
 بسمه تعالي

 

 به نام خدا

 ماندانا ساكي :نام و نام خانوادگی 

 اطالعات تماس 

 mandana_saki@yahoo.com آدرس ایمیل: 

 33660636190:همراه                   60022136146تلفن: 

 60022136146 فاکس: 

 خرم آباد یدانشکده پرستاری و ماما ی انشگاه علوم پزشکی لرستان،کمالوند، د ،خرم آباد :  آدرس

 استادیار  : مرتبه علمی

  لینک ها

 فایل ها

 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 

  عنوان پايان نامه :
نها در در ( و مقايسه آبررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان دبيرستاني ) واجد سرپرستي پدر ، فاقد سرپرستي پدر و فرزندان شهدا 

99   -96دبيرستانهاي شهر خرم آباد در سال تحصيلي   

  : رساله دکتراعنوان 
 و اراوه مدل كاربردي HIV/AIDS بيمارانتبيين فرآيند جستجوي خدمات سالمت در 

فتخارات :ا  

 93- 03استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي لرستان در سال تحصيلي  .6

 مقطع تحصيلي رشته تحصيلي محل تحصيل سال فراغت از تحصيل

 دكترا آموزش پرستاري دانشگاه تربيت مدرس 6031

سي ارشدكارشنا آموزش روانپرستاري دانشگاه علوم پزشکي اهواز 6099  

 كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6091

 كارداني پرستاري دانشگاه علوم پزشکي  ايران 6060

  52.5.69:تاریخ به روز رسانی

mailto:mandana_saki@yahoo.com
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 6000لوم پزشکي لرستان ،سال پژوهشگر نمونه دانشگاه ع .1

 08- 06استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي لرستان در سال تحصيلي  .0

 6000پرستار نمونه هيات علمي سال   .1

 6000پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،سال  .8

 00- 03استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي لرستان در سال تحصيلي  .6

 

:ها عضويت در کميته و  يتهامسئول  
 

 در سطح دانشکده 
 تا كنون  6031مدير گروه پرستاري از سال  .6

 تاكنون  6031گروه پرستاري  از سال شوراي پژوهشي  و رئيس عضو .1

 تا كنون6031عضو شوراي پژوهشي دانشکده از سال  .0

 تا كنون6031عضو شوراي آموزشي دانشکده از سال  .1

 ونتاكن 6031عضو شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده از سال  .8

 6003 تا 6090پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي خرم آباد از سال معاون  .6

 6003تا  6090عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي خرم آباد از سال  .9

 6006تا  6090عضو شوراي آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي خرم آباد از سال  .0

 ا كنونت 6008عضو هيات تحريريه فصلنامه افالک از سال  .3

 6000دانشکده پرستاري و مامائي در  سال استراتژيک  ريزي كميته برنامهعضو  .63

 6003تا  6090دانشکده پرستاري و مامايي خرم آباد از سال  مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته پرستارياستاد راهنماي دانشجويان  .66

اورژانسهاي  ،  تازه هاي مراقبت پرستاري ومامايي اريهاي مزمن ،، بيم بهداشت خانوادهحوادث ، سراسري هاي عضو كميته علمي همايش  .61

  , دانشکده پرستاري و ماماييدرده شداخلي برگزار 

 6031و 6003 تا  6000عضو كميته جذب دانشکده پرستاري و مامائي از سال  .60

 6031مدير گروه پرستاري مهر   تا كنون .61

 ونتاكن  6031عضو كميته تحصيالت تکميلي دانشکده مهر  .68

 در سطح دانشگاه

 

  6038  سرپرست مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت .6
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 6038عضو شوراي پژوهشي دانشگاه از تاريخ  .1

 6001لغايت  6006در  سال  كميته اجرائي برنامه استراتژيک معاونت پژوهشيعضو  .0

 6006عضو كميته سازماندهي نحوه تهيه و تامين منابع علمي التين دانشگاه در سال  .1

  6003عضو شوراي ارزشيابي و مسئول برسي مدارک پژوهشي در سال  .8

 6033تا  6090از سال علوم پزشکي لرستان عضو شوراي پژوهشي دانشگاه   .6

 6033تا  6006دانشگاه از سال  در آموزش ، مركز توسعه و گسترش مطالعات پزشکي ،  عضو شوراي پژوهش .9

 6006در سال و بزرگداشت والدت حضرت زينب )س (  "ان سالمت جامعه پرستاران حامي "كميته برگزاري پايگاههاي  .0

 6001تا  6003دفتر سمينارها و كنگره هاي معاونت پژوهشي  از سال  مسئول .3

  08-06دانشجوي رشته فريتهاي پزشکي در سال نيمه متمركز عضو كميته پذيرش  .63

 ، سمينار  ي كنگره سراسري پيشگيري از آسيبها و ارتقاء  ايمني در حوادث، عضو كميته علم ومين سمپوزيوم الپاراسکوپيد عضو كميته اجرائي .66

دانشگاه علوم پزشکي سراسري بهداشت و توسعه برگزار شده در سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشکي ، همايش سراسري حوادث ، همايش 

 لرستان

 ي مصوب در شوراي پژوهشي دانشگاهداور مقاالت فصلنامه هاي يافته ، افالک و ارائه گزارش طرحهاي تحقيقات .61

 ضو كميته هاي علمي و اجرايي كنگره سراسري طب سنتي ، درمانهاي تلفيقي و داروهاي گياهيع .60

 داور مقاالت فصلنامه علمي پژوهشي  دانشگاه علوم پزشکي ايالم .61

 انتشارات :

مقاالت پذيرش شده در انتظار چاپ *  

 

 مجالت داخلی* 

 زاي آموزش باليني در دانشجويان كارآموزبررسي عوامل استرس،مژگان ساكي پروين ،  آستي مژگان ،جارياني ،  محمدغالمي ،  مانداناساكي  .6

، خرداد و تير 09، پي در پي 1دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره دهم، شماره ،  آبادپرستاري دانشکده پرستاري و مامايي خرم 

6036. 

