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  عىًان پبيبن وبمٍ :
( ٍ همبيؼِ آًْب دس دس ثشسػي هيضاى ؿيَع افؼشدگي دس داًؾ آهَصاى دثيشػتبًي ) ٍاجذ ػشپشػتي پذس ، فبلذ ػشپشػتي پذس ٍ فشصًذاى ؿْذا 

77   -76دثيشػتبًْبي ؿْش خشم آثبد دس ػبل تحصيلي   

  : رسبلٍ دکتزاعىًان 
 ٍ اساٍُ هذل وبسثشدي HIV/AIDS ثيوبساىتجييي فشآيٌذ جؼتجَي خذهبت ػالهت دس 

فتخبرات :ا  

 79- 80اػتبد ًوًَِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى دس ػبل تحصيلي  .1

 همغغ تحصيلي سؿتِ تحصيلي هحل تحصيل ػبل فشاغت اص تحصيل

 دوتشا آهَصؽ پشػتبسي داًـگبُ تشثيت هذسع 1394

ػي اسؿذوبسؿٌب آهَصؽ سٍاًپشػتبسي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اَّاص 1377  

 وبسؿٌبػي پشػتبسي داًـگبُ ػلَم پضؿىي وشهبًـبُ 1372

 وبسداًي پشػتبسي داًـگبُ ػلَم پضؿىي  ايشاى 1368

  951.1.5تاریخ به روز رسانی:

mailto:mandana_saki@yahoo.com


 

 2  

 1383لَم پضؿىي لشػتبى ،ػبل پظٍّـگش ًوًَِ داًـگبُ ػ .2

 85- 86اػتبد ًوًَِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى دس ػبل تحصيلي  .3

 1388پشػتبس ًوًَِ ّيبت ػلوي ػبل   .4

 1388پظٍّـگش ًوًَِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ،ػبل  .5

 88- 89اػتبد ًوًَِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى دس ػبل تحصيلي  .6

 

:َب عضًيت در کميتٍ ي  يتُبمسئًل  
 

 دس ػغح داًـىذُ 
 تب وٌَى  1394هذيش گشٍُ پشػتبسي اص ػبل  .1

 تبوٌَى  1394گشٍُ پشػتبسي  اص ػبل ؿَساي پظٍّـي  ٍ سئيغ ػضَ .2

 تب وٌَى1394ػضَ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ اص ػبل  .3

 تب وٌَى1394ػضَ ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ اص ػبل  .4

 َىتبوٌ 1394ػضَ ؿَساي تحصيالت تىويلي داًـىذُ اص ػبل  .5

 1389 تب 1378پظٍّـي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي خشم آثبد اص ػبل هؼبٍى  .6

 1389تب  1378ػضَ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي خشم آثبد اص ػبل  .7

 1386تب  1378ػضَ ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي خشم آثبد اص ػبل  .8

 ب وٌَىت 1385ػضَ ّيبت تحشيشيِ فصلٌبهِ افالن اص ػبل  .9

 1383داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبئي دس  ػبل اػتشاتظيه  سيضي وويتِ ثشًبهِػضَ  .10

 1389تب  1378داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي خشم آثبد اص ػبل  همبعغ وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ پشػتبسياػتبد ساٌّوبي داًـجَيبى  .11

اٍسطاًؼْبي  ،  تبصُ ّبي هشالجت پشػتبسي ٍهبهبيي بسيْبي هضهي ،، ثيو ثْذاؿت خبًَادُحَادث ، ػشاػشي ّبي ػضَ وويتِ ػلوي ّوبيؾ  .12

  , داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبييدسذُ ؿداخلي ثشگضاس 

 1394ٍ 1389 تب  1388ػضَ وويتِ جزة داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبئي اص ػبل  .13

 1394هذيش گشٍُ پشػتبسي هْش   تب وٌَى .14

 َىتبوٌ  1394ػضَ وويتِ تحصيالت تىويلي داًـىذُ هْش  .15

 دس ػغح داًـگبُ
 

  1395  ػشپشػت هشوض تحميمبت ػَاهل اجتوبػي هَثش ثش ػالهت .1
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 1395ػضَ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ اص تبسيخ  .2

 1382لغبيت  1381دس  ػبل  وويتِ اجشائي ثشًبهِ اػتشاتظيه هؼبًٍت پظٍّـيػضَ  .3

 1381ػضَ وويتِ ػبصهبًذّي ًحَُ تْيِ ٍ تبهيي هٌبثغ ػلوي التيي داًـگبُ دس ػبل  .4

  1380ػضَ ؿَساي اسصؿيبثي ٍ هؼئَل ثشػي هذاسن پظٍّـي دس ػبل  .5

 1390تب  1378اص ػبل ػلَم پضؿىي لشػتبى ػضَ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ   .6

 1390تب  1386داًـگبُ اص ػبل  دس آهَصؽ ، هشوض تَػؼِ ٍ گؼتشؽ هغبلؼبت پضؿىي ،  ػضَ ؿَساي پظٍّؾ .7

 1381دس ػبل ٍ ثضسگذاؿت ٍالدت حضشت صيٌت )ع (  "بى ػالهت جبهؼِ پشػتبساى حبهي "وويتِ ثشگضاسي پبيگبّْبي  .8

 1382تب  1380دفتش ػويٌبسّب ٍ وٌگشُ ّبي هؼبًٍت پظٍّـي  اص ػبل  هؼئَل .9

  85-86داًـجَي سؿتِ فشيتْبي پضؿىي دس ػبل ًيوِ هتوشوض ػضَ وويتِ پزيشؽ  .10

 ، ػويٌبس  ي وٌگشُ ػشاػشي پيـگيشي اص آػيجْب ٍ استمبء  ايوٌي دس حَادث، ػضَ وويتِ ػلو ٍهيي ػوپَصيَم الپبساػىَپيد ػضَ وويتِ اجشائي .11

داًـگبُ ػلَم پضؿىي ػشاػشي ثْذاؿت ٍ تَػؼِ ثشگضاس ؿذُ دس ػشاػشي پيـگيشي اص خغبّبي پضؿىي ، ّوبيؾ ػشاػشي حَادث ، ّوبيؾ 

 لشػتبى

 ي هصَة دس ؿَساي پظٍّـي داًـگبُداٍس همبالت فصلٌبهِ ّبي يبفتِ ، افالن ٍ اسائِ گضاسؽ عشحْبي تحميمبت .12

 ضَ وويتِ ّبي ػلوي ٍ اجشايي وٌگشُ ػشاػشي عت ػٌتي ، دسهبًْبي تلفيمي ٍ داسٍّبي گيبّيػ .13

 داٍس همبالت فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي  داًـگبُ ػلَم پضؿىي ايالم .14

 اوتشبرات :

مقبالت پذيزش شذٌ در اوتظبر چبپ *  

 

 مجالت داخلی* 

 صاي آهتَصؽ ثتبليٌي دس داًـتجَيبى وتبسآهَص     ثشسػي ػَاهل اػتتشع ،هظگبى ػبوي پشٍيي ،  آػتي هظگبى ،جبسيبًي ،  هحوذغالهي ،  هبًذاًبػبوي  .1

، ختشداد ٍ تيتش   37، پي دس پي 2دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، دٍسُ دّن، ؿوبسُ ،  آثبدپشػتبسي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي خشم 

1391. 

