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                                                                                                             1370دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه از سال   عضو هیئت علمی

  1372تا   1370امایی کرمانشاه از سال دانشکده پرستاری و م  مدیر گروه پرستاری

  1375تا     1372کرمانشاه از سال  مدیر  بیمارستان  تخصصی قلب و عروق شهید بهشتی
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 91الی 1388معاون اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی از سال   

 93الی 1391 سرپرست امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماتی کرمانشاه از سال

 1395الی اسفند  1393معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 

مرکز مطالعات  و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی

 بهداشتی درمانی کرمانشاه

 علوم پزشکی کرمانشاه  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه پژوهش در آموزشعضوکمیته  

  1395الی  1391عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال

 1395از سال  عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 فعالیت های پژوهشی:
مرکز مطالعاات و توساعه آماوزش پزشاکی دانشاگاه علاوم پزشاکی         عضو کمیته پژوهش در آموزش-1

 . کرمانشاه

ز مطالعات و توسعه آماوزش پزشاکی دانشاگاه علاوم پزشاکی      مرکعضو کمیته برنامه ریزی آموزشی -2

 کرمانشاه

 .کرمانشاه زشکیپدانشگاه علوم دانشکده پرستاری در کمیته های علمی سمینارهای سراسری  یتعضو -3

 داور مجالت علمی:-

 مشاور علمی فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه -1

علاوم پزشاکی    دانشاگاه   و اماور پژوهشای  ر دست چاا  واحاد انتشاارات    کارشناسی کتاب  های د -2

 کرمانشاه.

 

 زمینه های مورد عالقه تحقیقاتی :

 ، بیماری های مزمنقلب و عروق ، مفاهیم پرستاری، بیماری های غدد و متابولیسم

 

 هرست مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخلی  :ف

 

لمی عارزش های  احیاءسمینار ، اولین بیماران مبتال به ایدزمراقبت های پرستاری از  . خشای احمد -1

 )سخنرانی(  1368آذر    14لغایت  13، تبریز ایران پرستارانو معنوی 

، سامینار یار روزه مراقبات هاای     مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال بهه ایهدز  . خشای احمد -2

 2/12/1371دانشکده پرستاری  پرستاری در بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان،
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)کنگاره   شیوع هیرسوتیسم در دانشجویان مونث دانشگاه علهوم پزشهکی کرمانشهاه    خشای احمد . -3

اول تاا ساوم    سی و چهارمین همایش سراسری تازه پزشکی و پیراپزشکی اصفهان، مو، بیمارهای سراسری

 (1385آذر 

انجمن قلاب و عاروق    سراسری کنگره . بطنیفوق بطنی از  های آریتمیتفاوت تاکی  خشای احمد. -4

 . 1379آبان   13لغایت 10 ،ایران

تغییرات تصویر ذهنی ازخویش در خانم های حامله نخست زا در سه ماههه آخهر     . خشای احمد -5

ساال   ،، سمینار تازه های مامایی دانشگاه علوم پزشاکی کرمانشااه  زنان حامله نخست زا درسه ماهه آخر

1378 

 ،ICUکاتترهای وریدی و نقش آن در عفونتهای بیمارستانی در بخش . ، خشای احمد وربیژن صب -6

 17/10/1382لغایت  16/10، کنگره سراسری کنترل و پیشگیری از عفونتها بیمارستانی

، دانشاگاه علاوم پزشاکی     شیوه های استفاده از خون اتولوگ در اعمهال رراحهی   . خشای احمد -7

 .1380خرداد  23و22 ، کرمانشاه

، هماایش سراساری بهداشات    استفاده از اکسیژن هیپربار در درمان زخمهای مهزمن . خشای احمد -8

اسافند مااه    13لغایت 12،دومین همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامایی. .وسالمت خون کرمانشاه

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1381

، دانشاگاه  سری تروماا و مراقبتهاای پرساتاری   همایش سرا .بررسی تروما در حاملگی. خشای احمد -9

  .1383دی ماه 2-1 علوم پزشکی کرمانشاه،

، وزارت . هماایش پرساتار و جامعاه    نقش پرستار در سوانح طبیعهی و يیرطبیعهی   خشای احمد. -10

 1379مرداد 17لغایت 16،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) معاونت درمان، دفتر پرستاری(

