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 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرايش رشته  حصيلي رشته ت

 تحصيلي

دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصيل

شهر محل 

 تحصيل

كشور محل 

 تحصيل

تاريخ فراغت 

 از تحصيل

پژوهش و  پرستاري

 آموزش

جمهوري  تهران تربيت مدرس دكتري

 اسالمي ايران

 درحال

 تحصيل

كارشناسي  بهداشت رواني آموزش پرستاري

 ارشد

جمهوري  تهران تربيت مدرس

 راناسالمي اي

شهريورماه 

1375 

دانشگاه علوم  كارشناسي -        پرستاري

پزشكي 

 لرستان

جمهوري  خرم آباد

 اسالمي ايران

آذرماه 

137۰ 

 

 

 هاي نوشته شده در دوران تحصيلنامهب( پايان

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي نامهعنوان پايان

 دكتر محمد نقي براهني كارشناسي ارشدستاران با ميزان بررسي ارتباط بين انواع تيپ هاي شخصيتي پر
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 رضايت شغلي آنان در بيمارستانهاي شهر خرم آباد

   

 

 

 

 

 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت 
 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل 

 تدريس

مقطع 

 تحصيلي

نوع 

 فعاليت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس

 دانشجويان

كل ساعات 

 تدريس شده

سال 

 تدريس

دانشگاه علوم -

 پزشكي لرستان
)دانشكده هاي پرستاري و 

مامائي خرم آباد و اليگودرز 

و دانشكده بهداشت خرم 

 آباد(

 

دانشگاه علوم -

پزشكي استان 

 مركزي)اراك و خمين(

 

دانشگاه آزاد اسالمي -

 اراك

 

دانشگاه آزاد اسالمي -

 يروجرد

 

 

 
 

كارشناسي و 

 كارداني

 

 

 

 

كارشناسي و 

 اردانيك

 

 

كارشناسي و 

 كارداني

 

كارشناسي و 

 كارداني
 

 تدريس

 
 

 

 

 

 تدريس

 
 

 تدريس

 
 تدريس

 دروس تئوري-

 

 دروس عملي-

 

 كارآموزي باليني -

 

 در عرصه آموزش -

 

بيماري هاي رواني -

 وپرستاري مربوطه

 بهداشت رواني-

 اجتماعي روانشناسي-

پرستاري بيماري هاي -

 1و  4داخلي و جراحي 

 ي در فوريت هاپرستار-

 3و 2و1بهداشت جامعه -

اصول يادگيري و آموزش به -

 بيمار

 اصول و فنون پرستاري-

 آمار-

 روش تحقيق در پرستاري-

تاريخ و تحوالت و اخالق و -

 مقررات پرستاري

زبان و شيمي پيش -

 دانشگاهي

 روانشناسي بهداشت-

 روانشناسي مامايي-

 روانشناسي اتاق عمل-

مربوطه  كليه كارآموزي هاي-

-  . . . 
 

   

 2۰۰۰ بيش از      

 دانشجو

 5۰۰۰بيش از 
 ساعت

 سال از

1375 

تاكنون 

(139۰) 

 هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.* منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وره، همكاري و غيره(اي )مشاب( سابقه ارائه خدمات حرفه

خ ارائه يتار مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اينوع خدمت حرفه

 خدمات

 بهزيستي استان لرستان مشاوره و رواندرماني ترك اعتياد

 شهرستان اليگودرز معتادين خودمعرفمركز ترك  

لغايت  1377از 

1382 

شهرستان  "احيا" يخصوص مركز ترك اعتياد مشاوره و رواندرماني ترك اعتياد

 اليگودرز

لغايت  1382از 

1385 

 مشاوره و كالس هاي آموزشي ويژه جانبازان و همسران آنان

 ،فرزندان شهدا و حاضنين

لغايت  1385از  اليگودرز شهرستان بنياد شهيد و امور ايثارگران

1386 

 مشاوره و كالس هاي آموزشي ويژه جانبازان و همسران آنان

 حاضنين،فرزندان شهدا و 

لغايت  1377از  ازنا شهرستان بنياد شهيد و امور ايثارگران

1379 
 

لغايت  1386از  اداره آموزش و پرورش شهرستان ازنا مشاوره و كالس هاي آموزشي ويژه اوليا و مربيان 

1389 
 

 تاكنون 1386از  دانشكده پرستاري اليگودرز استاد مشاور و راهنماي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

 

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پستج( سابقه موقعيت

مكان  نوع وظايف محوله سمت

 فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته 

 تحصيلي مسئول مافوق

 تاريخ

 لغايت از
مسئول آموزش 

 باليني دانشكده

مسئوليت آموزش باليني 

 دانشكده

 دكتر فاطمه رجبي پور )متخصص "

 بيماري هاي اطفال(

 1/1۰/1376لغايت    1/11/1375

مسئول پژوهش 

 دانشكده

دكتر فاطمه رجبي پور )متخصص  " مسئوليت پژوهش دانشكده

 بيماري هاي اطفال(

 1/1۰/1376لغايت    1/11/1375

معاون آموزشي 

 دانشكده

 مسئوليت آموزش دانشكده
 

دكتر فاطمه رجبي پور )متخصص  "

 بيماري هاي اطفال(

 23/1۰/77لغايت  1/1۰/1376

دكتر حميدرضا كدخدايي)فوق  " مديريت اجرائي دانشكده سرپرست دانشكده

 تخصص جراحي توراكس(

 18/7/1378لغايت  23/1۰/77

 رئيس دانشكده

 

 
 

دكتر حميدرضا كدخدايي)فوق  " مديريت اجرائي دانشكده

 تخصص جراحي توراكس(

 17/1/1381لغايت  18/7/1378



 

شي مدير پژوه

 دانشكده

  9/5/1385لغايت 1/2/1381 دكتر نصرت ا... سربندي فراهاني " مسئوليت پژوهش دانشكده

مدير گروه آموزشي 

 دانشكده

برنامه ريزي آموزشي 

 انشكدهد

 9/5/1385لغايت  21/7/1381 دكتر نصرت ا... سربندي فراهاني "