فصلنامه در درمان افسردگي ،  0مژگان ، محمد غالمي ، تاثير امگاساكي محمد جواد ، طراحي هدايت ، نظري مژگان ، اني جاري،  مانداناساكي  .1

  6033بهار ،  6شماره  60علمي پژوهشي يافته  ، دوره 



                                                                                                                                                                    

 

 4  

عوامل خانوادگي و بررسي  ، لهام اكرباسي افسانه ، بدري زاده فاطمه ،  قاسمي علي ،فرهادي ميترا ، صفا مژگان ، جارياني ماندانا ،  ساكي  .0

،  1شماره  66، دوره   ، فصلنامه علمي پژوهشي يافتهبزهکاري در نوجوانان بزهکار كانون اصالح و تربيت شهر خرم آبادشخصيتي موثر بر 

  00تابستان 

بررسي تاثير روغن گياه گل مغربي در درمان ، جارياني مژگان  ، ساكي كوروش ، دلفان بهرام  ، طراحي محمدجواد ، غالمي محمد ، ساكي ماندانا  .1

افسردگي بيماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي اعصاب و روان شهر خرم آباد ، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه ايالم ، دوره 

   09. زمستان1،شماره 66

و فلووكسامين در بهبودي بيماران دو قطبي نوع اول مراجعه  0ي تاثير امگا بررس ،بهرام   ، ابرا هيم زاده فرزاد ، دلفان ساكي ماندانا،    صفا ميترا .8

  03ستان زم،  1شماره  61فصلنامه علمي پژوهشي يافته  ، دوره  كننده به درمانگاه تخصصي اعصاب و روان

يهاي شخصيتي و روانشناختي زنان و ، صفا ميترا ، جزايري حسين ، آستي پروين ، جارياني مژگان ساكي مژ گان ، بررسي ويژگساكي ماندانا  .6

 . 09، پاييز  0دختران فراري نگهداري شده در مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي ، فصلنامه يافته ، دوره دهم ، شماره 

 6006، سال  61 ، رستگار مهران ، بررسي شيوع افسردگي اساسي در جانبازان قطع نخاعي استان لرستان ،  مجله يافته ، شمارهساكي  ماندانا  .9

، مجله پزشکي  6090-6003، صالح علي احسان ، مشفقي گيالني  فاطمه، بررسي حوادث رانندگي منجر به فوت استان در سالهاي ساكي ماندانا   .0

  6006، زمستان 10قانوني شماره 

  6000فصلنامه بهداشت روان  ، قنبري افشين ، بررسي سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعي استان لرستان ،ساكي ماندانا  .3

، مسعودي مژگان ، تاثير آموزش ويديويي بر ميزان آگاهي پيشگيري از ايدز دانشجويان دانشگاه لرستان ، فصلنامه سوگند بهار ساكي  ماندانا  .63

6006  

تأثير روش آرام سازي پيشرونده عضالني بر اضطراب علي،   سيديان ، فرزاد  ه براهيم زادا اهيد،ن مومني ، ماندانا ساكي  ژگان،م  جارياني  .66

  33، پاييز  0،  شماره 60فصلنامه علمي پژوهشي يافته ، دوره  ،  بيماران مبتال به سکته قلبي

هاي شخصيتي بررسي تاثير اجتماع درمان مدار روزانه در ويژگيمهدي،  بيرجندي  ، معصومه زارعي دهنو  ،ماندانا ساكي    ، هدايت نظري  .61

  33 پاييز،  0،  شماره 60، فصلنامه علمي پژوهشي يافته ، دوره  آبادشهر خرم TCاجعه كننده به مركزبيماران معتاد مر

نسبت به اكستازي ، طراحي محمد جواد ، محقق پگاه ، بررسي مقايسه اي آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساكي ماندانا ميترا صفا ، .60

  00، بهار  6،  شماره 66خرم آباد، فصلنامه علمي پژوهشي يافته ، دوره در مناطق آسيب خيز و غير آسيب خيز شهر 

به عنوان درمان مکمل در اختالل افسردگي راجعه ،  0، احمدي حميد ، روهنده معصومه ، مومني فرهاد تاثير امگا ساكي مانداناجارياني مژگان ،  .61

  00، بهار  6،  شماره 66فصلنامه علمي پژوهشي يافته ، دوره 

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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، ساكي كوروش ، احمدي حميد ،روهنده معصومه ، طراحي محمد جواد ، مومني فرهاد ، تاثير مصرف والرين به  ساكي ماندانارياني مژگان، جا .68

 . 00. بهار6،شماره 69عنوان مکمل در اختالل خلقي دو قطبي ، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه ايالم ، دوره 

