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 اطالعات تماس 

 mandana_saki@yahoo.com آدرس ایمیل: 

 63102031492همراه:                   60022136146تلفن: 

 60022136146 فاكس: 

 خرم آباد یدانشکده پرستاری و ماما ی پزشکی لرستان، كمالوند، دانشگاه علوم ،خرم آباد :  آدرس

 استادیار  : مرتبه علمی

  لینک ها

 فایل ها

 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 
  عنوان پایان نامه :

ر در آنها دبررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی ) واجد سرپرستی پدر ، فاقد سرپرستی پدر و فرزندان شهدا( و مقایسه  

99   -90دبیرستانهای شهر خرم آباد در سال تحصیلی   

 عنوان رساله دكترا : 

 و اراوه مدل كاربردی HIV/AIDS تبیین فرآیند جستجوی خدمات سالمت در بیماران

فتخارات :ا  

 93- 06استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  .1

 1202رستان ،سال پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی ل .3

 08- 00استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  .2

 1200پرستار نمونه هیات علمی سال   .4

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال فراغت از تحصیل

 دكترا آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس 1234

 كارشناسی ارشد آموزش روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1299

9312  كارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 

 كاردانی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  ایران 1200

  52.5.69:تاریخ به روز رسانی
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 1200پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،سال  .8

 00- 03استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  .0

 

:عضویت در كمیته ها و  یتهامسئول  
 

 در سطح دانشکده 
 تا كنون  1234مدیر گروه پرستاری از سال  .1

 تاكنون  1234گروه پرستاری  از سال شورای پژوهشی  و رئیس عضو .3

 تا كنون1234عضو شورای پژوهشی دانشکده از سال  .2

 تا كنون1234عضو شورای آموزشی دانشکده از سال  .4

 تاكنون 1234عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده از سال  .8

 1203 تا 1290وهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال معاون پژ .0

 1203تا  1290عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال  .9

 1200تا  1290عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال  .0

 تا كنون 1208عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک از سال  .3

 1202كمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پرستاری و مامائی در  سال عضو  .16

 1203تا  1290استاد راهنمای دانشجویان مقاطع كارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال  .11

اورژانسهای تازه های مراقبت پرستاری ومامایی ،   ، ، بیماریهای مزمن بهداشت خانوادهحوادث ، سراسری های عضو كمیته علمی همایش  .13

  , دانشکده پرستاری و ماماییدرده شداخلی برگزار 

 1234و 1203 تا  1200عضو كمیته جذب دانشکده پرستاری و مامائی از سال  .12

 1234مدیر گروه پرستاری مهر   تا كنون .14

 تاكنون  1234عضو كمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده مهر  .18

 در سطح دانشگاه

 

  1238  سرپرست مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت .1

 1238عضو شورای پژوهشی دانشگاه از تاریخ  .3

 1203لغایت  1201عضو كمیته اجرائی برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی در  سال  .2

 1201عضو كمیته سازماندهی نحوه تهیه و تامین منابع علمی التین دانشگاه در سال  .4

  1206ای ارزشیابی و مسئول برسی مدارک پژوهشی در سال عضو شور .8

 1236تا  1290از سال علوم پزشکی لرستان عضو شورای پژوهشی دانشگاه   .0
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 1236تا  1200عضو شورای پژوهش در آموزش ، مركز توسعه و گسترش مطالعات پزشکی ،  دانشگاه از سال  .9

 1201در سال و بزرگداشت والدت حضرت زینب )س (  "معه پرستاران حامیان سالمت جا "كمیته برگزاری پایگاههای  .0

 1203تا  1206مسئول دفتر سمینارها و كنگره های معاونت پژوهشی  از سال  .3

  08-00دانشجوی رشته فریتهای پزشکی در سال نیمه متمركز عضو كمیته پذیرش  .16

،  سری پیشگیری از آسیبها و ارتقاء  ایمنی در حوادث، عضو كمیته علمی كنگره سرا ومین سمپوزیوم الپاراسکوپید عضو كمیته اجرائی .11

دانشگاه سراسری بهداشت و توسعه برگزار شده در سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ، همایش سراسری حوادث ، همایش  سمینار 

 علوم پزشکی لرستان

 ورای پژوهشی دانشگاهداور مقاالت فصلنامه های یافته ، افالک و ارائه گزارش طرحهای تحقیقاتی مصوب در ش .13

 ضو كمیته های علمی و اجرایی كنگره سراسری طب سنتی ، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهیع .12

 داور مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی ایالم .14

 انتشارات :

مقاالت پذیرش شده در انتظار چاپ *  

 

 مجالت داخلی* 

 زای آموزش بالینی در دانشجویان كارآموزبررسی عوامل استرس،مژگان ساكی پروین ،  آستی مژگان ،جاریانی محمد ، غالمی ،  مانداناساكی  .1

، خرداد و 29، پی در پی 3دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دهم، شماره ،  آبادپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی خرم 

 .1231تیر 

در درمان افسردگی ، فصلنامه  2مژگان ، محمد غالمی ، تاثیر امگاساكی محمد جواد ، طراحی هدایت ، نظری  مژگان ،جاریانی ،  مانداناساكی  .3

  1236، بهار  1شماره  12علمی پژوهشی یافته  ، دوره 

عوامیل خیانوادگی و   سیی  برر ، الهام كرباسی افسانه ، بدری زاده فاطمه ،  قاسمی علی ،فرهادی میترا ، صفا مژگان ، جاریانی ماندانا ،  ساكی  .2

