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 سوابق

 علمی(سال بعنوان کارمند اداری و آموزشی )غیر هیئت  71سال بعنوان عضو هیئت علمی و بیش از  71بیش از  
 سال 5مدت ه مدیر گروه پرستاری ب
 سال، 3مدت ه ب عضو شورای آموزشی

 سال، 3 مدت به پژوهشی، شورای عضو
 آموزش پزشکی عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعه

 عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 سال 2به مدت پرستاری و مامایی مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 لمللی از آمریکا، هند و انگلستانداور مجالت بین ا
 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهو  تحقیقات بالینی در علوم سالمتمجله عضو هیئت تحریریه 

 سال گذشته 6طی  دانشجو( 72)بیش از استاد راهنمای دانشجویان فوق لیسانس و دکترا 
 تاکنون 7611استاد مشاور دانشجویان فوق لیسانس از سال 

 7632پرستاری از بهمن  مدیر گروه
 سال 21مدت بیش از ه ب ، بهداشتتدریس دروس مختلف رشته پرستاری، مامایی، اطاق عمل، بیهوشی

 تدریس درس مدیریت، روش تحقیق، سمینار تحقیق، فناوری اطالعات و ...
 .ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ارتقای و اجتماعی توسعه تحقیقات مرکزعضو 

 مسئول مرکز تحقیقات جامعه محور دانشکده پرستاری و مامایی
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه HSRعضو کمیته تحقیقات 

 عناوین
 7612استاد نمونه دانشگاه سال 

 7611دانشگاه منتخب دانشجویان سال  نمونه استاد
 7611 سال دانشگاه منتخب بسیج دانشجویی نمونه استاد

 7636، 7632و  7611، 7611پژوهشگر نمونه دانشگاه سالهای 
 7613برترین مقاله ارائه شده در سمینار سراسری مایع درمانی 

 تقدیر نامه از مسئولین دانشگاه به مناسبت های مختلف 11بیش از 
 

 مقاالت چاپ شده
در مورد اموزش مداوم ، مجله  بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در مراکز اموزشی درمانی کرمانشاه. جاللی رستم -1



 .721-776صص  7616پاییز و زمستان 2علمی پژوهشی گامهای توسعه در آموزش در آموزش پزشکی شماره 
 بخش كاركنان در آن شستن نحوه و آلودگي میزان بر دست شستشوي آموزش تاثیر بررسي .خسرو توكل,رستم جاللي -2

 .11-57((:1 پیاپي) 2)4; 7613 پاییز بهبود .(7617) كرمانشاه منتخب بیمارستانهاي ویژه مراقبت

 صص تهران ،7613 تهران، قلب المللی بین کنگره در شده چاپ مقاله. دفیبریالسیون و کاردیوورژن. رستم جاللی -3
33-34. 

 بررسی دیدگاه پرستاران در مورد موانع دست شستن دربیمارستانهای کرمانشاه فصلنامه علمی پژوهشی. جاللی رستم -4
 .27-74صص  7614سال دوم شماره دوم بهار و تابستان  پژوه،پیرا

بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان کرمانشاه فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده . جاللی رستمرشیدی علی اشرف،    -5
 پرستاری کرمانشاه

بهبود  دیدگاه پرستاران در خصوص آموزش مداوم مجله علمی پژوهشیعبدالملکی، کهریزی مهوش.  ،رستم جاللی -6
 .17-51صص  7617سال دهم شماره اول بهار 

مقایسه دو معیار آپاچی دو و سه در پیش بینی مرگ و میر بیماران صدمه مغزی، مجله آنستزیولوژی و   ،رستم جاللی -7
 .7613، سال 7دوره دوم شماره  53شماره  62مراقبتهای ویژه، سال 

 رستاران از آرامش و عذاب وجدان، مجله اخالق پزشکی، سالتجارب پحسنی پرخیده، عابدسعیدی ژیال.  ،رستم جاللی -8
 . 7637 بهار 16-31صفحات  73ششم شماره 

 .7613 پائیزانفوزیون داخل استخوانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی اراک،  ،رستم جاللی -9
یدار شناسی . لعه پدتجارب پرستاران از درک وجدان پرستاری: مطا. ژیال  عابدسعیدی پرخیده، حسنی ،رستم جاللی -11

 ، جلد هشتم شماره سوم صص.7632، پائیز مجله پژوهش پرستاری
تجارب پرستاران از عوامل موثر بر انجام کار خالف وجدان . ژیال  عابدسعیدی پرخیده، حسنی ،رستم جاللی -11

 .13-37 . صص7632، دی و آبان . مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوینپرستاری: مطالعه پدیدار شناسی
زمستان ، سال اول، شماره چهارم، . نمونه گیری در تحقیقات کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمتجاللی رستم -12

  .621-671صص:، 7637
، شهبازی نازنین، بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران در جاللی رستمشریفی اعظم،  -13

 7637زمستان  26، سال ششم، شماره حقوق پزشکیفصلنامه . 7637در سال بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 
 .727-767صص:

 منظم بدنی فعالیت تأثیرحمیدرضا، صالحی شهیاد.  خلخالی،، رستم جاللیمعصومه، پاک مسلک همتیامیریان زینب، -14
 2شماره  1دوره ، فصلنامه دانش و تندرستی. کرونر عروق پس بای جراحی تحت بیماران زندگی کیفیت بر منزل در

 .7632تابستان 
، رضایی منصور، طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه درک ژیال عابدسعیدی پرخیده، حسنی ،رستم جاللی  -15

. 7632وجدان پرستاری، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه، سال هفدهم، شماره پنجم، سال 
 .452-412صص:

پاسخگویی ابزارهای کیفیت زندگی:مقاله مروری، فصلنامه دانش و وط به مروری بر مقاالت مرب، جاللی رستم -16
 .31-12صص  7636سال زمستان  1شماره  3دوره تندرستی 

، میرزائی مریم.بررسی میزان آگاهی پرسنل پزشکی بیمارستانهای آموزشی درمانی جاللی رستمسپهوند الهام،  -17

سال سی و شش، شماره ه انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه . مجل7631در سال  FOURشهرستان خرم آباد از معیار 

 .76-73صص:  7636سال  2، دوره دوم، شماره 15
. بررسی فراوانی علل  مریم میرزائی کوگانی نژاد حدیث، کرکی معصومه، ،رستم جاللی الهام، سپهوند  -18

. 7611-7613شهر خرم آباد ترومای نافذ در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر 
 .73-72صص  7613ائیز و زمستان پ 272و  21سال ششم شماره فصلنامه علمی پژوهشی افالک 

 بیماران زندگی کیفیت صالحی، مقایسه شهیاد امیریان، محمد نادری، اعظم ریگی، فاطمه ،*جاللی رستم امیریان، زینب -19

، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اهنامه علمی پژوهشی م . کرونر عروق پس بای جراحی از پس روستایی و شهری

 .225-266سال هیجدهم، شماره چهارم صص: 7636

. ، امیریان زینب، بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهجاللی رستم  -21

 . 761-761، صص: 7636 مجله تحقیقات بالینی  در علوم پزشکی، سال سوم، شماره دوم تابستان

21- Hosseini S, Jalali R, Hosseini R, Masroor R, Abdifard E, Maleki-

Jamasbi M, et al. Factors Associated with Urinary Tract Infection in 

Neonates with Prolonged Jaundice Admitted to Neonatal Intensive-Care 

Unit (NICU). J Isfahan Med Sch 2015; 33(348):1-9. 

22- Farnodi F, Amiri H, Jalali R. The Association of personality type A 



and B to type 2 diabetes mellitus in patients' referring to diabetes center, 

Kermanshah, 2014. J Clin Res Paramed Sci 2015; 4(3):188-194. 

23- Jalali R. Orem self-care model for chemical weapons war victims. 

Ebnesina - IRIAF Health Administration 2015;17(3):70-73. 
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24- Jalali R, Rezaie M. Predicting pressure ulcer risks: comparing the predictive validity of 4 
scales. Advances in Skin and Wound Care. 2005; 18(2):92-97. 

25- Jalali R, Zinolabidini F, Moradi M, Dibazar N. Bacterial contamination rate of eye drops: 
Comparison of hospital and a private outpatient center In Kermanshah-Iran. 2004. Insight; 
29(3):12-17. 
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Nutr. 2004; 13 (suppl). 
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 کنگره های داخلی

 پوسترو  سخنرانیبصورت  ارائه دهنده مقاله و سخنران مدعوبعنوان  کنگره و سمینار داخلی 55شرکت در بیش از 

 خارجیکنگره های 

 و سخنرانی بصورت مقاله دهنده ارائه ،مدعو سخنران بعنوان بین المللی سمینار و کنگره 25 از بیش در شرکت

 ا و ...آمریک ترکیه، چین، آفریقای جنوبی، اتریش، صربستان، رومانی، یونان،پوستر در کشورهای 

 شرکت در کارگاه



شرکت در کارگاههای مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی، کارگاه روش تحقیق مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته، 

، SPSS  ،Endnote  ،Reference managerمدیریت استراتژیک، برنامه ریزی درسی، روشهای نوین تدریس، 

 کارگاه دیگر 25ز و بیش اخالقیت و نوآوری، طرح درس، طرح دوره، 

 مدرس کارگاه

، برنامه ریزی مدیریت استراتژیک، ، تکمیلی مقدماتیروش تحقیق ، کارگاه  مقاله نویسیتدریس در کارگاههای 

، طرح درس، طرح دوره، پروپوزال SPSS  ،Endnote  ،Reference managerدرسی، روشهای نوین تدریس، 

،   Medical Searching ،   Evidence-based Medicine، (بار تدریس شده 21نویسی )هر کارگاه بیش از 

 .... و برنامه( 11)بیش از  بازآموزی برنامه های معاونت درمان دانشگاه

 فعالیت اجتماعی

 عضو هیئت موسس انجمن وفا )نهاد غیر دولتی( 

 مدرس داوطلب خانواده دانش آموزان