جندي مهدي ، احمدي حميدرضا ، روهنده معصومه  ، بدري زاده افسانه  ،  مقايسه تاثير االنزاپين و سرترالين بير ،ساكي ماندانا   ،جارياني مژگان   .66

 .09، زمستان  1در بيماران مبتال به اختالل شخصيت تحت درمان نگهدارنده با متادون ، فصلنامه علمي پژوهشي يافته، دوره دهم ، شماره 

بررسي مقايسه اي تاثير مصرف داروهاي ي محمد رضا ، دلفان بهرام ، طراحي محمد جواد ، روهنده معصومه ، ، محمدساكي ماندانا صفا ميترا ،   .69

  . 09پاييز  ، 0، شماره  مده ،  فصلنامه يافته ، دورهاوالنزاپين و ريسپريدون بر سطح چربي و قند خون و ساير عوارض در اختالالت سايکوتيک

با سوء مصرف مواد  نين روحاني شروين ، بررسي سالمت روان بيماران نيازمند آنژيوگرافي عروق كرونر و ارتباط آمت ساكي ماندانا ،صفا ميترا ،   .60

    09 ، بهار 6هم ، شماره دفصلنامه يافته ، دوره 

 ، مقايسه تاثير درماني ، سهرابي پريسا ، طراحي محمد جواد ، موحدي محمد ، بدري زاده افسانه ، باقري خيراهللساكي ماندانا نظري هدايت ،    .63

  06، پاييز 0نورتريپتلين و سيتالوپرام در درمان اختالل افسردگي اساسي و مقايسه عوارض جانبي آنها ، فصلنامه يافته ، دوره نهم ، شماره 

درم درون گرائي و برون مقايسه شيوع سن، احمدي حميد ، طراحي محمد جواد ، فردي اكبر ،  ساكي مانداناجارياني مژگان ، نظري هدايت ،   .13

 . 03، بهار  6فصلنامه يافته ، دوره يازدهم ، شماره گرايي در بيماران بستري به علت خودكشي در بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد ، 

در آغوش مادر ) ، بررسي تاثير وضعيت هاي دمر ، به پشت خوابيده و  ساكي ماندانا واد ،جساكي مژگان ، محسن زاده اعظم ، طراحي محمد   .16

  09، تابستان  1هم ، شماره دتماس پوستي مادر با نوزاد ( بر درد حين خونگيري وريدي ، فصلنامه يافته ، دوره 

بررسي برخي مشکالت رفتاري ناشي از تنبيه بدني توسط والدين در كودكان  ساكي ماندانا ، قاسمي فاطمه ، وليزاده فاطمه ، طوالبي طاهره ، .11

 06، زمستان  1لنامه يافته ، دوره نهم ، شماره فصدبستاني ، 

بررسي ويژگيهاي فردي ، خانوادگي ، رواني و سوء مصرف  ، فرهادي علي ، ساكي ماندانا صفا ميترا ، محمودي غفارعلي ، سلطاني فر محمد ،   .10

 06، تابستان  1شماره  فصلنامه يافته ، دوره نهم ، ، مواد در بيماران بستري با خودكشي در بيمارستان شهداي عشاير

، ياري فاطمه ، لرزاده ناهيد ، بررسي ويژگيهاي فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و علل وابسته در بيماران مبتال به سايکوز ساكي ماندانا صفا ميترا ،  .11

 . 08، پاييز  6بعد از زايمان ، فصلنامه يافته ، دوره نهم ، شماره 

سال دوم ، و سوم ، بهار و  فصلنامه افالک ، ، عبادي ، كاربرد مديريت توانمند سازي در حرفه پرستاري، عباس ماندانا ساكي محمد غالمي ،  .18

 08تابستان 

، تعيين عوارض جنيني و نوزادي در زنان مبتال به مسموميت حاملگي در زنان باردار مراجعه كننده ساكي ماندانا پروين ، بختيار كتايون ،  آستي   .16

 .  08م آباد ، فصلنامه افالک ، سال دوم ، و سوم ، بهار و تابستان به زايشگاه عسلي خر
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، بهمار  6بررسي عوارض جسمماني ناشمي از حموادث نخماعي در جانبمازان اسمتان لرسمتان ، مجلمه طمب نظمامي سمال پمنجم شمماره  ،ساكي ماندانا طوالبي طاهره ،   .19

6001 

 ، رشته تحصيل با سالمت روان دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشکي لرستان، بررسي ارتباط رضايت از دانا نساكي مامسعودي مژگان ،  .10

  6003ويژه نامه طب و تزكيه تيرماه 

، تاثير آواي قرآن بر كاهش اضطراب پيش آزمون دانشجويان ، فصلنامه ساكي ماندانا گله دار نسرين ،طراحي محمد جواد ، كاوه محمد حسين ،  .13

 . 00، زمستان  61داشت ، شماره علمي پژوهشي دانشکده به

 6000سي شيوع افسردگي اساسي در همسران معتادين خود معرف ترک  ، ويژه نامه طبيب شرق سال ر، رستگار مهران ، برساكي ،ماندانا   .03

معرف ترک ، ويژه نامه ، بررسي تاثير نالتروكسان در پيشگيري از عود مجدد وابستگي به مواد در معتادين خود  ساكي ماندانا رستگار مهران ، .06

 6000سال  طبيب شرق

، طوالبي طاهره ، قنبري افشين ، بررسي سالمت روان جانبازان قطع نخاعي استان لرستان  ويژه نامه مجله دانشگاه علوم پزشکي ساكي ماندانا   .01

