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 دا خ انم هب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  آدرس صفحه شخصی در

 دانشگاه سایت درس صفحه شخصی در وب آ 

  فایل ها 

 آخرین به روزرسانی:  

 تحصیلی و آموزشی   سوابق  

 1394، دانشگاه تربیت مدرس ،    دکترای تخصصی پرستاری ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( :   . تخصص)دکتری تخصصی(1

 و ارائه مدل کاربردی   HIV/AIDS  بیماران تبیین فرآیند جستجوی خدمات سالمت در  :  )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی استاد راهنما : دکتر سیما محمد خان کرمانشاهی ،  

 : آموزش روانپرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور   ( ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلیارشد کارشناسی .2
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 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها  ❖

1 
 توانمند سازی اساتید در مراقبت حمایتی و تسکینی در سرطان 

دانشکده پرستاری و مامایی شهید  

 بهشتی 
 95/ 5/   27لغایت    23

 95/ 4/ 28لغایت    27 مرکزی وزارت بهداشت ستاد   توانمند سازی اساتید و مربیان پرستاری سالمندی کشور  2

 96/ 3/   4لغایت    3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  کارگاه کشوری روش تحقیق مولفه های اجتماعی سالمت  3

 96/ 6/ 2لغایت    1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارگاه آموزشی علم سنجی  4

 99مهر   دانشگاه علوم پزشکی لرستان  دوره کوتاه مدت آموزش مجازی   5

نیماد و ستاد توسعه علوم و    NIHطراحی و پروپوزال نویسی با فرمت   6

 فناوری های شناختی 
 99/ 8/ 2لغایت    7/   30 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 99/  6/ 5 دانشگاه علوم پزشکی تهران  توانمند سازی ارزیابی دانشجو و آزمونهای الکترونیک  7

 99/ 10/ 22 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مدیریت و رهبری آموزشی  8

ارتقا کیفیت محتواهای لکترونیک منطبق با استانداردهای موکس ملی   9

 آرمان  
 99/ 11/ 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 98/ 8/ 18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آموزش آنالین آزمون های صالحیت بالینی  10

 99/ 4/ 15 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آزمونهای مجازی( آموزش سامانه فرادید )   11

 99/ 11/ 30 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ن مدیریت کالس مجازی ، اصول اخالقی و الزامات آ  12

 99/ 11/ 28 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  روش های ارزشیابی دوره های آموزشی  13

 99/ 11/ 21 پزشکی لرستان دانشگاه علوم   ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو  14

 99/ 11/ 14 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  حرفه ای در بالین   ق روش های آموزش اخال  15

 99/ 8/ 19 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  (PMP)و    (KF)آموزش آنالین آزمون صالحیت های بالینی،  16

 99/ 10/ 20 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  برنامه ریزی درسی و طرح درس  17

 99/ 1/ 31 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارگاه آموزش مجازی در عمل از پاورپوینت تا نوید  18

 99/ 4/ 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارگاه آنالین الک بوک  19
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 97/ 10/ 23 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آیین نامه ارتقا  20

 97/  8/ 29 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آشنایی با سامانه نوپا ) دوره اول (  21

 99/ 6/ 2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ارزیابی دانشجو و آزمون های الکترونیک  22

 96/ 11/ 10 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مشاوره و ارتباط با دانشجو  23

 98/ 9/ 14 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  PBLروش تدریس   24

 99/ 12/ 12 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کوریکولوم تدوین و بازنگری   25

 99/ 4/ 24 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آنالین روش تدریس پیشرفته   ه کارگا  26

کارگاه آنالین طراحی ، تدوین و مستند سازی فعالیت های دانش   27

 پژوهی 
 99/ 5/ 14 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 99/ 4/ 10 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آموزش سامانه فرادید   28

 99/ 4/ 16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارگاه آنالین تدریس اثربخش مقدماتی  29

 99/ 7/ 22 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آموزش نرم افزار مدیریت منابع مندلی   30

 99/ 11/ 9 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آشنایی با مبانی مطالعات مرور سیستماتیک  31

 99/ 12/ 19 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  روش تحقیق پیشرفته : کار آزمایی بالینی  32

 99/ 11/ 16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان   Mixed methodمطالعات تلفیقی   33

 Contentمقدمات روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای کیفی  34

Analysis  
 99/ 10/ 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 99/ 10/ 4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  Grounded Theoryتئوری زمینه ای   35

اخالق در پژوهش های زیست پزشکی با تاکید بر پژوهش های   36

 19مرتبط با کووید  
 99/ 6/ 1 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 97/ 10/ 25 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  پژوهشی   ر اخالق در انتشار آثا  37

 96  11/ 16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی  38

 94/ 11/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  متا آنالیز  39

 94/ 10/ 28 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آزمون سازی و مطالعات کیفی  40
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 96/ 9/ 29 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  الکترونیک جستجوی منابع   41

 97/ 12/ 16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  اخالق در کارآزمایی های بالینی  42

 96/ 6/ 28 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نحوه تعیین اولویت های تحقیقاتی  43

 97/ 10/ 12 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  متا آنالیز و مرور سیستماتیک  44

 98/ 10/ 4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  یافتن مجالت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی  45

 99/ 10/ 9 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ترجمان دانش  46

 99/ 10/ 18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  روش تحقیق پدیدار شناسی )فنومنولوژی(  47

 99/ 12/ 16 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  علمی آشنایی با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات   48

 1400/ 2/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آشنایی با ارزیابی اثربخشی پژوهش های سالمت  49

 96/ 8/ 2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  اخالق در انتشار آثار پژوهشی   50

 98/ 4/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  متا آنالیز  51

 99/ 6/ 27 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  19اپیدمیولوژی و سیاست های کنترل بیماری کووید   52

 99/ 7/ 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  STATAتحلیل مطالعات سری زمانی منقطع با استفاده از نرم افزار   53

 99/ 8/ 11 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  19چالش های مدیریت داده ها در اپیدمی کووید   54

 99/ 10/ 27 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کرونا و اختالالت روانی  55

56 Minorities Diminished Returns : A Novel Explanatin for 

Health Inquality research 
 9.11.2020 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 99/ 9/ 16 پزشکی لرستان دانشگاه علوم   پروپوزال نویسی برای طرح های محصول محور  57

 99/ 11/ 4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  19نقش سالمت دیژیتال در مدیریت کووید  58