معاون آموزشي و 

 پژوهشي دانشكده

 
 

مديريت امور آموزشي و 

 هشي دانشكدهپژو

دانشكده 

پرستاري 

 اليگودرز

 آقاي مجيد ميري

كارشناس ارشد مديريت خدمات 

 پرستاري

 تا كنون 9/5/1385

عضو شوراي توسعه 

آموزش پزشكي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

برنامه ريزي كوريكولوم  

آموزشي و اخذ تصميمات در 

رابطه با امور آموزشي 

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 تانلرس

  دكتر قدرت ا... شمس خرم آبادي

به مدت يك  16/12/1385از 

 سال

عضو كميته 

راهبردي آموزش  

 الكترونيك

 E-learning  

برنامه ريزي آموزش  

 الكترونيك

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 لرستان

  دكتر بهرام دلفان

به مدت يك  23/5/1387از 

 سال

عضو شوراي 

آموزشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 لرستان

ارت و  اخذ تصميم در ظن

رابطه با امور آموزشي 

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 لرستان

 دكتر بهرام دلفان

 خانم دكتر مهناز مرداني

 دكتر عليرضا آذرگون

 

 تا كنون 9/5/1385از 

عضو شوراي 

پژوهشي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 لرستان

نظارت و  اخذ تصميم در 

رابطه با تاييد و اجراي طرح 

 هشيهاي پژو

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 لرستان

 دكتر كرم ا... طوالبي

 دكتر شهرام توفيقي

 دكتر قدرت ا... شمس خرم آبادي

 دكتر محمد حسن كايدي

   1/2/1381از 

 لغايت

1/2/1386 

 تا كنون 9/5/1385و از 

عضو كميته آمار و 

روش تحقيق 

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

نظارت و  اخذ تصميم در 

طه با تاييد و اجراي طرح راب

 هاي پژوهشي

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 لرستان

 

 دكتر محمد حسن كايدي

 

  23/5/1387از 

 تا كنون

استاد مشاور و 

راهنماي 

دانشجويان 

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

ارائه ي خدمات مشاوره اي 

در راستاي حل مشكالت 

آموزشي و روانشناختي 

 دانشجويان

دانشكده 

ستاري پر

 اليگودرز

 آقاي مجيد ميري

كارشناس ارشد مديريت خدمات 

 پرستاري

 

 تاكنون 1386از 

 

 

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات(د( سابقه فعاليت و پست

 تاريخ مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت

     

     

 
 



 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرهاتشويق ، 

 تاريخ دريافت مقام اعطاكننده ل دريافتمح علت دريافت عنوان

دانشگاه علوم پزشكي  روز معلم )دانشگاه علوم پزشكي لرستان( مربي نمونه استان

 لرستان )خرم آباد(

معاون آموزشي 

دانشگاه علوم 

پزشكي )دكتر 

عارف حسينيان 

 اميري(

1376 

علوم پزشكي  دانشگاه روز پرستار )دانشگاه علوم پزشكي لرستان( مربي نمونه استان

 لرستان )خرم آباد(

رئيس دانشگاه علوم 

پزشكي)دكتر كرم 

 ا... طوالبي(

138۰ 

دانشگاه علوم پزشكي  روز پرستار )دانشكده پرستاري اليگودرز( مربي نمونه شهرستان

 لرستان )خرم آباد(

رئيس دانشگاه علوم 

پزشكي)دكتر 

 شهرام توفيقي(

1383 

 

 

 يها و مجامع علمعضويت در انجمن 
 مدت عضويت محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع

 لغايت از

     

     

 

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

نوع همكاري با كميته يا  نام كميته يا شورا

 شورا

 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه

 لغايت از

    

    

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 
 فعاليت در طرحنوع  عنوان طرح

)مجري اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، مشاور و 

 غيره(

ساعات 

فعاليت 

 در طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعيت 

فعلي 

 طرح

طول مدت 

 طرح

1 
 

 بررسي ويژگيهاي معتادين

 خود معرف شهرستان اليگودرز 

دانشگاه علوم پزشكي  2۰۰ مجري اصلي

 لرستان

پايان 

 يافته

 سال 1

2 
 

 ك سوانح در بررسي اپيدميولوژي

 كودكان شهرستان اراك

دانشگاه آزاد اسالمي  2۰۰ مجري اصلي

 اراك

پايان 

 يافته

 سال 2

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر   3

احساس امنيت در استان لرستان در 

دانشگاه علوم پزشكي  1۰۰ مجري دوم

 لرستان

پايان 

 يافته

 ماه 6



 

 سال به باال 15بين افراد 

 وشبررسي ميزان تاثير ر 4

سم زدائي سريع با  

 (بر ترك اعتيادNAD)نالتركسون

دانشگاه علوم پزشكي  2۰۰ مجري دوم

 لرستان

پايان 

 يافته

 سال 1

و متغير هاي بررسي سن منارك  5

 دردختران استان لرستانمرتبط با آن 

دانشگاه علوم پزشكي  3۰۰ مجري اول

 لرستان

در حال 

 اجرا

- 

مراقبت تعيين مدت زمان ارائه  6

غير مستقيم از بيماران  تقيم ومس

در توسط پرستار و عوامل موثر بر آن 

بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم 

 1387پزشكي لرستان در سال 

دانشگاه علوم پزشكي  15۰ مجري دوم

 لرستان

در حال 

 اجرا

- 

بررسي تاثير پروبيوتيك بيفيدو  7

باكتريوم الكتيس در بهبود اسهال حاد 

مقايسه آن با و  ويروسي كودكان

 ليدرمان رايج فع

دانشگاه علوم پزشكي  15۰ مجري دوم

 لرستان

در حال 

 اجرا

- 

       

 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت(بودجه 
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجهمنبع ارائه

      

 

 شده يا مشاوره شدههاي سرپرستينامهپايان 
دوره  نامهيانعنوان پا

تحصيلي ارائه 

 نامهپايان

محل انجام 

 نامهپايان

سمت در 

 نامهپايان

 نامهتاريخ دفاع از پايان

     

