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« کارنامه سوابق آموزشي  ،پژوهشي و اجرايي »


اطالعات شخصي
تاريخ تکميل کارنامه :
نام :معصومه
نام خانوادگي :شوهانی
آدرس محل کار ( دانشکده  ،مرکز تحقيقاتي  ،بيمارستان و غيره ) :دانشکده پیراپزشکی
شماره تلفن محل کار ( کد کشور  ،کد شهر و شماره تلفن ) 61172223880:
 آدرس منزل :
 شماره تلفن منزل ( کد کشور  ،کد شهر و شماره تلفن ) :
 شماره تلفن همراه ( موبايل ):
msh282000@gmail.com ,
 آدرس پست الکترونيکي shohani-m@medilam.ac.ir:

* مواردي که با عالمت * مشخص شده اند  ،جزو موارد اختياري هستند .



سوابق تحصيلي
الف ) تحصیالت عالیه
گرایش رشته
رشته تحصیلي
تحصیلي
داخلی  -جراحی
پرستاری
پرستاری

درجه علمي
کارشناسی ارشد

آموزش
پرستاری

دکتری

دانشگاه محل
تحصیل
علوم پزشکی
تهران
علوم پزشکی
تبريز

ب ) پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل
مقطع تحصیلي
عنوان پایان نامه ها
کارشناسی ارشد
بررسی مشکالت جسمی و روانی زنان يائسه
دکتری
فرآيند همکاری بين پرستاران



موقعیت هاي شغلي و حرفه اي
الف ) سابقه ارائه خدمات آموزشي:
مؤسسه
تدریسمحل مقطع تحصیلي

نوع فعالیت

شهر محل
تحصیل
تهران

کشور محل
تحصیل
ايران

سال فراغت از
تحصیل
3131

تبريز

ايران

3131

نام استاد یا اساتید راهنما
خانم فاطمه رسولی -پريوش حاجی اميری – دکتر محمود محمودی
دکتر وحيد زمانزاده -دکتر عليرضا ايرج پور -دکتر ليال ولی زاده

نوع درس *

عنوان درس

سال تدریس

دروس مگگگرتبط بگگگا رشگگگته 3131 - 3131
دانشگگهاه علگگوم کگگگگگگگگگگگگگگگگگاردانی  -مربگگگگگگگی حگگگگگگگق دروس
تئگگگگگگگگگگگگگگوري  ،های پرستاری و مامايی
التدريس
کارشناسی
پزشکی ايالم
دروس عملگگگي
 ،آمگگگوزش در
عرصگگگگگگگگگگگگه ،
آمگگوزش هگگاي
باليني
3131
آناتومی و فيزيولوژی
مربگگگگگگگی حگگگگگگگق دروس
سگگازمان هگگالل
التگگگگگگگگگگگگگدريس ( تئوري
احمگگگگر اسگگگگتان
دوره عمگگگگگگومی
ايالم
پايه )
* منظور از نوع درس  ،دروس تئوري  ،دروس عملي  ،تدريس در اتاق عمل  ،آموزش در عرصه  ،آمگوزش هگاي بگاليني و مگواردي از
اين قبيل است.
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ب ) سابقه ارائه خدمات حرفه اي ( مشاوره  ،همکاري و غیره )
نوع خدمت حرفه اي
آموزش

مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات
سازمان هالل احمر استان ايالم

تاریخ ارائه خدمات
ايالم

ج ) سابقه موقعیت ها و پست هاي اجرایي ( مرتبط با آموزش و تحقیقات )
سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

سوپروايزر آموزشگی نظگگگگگگارت و برنامگگگگگگه مرکگگگگگگگگز آموزشگگگگگگگگی
درمگگگگگگگگانی شگگگگگگگگهيد
مرکگگگگگگگگز آموزشگگگگگگگگی ريزی
مصطفی خمينی ايالم
درمگگگگگگگگانی شگگگگگگگگهيد
مصطفی خمينی ايالم
مسگگگئول رشگگگته اتگگگاق نظگگگگگگارت و برنامگگگگگگه دانشکده پيراپزشکی
ريزی
عمل
مسگگگگگگگگگگگئول رشگگگگگگگگگگگته نظگگگگگگارت و برنامگگگگگگه دانشکده پيراپزشکی
ريزی
هوشبری
دانشکده پيراپزشکی
عضگگگگگگگگگو شگگگگگگگگگورای
آموزشی
دانشکده پيراپزشکی
عضگگگگگگگگگو شگگگگگگگگگورای
پژوهشی
دانشگگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگگوم
عضگگگگگگگگگو شگگگگگگگگگورای
پزشکی ايالم
پگگژوهش در آمگگوزش
دانشهاه
دانشگگکده پرسگگتاری و
مدير گروه پرستاری نظارت و برنامه
مامايی
ريزی
دانشگگکده پرسگگتاری و
مگگگگگگگدير تحصگگگگگگگيالت نظارت و برنامه
مامايی
تکميلگگگگگگگی دانشگگگگگگگکده ريزی
پرستاری و مامايی
دانشگگکده پرسگگتاری و
مسگگگگگگئول کگگگگگگارگروه نظارت و برنامه
مامايی
توسگگگعه برنامگگگه هگگگای ريزی
ميان رشته ای