 99/ 8/ 20 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  بین الملل سازی آموزش پزشکی  59

تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر تحقیقات سالمت با رویکرد   60

 انتشار پیام و نتایج پژوهش 
 1400/ 2/ 22 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 99/ 8/ 8 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  Mendeleyمدیریت منابع   61
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 99/ 5/ 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران  پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار  62

 99/ 5/ 7 پزشکی تهران دانشگاه علوم   کارگاه ارتقا سالمت روان تیم درمان در دوران ویروس کرونا  63

 78شهریور    10لغایت    6 خرم آباد  روش تحقیق مقدماتی  64

 79بهمن    12و 9 خرم آباد  آمار و روش تحقیق پیشرفته   65

 79بهمن    27و     26 خرم آباد  ارزیابی نیازهای سالمت جامعه  66

 79بهمن     28و  27 خرم آباد  گزارش نویسی  67

 80تیر    6لغایت    5 خرم آباد  پرستاری اخالق ، قوانین و مقررات در   68

 80آبان    24و   23 خرم آباد    بهداشت و تنظیم خانواده  69

 80دی    23 خرم آباد  آشنائی با مدیریت خانه و خانواده  70

 81فروردین    26لغایت    25 خرم آباد  کارگاه آموزشی اینترنت  71

 81تیر    12و    11 خرم آباد  برنامه ریزی آموزشی وتهیه طرح درس   72

 81مرداد    19لغایت    18 خرم آباد  مدیریت آموزشی رشته پرستاری  73

 81شهریور    25لغایت    23 خرم آباد  مدیریت جامع کیفیت    74

75 SPSS  82اردیبهشت   16و    15 خرم آباد 

76 EPI  82تیر    25و    24 خرم آباد      

 83ارديبهشت     10و  9 خرم آباد  ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال  77

 دی   27و    26 خرم آباد  کسب مهارت در سخنرانی  78

79      )OFIS   (83تیر    28 خرم آباد  بانک اطالعات جامع اعضا هیات علمی 

 83آبان    22و    21 خرم آباد  مفاهیم پایه فناوری اطالعات  80

 83آبان    23 خرم آباد  استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها  81

 83آبان    26و    24 خرم آباد  واژه پرداز  82

 84ارديبهشت      15و    14 خرم آباد  مقاله نویسی  83
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 84مهر    20 خرم آباد  روشهای آموزش بالینی  84

85 Power point  84دی    13 خرم آباد 

86 Word  84بهمن    16 خرم آباد 

 85دی   28و    27 خرم آباد  اخالق در پژوهش  87

 86/ 4/ 6لغايت    85/ 7/ 6 خرم آباد   SPSSو   دوره آمار     88

 85آذر    23و    22 خرم آباد  1بانک های اطالعاتی   89

 85دی    7و    6 خرم آباد  2بانک های  اطالعاتی   90

 86فروردين   30و    29 خرم آباد    3بانک های اطالعاتی   91

 86خرداد     24 خرم آباد  مشاوره با دانشجو مهارت   92

 84تیر    18لغايت    16 خرم آباد  مهارتهای زندگی    93

 86بهمن    10لغايت    9 خرم آباد  آشنایی با نصب وراه اندازی سخت افزار  94

 86بهمن    17لغايت    16 خرم آباد  نصب سیستم عامل وبهینه سازی آن  95

96 SPSS   87خرداد  29لغایت  28 خرم آباد  نرم افزار 

 87مهر 25و  24 خرم آباد  آشنائی با منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیژیتالی  97

 87بهمن    3 خرم آباد  طرح دوره (    – طراحی برنامه درسی ) طرح درس     98

 87بهمن 9و  8 خرم آباد  مقاله نویسی  99

 87بهمن  17و  16 خرم آباد  مرور سیستماتیک  100

 87اسفند  12لغایت  10 خرم آباد  تحقیق در علوم بالینی و مقاله نویسی پیشرفته روش   101

 87اسفند  15لغایت  13 خرم آباد  Prism نرم افزار  102

103 End note  88فروردین 28 خرم آباد 

اردیبهشت  10لغایت  9 خرم آباد  ارزیابی درونی   104

88 
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اردیبهشت  25لغایت  22 خرم آباد   لرستان و کاربرد آنها آشنائی با گیاهان داروئی بومی   105

88 

 88خرداد    5 خرم آباد  خالقیت و نوآوری  106

 88آذر  15 خرم آباد  اخالق پزشکی  107

 88اسفند  12لغایت  11 خرم آباد  اخالق در پژوهش  108

 88اسفند  22لغایت  10 خرم آباد  SPSSنرم افزار  109

 88اردیبهشت  15 خرم آباد  پژوهی آموزشیکارگاه دانش  110

111 The art of presentation  89اردیبهشت    29لغایت    28 خرم آباد 

، تیرماه    96، تیرماه  93تیرماه   خرم آباد  ضیافت اندیشه اساتید  112

97 

 های فرهنگی   کارگاه 

 ساعت   16طول دوره   پزشکی لرستان دانشگاه علوم   ضیافت اساتید : تعلیم و تربیت اسالمی و معرفت شناسی  1

 96/ 4/   14لغایت    11 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  2ضیافت اساتید : اندیشه سیاسی   2

 97/ 4/ 27لغایت    24 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ضیافت اساتید : حقوق بشر  3

 98/ 4/   25لغایت    23 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ضیافت اساتید : اخالق در آموزش  4

 99/ 11/ 29لغایت    25 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ضیافت اساتید : تعلیم و تربیت اسالمی  5

 99/ 11/ 7 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تاثیر رخداد کرونا بر سبک زندگی  6

 95/ 5/ 8 مشهد  طب اسالمی ایرانی  7

 95/ 5/ 7 مشهد   وضعیت سیاسی منطقه  8

 99/ 4/ 4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کاربردی قرآن در زندگی مفاهیم   9

 99/ 4/ 31 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تبیین بیانیه گام دوم انقالب  10

 1400/ 2/ 9لغایت    8 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  غربالگری جنین و چالش های اخالقی علمی و معنوی آن  11

 1400/ 20و 18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آثار و برکات قرآن در زندگی  12
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 95/ 4/ 15 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نشست اخالقی اساتید   13

 95/ 11/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  اصالح سبک زندگی از منظر قرآن   14

 99/ 5/ 6 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  طب اسالمی  15

 99/ 6/ 26 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  الزامات برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی  16

