
  
   مژگان   مسعودي:نام و نام خانوادگی 
  :نشانی محل کار

   دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد)پردیس(مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی لرستان  ،کمالوند;لرستان ، خرم آباد، 
  0661-6200140تلفکس محل کار 

  www.moein-1375 @ yahoo.com:پست الکترونیکی نشانی
  23/5/1344: تاریخ تولد 

  ایران: ت یمل
  متا هل: ت تاهل ی وضع
  قطعی-رسمی : ت استخدامی یوضع
  :الت یتحص

رسمی قطعی از خرداد  واستخدام 1372تا اردیبهشت 1369 استخدام رسمی آزمایشی شروع مامایی کارشناس  -
  1375 تا مرداد1372

 و مقایسه بررسی: انس یسان نامه  فوق لی عنوان پا26/1/1375 –پزشکی ایران  ،دانشگاه علوم مامائی کارشناسی ارشد-
   1374شاخصهاي رشد جسمی کودکان نو پاي شهري و روستایی خرم آباد د ر سال 

  : استاد راهنما-
  دکتر صغري نیکپور

  :غلی سوابق ش
  

ی خرم آباد، یانشکده پرستاري و مامابیمارستان شهید اکبر آبادي تهران ؛ بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد و د
  ران یدانشگاه علوم پزشکی لرستان  ، ا

   :مامایی کارشناس -1
  1372 تا اردیبهشت سال انجام خدمات درمانی درزایشگاههاي شهر خرم آباد) 1/1/1369(      الف ـاز شروع استخدام 

  
  س در دوره هاي کارشناسی پرستاري روزانه و شبانه  یتدر -ب  

    تا کنون  1372از سال 
   تا کنون1372ه از سال ی کاردانی دوره هاي روزانه و شبانیماما •
 1380 تا سال 1372وبهداشت خانواده از سال کاردانی اتاق عمل روزانه و شبانه  •
•  

  :ات علمی ی مربی ه-2
  
مادر و کودك و تنظیم خانواده ؛بیماریهاي داخلی و جراحی دربارداري و  بهداشت )2و1( بارداري و زایمان س دروسی تدر–1

 تا 1375 مامایی از سال  و کارشناسی بیماریهاي زنان ؛ تاریخ اخالق و مقررات مامایی  براي دانشجویان کاردانی) 2و1(زایمان 
  کنون

 براي دانشجویان کارشناسی پیوسته ؛جمعیت و تنظیم خانواده ) 2و1(شت مادران و نوزادان  دروس پرستاري بهداسی تدر-2
  شبانه و روزانه و ناپیوسته  

  تاکنون-1375ازسال 
   تا کنون1375درس جمعیت و تنظیم خانواده براي رشته هاي پزشکی و علوم آزمایشگاهی از سال س یتدر-3
    تا کنون1377رشته پزشکی از سال  براي دانشجویان 3 درس بهداشت سی تدر-4
  
  : کارآموزي و کار ورزي در بخشهاي -
  بارداري و زایماناحد در عرصه وکار آموزي و کارورزي -
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  بهداشت مادر و کودك و تنظیم خا نواده  کارآموزي و در عرصه -
  ي معاینات فیزیکی کار ورز-
  

  :تهای مسئول–الف                 al or work experiences                  Profession                         تجارب حرفه اي   
  
   1378 درسال دانشکدهمامایی ر گروه ی مد-
  1381ـ1378معاون آموزشی دانشکده سال  -
   تاکنون1375عضو شوراي آموزش دانشکده از -
   تاکنون1375و شوراي  پژوهش دانشکده از  عض-
دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد  دانشجویی منطقه اي غرب کشور بیماریهاي عفونی  ش سراسريیی همایر اجرای دب-

1384  
 ، همایش بهداشت خانواده 1379همایش حوادث (  عضو کمیته علمی همایشهاي سراسري دانشکده پرستاري و مامایی -