،  3شیماره   11، دوره   ، فصلنامه علمی پژوهشیی یافتیه  بزهکاری در نوجوانان بزهکار كانون اصالح و تربیت شهر خرم آبادشخصیتی موثر بر 

   00تابستان 

روغن گییاه گیل مغربیی در     ، جاریانی مژگان  ، ساكی كوروش ، دلفان بهرام  ، طراحی محمدجواد ، غالمی محمد ، بررسی تاثیرساكی ماندانا  .4

درمان افسردگی بیماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان شهر خرم آباد ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ایالم ، 

   09. زمستان4،شماره 10دوره 

و فلووكسامین در بهبیودی بیمیاران دو قطبیی نیوع اول      2ا ، ابرا هیم زاده فرزاد ، دلفان  بهرام ، بررسی تاثیر امگ ساكی ماندانا،    صفا میترا .8

  03، زمستان  4شماره  13فصلنامه علمی پژوهشی یافته  ، دوره  مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان

و روانشناختی زنیان و   ، صفا میترا ، جزایری حسین ، آستی پروین ، جاریانی مژگان ساكی مژ گان ، بررسی ویژگیهای شخصیتیساكی ماندانا  .0

 . 09، پاییز  2دختران فراری نگهداری شده در مراكز مداخله در بحران های اجتماعی ، فصلنامه یافته ، دوره دهم ، شماره 
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 2011، سال  14، رستگار مهران ، بررسی شیوع افسردگی اساسی در جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ،  مجله یافته ، شماره ساكی  ماندانا  .9

، مجلیه   1290-1206، صالح علی احسان ، مشفقی گیالنی  فاطمه، بررسی حوادث رانندگی منجر به فوت اسیتان در سیالهای   ساكی ماندانا   .0

   1201، زمستان 30پزشکی قانونی شماره 

   1202داشت روان ، قنبری افشین ، بررسی سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ، فصلنامه بهساكی ماندانا  .3

، مسعودی مژگان ، تاثیر آموزش ویدیویی بر میزان آگاهی پیشگیری از ایدز دانشجویان دانشگاه لرسیتان ، فصیلنامه سیوگند    ساكی  ماندانا  .16

  1201بهار 

تأثیر روش آرام سازی پیشرونده عضیالنی بیر اریطراب    علی،   سیدیان ، فرزاد  ه براهیم زادا هید،ان مومنی ، ماندانا ساكی  ژگان،م  جاریانی  .11

  36، پاییز  2،  شماره 12فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره  ،  بیماران مبتال به سکته قلبی

های شخصییتی  بررسی تاثیر اجتماع درمان مدار روزانه در ویژگیمهدی،  بیرجندی  ، معصومه زارعی دهنو  ،ماندانا ساكی    ، هدایت نظری  .13

  36 پاییز،  2،  شماره 12، فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره  آبادشهر خرم TCبه مركزبیماران معتاد مراجعه كننده 

نسیبت بیه   ، طراحی محمد جواد ، محقق پگاه ، بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانش آمیوزان مقطیع متوسیطه    ساكی ماندانا میترا صفا ، .12

   00، بهار  1،  شماره 11صلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره اكستازی در مناطق آسیب خیز و غیر آسیب خیز شهر خرم آباد، ف

به عنوان درمیان مکمیل در اخیتالل افسیردگی      2، احمدی حمید ، روهنده معصومه ، مومنی فرهاد تاثیر امگا ساكی مانداناجاریانی مژگان ،  .14

   00، بهار  1،  شماره 11راجعه ، فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره 

، ساكی كوروش ، احمدی حمید ،روهنده معصومه ، طراحی محمد جواد ، مومنی فرهاد ، تاثیر مصرف والرین بیه   ساكی ماندانا، جاریانی مژگان .18

 . 00. بهار1،شماره 19عنوان مکمل در اختالل خلقی دو قطبی ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ایالم ، دوره 

احمدی حمیدررا ، روهنده معصومه  ، بدری زاده افسیانه  ،  مقایسیه تیاثیر االنیزاپین و      بیرجندی مهدی ، ،ساكی ماندانا   ،جاریانی مژگان   .10

،  4سرترالین در بیماران مبتال به اختالل شخصیت تحت درمان نگهدارنده با متادون ، فصلنامه علمی پژوهشیی یافتیه، دوره دهیم ، شیماره     

 .09زمستان 

بررسیی مقایسیه ای تیاثیر مصیرف     ، دلفان بهرام ، طراحی محمد جواد ، روهنده معصیومه ،  ، محمدی محمد ررا ساكی ماندانا صفا میترا ،   .19

 ، 2، شماره  مده ،  فصلنامه یافته ، دورهداروهای اوالنزاپین و ریسپریدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در اختالالت سایکوتیک

   . 09پاییز 

با سیوء مصیرف    نروین ، بررسی سالمت روان بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق كرونر و ارتباط آمتین روحانی ش ساكی ماندانا ،صفا میترا ،   .10

    09 ، بهار 1هم ، شماره دمواد فصلنامه یافته ، دوره 

تیاثیر درمیانی    ، سهرابی پریسا ، طراحی محمد جواد ، موحدی محمد ، بدری زاده افسانه ، باقری خیراهلل ، مقایسیه ساكی ماندانا نظری هدایت ،    .13