 99/ 7/ 8 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نقش امید در زندگی فردی و اجتماعی  17

 99/ 9/ 2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  مدیریت فضای مجازی در خانواده  18

 99/ 8/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  بررسی معضالت و مشکالت استان و دانشگاه  19

 96/ 9/ 26 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نافع در عرصه پژوهش علم   20

 96/ 11/ 18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تحلیل جریان های سیاسی اخیر  21

 96/ 4/ 11 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  سبک زندگی اسالمی  22

 95/ 12/ 2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آسیب شناسی مهدویت  23

 97/ 9/ 28 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  دانشگاه وحدت حوزه و   24

 96/ 5/ 21 مشهد  آسیب شناسی منتظران عصر ظهور  25

 97/ 10/ 25 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  اخالق در آموزش  26

 1397/ 7/ 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  نقش دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حمایت از تولید داخلی  27

 95/ 10/ 27 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  علوم اجتماعی روش تحقیق در   28

 98/ 1/ 27 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  سبک زندگی مهدوی  29

 99/ 7/ 30 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تحلیل مسائل قره باغ  30

 99/ 10/ 30 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ترجمه و تفسیر آیات مربوط به سالمت  31

 94/ 7/ 6 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  سال دفاع مقدس    8تحلیل و توصیف روند   32

 98/ 3/ 28 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  فرقه های نوظهور  33

 98/ 4/ 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  آینده پژوهی در حوزه سالمت و پزشکی  34
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بررسی مسائل و مشکالت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بیان   35

 راهکارها 
 93/ 4/ 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 94/ 12/ 17 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  رسانه و نقش آن در نفوذ دشمن  36

 97/ 5/ 23 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  گرایش به دین اسالم  37

 94/ 8/ 5 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  همدلی و همزبانی  38

39 
 مجید دوره مقدماتی تدبر در قرآن  

مرکز قرآن و عترت وزارت  

 بهداشت 
 99سال  

40 
 دوره مقدماتی تدبر در قرآن مجید 

مرکز قرآن و عترت وزارت  

 بهداشت 
 99آذر  

 98/ 2/ 31 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  گرامیداشت موسسه خیریه کرامت  41

 99/ 5/ 26 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  یازدهمین همایش سیره علوی  42

 1395/ 10/ 30 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  بررسی تشابه و تفاوت های پژوهش های علوم انسانی و علوم طبیعی  43

 99/ 7/ 21 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  با امتیاز فرهنگی ،  کارگاه مجازی حجاب و عفاف )بدون توقف(  44

 99/ 5/ 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران  با امتیاز فرهنگی ،    ارتقا سالمت روان تیم درمان در دوران کرونا  45

 99/ 10/ 21 دانشگاه علوم پزشکی تهران  سلسله نشست های مجازی اخالق در پژوهش )با امتیاز فرهنگی (  46

 97/ 11/ 2 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کارگاه آموزشی اعتیاد )معاونت دانشجویی فرهنگی(  47

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 79- 80استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی   .1

 

 1383پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،سال  .2
 

 85- 86استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  ❖

 

 1388پرستار نمونه هیات علمی سال    ❖

 

 1388پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،سال  ❖
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 88- 89استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  ❖

 1397پرستار نمونه هیات علمی سال    ❖

 98سال   جشنواره پژوهشیپژوهشگر برتر کسب رتبه سوم  ❖

 سوابق کاری  

 سوابق بالینی  ❖

 ) در مقاطع زیر( سوابق تدریس

 تخصص   .1    

 *   کارشناسی ارشد.2    

 *   کارشناسی .3    

 *  کاردانی .4    

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه( برگزاری کارگاه  ❖

 لیست  سخنرانی در کارگاهها و دوره های باز آموزی 

 78دی    31و    26 خرم آباد  برای پرستاران     CCU    بازآموزی  1

 78دی    27و     20 خرم آباد  برای پرستاران     CCU    بازآموزی  2

 78خرداد لغایت یکم تیر    29 آباد خرم   باز آموزی دیالیز برای پرستاران  3

 78بهمن    20لغایت    17 خرم آباد  باز آموزی دیالیز برای پرستاران  4

 80بهمن    17لغایت    14 خرم آباد  باز آموزی دیالیز برای پرستاران  5

 81اردیبهشت 18 خرم آباد  زن و توسعه 6

 81خرداد    8و     81اردیبهشت   5 کوهدشت  بهداشت بلوغ  7

 81خرداد  8 کوهدشت  سازی دختران مروج روستائی در رابطه با بهداشت بلوغ آگاه  8

 ساعت (  32)  82تیر  خرم آباد  مشاوره قبل از ازدواج 9

 ساعت (  16)  82تیر  خرم آباد  ارتقاء سالمت زنان از طریق آموزش شیوه زندگی در سالمندی  10

 82تیر  خرم آباد  پیشگیری از عوارض سالمندی  11
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مهارتهای زندگی برای دانشجویان متاهل در سه بعد تحصیلی ، زناشوئی و   12

 فرزند پروری 

 اردیبهشت ،   31فروردین ،    21 خرم آباد 

 83خرداد    20،     83خرداد      19

 83خرداد   21

ارتباط و ارتباط درمانی ، داروها و عوارض داروئی و مراقبت های پرستاری   13

 بیماران پرخاشگر در بیماران روانی و برخورد با 

 83بهمن  14 خرم آباد 

 84اسفند   11 خرم آباد  قانون و خطا در پرستاری  14

 85اردیبهشت  28 خرم آباد  مراقبت ، درمان و نوتوانی در حوادث غیر مترقبه  15

 روش تحقیق  16

 

  – آبان    25لغایت    24  – آبان    11لغایت    10 خرم آباد 

 85  دی   28

 86دی  6 – 85دی  27 خرم آباد  اجتماعی در حوادث غیر مترقبه حمایتهای روانی  17

  23لغایت  22 – 85اسفند   8لغایت  7 خرم آباد  روش تحقیق  18

 86اسفند  14 -86بهمن  24 -86فروردین 

 86اسفند  10 خرم آباد  پرستار و قانون 19

 87بهمن   9 خرم آباد  ارتباطات و ارتباط در پرستاری و مامائی 20

 88مهر  8 خرم آباد  فرایند ارتباط  21

 88مهر  9 خرم آباد  اخالق در پرستاری  22

 88بهمن  24 خرم آباد  ارتباطات و ارتباط پرستار و بیمار 23

 88اسفند  11 خرم آباد  کارگاه آشنائی با دستاورد های محققین استان لرستان  24

 88اسفند  24لغایت  22 خرم آباد  استرس و مهارتهای مدیریت استرس  25

   روانپزشکی قانونی 26

 )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام( سوابق اجرایی  ❖

 