   )1386،تازه هاي پرستاري و مامائی1383، بیماریهاي مزمن 1382ورژانسهاي داخلی  ، ا1380
  1381 عضو کمیته علمی همایش سراسري بهداشت و توسعه داشکده بهداشت و پیراپزشکی خرم آباد -
   عضو کمیته اجرایی همایشهاي سراسري برگزار شده در دانشکده پرستاري و مامایی- 

  1381 خرداد 23 و 23ه علمی ،فرهنگی و هنري دانشجویان دانشگاههاي غرب کشور  عضو کمیته علمی جشنوار-
   تا کنون1375)   ترم 8هر دوره دانشجو (  استاد راهنماي دانشجویان -
  1381ـ1379 عضو کمیته پزشکی اجتماعی دانشکده -
  1381ـ1378عضو شوراي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  -
 تا 1383 فر هنگی  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ازسال مسعول پژوهشهاي -

  کنون
   تا کنون1384ی خرم آباد به نام افالك یه و علمی فصلنامه دانشکده پرستاري و ماما یریات تحری عضو ه-
  مدرس کشوري دروس جمعیت و تنظیم خانواده -
   تاکنون1385انشگاه از سال عضو کمیته آموزش ضمن خدمت د -
   تاکنون1385عضو هیئت امناءهم اندیشی اساتید  دانشگاه از سال  -
   تاکنون 1385مسئول ستاد رفاه اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال  -
   تاکنون1386سال عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه از  -
  تاکنون6/2/90ز تاریخ 1آباد  ریس دانشکده پرستاري و مامایی خرم -
  : فعالیتهاي غیر دولتی -ب

   تا کنون1380ز 1 عضو انجمن مدرسین دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
  1383ـ1382فعالیت در مر کز پژوهشهاي اعتیاد بهزیستی خرم آباد در سال 

   تا کنون1387ز 1انجمن مدرسین دانشگاه علوم پزشکی لرستان  عضو شوراي مرکزي
    :nterestsIعالئق 

  
  عالقه به امور پژوهش و آموزش- 

  عالقه به شرکت در انجمنهاي مرتبط با امور حقوقی زنان و کودکان
  اعی معالقه به  همکاري در امور فرهنگی و اجت

  عالقه به همکاري در امور جمعیتی و تنظیم خانواده
   :) Specific skills(مهارتها 

    
  )1377اخذ گواهینامه از وزارت بهداشت ودر مان و آموزش پزشکی در سال (ه مدرس کشوري جمعیت و تنظیم خانواد

  
 MSword (97 , 2000) –wide     -1                                                                                                 وتریمهارت در کامپ-

experience 
         2-      Power point                 wide experience 
        3-       Adobe Photoshop ---   experienced 
        4-       SPSS                          wide experience  
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  : مهارت در زبان

                                          Can read  and comprehend and writing and speek English    
  :سوابق پژوهشی  
  :طرحهاي پژوهشی مصوب دانشگاه  

  
درزنان یائسه ساکن شهر خرم  زنان یائسه در مورد تغییرات فیزیولوژیک دوران یائسگیهاییآگاهمیزان  بررسی •

  1376آباد درسال 
  1376ـ1376 خرم آباد ی درمانی شهر مراکز بهداشتتعین علل بار داریهاي ناخواسته در زنان مر اجعه کننده •
 عوارض زودرس بارداري در صدمات ناشی از سوانح و سو رفتار جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بررسی •

 1383-1382پزشکی قانونی و بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد 
 1384ـ1383شهر خرم آباد در سال  مثبت و مبتالیان به ایدز HIV حمایت اجتماعی خانواده از افراد بررسی •
 1386مقایسه تاثیر انتونوکس و آب گرم بر درد زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه عسلی خرم آباد  •
 13 86-1385برسی تاثیر آموزش بر پیشگیري از عوارض یائسگی در زنان در شرف یائسگی شهر خرم آباد  •
ی اجراي برنامه هاي آموزشی از دیدگاه ماماهاي شاغل در شهرهاي استان بررسی نیازهاي آموزش مداوم و چگونگ •

