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:سوابق تحصیلی  

 ردیف عنوان مدرک درجه مدرک سال اخذ محل تحصیل

 1 پرستاری کارشناسی 9831 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

علوم پزشکی شیرازدانشگاه  جراحی(-پرستاری)گرایش داخلی کارشناسی ارشد 9811   2 

 

 سوابق شغلی:

 ردیف مسئولیت از سال تا سال محل خدمت

9819اسفند  بیمارستان پارس شیراز 9811مهر    1 پرستار 

اهدانشکده پرستاری مامایی کرمانش 9811اسفند   9811مهر    همکار آموزشی دانشکده پرستاری مامایی 

 کرمانشاه 
2 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )

 دانشکده پرستاری سنقر(

اسفند  تا کنون

9811 

 3 عضو هیات علمی

9811خرداد  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9811مهر    ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 سنقر و کلیایی
4 

 ) کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

سنقر پرستاری دانشکده ) 

تا کنون  خرداد  

9811 

اییریاست دانشکده پرستاری سنقر و کلی  5 

 ) کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

سنقر پرستاری دانشکده ) 

9811مهر  تا کنون  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 

 دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی
6 

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 ردیف عنوان محل 

          بهروز سلطانی                             نام و نام خانوادگی: 

       : کرمانشاه                                                 محل تولد

  سنقر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پرستاری محل خدمت

مربی عضو هیات علمی  عنوان شغلی:   

   33843484380تلفن تماس:           b_soltani@kums.ac.irآدرس الکترونیکی: 



 مطهری شهید درمانگاه

 شیراز

نترل بررسی تاثیر آموزش بر مبنای سبک ترجیحی یادگیری بر شاخص های ک

وم مراجعه متابولیک، کیفیت زندگی و توانمندی بیماران مبتال به دیابت نوع د

9819کننده به کلینیک دیابت درمانگاه شهید مطهری شیراز   

1 

 

 

کنفرانس ها: مقاالت ارائه شده در  

  تاثیر آموزش مراقبت از خود بر اساس نظریه اورم با استفاده از تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال

 9811به آسم، ششمین کنگره دو ساالنه آسم آلرژی ایران، شیراز آبان 

 9811شیراز ، مهر ، هفتمین کنفرانس میکروبیولوژی ایران، ارومیه  شهرستان در مالت تب اپیدمیولوژی 

 

 مقاالت چاپ شده:

 The Relationship Between Mindfulness and Self-Compassion with 

Perceived Pain in Migraine Patients in Ilam, 2018 

 The Effects of Reflexology on Fatigue Severity of Patients with Cancer 

 Studying organizational health dimensions in Shiraz Medical University’s 

management domain 

 Model Laying out of Effective Factors in Human Force Productivity at 

Region of Army Staff of Medical Science University of Kermanshah 

 Evaluating Effectiveness of evidence Based Decision-making Educational 

Course on Healthcare Domain Managers based Krick-Patrick Model 

 

 طرح های پژوهشی در حال اجرا: 

  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر دانش و نگرش پرستاران مراقبت های ویژه در زمینه پیشگیری از زخم

 های فشاری

 تجارب پرستاران از مدیریت درد نوزادان در بخش های مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی 
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  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه انجام معاینات فیزیکی

 کودکان

 ضعیت پرخاشگری و سالمت روان دانش آموزان دبیرستان شهرستان بررسی تاثیر مداخله مذهبی بر و

 سنقر و کلیایی

 مهارت و اهمیت معاینات فیزیکی کودکان بستری از دیدگاه پرستاران شهر -بررسی ارتباط دانش

 9811کرمانشاه در سال 

  9811بررسی وضعیت نگرش بیماران مبتال به سرطان شهر کرمانشاه نسبت به تسکین درد در سال 

 بررسی میزان اشتباهات دانشجویان پرستاری در اجرای دستورات دارویی 

  9811سرانه خوددرمانی در میان کارکنان حوزه بهداشت و درمان شهرستان سنقر در سال 

 

 دوره ها و کارگاه های گذرانده:

  9831دوره رایانه کار مقدماتی 

  9838دوره رایانه کار درجه دو 

  9831دوره رایانه کار درجه یک 

  9833اصفهان،  –گارکاه کشوری آموزش مدیران مسئول نشریات علوم پزشکی کشور 

 9831تحقیق مقدماتی و پیشرفته ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  روش 

  آشنایی کار با نرم افزار رفرنس نویسیEndNote 9831، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  9811گارکاه مقاله نویسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  گارکاهCPCR   9811مقدماتی و پیشرفته،  بیمارستان پارس شیراز 

 How to write an English paper 9819، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  9819آشنایی و اجرای نظام اعتبار بخشی در بیمارستان، بیمارستان پارس شیراز 
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  9819بیمارستان پارس شیراز   ،آشنایی و اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان 

   9819دوره آموزشی خون و فرآورده های خونی، بیمارستان پارس شیراز 

  9811دوره فلو شیپ مدیریت شبکه 

 همکاری در برگزاری کالس آموزشی/ کارگاه ها/ سمینار/کنگره

  سخنران(9819بیمارستان پارس شیراز   ،آشنایی و اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان( 

  سخنران( 9818بازآموزی تازه های مراقبت از زخم( 

 

 مهارتها:

 آشنایی مناسب به نرم افزارهای: 

SPSS, Endnote, Microsoft word, powerpoint, excel, photoshop 

 به زبان انگلیسی آشنایی 

 آشنایی نسبی به زبان عربی 

 آشنایی مناسب به ترجمه متون پزشکی انگلیسی 

 و تسلط نسبی در نقاشی رنگ روغن تسلط پیشرفته در طراحی سیاه قلم 