 در سطح دانشگاه 

 تا کنون   1395رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت از فروردین  .1
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 تا کنون   95عضو شورای پژهشی دانشگاه از سال   .2

 96دانشجوی نمونه سال  داور جشنواره   .3

 رئیس اندیشگاه سالمت  .4

 عضور کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه  .5

 تا کنون (   96از سال    مجری تدوین برنامه جامع سالمت استان لرستان )  .6

 عضو کمیسیون نشریات دانشگاه   .7

 1382لغایت    1381در  سال    کمیته اجرائی برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی عضو   .8

 1381سازماندهی نحوه تهیه و تامین منابع علمی التین دانشگاه در سال  عضو کمیته   .9

   1380عضو شورای ارزشیابی و مسئول برسی مدارک پژوهشی در سال   .10

 1390تا    1378عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال     .11

 1390تا    1386ه از سال  دانشگا   در آموزش ، مرکز توسعه و گسترش مطالعات پزشکی ،    عضو شورای پژوهش  .12

 1381و بزرگداشت والدت حضرت زینب )س ( در سال    " پرستاران حامیان سالمت جامعه    " کمیته برگزاری پایگاههای   .13

 1382تا    1380دفتر سمینارها و کنگره های معاونت پژوهشی  از سال    مسئول  .14

  85-86عضو کمیته پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی رشته فریتهای پزشکی در سال  .15

، عضو کمیته علمی کنگره سراسری پیشگیری از آسیبها و ارتقاء  ایمنی در حوادث ،    ومین سمپوزیوم الپاراسکوپی د   عضو کمیته اجرائی  .16

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

 علوم پزشکی لرستان 

 داور مقاالت فصلنامه های یافته ، افالک و ارائه گزارش طرحهای تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه  .17

 عضو کمیته های علمی و اجرایی کنگره سراسری طب سنتی ، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی  .18

 لنامه علمی پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی ایالم داور مقاالت فص  .19

 داور مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری  .20

 در سطح دانشکده  

 1396تا مهر   1394مهر   از  پرستاری  گروه  ر مدی  .21

 1396مهر    تا  1394مهر   از  پرستاری  گروه  پژوهشی  شورای  رئیس  و  عضو  .22
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 کنون  تا  1234 سال  از  دانشکده  پژوهشی  شورای  عضو  2. .23

 کنون  تا  1394 سال  از  دانشکده  آموزشی  شورای  عضو  .24

 تاکنون  1394 سال  از  دانشکده  تکمیلی  تحصیالت  شورای  عضو  .25

 1389  تا   1378پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال  معاون   .26

 1389تا    1378عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال   .27

 1386تا    1378عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال   .28

 تا کنون   1385عضو هیات تحریریه فصلنامه افالک از سال   .29

 1383ل  دانشکده پرستاری و مامائی در  سا استراتژیک    ریزی   کمیته برنامه عضو   .30

 1389تا    1378دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال    مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری استاد راهنمای دانشجویان   .31

اورژانسهای    ،    تازه های مراقبت پرستاری ومامایی   ، بیماریهای مزمن ،   بهداشت خانواده حوادث ،  سراسری  های  عضو کمیته علمی همایش   .32

   , دانشکده پرستاری و مامایی در ده  ش داخلی برگزار  

 1394و  1389  تا    1388عضو کمیته جذب دانشکده پرستاری و مامائی از سال   .33

 1396مهر  تا     1394مدیر گروه پرستاری مهر   .34

 تاکنون    1394عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده مهر    .35

 سوابق پژوهشی   ❖

 اختراعاتابداعات و الف.    

 طرح های پژوهشی  ب.

دانشجو صباح    – در حال انجام    - طرح پايان نامه  )   رفتاری بر امید و ترس از مرگ در بیماران تحت هموديالیز - تأثیر مداخله شناختی  .1

 (   استاد راهنما دکتر ماندانا ساکی   – خشنودی  

 در حال انجام (   – درمانی.....) مجری  آنژيوگرافی در مرکز آموزشی بررسی تاثیر تغییر در وضعیت بدن بیمار و زاويه تخت بر عوارض پس از   .2

 اتمام يافته (   – .....) مجری     MSی در افسردگی زنام مبتل به  ح رکات اصل ح مقلیسه تاثیر زعفران و   .3

 (   اتمام يافته   – هفته انجام حرکات اصلحی بربهبود ناهنجاری سربه جلو در زنان نابینا يا کم بینا.....) مجری    8بررسی تاثیر   .4

خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی    بررسی تاثیر روغن گیاه گل مغربی و گل گاو زبان در سندرم پیش قاعدگی در دانشجويان دختر ساکن  .5

 لرستان    ) مجری ( 

 تاثیر بازخورد نتایج ارزیابی کیفیت تدریس اساتید بر بهبودی کیفیت تدریس دروس تئوری ) مجری (  .6
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 مانگاه تخصصی اعصاب و روان) مجری( در درمان افسردگی بیماران افسرده مراجعه کننده به در   3بررسی تاثیر روغن گیاه گل مغربی و امگا     .7

 بررسی عوامل موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری نگهداری شده در مراکز مداخله در بحران استان لرستان ) مجری (    .8

 و شخصیتی موثر بر بروز بزهکاری در نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت استان لرستان ) مجری (   بررسی عوامل خانوادگی  .9

 بررسی ارضای نیازهای روانی دانش آموزان دبیرستانی توسط والدین و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک والدین ) مجری (  .10

 واد در معتادین خود معرف ترک ) مجری ( بررسی تاثیر نالتروکسان در پیشگیری از عود مجدد وابستگی به م  .11

 بررسی شیوع افسردگی اساسی در جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ) مجری (  .12

 مقایسه اثر سیتالوپرام و نورتریپتلین در درمان اختالل افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها ) همکار اصلی(  .13

 خاشگری دانش آموزان دبستانی ) همکار اصلی (  بررسی تاثیر سوء رفتار والدین بر رفتارهای پر    .14

و بیماران غیر آلوده  )    HIVبررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی و اعتماد به نفس بیماران سوء مصرف کننده تزریقی آلوده به ویروس   .15