 1387لرستان 
 

  مقاالت چاپ شده در  مجالت معتبر
  :مقاالت چاپ شده داخل کشور  •

  
شماره سال   نام مجله   نویسندگان  عنوان مقاله  ردیف

  انتشار
بررسی ارتباط سالمت عمومی با رضایت از رشته   1

ن جدیدالورود دانشگاه تحصیلی در دانشجویا
  1378علوم پزشکی لرستان 

مژگان مسعودي 
  ماندانا ساکی

    فصلنامه طب و تزکیه
  1380تابستان 

بررسی میزان آگاهی زنان یائسه در مورد تغییرا ت   2
فیزیولوژیک دوران یائسگی دوران یائسگی در 

  زنان یائسه ساکن شهر خرم آباد

نشگاه علوم فصلنامه علمی پژوهشی دا  مژگان مسعودي
  پزشکی لرستان یافته

سال اول شماره 
اول تابستان 

1378   
بررسی تاثیر آموزش ویدیوئی بر میزان آگاهی   3

  دانشجویان دانشگاه علوم لرستان  
مژگان مسعودي 
  ماندانا ساکی

فصلنامه علمی و پژوهشی سوگند دانشگاه 
  علوم پزشکی لرستان 

 بهار 4شماره 
1381  

ی بیماران مبتال به ضایعات بررسی کیفیت زندگ  4
  نخاعی شهر خرم آباد

 فرهنگی مرکز تحقیقات –نشریه علمی   مژگان مسعودي
ومطالعات کیفیت زندگی دانشگاه تربیت 

  مدرس

شماره سوم ز 
  1383مستان

بررسی عوارض زودرس بارداري در صدمات عمدي   5
در زنان باردار مراجعه کننده به پزشکی قانونی 

  شهر خرم آباد

نشریه علمیپژوهشی مرکز تحقیقات   ان مسعوديمژگ
  دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  )سوگند ( 

 1384زمستان 
  7شماره 

 HIVبررسی حمایت اجتماعی خانواده از افراد   6
  مثبت و مبتالیان به ایدز شهر خرم آباد

مژگان مسعودي 
  علی فرهادي

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

پاییز و زمستان 
1384  

حاملگیهاي پرخطر ناشی از تروماهاي بررسی   7
جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز 

  پزشکی قانونی و مراکز دانشگاهی شهر خرم آباد

مژگان مسعودي 
  وپروین آستی 

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

  1387 بهار

سوانح ترافیکی از بررسی صدمات و عوارض ناشی   8
  در زنان واقع در سنین باروري

  مژگان مسعودي
  علی هادیزادگان

بهار وتابستان   فصلنامه علمی پژوهشی  افالك
86  

مقایسه تاثیر انتونوکس و آب گرم بر درد زایمان   9
در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه عسلی 

  خرم آباد

  مژگان مسعودي
  سهیال اکبري

 پژوهشی دانشگاه علوم فصلنامه علمی
  پزشکی لرستان یافته

  89تابستان 
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                                                                          Professional developmentتوسعه حرفه اي 
  شهاي  سراسري داخل کشورین المللی  و همایا بمقاالت ارائه شده در کنگره ه -1

   ارائه  تاریخ و محل  محل برگزاري  نام کنگره یا همایش    عنوان مقاله                               نویسندگان  ردیف
مژگان   1