 مشهکالت  بررسهی   .خشهای احمهد  صبور بیاژن و   ،سپاهی ویدا ،یماره  مهنوش ت ،عباسی پروین  -11

، پنجماین  آموزشهی درمهانی شههر کرمانشهاه    بیمارستان های پرسنل پرستاری بخشهای مراقبت ویژه 

 .1383 آجا  دانشگاه علوم پزشکیهمایش پرستاری ویژه ، 

دانشاکده علاوم پزشاکی.    ، س. دانشهگاه تربیهت مهدر    سمینار تازه هایی از ایهدز خشای احمد.  -12

7/2/1371 

 ،بوتهاک   . ،اجااقی شاهناز و جراحای اردشایر     خشهای احمهد   ،خاتونی علیرضا ، آستانگی سهیال-13

، دانشاگاه علاوم   ، نقش زنان در توسهعه ناهام سهالمت    .اولین همایش کشوری خطرناک یا بی خطر

   23/2/1389لغایت  1389 21/2پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 
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تهاتو و مخهاطرات   . اجاقی شهناز و فرجای اعمام  ، خشای احمد ،خاتونی علیرضا، آستانگی سهیال -14

، دانشاگاه علاوم پزشاکی و    نقش زنان در توسعه ناهام سهالمت   اولین همایش کشوری  ،ناشی از آن

   23/2/1389لغایت  1389 21/2خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 
15. The effect of training based on health belief model on the awareness and 

attitude of nursing and midwifery students in preventing cardiovascular 

diseases 

16. Critical thinking disposition and Its relationship with self-esteem in pre-

clinical and clinical medical students of Kermanshah University of Medical 

Sciences 

17. Cervical visual inspection with acetic acid as an alternative screening test 

for cervical cancer detection 

18. The relationship between test anxiety and academic performance of 

students in vital statistics course 

19. Association of academic performance with outcome expectations and its 

domains in nursing and midwifery students at kermanshah university of 

medical sciences 

20. The study of anatomical distribution of colorectal cancer in a six years 

period in Taleghani Hospital of Kermanshah 

21. The survey of cardiac rehabilitation process on the changes of body image 

quality of life in patients after coronary artery bypass graft surgery 

22. The effect of social networks on education and academic learning: an 

interventional study 

23. Factors Affecting Student Evaluation of Teacher Performance and its 

Relationship With Educational Achievement 

24. The correlation between critical thinking disposition and academic 

achievement of preclinical and clinical medical students at Kermanshah 

University of Medical Sciences 

25. The study of anatomical distribution of colorectal cancer in a six years 

period in Taleghani Hospital of Kermanshah 

26. The Relationship between Critical Thinking Disposition and Self-Esteem 

27. The effect of training based on health belief model on the awareness and 

attitude of nursing and midwifery students in preventing cardiovascular 

diseases 

28. Critical Thinking Disposition among Medical Students of Kermanshah 

University of Medical Sciences 

29. Comparison of Extra-Amniotic Normal Saline Infusion plus 

Hydrocortisone versus Prostaglandin E2 Suppository for Pregnancy 

Termination 

30. Comparison of short term maternal complications of primary elective 

caesarian section and normal vaginal delivery 
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 فهرست مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارری:  
F. Keshavarzi, T. Fakheri, A. Nankali, N. Jalilian, A. Khoshay, T. Kamari, M. 

Khoshay, THE EVALUATION OF RISK FACTORS FOR ENDOMETRIAL 

HYPERPLASIA IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING,16th 

International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology in 

Belgrade on October 11-14, 2009.  

 

 شرکت در کارگاه: گواهی

. ، مرکز مطالعات و توساعه آماوزش   (SPSS)کارگاه آشنایی با روشهای آماری با استفاده از نرم افزار -1

   6/10/1383/ لغایت 5/10پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشاکی  کارگاه آموزش ارتقاء مستمر کیفیت -2

   17/4/1377/ لغایت 13/4کرمانشاه 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشاکی دانشاگاه علاوم    کارگاه آموزش طراحی و تحلیل پرسشنامه -3

   17/4/1377/ لغایت 13/4پزشکی کرمانشاه 

، مرکز مطالعات و توسعه آماوزش پزشاکی دانشاگاه علاوم پزشاکی      کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی -4

   17/4/1377/ لغایت 15/4کرمانشاه 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشاگاه  Powerpoint ,PDFکارگاه آشنایی با نرم افزار  -5

