از بکارگیری  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطالعه تلفیقیابزار بکارگیری شهود: یک 

 بررسی ارتباط صالحیت بالینی پرستاران با سبک تصمیم گیری آنها -

 یت زندگی در بیماران مبتال به نارسایی قلبیبررسی همبستگی رفتارهای خود مراقبتی با کیف -

بررسی همبستگی عملکرد شغلی پرستاران با جو سازمانی در بیمارستاهای آموزشی وابسته به  -

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحمیلی در بررسی شیوع موارد آسیب دیدگی ناشی از انفجار مین و  -

 1638تا  1688مراجعین به بیمارستان قصرشیرین در فاصله سال های 
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بررسی میزان تاثیر برنامه ورزشی منظم بر شدت افسردگی بیماران مبتال به نارسایی انتهایی کلیه  -

 1638همودیالیز در مراکز دیالیز شهر کرمانشاه در سال تحت درمان با 

بررسی میزان وقوع و گزارش دهی آسیبهای ناشی از سوزن و اجسام نوک تیز در جراحان عضو  -

 1631هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال

صرف مواد مخدر در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد در استان کرمانشاه در بررسی علل گرایش به م -

 1638سال 

بررسی اپیدمیولوژیک موارد عقرب گزیدگی در مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستانهای  -

 1688-1683 قصرشیرین، گیالنغرب و سرپلذهاب در طی سالهای

تا  1633بررسی میزان وعلل مرگ ومیر در بیماران بستری در بیمارستان قصر شیرین از سال  -

1683 

بررسی سبک یادگیری پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا و همبستگی آن با صالحیت بالینی  -

 آنها

 

 پژوهشی -ه در مجالت علمیمقاالت چاپ شد -6

 مقاالت فارسی

بررسی آگاهی کادر پرستاری از اصول احیای قلبی ریوی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم  .1

  1631پژوهشی دانشکده پیراپزشکی، سال اول، شماره چهارم، -علمی ، فصلنامهپزشکی کرمانشاه

(ISC) 

اپزشکی، پژوهشی دانشکده پیر-، فصلنامه علمیتاثیر ورزش منظم بر افسردگی بیماران همودیالیزی  .2

 (ISC)  1631سال اول، شماره چهارم، 

-، فصلنامه علمی88-1683شیوع عقرب گزیدگی در مناطق گرمسیری ایتان کرمانشاه طی سالهای  .6

 (ISC)  1631کی، سال اول، شماره چهارم، پژوهشی دانشکده پیراپزش

میزان فراوانی و گزارشدهی موارد آسیبدیدگی با اجسام نوک تیز و برنده تیم جراحی دانشگاه علوم  .1

 (ISC) 1632، 1، شماره 21، نشریه جراحی ایران، دوره 1631پزشکی کرمانشاه در سال 
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بررسی ارتباط بین سبک تصمیم گیری عمومی و صالحیت بالینی در پرستاران شاغل در  .1

آموزش  نشریه، 1636بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 (ISC) 1636، سال 6، شماره 1دوره پرستاری، 

کنندگان به مرکز دیابت شهرستان در مراجعه 2بررسی عوامل خطرزا و عوارض بیماری دیابت نوع  .3

 1631، سال 2، شماره 2، دوره . پرستاری گروه های آسیب پذیر1638قصرشیرین در سال 

(google scholar) 

مجله سالمت جامعه، ، ار؛ تهدید جدی برای نظام سالمت: یک مطالعه مروریچالش کمبود پرست .3

 پژوهشی(-)علمی 1631، 1دوره نهم، شماره

نشریه  کنندگان به مراکز ترک اعتیاد استان کرمانشاه.علل گرایش به مصرف مواد از دیدگاه مراجعه .8

 هشی(.پژو -)علمی 1631سال  2، شماره 2پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 
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 مقاالت ارائه شده در همایشهای علمی -7

همایش سالیانه ، ارتباط بین فعالیت بدنی و چاقی با ابتالی به هیپرتروقی خوش خیم پروستات -

 )پوستر( 1638، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم  ،د روی )زینک(: هشداری برای کودکان و سالمندانکمبو -

 ، کرمانشاه )پوستر(1638، پزشکی کرمانشاه

- assessment of risk factors and complications of type2 diabetes in patients 
of Ghasreshirin diabetes center  ،تهران 1636، سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی ،

 )پوستر(

- assessment the barrier of Patients education in view point of nurses and 
general physicians ،تهران )پوستر(1636، سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی ، 

- Effect of regular exercise on depression in hemodialysis patients’ همایش بین ،

 ، اصفهان ) پوستر(2811المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
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کرد بالینی درک می کنند: یک مطالعه چگونه پرستاران ایرانی بخش مراقبت ویژه شهود را در عمل -

 ، تهران )پوستر(1631، سومین همایش بین المللی مراقبتهای ویژه، پدیدارشناسی

، سومین همایش بین پرستار شهودی در بخش مراقبتهای ویژه کیست؟ یک مطالعه پدیدارشناسی -

 ، تهران )پوستر(1631ی مراقبتهای ویژه، الملل

- Quantum leadership: management of the 21ST century, international 

conference on research in behavioral and social sciences, 2015, Istanbul- turkey 

(poster). 

- What is the decision-making style of competent nurses, , international 

conference on research in behavioral and social sciences, 2015, Istanbul- turkey 

(lecture). 
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