 6006سال  ويژه نامه مشهد

رواني اجتماعي در ناباروري ، فصلنامه پزشکي باروري و ناباروري ، ضميمه  ،جناني فاطمه ، آستي پروين ، جنبه هاي، ساكي مژگان ساكي  ماندانا   .00

   6001   شماره پنجم سال ششم ، زمستان

ژورنالهای بين المللی *   
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) , 

http://www.ingentaconnect.com/content/apl/pcp;jsessionid=4pdkfe40sbhea.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/apl/pcp;jsessionid=4pdkfe40sbhea.alice
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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 پايان نامه دانشجوئی مقطع دکترای حرفه ای

 

مرتبط با داروهاي مهاركننده اختصاصي بازجذب سروتونين در بيماران مبتال به اختالل افسردگي اساسي  بررسي فراواني اختالالت عملکرد جنسي .6

  (6009) دانشجو :سميه جناني، استاد راهنما : دكتر ميترا صفا ،سال 

 (6009: دكتر ميترا صفا ،سال بررسي انواع اختالالت خواب در نوجوانان دبيرستاني شهر خرم آباد ) دانشجو : سميه خردمند ، استاد راهنما  .1

بررسي فراواني نشانه هاي جسماني در بيماران مبتال به افسردگي اساسي ) دانشجو : طيبه آزادبخت، استاد راهنما : دكتر هدايت نظري،سال   .0

6009) 

ستاد راهنما : دكتر هدايت نظري،سال بررسي فراواني نشانه هاي جسماني در بيماران مبتال به اختالل اضطراب منتشر) دانشجو : فاطمه زينلي، ا  .1

6009) 

بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان مناطق آسيب خيز و غير آسيب خيز شهر خرم آباد در مورد اكستازي) دانشجو : پگاه محقق ، استاد   .8

 (6006راهنما : دكتر ميترا صفا ،سال 

ارتباط آن با سوء مصرف مواد) دانشجو : شروين متين روحاني ، استاد بررسي سالمت رواني بيماران نيازمند آنژيوگرافي عروق كرونري و   .6

 (6008راهنما : دكتر ميترا صفا ،سال 

) دانشجو :پريسا سهرابي ، استاد راهنما بررسي مقايسه اي تاثير و عوارض جانبي دو داروي سيتالوپرام و نورتريپتلين در درمان افسردگي اساسي  .9

  (6001: دكتر هدايت نظري سال 

غيرآلوده بيماران  و    (HIV)  مصرف كننده تزريقي مواد آلوده به ويروس ءبررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي و اعتماد به نفس بيماران سو .0

  ( 6001دكتر ميترا صفا ،سال  راهنما:ركسانا رحمتي ، استاد  )دانشجو:

) دانشجو : نسيم وانپزشکي ) اسکيزوفرن ، اختالالت خلقي ، اختالالت اضطرابي ( بررسي اختالالت رواني توام در بيماران مبتال به اختالالت شايع ر .3

  (6000كيافر ، استاد راهنما : دكتر هدايت نظري،سال 

زاهدي ، استاد راهنما : دكتر مژگان  ياسمنرسي ارتباط فرسودگي شغلي با سالمت روان كاركنان دانشگاه علوم پزشکي لرستان ) دانشجو رب .63

 ( 6000 ،جارياني 

بررسي ارتباط استرس شغلي و فرسودگي شغلي در اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي لرستان ) دانشجو نسرين آقاجري ، استاد راهنما   .66

 ( 6003: دكتر هدايت نظري ، 
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 ( 003- اد راهنما  ، دكتر جارياني) دانشجو علي سيديان ، است تأثير روش آرام سازي پيشرونده عضالني بر اضطراب بيماران مبتال به سکته قلبي  .61

 

 مصوب حهای پژوهشیرط

و گل گاو زبان در سندرم پيش قاعدگي در دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي  بررسي تاثير روغن گياه گل مغربي .6

 ) مجري (    لرستان

 ) مجري ( يس دروس تئوريتاثير بازخورد نتايج ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد بر بهبودي كيفيت تدر .1

 ( در درمان افسردگي بيماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي اعصاب و روان) مجري  0بررسي تاثير روغن گياه گل مغربي و امگا   .0

 ري () مجبررسي عوامل موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراري نگهداري شده در مراكز مداخله در بحران استان لرستان   .1

 ) مجري (بررسي عوامل خانوادگي و شخصيتي موثر بر بروز بزهکاري در نوجوانان مقيم كانون اصالح و تربيت استان لرستان  .8

 ) مجري (بررسي ارضاي نيازهاي رواني دانش آموزان دبيرستاني توسط والدين و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک والدين  .6

 ) مجري (از عود مجدد وابستگي به مواد در معتادين خود معرف ترک  بررسي تاثير نالتروكسان در پيشگيري .9

 ) مجري (بررسي شيوع افسردگي اساسي در جانبازان قطع نخاعي استان لرستان  .0

 ) همکار اصلي(عوارض جانبي آنها  و مقايسه افسردگي اساسياختالل سيتالوپرام و نورتريپتلين در درمان  اثرمقايسه  .3

 رفتار والدين بر رفتارهاي پرخاشگري دانش آموزان دبستاني ) همکار اصلي (  ءبررسي تاثير سو  .63