فصتلٌبهِ  دس دسهتبى افؼتشدگي ،    3هظگبى ، هحوتذ غالهتي ، تتبثيش اهگتب    ػبوي هحوذ جَاد ، عشاحي ّذايت ، ًظشي هظگبى ، بًي جبسي،  هبًذاًبػبوي  .2

   1390ثْبس ،  1ؿوبسُ  13ػلوي پظٍّـي يبفتِ  ، دٍسُ 
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ػَاهتل ختبًَادگي ٍ   ثشسػتي   ، لْتبم  اوشثبػتي  افؼتبًِ ،  ثتذسي صادُ  فبعوتِ ،   لبػتوي  ػلتي ، فشّتبدي  هيتتشا ،  صفب هظگبى ، جبسيبًي هبًذاًب ،  ػبوي  .3

ِ    ثضّىبسي دس ًَجَاًبى ثضّىبس وبًَى اصالح ٍ تشثيت ؿتْش ختشم آثتبد   ؿخصيتي هَثش ثش  ،  2ؿتوبسُ   11، دٍسُ   ، فصتلٌبهِ ػلوتي پظٍّـتي يبفتت

   88تبثؼتبى 

ثشسػي تبثيش سٍغي گيبُ گتل هغشثتي دس دسهتبى    ، جبسيبًي هظگبى  ، ػبوي وَسٍؽ ، دلفبى ثْشام  ، عشاحي هحوذجَاد ، غالهي هحوذ ، ػبوي هبًذاًب  .4

افؼشدگي ثيوبساى افؼشدُ هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ تخصصي اػصبة ٍ سٍاى ؿتْش ختشم آثتبد ، فصتلٌبهِ ػلوتي پظٍّـتي داًـتگبُ ايتالم ، دٍسُ         

   87. صهؼتبى4،ؿوبسُ 16

ٍ فلٍَوؼبهيي دس ثْجَدي ثيوتبساى دٍ لغجتي ًتَع اٍل هشاجؼتِ      3ي تبثيش اهگب ثشسػ ،ثْشام   ، اثشا ّين صادُ فشصاد ، دلفبى ػبوي هبًذاًب،    صفب هيتشا .5

   89ؼتبى صه،  4ؿوبسُ  12فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ  ، دٍسُ  وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ تخصصي اػصبة ٍ سٍاى

يْتبي ؿخصتيتي ٍ سٍاًـتٌبختي صًتبى ٍ     ، صفب هيتشا ، جضايشي حؼيي ، آػتي پشٍيي ، جبسيبًي هظگبى ػتبوي هتظ گتبى ، ثشسػتي ٍيظگ    ػبوي هبًذاًب  .6

 . 87، پبييض  3دختشاى فشاسي ًگْذاسي ؿذُ دس هشاوض هذاخلِ دس ثحشاى ّبي اجتوبػي ، فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ دّن ، ؿوبسُ 

ب  .7 خبػي اػتبى لشػتبى ،  هجلِ يبفتِ ، ؿوبسُػبوي  هبًذًا  1381، ػبل  14 ، سػتگبس هْشاى ، ثشسػي ؿيَع افؼشدگي اػبػي دس جبًجبصاى لغغً 

، هجلِ پضؿتىي   1378-1380، صبلح ػلي احؼبى ، هـفمي گيالًي  فبعوِ، ثشسػي حَادث ساًٌذگي هٌجش ثِ فَت اػتبى دس ػبلْبي ػبوي هبًذاًب   .8

   1381، صهؼتبى 28لبًًَي ؿوبسُ 

   1383فصلٌبهِ ثْذاؿت سٍاى  ، لٌجشي افـيي ، ثشسػي ػالهت سٍاى ّوؼشاى جبًجبصاى لغغ ًخبػي اػتبى لشػتبى ،ػبوي هبًذاًب  .9

، هؼؼَدي هظگبى ، تبثيش آهَصؽ ٍيذيَيي ثش هيضاى آگبّي پيـگيشي اص ايذص داًـجَيبى داًـگبُ لشػتتبى ، فصتلٌبهِ ػتَگٌذ ثْتبس     ػبوي  هبًذاًب  .10

1381   

تتثثيش سٍؽ آسام ػتبصي پيـتشًٍذُ ػضتالًي ثتش ا تغشاة       ػلتي،    ػتيذيبى  ، فتشصاد   ُ ثشاّين صادا بّيذ،ً هَهٌي ، هبًذاًب ػبوي  ظگبى،ه  جبسيبًي  .11

   90، پبييض  3،  ؿوبسُ 13فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ ، دٍسُ  ،  ثيوبساى هجتال ثِ ػىتِ للجي

ّتبي ؿخصتيتي    ثشسػي تتبثيش اجتوتبع دسهتبى هتذاس سٍصاًتِ دس ٍيظگتي      هْذي،  ثيشجٌذي  ، هؼصَهِ صاسػي دٌَّ  ،هبًذاًب ػبوي    ، ّذايت ًظشي  .12

   90 پبييض،  3،  ؿوبسُ 13، فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ ، دٍسُ  آثبد ؿْش خشم TCاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوضثيوبساى هؼتبد هش

ًؼتجت ثتِ اوؼتتبصي    ، عشاحي هحوذ جَاد ، هحمك پگبُ ، ثشسػي همبيؼِ اي آگبّي ٍ ًگشؽ داًؾ آهَصاى همغغ هتَػتغِ  ػبوي هبًذاًب هيتشا صفب ، .13

   88، ثْبس  1،  ؿوبسُ 11خشم آثبد، فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ ، دٍسُ دس هٌبعك آػيت خيض ٍ غيش آػيت خيض ؿْش 

ثِ ػٌَاى دسهتبى هىوتل دس اختتالل افؼتشدگي ساجؼتِ ،       3، احوذي حويذ ، سٌٍّذُ هؼصَهِ ، هَهٌي فشّبد تبثيش اهگب ػبوي هبًذاًبجبسيبًي هظگبى ،  .14

   88، ثْبس  1،  ؿوبسُ 11فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ ، دٍسُ 

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=%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%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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، ػبوي وَسٍؽ ، احوذي حويذ ،سٌٍّذُ هؼصَهِ ، عشاحي هحوذ جتَاد ، هتَهٌي فشّتبد ، تتبثيش هصتشر ٍالتشيي ثتِ         ػبوي هبًذاًبسيبًي هظگبى، جب .15

 . 88. ثْبس1،ؿوبسُ 17ػٌَاى هىول دس اختالل خلمي دٍ لغجي ، فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي داًـگبُ ايالم ، دٍسُ 

جٌذي هْذي ، احوذي حويذس ب ، سٌٍّذُ هؼصَهِ  ، ثذسي صادُ افؼبًِ  ،  همبيؼِ تبثيش االًتضاپيي ٍ ػتشتشاليي   ثيش ،ػبوي هبًذاًب   ،جبسيبًي هظگبى   .16

 .87، صهؼتبى  4دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالل ؿخصيت تحت دسهبى ًگْذاسًذُ ثب هتبدٍى ، فصلٌبهِ ػلوي پظٍّـي يبفتِ، دٍسُ دّن ، ؿوبسُ 

ثشسػتي همبيؼتِ اي تتبثيش هصتشر داسٍّتبي      ي هحوذ س ب ، دلفبى ثْشام ، عشاحي هحوذ جَاد ، سٌٍّذُ هؼصَهِ ، ، هحوذػبوي هبًذاًب صفب هيتشا ،   .17

   . 87پبييض  ، 3، ؿوبسُ  ندّ ،  فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُاٍالًضاپيي ٍ سيؼپشيذٍى ثش ػغح چشثي ٍ لٌذ خَى ٍ ػبيش ػَاسض دس اختالالت ػبيىَتيه