 همکار اصلی (     

 الت خلقی سایکوتیک ) همکار اصلی( مقایسه عوارض جانبی داروی اوالن زاپین و ریسپریدون در درمان اسکیزوفرنی و اختال    .16

 در افسردگی راجعه بیماران افسرده ) همکار اصلی(     3بررسی درمان مکمل امگا  .17

 و فلووکسامین در بهبودی بیماران دوقطبی نوع اول مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان  ) همکار اصلی(    3بررسی تاثیر امگا  .18

 کمل در اختالل خلقی دو قطبی ) همکار اصلی( تاثیر مصرف والرین به عنوان م  .19

و  بررسی فراوانی عالئم و نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی واختالل اضطراب منتشر مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب     .20

 روان شهر خرم آباد) همکار اصلی(   

یدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در بیماران مبتال به اختالالت  بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف دو داروی اوالنزاپین و ریسپر  .21

 سایکوتیک ) همکار اصلی( 

  بررسی ارتباط بین  درک از میزان توانمندی شغلی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم  .22

 آباد) همکار اصلی( 

 ه مبتالیان به صرع لوب تمپورال و سایر انواع صرع ) همکار اصلی(  بررسی مقایسه ای حافظ  .23

 ) همکار اصلی(   1388بررسی وضعیت سالمت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر خرم آباد در سال   .24

 بررسی وضعیت پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمائی شهر خرم آباد ) همکار اصلی(  .25

 بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد) همکار اصلی(  .26
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 بررسی تاثیر آوای قران بر کاهش اضطراب پیش آزمون در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) همکار اصلی(    .27

ائسه در مورد راههای پیشگیری از پوکی استخوان تحت پوشش مراکز  بررسی تاثیر دو روش آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش زنان ی  .28

 بهداشتی شهرخرم آباد ) همکار اصلی(   

بررسی میزان آگاهی زنان در شرف یائسگی در خصوص راههای مقابله با پوکی استخوان ) طرح مصوب در شورای فناوری استان ، همکار   .29

 اصلی 

 اهنمائی شهر خرم آباد ) همکار اصلی ( بررسی وضعیت پرخاشگری در دختران و پسران ر  .30

 بررسی وضعیت سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد ) همکار اصلی(  .31

 پایان نامه ها و رساله ها  راهنمایی . ج  

 صباح خشنود    – رفتاری بر امید و ترس از مرگ در بیماران تحت هموديالیز  - تأثیر مداخله شناختی 

 صبا نجمی   

 لیل موسوی 

 پایان نامه ها و رساله ها   همشاور . د   

ی ) دانشجو  بررسی فراوانی اختالالت عملکرد جنسی مرتبط با داروهای مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساس  .1

 (  1387:سمیه جنانی، استاد راهنما : دکتر میترا صفا ،سال  

 ( 1387نشجو : سمیه خردمند ، استاد راهنما : دکتر میترا صفا ،سال  بررسی انواع اختالالت خواب در نوجوانان دبیرستانی شهر خرم آباد ) دا  .2

 ( 1387بررسی فراوانی نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی ) دانشجو : طیبه آزادبخت، استاد راهنما : دکتر هدایت نظری،سال     .3

 ( 1387ی،سال  بررسی فراوانی نشانه های جسمانی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب منتشر) دانشجو : فاطمه زینلی، استاد راهنما : دکتر هدایت نظر    .4

ا : دکتر  بررسی مقایسه ای نگرش دانش آموزان مناطق آسیب خیز و غیر آسیب خیز شهر خرم آباد در مورد اکستازی) دانشجو : پگاه محقق ، استاد راهنم    .5

 ( 1386میترا صفا ،سال  

دانشجو : شروین متین روحانی ، استاد راهنما : دکتر  بررسی سالمت روانی بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونری و ارتباط آن با سوء مصرف مواد)     .6

 ( 1385میترا صفا ،سال  

اهنما : دکتر  بررسی مقایسه ای تاثیر و عوارض جانبی دو داروی سیتالوپرام و نورتریپتلین در درمان افسردگی اساسی ) دانشجو :پریسا سهرابی ، استاد ر  .7

 (  1384هدایت نظری سال  

و بیماران غیرآلوده )دانشجو:       (HIV)خصیتی و اعتماد به نفس بیماران سوء مصرف کننده تزریقی مواد آلوده به ویروس   بررسی مقایسه ای ویژگیهای ش  .8

  (  1384رکسانا رحمتی ، استاد راهنما: دکتر میترا صفا ،سال  
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الت خلقی ، اختالالت اضطرابی ( ) دانشجو : نسیم کیافر ،  بررسی اختالالت روانی توام در بیماران مبتال به اختالالت شایع روانپزشکی ) اسکیزوفرن ، اختال  .9

 (  1383استاد راهنما : دکتر هدایت نظری،سال  

ریانی ،  بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با سالمت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دانشجو یاسمن زاهدی ، استاد راهنما : دکتر مژگان جا  .10

1388   ) 

تر  بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دانشجو نسرین آقاجری ، استاد راهنما : دک    .11

 (   1389هدایت نظری ،  

 ( 1389- ا  ، دکتر جاریانی  ) دانشجو علی سیدیان ، استاد راهنم   تأثیر روش آرام سازی پیشرونده عضالنی بر اضطراب بیماران مبتال به سکته قلبی    .12

استاد راهنما    – ) دانشجو زهره محمدی  1395آباد در سال  کنندگان به درمانگاه اعصاب و روان شهر خرم پزشکی در مراجعه بررسی فراوانی اختالالت روان  .13

 ( 1396  – دکتر هدایت نظری  

، استاد    ق ) دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری حلیمه خاتون زارع تاثیر کپسول سنبل الطیب بر کیفیت خواب بیماران تحت جراحی پیوند بای پس عرو  .14

 (   1397راهنما دکتر محمد غالمی سال  

 ( صبا نجمی دانشجوی کارشناسی ارشد    - استاد راهنما  تاثیر آموزش بیمارمحور بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران عروق کرونر )   .15

 دانشجوی کارشناسی ارشد ( بهرام آریایی نژاد    - استاد راهنما    طر سقوط سالمندان بستری ) تاثیر آموزش پرستاران بر رفتارهای پیشگیری از خ  .16