   14/10/1384/ لغایت 13/10علوم پزشکی کرمانشاه 

دانشاگاه  ، مرکز مطالعات و توسعه آماوزش پزشاکی   اه نحوه تهیه و ارائه پوستر به زبان انگلیسیکارگ -6

  5/11/84علوم پزشکی کرمانشاه 

دانشاگاه علاوم پزشاکی کرمانشااه     ، مرکز مطالعات و توسعه آماوزش پزشاکی   . نویسی CVکارگاه  -7

4/11/84   

اولین سمینار پیوند سلول های جزیاره ای پاانکراس، مرکاز تحقیقاات غادد درون ریاز و متابولیسام         -8

 13/9/1382دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 22/9/1385، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی کارگاه اصالحات و ادغام در برنامه آموزش  -9

حقیقات غدد درون ریاز و متابولیسام دانشاگاه    ، مرکز تکنفرانس یر روزه چاقی و سندروم متابولیر-10

 12/5/1385علوم پزشکی تهران.

کنفرانس یر روزه آدنوم هیپوفیز، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشاکی   -11

 7/5/1385تهران.

 1378اردیبهشت  22لغایت  18.دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگاه روش تحقیق مقدماتی  -12
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مرکز مطالعاات و توساعه آماوزش پزشاکی دانشاگاه علاوم پزشاکی         کارگاه روش تحقیق تکمیلی، -13

 کرمانشاه ،

 1378دی  28لغایت  27 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشاگاه علاوم پزشاکی کرمانشااه      پژوهیدانش کارگاه  -14

15/7 /1388   

العات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کارگاه آموزش ارتقاء مستمر کیفیت، مرکز مط -15

    4/6/1381لغایت 3/6/81کرمانشاه 

14- Certificate of Accomplishment, Scientific Writing, A Practical 

Approach at the Endocrinology and Metabolism Research Center, 

Tehran University of Medical Sciences, from 27 December, 2003 to 28 

February 2004.  

15- The First International seminar on "Prevention, Diagnosis and 

Treatment of Osteoporosis .September 23-24, 2004.  
 

 کتاب:

. انتشارات دانشگاه علوم آشنایی با ابزار رراحی همراه با روش بستن زخمهاو سپاهی ویدا.  خشای احمد -

 1382چا  اول  –شکی کرمانشاه پز

 1386چا  احمد خشای  ، ویراستار: فن آوری اطالعات در پرستاریایمانی الهام. -2

 

 چاپ مقاله:

، رستمی مهتاب و عبادالمالکی  خشای احمدزبیری مهدی ، آمالیی خاور، رضایی منصور، الفتی مسعود ، 

از خود آموز بر دانهش پزشهکان شهرکت    . مقایسه تاثیر آموزش به روش  سخنرانی و استفاده پرواناه 

.نهمین هماایش کشاوری آماوزش پزشاکی )روشاهای ناوین در آماوزش         کننده در دوره های آموزش

پزشکی.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشاکی شاهید صادوقی یزد.ساال پاانزدهم ،شاماره پانجم،        

 1386زمستان 

 

 تحقیقات انجام شده:

 1385نث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال شیوع هیرسوتیسم در دانشجویان مو -1

  1379،تغییرات تصویر ذهنی در خانمهای حامله نخست زا در سه ماهه آخر بارداری -2

 1386،بررسی کاربرد دروس علوم پایه در دوره اینترنتی )کارآموزی( -3

  1383موزان چاق شهرستان کرمانشاهآ در دانشاختالل تحمل گلوکز بررسی شیوع  -4
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 :هادر کارگاه ها و باز آموزی ری تد

 21/1/85 معاون امور بهداشتی، پیشگیری از دیابت برنامه مدرس -1

 19/10/84، برنامه آموزش مراقبتهای پرستاری در استئوپروزیسمدرس  -2

 8/84/ 22 برنامه آموزش مراقبتهای پرستاری در اورژانسمدرس  -3

 12/12/83داروسازی(ویژه ) ی برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه امدرس  -4

 17/12/83، دانشکده پرستاری مدرس کارگاه آموزشی کمکهای اولیه -5

 30/10/81، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،اهمیت اکسیژن درمانیمدرس  -6

 17/9/1381مدرس اهمیت اکسیژن درمانی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -7

 30/8/1378لغایت  29/8، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، یفوریت ها در پرستار مدرس -8