ثب ػَء هصتشر هتَاد    ىيي سٍحبًي ؿشٍيي ، ثشسػي ػالهت سٍاى ثيوبساى ًيبصهٌذ آًظيَگشافي ػشٍق وشًٍش ٍ استجبط آهت ػبوي هبًذاًب ،صفب هيتشا ،   .18

     87 ، ثْبس 1ّن ، ؿوبسُ دفصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ 

ب ًظشي ّذايت ،    .19 َاد ، هَحتذي هحوتذ ، ثتذسي صادُ افؼتبًِ ، ثتبلشي خيتشا         ػبوي هبًذًا ِ تتبثيش دسهتبًي    ، ػْشاثي پشيؼب ، عشاحي هحوتذ جت  ، همبيؼت

ن ، ؿوبسُ  ب ، فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ ًْ َاسض جبًجي آًْ پشام دس دسهبى اختالل افؼشدگي اػبػيٍ  همبيؼِ ػ ستشيپتلييٍ  ػيتبَل    86، پبييض 3ًَ

ذسم دسٍى گشائتي ٍ ثتشٍى   همبيؼتِ ؿتيَع ػتٌ   ، احوذي حويذ ، عشاحي هحوذ جتَاد ، فتشدي اوجتش ،     ػبوي هبًذاًبجبسيبًي هظگبى ، ًظشي ّذايت ،   .20

 . 89، ثْبس  1فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ يبصدّن ، ؿوبسُ گشايي دس ثيوبساى ثؼتشي ثِ ػلت خَدوـي دس ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي ؿْش خشم آثبد ، 

دس آغتَؽ هتبدس )   ، ثشسػي تبثيش ٍ ؼيت ّبي دهتش ، ثتِ پـتت خَاثيتذُ ٍ      ػبوي هبًذاًب َاد ،جػبوي هظگبى ، هحؼي صادُ اػظن ، عشاحي هحوذ   .21

   87، تبثؼتبى  2ّن ، ؿوبسُ دتوبع پَػتي هبدس ثب ًَصاد ( ثش دسد حيي خًَگيشي ٍسيذي ، فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ 

ثشسػي ثشختي هـتىالت سفتتبسي ًبؿتي اص تٌجيتِ ثتذًي تَػتظ ٍالتذيي دس وَدوتبى           ػبوي هبًذاًب ، لبػوي فبعوِ ، ٍليضادُ فبعوِ ، عَالثي عبّشُ ، .22

 86، صهؼتبى  4لٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ ًْن ، ؿوبسُ فصدثؼتبًي ، 

ثشسػتي ٍيظگيْتبي فتشدي ، ختبًَادگي ، سٍاًتي ٍ ػتَء هصتشر         ، فشّبدي ػلي ، ػبوي هبًذاًب صفب هيتشا ، هحوَدي غفبسػلي ، ػلغبًي فش هحوذ ،   .23

 86، تبثؼتبى  2ؿوبسُ  فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ ًْن ، ، هَاد دس ثيوبساى ثؼتشي ثب خَدوـي دس ثيوبسػتبى ؿْذاي ػـبيش

، يبسي فبعوِ ، لشصادُ ًبّيذ ، ثشسػي ٍيظگيْبي فشٌّگي ، التصبدي ، اجتوبػي ٍ ػلل ٍاثؼتِ دس ثيوتبساى هجتتال ثتِ ػتبيىَص     ػبوي هبًذاًب صفب هيتشا ،  .24

 . 85، پبييض  1ثؼذ اص صايوبى ، فصلٌبهِ يبفتِ ، دٍسُ ًْن ، ؿوبسُ 

ػتبل دٍم ، ٍ ػتَم ، ثْتبس ٍ     فصتلٌبهِ افتالن ،   ، ػجبدي ، وبسثشد هتذيشيت تَاًوٌتذ ػتبصي دس حشفتِ پشػتتبسي     ، ػجبع هبًذاًب ػبوي هحوذ غالهي ،  .25

 85تبثؼتبى 

، تؼييي ػَاسض جٌيٌي ٍ ًَصادي دس صًبى هجتال ثِ هؼوَهيت حبهلگي دس صًتبى ثتبسداس هشاجؼتِ وٌٌتذُ     ػبوي هبًذاًب پشٍيي ، ثختيبس وتبيَى ،  آػتي   .26

 .   85م آثبد ، فصلٌبهِ افالن ، ػبل دٍم ، ٍ ػَم ، ثْبس ٍ تبثؼتبى ثِ صايـگبُ ػؼلي خش
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ب عَالثي عبّشُ ،   .27 ظبهي ػبل پٌجن ؿوبسُ  ،ػبوي هبًذًا خبػي دس جبًجبصاى اػتبى لشػتبى ، هجلِ عتً  َادثً  بؿي اص ح َاسض جؼوبًيً  بس  1ثشسػي ػ ، ْث

1382 

 ، سؿتِ تحصيل ثب ػالهت سٍاى داًـجَيبى جذيذالَسٍد داًـگبُ ػلَم پضؿتىي لشػتتبى  ، ثشسػي استجبط س بيت اص ذاًب ًػبوي هبهؼؼَدي هظگبى ،  .28

   1380ٍيظُ ًبهِ عت ٍ تضويِ تيشهبُ 

، تبثيش آٍاي لشآى ثش وبّؾ ا غشاة پيؾ آصهَى داًـتجَيبى ، فصتلٌبهِ   ػبوي هبًذاًب گلِ داس ًؼشيي ،عشاحي هحوذ جَاد ، وبٍُ هحوذ حؼيي ،  .29

 . 88، صهؼتبى  12ذاؿت ، ؿوبسُ ػلوي پظٍّـي داًـىذُ ثْ

ب    .30 بهِ عجيت ؿشق ػبل س، سػتگبس هْشاى ، ثشػبوي ،هبًذًا يظًُ   1383ػي ؿيَع افؼشدگي اػبػي دس ّوؼشاى هؼتبديي خَد هؼشر تشن  ،ٍ 

هؼتشر تتشن ، ٍيتظُ ًبهتِ     ، ثشسػي تبثيش ًبلتشٍوؼبى دس پيـگيشي اص ػَد هجذد ٍاثؼتگي ثِ هَاد دس هؼتبديي خَد  ػبوي هبًذاًب سػتگبس هْشاى ، .31

 1383ػبل  عجيت ؿشق

، عَالثي عبّشُ ، لٌجشي افـيي ، ثشسػي ػالهت سٍاى جبًجبصاى لغغ ًخبػي اػتبى لشػتبى  ٍيظُ ًبهتِ هجلتِ داًـتگبُ ػلتَم پضؿتىي      ػبوي هبًذاًب   .32

 1381ػبل  ٍيظُ ًبهِ هـْذ

سٍاًي اجتوبػي دس ًبثبسٍسي ، فصلٌبهِ پضؿىي ثتبسٍسي ٍ ًبثتبسٍسي ،  تويوِ     ،جٌبًي فبعوِ ، آػتي پشٍيي ، جٌجِ ّبي، ػبوي هظگبى ػبوي  هبًذاًب   .33

    1384   ؿوبسُ پٌجن ػبل ؿـن ، صهؼتبى
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 مشبير علمی پبيبن وبمٍ داوشجًئی مقطع دکتزای حزفٍ ای

 

هشتجظ ثب داسٍّبي هْبسوٌٌذُ اختصبصي ثبصجزة ػشٍتًَيي دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالل افؼشدگي اػبػي  ثشسػي فشاٍاًي اختالالت ػولىشد جٌؼي .1