و بيماران غير آلوده  )  HIVبررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي و اعتماد به نفس بيماران سوء مصرف كننده تزريقي آلوده به ويروس  .66

 همکار اصلي (    

 ن در درمان اسکيزوفرني و اختالالت خلقي سايکوتيک ) همکار اصلي(مقايسه عوارض جانبي داروي اوالن زاپين و ريسپريدو  .61

 در افسردگي راجعه بيماران افسرده ) همکار اصلي(   0بررسي درمان مکمل امگا .60

 ) همکار اصلي(  نوع اول مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي اعصاب و روان بيماران دوقطبي  بهبوديو فلووكسامين در  0بررسي تاثير امگا .61

 تاثير مصرف والرين به عنوان مکمل در اختالل خلقي دو قطبي ) همکار اصلي( .68

مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و نشانه هاي جسماني در بيماران مبتال به افسردگي اساسي واختالل اضطراب منتشر عالئم و بررسي فراواني   .66

 ) همکار اصلي(  روان شهر خرم آباد

دو داروي اوالنزاپين و ريسپريدون بر سطح چربي و قند خون و ساير عوارض در بيماران مبتال به اختالالت  بررسي مقايسه اي تاثير مصرف .69

 سايکوتيک ) همکار اصلي(
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 بررسي ارتباط بين  درک از ميزان توانمندي شغلي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم .60

 ر اصلي(آباد) همکا

  بررسي مقايسه اي حافظه مبتاليان به صرع لوب تمپورال و ساير انواع صرع ) همکار اصلي( .63

 ) همکار اصلي( 6000بررسي وضعيت سالمت روان در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي شهر خرم آباد در سال  .13

 خرم آباد ) همکار اصلي( ررسي وضعيت پرخاشگري در دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمائي شهرب .16

 ) همکار اصلي(شهرستان خرم آباددرماني بهداشتي  تحت پوشش مراكزبررسي شيوع افسردگي بعد از زايمان در زنان  .11

 بررسي تاثير آواي قران بر كاهش اضطراب پيش آزمون در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان ) همکار اصلي(  .10

در مورد راههاي پيشگيري از پوكي استخوان تحت پوشش مراكز يزان آگاهي و نگرش زنان يائسه بر مدو روش آموزشي بررسي تاثير  .11

 شهرخرم آباد ) همکار اصلي(  بهداشتي 

 ) طرح مصوب در شوراي فناوري استان ، همکار اصلي مقابله با پوكي استخوانبررسي ميزان آگاهي زنان در شرف يائسگي در خصوص راههاي  .18

 شگري در دختران و پسران راهنمائي شهر خرم آباد ) همکار اصلي (بررسي وضعيت پرخا .16

 در حال انجام ( –بررسي وضعيت سالمت روان پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر خرم آباد ) همکار اصلي  .19

 

 مقاالت و تحقيقات ارائه يافته :

 ( 93مهر  ، خرم آباد –همايش حوادث  ) 6090 - 6003بررسي حوادث رانندگي منجر به فوت استان در سالهاي  .6

اختالالت   ازهاي رواني دانش آموزان دبيرستاني شهر خرم آبادتوسط والدين ) چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني ويبررسي ارضاي ن  .1

 ( 93مهر ، زنجان   –رفتاري كودكان و نوجوانان 

جد سرپرستي پدر ، فاقد سرپرستي پدر و فرزندان شهدا( و مقايسه آنها در بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان دبيرستاني ) وا .0

 (  93تبريز ، آبان  –) همايش سراسري تازه هاي پرستاري در اختالالت خلقي از پيشگيري تا نوتواني  99دبيرستانهاي شهر خرم آباد در سال 

 بررسي شيوع هپاتيتهاي ويروسي -B 1 و C ا تاكيد بر مراقبت)همايش سالمت خون ب 6090بيماران همودياليزي استان لرستان در سال  .1

  ( 03كرمانشاه ، خرداد  –هاي پرستاري و مامائي  .8

 بررسي نگرش پرستاران بخشهاي ويژه در مورد جداسازي بيماران مرگ مغزي از ونتيالتور)همايش سراسري مفاهيم و نظريه هاي        .6

 ( 93زنجان ، اسفند   -پرستاري

 ( 03تهران فروردين  –ي قرآن بر كاهش اضطراب پيش از آزمون دانشجويان ) اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان تاثير آوا .9
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ين همايش كشوري دانشجو و اولبررسي ارتباط رضايت از رشته تحصيل با سالمت روان دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشکي لرستان )  .0

 (  03 آذرآباد ، خرم  –بهداشت رواني 

طب بر ميزان آگاهي پيشگيري از ايدز دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان ) دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و تاثير آموزش ويدئوئي .3

 ( 03كرمانشاه ،  آذر  –پيشگيري 

 پژوهشکده طب رزمي ،     -اميبررسي سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعي استان لرستان ) همايش سراسري سالمت بهداشت نظ .63

 ( 06دانشگاه بقيه اهلل  ، ارديبهشت 

 ) دومين همايش كشوري دانشجو و     6003بررسي ارتباط روشهاي مطالعه با عملکرد تحصيلي دانشجويان پرستاري و مامائي در سال  .66

 ( 06خرم آباد ، خرداد  –بهداشت رواني 

دانشمگاه بقيمه اهلل  ،    پژوهشمکده طمب رزممي ،  -طمب نظمامي ) هممايش سراسمري نخماعي اسمتان لرسمتان بررسي شيوع افسردگي اساسمي در جانبمازان قطمع .61