   00، پاییز 2نورتریپتلین و سیتالوپرام در درمان اختالل افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها ، فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره 

http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%88
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C
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ائی و بیرون  مقایسه شیوع سندرم درون گر، احمدی حمید ، طراحی محمد جواد ، فردی اكبر ،  ساكی مانداناجاریانی مژگان ، نظری هدایت ،   .36

 . 03، بهار  1فصلنامه یافته ، دوره یازدهم ، شماره گرایی در بیماران بستری به علت خودكشی در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد ، 

ر ) ، بررسی تاثیر ورعیت های دمر ، به پشت خوابیده و در آغوش میاد  ساكی ماندانا واد ،جساكی مژگان ، محسن زاده اعظم ، طراحی محمد   .31

  09، تابستان  3هم ، شماره دتماس پوستی مادر با نوزاد ( بر درد حین خونگیری وریدی ، فصلنامه یافته ، دوره 

بررسی برخی مشکالت رفتاری ناشی از تنبیه بدنی توسط والدین در كودكیان   ساكی ماندانا ، قاسمی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره ، .33

 00، زمستان  4، دوره نهم ، شماره  فصلنامه یافتهدبستانی ، 

بررسی ویژگیهای فردی ، خانوادگی ، روانی و سوء مصیرف   ، فرهادی علی ، ساكی ماندانا صفا میترا ، محمودی غفارعلی ، سلطانی فر محمد ،   .32

 00تابستان ،  3فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره  ، مواد در بیماران بستری با خودكشی در بیمارستان شهدای عشایر

، یاری فاطمه ، لرزاده ناهید ، بررسی ویژگیهای فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و علل وابسته در بیمیاران مبیتال بیه    ساكی ماندانا صفا میترا ،  .34

 . 08، پاییز  1سایکوز بعد از زایمان ، فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره 

سال دوم ، و سیوم ، بهیار و    فصلنامه افالک ، ، برد مدیریت توانمند سازی در حرفه پرستاری، عباس عبادی ، كارماندانا ساكی محمد غالمی ،  .38

 08تابستان 

، تعیین عوارض جنینی و نوزادی در زنان مبتال به مسمومیت حاملگی در زنیان بیاردار مراجعیه    ساكی ماندانا پروین ، بختیار كتایون ،  آستی   .30

 .   08لنامه افالک ، سال دوم ، و سوم ، بهار و تابستان كننده به زایشگاه عسلی خرم آباد ، فص

،  1بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان استان لرستان ، مجله طب نظامی سال پنجم شماره  ،ساكی ماندانا طوالبی طاهره ،   .39

 1203بهار 

با سالمت روان دانشجویان جدییدالورود دانشیگاه علیوم پزشیکی     ، بررسی ارتباط ررایت از رشته تحصیل دانا نساكی مامسعودی مژگان ،  .30

  1206ویژه نامه طب و تزكیه تیرماه  ، لرستان

، تاثیر آوای قرآن بر كیاهش اریطراب پییش آزمیون دانشیجویان ،      ساكی ماندانا گله دار نسرین ،طراحی محمد جواد ، كاوه محمد حسین ،  .33

 . 00، زمستان  13ه فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت ، شمار

 1202سی شیوع افسردگی اساسی در همسران معتادین خود معرف ترک  ، ویژه نامه طبیب شرق سال ر، رستگار مهران ، برساكی ،ماندانا   .26

ویژه نامه ، بررسی تاثیر نالتروكسان در پیشگیری از عود مجدد وابستگی به مواد در معتادین خود معرف ترک ،  ساكی ماندانا رستگار مهران ، .21

 1202سال  طبیب شرق

، طوالبی طاهره ، قنبری افشین ، بررسی سالمت روان جانبازان قطع نخاعی استان لرستان  ویژه نامیه مجلیه دانشیگاه علیوم     ساكی ماندانا   .23

 1201سال  ویژه نامه پزشکی مشهد

اعی در ناباروری ، فصلنامه پزشیکی بیاروری و نابیاروری ،    ،جنانی فاطمه ، آستی پروین ، جنبه های روانی اجتم، ساكی مژگان ساكی  ماندانا   .22

   1204   رمیمه شماره پنجم سال ششم ، زمستان

ژورنالهای بین المللی *   
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1. Saki M , Kermanshahi S, Mohammadi E, Mohraz M. Perception of HIV/AIDS patients from stigma and 

Discrimination: Qualitative research, Iran Red Crescent Med J. 2015 June; 17(6): e23638. 

2. Saki M , Kermanshahi S, Mohammadi E, Mohraz M., Explaining the hindering factors for accepting the disease, a 

barrier for theHIV/AIDS patients to seek treatment: A qualitative study, JNMS 2014; 1(3): 1-10. 

3. Saki M., Akbari S., Saki  M, Tarrahi M J , Gholami  M, Pirdadeh S., The effect of primrose oil on the premenstrual 

syndrome among the female students in Lorestan University of Medical Sciences: A triple blind study. J Nur Mid 

Sciences 2015: 2(1): 20-26. 