     

 

 تدريس در كارگاه هاي آموزشي. 
 لغايت تاريخ /از تاريخ  محل اجرا نوع فعاليت عنوان كارگاه آموزشي

 

1 

در علوم پزشكي براي  روش تحقيق

 اعضاي هيات علمي

 5/1۰/1381لغايت  3/1۰/1381 دانشگاه آزاد اسالمي اراك مدرس كارگاه

 

2 

اعضاي هيات مقدماتي براي  روش تحقيق

 علمي

 1/3/1382لغايت  31/2/1382 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 

3 

علوم  براي دانشجويانروش تحقيق 

 پزشكي

 23/3/1383لغايت  21/3/1383 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

4 

 

علوم  براي دانشجويان روش تحقيق

 پزشكي

 13/9/1383لغايت  12/9/1383 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

5 

 

 آموزش ضمن خدمت براي پرستاران

 )پرستاري ازبيماران رواني(

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 )معاونت درمان(

14/11/1383 



 

6 

 

 من خدمت پزشكانآموزش ض

 )روش هاي نوين ترك اعتياد(

 16/11/1384 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 

7 

 روش تحقيق 

 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 )پايگاه تحقيقات جمعيتي(

 11/8/1385لغايت  1۰/8/1385

 

8 

 روش تحقيق 

 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 تحقيقات جمعيتي()پايگاه 

 25/8/1385لغايت  24/8/1385

9 

 
 براي پرستاران روش تحقيق

 
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 )نظام پرستاري شهرستان بروجرد(

31/5/1387 

1۰ 

 
 براي پرستاران روش تحقيق

 
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه

 )نظام پرستاري شهرستان بروجرد(
7/6/1387 

 26/1/1388 دانشگاه علوم پزشكي لرستان مدرس كارگاه رت هاي زندگيامهكارگاه آموزشي  11

 كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي 12
 )رفتار جرات مندانه + مديريت استرس(

 6/4/1388 دانشگاه آزاد اسالمي اليگودرز مدرس كارگاه

 لرستان دانشگاه علوم پزشكي مدرس كارگاه كارگاه حوادث و سوانح 13

)مديريت درمان شهرستان 

 بروجرد(

15/6/1388 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم 
انديشي، عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزي و غيره

محل برگزاري 

انديشي، بازآموزي و هم

 غيره

تاريخ 

 سخنراني

همايش كميته پژوهشي  پژوهش،آموزش و پرورش،توسعه 1

 وزش و پرورش آم

آموزش و پرورش شهرستان 

 اليگودرز

13/2/1382 

همايش يك روزه علوم  اختالالت شخصيتي 2

 پزشكي

 21/9/1384 دانشگاه آزاد اسالمي اراك

همايش يك روزه  داروهاي روان گردان 3

 داروهاي روان گردان

 7/1۰/1385 دانشگاه آزاد اسالمي اراك

     

 

 

 

 همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميهاي ويراستاري و فعاليت 

نوع همكاري با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همكاري

 لغايت از

پژوهشي يافته )داراي رتبه علمي  -مجله علمي

 پژوهشي(

دانشگاه علوم پزشكي 

 لرستان

 تا كنون   7/1385از ا/ مشاور 

 1/7/1386لغايت  1/7/1382 سردبير دانشكده پرستاري اليگودرز پژوهشي كاوش -مجله علمي

دانشكده پرستاري و مامائي  پژوهشي افالك -مجله علمي

 خرم آباد

 تا كنون 1/1385ا/1  مشاور

 تا كنون 1/7/1386از  مدير اجرائي دانشكده پرستاري اليگودرز پژوهشي افرا -مجله علمي

 تاكنون 1388از بهمن ماه  مشاوردانشگاه علوم پزشكي  مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي



 

نشريات علوم پزشكي  )داراي موافقت اصولي از

  كشور(

 بيرجند

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(شركت در دوره 

 تاريخ برگزاري محل برگزاري دوره)سطح( نوع  نام دوره

ويژه مدرسين  روش تدريس مقدماتي  1

 دانشگاه

 24/6/1376لغايت  23/6/1376از  لرستاندانشگاه علوم پزشكي 

2 
 

 كارگاه آموزشي روش تحقيق  

 )مقدماتي(

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 1۰/6/1378لغايت  6/6/1378از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

3 

 كارگاه آمار و روش تحقيق   

 پيشرفته

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 12/6/1379لغايت  9/6/1379از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

4 
 

 كارگاه ارزيابي نيازهاي سالمت 

 جامعه) نياز سنجي(

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 27/11/1379لغايت  26/11/1379از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  كارگاه آموزشي گزارش نويسي 5

 دانشگاه

 28/11/1379لغايت  1379/ 27/11از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

6 
 

 وزشي نحوه استخراج كارگاه آم

 اطالعات از متون علمي انگليسي

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 19/7/138۰ دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 CVكارگاه آموزشي نحوه نگارش  7

، نامه و توصيه نامه به زبان 

 انگليسي

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 2۰/7/138۰ دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ه مدرسين ويژ كارگاه آموزشي اينترنت  8

 دانشگاه

 2۰/3/1381لغايت  19/3/1381از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

9 
 

 كارگاه برنامه ريزي آموزشي و 

 تهيه طرح درس

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 12/4/1381لغايت  1381/ 11/4از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 گاه آموزشي پيشرفته كار      1۰

 ارزيابي دانشجو و شيوه هاي 

 حي سوالطرا

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 4/7/1381لغايت  2/7/1381از       دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 22/2/1382لغايت  21/2/1382از  دانشگاه علوم پزشكي لرستانويژه مدرسين  ( EPIگاه آموزشي ) كار 11



 

 دانشگاه

ويژه مدرسين  ( SPSSگاه آموزشي ) كار 12

 دانشگاه

 1382/ 3/ 6لغايت  5/3/1382از  تاندانشگاه علوم پزشكي لرس

ويژه مدرسين  ( WORDواژه پرداز ) اه كارگ 13

 دانشگاه

 25/4/1383لغليت  24/4/1383از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 كارگاه بانك اطالعات جامع       14