  06 مهر

 پژوهشکده طب رزمي ،     -بررسي عوارض جسماني ناشي از حوادث نخاعي در جانبازان استان لرستان )همايش سراسري طب نظامي .60

 (    06 مهردانشگاه بقيه اهلل  ، 

مداخله مستقل پرستاري بکار گرفته شده در رفع عالئم اختالالت رواني ) دومين كنگره سراسري درمانهاي غير داروئي در  موسيقي درماني يک .61

 ( 06تهران ،  اسفند  -روانپزشکي

 ( 06كرمانشاه ، اسفند  –نکات مراقبتي در سالمند مبتال به آلزايمر ) دومين همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامائي   .68

   سازي و مهار فيزيکي يک مداخله پرستاري در كنترل بيماران اورژانسي تحريک پذير و پرخاشگر ) همايش سراسري اورژانس ادج .66

  ( 01خرم آباد ، ارديبهشت  -هاي داخلي  

برخي مشخصات و ارتباط آن با  يي موثر به كار گر فته شده توسط جانبازان قطع نخاعي استان لرستانآبررسي استراتژيهاي از عهده بر .69

 ( 01تبريز ، اسفند  –دموگرافيک آنها ) رويکردهاي نوين پرستاري در اختالالت حسي حركتي از پيشگيري تا نوتواني 

  بررسي استراتژيهاي مقابله با استرس در جانبازان قطع نخاعي استان لرستان و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيک آنها ) سمينار       .60

 (  00شيراز ، ارديبهشت  –يهاي ناشي از استرس سراسري بيمار

 بررسي تاثير  روغن نباتي در دياپرراش نوزادان و شير خواران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد مدني ) شانزدهمين      .63

 ( 00تهران ، مهر  –همايش بين المللي بيماريهاي كودكان 

)   03كار گر فته شده توسط والدين كودكان ديابتي مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران در سال بررسي استراتژيهاي از عهده برايي موثر به  .13

 ( 00تهران ، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم مهر  –هفتمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز 
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 ، بهمن  زدي   –دي در مراجعين خود معرف ترک )همايش سراسري اعتياد بررسي تاثير نالتروكسان در پيشگيري از عود وابستگي به مواد اوپيوئي .16

00 )  

 ، بهمنيزد   –بررسي تاثير اعتياد بر ميزان شيوع افسردگي اساسي همسران معتادين خود معرف ترک مواد اوپيوئيدي ) همايش سراسري اعتياد  .11

00 ) 

 ( 00خرم آباد،  اسفند  –ستان ) همايش سراسري بيماريهاي مزمن بررسي شيوع افسردگي اساسي در بيماران همودياليزي استان لر .10

سفند بررسي تاثير نالتروكسان در پيشگيري از عود مجدد وابستگي به اوپيوئيدها ) سومين همايش سراسري سايکوفارماكولوژي ايران ، اصفهان ،  ا .11

00  

) هممايش          ) اسکيزوفرن ، اختالالت خلقي ، اختالالت اضطرابي ( شايعدر بيماريهاي روانپزشکي بررسي شيوع سيگار ، الکل و مواد مخدر  .18

 (  00خرم آباد،  اسفند  –سراسري بيماريهاي مزمن 

 –بررسي عوامل خانوادگي و شخصيتي موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراري مراكز مداخله در بحران ) سمينار سراسري بهداشت   زنان  .16

 ( 01سنندج ، ارديبهشت 

هفتمين )  بررسي عوامل تنش زاي آموزش بالين از ديدگاه دانشجويان پرستاري و راهکارهاي عملي در خصوص بهبود كيفيت آموزش باليني  .19

 ( 01تبريز ،  آبان  –همايش كشوري آموزش پزشکي 

)  ران ) سمينار سراسري بهداشت   زنانبررسي عوامل خانوادگي و شخصيتي موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراري مراكز مداخله در بح .10

 ( 01زاهدان ، اسفند  –اولين همايش كشوري رفتارهاي پر خطر 

مركز تحقيقات بيو تکنولوژي توليد مثل ، پژوهشکده فناوريهاي  نوين  –اهداي گامت و جنين  جنبه هاي عاطفي رواني در ناباروري ) سمينار .13

 ( 01تهران اسفند  –علوم پزشکي جهاد دانشگاهي 

بقيه پژوهشکده طب نظامي ، دانشگاه  –كنگره سراسري طب نظامي سومين بررسي پروسه سازگاري در جا نبازان قطع نخاعي استان لرستان )  .03

 (    01 اسفنداهلل  ، 

تهران ، آذر     –ر حوادث حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه ) سومين كنگره بين المللي بهداشت ، درمان و مديريت بهداشت د .06

08  )  

 ( 06خرم آباد ، ارديبهشت  –خطاها و قصورات پرستاري و راههاي پيشگيري از آن ) دومين همايش سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشکي  .01

كودكان و  ) همايش تازه هاي طب  6008 در سال نفر از مصرف كنندگان  شهر خرم آباد 83قرص اكستازي در  سوء مصرف الگويبررسي  .00

 (  06تهران ، خرداد  –بيست و هشتمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب 
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سالمت   بررسي تاثير اعتياد بر ميزان شيوع افسردگي اساسي همسران معتادين خود معرف ترک مواد اوپيوئيدي ) همايش سراسري ارتقاء .01