 
4. Saki M , Kermanshahi S, Mohammadi E, Mohraz M. Explaining the hindering factors for accepting the disease, a 

barrier for the HIV/AIDS patients to seek treatment: A qualitative study, Journal of Nursing and Midwifery Sciences 

2014: 1(3): 1-10 

 

5. Safa, Mitra; Sadr, Saeed; Delfan, Bahram; Saki, Mandana; Javad Tarrahi, Mohammad, Metabolic effects of 

olanzapine and risperidone in patients with psychotic disorders International Journal of Psychiatry in Clinical 

Practice, Volume 12, Number 4, 2008 , pp. 299-302(4) , 

6. Safa, Mitra, Saki, Mandana،Yari fatima , Mirabz Zadeh Khashayar , Study the social , economic and 

cultural factors in post _partum psychosis patients ( bipolardisorder ) , Black well Munksgaard , Bipolar 

disorders ,2007 ,  9 ( sup 2 ) , 18- 19 
 

 مشاور علمی پایان نامه دانشجوئی مقطع دكترای حرفه ای

 

اروهای مهاركننده اختصاصی بازجذب سروتونین در بیماران مبتال به اختالل افسردگی بررسی فراوانی اختالالت عملکرد جنسی مرتبط با د .1

  (1209اساسی ) دانشجو :سمیه جنانی، استاد راهنما : دكتر میترا صفا ،سال 

 (1209ا صفا ،سال بررسی انواع اختالالت خواب در نوجوانان دبیرستانی شهر خرم آباد ) دانشجو : سمیه خردمند ، استاد راهنما : دكتر میتر .3

بررسی فراوانی نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی ) دانشجو : طیبه آزادبخت، استاد راهنما : دكتر هدایت نظری،سال   .2

1209) 

: دكتر هدایت  بررسی فراوانی نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به اختالل ارطراب منتشر) دانشجو : فاطمه زینلی، استاد راهنما  .4

 (1209نظری،سال 

بررسی مقایسه ای نگرش دانش آموزان مناطق آسیب خیز و غیر آسیب خیز شهر خرم آباد در مورد اكستازی) دانشجو : پگاه محقق ، استاد   .8

 (1200راهنما : دكتر میترا صفا ،سال 

ا سوء مصرف مواد) دانشجو : شروین متین روحانی ، استاد بررسی سالمت روانی بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق كرونری و ارتباط آن ب  .0

 (1208راهنما : دكتر میترا صفا ،سال 

http://www.ingentaconnect.com/content/apl/pcp;jsessionid=4pdkfe40sbhea.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/apl/pcp;jsessionid=4pdkfe40sbhea.alice
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) دانشجو :پریسا سهرابی ، استاد بررسی مقایسه ای تاثیر و عوارض جانبی دو داروی سیتالوپرام و نورتریپتلین در درمان افسردگی اساسی  .9

 ( 1204راهنما : دكتر هدایت نظری سال 

بیماران  و    (HIV)  مصرف كننده تزریقی مواد آلوده به ویروس ءیسه ای ویژگیهای شخصیتی و اعتماد به نفس بیماران سوبررسی مقا .0

  ( 1204دكتر میترا صفا ،سال  راهنما:ركسانا رحمتی ، استاد  غیرآلوده )دانشجو:

) دانشجو : اسکیزوفرن ، اختالالت خلقی ، اختالالت ارطرابی ( بررسی اختالالت روانی توام در بیماران مبتال به اختالالت شایع روانپزشکی )  .3

  (1202نسیم كیافر ، استاد راهنما : دكتر هدایت نظری،سال 

زاهدی ، استاد راهنما : دكتر مژگان  یاسمنرسی ارتباط فرسودگی شغلی با سالمت روان كاركنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دانشجو رب .16

 ( 1200، جاریانی 

رسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دانشجو نسرین آقاجری ، استاد بر  .11

 ( 1203راهنما : دكتر هدایت نظری ، 

- ، دكتر جاریانی) دانشجو علی سیدیان ، استاد راهنما   تأثیر روش آرام سازی پیشرونده عضالنی بر ارطراب بیماران مبتال به سکته قلبی  .13

203 ) 

 

 مصوب حهای پژوهشیرط

و گل گاو زبان در سندرم پیش قاعدگی در دانشجویان دختر ساكن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی  بررسی تاثیر روغن گیاه گل مغربی .1

 ) مجری (    لرستان

 ) مجری ( ریتاثیر بازخورد نتایج ارزیابی كیفیت تدریس اساتید بر بهبودی كیفیت تدریس دروس تئو .3

 در درمان افسردگی بیماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان) مجری  2بررسی تاثیر روغن گیاه گل مغربی و امگا   .2

) 

 ) مجری (بررسی عوامل موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری نگهداری شده در مراكز مداخله در بحران استان لرستان   .4

 ) مجری (عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بروز بزهکاری در نوجوانان مقیم كانون اصالح و تربیت استان لرستان بررسی  .8

 ) مجری (بررسی اررای نیازهای روانی دانش آموزان دبیرستانی توسط والدین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک والدین  .0

 ) مجری (د وابستگی به مواد در معتادین خود معرف ترک بررسی تاثیر نالتروكسان در پیشگیری از عود مجد .9

 ) مجری (بررسی شیوع افسردگی اساسی در جانبازان قطع نخاعی استان لرستان  .0

 ) همکار اصلی(عوارض جانبی آنها  و مقایسه افسردگی اساسیاختالل سیتالوپرام و نورتریپتلین در درمان  اثرمقایسه  .3

 رفتار والدین بر رفتارهای پرخاشگری دانش آموزان دبستانی ) همکار اصلی (  ءبررسی تاثیر سو  .16

و بیماران غیر آلوده  )  HIVبررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی و اعتماد به نفس بیماران سوء مصرف كننده تزریقی آلوده به ویروس  .11

