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 آدرس ایمیل گروه  دانشکده دانشگاه نام و نام خانوادگی 

 Hoseini_amiri@yahoo.com هوشبری پیراپزشکی علوم پزشکی قم حسینی امیری  میثم

 سوابق تحصیلی

 02/81 با معدل 1391-1393از دانشگاه علوم پزشکی مشهد  )گرایش داخلی جراحی( کارشناسی ارشد آموزش پرستاری 

  71/18با معدل  1387-1391از دانشگاه علوم پزشکی یزد  هوشبریکارشناسی  

  

 کارشناسی ارشد نامهپایان

 یتاثیر تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم غیرتهاجمی بر درد و اضطراب ناشی از درد پانسمان سوختگ 

  

 اجرایی  سوابق

 (96-1395اه علوم پزشکی قم )معاون گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگ 

 کار بالینی  سوابق

 1393-49 مرتاض یزد تخصصی و فوق تخصصی بیهوشی اتاق عمل بیمارستان کارشناس 

 تدریس سوابق  

 1396-1397های پس از بیهوشی، کارشناسی پیوسته هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول مراقبت 

 1396-1397های آن، کارشناسی پیوسته اتق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول راقبتبیهوشی و م 

  1397اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی، کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول-

1396 

 های ویژه، کارشناسی پیوسته هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اصول مراقبتهای احیا قلبی ریوی و روش

 1396-1397اول 

  1396-1397کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول  –فیزیوپاتولوژی 

 1396-1397ده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول کارشناسی هوشبری، دانشک – های اداره درداصول و روش 

 ساعت(، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم،  48جراحی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ) -های داخلی آشنایی با بیماری

 1394-1395نیم سال دوم 

 ( دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال دوم س 64فیزیوپاتولوژی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری ،)1395اعت-

1394 

 ( دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال اول  64فیزیوپاتولوژی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ،)1395ساعت-

1394 



 ساعت(، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، نیم سال  23های داخلی دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل )آشنایی با بیماری

 1394-1395اول 

 ساعت(، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال اول  12) هوشبری و ناپیوسته فیزیوپاتولوژی دانشجویان کارشناسی پیوسته

1393-1394 

 1395دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال اول  ،ساعت( 43) فیزیوپاتولوژی دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری-

1394 

  1395دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال اول  ،ساعت( 34) پیوسته هوشبرینافیزیوپاتولوژی دانشجویان کارشناسی-

1394 

  هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، نیم سال  واحد( دانشجویان کارشناسی پیوسته 4، )3کارآموزی روش بیهوشی

 1391-1392دوم 

 1391-1392، دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل، دانشکده پرستاری مامایی مشهد، نیم سال اول های ویژهکارآموزی اصول مراقبت 

 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال ت(ساع 150دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ) 2روش بیهوشی کارآموزی ،

 3139-4139اول 

 ساعت(، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال  150دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ) 3کارآموزی روش بیهوشی

 3139-4139 دوم

 ( دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال دوم س 200کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ،)اعت

1393-1394 

 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال ساعت( 150دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ) 2کارآموزی روش بیهوشی ،

 1394-1395اول 

 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، نیم سال ساعت( 150)دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری  3کارآموزی روش بیهوشی ،

 1394-1395 دوم

   

 افتخارات

 کسب رتبه نخست علمی9113، شهید صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی  پیراپزشکیدانشکده  هوشبری دانش آموخته برتر دوره کارشناسی()  

 وقی یزدعضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید صد 

  1390دانشجوی نمونه دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

  1389دانشجوی نمونه دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

 

 تحقیقاتی عالیق

  های درد مزمندرد حاد و سندرمتحقیقات کمی وکیفی در رابطه با 

 بیهوشی کیفی در رابطه با مالحظاتتحقیقات کمی و 

 در رابطه با طب مکمل کیفیتحقیقات کمی و 

 سالمت و مراقبت معنوی تحقیقات کمی وکیفی در رابطه با 

  سوختگیتحقیقات کمی وکیفی در رابطه با 

 کیفی در رابطه با مراقبت و مسائل پرستاری تحقیقات کمی و 

 