   ( 06اروميه ، آبان   –خانواده  

بزهکاري در نوجوانان بزهکار كانون اصالح و تربيت راهي در جهت ارتقاء سالمت خانواده   ) موثر بر  عوامل خانوادگي و شخصيتيبررسي  .08

 (  06اروميه ، آبان   –همايش سراسري ارتقاء سالمت خانواده  

آباد ) همايش تاثير آموزش بهداشت رواني نوجواني بر ميزان اگاهي والدين دانش آموزان مشغول به تحصيل در دبيرستانهاي شهر خرم  .06

 ( 09خرم آباد ، دي  –سراسري جامعه سالم 

تهران ، ارديبهشت  -تاثير روغن گياه گل مغربي در درمان افسردگي بيماران افسرده ) اولين سمينار سراسري اسکيزوفرنيا و اختالالت خلقي مزمن   .09

00 ) 

 ( 00تهران ، ارديبهشت  -يزوفرنيا و اختالالت خلقي مزمن  مصرف والرين بعنوان مکمل در اختالل دو قطبي ) اولين سمينار سراسري اسک .00

 00خرم آباد ، ارديبهشت  –) سومين سمينار دو ساالنه پيشگيري از خطاهاي پزشکي  09بررسي علل خطاهاي داروئي در پرستاران در سال  .03

بيه بدني مي شوند ) هيجدمين همايش بين ساله اي كه توسط والدين تن 9-3بررسي گزارش معلم از بعضي رفتارهاي اجتماعي در كودكان  .13

 المللي بيماريهاي كودكان (

ي بررسي تاثير اينترنت و بازيهاي اينترنتي بر جنبه هاي مختلف جسمي و رواني و اجتماعي كودكان و ارائه برخي راهکارهاي عملي جهت پيشگير .16

 ( 09و كاهش مضرات آنها ) همايش سراسري جامعه سالم ، ديماه 

 ( 03خرم آباد آبان  –افسردگي بعد از زايمان در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني ) همايش بهداشت خانواده غربالگري  .11

تعيين آگاهي و راههاي پيشگيري از پوكي استخوان زنان در شرف يائسگي ) اولين كنگره سراسري انجمن متخصصين زنان ، زايمان و نازائي  .10

 ( 06خراسان مرداد  –ايران 

ابي ميزان آگاهي در زمينه پيشگيري از پوكي استخوان در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني ) سومين سمينار دوساالنه پيشگيري از ارزي .11

 ( 00خرم آباد ، ارديبهشت  –خطاهاي پزشکي 

 (  01بهمن  –و مامائي  بررسي ويژگيهاي فردي و خانوادگي كودكاني كه تنبيه بدني مي شوند ) چهارمين كنگره مراقبتهاي پرستاري .18

 بررسي ارتباط اضطراب با سندروم پيش از قاعدگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان  .16

در درمان افسردگي بيماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و روان شهر خرم آباد ) كنگره سراسري طب سنتي و  0بررسي تاثير امگا .19

 ( 03آبان  -درمانهاي تلفيقي 

بررسي تاثير گل مغربي در درمان افسردگي بيماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و روان شهر خرم آباد ) كنگره سراسري طب  .10

 ( 03آبان  -سنتي و درمانهاي تلفيقي 
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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 ) 

 

1338سال  –كنگره ديابت برلين  –استراتژيهاي مقابله با استرس در والدين كودكان ديابتي  -8  

 

 ليست  سخنرانی در کارگاهها و دوره های باز آموزی
 

CCU   بازآموزي 6 ستارانبراي پر   90دي  06و  16 خرم آباد   

CCU   بازآموزي 1 براي پرستاران   90دي  19و   13 خرم آباد   

90خرداد لغايت يکم تير  13 خرم آباد باز آموزي دياليز براي پرستاران 0  

90بهمن  13لغايت  69 خرم آباد باز آموزي دياليز براي پرستاران 1  

آباد خرم باز آموزي دياليز براي پرستاران 8 03بهمن  69لغايت  61   

06ارديبهشت 60 خرم آباد زن و توسعه 6  

06خرداد  0و   06ارديبهشت 8 كوهدشت بهداشت بلوغ 9  

لوغآگاه سازي دختران مروج روستائي در رابطه با بهداشت ب 0 06خرداد  0 كوهدشت   

ساعت ( 01) 01تير  خرم آباد مشاوره قبل از ازدواج 3  

ندينان از طريق آموزش شيوه زندگي در سالمارتقاء سالمت ز 63 ساعت ( 66) 01تير  خرم آباد   

01تير  خرم آباد پيشگيري از عوارض سالمندي 66  

،  مهارتهاي زندگي براي دانشجويان متاهل در سه بعد تحصيلي 61

 زناشوئي و فرزند پروري

ارديبهشت ، 06فروردين ،  16 خرم آباد  

00خرداد  13،   00خرداد    63  

00خرداد 16  

ارتباط و ارتباط درماني ، داروها و عوارض داروئي و مراقبت هاي  60

 پرستاري در بيماران رواني و برخورد با بيماران پرخاشگر

00بهمن  61 خرم آباد  

01اسفند   66 خرم آباد قانون و خطا در پرستاري 61  

08ارديبهشت  10 خرم آباد مراقبت ، درمان و نوتواني در حوادث غير مترقبه 68  

 روش تحقيق  66

 