 ( OFISاعضاي هيات علمي) 

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 28/4/1383 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  كارگاه آموزشي مقاله نويسي 15

 دانشگاه

 15/2/1384لغايت  14/2/1384از  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  كارگاه روش هاي آموزش باليني 16

 دانشگاه

 2۰/7/1384 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 POWERكارگاه آموزش )  17

POINT ) 

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 24/9/1384 پزشكي لرستان دانشگاه علوم

 كارگاه آشنايي با        18

 مفاهيم،روشها و ابزارهاي 

 استراتژيك

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 18/8/1385لغايت  17/8/1385از  "

ويژه مدرسين  مهارت مشاوره با دانشجو 

 دانشگاه

 24/3/1386 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  SPSSدوره آمار و  

 هدانشگا

 6/4/1386لغايت  6/7/1385 از دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 E. Learning  ويژه مدرسين

 دانشگاه

 2۰/7/1387 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

آشنايي با منابع الكترونيكي  

كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي 

 ايران

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 25/7/1387و  24 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 برنامه درسيطراحي  

 طرح دوره( –)طرح درس 

ويژه مدرسين 

 دانشگاه

 3/11/1387 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  مرور سيستماتيك 

 دانشگاه

 17/11/1387و  16/11/1387 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  اخالق در پژوهش 

 دانشگاه

 14/12/1387و  13 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  اخالق اداري و مناسبات انساني 

 دانشگاه

 2۰/12/1387لغايت  2۰/11/1387 دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 

ويژه مدرسين  ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي 

 دانشگاه

 1۰/2/1388و  9 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 End Note  ويژه مدرسين

 دانشگاه

 16/2/1388 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  خالقيت و نوآوري 

 دانشگاه

 5/3/88 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 Intro new interchange  آموزشگاه علمي

 دانش و توانا

 11/5/1388لغايت  

 88/ 14/8و  13 دانشگاه علوم پزشكي لرستانويژه مدرسين  بازيابي اطالعات از اينترنت 



 

 دانشگاه

ويژه مدرسين  ي هاي بالينيآشنايي با كارآزماي 

 دانشگاه

 2۰/12/88و  19 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

19 The art of presentation  ويژه مدرسين

 دانشگاه

 29/2/89و  28 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ويژه مدرسين  روش هاي تدريس 2۰

 دانشگاه

 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

 
 

 هاها و كارگاهوزيها، بازآمانديشيشركت در هم 
 تاريخ برگزاري محل برگزاري طول مدت دوره انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيرهنام هم

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضويت در كميته علمي كنگره ها،سمينارها و همايش ها 
نام كميته علمي كنگره ها،سمينارها و همايش ها و  

 غيره

 تاريخ برگزاري محل برگزاري

 1379مهرماه  28و  27 دانشگاه علوم پزشكي لرستان ايش سراسري حوادث)پيشگيري،كنترل و مراقبت(اولين هم 1

 1379اسفندماه  4و3 دانشگاه علوم پزشكي لرستان همايش استاني مديريت در پرستاري 2

 138۰آبان ماه  16و  15 دانشگاه علوم پزشكي لرستان همايش سراسري بهداشت خانواده 3

 1382ارديبهشت  24و  23 دانشگاه علوم پزشكي لرستان سري اورژانس هاي داخليهمايش سرا 4

 1382اسفندماه  6و 5 دانشگاه علوم پزشكي اراك همايش سراسري ارتباط در خدمات بهداشتي و درماني 5

پيشگيري از آسيب ها و ارتقاء ايمني در اولين كنگره سراسري  6

 حوادث

 1385اسفند ماه  4غايت ل 2 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 1386ارديبهشت  13و12 دانشگاه علوم پزشكي لرستان تازه هاي پرستاري و مامائيهمايش سراسري  7

 1386اسفندماه  15و  14 دانشگاه آزاد اسالمي اراك مواد روان گردان منطقه اي همايشاولين  8

 1389مهرماه  7 نآموزش و پرورش لرستا عوامل كيفيت بخشي مسائل آموزش و پرورش 9

 1389آبان ماه  14 دانشگاه علوم پزشكي لرستان كنگره سراسري طب سنتي، درمانهاي تلفيقي و داروهاي گياهي 1۰

 1387اسفندماه  15 دانشگاه آزاد اسالمي اراك همايش منطقه اي عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي ويژه 11

    

    



 

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده
نوع كار )ترجمه، تأليف،  عنوان كتاب كار/ همكارانهم

 گردآوري، ويرايش(

شهر و كشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

 موسوي،سيداحمد.

 صفوي،محبوبه.

 نظري،علي اكبر

... 

 فروغي سعيد

 و ديگران

درسنامه جامع پرستاري 

 ايران

 تأليف

 شابك

2- 95 -6۰8۰ - 964    

 1387 ايران،تهران اشراقيه

 د احمد.موسوي،سي

 فروغي،سعيد.

 ذكاوتي،رويا.

 حسين عباسي،ناهيد.

 و ديگران
 

صول و مباني مديريت در ا

)چاپ دوم با پرستاري

 اصطالحات و ويرايش جديد(

 تأليف

 شابك

 7-28- 8565-964        

 خسروي

 

 1384 ايران ، تهران

موسوي،سيد احمد. 

 فروغي،سعيد.

 ذكاوتي،رويا.

 و ديگران
 

اصول و مباني مديريت در 

 پرستاري)چاپ اول(

 تأليف

 شابك

 x-35-7263-964 

 عاشورا

 

 1383 ايران ، قم

موسوي،سيد احمد. 