  مسعودي
ی مقایسه رشد جسمی بررس

کودکان نوپاي شهري و 
  روستائی خرم آباد

سمینار سراسري سوء 
اریهاي تغذیه وبیم
  ناشی از آن

دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

  سخنرانی  1375 خرداد10

مژگان   2
  مسعودي

ثیر هم اتاقی مادر و بررسی تا
  نوزاد بر شیردهی 

سمینار ترویج تغذیه 
  با شیر مادر

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات 
بهداشتی 

  ودرمانی لرستان

خرم  1378 مرداد 14
  آباد

  سخنران

مژگان   3
  مسعودي

دانا مان
  ساکی

  B  و Cی شیوع هپاتیتبررس
 دربیماران همودیالیزي شهر

  خرم آباد
  

همایش سراسري 
بهداشت و سالمت 

  خون

دانشگاه علوم 
پزشکی 
  کرمانشاه

 1380 خرداد 23 و 22
  کرمانشاه

  سخنران

مژگان   4
  مسعودي 

عوارض ناشی از بررسی 
صدمات اتفاقی و عمدي در 

زنان باردار مراجعه کننده به 
  ارستانهاي  آموزشیمیب

  خرم آباد

تروما سمینار سراسري 
و مراقبت هاي 

  پرستاري

دانشگاه علوم 
پزشکی 
  کرمانشاه

  1383 دي ماه 2و1
  کرمانشاه

  سخنران

مژگان    5
  مسعودي

پروین 
  آستی

 علل بستري شدن زنان بررسی
مراجعه کننده به اورژانس 
 خرم بیمارستان شهداي عشایر

  آباد
  

همایش سراسري 
  حوادث

دانشگاه علوم .
  پزشکی لرستان

  1379 مهر ماه 28 و 27
   خرم آباد

  سخنران

مژگان   6
  مسعودي

پروین 
  آستی 

تعین میزان شیوع اپی زیاتومی 
و پارگی پرینه درزنان مراجعه 
کننده به زایشگاه عسلی خرم 

  آباد

همایش سراسري 
  حوادث

دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

   1379 مهر ماه 28 و 27
  خرم آباد

  پوستر

مژگان   7
  مسعودي 

ماندانا 
  ساکی

بررسی ارتباط  سالمت عمومی 
و رضایت از رشته تحصیلی در 

دانشجویان جدیدالورود 
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اولین همایش سراسري 
دانشجو وبهداشت 

  روان 

دانشگاه علوم . 
  لرستانپزشکی 

  سخنران  1377 آبان ماه 12 تا 9

مژگان   8
  مسعودي

خصهاي رشد جسمی بررسی شا
کودکان نو پاي شهري و 

  روستائی خرم آباد

یاز دهمین همایش بین 
المللی و پزشکی 
  جغرافیائی شیراز

دانشگاه علوم 
  شیرازپزشکی 

  1379 آبان ماه 10 و 9
  قزوین

  سخنرانی

مژگان   9
  مسعودي

کاستیهاي برنامه بررسی 
آموزش دروس تخصصی 

کاردانی مامائی از دیدگاه 
  دانشجویان

مایش سراسري جامع ه
  پرستاري و مامایی

دانشگاه علوم .
پزشکی 
  کرمانشاه

 1380 اسفند ماه 8 و 6
  کرمانشاه

  پوستر

مژگان   10
  مسعودي

ماندانا 

ارتباط روش مطالعه با بررسی 
در عملکرد تحصیلی 

ستاري دانشکده پردانشجویان 

ن همایش کشوري یدوم
دانشجو و بهداشت 

  یروان

دانشگاه علوم . 
  پزشکی لرستان

  1381 خرداد 1
  خرم آباد

  سخنرانی
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  ئی خرم آبادو ماما  ساکی
  