نام  ،رتبه علمي و رشته تحصیلي
مسئول مافوق
رياست مرکز

تاریخ
لغایت
از
1388
1384

رياست دانشکده

3133

رياست دانشکده

3131

رياست دانشکده

معاون آموزشی تحقيقات و فناوری

3133
3131
3133
3131
3133

رياست دانشهاه علوم پزشکی ايالم

3131

تا کنون

رياست دانشکده

3131

تا کنون

رياست دانشکده

3131

تا کنون

رياست دانشکده

د ) سابقه فعالیت و پست هاي اجرایي ( غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات )
عنوان سمت
سوپروايزر بالينی مرکز آموزشی
درمانی شهيد مصطفی خمينی ايالم

مافوق
رياست مرکز

وظیفه

عضو سگازمان بسگيج جامعگه پزشگکی و مدير برنامه ريزی و مالی
شگگگورای کگگگانون بسگگگيج جامعگگگه پزشگگگکی
مرکز آموزشی درمانی شهيد مصگطفی
خمينی ايالم
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تاریخ
- 3133
3131

مکان فعالیت
مرکز آموزشی
درمانی شهيد
مصطفی خمينی
ايالم
مرکگگگگگگگز آموزشگگگگگگگی مگگگگگگدير سگگگگگگازمان - 3133
درمگگگگگگگانی شگگگگگگگهيد بسگگگگگگگيج جامعگگگگگگگه 3131
مصگگگگگگطفی خمينگگگگگگی پزشکی استان
ايالم



تشویق ها ،جوایز و تقدیرها

عنوان
تقدير نامه و جايزه دانشجوی رتبه اول

محل دریافت
علت دریافت
فارغ التحصيل رتبه اول مقطع دانشگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگوم
پزشکی ايالم
کارشناسی

تقدير نامه و جايزه دانشجوی رتبه اول

فارغ التحصيل رتبه اول مقطع دانشگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگوم
پزشکی تهران
کارشناسی ارشد

تقدير نامه و جايزه دانشجوی رتبه اول

فارغ التحصيل رتبه اول مقطع دانشگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگوم
پزشکی تبريز
دکتری

دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم
پرستار نمونه استان
تقدير نامه و جايزه پرستار نمونه
پزشکی ايالم
دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم
پرستار نمونه استان
تقدير نامه و جايزه پرستار نمونه
پزشکی ايالم
وزارت بهداشگگگگگگگگت،
پرستار نمونه کشور
تقدير نامه و جايزه پرستار نمونه
درمگگگگان و آمگگگگوزش
پزشکی
پرسگگتار نمونگگه اسگگتان -منتخگگب دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم
تقدير نامه و جايزه پرستار نمونه
پزشکی ايالم
سازمان نظام پرستاری
دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم
تقگگگدير نامگگگه و جگگگايزه پژوهشگگگهر برتگگگر پژوهشهر برتر
پزشکی ايالم
حوزه معاونت درمان
تقگگگدير نامگگگه و جگگگايزه پژوهشگگگهر برتگگگر پژوهشهر برتر
حوزه معاونت درمان
تقديرنامه و تنديس پايان نامه برتگر مقطگع پايان نامه برتر مقطع دکتری
دکتری
زن نمونه
تقدير نامه و جايزه زن نمونه
تقگگگگدير نامگگگگه و جگگگگايزه کارمنگگگگد نمونگگگگه پرستار نمونه
منتخگگب اداره بهداشگگت  ،درمگگان و امگگور
بيمه امداد استان
تقگگگگدير نامگگگگه و جگگگگايزه کارمنگگگگد نمونگگگگه پرستار نمونه
منتخگگب اداره بهداشگگت  ،درمگگان و امگگور
بيمه امداد استان
همکگگگاری و جگگگديت در امگگگور
تقدير نامه
محوله
همکگگگاری و جگگگديت در امگگگور
تقدير نامه
محوله