 سعيد.فروغي،

 

 جامعه شناسي ايدز

 از نظرگاه

 بيماري شناختي و درمان

 تأليف

 شابك

3-148-231-964-978 

 جاويدان

 

 ايران، تهران

 

1389 

 

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله )گان(نويسنده

بررسي ارتباط بين انواع تيپ هاي  فروغي،سعيد

ميزان رضايت  شخصيتي پرستاران با

 شغلي آنان

)نشريه علمي دانشگاه  

علوم پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني 

 لرستان(
 

پائيز و  61 - 7۰ 8و  9 پنجم

زمستان 

1376 

 بيات،محبوبه.

 اله وردي،بهار.

 ميري،مجيد.

 فروغي،سعيد

بررسي فراواني مشكالت رفتاري 

ساله مراكز نگهداري  7-11كودكان 

 ...شبانه روزي شهر تهران

 افرا

)مجله علمي ، پژوهشي 

دانشكده پرستاري 

 اليگودرز(

 1386  55 -62 3 سوم

 حميدرضا آزادگان قمي

 سعيد فروغي

بررسي و مقليسه شاخص هاي 

آزمايشگاهي عفونت هاي ويروسي 

 افرا

)مجله علمي ، پژوهشي 

 1386 27 -32ص  3 سوم

http://www.adinebook.com/gp/product/9648565287/ref=sr_2_1000_2/847-1150259-1554075
http://www.adinebook.com/gp/product/964726335X/ref=sr_2_1000_1/847-1150259-1554075


 

 حميد سماك

 مجيد ميري 

 محبوبه بيات

قابل انتقال از طريق خون در بيماران 

م تاالسمك و دياليزي در شهرستان ق

 1382در سال 

دانشكده پرستاري 

 اليگودرز(

چگونه مهارت هاي ارتباط درماني را در  فروغي،سعيد

بيان مقاصد آموزشي و...در پرستاري 

 به كار ببنديم؟

 كاوش 

)مجله علمي ، پژوهشي 

دانشكده پرستاري 

 اليگودرز(

 تابستان 33-4۰ص  دوم دوم

1383 

 ياري،فاطمه.

 نظري،هدايت.

 خدمت،حسين.

... 

 فروغي،سعيد

تعيين سطح آندروژن در بيماران 

 افسرده

 يافته

)فصلنامه علمي ، پژوهشي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 لرستان(

 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

 

 1383بهار  65 - 68 2۰ ششم

ويژگيهاي معتادين خودمعرف  فروغي،سعيد

 شهرستان اليگودرز

 فتهيا

)فصلنامه علمي ، پژوهشي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 لرستان(

 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

 

 1382بهار  57 - 62 16 پنجم

 هدايت نظري 

 سعيد فروغي  

 مرضيه مومن نسب  

   فاطمه ورشوچي

بررسي ميزان تاثير روش سم زدايي سريع با  

( بر ترك اعتياد در معتادين  NADنالتركسون ) 

نده به بيمارستان اعصاب و روان خرم مراجعه كن

 1384آباد در نيمسال اول 

 يافته
)نشريه علمي دانشگاه علوم  

پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني لرستان(

 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

 

 4شماره  سال دهم

 (38)پياپي 
 1387زمستان  11-3

  بيات محبوبه

  فر نادري مهين 

  بيات مقداد 

  ميري مجيد 

 فروغي دسعي 

 7-11 كودكان اجتماعي سالمت

 شبانه نگهداري مراكز ساكن ساله

 روزي

 پرستاري فصلنامه

 ايران
 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

 دوره

 بيستم

 1386پاييز 61 - 7۰ 51 شماره

 دكتر بهار اله وردي 

 دكتر غالمرضا خاتمي  

 دكتر محمود احمدي 

 دكتر امين قرباني واقعي  

 سعيد فروغي  

    محمد مهدي ميرناصري دكتر

 فصلنامه گوارش 

فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي 

 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

سال 

 چهاردهم

 1شماره 

 (66)پياپي 

 1388بهار  59 ص

 حميد مومني

 اشرف صالحي

 ابوالفضل سراجي

 سعيد فروغي

تاثير خودمراقبتي بر كيفيت زندگي 

 مبتاليان سكته مغزي

 يافته
شگاه علوم )نشريه علمي دان 

پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني لرستان(

 پژوهشي -داراي رتبه علمي 

دوره 

 يازدهم

 4شماره 

مسلسل 

42 

زمستان    99-1۰6ص 

1388 

 هايده هاشمي زاده

 مجيد ميري

 سيده خديجه هويت طلب

 سعيد فروغي

تا  2بيمار  1۰۰بررسي رشد جسماني در

ساله مبتال به بتا تاالسمي ماژور در  18

 شهد م

 افرا

)مجله علمي ، پژوهشي 

دانشكده پرستاري 

 اليگودرز(

سال 

 چهارم

زمستان   5-16ص  4شماره 

1387 

 دكتر حسين نظرپور

 سعيد فروغي

بررسي و پيگيري عملكرد درماني 

بيمار در  157حجامت در مورد 

 افرا

، پژوهشي )مجله علمي 

سال 

 چهارم

زمستان   49-58ص  4شماره 

1387 



 

 مجيد ميري 

 بهجت نباتچي 

شهرستان اليگودرز طي سالهاي 

1383-1381 

دانشكده پرستاري 

 اليگودرز(

Mousavi A 

Mousavi Z 

Behnood M 

Fouroughi S 

Mousavi F 

A Comparison of the 

Quality of Life in 

HIV/AIDS Patients & 

Control Group 

Internal 

Medicine 

Journal of 

The Royal 

Australasian 

College of 

Physicians  

Volume 

 40 
 66-186 March 

2010 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همايش، كنفرانس  عنوان مقاله نويسنده)گان( 

 و غيره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاري
)سخنراني يا 

 پوستر(

سال 

 ارائه

ي ارتباط بين بررس فروغي ،سعيد 1

انواع تيپ هاي 

شخصيتي پرستاران با 

ميزان رضايت شغلي 

آنان در بيمارستانهاي 

 خرم آباد

همايش استاني مديريت در 

 پرستاري

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

 4و  3 سخنراني

اسفند ماه 

1379 

اپيدميولوژي ايدز در  فروغي ،سعيد 2

 جهان

اولين همايش منطقه اي 

 گيريايدز،شناخت و پيش

دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

 دي ماه  24 سخنراني

1382 

كدام ويژگيهاي  فروغي ،سعيد 3

شخصيتي با افزايش 

همايش سراسري دانشكده 

 پرستاري و مامائي اراك

دانشگاه علوم 

 پزشكي اراك

 6و  5 پوستر

اسفندماه 



 