 همکار اصلی (    
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 ن در درمان اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی سایکوتیک ) همکار اصلی(مقایسه عوارض جانبی داروی اوالن زاپین و ریسپریدو  .13

 در افسردگی راجعه بیماران افسرده ) همکار اصلی(   2بررسی درمان مکمل امگا .12

 ) همکار اصلی(  نوع اول مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان بیماران دوقطبی  بهبودیو فلووكسامین در  2بررسی تاثیر امگا .14

 تاثیر مصرف والرین به عنوان مکمل در اختالل خلقی دو قطبی ) همکار اصلی( .18

مراجعه كننده به درمانگاه نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی واختالل ارطراب منتشر عالئم و بررسی فراوانی   .10

 ) همکار اصلی(  اعصاب و روان شهر خرم آباد

دو داروی اوالنزاپین و ریسپریدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در بیماران مبتال به اختالالت  بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف .19

 سایکوتیک ) همکار اصلی(

بررسی ارتباط بین  درک از میزان توانمندی شغلی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر  .10

 ر اصلی(خرم آباد) همکا

  بررسی مقایسه ای حافظه مبتالیان به صرع لوب تمپورال و سایر انواع صرع ) همکار اصلی( .13

 ) همکار اصلی( 1200بررسی ورعیت سالمت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر خرم آباد در سال  .36

 خرم آباد ) همکار اصلی( ررسی ورعیت پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمائی شهرب .31

 ) همکار اصلی(شهرستان خرم آباددرمانی بهداشتی  تحت پوشش مراكزبررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان در زنان  .33

 بررسی تاثیر آوای قران بر كاهش ارطراب پیش آزمون در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) همکار اصلی(  .32

در مورد راههای پیشگیری از پوكی استخوان تحت پوشش مراكز یزان آگاهی و نگرش زنان یائسه بر مدو روش آموزشی بررسی تاثیر  .34

 شهرخرم آباد ) همکار اصلی(  بهداشتی 

) طرح مصوب در شورای فناوری استان ، همکار  مقابله با پوكی استخوانبررسی میزان آگاهی زنان در شرف یائسگی در خصوص راههای  .38

 اصلی

 شگری در دختران و پسران راهنمائی شهر خرم آباد ) همکار اصلی (بررسی ورعیت پرخا .30

 در حال انجام ( –بررسی ورعیت سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد ) همکار اصلی  .39

 

 مقاالت و تحقیقات ارائه یافته :

 ( 93مهر  ، خرم آباد –همایش حوادث  ) 1290 - 1206بررسی حوادث رانندگی منجر به فوت استان در سالهای  .1

اختالالت   ازهای روانی دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آبادتوسط والدین ) چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی ویبررسی اررای ن  .3

 ( 93مهر ، زنجان   –رفتاری كودكان و نوجوانان 
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جد سرپرستی پدر ، فاقد سرپرستی پدر و فرزندان شهدا( و مقایسه آنهیا در  بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی ) وا .2

 93تبریز ، آبیان   –) همایش سراسری تازه های پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا نوتوانی  99دبیرستانهای شهر خرم آباد در سال 

 ) 

 بررسی شیوع هپاتیتهای ویروسی -B 4 و C ا تاكید بر مراقبت)همایش سالمت خون ب 1290بیماران همودیالیزی استان لرستان در سال  .4

  ( 06كرمانشاه ، خرداد  –های پرستاری و مامائی  .8

 بررسی نگرش پرستاران بخشهای ویژه در مورد جداسازی بیماران مرگ مغزی از ونتیالتور)همایش سراسری مفاهیم و نظریه های         .0

 ( 93زنجان ، اسفند   -پرستاری

 ( 06تهران فروردین  –ی قرآن بر كاهش ارطراب پیش از آزمون دانشجویان ) اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان تاثیر آوا .9

ین همیایش كشیوری   اولی بررسی ارتباط ررایت از رشته تحصیل با سالمت روان دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی لرسیتان )   .0

 (  06 آذرآباد ، خرم  –دانشجو و بهداشت روانی 

بر میزان آگاهی پیشگیری از ایدز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دومین كنگره ملیی بهداشیت عمیومی     تاثیر آموزش ویدئوئی .3

 ( 06كرمانشاه ،  آذر  –طب پیشگیری و

 پژوهشکده طب رزمی ،     -امیبررسی سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ) همایش سراسری سالمت بهداشت نظ .16

 ( 01دانشگاه بقیه اهلل  ، اردیبهشت 

 ) دومین همایش كشوری دانشجو و     1206بررسی ارتباط روشهای مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامائی در سال  .11

 ( 01خرم آباد ، خرداد  –بهداشت روانی 

دانشگاه بقیه اهلل     پژوهشکده طب رزمی ،  -طب نظامی ) همایش سراسری نخاعی استان لرستان بررسی شیوع افسردگی اساسی در جانبازان قطع .13

  01 مهر، 

 پژوهشکده طب رزمی ،     -بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان استان لرستان )همایش سراسری طب نظامی .12

 (    01 مهردانشگاه بقیه اهلل  ، 

مداخله مستقل پرستاری بکار گرفته شده در رفع عالئم اختالالت روانی ) دومین كنگره سراسری درمانهای غیر داروئی  موسیقی درمانی یک .14

