
  نام: طاهره جوادینام: طاهره جوادی

  جراحی جراحی   ––رشته تحصیلی: آموزش پرستاری داخلی رشته تحصیلی: آموزش پرستاری داخلی 

  فارع التحصیل از:دانشگاه علوم پزشکی تهرانفارع التحصیل از:دانشگاه علوم پزشکی تهران

  

  پژوهشی  خانم طاهره جوادیپژوهشی  خانم طاهره جوادی  آموزشی و آموزشی و   شرح فعالیتهایشرح فعالیتهای

  

  

  همکاراصلی در انجام طرح های تحقیقاتی:همکاراصلی در انجام طرح های تحقیقاتی:

  

  مجریمجری  زمانزمان  نوع طرحنوع طرح  عنوان طرحعنوان طرح  رديفرديف

کارازمايی کارازمايی   بررسی میزان بروز عفونت زخم سوختگی با استفاده از بیوپسیبررسی میزان بروز عفونت زخم سوختگی با استفاده از بیوپسی  11

  بالینیبالینی
  کبری رضائیکبری رضائی  13801380

بررسی  رعايت استانداردهای پیشگیری از عفونت دراتاق عمل های استان بررسی  رعايت استانداردهای پیشگیری از عفونت دراتاق عمل های استان   22

  لرستانلرستان
  کبری رضائیکبری رضائی  13791379  توصیفیتوصیفی

ارتقاء آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارتقاء آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی لرستان   33

  در زمینه مباحث حقوقیدر زمینه مباحث حقوقی
  طاهره طوالبیطاهره طوالبی  8383--13821382  توصیفیتوصیفی

  

  

  

  

  رديفرديف  عنوان طرح تحقیقاتیعنوان طرح تحقیقاتی  نوع طرحنوع طرح تاريخ اجراء  همکارهمکار

  --حلیمه امینیحلیمه امینی  --فاطمه رسولیفاطمه رسولی

  دکتر محمود محمودیدکتر محمود محمودی

پانسمان زخم سوختگی درجه دو اندامهای محوری با استفاده از پانسمان زخم سوختگی درجه دو اندامهای محوری با استفاده از   ائی بالینیائی بالینیکارآزمکارآزم  13761376

  آمنیونآمنیون

11  

  دکتر ماندانا احمدی دکتر ماندانا احمدی 

  ((اولاول  ) مجری) مجری
  --توصیفی توصیفی   13791379

  تحلیلیتحلیلی

  22  برسی علل نابینائی دانش اموزان مدارس استثنائی استان لرستانبرسی علل نابینائی دانش اموزان مدارس استثنائی استان لرستان

  --توصیفی توصیفی   13801380  اقای طراحیاقای طراحی

  تحلیلیتحلیلی

ی انسانی رشته های ی انسانی رشته های ارزشیابی عملکرد  مشمولین طرح نیروارزشیابی عملکرد  مشمولین طرح نیرو

  هوشبری و اتاق عمل فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی لرستانهوشبری و اتاق عمل فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی لرستان
33  

  --توصیفی توصیفی   13801380  اقای طراحیاقای طراحی

  تحلیلیتحلیلی

  44  بررسی شیوع افسردگی بازنشستگان شهرستان خرم آبادبررسی شیوع افسردگی بازنشستگان شهرستان خرم آباد

  --توصیفیتوصیفی  13811381  اقای طراحیاقای طراحی

  تحلیلیتحلیلی
  55  بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی بیماران جراحیبررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی بیماران جراحی

  تجربیتجربی  13821382  ن زادهن زادهدکتر اعظم محسدکتر اعظم محس

cclliinniiccaall  

ttrriiaall  

بررسی تاثیر آرد جو همراه با فتوتراپی بر زردی نوزادان و مقايسه آن بررسی تاثیر آرد جو همراه با فتوتراپی بر زردی نوزادان و مقايسه آن 

با فتوتراپی به تنهائیدر نوزادان بستری در بیمارستان شهید مدنی با فتوتراپی به تنهائیدر نوزادان بستری در بیمارستان شهید مدنی 