 18لغايت  11 –آبان  66لغايت  63 خرم آباد

08  دي 10 –آبان   
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06دي  6 – 08دي  19 خرم آباد حمايتهاي رواني اجتماعي در حوادث غير مترقبه 69  

 10لغايت  11 – 08اسفند  0لغايت  9 خرم آباد روش تحقيق 60

06اسفند  61 -06بهمن  11 -06فروردين   

06اسفند  63 خرم آباد پرستار و قانون 63  

09بهمن   3 خرم آباد ارتباطات و ارتباط در پرستاري و مامائي 13  

00مهر  0 خرم آباد فرايند ارتباط 16  

00مهر  3 خرم آباد اخالق در پرستاري 11  

00بهمن  11 خرم آباد ارتباطات و ارتباط پرستار و بيمار 10  

ستاورد هاي محققين استان لرستانكارگاه آشنائي با د 11 00اسفند  66 خرم آباد   

00اسفند  11لغايت  11 خرم آباد استرس و مهارتهاي مديريت استرس 18  

   روانپزشکي قانوني 16
 

 ليست  کارگاهها ی گذرانده شده
 

 

90شهريور  63لغايت  6 خرم آباد روش تحقيق مقدماتي 6  

آبادخرم  آمار و روش تحقيق پيشرفته  1 93بهمن  61و3   

93بهمن  19و   16 خرم آباد ارزيابي نيازهاي سالمت جامعه 0  

93بهمن   10و 19 خرم آباد گزارش نويسي 1  

03تير  6لغايت  8 خرم آباد اخالق ، قوانين و مقررات در پرستاري 8  

03آبان  11و 10 خرم آباد  بهداشت و تنظيم خانواده 6  

خانواده آشنائي با مديريت خانه و 9 03دي  10 خرم آباد   

06فروردين  16لغايت  18 خرم آباد كارگاه آموزشي اينترنت 0  

06تير  61و  66 خرم آباد برنامه ريزي آموزشي وتهيه طرح درس  3  

06مرداد  63لغايت  60 خرم آباد مديريت آموزشي رشته پرستاري 63  

مديريت جامع كيفيت  66 06 شهريور 18لغايت  10 خرم آباد   

61 SPSS 01ارديبهشت 66و  68 خرم آباد  

60 EPI 

 
01تير  18و  11 خرم آباد  

00ارديبهشت   63و 3 خرم آباد ارزيابي دانشجو و شيوه هاي طراحي سوال 61  

دي 19و  16 خرم آباد كسب مهارت در سخنراني 68  

66    ) OFIS بانک اطالعات جامع اعضا هيات علمي)  00تير  10 خرم آباد   

06 00آبان  11و  16 خرم آباد مفاهيم پايه فناوري اطالعات   

00آبان  10 خرم آباد استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها 63  

00آبان  16و  11 خرم آباد واژه پرداز 13  

01ارديبهشت    68و  61 خرم آباد مقاله نويسي 16  
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01مهر  13 خرم آباد روشهاي آموزش باليني 11  

10 Power point 01دي  60 خرم آباد  

11 Word 01بهمن  66 خرم آباد  

08دي 10و  19 خرم آباد اخالق در پژوهش 18  

6/1/06لغايت  6/9/08 خرم آباد SPSS  دوره آمار و  16  

6بانک هاي اطالعاتي  19 08آذر  10و  11 خرم آباد   

1بانک هاي  اطالعاتي  10 08دي  9و  6 خرم آباد   

06فروردين  03و  13 خرم آباد  0عاتي بانک هاي اطال 13  

06خرداد   11 خرم آباد مهارت مشاوره با دانشجو 03  

مهارتهاي زندگي  06 01تير  60لغايت  66 خرم آباد   

06بهمن  63لغايت  3 خرم آباد آشنايي با نصب وراه اندازي سخت افزار 01  

06بهمن  69لغايت  66 خرم آباد نصب سيستم عامل وبهينه سازي آن 00  

01 SPSS نرم افزار  09خرداد  13لغايت  10 خرم آباد   

ليآشنائي با منابع الکترونيکي كتابخانه ملي ديژيتا 08 09مهر 18و  11 خرم آباد   

طرح دوره (  –طراحي برنامه درسي ) طرح درس   06 09بهمن  0 خرم آباد   

09بهمن 3و  0 خرم آباد مقاله نويسي 09  

09بهمن  69و  66 خرم آباد مرور سيستماتيک 03  

09اسفند  61لغايت  63 خرم آباد روش تحقيق در علوم باليني و مقاله نويسي پيشرفته 13  

09اسفند 68لغايت  60 خرم آباد Prism نرم افزار 16  

11 End note 00فروردين 10 خرم آباد  

00ارديبهشت  63لغايت  3 خرم آباد ارزيابي دروني  10  

00ارديبهشت  18لغايت  11 خرم آباد  ياهان داروئي بومي لرستان و كاربرد آنهاآشنائي با گ 11  

00خرداد    8 خرم آباد خالقيت و نوآوري 18  

00آذر  68 خرم آباد اخالق پزشکي 16  

00اسفند  61لغايت  66 خرم آباد اخالق در پژوهش 19  

00اسفند  11لغايت  63 خرم آباد SPSSنرم افزار 10  

ه دانش پژوهي آموزشيكارگا 13 00ارديبهشت  68 خرم آباد   

83 The art of presentation 03ارديبهشت  13لغايت  10 خرم آباد  

 

  