 ( 01تهران ،  اسفند  -در روانپزشکی

 ( 01كرمانشاه ، اسفند  –نکات مراقبتی در سالمند مبتال به آلزایمر ) دومین همایش سراسری مراقبتهای پرستاری و مامائی   .18

   سازی و مهار فیزیکی یک مداخله پرستاری در كنترل بیماران اورژانسی تحریک پذیر و پرخاشگر ) همایش سراسری اورژانس ادج .10

   ( 03خرم آباد ، اردیبهشت  -های داخلی  

برخیی مشخصیات   و ارتبیاط آن بیا    یی موثر به كار گر فته شده توسط جانبازان قطع نخاعی استان لرستانآبررسی استراتژیهای از عهده بر .19

 ( 03تبریز ، اسفند  –دموگرافیک آنها ) رویکردهای نوین پرستاری در اختالالت حسی حركتی از پیشگیری تا نوتوانی 
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  بررسی استراتژیهای مقابله با استرس در جانبازان قطع نخاعی استان لرستان و ارتباط آن با برخی مشخصیات دموگرافییک آنهیا ) سیمینار           .10

 (  02شیراز ، اردیبهشت  –یهای ناشی از استرس سراسری بیمار

 بررسی تاثیر  روغن نباتی در دیاپرراش نوزادان و شیر خواران مراجعه كننده به مركز آموزشی درمانی شهید مدنی ) شانزدهمین       .13

 ( 02تهران ، مهر  –همایش بین المللی بیماریهای كودكان 

)   06كار گر فته شده توسط والدین كودكان دیابتی مراجعه كننده به انجمن دیابت ایران در سیال  بررسی استراتژیهای از عهده برایی موثر به  .36

 ( 02تهران ، مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم مهر  –هفتمین كنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز 

،   زدیی    –دی در مراجعین خود معرف ترک )همیایش سراسیری اعتییاد    بررسی تاثیر نالتروكسان در پیشگیری از عود وابستگی به مواد اوپیوئی .31

  ( 02 بهمن

، ییزد    –بررسی تاثیر اعتیاد بر میزان شیوع افسردگی اساسی همسران معتادین خود معرف ترک مواد اوپیوئیدی ) همیایش سراسیری اعتییاد     .33

 ( 02 بهمن

 ( 02خرم آباد،  اسفند  –ستان ) همایش سراسری بیماریهای مزمن بررسی شیوع افسردگی اساسی در بیماران همودیالیزی استان لر .32

بررسی تاثیر نالتروكسان در پیشگیری از عود مجدد وابستگی به اوپیوئیدها ) سومین همایش سراسیری سیایکوفارماكولوژی اییران ، اصیفهان ،       .34

  02اسفند 

) همیایش           ) اسکیزوفرن ، اختالالت خلقی ، اخیتالالت اریطرابی (   شایعدر بیماریهای روانپزشکی بررسی شیوع سیگار ، الکل و مواد مخدر  .38

 (  02خرم آباد،  اسفند  –سراسری بیماریهای مزمن 

بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری مراكز مداخله در بحران ) سمینار سراسری بهداشت   زنان  .30

 ( 04سنندج ، اردیبهشت  –

هفتمین )  بررسی عوامل تنش زای آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پرستاری و راهکارهای عملی در خصوص بهبود كیفیت آموزش بالینی  .39

 ( 04تبریز ،  آبان  –همایش كشوری آموزش پزشکی 

 ران ) سمینار سراسری بهداشت   زنانبررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری مراكز مداخله در بح .30

 ( 04زاهدان ، اسفند  –) اولین همایش كشوری رفتارهای پر خطر 

مركز تحقیقات بیو تکنولوژی تولید مثل ، پژوهشکده فناوریهای  نیوین   –اهدای گامت و جنین  جنبه های عاطفی روانی در ناباروری ) سمینار .33

 ( 04تهران اسفند  –علوم پزشکی جهاد دانشگاهی 

پژوهشکده طب نظیامی ، دانشیگاه    –كنگره سراسری طب نظامی سومین بررسی پروسه سازگاری در جا نبازان قطع نخاعی استان لرستان )  .26

 (    04 اسفندبقیه اهلل  ، 

تهیران ،      –ر حوادث حمایتهای روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه ) سومین كنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بهداشت د .21

  (   08آذر 
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 00خرم آباد ، اردیبهشیت   –خطاها و قصورات پرستاری و راههای پیشگیری از آن ) دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی  .23

) 

كودكیان و   ) همایش تازه هیای طیب    1208 در سال نفر از مصرف كنندگان  شهر خرم آباد 86قرص اكستازی در  سوء مصرف الگویبررسی  .22

 (   00تهران ، خرداد  –بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دكتر محمد قریب 

سیالمت    بررسی تاثیر اعتیاد بر میزان شیوع افسردگی اساسی همسران معتادین خود معرف ترک مواد اوپیوئیدی ) همایش سراسری ارتقاء .24

   ( 00ارومیه ، آبان   –خانواده  

بزهکاری در نوجوانان بزهکار كانون اصالح و تربیت راهی در جهت ارتقیاء سیالمت خیانواده   )    موثر بر  عوامل خانوادگی و شخصیتیبررسی  .28

 (   00ارومیه ، آبان   –همایش سراسری ارتقاء سالمت خانواده  

آبیاد ) همیایش   تاثیر آموزش بهداشت روانی نوجوانی بر میزان اگاهی والدین دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شیهر خیرم    .20