  خرم آبادخرم آباد

66  

  ––توصیفی توصیفی   13821382  دکتر پرويز بهرامی دکتر پرويز بهرامی 

  تحلیلی و تجربیتحلیلی و تجربی

ان  و بررسی ويتامین ان  و بررسی ويتامین در سطح استان لرستدر سطح استان لرستMMSSبررسی اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژی 

BB1122    

77  

  --توصیفی توصیفی   13871387  ) مجری دوم() مجری دوم(ثريا ماسوریثريا ماسوری

  تحلیلیتحلیلی
فراوانی بیماريهای قلبی در بیماران بستری در بخش های قلب شهر فراوانی بیماريهای قلبی در بیماران بستری در بخش های قلب شهر 

  13871387خرم اباد خرم اباد 
88  

  --توصیفی توصیفی   13871387  ثريا ماسوری ) مجری اول(ثريا ماسوری ) مجری اول(

  تحلیلیتحلیلی
بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در بیماران جراحی قلب بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در بیماران جراحی قلب 

  13871387خرم اباد خرم اباد   بیمارستان شهربیمارستان شهر
99  



  ) گواهی ( :) گواهی ( :  ،همايش ،کنگره ومجامع علمی،همايش ،کنگره ومجامع علمیارائه مقاله در سمینار ارائه مقاله در سمینار 

  

  

  عنوان مقالهعنوان مقاله  نحوه ارائهنحوه ارائه  نام همايش نام همايش   شهر تاريخشهر تاريخ  همکارهمکار
  رديفرديف

  11  نارسائی حاد کلیهنارسائی حاد کلیه  سخنرانیسخنرانی  بیماريهای کلیهبیماريهای کلیه  13771377خردادخرداد--خرم ابادخرم اباد  ----------

کنگره بین المللی کنگره بین المللی   13771377  --شیراز شیراز   ----------

  پزشکی جغرافیائی پزشکی جغرافیائی 

تاثیر پانسمان بیولوژيك در زخم تاثیر پانسمان بیولوژيك در زخم   پوسترپوستر

  سوختگیسوختگی

22  

بررسی رعايت استانداردهای پیشگیری از بررسی رعايت استانداردهای پیشگیری از   پوسترپوستر  طب پیشگیریطب پیشگیری  13781378همدان همدان   ((  11کبری رضائی )کبری رضائی )

  نت در اتاق عمل نت در اتاق عمل عفوعفو

33  

سمینار سراسری مراقبت سمینار سراسری مراقبت   7979شیراز  ارديبهشت شیراز  ارديبهشت   ----------------------

از بیمار مبتال به بیماری از بیمار مبتال به بیماری 

  عفونیعفونی

کنترل عفونت زخم سوختگی با استفاده کنترل عفونت زخم سوختگی با استفاده   سخنرانیسخنرانی

  از پرده امنیوناز پرده امنیون
44  

بررسی روند التیام زخم سوختگی با بررسی روند التیام زخم سوختگی با   پوسترپوستر  سوانح و حوادثسوانح و حوادث  13791379مهرمهر--خرم آبادخرم آباد  ----------

  یونیوناستفاده از پرده امناستفاده از پرده امن

  

55  

نهمین کنگره بین نهمین کنگره بین     13791379دی دی --تهرانتهران  ((22نسرين گله دار )نسرين گله دار )

المللی بیماريهای عفونی المللی بیماريهای عفونی 

  و گرمسیریو گرمسیری

عفونتهای متقاطع بین مددجو وتیم عفونتهای متقاطع بین مددجو وتیم   سخنرانیسخنرانی

  بهداشتیبهداشتی

66  

همايش استانی مديريت همايش استانی مديريت   13791379اسفنداسفند--خرم آبادخرم آباد  ----------

  پرستاریپرستاری

فرايند مشکل گشائی وتصمیم گیری در فرايند مشکل گشائی وتصمیم گیری در   سخنرانیسخنرانی