  (1387) داًـجَ :ػويِ جٌبًي، اػتبد ساٌّوب : دوتش هيتشا صفب ،ػبل 

 (1387: دوتش هيتشا صفب ،ػبل ثشسػي اًَاع اختالالت خَاة دس ًَجَاًبى دثيشػتبًي ؿْش خشم آثبد ) داًـجَ : ػويِ خشدهٌذ ، اػتبد ساٌّوب  .2

ثشسػي فشاٍاًي ًـبًِ ّبي جؼوبًي دس ثيوبساى هجتال ثِ افؼشدگي اػبػي ) داًـجَ : عيجِ آصادثخت، اػتبد ساٌّوب : دوتش ّذايت ًظشي،ػبل   .3

1387) 

ػتبد ساٌّوب : دوتش ّذايت ًظشي،ػبل ثشسػي فشاٍاًي ًـبًِ ّبي جؼوبًي دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالل ا غشاة هٌتـش) داًـجَ : فبعوِ صيٌلي، ا  .4

1387) 

ثشسػي همبيؼِ اي ًگشؽ داًؾ آهَصاى هٌبعك آػيت خيض ٍ غيش آػيت خيض ؿْش خشم آثبد دس هَسد اوؼتبصي) داًـجَ : پگبُ هحمك ، اػتبد   .5

 (1386ساٌّوب : دوتش هيتشا صفب ،ػبل 

استجبط آى ثب ػَء هصشر هَاد) داًـجَ : ؿشٍيي هتيي سٍحبًي ، اػتبد ثشسػي ػالهت سٍاًي ثيوبساى ًيبصهٌذ آًظيَگشافي ػشٍق وشًٍشي ٍ   .6

 (1385ساٌّوب : دوتش هيتشا صفب ،ػبل 

) داًـجَ :پشيؼب ػْشاثي ، اػتبد ساٌّوب ثشسػي همبيؼِ اي تبثيش ٍ ػَاسض جبًجي دٍ داسٍي ػيتبلَپشام ٍ ًَستشيپتليي دس دسهبى افؼشدگي اػبػي  .7

  (1384: دوتش ّذايت ًظشي ػبل 

غيشآلَدُ ثيوبساى ٍ     (HIV)  هصشر وٌٌذُ تضسيمي هَاد آلَدُ ثِ ٍيشٍع ءثشسػي همبيؼِ اي ٍيظگيْبي ؿخصيتي ٍ اػتوبد ثِ ًفغ ثيوبساى ػَ .8

  ( 1384دوتش هيتشا صفب ،ػبل  ساٌّوب:سوؼبًب سحوتي ، اػتبد  )داًـجَ:

) داًـجَ : ًؼين ٍاًپضؿىي ) اػىيضٍفشى ، اختالالت خلمي ، اختالالت ا غشاثي ( ثشسػي اختالالت سٍاًي تَام دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالالت ؿبيغ س .9

  (1383ويبفش ، اػتبد ساٌّوب : دوتش ّذايت ًظشي،ػبل 

صاّذي ، اػتبد ساٌّوب : دوتش هظگبى  يبػويسػي استجبط فشػَدگي ؿغلي ثب ػالهت سٍاى وبسوٌبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ) داًـجَ شث .10

 ( 1388 ،جبسيبًي 

ثشسػي استجبط اػتشع ؿغلي ٍ فشػَدگي ؿغلي دس اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ) داًـجَ ًؼشيي آلبجشي ، اػتبد ساٌّوب   .11

 ( 1389: دوتش ّذايت ًظشي ، 
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 ( 389- بد ساٌّوب  ، دوتش جبسيبًي) داًـجَ ػلي ػيذيبى ، اػت تثثيش سٍؽ آسام ػبصي پيـشًٍذُ ػضالًي ثش ا غشاة ثيوبساى هجتال ثِ ػىتِ للجي  .12

 

 مصًة حُبی پژيَشیزط

ٍ گل گبٍ صثبى دس ػٌذسم پيؾ لبػذگي دس داًـجَيبى دختش ػبوي خَاثگبّْبي داًـگبُ ػلَم پضؿىي  ثشسػي تبثيش سٍغي گيبُ گل هغشثي .1

 ) هجشي (    لشػتبى

 ) هجشي ( يغ دسٍع تئَسيتبثيش ثبصخَسد ًتبيج اسصيبثي ويفيت تذسيغ اػبتيذ ثش ثْجَدي ويفيت تذس .2

 ( دس دسهبى افؼشدگي ثيوبساى افؼشدُ هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ تخصصي اػصبة ٍ سٍاى) هجشي  3ثشسػي تبثيش سٍغي گيبُ گل هغشثي ٍ اهگب   .3

 شي () هجثشسػي ػَاهل هَثش ثش تشن هٌضل دس صًبى ٍ دختشاى فشاسي ًگْذاسي ؿذُ دس هشاوض هذاخلِ دس ثحشاى اػتبى لشػتبى   .4

 ) هجشي (ثشسػي ػَاهل خبًَادگي ٍ ؿخصيتي هَثش ثش ثشٍص ثضّىبسي دس ًَجَاًبى همين وبًَى اصالح ٍ تشثيت اػتبى لشػتبى  .5

 ) هجشي (ثشسػي اس بي ًيبصّبي سٍاًي داًؾ آهَصاى دثيشػتبًي تَػظ ٍالذيي ٍ استجبط آى ثب هـخصبت دهَگشافيه ٍالذيي  .6

 ) هجشي (اص ػَد هجذد ٍاثؼتگي ثِ هَاد دس هؼتبديي خَد هؼشر تشن  ثشسػي تبثيش ًبلتشٍوؼبى دس پيـگيشي .7

 ) هجشي (ثشسػي ؿيَع افؼشدگي اػبػي دس جبًجبصاى لغغ ًخبػي اػتبى لشػتبى  .8

 ) ّوىبس اصلي(ػَاسض جبًجي آًْب  ٍ همبيؼِ افؼشدگي اػبػياختالل ػيتبلَپشام ٍ ًَستشيپتليي دس دسهبى  اثشهمبيؼِ  .9

 سفتبس ٍالذيي ثش سفتبسّبي پشخبؿگشي داًؾ آهَصاى دثؼتبًي ) ّوىبس اصلي (  ءثشسػي تبثيش ػَ  .10

ٍ ثيوبساى غيش آلَدُ  )  HIVثشسػي همبيؼِ اي ٍيظگيْبي ؿخصيتي ٍ اػتوبد ثِ ًفغ ثيوبساى ػَء هصشر وٌٌذُ تضسيمي آلَدُ ثِ ٍيشٍع  .11

 ّوىبس اصلي (    

 ى دس دسهبى اػىيضٍفشًي ٍ اختالالت خلمي ػبيىَتيه ) ّوىبس اصلي(همبيؼِ ػَاسض جبًجي داسٍي اٍالى صاپيي ٍ سيؼپشيذٍ  .12

 دس افؼشدگي ساجؼِ ثيوبساى افؼشدُ ) ّوىبس اصلي(   3ثشسػي دسهبى هىول اهگب .13

 ) ّوىبس اصلي(  ًَع اٍل هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ تخصصي اػصبة ٍ سٍاى ثيوبساى دٍلغجي  ثْجَديٍ فلٍَوؼبهيي دس  3ثشسػي تبثيش اهگب .14