 ( 09خرم آباد ، دی  –سراسری جامعه سالم 

تهیران ،   -تاثیر روغن گیاه گل مغربی در درمان افسردگی بیماران افسرده ) اولین سمینار سراسیری اسیکیزوفرنیا و اخیتالالت خلقیی میزمن        .29

 ( 00اردیبهشت 

 ( 00تهران ، اردیبهشت  -یزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن  مصرف والرین بعنوان مکمل در اختالل دو قطبی ) اولین سمینار سراسری اسک .20

خرم آبیاد ، اردیبهشیت    –) سومین سمینار دو ساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی  09بررسی علل خطاهای داروئی در پرستاران در سال  .23

00 

بیه بدنی می شوند ) هیجدمین همیایش بیین   ساله ای كه توسط والدین تن 9-3بررسی گزارش معلم از بعضی رفتارهای اجتماعی در كودكان  .46

 المللی بیماریهای كودكان (

بررسی تاثیر اینترنت و بازیهای اینترنتی بر جنبه های مختلف جسمی و روانی و اجتماعی كودكان و ارائه برخیی راهکارهیای عملیی جهیت      .41

 ( 09پیشگیری و كاهش مضرات آنها ) همایش سراسری جامعه سالم ، دیماه 

 ( 06خرم آباد آبان  –افسردگی بعد از زایمان در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتی درمانی ) همایش بهداشت خانواده غربالگری  .43

تعیین آگاهی و راههای پیشگیری از پوكی استخوان زنان در شرف یائسگی ) اولین كنگره سراسری انجمن متخصصین زنان ، زایمان و نیازائی   .42

 ( 00خراسان مرداد  –ایران 

ابی میزان آگاهی در زمینه پیشگیری از پوكی استخوان در زنان تحت پوشش مراكیز بهداشیتی درمیانی ) سیومین سیمینار دوسیاالنه       ارزی .44

 ( 00خرم آباد ، اردیبهشت  –پیشگیری از خطاهای پزشکی 

 (  04بهمن  –و مامائی  بررسی ویژگیهای فردی و خانوادگی كودكانی كه تنبیه بدنی می شوند ) چهارمین كنگره مراقبتهای پرستاری .48

 بررسی ارتباط ارطراب با سندروم پیش از قاعدگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان   .40

در درمان افسردگی بیماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و روان شهر خرم آبیاد ) كنگیره سراسیری طیب      2بررسی تاثیر امگا .49

 ( 03آبان  -سنتی و درمانهای تلفیقی 
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بررسی تاثیر گل مغربی در درمان افسردگی بیماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و روان شهر خرم آباد ) كنگره سراسری طیب   .40

 ( 03آبان  -سنتی و درمانهای تلفیقی 

1. The epidemiological study of road accidents resulting in death in 1999-2001 in Lorestan  province   ( 6 th 

Estern Mediterranean regional scientific meeting ,December 9-11 , 2003  

  

2. The effect of Nalterxone in preventionof recurrence of dependecceon opioid drugs on people wiling to Quit on 

2005 5th world assembly Tobacco counters health ( watch 2007 ), New Dehli ) 

 

3. Study the social , economic and cultural factors in post _partum psychosis patients ( The international society 

for Bipolar disorder , Australia - 2007 ) 

 

4. The study of Lorestan medical university students attitude toward addiction and substance abuse (3th world 

assembly Tobacco counters health ( watch 2005 ) , New Dehli ) 

 

3668سال  –كنگره دیابت برلین  –استراتژیهای مقابله با استرس در والدین كودكان دیابتی  -8  

 

 لیست  سخنرانی در كارگاهها و دوره های باز آموزی
 

CCU   بازآموزی 1 ستارانبرای پر   90دی  21و  30 خرم آباد   

CCU   بازآموزی 3 برای پرستاران   90دی  39و   36 خرم آباد   

90خرداد لغایت یکم تیر  33 خرم آباد باز آموزی دیالیز برای پرستاران 2  

90بهمن  36لغایت  19 خرم آباد باز آموزی دیالیز برای پرستاران 4  

آباد خرم باز آموزی دیالیز برای پرستاران 8 06بهمن  19لغایت  14   

01اردیبهشت 10 خرم آباد زن و توسعه 0  

01خرداد  0و   01اردیبهشت 8 كوهدشت بهداشت بلوغ 9  

وغآگاه سازی دختران مروج روستائی در رابطه با بهداشت بل 0 01خرداد  0 كوهدشت   

ساعت ( 23) 03تیر  خرم آباد مشاوره قبل از ازدواج 3  

نان از طریق آموزش شیوه زندگی در ارتقاء سالمت ز 16

 سالمندی

ساعت ( 10) 03تیر  خرم آباد  

03تیر  خرم آباد پیشگیری از عوارض سالمندی 11  

،  مهارتهای زندگی برای دانشجویان متاهل در سه بعد تحصیلی 13

 زناشوئی و فرزند پروری
اردیبهشت ، 21فروردین ،  31 خرم آباد  

20خرداد  36،   02خرداد    13  

02خرداد 31  

ارتباط و ارتباط درمانی ، داروها و عوارض داروئی و مراقبت های  12

 پرستاری در بیماران روانی و برخورد با بیماران پرخاشگر
02بهمن  14 خرم آباد  

04اسفند   11 خرم آباد قانون و خطا در پرستاری 14  
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08اردیبهشت  30 خرم آباد مراقبت ، درمان و نوتوانی در حوادث غیر مترقبه 18  