  مديريت پرستاریمديريت پرستاری

77  

خرداد خرداد   ––کرمانشاه کرمانشاه   ((11))رضائیرضائی  کبریکبری

13801380  

همايش بهداشت و همايش بهداشت و 

  سالمت خونسالمت خون

نقش پرستار اتاق عمل در پیشگیری و نقش پرستار اتاق عمل در پیشگیری و   پوسترپوستر

کنترل بیماريهای قابل انتقال خون و کنترل بیماريهای قابل انتقال خون و 

  ترشحاتترشحات

88  

دکتر ماندانا احمدی دکتر ماندانا احمدی 

((11))  
  13801380––مهر مهر 

  تهرانتهران

سیزدهمین همايش بین سیزدهمین همايش بین 

بیماريهای بیماريهای     المللی المللی 

  کودکانکودکان

  TThhee  ssttuuddyy  ooff  ccaauusseess  ooff  سخنرانیسخنرانی

ssttuuddeenntt  bblliinnddnneessss  …………  
99  

  13801380––ابان ابان   ((22))ناهید جهانبانیناهید جهانبانی

  خرم اباد خرم اباد 

همايش سراسری همايش سراسری 

  بهداشت خانوادهبهداشت خانواده

بررسی شیوع افسردگی بازنشستگان بررسی شیوع افسردگی بازنشستگان   سخنرانیسخنرانی

  شهرستان خرم آبادشهرستان خرم آباد

1010  

  ((11کبری رضائی)کبری رضائی)

  ((22))طاهره طوالبیطاهره طوالبی
––خرم اباد خرم اباد 

  13801380خردادخرداد

بررسی عوامل مؤثر بر يادگیری بررسی عوامل مؤثر بر يادگیری   پوسترپوستر  سمینار بهداشت روانسمینار بهداشت روان

  جويان خوابگاهی و غیر خوابگاهیجويان خوابگاهی و غیر خوابگاهیدانشدانش

  دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

  

1111  

  کبری رضائی کبری رضائی 

  

((11))  

دهمین کنگره دهمین کنگره   8080دی دی --تهرانتهران

بیماريهای عفونی و بیماريهای عفونی و 

  گرمسیریگرمسیری

  1212  پرستاران اتاق عمل و کنترل عفونتپرستاران اتاق عمل و کنترل عفونت  سخنرانیسخنرانی

خرم خرم   --13801380اسفند اسفند   ((22))ناهید جهانبانیناهید جهانبانی

  اباداباد

  سراسریسراسری  سمینارسمینار

  بهداشت و توسعهبهداشت و توسعه

استخرهای شنا شهرستان استخرهای شنا شهرستان بهداشت اب بهداشت اب   پوسترپوستر

  خرم ابادخرم اباد

1313  

  دکتر ماندانا احمدیدکتر ماندانا احمدی

((11))  
کنگره بین کنگره بین دومین دومین   13801380--تهرانتهران

  المللی چشم پزشکیالمللی چشم پزشکی

بررسی علل نابینائی در دانش اموزان بررسی علل نابینائی در دانش اموزان   سخنرانسخنران

  مدارس استثنائی استان لرستانمدارس استثنائی استان لرستان

1144  



اولین کنگره بین المللی اولین کنگره بین المللی   شیرازشیراز--  13811381مهر مهر   ((11))کبری رضائیکبری رضائی

بیهوشی و مراقبت های بیهوشی و مراقبت های 

  ..……پزشکی پزشکی 

بررسی استانداردهای کنترل عفونت در بررسی استانداردهای کنترل عفونت در   پوسترپوستر

  اتاق عمل توسط تیم بیهوشی و جراحیاتاق عمل توسط تیم بیهوشی و جراحی

1515  

  دکتر ماندانا احمدیدکتر ماندانا احمدی

((11))  
اولین جشنواره کودکان اولین جشنواره کودکان   مشهدمشهد--13811381اذر اذر 

  سرور سرور 

بررسی علل نابینائی دانش اموزان بررسی علل نابینائی دانش اموزان   پوسترپوستر

  مدارس استثنائی استان لرستانمدارس استثنائی استان لرستان

1616  

  ––  13821382ارديبهشت ارديبهشت   ----------

  خرم ابادخرم اباد

های های سمینار اورژانس سمینار اورژانس 

  داخلیداخلی

  CCOO  1717مسمومیت با مسمومیت با   پوسترپوستر

  