 تبثيش هصشر ٍالشيي ثِ ػٌَاى هىول دس اختالل خلمي دٍ لغجي ) ّوىبس اصلي( .15

هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اػصبة ٍ ًـبًِ ّبي جؼوبًي دس ثيوبساى هجتال ثِ افؼشدگي اػبػي ٍاختالل ا غشاة هٌتـش ػالئن ٍ ثشسػي فشاٍاًي   .16

 ) ّوىبس اصلي(  سٍاى ؿْش خشم آثبد

دٍ داسٍي اٍالًضاپيي ٍ سيؼپشيذٍى ثش ػغح چشثي ٍ لٌذ خَى ٍ ػبيش ػَاسض دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالالت  ثشسػي همبيؼِ اي تبثيش هصشر .17

 ػبيىَتيه ) ّوىبس اصلي(
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 ثشسػي استجبط ثيي  دسن اص هيضاى تَاًوٌذي ؿغلي ثب تؼْذ ػبصهبًي ٍ اػتوبد ػبصهبًي دس پشػتبساى ؿبغل دس ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي ؿْش خشم .18

 س اصلي(آثبد) ّوىب

  ثشسػي همبيؼِ اي حبفظِ هجتاليبى ثِ صشع لَة توپَسال ٍ ػبيش اًَاع صشع ) ّوىبس اصلي( .19

 ) ّوىبس اصلي( 1388ثشسػي ٍ ؼيت ػالهت سٍاى دس پشػتبساى ؿبغل دس ثيوبسػتبًْبي دٍلتي ؿْش خشم آثبد دس ػبل  .20

 خشم آثبد ) ّوىبس اصلي( شسػي ٍ ؼيت پشخبؿگشي دس داًؾ آهَصاى دختش ٍ پؼش هذاسع ساٌّوبئي ؿْشث .21

 ) ّوىبس اصلي(ؿْشػتبى خشم آثبددسهبًي ثْذاؿتي  تحت پَؿؾ هشاوضثشسػي ؿيَع افؼشدگي ثؼذ اص صايوبى دس صًبى  .22

 ثشسػي تبثيش آٍاي لشاى ثش وبّؾ ا غشاة پيؾ آصهَى دس داًـجَيبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ) ّوىبس اصلي(  .23

دس هَسد ساّْبي پيـگيشي اص پَوي اػتخَاى تحت پَؿؾ هشاوض يضاى آگبّي ٍ ًگشؽ صًبى يبئؼِ ثش هدٍ سٍؽ آهَصؿي ثشسػي تبثيش  .24

 ؿْشخشم آثبد ) ّوىبس اصلي(  ثْذاؿتي 

 ) عشح هصَة دس ؿَساي فٌبٍسي اػتبى ، ّوىبس اصلي همبثلِ ثب پَوي اػتخَاىثشسػي هيضاى آگبّي صًبى دس ؿشر يبئؼگي دس خصَف ساّْبي  .25

 ؿگشي دس دختشاى ٍ پؼشاى ساٌّوبئي ؿْش خشم آثبد ) ّوىبس اصلي (ثشسػي ٍ ؼيت پشخب .26

 دس حبل اًجبم ( –ثشسػي ٍ ؼيت ػالهت سٍاى پشػتبساى ؿبغل دس ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي ؿْش خشم آثبد ) ّوىبس اصلي  .27

 

 مقبالت ي تحقيقبت ارائٍ يبفتٍ :

 ( 79هْش  ، خشم آثبد –ّوبيؾ حَادث  ) 1378 - 1380ثشسػي حَادث ساًٌذگي هٌجش ثِ فَت اػتبى دس ػبلْبي  .1

ٍ     يثشسػي اس بي ً  .2 اختتالالت    بصّبي سٍاًي داًؾ آهَصاى دثيشػتبًي ؿْش خشم آثبدتَػظ ٍالذيي ) چْتبسهيي ػتويٌبس ػشاػتشي ثْذاؿتت سٍاًتي 

 ( 79هْش ، صًجبى   –سفتبسي وَدوبى ٍ ًَجَاًبى 

جذ ػشپشػتي پتذس ، فبلتذ ػشپشػتتي پتذس ٍ فشصًتذاى ؿتْذا( ٍ همبيؼتِ آًْتب دس         ثشسػي هيضاى ؿيَع افؼشدگي دس داًؾ آهَصاى دثيشػتبًي ) ٍا .3

 (   79تجشيض ، آثبى  –) ّوبيؾ ػشاػشي تبصُ ّبي پشػتبسي دس اختالالت خلمي اص پيـگيشي تب ًَتَاًي  77دثيشػتبًْبي ؿْش خشم آثبد دس ػبل 

 ثشسػي ؿيَع ّپبتيتْبي ٍيشٍػي -C ٍ B 4 ب تبويذ ثش هشالجت)ّوبيؾ ػالهت خَى ث 1378ثيوبساى ّوَديبليضي اػتبى لشػتبى دس ػبل  .4

   ( 80وشهبًـبُ ، خشداد  –ّبي پشػتبسي ٍ هبهبئي  .5

 ثشسػي ًگشؽ پشػتبساى ثخـْبي ٍيظُ دس هَسد جذاػبصي ثيوبساى هشي هغضي اص ًٍتيالتَس)ّوبيؾ ػشاػشي هفبّين ٍ ًظشيِ ّبي             .6

 ( 79صًجبى ، اػفٌذ   -پشػتبسي

 ( 80تْشاى فشٍسديي  –ي لشآى ثش وبّؾ ا غشاة پيؾ اص آصهَى داًـجَيبى ) اٍليي ّوبيؾ ثيي الوللي ًمؾ ديي دس ثْذاؿت سٍاى تبثيش آٍا .7
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يي ّوبيؾ وـَسي داًـتجَ ٍ  اٍلثشسػي استجبط س بيت اص سؿتِ تحصيل ثب ػالهت سٍاى داًـجَيبى جذيذالَسٍد داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى )  .8

 (   80 آرسآثبد ، خشم  –ثْذاؿت سٍاًي 

ٍ   تبثيش آهَصؽ ٍيذئَئي .9 عتت  ثش هيضاى آگبّي پيـگيشي اص ايذص داًـجَيبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى ) دٍهيي وٌگشُ هلي ثْذاؿتت ػوتَهي 

 ( 80وشهبًـبُ ،  آرس  –پيـگيشي 

 پظٍّـىذُ عت سصهي ،        -بهيثشسػي ػالهت سٍاى ّوؼشاى جبًجبصاى لغغ ًخبػي اػتبى لشػتبى ) ّوبيؾ ػشاػشي ػالهت ثْذاؿت ًظ .10

 ( 81داًـگبُ ثميِ ا   ، اسديجْـت 

 ) دٍهيي ّوبيؾ وـَسي داًـجَ ٍ        1380ثشسػي استجبط سٍؿْبي هغبلؼِ ثب ػولىشد تحصيلي داًـجَيبى پشػتبسي ٍ هبهبئي دس ػبل  .11

 ( 81خشم آثبد ، خشداد  –ثْذاؿت سٍاًي 

ظبهي ) ّوبيؾ ػشاػشي ًخبػي اػتبى لشػتبى ثشسػي ؿيَع افؼشدگي اػبػي دس جبًجبصاى لغغ .12 ُ عت سصهتي ،   -عتً  ِ ا   ،      پظٍّـىذ ُ ثميت تگب داـً

  81 هْش

 پظٍّـىذُ عت سصهي ،        -ثشسػي ػَاسض جؼوبًي ًبؿي اص حَادث ًخبػي دس جبًجبصاى اػتبى لشػتبى )ّوبيؾ ػشاػشي عت ًظبهي .13