تاریخ دریافت
مقام اعطا کننده
رياسگگگت دانشگگگکده 3111
پرسگگگگگگگگگگگگگگگگتاری و
مامايی
رياسگگگت دانشگگگکده 3131
پرسگگگگگگگگگگگگگگگگتاری و
مامايی
رياسگگگت دانشگگگکده 3131
پرسگگگگگگگگگگگگگگگگتاری و
مامايی
3131
رياست دانشهاه
رياست دانشهاه

3131

وزيگگگر بهداشگگگت 3131 ،
درمگگان و آمگگوزش
پزشکی
3131
رياست دانشهاه

معگگگاون آموزشگگگی 3131
تحقيقگگگگگگگگگگگگگگگگگگگات و
فناوری
دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم معگگگاون آموزشگگگی 3133
تحقيقگگگگگگگگگگگگگگگگگگگات و
پزشکی ايالم
فناوری
3131
تهران
فرمانگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگداری فرمانگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگدار 3131
شهرستان ايالم
شهرستان ايالم
3131
اداره کگگگگگگگل کميتگگگگگگگه مدير کل
امداد استان ايالم
اداره کگگگگگگگل کميتگگگگگگگه
امداد استان ايالم

مدير کل

3131

دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم معاونت بهداشگتی 3113
دانشهاه
پزشکی ايالم
دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم معاونت آموزشی – 3113
دانشگگگگگگگگگگگگگگگگگگگهاه – - 3131
پزشکی ايالم
دانشکده پرستاری 3131
و مامايی
تقگگگگگدير نامگگگگگه هگگگگگای متعگگگگگدد ازرياسگگگگگت همکگگگاری و جگگگديت در امگگگور دانشگگگگگگگگگهاه علگگگگگگگگگوم رياسگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگت 3133-3111
بيمارسگگگتان شگگگهيد
پزشکی ايالم
محوله
بيمارستان
مصطفی خمينی



عضویت در انجمن ها و مجامع علمي
نام مجمع

سازمان نظام پرستاری ايران
انجمن علمی پرستاری ايران

نوع همکاري و سمت
عضو
عضو

محل فعالیت مجمع
دانشهاه علوم پزشکی تهران
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مدت عضویت
لغایت
از
کنون
3131
کنون
3131



عضویت در کمیته ها و شورا ها

کميته شورای برنامه ريزی بانوان دانشهاه

نوع همکاري با
کمیته یا شورا
عضگگگگگگگو و نماينگگگگگگگده
بيمارستان
دبير کميته

کميته کنترل عفونت

عضو

کميته ترويج تغذيه با شير مادر

عضو

کميته مدارک پزشکی بيمارستان

عضو

کميته بيمارستانی آموزش

عضو

کميته خطاهای پزشکی بيمارستان

دبير کميته

کميته مرکزی رتبه بندی آموزشی دانشهاه

عضو

نام کمیته یا شورا

کميته نظارت و ارزشيابی بيمارستان

کميتگگگگه پژوهشگگگگی گگگگگروه پرسگگگگتاری دانشگگگگکده عضو
پرستاری و مامايی ايالم
عضو
گروه کد 33
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مکان یا سازمان مربوطه
دانشهاه علوم پزشکی ايالم

مدت فعالیت
لغایت
از
3131
3131

دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی
دانشهاه علگوم پزشگکی ايگالم – مرکگز 3133
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
دانشکده پرستاری و مامايی
دانشگگگگگهاه علگگگگگگوم پزشگگگگگگکی ايگگگگگگالم – 3131
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی

3133
3131
3131
3131
3133
3133

3133



پروژه هاي تحقیقاتي تصویب شده
نوع فعالیت در طرح (
مجري اصلي ،مدیر
عنوان طرح
اجرایي  ،همکار ،
مشاور و غیره )
بررسی مقايسگه ای شگدت درد و عگوارس پگس مجري اصلي
از سگگگزارين بگگگا دو روش بيهوشگگگی عمگگگومی و
اسپاينال
بررسی مقايسهای رفتارهای ارتقاء سگالمت در مجري اصلي
دانشجويان گروههگای پزشگکی و غيگر پزشگکی
دانشهاههای شهر ايالم
بررسی مشکالت آموزش بالينی کارآموزی در مجري اصلي
عرصگگگگگگه از ديگگگگگگدگاه دانشگگگگگگجويان و مربيگگگگگگان
پرستاری
بررسگگی تهديگگدها و فرصگگت هگگای طگگر تحگگول مجري اصلي
سگگگالمت از ديگگگدگاه پرسگگگتاران دانشگگگهاه علگگگوم
پزشکی ايالم در سال 3131
بررسی اثگر يوگگا بگر سگالمت مگرتبط بگا کيفيگت مجري اصلي
زندگی و خستهی در بيماران مبتال بگه مولتيپگل
اسکلروزيس :يک مطالعه مرور سيستماتيک و
متاآنگگاليز مطالعگگات کارآزم گايی بگگالينی تصگگادفی
شده
نهرش پرستاران و دانشجويان پرستاری نسبت مجري اصلي
به حرفه ای شدن در مراکز آموزشی درمانی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم سال 3131
مقايسه تآثير آموزش چهره به چهره و مجري اصلي
تلهنرسينگ بر کيفيت مراقبت مراقبين
خانوادگی بيماران مبتال به سرطان
مراجعهکننده به بخش انکولوژی بيمارستان
شهيد مصطفی خمينی ايالم در سال 3131
بررسگگی ارتبگگاط سگگلنيوم و سگگرطان ريگگه :يگگک مجري اصلي
مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز
تبعگگگيس درون حرفگگگه ای در پرسگگگتاری :يگگگک مجري اصلي
مطالعه تحليل محتوی
روانسگگگنجی(روايی و پايگگگايی) مقيگگگاس نهگگگرش مجري اصلي
دانشجويان پرستاری نسبت به حرفه ای شدن
ديدگاه های پرستاران در مورد استقالل حرفه -مجري اصلي
ای در پرستاران شاغل در بيمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشهاه علوم پزشکی
ايالم3131 ،
بررسی تاثير آموزش بر ميزان خود مراقبتی مجري اصلي
بيماران نارسايی مزمن قلبی مراجعه کننده به
مرکز آموزشی ،درمانی شهيد مصطفی خمينی
شهر ايالم در سال 3131
بررسگگی ت گ ثير برنامگگه آموزشگگی بگگر رفتارهگگای مجري اصلي
خگگگگگودمراقبتی بيمگگگگگاران کانديگگگگگد آنژيگگگگگوگرافی
کرونگگری مراجعگگه کننگگگده بگگه بيمارسگگتان امگگگام
حسين (ع) مهران
بررسی ميزان استرس و فاکتورهگای مگوثر بگر مجری
آن در کارکنان اتاق عمل
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وضعیت
فعلي طرح

طول مدت
طرح

پايان يافته

يک سال

پايان يافته

يک سال

پايان يافته

يک سال

پايان نيافته

يک سال

پايان نيافته

يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان يافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پيراپزشکی

يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان نيافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی

يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان نيافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان يافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان نيافته
ايگگگگگگگگگگگالم –دانشگگگگگگگگگگگکده
پيراپزشکی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان يافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پيراپزشکی

يک سال

مؤسسه محل پژوهش
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پزشکی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پزشکی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی
ايالم – مرکز مطالعگات
و توسگگگگگگگگگعه آمگگگگگگگگگوزش
پزشکی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی

يک سال
يک سال
يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان نيافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پرستاری و مامايی

يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان يافته
ايالم –

يک سال

دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی پايان يافته
ايگگگگگگگگگگالم – دانشگگگگگگگگگگکده
پيراپزشکی

يکسال



بودجه هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراکز ( گرنت)