  عنوان مقالهعنوان مقاله  نحوه ارائهنحوه ارائه  نام همايش نام همايش   شهر تاريخشهر تاريخ  همکارهمکار
  رديفرديف

  دکتر رقیه جبرئیلیدکتر رقیه جبرئیلی

((11))  
  13821382مهر مهر 

  اصفهاناصفهان

معرفی يك مورد لوپوس ولگاريس معرفی يك مورد لوپوس ولگاريس               پوسترپوستر  کنگره بین المللی سلکنگره بین المللی سل

  سالهساله  99در پسر بچه در پسر بچه 

1818  

سمینار عفونتهای سمینار عفونتهای   8282خرم آباد مهر خرم آباد مهر   ------------------

  ارستانیارستانیبیمبیم

  1919    سخنرانیسخنرانی

پانزدهمین همايش بین پانزدهمین همايش بین   تهرانتهران  8282مهر مهر   

المللی بیماريهای المللی بیماريهای 

  کودکانکودکان

  2020    سخنران سخنران 

هفدهمین کنگره هفدهمین کنگره   اصفهاناصفهان  8282ابان ابان   

  سراسری سل کشورسراسری سل کشور

  2121    پوسترپوستر

همايش سراسری همايش سراسری   گرگانگرگان  8282آذر آذر   ----------------------

  مفاهیم پرستاریمفاهیم پرستاری

بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی   سخنرانیسخنرانی

  بیماران جراحیبیماران جراحی

2222  

اولین همايش بین اولین همايش بین   تهرانتهران  --  8282آذر آذر   

المللی اصالحات المللی اصالحات 

ومديريت تغییر در ومديريت تغییر در 

  آموزش پزشکیآموزش پزشکی

ارزشیابی عملکرد مشمولین طرح نیروی ارزشیابی عملکرد مشمولین طرح نیروی   پوسترپوستر

انسانی رشته های هوشیری و اتاق عمل انسانی رشته های هوشیری و اتاق عمل 

فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

2323  

اولین همايش بین اولین همايش بین   تهرانتهران  --8282آذر آذر   

المللی اصالحات المللی اصالحات 

ر در ر در ومديريت تغییومديريت تغیی

  آموزش پزشکیآموزش پزشکی

ارزشیابی برنامه درسی دانشجويان ارزشیابی برنامه درسی دانشجويان   پوسترپوستر

هوشبری و اتاق عمل در دانشگاه علوم هوشبری و اتاق عمل در دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستانپزشکی لرستان

2424  

اولین کنگره بین المللی اولین کنگره بین المللی   تهرانتهران  --  8282آذر آذر   ((11دکتر محسن زاده)دکتر محسن زاده)

بیماريهای ريوی ، بیماريهای ريوی ، 

  مراقبتهای ويژه وسلمراقبتهای ويژه وسل

بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به   پوسترپوستر

  دکان خرم اباددکان خرم ابادپنومونی در بیمارستان کوپنومونی در بیمارستان کو
2525  

سازمان تامین سازمان تامین   8282دی دی   ((22ناهید جهانبانی)ناهید جهانبانی)

  اجتماعی تهراناجتماعی تهران

کنگره سراسری کنترل و کنگره سراسری کنترل و 

پیشگیری از عفونتهای پیشگیری از عفونتهای 

  بیمارستانیبیمارستانی

نحوه  و جمع آوری و دفع زباله های نحوه  و جمع آوری و دفع زباله های   سخنرانیسخنرانی

بیمارستانی و تاثیر آن بر شیوع و بیمارستانی و تاثیر آن بر شیوع و 

  پیشگیری عفونتهای بیمارستانیپیشگیری عفونتهای بیمارستانی

2626  

وازدهمین کنگره بین وازدهمین کنگره بین دد  تهرانتهران  8282دیدی  ((11دکتر محسن زاده)دکتر محسن زاده)

المللی بیماريهای عفونی المللی بیماريهای عفونی 

  و گرمسیری ايرانو گرمسیری ايران

بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و   سخنرانسخنران

تشنج بستری شده در بیمارستان تشنج بستری شده در بیمارستان 

  کودکان خرم ابادکودکان خرم اباد

2727  

سومین همايش اعصاب سومین همايش اعصاب   تهرانتهران  8282بهمن بهمن   ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  کودکان ايرانکودکان ايران

بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و   پوسترپوستر

ج بستری شده در بیمارستان ج بستری شده در بیمارستان تشنتشن
2828  



  کودکان خرم ابادکودکان خرم اباد

دومین کنگره ويروس دومین کنگره ويروس   تهرانتهران  8282بهمن بهمن   ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  شناسی ايرانشناسی ايران
بررسی موارد ابتال به سرخك در بررسی موارد ابتال به سرخك در   پوسترپوستر

  کودکان بستری بیمارستان .....کودکان بستری بیمارستان .....
2929  

همايش سراسری همايش سراسری   اصفهاناصفهان  8282بهمنبهمن  

آموزش نوين در آموزش نوين در 

  پرستاری و مامايیپرستاری و مامايی

فارغ التحصیالن رشته فارغ التحصیالن رشته   ارزشیابی عملکردارزشیابی عملکرد  پوسترپوستر

های هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم های هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستانپزشکی لرستان

3030  

دومین کنگره پیشگیری دومین کنگره پیشگیری   تهرانتهران  8282اسفنداسفند  

  از بیماريهای غیرواگیراز بیماريهای غیرواگیر

  3131    سخنرانیسخنرانی

همايش استانی بهداشت همايش استانی بهداشت   خرم آبادخرم آباد  --  8282اسفنداسفند  ((22ناهید جهانبانی )ناهید جهانبانی )

  محیطمحیط

بررسی چگونگی جمع آوری و دفع زباله بررسی چگونگی جمع آوری و دفع زباله   پوسترپوستر

  تانی تانی های بیمارسهای بیمارس

3232  

هفتمین کنگره بین هفتمین کنگره بین   تهرانتهران  --  8383مهرمهر  

المللی بیماريهای غدد المللی بیماريهای غدد 

  درون ريزدرون ريز

  3333    سخنرانیسخنرانی

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  زادهزاده

همايش سالیانه تازه های همايش سالیانه تازه های   تهرانتهران--  8484ارديبهشت ارديبهشت 

  طب کودکانطب کودکان

  3434    پوسترپوستر

دومین کنگره بین دومین کنگره بین   تهرانتهران    --  8484آبان آبان   ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

المللی بیماريهای ريوی المللی بیماريهای ريوی 

  ژهژهو مراقبتهای ويو مراقبتهای وي

  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  cchhiillddrreenn  سخنرانیسخنرانی

wwiitthh  AAsstthhmmaa  

HHoossppiittaalliizzeedd  iinn  

KKhhoorraammaabbaadd  ppeeddiiaattrriiccss  

HHoossppiittaall  

3535  

دکتر رقیه جبرئیلی دکتر رقیه جبرئیلی 

((11))  
خرم خرم   ––  8484اريبهشت اريبهشت 

  اباد اباد 
اولین همايش سراسری اولین همايش سراسری 

پیشگیری از  خطاهای پیشگیری از  خطاهای 

  پزشکیپزشکی

گزارش يك مورد لوپوس ولگاريس گزارش يك مورد لوپوس ولگاريس   سخنرانیسخنرانی

  ساله ساله   99منتشر در پسربچه منتشر در پسربچه 

3636  

دومین همايش تخصصی دومین همايش تخصصی   تهران تهران     --  8484ابان ابان   

  آسمآسم

  3737    پوسترپوستر

چهاردهمین کنگره چهاردهمین کنگره   تهرانتهران  --  8484آذر آذر   

بیماريهای عفونی و بیماريهای عفونی و 

  گرمسیری ايرانگرمسیری ايران

  3838  انفلوانزای مرغی و ابتال ء انسان به انانفلوانزای مرغی و ابتال ء انسان به ان  پوسترپوستر

کنگره سراسری اورژانس کنگره سراسری اورژانس   تهرانتهران  --  8484اسفند اسفند   

  طب کودکان طب کودکان 

بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در   پوسترپوستر

ی در بخش مراقبت ويژه ی در بخش مراقبت ويژه بیماران بستربیماران بستر

  کودکانکودکان

3939  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

11))  
پنجمین همايش اعصاب پنجمین همايش اعصاب   زاهدانزاهدان  --  8484بهمن بهمن 

  کودکان ايرانکودکان ايران
بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در   پوسترپوستر