 روش تحقیق  10

 

آبان  38لغایت  34 –آبان  11لغایت  16 خرم آباد

08  دی 30 –  

00دی  0 – 08دی  39 خرم آباد حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه 19  

 32لغایت  33 – 08اسفند  0لغایت  9 خرم آباد روش تحقیق 10

00اسفند  14 -00بهمن  43 -00فروردین   

00اسفند  16 خرم آباد پرستار و قانون 13  

09بهمن   3 خرم آباد ارتباطات و ارتباط در پرستاری و مامائی 36  

00مهر  0 خرم آباد فرایند ارتباط 31  

00مهر  3 خرم آباد اخالق در پرستاری 33  

00بهمن  34 خرم آباد ارتباطات و ارتباط پرستار و بیمار 32  

ستاورد های محققین استان لرستانكارگاه آشنائی با د 34 00اسفند  11 خرم آباد   

00اسفند  34لغایت  33 خرم آباد استرس و مهارتهای مدیریت استرس 38  

   روانپزشکی قانونی 30
 

 لیست  كارگاهها ی گذرانده شده
 

 

90شهریور  16لغایت  0 خرم آباد روش تحقیق مقدماتی 1  

آبادخرم  آمار و روش تحقیق پیشرفته  3 93بهمن  13و3   

93بهمن  39و   30 خرم آباد ارزیابی نیازهای سالمت جامعه 2  

93بهمن   30و 39 خرم آباد گزارش نویسی 4  

06تیر  0لغایت  8 خرم آباد اخالق ، قوانین و مقررات در پرستاری 8  

06آبان  34و 32 خرم آباد  بهداشت و تنظیم خانواده 0  

خانواده آشنائی با مدیریت خانه و 9 06دی  32 خرم آباد   

01فروردین  30لغایت  38 خرم آباد كارگاه آموزشی اینترنت 0  

01تیر  13و  11 خرم آباد برنامه ریزی آموزشی وتهیه طرح درس  3  

01مرداد  13لغایت  10 خرم آباد مدیریت آموزشی رشته پرستاری 16  

مدیریت جامع كیفیت  11 01 شهریور 38لغایت  32 خرم آباد   

13 SPSS 03اردیبهشت 10و  18 خرم آباد  

12 EPI 

 
03تیر  38و  34 خرم آباد  

02اردیبهشت   16و 3 خرم آباد ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال 14  

دی 39و  30 خرم آباد كسب مهارت در سخنرانی 18  

10    ) OFIS بانک اطالعات جامع اعضا هیات علمی)  02تیر  30 خرم آباد   

01 02آبان  33و  31 خرم آباد مفاهیم پایه فناوری اطالعات   

02آبان  32 خرم آباد استفاده از كامپیوتر و مدیریت فایل ها 13  
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02آبان  30و  34 خرم آباد واژه پرداز 36  

04اردیبهشت    18و  14 خرم آباد مقاله نویسی 31  

04مهر  36 خرم آباد روشهای آموزش بالینی 33  

32 Power point 04دی  12 خرم آباد  

34 Word 04بهمن  10 خرم آباد  

08دی 30و  39 خرم آباد اخالق در پژوهش 38  

0/4/00لغایت  0/9/08 خرم آباد SPSS  دوره آمار و  30  

1بانک های اطالعاتی  39 08آذر  32و  33 خرم آباد   

3بانک های  اطالعاتی  30 08دی  9و  0 خرم آباد   

00فروردین  26و  33 خرم آباد  2عاتی بانک های اطال 33  

00خرداد   34 خرم آباد مهارت مشاوره با دانشجو 26  

مهارتهای زندگی  21 04تیر  10لغایت  10 خرم آباد   

00بهمن  16لغایت  3 خرم آباد آشنایی با نصب وراه اندازی سخت افزار 23  

00بهمن  19لغایت  10 خرم آباد نصب سیستم عامل وبهینه سازی آن 22  

24 SPSS نرم افزار  09خرداد  33لغایت  30 خرم آباد   

یآشنائی با منابع الکترونیکی كتابخانه ملی دیژیتال 28 09مهر 38و  34 خرم آباد   

طرح دوره (  –طراحی برنامه درسی ) طرح درس   20 09بهمن  2 خرم آباد   

09بهمن 3و  0 خرم آباد مقاله نویسی 29  

09بهمن  19و  10 خرم آباد مرور سیستماتیک 23  

09اسفند  13لغایت  16 خرم آباد روش تحقیق در علوم بالینی و مقاله نویسی پیشرفته 46  

09اسفند 18لغایت  12 خرم آباد Prism نرم افزار 41  

43 End note 00فروردین 30 خرم آباد  

00اردیبهشت  16لغایت  3 خرم آباد ارزیابی درونی  42  

00اردیبهشت  38لغایت  33 خرم آباد  یاهان داروئی بومی لرستان و كاربرد آنهاآشنائی با گ 44  

00خرداد    8 خرم آباد خالقیت و نوآوری 48  

00آذر  18 خرم آباد اخالق پزشکی 40  

00اسفند  13لغایت  11 خرم آباد اخالق در پژوهش 49  

00اسفند  33لغایت  16 خرم آباد SPSSنرم افزار 40  

ه دانش پژوهی آموزشیكارگا 43 00اردیبهشت  18 خرم آباد   

86 The art of presentation 03اردیبهشت  33لغایت  30 خرم آباد  

 

  