رضايت شغلي در 

 پرستاران ارتباط دارد؟

1382 

آلودگي  فروغي ،سعيد 4

واع،عوامل،معيارهوا،ان

ها،اثرات آن بر 

سالمتي انسان و 

 محيط

دانشگاه علوم  همايش استاني بهداشت محيط

 پزشكي لرستان

 17 پوستر

اسفندماه 

1382 

الگوهاي مصرف مواد  فروغي ،سعيد 5

مخدر در شهرستان 

 اليگودرز

همايش سالمت روان و آثار 

 سوء مصرف مواد مخدر

شبكه بهداشت 

 شهرستان اليگودرز

 24 نرانيسخ

ارديبهشت 

 1383ماه 

 سعادتمند،شهين 6

 فروغي ،سعيد
 

بررسي ويژگيهاي اهدا 

كنندگان خون 

HBS+  وHIV+  در

 شهرستان اليگودرز 

يازدهمين همايش علمي 

پژوهشي سراسري دانشجويان 

 علوم پزشكي

دانشگاه آزاد 

 اسالمي تبريز

  سخنراني

خرداد 

1383 

 فروغي ،سعيد 7

  خرامان،پروين

ي شيوع انواع بررس

سنگ هاي ادراري 

درمراجعين به 

آزمايشگاه هاي 

شهرهاي 

 درود،اليگودرز و ازنا 

هفتمين كنگره انجمن 

 اورولوژي ايران

 تهران

 بيمارستان ميالد
 

لغايت  26 سخنراني

29 

 خردادماه

1383 
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 آزادگان قمي،حميد 9

 سماك،حميد

 فروغي،سعيد

 وديگران

بررسي شيوع هپاتيت 

B ،C  وHIV  در

بيماران تحت دياليز 

استان قم در سال 

1383 

اسري مراقبت هاي همايش سر

 پرستاري در بيماريهاي خاص

دانشگاه علوم 

 پزشكي كرمانشاه

  11و  1۰ سخنراني

 خردادماه

1384 

 فروغي،سعيد 10

 قبادي نصر،فريبا

بررسي فراواني مصرف 

سيگار و متغيرهاي 

مرتبط با آن در دانش 

آموزان پسر 

 دبيرستانهاي اليگودرز

همايش سراسري بهداشت 

 جوانان

اد دانشگاه آز

 اسالمي اراك

 24و  23 سخنراني

 خردادماه

1384 

 آزادگان قمي،حميد 11

 فروغي،سعيد

 فرح نژاد،زهره

 وديگران

بررسي ميزان آگاهي 

،نگرش و اطالعات 

پيشگيرانه دانشجويان 

دانشكده فني دخترانه 

ولي عصر)عج( تهران 

در باره ايدز در پاييز 

1383  

همايش سراسري بهداشت 

 جوانان

اد دانشگاه آز

 اسالمي اراك

 24و  23 سخنراني

 خردادماه

1384 

 7و  6 سخنرانيدانشگاه آزاد چهارمين همايش سراسري بررسي شيوع هپاتيت  آزادگان قمي،حميد 12



 

... 

 فروغي،سعيد 

 و ديگران

B ،C  وHIV  در

بيماران تاالسمي 

 ماژور

استان قم در سال  

1383 

مهرماه  اسالمي مشهد علوم پزشكي

1384 

 سفوند،زهرايو 13

... 

 غي،سعيدوفر

بررسي آسيب 

شناختي حرفه 

پرستاري و عوامل 

مرتبط با آن در 

پرستاران خرم آباد و 

 اليگودرز

هفتمين كنگره سراسري گروه 

 پرستاري و مامايي

سازمان تامين 

 اجتماعي تهران

 18و  17 سخنراني

 آبان ماه 

1384 

 موسوي،سيد احمد 14

 فروغي،سعيد

 و ديگران

ي بر نظرات مطالعه ا

بيماران ديابتي 

ترخيص شده از بخش 

داخلي بيمارستان 

گلستان اهواز در 

رابطه با ميزان آموزش 

آنها توسط پرستاران 

 1383بخش در سال 

همايش منطقه اي شيوه هاي 

 نوين مراقبت و آموزش بيمار

دانشگاه آزاد 

 اسالمي اهواز

 19و  18 سخنراني

آبان ماه 

1384 
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 آزادگان قمي، 16

 حميد

 فروغي،سعيد

 وديگران

بررسي اپيدميولوژي 

موارد آلوده به ويروس 

HIV  در استان

مركزي تا پايان 

 1384شهريور ماه 

همايش دانشجوئي منطقه اي 

 غرب كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

 آذرماه  1۰ سخنراني

1384 

 فروغي،سعيد 17

آزادگان قمي، 

 حميد

 وديگران

بررسي اپيدميولوژي 

آلوده به ويروس موارد 

HIV  در استان

مركزي تا پايان 

 1384شهريور ماه 

همايش يك روزه علوم 

 پزشكي

دانشگاه آزاد 

 اسالمي اراك

 آذرماه21 پوستر

1384 

 فروغي،سعيد 18

 نجفي،حمزه

 گودرزي،فرشته 

 

  

بررسي مرگ و مير 

( در  MMRمادران ) 

يك دوره پنج ساله 

( در 1383-1379)

 استان لرستان

دانشگاه علوم  دو روزه بارداري ايمن سمينار

پزشكي شهيد 

 بهشتي تهران

 28و  27 سخنراني

 دي ماه

1384 

 ميري،مجيد 19

 فروغي،سعيد

 و ديگران

بررسي آگاهي و 

نگرش دانش آموزان 

دبيرستان هاي 

دخترانه شهرستان 

 اولين همايش كشوري 

يشگيري تا ايدز،از پ"