بستری در بخش مراقبت های بستری در بخش مراقبت های   بیمارانبیماران

  دکاندکانويژه کوويژه کو

4040  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

11))  
دانشگاه ازاد دانشگاه ازاد   8484اسفند اسفند 

  نجف ابادنجف اباد

همايش سراسری همايش سراسری 

درمان و درمان و   پیشگیریپیشگیری

  بازتوانی بازتوانی 

بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و   سخنرانیسخنرانی

فتوتراپی همراه با آرد جو در کاهش فتوتراپی همراه با آرد جو در کاهش 

  زردی نوزادان رسیدهزردی نوزادان رسیده

4141  

ششمین همايش علمی ششمین همايش علمی   تبريزتبريز  8585شهريور شهريور   ( ( 22دکتربهرامی)دکتربهرامی)

  اعصاب کودکاناعصاب کودکان

مولتی پل اسکلروزيس در کودکان و مولتی پل اسکلروزيس در کودکان و   سخنرانی سخنرانی 

  ارتباط آن با بیماريهای ويروسیارتباط آن با بیماريهای ويروسی

4242  

  ––نوچهر خرم ابادی نوچهر خرم ابادی مم

  مژگان ساکیمژگان ساکی

سومین کنگره بین سومین کنگره بین   تهرانتهران  --  8585آذر آذر 

المللی بهداشت درمان و المللی بهداشت درمان و 
  4343  کارگاه احیاء قلبی ريویکارگاه احیاء قلبی ريوی  سخنرانیسخنرانی



مديريت بحران در مديريت بحران در 

  حوادث غیر مترقبهحوادث غیر مترقبه

کنگره سراسری کنگره سراسری   خرم آبادخرم آباد  8585اسفند اسفند   

پیشگیری از اسیب ها و پیشگیری از اسیب ها و 

  ارتقاء ايمنی در حوادثارتقاء ايمنی در حوادث

  4444  مندانمندانکنترل حوادث و سواح در سالکنترل حوادث و سواح در سال  پوسترپوستر

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  اباداباد

همايش سراسری تازه همايش سراسری تازه 

  های پرستاریهای پرستاری

اقدامات پیشگیری کننده و مراقبت های اقدامات پیشگیری کننده و مراقبت های   پوسترپوستر

  پرستاری در انفلوانزای پرندگانپرستاری در انفلوانزای پرندگان

4545  

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت   ((11مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  اباداباد

همايش سراسری تازه همايش سراسری تازه 

  های پرستاریهای پرستاری

ان و ان و تازه ترين درمان در افسردگی کودکتازه ترين درمان در افسردگی کودک  سخنرانیسخنرانی

  نوجواناننوجوانان

4646  

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت   

  اباداباد

همايش سراسری تازه همايش سراسری تازه 

  های پرستاریهای پرستاری

  CCPPRR  4747کارگاه کارگاه   سخنرانیسخنرانی

همايش تازه های طب همايش تازه های طب   تهرانتهران  8686خرداد خرداد   

  کودکان کودکان 

بررسی علل زردی نوزادان بستری در بررسی علل زردی نوزادان بستری در   پوسترپوستر

  بیمارستان شهید مدنی خرم آبادبیمارستان شهید مدنی خرم آباد

4848  

  پیشگیری از خطاهایپیشگیری از خطاهای  خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  پزشکیپزشکی

  4949  جرائم و قصورات پزشکی و پرستاریجرائم و قصورات پزشکی و پرستاری  پوستر پوستر 

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای   خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  پزشکیپزشکی

  5050  خستگی پرستاران و خطاهای پرستاریخستگی پرستاران و خطاهای پرستاری  پوسترپوستر

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای   خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   ((11مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  پزشکیپزشکی

توصیه هايی به بیماران جهت کمك به توصیه هايی به بیماران جهت کمك به   پوستر پوستر 

  بروز خطاهای پزشکی بروز خطاهای پزشکی پیشگیری از پیشگیری از 
5151  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