مژگان   11
  مسعودي

ماندانا 
  ساکی

آموزش ویدئویی ریبررسی تاث
آگاهی  پیشگیري از ایدز  بر

 دانشگاه علوم دردانشجویان
  لرستان

دهمین کنگره 
بیماریهاي عفونی و 
  گرمسیري ایران

انجمن 
متخصصین 
بیماریهاي 

عفونی و 
  گرمسیري

 1380 دیماه 19 تا 15 
  تهران

  سخنران

مژگان   12
  مسعودي 

علمی باز همایش    تا ثیر دیابت بر بارداري
  آموزي دیابت

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

  سخنران  1377 اسفند ماه 15

مژگان   13
  مسعودي

علمی نارسایی هماش   نارسائی حاد کلیه و بارداري
کلیه براي پرستاران و 

  حر فه هاي مرتبط

 دانشگاه علوم .
  لرستانپزشکی 

 خردادماه 19 و 18
  خرم آباد1377

  سخنرانی

مژگان   14
  مسعودي

عوارض حاملگی به دنبال بررسی
صدمات عمدي درزنان باردار 

مراجعه کننده به مرکز پزشکی 
قانونی ومراکز آموزشی شهر 

    خرم آباد

 سراسريسمینار
   بهداشت و توسعه

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

  پوستر  1380 اسفند ماه 8 و 7

مژگان   15
  مسعودي

ماندانا 
  ساکی

ی سالمت روانی همسران بررس
جانبازان ضایعات نخاعی شهر 

   ي سالمندان  خرم آباد

همایش سالمت و 
  بهداشت نظامی

  
 بقیه دانشگاه 

  عج...ا
  تهران

بهشت یارد25 و28
   تهران1381

  سخنرانی

مژگان   17
  مسعودي

 بررسی علل زجر جنینی منجر
به سزارین در زنان باردار 

مراجعه کننده به زایشگاه 
  عسلی خرم آباد

سمینار کشوري 
  اورژانسهاي داخلی

 دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

   24 و 23
 خرم 1382اردیبهشت 

  آباد

  سخنرانی

مژگان   18
  مسعودي 

بررسی عوارض زودرس بارداري 
در صدمات ناشی از سوانح و 
ار سو رفتار جسمی در زنان بارد

مراجعه کننده به مرکز پزشکی 
  قانونی ومراکز درمانی آموزشی

همایش جامع پرستاري 
  و مامایی

 دانشگاه علوم 
  اهوازپزشکی 

  1381 اسفند 12 و 11
  اهواز

  سخنرانی

مژگان   19
  مسعودي

ی عوارض بی حرکتی در  بررس
بیماران مبتال به ضایعات 
  ونخاعی شهر خرم آباد

سمینار سراسري 
  زمنبیماریهاي م

دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

 اسفند ماه 13 و 12
  خرم آباد1383

  سخنرانی

مژگان   20
  مسعودي

ی ارتباط روش مطالعه با بررس
عملکرد تحصیلی دانشجویان 

دانشکده پرستاري ومامایی 
  خرم آباد

همابش پنجمین  
ي دانشکده سراسر

پرستاري و مامایی 
   همدان

دانشگاه علوم 
  همدانپزشکی 

اسفند ماه  14 و 13
  همدان1381

  پوستر

مژگان   21
  مسعودي

بررسی کیفیت ارائه خدمات 
آموزشی به مددجویان یائسه 

   شهر خرم آباد

سراسري همایش 
  بهداشت خانواده 

  
دانشگاه علوم 

  لرستانپزشکی 

  سخنرانی  1380آبان 15 و16

مژگان   22
  مسعودي

علی 
  فرهادي

بررسی کیفیت زندگی بیماران 
نخاعی شهر مبتال به ضایعات 

  خرم آباد

اولین همایش سراسري 
  کیفیت زندگی

 تربیت دانشگاه
   مدرس تهران

  سخنرانی  1383 اسفند 10

  پوستر  1383 اسفند ماه 10دانشگاه تربیت سراسري ش یاولین همابررسی میزان حمایت اجتماعی مژگان   23
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  مسعودي
علی 