 (    81 هْشداًـگبُ ثميِ ا   ، 

هذاخلِ هؼتمل پشػتبسي ثىبس گشفتِ ؿذُ دس سفغ ػالئن اختالالت سٍاًي ) دٍهيي وٌگشُ ػشاػشي دسهبًْتبي غيتش داسٍئتي دس     هَػيمي دسهبًي يه .14

 ( 81تْشاى ،  اػفٌذ  -سٍاًپضؿىي

 ( 81وشهبًـبُ ، اػفٌذ  –ًىبت هشالجتي دس ػبلوٌذ هجتال ثِ آلضايوش ) دٍهيي ّوبيؾ ػشاػشي هشالجتْبي پشػتبسي ٍ هبهبئي    .15

    ػبصي ٍ هْبس فيضيىي يه هذاخلِ پشػتبسي دس وٌتشل ثيوبساى اٍسطاًؼي تحشيه پزيش ٍ پشخبؿگش ) ّوبيؾ ػشاػشي اٍسطاًغ  اذج .16

   ( 82خشم آثبد ، اسديجْـت  -ّبي داخلي  

ثشختي هـخصتبت   ٍ استجتبط آى ثتب    يي هَثش ثِ وبس گش فتتِ ؿتذُ تَػتظ جبًجتبصاى لغتغ ًختبػي اػتتبى لشػتتبى        آثشسػي اػتشاتظيْبي اص ػْذُ ثش .17

 ( 82تجشيض ، اػفٌذ  –دهَگشافيه آًْب ) سٍيىشدّبي ًَيي پشػتبسي دس اختالالت حؼي حشوتي اص پيـگيشي تب ًَتَاًي 

  ثشسػي اػتشاتظيْبي همبثلِ ثب اػتشع دس جبًجتبصاى لغتغ ًختبػي اػتتبى لشػتتبى ٍ استجتبط آى ثتب ثشختي هـخصتبت دهَگشافيته آًْتب ) ػتويٌبس                   .18

 (   83ؿيشاص ، اسديجْـت  –يْبي ًبؿي اص اػتشع ػشاػشي ثيوبس

 ثشسػي تبثيش  سٍغي ًجبتي دس ديبپشساؽ ًَصاداى ٍ ؿيش خَاساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض آهَصؿي دسهبًي ؿْيذ هذًي ) ؿبًضدّويي          .19

 ( 83تْشاى ، هْش  –ّوبيؾ ثيي الوللي ثيوبسيْبي وَدوبى 

)   80وبس گش فتِ ؿذُ تَػظ ٍالذيي وَدوبى ديبثتي هشاجؼِ وٌٌذُ ثتِ اًجوتي ديبثتت ايتشاى دس ػتبل      ثشسػي اػتشاتظيْبي اص ػْذُ ثشايي هَثش ثِ  .20

 ( 83تْشاى ، هشوض تحميمبت غذد دسٍى سيض ٍ هتبثَليؼن هْش  –ّفتويي وٌگشُ ثيي الوللي ثيوبسيْبي غذد دسٍى سيض 
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پيَئي .21 َاد ٍا ٍاثؼتگي ثِ ه بلتشٍوؼبى دس پيـگيشي اص ػَد  وتي   ضديت    –ذي دس هشاجؼيي خَد هؼشر تشن )ّوبيؾ ػشاػتشي اػتيتبد   ثشسػي تبثيشً   ، ْث

83 )   

پيَئيذي ) ّوتبيؾ ػشاػتشي اػتيتبد     .22 َاد ٍا وتي يتضد    –ثشسػي تبثيش اػتيبد ثش هيضاى ؿيَع افؼشدگي اػبػي ّوؼشاى هؼتبديي خَد هؼشر تشن ه  ، ْث

83 ) 

 ( 83خشم آثبد،  اػفٌذ  –ػتبى ) ّوبيؾ ػشاػشي ثيوبسيْبي هضهي ثشسػي ؿيَع افؼشدگي اػبػي دس ثيوبساى ّوَديبليضي اػتبى لش .23

طي ايتشاى ، اصتفْبى ،  ا    .24 ََل پيَئيذّب ) ػَهيي ّوبيؾ ػشاػشي ػتبيىَفبسهبو ِ ٍا ٍاثؼتگي ث بلتشٍوؼبى دس پيـگيشي اص ػَد هجذد  ػتفٌذ  ثشسػي تبثيشً 

83   

) ّوتبيؾ           ) اػتىيضٍفشى ، اختتالالت خلمتي ، اختتالالت ا تغشاثي (      ؿتبيغ دس ثيوبسيْتبي سٍاًپضؿتىي   ثشسػي ؿيَع ػيگبس ، الىتل ٍ هتَاد هختذس     .25

 (   83خشم آثبد،  اػفٌذ  –ػشاػشي ثيوبسيْبي هضهي 

 –ثشسػي ػَاهل خبًَادگي ٍ ؿخصيتي هَثش ثش تشن هٌضل دس صًبى ٍ دختشاى فشاسي هشاوض هذاخلِ دس ثحشاى ) ػويٌبس ػشاػشي ثْذاؿتت   صًتبى    .26

 ( 84ػٌٌذج ، اسديجْـت 

ّفتوتيي  )  ثشسػي ػَاهل تٌؾ صاي آهَصؽ ثبليي اص ديذگبُ داًـجَيبى پشػتبسي ٍ ساّىبسّبي ػولي دس خصَف ثْجَد ويفيتت آهتَصؽ ثتبليٌي     .27

 ( 84تجشيض ،  آثبى  –ّوبيؾ وـَسي آهَصؽ پضؿىي 

)  شاى ) ػويٌبس ػشاػتشي ثْذاؿتت   صًتبى   ثشسػي ػَاهل خبًَادگي ٍ ؿخصيتي هَثش ثش تشن هٌضل دس صًبى ٍ دختشاى فشاسي هشاوض هذاخلِ دس ثح .28

 ( 84صاّذاى ، اػفٌذ  –اٍليي ّوبيؾ وـَسي سفتبسّبي پش خغش 

هشوض تحميمبت ثيتَ تىٌَلتَطي تَليتذ ه،تل ، پظٍّـتىذُ فٌبٍسيْتبي  ًتَيي         –اّذاي گبهت ٍ جٌيي  جٌجِ ّبي ػبعفي سٍاًي دس ًبثبسٍسي ) ػويٌبس .29

 ( 84تْشاى اػفٌذ  –ػلَم پضؿىي جْبد داًـگبّي 

ثميتِ  پظٍّـىذُ عتت ًظتبهي ، داًـتگبُ     –وٌگشُ ػشاػشي عت ًظبهي ػَهيي ثشسػي پشٍػِ ػبصگبسي دس جب ًجبصاى لغغ ًخبػي اػتبى لشػتبى )  .30

 (     84 اػفٌذا   ، 

ذاؿتت د  .31 ٍ هذيشيت ْث ذاؿت ، دسهبى  َادث غيش هتشلجِ ) ػَهيي وٌگشُ ثيي الوللي ْث ي اجتوبػي دس ثاليبٍ  ح ًٍا َادث  حوبيتْبي س تْتشاى ، آرس      –س حت

85   )   

 ( 86خشم آثبد ، اسديجْـت  –خغبّب ٍ لصَسات پشػتبسي ٍ ساّْبي پيـگيشي اص آى ) دٍهيي ّوبيؾ ػشاػشي پيـگيشي اص خغبّبي پضؿىي  .32