 "نوتواني

دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد 

 بهشتي تهران

 2و  1 سخنراني

 اسفندماه

1384 



 

اليگودرز در رابطه با 

بيماري ايدز در پاييز 

1384 

 فروغي،سعيد 20

آزادگان قمي، 

 حميد

 وديگران

بررسي اپيدميولوژي 

موارد آلوده به ويروس 

HIV  در استان

مركزي تا پايان 

 1384شهريور ماه 

 اولين همايش كشوري 

ايدز،از پيشگيري تا "

 "نوتواني

انشگاه علوم د

پزشكي شهيد 

 بهشتي تهران

 2و  1 سخنراني

 اسفندماه

1384 

نجفي گل گل  21

 ،حمزه

 محمودي ،فاطمه

 فروغي،سعيد
 

تاثيرات 

فيزيولوژيك،روانشناخ

تي و رفتاري مصرف 

داروي روان گردان 

اكستازي بر ابتال به 
HIV/AIDS 

 اولين همايش كشوري 

ايدز،از پيشگيري تا "

 "نوتواني

علوم دانشگاه 

پزشكي شهيد 

 بهشتي تهران

 2و  1 سخنراني

 اسفندماه

1384 

 فروغي،سعيد 22

 ميري،مجيد

 هويت طلب،خديجه

  HIV/AIDS پاندمي

در آغاز هزاره سوم 

 ميالدي

 اولين همايش كشوري 

ايدز،از پيشگيري تا "

 "نوتواني

دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد 

 بهشتي تهران

 2و  1 سخنراني

 اسفندماه

1384 

 كلي،فرنازتو 23

 فروغي،سعيد

بررسي علل 

پاتولوژيك خونريزي 

غير طبيعي اندومتر در 

زنان سنين باروري 

مراجعه كننده به 

بيمارستان شهداي 

خرم آباد طي يك 

 ساله 5/2دوره 

همايش سراسري 

 پيشگيري،درمان و بازتواني

دانشگاه آزاد 

 اسالمي

 نجف آباد

 11و  1۰ پوستر

 اسفندماه

1384 
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 فروغي،سعيد 25

 يوسفوند،زهرا

 حاجي زاده،محسن

 و ديگران

بررسي تاثير اعتياد 

پدر بر عملكرد 

خانوادگي و ارتباطات 

اجتماعي خانواده از 

ديدگاه معتادين بهبود 

يافته شهرستان 

اليگودرز در پاييز 

1384 

همايش منطفه اي اعتياد،جرم 

 يا بيماري

دانشگاه آزاد 

مي مسجد اسال

 سليمان

بهمن  29 سخنراني

 ماه

1385 

 فروغي،سعيد 26

 ميري،مجيد

 هويت طلب،خديجه

 و ديگران

بررسي اپيدميولوژيك 

حوادث در كودكان 

ساله مراجعه  14زير 

كننده به بيمارستان 

اولين كنگره سراسري 

ء پيشگيري از آسيب ها و ارتقا

 ايمني در حوادث

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

 4لغايت  2 پوستر

اسفند ماه 

1385 



 

هاي شهر اراك از 

 1378فروردين ماه 

 1382الي مهرماه 

 اله وردي،بهار 27

 فروغي،سعيد

رويكرد مراقبتي در 

 كوليك شيرخوارگي

همايش سراسري تازه هاي 

 پرستاري و مامائي

دانشگاه علوم 

 پزشكي لرستان

 13و12 سخنراني

ارديبهشت 

1386 

 موسوي،سيد احمد 28

 عيدفروغي،س

 رستمي،مريم

مطالعه اي از 

رضايتمندي بيماران از 

نحوه مراقبت هاي 

پرستاري در بخش 

هاي ويژه بيمارستان 

 گلستان اهواز 

اولين همايش منطفه اي 

 مهارت هاي پرستاري ويژه

دانشگاه آزاد 

اسالمي مسجد 

 سليمان

آبان  23 پوستر

 ماه

1386 
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 9لغايت  6

آذرماه 

1386 

 اله وردي ،بهار 31

 فروغي،سعيد

 ميري،مجيد

 ورمزياري،سيامك

ثي نشانگان پيچيده ار

و اندوكرينوپاتي 

و وابسته به جنس در د

 برادر

دومين همايش سراسري 

 اندوكرينولوژي كودكان

چهل و سومين همايش تازه 

 هاي علوم پزشكي

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

 21و  2۰ پوستر

تيرماه 

1386 

 بان،الهامپاليز 32

 فروغي ،سعيد

ژيك بررسي اپيدميولو

خودكشي در 

شهرستان دره شهر 

)استان ايالم(از مهر 

لغايت تير ماه  1381

1385 

سمينار دانشجوئي بهداشت 

 روان

دانشكده پرستاري 

حضرت زينب)س( 

 الرستان

دي  6و5 پوستر

 1386ماه 

 فروغي،سعيد 33

 بيات محبوبه

هوماني 

 مجدآبادي،فاطمه

 انو ديگر

بررسي تاثير اعتياد 

پدر بر عملكرد 

خانوادگي و ارتباطات 

اجتماعي خانواده از 

ديدگاه معتادين بهبود 

يافته شهرستان 

 اليگودرز 

دانشگاه آزاد اسالمي  همايش مواد روان گردان

 اراك

 15 پوستر

اسفندماه 

1386 

 14 سخنرانيدانشگاه آزاد اسالمي  همايش مواد روان گردانير بررسي ميزان تاث فروغي،سعيد 34



 

 نظري،هدايت

 آزادگان قمي،حميد

 وديگران

 روش

سم زدائي سريع با  

(بر NADنالتركسون)

 ترك اعتياد 

اسفندماه  اراك

1386 

 فيروزه پيامني 35

 سعيد فروغي 

 و ديگران

بررسي سبك زندگي 

دانشجويان دانشكده 

 پرستاري...