  فرهادي
  

 مثبت و HIVخانواده از افراد
  مبتالیان به ایدز شهر خرم آباد

  درس تهرانم  کیفیت زندگی

مژگان   24
  مسعودي

پروین 
  آستی

بررسی خطا هاي تشخیصی و 
مراقبتی از دیسترس جنینی در 

زنان باردار مراجعه کننده به 
 زایشگاه عسلی خرم آباد

سراسري ش ین همایاول
پیشگیري از خطاهاي 

  پزشکی

دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان

 اردیبهشت 29 و 28
1384  

  رانیسخن

مژگان   25
  مسعودي

  

خطاهاي مراقبتی اززنان بررسی 
زائو مبتال به پارگی زودرس 
کیسه آب مراجعه کننده به 
  مراکز آموزشی شهر خرم آباد

ش سراسري یهمااولین 
پیش گیري از خطاهاي 

  پزشکی

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

 اردیبهشت 29و28
1384  

  سخنرانی

مژگان   26
  مسعودي

  

وثر بر ارتباط عوامل مبررسی 
استاد و دانشجو از نظر 

دانشجویان دانشگاه علوم 
  پزشکی لرستان 

ش سراسري یهما
تازههاي پرستاري 

  ومامایی

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

  سخنرانی  1386اردیبهشت 13و12

مژگان   27
  مسعودي

  

بررسی حاملگیهاي پرخطر 
ناشی از تروماهاي جسمی در 
زنان باردار مراجعه کننده به 
مرکز پزشکی قانونی و مراکز 
  دانشگاهی شهر خرم آباد

ش سراسري یهمااولین 
  حاملگیهاي پرخطر

دانشگاه علوم 
  اصفهانپزشکی 

  سخنرانی  1385 بهمن 3و2

مژگان   28
  مسعودي

  

وشهاي پیشگیري از  ربررسی
   خطاهاي داروئی

ش یهما دومین
پیش گیري از سراسري 

  خطاهاي پزشکی

دانشگاه علوم 
  نلرستاپزشکی 

 اردیبهشت 27و26
1386  

  سخنرانی
  

مژگان   29
  مسعودي

  

 ناشی از تروماهاي بررسی
سوانح رانندگی درزنان واقع در 

-15(سنین باروري 
شهر خرم آباد در سال )ساله45

1385   

 سراسري اولین کنگره 
آسیب پیش گیري از 

ها و ارتفاءایمنی در 
   حوادث

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

  سخنرانی  1385 بهمن 4تا 2

مژگان   30
  مسعودي

  

رسیدگی به تخلفات در هیئت 
  هاي بدوي رسیدگی به شکایات 

دانشگاه علوم    همایش پرستار و قانون
  لرستانپزشکی 

  1386 بهمن 1

مژگان   31
  مسعودي

سهیال 
  اکبري

مقایسه تاثیر انتونوکس و آب 
گرم بر درد زایمان در زنان 

باردار مراجعه کننده به 
 شهر خرم آباد زایشگاه عسلی

  1386-1385در سال 

 نی کنگره بنیمده
  یهوشی بیالملل

دانشگاه علوم 
  پزشکی تبریز

  پوستر  1387 مهر 19 تا 17

32  
  
  
  
  

مژگان 
  مسعودي 

پروین 
  آستی

مقایسه اثر اسانس رازیانه وو 
مفنامیک اسید در کاهش درد 

  بعد از زایمان

هشتمین کنگره بین 
  المللی زنان و مامائی 

ه علوم دانشگا
  پزشکی ایران 

  سخنرانی  1388 آبان 18 تا 14

مژگان   33
  مسعودي

  

صدمات وعوارض ناشی از سوانح 
ترافیکی  در زنان واقع در سنین 

باروري مراجعه کننده به مرکز 
  پزشکی قانونی شهر خرم آباد

اولین کنگره سراسري 
سالمت مبتنی بر 

  شواهد

دانشگاه علوم 
  اهوازپزشکی 

   پوستر  1389  اسفند13تا 12
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مژگان  34
  مسعودي

  