منبع ارائه دهنده بودجه


شماره گرنت

عنوان گرنت

بودجه گرنت

سمت

مدت زمان

پایان نامه هاي سرپرستي شده یا مشاوره شده

دوره تحصیلي ارائه
عنوان پایان نامه
پایان نامه
درک دانشگگگگگگجويان پرسگگگگگگتاری از رفتارهگگگگگگای کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی تبريز
پرستاری
مراقبتی مربيان بالينی در مورد آنان
بررسگگی ت گ ثير برنامگگه آموزشگگی بگگر رفتارهگگای کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
خگگگگگودمراقبتی بيمگگگگگاران کانديگگگگگد آنژيگگگگگوگرافی پرستاری
کرونگگری مراجعگگه کننگگده بگگه بيمارسگگتان امگگام
حسين (ع) مهران
مقايسگگگگه تگگگگآثير آمگگگگوزش چهگگگگره بگگگگه چهگگگگره و کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
تله نرسگگگگگينگ بگگگگگر کيفيگگگگگت مراقبگگگگگت مگگگگگراقبين پرستاری
خگگگگگگانوادگی بيمگگگگگگاران مبگگگگگگتال بگگگگگگه سگگگگگگرطان
مراجعهکننگگده بگگه بخگگش انکولگگوژی بيمارسگگتان
شهيد مصطفی خمينی ايالم در سال 3131
کارآزمايی بالينی تاثير طب سوزنی نقطگه  P6کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
بگگر تهگگوع و اسگگتفراغ در بيمگگاران تحگگت عمگگل پرستاری
جراحگگگگگگی آپانديسگگگگگگيت ،مراجعگگگگگگه کننگگگگگگده بگگگگگگه
بيمارستان امام خمينی(ره) شهر ايگالم در سگال
3131
بررسی تآثير روشهای مقابله با استرس بر کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
سالمت عمومی بيماران پس از  MIبستری پرستاری
بيمارستان شهيد مصطفی خمينی (ره) دانشهاه
علوم پزشکی ايالم در سال 3131

محل انجام پایان نامه

ت گ ثير برنامگگه خگگودمراقبتی اورم بگگر تبعيگگت از کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
درمگگان سگگالمندان مبگگتال بگگه ديابگگت نگگوع دو در پرستاری
شهر ايالم در سال 3131
کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
بررسي تاثير اموزش به روش همتا بر
پرستاری
رعايت بهداشت دست و بكارگيري احتياطات
استاندارد در دانشجويان سال اول پرستاري
دانشهاه علوم پزشكي ايالم در سال ٦٩٣١
تگاثير ايروبيگگک و سگگن افگراد بگگر درک سگگالمت کارشناسگگگگگگگگی ارشگگگگگگگگگد علوم پزشکی ايالم
پرستاری
جسمانی ،روانی و اجتماعی سالمندان
علوم پزشکی ايالم
کارشناسی اتاق عمل
بررسی استرس در کارکنان اتاق عمل

6

سمت در
پایان نامه
استاد مشاور

تاریخ دفاع از
پایان نامه
3131

استاد راهنما

3131

استاد راهنما

3131

استاد راهنما

3131

استاد راهنما

3131

استاد مشاور

3131

استاد راهنما

3131

استاد راهنما

3131

استاد راهنما

3131



سخنراني در هم اندیشي  ،بازآموزي و غیره ( بدون ارائه مقاله)
عنوان سخنراني

عنوان هم اندیشي  ،بازآموزي و غیره

حمل مصدوم

کارگاه
يکروزه حمل مصدوم

اصول ارتباط با بيماران

کارگاه آموزشی کمک بهياران

نحوه برخورد با هپاتيت B

کارگاه آموزشی هپاتيت B

اصول گزارش نويسی

کارگاه آموزشی اصول گزارش نويسی

ايمنی بيمار

کارگاه آموزشی

آشنايی با نرم افزار endnote

کارگاه آموزشی

مخاطرات شغلی

کارگاه آموزشی

نقد مقاله

کارگاه آموزشی

حاکميت بالينی
ژورنال کالب

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

اخالق در پژوهش

کارگاه آموزشی



محل برگزاري هم اندیشي ،
بازآموزي و غیره
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی ايگگالم –
بيمارسگگگگگگتان شگگگگگگهيد مصگگگگگگطفی
خمينی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی ايگگالم –
بيمارسگگگگگگتان شگگگگگگهيد مصگگگگگگطفی
خمينی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی ايگگالم –
بيمارسگگگگگگتان شگگگگگگهيد مصگگگگگگطفی
خمينی
دانشگگهاه علگگوم پزشگگکی ايگگالم –
بيمارسگگگگگگتان شگگگگگگهيد مصگگگگگگطفی
خمينی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم –

تاریخ سخنراني
3131
3131
3131
3131- 3131

داوطکذي پزستبری َ مبمبیی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم -
داوطکذي پزستبری َ مبمبیی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم -
داوطکذي پزستبری َ مبمبیی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم -
داوطکذي پزستبری َ مبمبیی