 

 



 آموزشی شرکت در دوره هاي

 1395الی )ویژه نخبگان(، مرکز تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی حضرت فاطمه )س( قم دوره آموزشی، تربیتی و فرهنگی تربیت و تع 

  1389کارگاه روش تحقیق، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

  1393دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پزشکی  مقاله نویسی،کارگاه 

 کاربرد آمار و نرم افزار SPSS ،1393دانشگاه علوم پزشکی مشهدبهداشت  دانشکده مقدماتی 

 کاربرد آمار و نرم افزار SPSS ،1393دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده بهداشت  پیشرفته 

 کارگاه Plagiarism ،)1393دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پرستاری و مامایی  )سرقت ادبی 

  کارگاه پژوهشیSystematic Reviews1395ری دانشگاه علوم پزشکی قم ، معاونت تحقیقات و فناو 

  1395کارگاه مقاله نویسی انگلیسی، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1395های الگوی دین شناخت سبک زندگی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه چیستی و مولفه 

  1395مراقبت معنوی، دانشکده سالمت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم 

  1395طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1395نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم آشنایی با آئین 

 1395پزشکی قم  نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی، واحد توسعه آموزش دانشگاه علومآشنایی با آئین 

 1395های استعدادهای درخشان و بنیاد نخبگان، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم آشنایی با آیین نامه 

  1395کارگاه آموزشی داوری طرح درس، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

  1395طراحی فرایند آموزشی، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1396ارگاه کوریکولوم نویسی، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم ک 

  1396کارگاه مبانی یادگیری با رویکرد نوروساینس، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

  کارگاه استاندارد طراحی سواالتMCQ 1396، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1396ی ارتباط اثر بخش در تدریس، واحد توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه فن بیان در برقرار 

   

 مصوب تحقیقاتی طرح هاي

 

 علگوم  بررسی ارتباط نمره افسردگی پس از زایمان با سالمت معنوی و دینداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگااه

 انشگاه علوم پزشکی قم.مصوب معاونت پژوهشی د. حسینی امیری میثممجری  .1396پزشکی قم در سال 

 1396علگوم پزشگکی قگم در سگال  بررسی ارتباط شادمانی با سالمت معنوی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشااه .

 انشگاه علوم پزشکی قم.. مصوب معاونت پژوهشی دحسینی امیری میثممجری 

 مصوب معاونتت حسینی امیری میثم. مجری پانسمان بیماران مبتال به سوختای تاثیر ذکر اسالمی بر درد و اضطراب ناشی از درد .

 انشگاه علوم پزشکی قم.پژوهشی د

 حسینی امیری میثم. مجری بیقرار در بیماران تحت همودیالیزتاثیر ماساژ استروک سطحی با روغن زیتون بر شدت سندرم پای .

 انشگاه علوم پزشکی قم.مصوب معاونت پژوهشی د

 های سه میزان استرس و فرسودگی شغلی در کارکنان پیراپزشک و پرستاران محصل و غیرمحصگل شگاغل در بیمارسگتانمقای

 انشگاه علوم پزشکی قم.. مصوب معاونت پژوهشی دحسینی امیری میثممجری  دانشااه علوم پزشکی قم.

 مجتری  ه در بیماران تحت بیحسی اسپاینال.شامتاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر درد ناشی از سوراخ شدن سخت

 انشگاه علوم پزشکی قم.. مصوب معاونت پژوهشی دحسینی امیری میثم

 و همکتاران علیتاری  حسینی امیری میثممجری  .تاثیر اجرای فرآیند موازی توسعه یافته بر دانش، نارش و عملکرد سربازان چاق



 .4139ونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، مصوب شهال، زارعیان آرمین، دباغ مقدم آراسب. مصوب معا

  مظلتوم مجتری  .تاثیر تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم غیرتهاجمی بر درد و اضطراب ناشی از درد پانسمان سگوختای

مصتوب معاونتت  د، ابوترابی مرضیه.میرحسینی حمی ،منظری زهرا سادات، طاووسی سید حسنهمکاران  و حسینی امیری میثم سیدرضا و