آب گرم و مقایسه تاثیر
 بر درد زایمان روشهاي داروئی 

در زنان باردار مراجعه کننده به 
  زایشگاه عسلی شهر خرم آباد

 اولین کنگره سراسري
  طب سنتی

دانشگاه علوم 
  لرستانپزشکی 

  
  
  

18  
  1389آذر20تا

  

  
  

  سخنرانی

 

  : شرکت در گارگاهها
  

مجوز اداره کل   زمان برگزاري  مجري کارگاه  نوان گارگاه آموزشیع  ردیف
آموزش مداوم 

  پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان   آمار و روش تحقیق پیشرفته  1

  مرکز توسعه آموزش پزشکی(
 شهریور 12 الی 9

   خرم آباد1379
...........  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   گزارش نویسی  2
  زشکیمرکز توسعه آموزش پ(

 بهمن ماه 28 و 27
   خرم آباد1379

............  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   اخالق ،قوانین و مقررات در پرستاري و مامایی  3
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 1380 تیر ماه 6 و 5
  خرم آباد

............  

ان دانشگاه علوم پزشکی لرست  کارگاه آموزشی بهداشت و برنامه تنظیم خانواده  4
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 آبان ماه 24 و 23
   خرم آباد1380

  آ/5415/6

سمینار آشنایی با مدیریت خانه و خانواده استان   5
  لرستان

مرکز آموزش مدیریت دولتی 
  لرستان

  1380 دي ماه 23
  خرم آباد

...........  

ی لرستان دانشگاه علوم پزشک  زبان ا نگلیسی  به     وتوصیه نامهCVنحوه نگارش   6
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  آ/5214/6  1380 مهر20

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   نحوه استخراج اطالعات از متون انگلیسی  7
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  آ/845/6  1380 مهر 19

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   مدیریت جامع کیفیت  8
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 شهریور 25 الی 23
  خرم آباد 1381

  آ/2421/6

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   اینترنت  9
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 اردیبهشت 9 و 8
1381  

  آ/122/6

بررسی مسائل و مشکالت آموزش پرستاري و   10
  مامائی

  .............  1379 تیرماه 21 و 20  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ي کارگاه مدیریت آموزشی روساي دانشکده ها  11
  پرستاري و مامایی کشور

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 1381 مرداد 19 و 18
  خرم آباد

.............  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   کارگاه آموزش روش تحقیق مقد ماتی  12
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  ...........  1376 شهریور 12 تا 8

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  روش تدریس مقد ماتی  13
مرکز توسعه و آموزش (

  )پزشکی 

  .................  1376شهریور24 و 23

آموزش سرفصل و محتوي دروس جمعیت و تنظیم   14
  خانواده

وزارت بهداشت و درمان و 
  آموزش پزشکی

  1377 بهمن 7 تا 1
  تهران

...........  

15  Power point  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  رکز توسعه آموزش پزشکیم(

  ............  1384 بهمن 27

16  SPSS         دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  آ/179/6  1382 تیر ماه 9 و 8

17  EPI   آ/184/6 تیر ماه 25 و 24دانشگاه علوم پزشکی لرستان  
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   1382  مرکز توسعه آموزش پزشکی(
دانشگاه علوم پزشکی لرستان   OFISهیئت علمی بانک اطالعات جامع اعضاي   18

  مرکز توسعه آموزش پزشکی(
  ............  1383 تیر ماه 28

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   کسب مهارت در سخنرانی  19
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 دي ماه 27 و 26
1383  

............  