وَدوتبى ٍ   ) ّوتبيؾ تتبصُ ّتبي عتت      1385 دس ػبل ًفش اص هصشر وٌٌذگبى  ؿْش خشم آثبد 50لشف اوؼتبصي دس  ػَء هصشر الگَيثشسػي  .33

 (   86تْشاى ، خشداد  –ثيؼت ٍ ّـتويي ثضسگذاؿت اػتبد دوتش هحوذ لشيت 
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ػتالهت    ثشسػي تبثيش اػتيبد ثش هيضاى ؿيَع افؼشدگي اػبػي ّوؼشاى هؼتبديي خَد هؼشر تشن هتَاد اٍپيَئيتذي ) ّوتبيؾ ػشاػتشي استمتبء      .34

    ( 86اسٍهيِ ، آثبى   –خبًَادُ  

ثضّىبسي دس ًَجَاًبى ثضّىبس وتبًَى اصتالح ٍ تشثيتت ساّتي دس جْتت استمتبء ػتالهت ختبًَادُ   )         هَثش ثش  ػَاهل خبًَادگي ٍ ؿخصيتيثشسػي  .35

 (   86اسٍهيِ ، آثبى   –ّوبيؾ ػشاػشي استمبء ػالهت خبًَادُ  

آثتبد ) ّوتبيؾ   تبثيش آهَصؽ ثْذاؿت سٍاًي ًَجَاًي ثش هيضاى اگبّي ٍالذيي داًتؾ آهتَصاى هـتغَل ثتِ تحصتيل دس دثيشػتتبًْبي ؿتْش ختشم          .36

 ( 87خشم آثبد ، دي  –ػشاػشي جبهؼِ ػبلن 

ٍليي ػويٌبس ػشاػشي اػىيضٍفشًيبٍ  اختالالت خلمي هضهي   .37 تْتشاى ، اسديجْـتت    -تبثيش سٍغي گيبُ گل هغشثي دس دسهبى افؼشدگي ثيوبساى افؼشدُ ) ا

88 ) 

 ( 88تْشاى ، اسديجْـت  -يضٍفشًيب ٍ اختالالت خلمي هضهي  هصشر ٍالشيي ثؼٌَاى هىول دس اختالل دٍ لغجي ) اٍليي ػويٌبس ػشاػشي اػى .38

 88خشم آثبد ، اسديجْـت  –) ػَهيي ػويٌبس دٍ ػبالًِ پيـگيشي اص خغبّبي پضؿىي  87ثشسػي ػلل خغبّبي داسٍئي دس پشػتبساى دس ػبل  .39

جيتِ ثتذًي هتي ؿتًَذ ) ّيجتذهيي ّوتبيؾ ثتيي        ػبلِ اي وِ تَػظ ٍالتذيي تٌ  7-9ثشسػي گضاسؽ هؼلن اص ثؼضي سفتبسّبي اجتوبػي دس وَدوبى  .40

 الوللي ثيوبسيْبي وَدوبى (

ي ثشسػي تبثيش ايٌتشًت ٍ ثبصيْبي ايٌتشًتي ثش جٌجِ ّبي هختلف جؼوي ٍ سٍاًي ٍ اجتوبػي وَدوبى ٍ اسائِ ثشخي ساّىبسّبي ػولي جْت پيـتگيش  .41

 ( 87ٍ وبّؾ هضشات آًْب ) ّوبيؾ ػشاػشي جبهؼِ ػبلن ، ديوبُ 

 ( 80خشم آثبد آثبى  –افؼشدگي ثؼذ اص صايوبى دس صًبى تحت پَؿؾ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ) ّوبيؾ ثْذاؿت خبًَادُ غشثبلگشي  .42

تؼييي آگبّي ٍ ساّْبي پيـگيشي اص پَوي اػتخَاى صًبى دس ؿشر يبئؼگي ) اٍليي وٌگشُ ػشاػشي اًجوتي هتخصصتيي صًتبى ، صايوتبى ٍ ًتبصائي       .43

 ( 86خشاػبى هشداد  –ايشاى 

بثي هيضاى آگبّي دس صهيٌِ پيـگيشي اص پَوي اػتخَاى دس صًبى تحت پَؿؾ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ) ػَهيي ػويٌبس دٍػتبالًِ پيـتگيشي اص   اسصي .44

 ( 88خشم آثبد ، اسديجْـت  –خغبّبي پضؿىي 

 (   84ثْوي  –ٍ هبهبئي  ثشسػي ٍيظگيْبي فشدي ٍ خبًَادگي وَدوبًي وِ تٌجيِ ثذًي هي ؿًَذ ) چْبسهيي وٌگشُ هشالجتْبي پشػتبسي .45

 ثشسػي استجبط ا غشاة ثب ػٌذسٍم پيؾ اص لبػذگي داًـجَيبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي لشػتبى   .46

دس دسهبى افؼشدگي ثيوبساى افؼشدُ هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اػصبة ٍ سٍاى ؿْش خشم آثبد ) وٌگشُ ػشاػشي عتت ػتٌتي ٍ    3ثشسػي تبثيش اهگب .47

 ( 89آثبى  -دسهبًْبي تلفيمي 

ثشسػي تبثيش گل هغشثي دس دسهبى افؼشدگي ثيوبساى افؼشدُ هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اػصبة ٍ سٍاى ؿْش ختشم آثتبد ) وٌگتشُ ػشاػتشي عتت       .48

 ( 89آثبى  -ػٌتي ٍ دسهبًْبي تلفيمي 
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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 ) 

 

2005ػبل  –وٌگشُ ديبثت ثشليي  –اػتشاتظيْبي همبثلِ ثب اػتشع دس ٍالذيي وَدوبى ديبثتي  -5  

 

 ليست  سخىزاوی در کبرگبَُب ي ديرٌ َبی ببس آمًسی
 

CCU   ثبصآهَصي 1 ػتبساىثشاي پش   78دي  31ٍ  26 خشم آثبد   

CCU   ثبصآهَصي 2 ثشاي پشػتبساى   78دي  27ٍ   20 خشم آثبد   

78خشداد لغبيت يىن تيش  29 خشم آثبد ثبص آهَصي ديبليض ثشاي پشػتبساى 3  

78ثْوي  20لغبيت  17 خشم آثبد ثبص آهَصي ديبليض ثشاي پشػتبساى 4  

آثبد خشم ثبص آهَصي ديبليض ثشاي پشػتبساى 5 80ثْوي  17لغبيت  14   

81اسديجْـت 18 خشم آثبد صى ٍ تَػؼِ 6  

81خشداد  8ٍ   81اسديجْـت 5 وَّذؿت ثْذاؿت ثلَؽ 7  

81خشداد  8 وَّذؿت آگبُ ػبصي دختشاى هشٍج سٍػتبئي دس ساثغِ ثب ثْذاؿت ثلَؽ 8  

ػبػت ( 32) 82تيش  خشم آثبد هـبٍسُ لجل اص اصدٍاج 9  

ًبى اص عشيك آهَصؽ ؿيَُ صًذگي دس ػبلوٌذياستمبء ػالهت ص 10 ػبػت ( 16) 82تيش  خشم آثبد   