 لیال موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد (    - تجارب بیماران مبتال به سرطان از جستجوی اطالعات سالمت) استاد راهنما  .17

) دانشجو مریم صادقی    1397بررسی اپیدمیولوژیک انواع اختالالت روانپزشکی بیماران بستری شده در بیمارستان های روانپزشکی شهر خرم آباد در سال   .18

 استاد راهنما دکتر هدایت نظری (   – 

استاد راهنما    – شهدای عشایر) دانشجو مهتاب اکبری   ن ا بررسی فراوانی اختالل تبدیلی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی بیمارست  .19

 دکتر هدایت نظری ( 

 ) استاد مشاور خانم افسانه بدری زاده (   2طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای فردی و اجاماعی تبعیت از درمان دارویی در مبتالیان به دیابت نوع   .20

 استاد راهنما دکتر مژگان خادمی (   – امیدی بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونر ) فاطمه اسد مال    تاثیر مراقبت با رویکرد انسانی بر میزان اضطراب و نا  .21

22.  

 استاد راهنما دکتر کیمیا کرمی (    – تاثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر تاب آوری و سالمت عمومی پرستاران بخش های ویژه ) دانشجو لیال لک   .23

استاد    – تاثیر توانبخشی قلبی تعدیلی بر عملکرد جنسی و تطابق با استرس در مردان تحت عمل راحی بای پس عروق کرونری ) پیمان کیخسرو دولتیاری   .24

 راهنما دکتر محمد غالمی  (  

استاد راهنما دکتر    – تاثیر مداخالت مبتنی بر جامعه در انجام غربالگری سرطان پروستات در سالمندان براساس مدل اعتقاد بهداشتی ) مسعود احمدوند   .25

 ( حشمت اهلل حیدری  
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طفه  رایحه درمانی با اسانس بادرنجبویه بر میزان استرس و پارامترهای همودینامیک بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس ) عا  .26

 استاد راهنما دکتر محمد غالمی (    – ویسکرمیان  

 

 مقاالت . ه   

 فارسی            

  و عوامل مرتبط با آن   ۲تبعیت از درمان دارویی در بیماران دیابتی نوع ،   خانزاده، ساعید فروغی، ماندانا سااکی ، مصاطفی   افساانه بدری زاده، حسان رضاایی جمالویی  .1

 . ۱- ۱۰( : ۲)  ۲۳  ; ۱۴۰۰مجله علمی پژوهشی یافته.  

پیش بینی تبعیت از درمان دارویی بر اساااس حمایت اجتماعی و  ،   ، مصااطفی خانزاده، سااعید فروغی، ماندانا ساااکی  افسااانه بدری زاده، حساان رضااایی جمالویی    .2

 ۱۳- ۲۴( : ۳)   ۲۳  ; ۱۴۰۰مجله علمی پژوهشی یافته.   ، 2دیابتی نوع  راهبردهای مقابله ای در بیماران  

پرسیتاری دانشیكده    زای آموزش بالینی در دانشیجويان کارآموز بررسیی عوامل اسیترس ، ، غالمی محمد ، جاریانی مژگان ، آساتی پروین ، سااکی مژگان    سااکی ماندانا    .3

 . 1391، خرداد و تیر 37، پی در پی  2دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دهم، شماره ،    آباد پرستاری و مامايی خرم 

فصلنامه علمی پژوهشی یافته  ،  در درمان افسردگی ،    3، جاریانی مژگان ، نظری هدایت ، طراحی محمد جواد ، ساکی مژگان ، محمد غالمی ، تاثیر امگا   ساکی ماندانا  .4

   1390، بهار    1شماره    13دوره  

عوامل خانوادگی و شااخصاایتی موثر بر  بررساای    ،  جاریانی مژگان ، صاافا میترا ، فرهادی علی ، قاساامی فاطمه ، بدری زاده افسااانه ، کرباساای الهام  ساااکی ماندانا ،    .5

   88، تابستان    2شماره    11آباد، فصلنامه علمی پژوهشی یافته  ، دوره   بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر خرم 

بیماران  ، جاریانی مژگان  ، سااکی کوروش ، دلفان بهرام  ، طراحی محمدجواد ، غالمی محمد ، بررسای تاثیر روغن گیاه گل مغربی در درمان افساردگی  سااکی ماندانا  .6

    87ان . زمست 4،شماره  16افسرده مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان شهر خرم آباد ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ایالم ، دوره  

و فلووکساامین در بهبودی بیماران دو قطبی نوع اول مراجعه کننده به درمانگاه    3، ابرا هیم زاده فرزاد ، دلفان  بهرام ، بررسای تاثیر امگا    سااکی ماندانا ،      صافا میترا  .7

   89، زمستان    4شماره    12تخصصی اعصاب و روان فصلنامه علمی پژوهشی یافته  ، دوره  

صافا میترا ، جزایری حساین ، آساتی پروین ، جاریانی مژگان سااکی مژ گان ، بررسای ویژگیهای شاخصایتی و روانشاناختی زنان و دختران فراری  ،  سااکی ماندانا  .8

 .   87، پاییز   3نگهداری شده در مراکز مداخله در بحران های اجتماعی ، فصلنامه یافته ، دوره دهم ، شماره 

 1381، سال    14ی شیوع افسردگی اساسی در جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ،  مجله یافته ، شماره  ، رستگار مهران ، بررس ساکی  ماندانا   .9

  28، مجله پزشاکی قانونی شاماره   1378- 1380، صاالح علی احساان ، مشافقی گیالنی  فاطمه، بررسای حوادث رانندگی منجر به فوت اساتان در ساالهای  سااکی ماندانا     .10

   1381، زمستان 

  1383، قنبری افشین ، بررسی سالمت روان همسران جانبازان قطع نخاعی استان لرستان ، فصلنامه بهداشت روان انا  ساکی ماند  .11

  1381، مسعودی مژگان ، تاثیر آموزش ویدیویی بر میزان آگاهی پیشگیری از ایدز دانشجویان دانشگاه لرستان ، فصلنامه سوگند بهار ساکی  ماندانا   .12
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تأثیر روش آرام ساازی پیشارونده عضاالنی بر اضاطراب بیماران مبتال به ساکته  علی،     سایدیان  ،  فرزاد  ه  براهیم زاد ا  اهید، ن   مومنی   ،  نا  ماندا سااکی  ژگان، م    جاریانی    .13

   90، پاییز   3شماره     ، 13،  فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره   قلبی 