3131
3131
3131
3131
3131
3131

دانشهاه علوم پزشکی ايالم

دانشهاه علوم پزشکی ايالم -
داوطکذي پزستبری َ مبمبیی
دانشهاه علوم پزشکی ايالم –
کمیتً تحقیقبت داوطجُیی

3131

فعالیت هاي ویراستاري و همکاري با هیأت تحریریه مجالت علمي
محل انتشار مجله

نام مجله

دانشهاه علوم پزشکی ايالم
مجله علمی دانشهاه علوم پزشکی ايالم
مجلگگه پرسگگتاری سگگالمندی -دامشگگکده پرسگگتاری و مامگگايی دانشهاه علوم پزشکی ايالم
ايالم
 Journal of Basic Research in Medicalدانشهاه علوم پزشکی ايالم

نوع همکاري با مجله
داوری مقاالت
داوری مقاالت

مدت همکاري
لغایت
از
تا کنون
3131
تا کنون
3131

داوری مقاالت

3131

تا کنون

داوری مقاالت

3133

تا کنون

Sciences
 Journal of Caring Sciencesدانشگگگگگهاه علگگگگگوم پزشگگگگگکی
تبريز
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شرکت در دوره هاي مختلف ( آموزشي  ،پژوهشي و اجرایي)
نام دوره
دوره آموزشی مهارتهای هفتهانه کامپيوتر
برنامه آموزشی دارو ،اولويت اصال الهوی مصرف
برنامه آموزشی گزارش نويسی
برنامه آموزشی زايمان فيزيولوژيک
دوره آموزش سالمت و امنيت خون
برنامه آموزشی پزشک و قانون
برنامه آموزشی بيماريهای قلبی عروقی
برنامه آموزشی مسائل رايج در اطفال
برنامه آموزشی کنترل عفونتهای بيمارستانی


نوع ( سطح) دوره

شرکت در هم اندیشي ها  ،بازآموزي ها و کارگاه ها

نام هم اندیشي  ،بازآموزي  ،کارگاه و غیره
کارگاه افزايش آگاهی از مديريت جامع کيفيت
بازآموزي ترويج تغذيه با شير مادر

طول مدت دوره
 1روز
 1روز

محل برگزاري
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم

 1روز
 1روز
يک روز
 1روز
يک روز
يک روز
 1روز
يک روز
يک روز
 1روز
يک روز
 1روز
 1روز
 1روز
 1روز
 1روز
 1روز

دانشهاه علوم پزشکی تهران
دانشهاه علوم پزشکی تهران
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی تهران
دانشهاه علوم پزشکی ايالم

تاریخ برگزاري
3131
و
3131
3131
3113
3131
3133
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131

مشهد مقدس

3131

سمينار پيشهيری و کنترل عفونتهای بيمارستانی
کنفرانس منطقه ای سالمت الکترونيک
کارگاه شيوه زندگی سالم در سالمندان
کارگاه آموزشی مديريت سالمت در حوادث غير مترقبه
کارگاه آموزشی CPR
سمينار يک روزه التور
دوره باز آموزی مراقبت پرستاری در ICU
کارگاه آموزشی استقرار سيستم مديريت مبتنی بر عملکرد
کارگاه اولويت های پژوهشی
دوره باز آموزی معاينات فيزيکی
کارگاه آموزشی اسپيرومتری و بيماريهای تنفسی
پودمان اموزشی مشاغل تحقيقی و تخصصی
پودمان اموزشی مهارتهای زندگی
پودمان اموزشی مديريت بحران در حوادث غير مترقبه
دوره باز آموزی اورژانسهای داخلی
کارگاه آمار و روش تحقيق
کارگاه روش تحقيق مقدماتی
کارگاه های توانمندسازی اعضای هيات علمی دانشهاه
دوره ضيافت انديشه اسگاتيد(معرفت افزايگی و اخگالق حرفگه  1روز
ای)



محل برگزاري
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
سازمان انتقال خون استان
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم
دانشهاه علوم پزشکی ايالم

تاریخ برگزاري
3131-3131
3133
3133
3133
3133
3131
3131
3131
3131

انتشارات
الف ) کتب منتشر شده
عنوان کتاب

يائسهی

همکار /همکاران
-

نوع
کار(ترجمه،تألیف،
گردآوري ،ویرایش)
ت ليف ،گردآوري،
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ناشر
انتشارات فقه

شهر و کشور
محل نشر

سال چاپ

ايران  -قم

3133

ردیف

9

ژَروبل

سبل

ب ) مقاالت منتشر شده

ایىذکس

ػىُان

ISI

PubMed

ISI

ISI

ISI

PubMed

ISI

ISI

ISI

ISI

Journal of
Clinical and
Diagnostic
Research
Journal of
Caring
Sciences

2116 Ali Hassan pour Dehkordi, Masoumeh 1
Shohani. Nursing Instructor and
Students' Perspectives on Clinical
Education Apprenticeship Problems
2
2117 Masoumeh Shohani, Vahid Zamanzadeh.