اولين همايش سراسري جوان 

 سالم سرمايه ملي

ه علوم دانشگا

 پزشكي بوشهر

 29و  28 سخنراني

بهمن ماه 

1388 

 زهرا حاجيان 36

 ليال علمداري ابهري

 فاطمه حاجيان

 سعيد فروغي

بررسي ميزان آگاهي 

سرپرستاران و 

سوپروايزرهاي 

پرستاري از )سازمان 

يادگيرنده( و تحليل 

كاربرد آن در 

بيمارستان هاي تابعه 

شهرستان اراك در 

 1382-1383سال 

رمين همايش سراسري چها

 علوم پزشكي

دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد

 7و  6 سخنراني

مهرماه 

1384 

 سعيد فروغي 37

 مجيد ميري

 فرناز توكلي 

 محبوبه بيات

 فيروزه پيامني
 

بررسي علل 

پاتولوژيك خونريزي 

غير طبيعي اندومتر در 

زنان سنين باروري 

مراجعه كننده به 

بيمارستان شهداي 

ك خرم آباد طي ي

 ساله 5/2دوره 

 دومين سمينار سراسري 

 پرستار، ماما و پژوهش

دانشگاه علوم 

 پزشكي گلستان

 21و  2۰ پوستر

آبان ماه 

1388 

 مجيد ميري 38

 سعيد فروغي

 نسيبه بهاروند

بررسي موارد سزارين 

و متغيرهاي مرتبط با 

آن در نيمه دوم سال 

در شهرستان  1385

 اليگودرز

 يازدهمين كنگره ساليانه

پژوهشي دانشجويان علوم 

 پزشكي كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي هرمزگان

 )بندر عباس(

فروردين  31 سخنراني
– 

ارديبهشت  3

1389 

 سعيد فروغي 39

 دكتر بهار اله وردي 

 فاطمه محمدي

 صديقه قالبي حاجيوند

بررسي موارد گاسترو 

آنتريت در اطفال 

بستري شده در 

بينارستان امام 

صادق)ع( شهرستان 

اليگودرز از دي ماه 

لغايت  1386

  1388ارديبهشت ماه 

يازدهمين كنگره ساليانه 

پژوهشي دانشجويان علوم 

 پزشكي كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي هرمزگان

 )بندر عباس(

فروردين  31 پوستر
– 

ارديبهشت  3

1389 

 سعيد فروغي 40

 زهرا سرلك

بررسي تاثير روش 

هاي پيشگيري از 

بارداري بر فعاليت 

ي و آموزش آن جنس

 به مادران

يازدهمين كنگره ساليانه 

پژوهشي دانشجويان علوم 

 پزشكي كشور

دانشگاه علوم 

 پزشكي هرمزگان

 )بندر عباس(

فروردين  31 پوستر
– 

ارديبهشت  3

1389 



 

 مجيد ميري  41

 آرزو شاهسواري

 محبوبه بيات 

 سعيد فروغي

 فاطمه ويسي

بررسي شيوع عفونت 

هاي بيمارستاني در 

رستان امام جعفر بيما

صادق)ع( شهرستان 

 اليگودرز

همايش منطقه اي عفونت هاي 

بيمارستاني در بخش هاي 

 ويژه

دانشگاه آزاد اسالمي 

 اراك

 15 پوستر

اسفندماه 

1387 

42  

 سعيد فروغي

 ليال جاللي

 دكتر مرتضي قاسمي

 رامين زارع

بررسي آگاهي و 

عملكرد پرستاران 

در ارتباط   ICUبخش 

و كنترل با پيشگيري 

عفونت در بيمارستان 

هاي آموزشي، درماني 

شهر اراك در سال 

1387 

همايش منطقه اي عفونت هاي 

بيمارستاني در بخش هاي 

 ويژه

دانشگاه آزاد اسالمي 

 اراك

 15 پوستر

اسفندماه 

1387 

 سعيد فروغي 43

 آرزو شاهسواري

 محبوبه بيات

 حميد آزادگان قمي

 سمانه بهزادي

لوژيك بررسي علل اپيدميو 

عفونت هاي بيمارستاني در 

بيمارستان هاي دانشگاه 

 زشكي لرستانپعلوم 

همايش منطقه اي عفونت هاي 

بيمارستاني در بخش هاي 

 ويژه

دانشگاه آزاد اسالمي 

 اراك

 15 سخنراني

اسفندماه 

1387 

 مجيد ميري 44

 سعيد فروغي

... 

بررسي موانع  -

اجرايي گسترش 

فرهنگ عفاف و 

 حجاب در كودكان

دومين همايش كشوري عفاف 

 و حجاب

دانشگاه علوم 

 پزشكي ياسوج

 31/1/89 سخنراني

الي 

2/2/89 
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 تاريخ انتشار نام همكاران افزار، لوح فشرده و غيرهموارد استفاده نرم افزار تهيه شدهنوع اطالعات يا نرم

    



 

 
 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 

 (پرستاري  –روانشناسي بهداشت ودرمان   - اختالالت رواني - اعتياد ) :  اياعالم عالئق حرفه 

 

 شناسند )معرفين(افرادي كه شما را مي : 

 

 

دانشكده علوم اجتماعي  –واحد تهران شمال  –مي دانشگاه آزاد اسالدانشيار    -آقاي دكتر  رضا فاضل    -  

 ۰9122351599 شماره تلفن :

 

 پرستاري دكتراي – تربيت مدرسدانشيار دانشگاه  – فاطمه الحانيدكتر   خانم -

 ۰9123495476شماره تلفن :  

 

 دكتراي فارماكولوژي –دانشيار دانشگاه علوم پزشكي لرستان  –آقاي دكتر  بهرام دلفان  -

 ۰9161619467ماره تلفن :ش  

 

 استاديار روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان -آقاي دكتر هدايت نظري - 

۰916161۰468: شماره تلفن  

 

 

 -ئيس دانشكدهر -دانشكده علوم پزشكي -دانشگاه آزاد اسالمي اراك   -  مرتضي قاسمير آقاي دكت -

365311۰۰918 شماره تلفن :  

 

 

 
                                                                                