های شاخصایتی بیماران معتاد مراجعه  بررسای تاثیر اجتماع درمان مدار روزانه در ویژگی مهدی،    بیرجندی    ،  معصاومه  زارعی دهنو     ، ماندانا  سااکی      ،  هدایت  نظری   .14

   90، پاییز   3،  شماره 13، فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره    آباد شهر خرم  TCکننده به مرکز 

، طراحی محمد جواد ، محقق پگاه ، بررسای مقایساه ای آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع متوساطه نسابت به اکساتازی در مناطق آسایب سااکی ماندانا   میترا صافا ،  .15

   88، بهار   1،  شماره  11خیز و غیر آسیب خیز شهر خرم آباد، فصلنامه علمی پژوهشی یافته ، دوره  

به عنوان درمان مکمل در اختالل افسااردگی راجعه ، فصاالنامه علمی    3، احمدی حمید ، روهنده معصااومه ، مومنی فرهاد تاثیر امگا  دانا ساااکی مان جاریانی مژگان ،   .16

   88، بهار   1،  شماره 11پژوهشی یافته ، دوره  

ی فرهاد ، تاثیر مصاارف والرین به عنوان مکمل در  ، ساااکی کوروش ، احمدی حمید ،روهنده معصااومه ، طراحی محمد جواد ، مومن   ساااکی ماندانا جاریانی مژگان،   .17

 .   88. بهار 1،شماره  17اختالل خلقی دو قطبی ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ایالم ، دوره  

االنزاپین و سیرترالین در بیماران مبتل ، بیرجندی مهدی ، احمدی حمیدرضیا ، روهنده معصیومه  ، بدری زاده افسیانه  ،  مقايسیه تاثیر  سیاکی ماندانا   جاريانی مژگان ،     .18

 . 87، زمستان    4به اختلل شخصیت تحت درمان نگهدارنده با متادون ، فصلنامه علمی پژوهشی يافته، دوره دهم ، شماره  

ثیر مصاارف داروهای اوالنزاپین و  ، محمدی محمد رضااا ، دلفان بهرام ، طراحی محمد جواد ، روهنده معصااومه ، بررساای مقایسااه ای تا ساااکی ماندانا  صاافا میترا ،     .19

 .   87، پاییز    3ریسپریدون بر سطح چربی و قند خون و سایر عوارض در اختالالت سایکوتیک،  فصلنامه یافته ، دوره دهم ، شماره  

اط آن با ساوء مصارف مواد فصالنامه یافته ،  متین روحانی شاروین ، بررسای ساالمت روان بیماران نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر و ارتب   سااکی ماندانا ، صافا میترا ،     .20

     87، بهار    1دوره دهم ، شماره  

ام  ، ساهرابی پریساا ، طراحی محمد جواد ، موحدی محمد ، بدری زاده افساانه ، باقری خیراهلل ، مقایساه تاثیر درمانی نورتریپتلین و سایتالوپر سااکی ماندانا  نظری هدایت ،      .21

   86، پاییز   3و مقایسه عوارض جانبی آنها ، فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره  در درمان اختالل افسردگی اساسی 

، احمدی حمید ، طراحی محمد جواد ، فردی اکبر ، مقایسااه شاایوع سااندرم درون گرائی و برون گرایی در بیماران    ساااکی ماندانا جاریانی مژگان ، نظری هدایت ،     .22

 .   89، بهار   1شی شهر خرم آباد ، فصلنامه یافته ، دوره یازدهم ، شماره بستری به علت خودکشی در بیمارستانهای آموز 

، بررسای تاثیر وضاعیت های دمر ، به پشات خوابیده و در آغوش مادر ) تماس پوساتی مادر با    سااکی ماندانا   سااکی مژگان ، محسان زاده اعظم ، طراحی محمد جواد ،    .23

   87، تابستان    2فته ، دوره دهم ، شماره نوزاد ( بر درد حین خونگیری وریدی ، فصلنامه یا 

بررسای برخی مشاکالت رفتاری ناشای از تنبیه بدنی توساط والدین در کودکان دبساتانی ، فصالنامه یافته    سااکی ماندانا ،   قاسامی فاطمه ، ولیزاده فاطمه ، طوالبی طاهره ،  .24

 86، زمستان    4، دوره نهم ، شماره  

، فرهادی علی ،  بررساای ویژگیهای فردی ، خانوادگی ، روانی و سااوء مصاارف مواد در بیماران  ساااکی ماندانا  نی فر محمد ،  صاافا میترا ، محمودی غفارعلی ، ساالطا    .25

 86، تابستان    2بستری با خودکشی در بیمارستان شهدای عشایر،  فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره 
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رسای ویژگیهای فرهنگی ، اقتصاادی ، اجتماعی و علل وابساته در بیماران مبتال به ساایکوز بعد از زایمان ،  ، یاری فاطمه ، لرزاده ناهید ، بر سااکی ماندانا  صافا میترا ،   .26

 .   85، پاییز    1فصلنامه یافته ، دوره نهم ، شماره  

 85و سوم ، بهار و تابستان    ، عباس عبادی ، کاربرد مدیریت توانمند سازی در حرفه پرستاری،  فصلنامه افالک ، سال دوم ، ماندانا ساکی  محمد غالمی ،   .27

، تعیین عوارض جنینی و نوزادی در زنان مبتال به مسامومیت حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشاگاه عسالی  سااکی ماندانا  آساتی  پروین ، بختیار کتایون ،     .28

 .    85خرم آباد ، فصلنامه افالک ، سال دوم ، و سوم ، بهار و تابستان  

 1382، بهار    1، بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان استان لرستان ، مجله طب نظامی سال پنجم شماره  ساکی ماندانا  ،  طوالبی طاهره     .29

، بررسای ارتباط رضاایت از رشاته تحصایل با ساالمت روان دانشاجویان جدیدالورود دانشاگاه علوم پزشاکی لرساتان ، ویژه نامه طب و  سااکی ماندانا  مساعودی مژگان ،   .30

  1380تزکیه تیرماه  

ه علمی پژوهشای  ، تاثیر آوای قرآن بر کاهش اضاطراب پیش آزمون دانشاجویان ، فصالنام سااکی ماندانا  گله دار نسارین ،طراحی محمد جواد ، کاوه محمد حساین ،   .31