مرکز اطالعات و فناوري   ) کامپیوتر(واژه پرداز   20
  اه علوم پزشکی لرستاندانشگ

  7/11833/417  1384 آبان ماه 24

مرکز اطالعات و فناوري   استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها  21
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  7/11833/417  1383 آبان ماه 23

مرکز اطالعات و فناوري   مفاهیم پایه فناوري و اطالعات   22
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  7/11833/417  1383 ماه  آبان22

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   کارگاه منطقه اي اخالق در پژوهش  23
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  ------  1385 بهمن 5و 4

دانشگاه علوم پزشکی لرستان    )مبانی سخت افزار (1تکنولوژي اطالعات   24
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

    27111  1386 بهمن 10 تا 9

نصب و بهینه سازي سیستم  (2وژي اطالعات تکنول  25
  )عامل 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  27111  1386 بهمن 17 تا 16

دانشگاه علوم پزشکی لرستان    spssآمار و   26
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

لغایت 1385 مهرمه6
بمدت  (1386 تیر 6

  ) ساعت33

----------  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان    ابی دانشجو و طراحی سوالسنجش و ارزی  27
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 آبان ماه 17 و 16
1386  

-----------  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان   مهارتهاي زندگی  28
  مرکز توسعه آموزش پزشکی(

 تیر 18 و17 و 16
1386  

-----------  

بهزیستی و ه علوم دانشگا clinical researchروش تحقیق بالینی   29
  )تهران(توانبخشی 

 ماه بهمن 15 و 13
1386  

112001634  

     E.B.Mپزشکی مبتنی بر شواهد  30
 

بهزیستی و دانشگاه علوم 
  )تهران(توانبخشی

 ماه بهمن  17 و 16
1386  

11804  

  
  

  :مدرس و سخنران کارگاههاي آموزشی •
  
  

  زمان برگزاري  محل برگزاري  سمت  نام کارگاه  ردیف
  1383 اردیبهشت 23  کانون بانوان استانداري  مدرس   زش شیوه زندگی در سالمنديآمو  1
مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان   مدرس  بازآموزي مامائی  2

  لرستان
 اسفند 19 آبان تا 3

1378  
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   مدرس  مرا قبتهاي دوران بارداري  3

  )مرکز توسعه آموزش پزشکی(
  1381 دي ماه 25 و 24

  1382 تیرماه10  مرکز آموزش مدیریت دولتی استان لرستان  مدرس  مشاوره قبل از ازدواج  4
  1382 اردیبهشت 25  مرکز پیش دانشگاهی کوثر شهرستان کوهدشت  مدرس  کارگاه آموزشی بهداشت دوران بلوغ  5
  1386 دي 6  معاونت غذا ودارو دانشگاه  مدرس  مدیریت بحران   6
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان   مدرس  نویسی در تحقیقگزارش   7

  )مرکز توسعه آموزش پزشکی(
  1386 بهمن 24

  1386 اسفند 23 و24 دفتر نهاد رهبري دانشگاه لرستان وعلوم   مدرس  کارگاه آموزشی بهداشت ازدواج  8
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  پزشکی لرستان 
  )مرکز توسعه آموزش پزشکی(

  1387مرداد31   سازمان نظام پزشکی بروجرد  مدرس  کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی  9
  
  
  
  
  
  

 :شرکت در سمینارها و کنگره ها  •
  

  
  زمان  محل همایش   سمت  کنگره/سمینار  ردیف

 اردیبهشت 9 الی 7  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  شرکت کننده  نخستین سمپوزیوم الپاراسکوپی  1
   خرم آباد1379

 اردیبهشت 14 تا 12  انشگاه علوم پزشکی لرستاند  شرکت کننده  دومین سمپوزیوم الپاروسکوپی  2
1380  

همایش گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی   3
  لرستان

 بهمن ماه 30 و 29  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  شرکت کننده
1382  

  1377 آبان 12 تا 9  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  شرکت کننده  بازآموزي طب سرپائی  4
 دي ماه 23 تا 24   دانشگاه علوم پزشکی ایران  شرکت کننده  نازائیروشهاي پیشرفته در درمان   5

1379  
6  Prevention,diagnosisand treatment 

of esteoporosis  
certify  Tehran university of 

medical sciences  
23_24 

september.2004 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