 26/4/1378، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،مراقبتهای پرستاری حین شیمی درمانیمدرس  -9

/ 23/7، مرکااز مطالعااات و توسااعه آمااوزش پزشااکی    کنتاارل عفونتهااای بیمارسااتانی  ماادرس  -10

 24/7/1379لغایت

 26/4/1380، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قال خون و عوارض آنآشنایی با انت مدرس -11

، واحد آموزش بیمارستان حضارت معصاومه   بازآموزی فوریتهای پرستاری )تامین اجتماعی( مدرس -12

 22/9/1385،کرمانشاه)س(

 برنامه آموزش مراقبتهای پرستاری در سالمندانمدرس  -13

 رستاری در سکته مغزیبرنامه آموزشی مراقبتهای پمدرس  -14

 11/9/84برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای ویژه ) داروسازی( مدرس -15

   84  /10/9برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای ویژه )داروسازی( مدرس -16

 21/1/1385معاون امور بهداشتی مدرس دربرنامه پیشگیری از دیابت، -17

 

 «تی داخل کشورگواهینامه پایان دوره فرصت مطالعا» 
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشاکی   اندوره فرصت مطالعاتی آموزش بیمار

 31/6/1383لغایت  5/9/1382تهران 
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 :ر به مناسبتتشکر و تقدی

علاوم پزشاکی دانشاگاه     ایادز در دانشاکده   از برگزاری سمینار تازه هایی تقدیر به مناسبتتشکر و  -1

 27/2/1371مدرس از طرف رئیس دانشکده پزشکی به تاریخ تربیت 

تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کادر پرساتاری باا عناوان اهمیات      تشکر و تقدیر به مناسبت -2

اکسیژن درمانی از طرف معاونت محترم امور درمان و دارو دانشاگاه علاوم پزشاکی کرمانشااه باه تااریخ       

8/10/81 

مراقبات   بهداشت و سالمت خون با تاکیاد بار  برگزاری همایش سراسری  تشکر و تقدیر به مناسبت -3

 1380/ خرداد/23لغایت 22های پرستاری و مامایی 

به مناسبت راه اندازی بخش جراحی قلب باز،از طرف رئیس دانشگاه علوم  مناسبتتشکر و تقدیر به  -4

 پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه

شاده  شرکت فعال در برنامه ریزی و آموزش و اجرای برنامه های تادوین   تشکر و تقدیر به مناسبت -5

 مرکز مهارت ها ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه

 -صحنه ،معاونت دانشجویی برگزاری نشست علمی فرهنگی در شهرستان تشکر و تقدیر به مناسبت -6

 خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و فرهنگی

دانشگاه علوم برگزاری دوره های آموزشی کادر پرستاری . معاونت درمان  تشکر و تقدیر به مناسبت -7

 پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه

دانشگاه علاوم پزشاکی   فرماندهی حوزه بسیج دانشجویی   روز معلم از طرف لوح تقدیر به مناسبت -8

 کرمانشاه

از طرف شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خادمات درماانی    روز معلم لوح تقدیر به مناسبت -9

 بهداشتی کرمانشاه

 1389،روز معلم از طرف ریاست دانشکده پرستاری و مامایی لوح تقدیر به مناسبت-10

بسایج ساپاه   پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج ،فرماناده ناحیاه مقاومات    مناسبتتشکر و تقدیر به -11

 1/9/1384کرمانشاه، 

و توساعه   همکاری با کمیته پژوهش در آموزش مداوم، مرکاز مطالعاات   تشکر و تقدیر به مناسبت -12

   1383/ 23/1آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 27/5/1388، رئیس دانشکده پیراپزشکی ، همکاری مناسبتتشکر و تقدیر به  -13
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همکاری در برگزاری کارگاه آموزش پرستاری و دیابت،معاون بهداشاتی   ه مناسبتتشکر و تقدیر ب -14

 12/4/1384پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه،دانشگاه علوم  

 همکاری با کمیته پژوهش در برنامه ریازی آموزشای، مرکاز مطالعاات و     تشکر و تقدیر به مناسبت-15

   1380/ 12/11رمانشاه توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ک

زخم ها ، ریایس   بستنکتاب آشنایی با ابزار های جراحی و  تالیف  تقدیر به مناسبت لوح تشکر و -16

 1383.آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کرمانشاه

 1388در سال پرستاری مربی نمونه  -17