 .   88، زمستان    12دانشکده بهداشت ، شماره 

 1383، رستگار مهران ، بررسی شیوع افسردگی اساسی در همسران معتادین خود معرف ترک  ، ویژه نامه طبیب شرق سال  ساکی ،ماندانا     .32

به مواد در معتادین خود معرف ترک ، ویژه نامه طبیب شارق ساال    ، بررسای تاثیر نالتروکساان در پیشاگیری از عود مجدد وابساتگی   سااکی ماندانا   رساتگار مهران ،  .33

1383 

نامه  ، طوالبی طاهره ، قنبری افشاین ، بررسای ساالمت روان جانبازان قطع نخاعی اساتان لرساتان  ویژه نامه مجله دانشاگاه علوم پزشاکی مشاهد ویژه  سااکی ماندانا     .34

 1381سال  

، آساتی پروین ، جنبه های روانی اجتماعی در ناباروری ، فصالنامه پزشاکی باروری و ناباروری ، ضامیمه شاماره پنجم ساال   ، سااکی مژگان ،جنانی فاطمه سااکی  ماندانا     .35
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 (    83خرم آباد،  اسفند    – سراسری بیماریهای مزمن  

بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری مراکز مداخله در بحران ) سمینار سراسری بهداشت   زنان  .26

 (   84سنندج ، اردیبهشت   – 

ای آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پرستاری و راهکارهای عملی در خصوص بهبود کیفیت آموزش بالینی  ) هفتمین  بررسی عوامل تنش ز  .27

 (   84تبریز ،  آبان   – همایش کشوری آموزش پزشکی  

بهداشت   زنان بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر ترک منزل در زنان و دختران فراری مراکز مداخله در بحران ) سمینار سراسری   .28

 (   84زاهدان ، اسفند   – ) اولین همایش کشوری رفتارهای پر خطر 
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مرکز تحقیقات بیو تکنولوژی تولید مثل ، پژوهشااکده فناوریهای  نوین   – جنبه های عاطفی روانی در ناباروری ) ساامینار اهدای گامت و جنین   .29

 (   84تهران اسفند    – علوم پزشکی جهاد دانشگاهی  

پژوهشاکده طب نظامی ، دانشاگاه    – بررسای پروساه ساازگاری در جا نبازان قطع نخاعی اساتان لرساتان ) ساومین کنگره ساراساری طب نظامی   .30

 (      84بقیه اهلل  ، اسفند 

تهران ،       – دث  حمایتهای روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه ) ساومین کنگره بین المللی بهداشات ، درمان و مدیریت بهداشات در حوا  .31

 (     85آذر  

   86خرم آباد ، اردیبهشت    – خطاها و قصورات پرستاری و راههای پیشگیری از آن ) دومین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی   .32

و   ) همایش تازه های طب  کودکان   1385  در ساال  نفر از مصارف کنندگان  شاهر خرم آباد   50قرص اکساتازی در  ساوء مصارف   الگوی بررسای  .33

 (    86تهران ، خرداد    – بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب  

بررسای تاثیر اعتیاد بر میزان شایوع افساردگی اسااسای همساران معتادین خود معرف ترک مواد اوپیوئیدی ) همایش ساراساری ارتقاء  ساالمت   .34

 (     86ارومیه ، آبان    – خانواده   

بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصاالح و تربیت راهی در جهت ارتقاء ساالمت خانواده   )  بر  عوامل خانوادگی و شاخصایتی موثر  بررسای   .35

 (   86ارومیه ، آبان     – همایش سراسری ارتقاء سالمت خانواده   

همایش    تاثیر آموزش بهداشاات روانی نوجوانی بر میزان اگاهی والدین دانش آموزان مشااغول به تحصاایل در دبیرسااتانهای شااهر خرم آباد )  .36

 (   87خرم آباد ، دی    – سراسری جامعه سالم 

تهران ،    - تاثیر روغن گیاه گل مغربی در درمان افسااردگی بیماران افساارده ) اولین ساامینار سااراسااری اسااکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن    .37

 (   88اردیبهشت 

 (   88تهران ، اردیبهشت    - یا و اختالالت خلقی مزمن   مصرف والرین بعنوان مکمل در اختالل دو قطبی ) اولین سمینار سراسری اسکیزوفرن  .38

 88خرم آباد ، اردیبهشت    – ) سومین سمینار دو ساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی   87بررسی علل خطاهای داروئی در پرستاران در سال   .39

نی می شاوند ) هیجدمین همایش بین  سااله ای که توساط والدین تنبیه بد   7- 9بررسای گزارش معلم از بعضای رفتارهای اجتماعی در کودکان  .40

 المللی بیماریهای کودکان ( 

بررسااای تااثیر اینترنات و باازیهاای اینترنتی بر جنباه هاای مختلف جسااامی و روانی و اجتمااعی کودکاان و ارائاه برخی راهکاارهاای عملی جهات   .41

 (   87پیشگیری و کاهش مضرات آنها ) همایش سراسری جامعه سالم ، دیماه 

 (   80خرم آباد آبان    – ی بعد از زایمان در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی ) همایش بهداشت خانواده  غربالگری افسردگ  .42
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تعیین آگاهی و راههای پیشاگیری از پوکی اساتخوان زنان در شارف یائساگی ) اولین کنگره ساراساری انجمن متخصاصاین زنان ، زایمان و نازائی  .43

 (   86خراسان مرداد    – ایران 

زان آگاهی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی ) سومین سمینار دوساالنه پیشگیری  ارزیابی می  .44

 (   88خرم آباد ، اردیبهشت    – از خطاهای پزشکی  

 (    84بهمن    – ائی  بررسی ویژگیهای فردی و خانوادگی کودکانی که تنبیه بدنی می شوند ) چهارمین کنگره مراقبتهای پرستاری و مام  .45

 بررسی ارتباط اضطراب با سندروم پیش از قاعدگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .46

در درمان افساردگی بیماران افسارده مراجعه کننده به درمانگاه اعصااب و روان شاهر خرم آباد ) کنگره ساراساری طب   3بررسای تاثیر امگا  .47

 (   89آبان   - سنتی و درمانهای تلفیقی 

بررسای تاثیر گل مغربی در درمان افساردگی بیماران افسارده مراجعه کننده به درمانگاه اعصااب و روان شاهر خرم آباد ) کنگره سراسری طب   .48

 (   89آبان   - 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 ) 

 ملی   .1   

 بین المللی    .2   
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