Journal of
Clinical and
Diagnostic
Research
Iran Red
Crescent Med
J.

2118

Journal of
Clinical and
Diagnostic
Research
Electronic
Physician

2118

Journal of
Clinical and
Diagnostic
Research
Crescent
Journal of
Medical and
Biological
Sciences
International
Journal of
Preventive
Medicine

2118

Iran J Public
Health

Nurses'
Attitude
towards
Professionalization
and
Factors
Influencing It

Masoumeh Shohani, Leili Abedi, 3
Mahboobeh Rasouli. Professional
Attitude in Iranian Nursing Students

2118 Masoumeh Shohani and Hamed 4
Tavan. The Validity and Reliability of
the Constructs of Pain ManagementMeasuring Tool for Incurable Patients
Masoumeh Shohani, Mahboobeh 5
Rasouli, Ali Sahebi. The Level of
Professional Autonomy in Iranian
Nurses
2118 Masoumeh Shohani, Mahboobeh 6
Rasouli. Comparison of health
behaviors among students of Iranian
medical
and
human
sciences
universities
Masoumeh Shohani, Hamed Tavan. 7
Factors Affecting Medication Errors
from the Perspective of Nursing Staff

2118 Masoumeh Shohani, Akram Mansouri, 8
Milad Azami, Ali Soleymani, Gholamreza
Badfar.The Study of Vitamin D Status in
Population
Referred
to
Clinical
Laboratories in Ilam, West of Iran

2118 Masoumeh Shohani, Akram Mansouri, 9
Siros Norozi, Naser Parizad, Milad
Azami. Prophylaxis against Deep
Venous Thrombosis in Patients
Hospitalized in Surgical Wards in One
of the Hospitals in Iran: Based on the
American
College
of
Chest
Physician’s Protocol
2118 Masoumeh Shohani , Hamed Tavan. 10
Arbitrary Use of Insulin and Its
Consequence

11

ISI

International
Journal of
Preventive
Medicine

2118 Masoumeh Shohani, Gholamreza 11
Badfar,
Marzieh Parizad Nasirkandy, Sattar
Kaikhavani,
Shoboo
Rahmati,
Yaghoob Modmeli, Ali Soleymani,
Milad Azami. The Effect of Yoga on
Stress, Anxiety, and Depression in
Women

Scopus

Shiraz E-Med
J

2117 Masoumeh
Shohan,
Gholamreza 12
Noori,
Elham
Mohammadyari,
Aminollah
Vasigh,
Behrang
Kazeminezhad, and Hamed Tavan.
Effects of Verbal and Physical
Violence by Patient Companions on
Female Nurses and Their Health.

Scopus

Indian Journal
of Forensic
Medicine &
Toxicology

2118 Shohani Masoumeh, Mozafari Mosaye 13
b, Sayehmiri Kourosh, Amoozadeh M
onavar Hasanvand. Investigation of
Anxiety of Patients Undergoing
Coronary Angiography in Imam
Hossein Hospital of Mehran in 2016

PubMed

Journal of
Caring
Sciences

2115 Vahid Zamanzadeh, Masoumeh Shohani, 14

ISI

Arch Neurosci

2118 Reza Valizadeh, Masoumeh Shohani, 15
and Hamed Tavan. Effectiveness of
Transcranial
Direct
Current
Stimulation for the Reduction of
Symptoms in Patients with Major
Depressive Disorder Admitted to
Public, Educational, and Private
Hospitals in Ilam, Iran.

ISI

Int J Cancer
Manag

2118 Seyed Saman Talebi, Gholamreza 16
Badfar, Masoumeh Shohani, Ali
Soleymani, and Milad Azami. The
Relationship between Selenium and
Lung Cancer: An Updated Systematic
Review and Meta-Analysis

Tina
Palmeh.
Nursing
Students’
Perception
of
Instructors’
Caring
Behaviors in Tabriz University of Medical
Sciences

11

ISI

Caspian J
Intern Med

2117

ISI

Iran J Ped
Hematol Oncol

2117 Gholamreza Badfar, Marzieh Parizad 18
Nasirkandy, Masoumeh Shohani,
Akram Mansouri, Ehsan Shabani,
Shoboo Rahmati, Ali Soleymani,
Milad Azami. Prevalence of Short
Stature, Underweight and Delayed
Puberty in Iranian Patients with
Thalassemia Major: A Systematic
Review and Meta-Analysis.