 .9213شگاه علوم پزشکی مشهد، مصوبنپژوهشی دا

  بررسی میزان شیوع سندرم پای بیقرار و ارتباط آن با فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی بیمارستان شگهید

مصتوب معاونتت پژوهشتی  .رضتا بیتدکیدبستانی تفتی طتاهره، ، حمید میرحسینی و همکاران میثم حسینی امیری. مجری رهنمون یزد

  .1391دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مصوب 

  بررسی فراوانی افکار و اقدام به خودکشی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسگتانهای شگهید بهشگتی، مجیبیگان، شگهید

مصتوب معاونتت پژوهشتی  .میگثمحسینی امیری مهدیه ، مجیبیان ، ضار بیدکی و همکارانحمید  میرحسینیمجری  صدوقی و مرتاض.

 .1390دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مصوب 

 مجتری  های آموزشگی.بررسی ارتباط کیفیت خواب و میزان استرس شغلی در پرسنل شیفت کار مراقبتی درمانی در بیمارستان

. مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علتوم پزشتکی شتهید صتدوقی رضایی عباسو  ممیث حسینی امیریو همکاران  محمدرضا امینیانخواجه

 .1390یزد، مصوب 

   

  تحقیقاتی طرح هايداوري 

 و افسردگی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بررسی وضعیت خواب، اضطراب، استرس(ICU). 

  گل محمدی بر کیفیت خواب بیمارا رایحهبررسی تاثیر(ن بستری در بخش مراقبت ویژهICU.) 

 1396خصوص استعمال قلیان در سال  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در. 
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  شده کتاب هاي چاپ

  یزد:  .بهداشت و درمان( )مطابق با سرفصل وزارت آموزش های اداره درداصول و روش میثم.حسینی امیری  ،سید حسینمشتاقیون

 .1392، کمیته تالیف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد( مصوب) انتشارات طب گستر

   

 ها همایش مقاالت ارائه شده در 

 کشوري  )الف

 بتر یبتیترک روش به ریوی قلبی احیاء آموزش تاثیر .امیری حسینی مثمی،  طبرسی بهشته ،الحی شیوا،  قنبریان حدیث ،نصیری مرتضی 

 7-9هجدهمین همایش کشوری علتوم پزشتکی و جشتنواره آموزشتی.  .عروقی قلبی های بیماری به مبتال بیماران همراهان عملکرد و آگاهی

 تهران. پوستر. 1396اردیبهشت 

 ،موانع اجرایگی  بررسی موانع اجرایی و ارائه راهکار بمنظور تعدیلمظلوم سیدرضا، انتظاری احمد، ریحانی طیبته.  حسینی امیری میثم

همایش کشوری راهکارهتای ارتقتاء کیفیتت  های بیمارستان امام رضا )ع( مشهد.شرح وظایف تخصصی پرستار هوشبری در اتاق عمل

 . دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. پوستر1392اسفند  12-14خدمات پرستاری و مامایی. 

 ،تگاثیر تحریگک الکتریکگی مغگز بگا میرحسینی حمید.  ،نظری زهرا ساداتم، ، طاووسی سید حسنمظلوم سیدرضا حسینی امیری میثم

 15پنجمین جشنواره دانشتجویان تحصتیالت تکمیلتی.  .جریان مستقیم غیرتهاجمی بر درد و اضطراب ناشی از درد پانسمان سوختای

 . کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر1392اسفند 

 ،بررسی میزان آگاهی و اجرا شرح وظگایف پرسگتاران هوشگبری در ، فاضل اعظتم. مظلوم سیدرضایحانی طیبه، ر حسینی امیری میثم
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 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پوستر

 بررسگی آگگاهی پرسگتاران مراقبتهگای ویگزه نگوزادان از  گرز صالح مقدم امیررضا، بزی علی، زراعتی حسین.  یثم،حسینی امیری م

بهمتن  17-19. همایش توسعه نقش پرستتار. 91های تحت پوشش دانشااه علوم پزشکی مشهد سال قرارگیری نوزادان در بیمارستان

 مشهد. پوستر . دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی1391
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