82تيش  خشم آثبد پيـگيشي اص ػَاسض ػبلوٌذي 11  

هْبستْبي صًذگي ثشاي داًـجَيبى هتبّل دس ػِ ثؼذ تحصيلي ،  12

 صًبؿَئي ٍ فشصًذ پشٍسي

اسديجْـت ، 31فشٍسديي ،  21 خشم آثبد  

83خشداد  20،   83خشداد    19  

83خشداد 21  

استجبط ٍ استجبط دسهبًي ، داسٍّب ٍ ػَاسض داسٍئي ٍ هشالجت ّبي  13

 پشػتبسي دس ثيوبساى سٍاًي ٍ ثشخَسد ثب ثيوبساى پشخبؿگش

83ثْوي  14 خشم آثبد  

84اػفٌذ   11 خشم آثبد لبًَى ٍ خغب دس پشػتبسي 14  

85اسديجْـت  28 خشم آثبد هشالجت ، دسهبى ٍ ًَتَاًي دس حَادث غيش هتشلجِ 15  

 سٍؽ تحميك  16
 

 25لغبيت  24 –آثبى  11لغبيت  10 خشم آثبد

85  دي 28 –آثبى   
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86دي  6 – 85دي  27 خشم آثبد حوبيتْبي سٍاًي اجتوبػي دس حَادث غيش هتشلجِ 17  

 23لغبيت  22 – 85اػفٌذ  8لغبيت  7 خشم آثبد سٍؽ تحميك 18

86اػفٌذ  14 -86ثْوي  24 -86فشٍسديي   

86اػفٌذ  10 خشم آثبد پشػتبس ٍ لبًَى 19  

87ثْوي   9 خشم آثبد استجبعبت ٍ استجبط دس پشػتبسي ٍ هبهبئي 20  

88هْش  8 خشم آثبد فشايٌذ استجبط 21  

88هْش  9 خشم آثبد اخالق دس پشػتبسي 22  

88ثْوي  24 خشم آثبد استجبعبت ٍ استجبط پشػتبس ٍ ثيوبس 23  

ػتبٍسد ّبي هحمميي اػتبى لشػتبىوبسگبُ آؿٌبئي ثب د 24 88اػفٌذ  11 خشم آثبد   

88اػفٌذ  24لغبيت  22 خشم آثبد اػتشع ٍ هْبستْبي هذيشيت اػتشع 25  

   سٍاًپضؿىي لبًًَي 26
 

 ليست  کبرگبَُب ی گذراوذٌ شذٌ
 

 

78ؿْشيَس  10لغبيت  6 خشم آثبد سٍؽ تحميك همذهبتي 1  

آثبدخشم  آهبس ٍ سٍؽ تحميك پيـشفتِ  2 وي  9ٍ12  79ْث  

79ثْوي  27ٍ   26 خشم آثبد اسصيبثي ًيبصّبي ػالهت جبهؼِ 3  

79ثْوي   28ٍ 27 خشم آثبد گضاسؽ ًَيؼي 4  

ييٍ  همشسات دس پشػتبسي 5 80تيش  6لغبيت  5 خشم آثبد اخالق ، لًَا  

80آثبى  24ٍ 23 خشم آثبد  ثْذاؿت ٍ تٌظين خبًَادُ 6  

خبًَادُ آؿٌبئي ثب هذيشيت خبًِ ٍ 7 80دي  23 خشم آثبد   

81فشٍسديي  26لغبيت  25 خشم آثبد وبسگبُ آهَصؿي ايٌتشًت 8  

تْيِ عشح دسع  9 81تيش  12ٍ  11 خشم آثبد ثشًبهِ سيضي آهَصؿيٍ   

81هشداد  19لغبيت  18 خشم آثبد هذيشيت آهَصؿي سؿتِ پشػتبسي 10  

هذيشيت جبهغ ويفيت  11 81 ؿْشيَس 25لغبيت  23 خشم آثبد   

12 SPSS 82اسديجْـت 16ٍ  15 خشم آثبد  

13 EPI 

 
82تيش  25ٍ  24 خشم آثبد  

َال 14 جَ ٍ ؿيَُ ّبي عشاحي ػ 83اسديجْـت   10ٍ 9 خشم آثبد اسصيبثي داـً  

دي 27ٍ  26 خشم آثبد وؼت هْبست دس ػخٌشاًي 15  

16    )OFIS ثبًه اعالػبت جبهغ اػضب ّيبت ػلوي)  83تيش  28 خشم آثبد   

83آثبى  22ٍ  21 خشم آثبد هفبّين پبيِ فٌبٍسي اعالػبت 18  

83آثبى  23 خشم آثبد اػتفبدُ اص وبهپيَتشٍ  هذيشيت فبيل ّب 19  

ٍاطُ پشداص 20 83آثبى  26ٍ  24 خشم آثبد   
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يؼي 21 84اسديجْـت    15ٍ  14 خشم آثبد همبلِ ًَ  

84هْش  20 خشم آثبد سٍؿْبي آهَصؽ ثبليٌي 22  

23 Power point 84دي  13 خشم آثبد  

24 Word 84ثْوي  16 خشم آثبد  

85دي 28ٍ  27 خشم آثبد اخالق دس پظٍّؾ 25  

6/4/86لغبيت  6/7/85 خشم آثبد SPSS  دٍسُ آهبس ٍ  26  

1ثبًه ّبي اعالػبتي  27 85آرس  23ٍ  22 خشم آثبد   

2ثبًه ّبي  اعالػبتي  28 85دي  7ٍ  6 خشم آثبد   

86فشٍسديي  30ٍ  29 خشم آثبد  3ػبتي ثبًه ّبي اعال 29  

جَ 30 86خشداد   24 خشم آثبد هْبست هـبٍسُ ثب داـً  

هْبستْبي صًذگي  31 84تيش  18لغبيت  16 خشم آثبد   

86ثْوي  10لغبيت  9 خشم آثبد آؿٌبيي ثب ًصت ٍسُا اًذاصي ػخت افضاس 32  

يٌِ ػبصي آى 33 86ثْوي  17لغبيت  16 خشم آثبد ًصت ػيؼتن ػبهل ٍْث  

34 SPSS ًشم افضاس  87خشداد  29لغبيت  28 خشم آثبد   

87هْش 25ٍ  24 خشم آثبد آؿٌبئي ثب هٌبثغ الىتشًٍيىي وتبثخبًِ هلي ديظيتبلي 35  

عشح دٍسُ (  –عشاحي ثشًبهِ دسػي ) عشح دسع   36 87ثْوي  3 خشم آثبد   

يؼي 37 87ثْوي 9ٍ  8 خشم آثبد همبلِ ًَ  

87ثْوي  17ٍ  16 خشم آثبد هشٍس ػيؼتوبتيه 39  

87اػفٌذ  12لغبيت  10 خشم آثبد سٍؽ تحميك دس ػلَم ثبليٌيٍ  همبِل ًَيؼي پيـشفتِ 40  

87اػفٌذ 15لغبيت  13 خشم آثبد Prism ًشم افضاس 41  

42 End note 88فشٍسديي 28 خشم آثبد  

88اسديجْـت  10لغبيت  9 خشم آثبد اسصيبثي دسًٍي  43  

88اسديجْـت  25لغبيت  22 خشم آثبد  يبّبى داسٍئي ثَهي لشػتبى ٍ وبسثشد آًْبآؿٌبئي ثب گ 44  

آٍسي 45 88خشداد    5 خشم آثبد خالليت ٍ ًَ  

88آرس  15 خشم آثبد اخالق پضؿىي 46  

88اػفٌذ  12لغبيت  11 خشم آثبد اخالق دس پظٍّؾ 47  

88اػفٌذ  22لغبيت  10 خشم آثبد SPSSًشم افضاس 48  

ُ داًؾ پظٍّي آهَصؿيوبسگب 49 88اسديجْـت  15 خشم آثبد   

50 The art of presentation 89اسديجْـت  29لغبيت  28 خشم آثبد  

 

  