ISI

EXPERT
REVIEW OF
ENDOCRINO
LOGY &
METABOLIS
M
Arch Virol

2117 Gholamreza
Badfar,
Masoumeh 19
Shohani, Akram Mansouri, Ali
Soleymani and Milad Azami. Vitamin
D status in Iranian pregnant women
and newborns: a systematic review
and meta-analysis study
2118 Gholamreza
Badfar·
Masoumeh 20
Shohani· Marzieh Parizad Nasirkandy·
Akram Mansouri· Ghobad Abangah·
Shoboo Rahmati· Sanaz Aazami· Ali
Soleymani
·
Milad
Azami.
Epidemiology of hepatitis B in
pregnant Iranian women:a systematic
review and meta‑analysis.

Int J Reprod
BioMed

2117 Marzieh Parizad Nasirkandy, Gholamreza 21

THE JOURNAL
OF MATERNALFETAL &
NEONATAL
MEDICINE

2118 Gholamreza
Badfar,
Masoumeh 22
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پُرمیزسا كهٍزي ،حجت هللا رَحي بزَجىي،
احمذ ػهي اسذي وُغببي ،ضٍزیبر صبنحي تبني.
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طبيعی
آگاهی زنان شاغل از سرطان چهگگگگگارمين کنهگگگگگره سگگگگگاالنه تهران
پستان ،عوامل خطر و سرطان های زنان ايران
اقدامات پيشهيرانه
استرس دوازدهمگگگين کنهگگگره سگگگاليانه اصفهان
ميزان
بررسی
عمل پژوهشگگی دانشگگجويان علگگوم
اتاق
کارکنان
بيمارستانهای آموزشی وابسته پزشکی
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معصگگگگگگومه شگگگگگگوهانی-
اسگگگگگگکندر فتحگگگگگگی آذر-
يسری عزيزپور

فگگگگگگگرج الگگگگگگگه ملکگگگگگگگی-
معصگگگگگگومه شگگگگگگوهانی-
معصومه عباسی
معصومه شوهانی

Milad
Azami
Gholamreza
Badfar,
Masoumeh
Shohani, Shoboo
Rahmati
معصومه شوهانی -فاطمه
شوهانی

به دانشهاه علوم پزشکی شهر
ايالم سال3133
بررسی مشکالت آموزش
بالينی کارآموزی در عرصه
از ديدگاه مربيان و دانشجويان
پرستاری دانشکده پرستاری و
مامايی دانشکده پرستاری و
مامايی ايالم در سال 3133
در
خونی
کم
شيوع
اهداکنندگان خون در پايهاه
انتقال خون ايالم در سال
3133
Iranian nurses
professionalism
behaviors

سگگگومين کنهگگگره دانشگگگجويان ايالم
علوم پزشکی غرب کشور

پوستر

3131

سگگگومين کنهگگگره دانشگگگجويان ايالم
علوم پزشکی غرب کشور

پوستر

3131

کنهره بين المللگی پرسگتاری اروميه
و حرفگگه ای شگگدن در ايگگران
و جهان

پوستر

3131

 7th Tehran Hepatitis HEPATITIS Bتهران
VACCINATION
Conference
COVERAGE AND

پوستر

3131

HEPATITIS B SURFACE
ANTIBODY IN IRANIAN
PREGNANT WOMEN: A
SYSTEMATIC REVIEW
AND META-ANALYSIS
ارتباط بين شخصيت و تغذيه دوران
کودکی

ششگگمين کنهگگره بگگين المللگگی تبريز
روانپزشگگگگگگگکی کگگگگگگگودک و
نوجوان

پوستر

3131

د ) اطالعات مربوط به نرم افزار ،لوح فشرده و غیره
نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه شده



سایر موارد ( ضمیمه کارنامه )



اعالم عالئق حرفه اي







موارد استفاده نرم افزار ،لو فشرده و غيره

تحقيق کمی
تحقيق کيفی
روش های جديد آموزشی
روايی و پايايی ابزار

افرادي که شما را مي شناسند ( معرفین )
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نام همکاران

تاريخ انتشار
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