11))  
پنجمین کنگره سراسری پنجمین کنگره سراسری   تهرانتهران  --ارديبهشت  ارديبهشت  

بیماريهای ريه و بیماريهای ريه و 

  مراقبتهای ويژه مراقبتهای ويژه 

بررسی کودکان بستری به علت آسم در بررسی کودکان بستری به علت آسم در   پوسترپوستر

  بیمارستان کودکان خرم آبادبیمارستان کودکان خرم آباد
5252  

  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

11))  
ه هنوخ شوئن ه هنوخ شوئن بررسی بیماران مبتال ببررسی بیماران مبتال ب  پوستر پوستر   تازه های طب اطفالتازه های طب اطفال  تهران تهران 

  الين در بیمارستان کودکان خرم آباد الين در بیمارستان کودکان خرم آباد 
5353  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

11))  
هفتمین کنگره هفتمین کنگره   

ايمونولوژی و آلرژی ايمونولوژی و آلرژی 

  ايرانايران

بررسی کودکان بستری به علت آسم در بررسی کودکان بستری به علت آسم در   پوسترپوستر

  بیمارستان کودکان خرم آبادبیمارستان کودکان خرم آباد

5454  

دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

22))  
سومین جشنواره علمی سومین جشنواره علمی   مشهدمشهد8686ابان ابان 

  تحقیقاتی کودکان سرورتحقیقاتی کودکان سرور

بررسی آمار کودکان بستری شده بعلت بررسی آمار کودکان بستری شده بعلت   پوسترپوستر

ابتالء به سرخك  در بیمارستان شهید ابتالء به سرخك  در بیمارستان شهید 

مدنی خرم آباد قبل و بعد از مدنی خرم آباد قبل و بعد از 

  واکسناسیون همگانیواکسناسیون همگانی

5555  

تغذيه تغذيه   ییکنگره سراسرکنگره سراسر  تهرانتهران  --  8787مردادمرداد  

  نوزادان و کودکان نوزادان و کودکان 
  5656  الرژی غذايی کودکان الرژی غذايی کودکان   پوسترپوستر

تغذيه تغذيه   ییکنگره سراسرکنگره سراسر  تهرانتهران  --  8787مردادمرداد  

  نوزادان و کودکان نوزادان و کودکان 
و بررسی موارد و بررسی موارد   GG66PPDDنقص انزيمی نقص انزيمی   وستروسترپپ

ان در کودکان بستری شده در ان در کودکان بستری شده در 

  بیمارستان کودکان خرم ابادبیمارستان کودکان خرم اباد

5757  

کنگره بین المللی کنگره بین المللی   تبريزتبريز  8787ابان ابان   ((11دکتر مرادخانی)دکتر مرادخانی)

  بیهوشیبیهوشی

بررسی اثرات کتامین کمکی در القای بررسی اثرات کتامین کمکی در القای   پوسترپوستر

  بیهوشی برای سزارينبیهوشی برای سزارين

5588  

بررسی تاثیر گرم کردن محلول بررسی تاثیر گرم کردن محلول   پوسترپوستر  کنگره بین المللیکنگره بین المللی  تبريزتبريز  8787ابان ابان   ( ( 11دکتر مرادخانی)دکتر مرادخانی) 5599  



لیدوکائین برزمان شروع اثر و کاهش لیدوکائین برزمان شروع اثر و کاهش   بیهوشیبیهوشی

درد تزريق در بلوک اعصاب شبکه درد تزريق در بلوک اعصاب شبکه 

  بازوئیبازوئی

همايش کشوری قران همايش کشوری قران   يزديزد  --  8888ارديبهشت ارديبهشت   ((11نسرين گله دار)نسرين گله دار)

  وطبوطب
بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت   سخنرانیسخنرانی

  سالمت عمومی دانشجويان ...سالمت عمومی دانشجويان ...
6060  

خرم خرم   ––  8888رديبهشت رديبهشت اا  ( ( 22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  آبادآباد
سمینار سراسری سمینار سراسری 

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای 

  پزشکیپزشکی

  IICCUU  6161خطاهای دارويی در خطاهای دارويی در   پوسترپوستر

يازدهمین کنگره يازدهمین کنگره   تهرانتهران  8888خرداد خرداد   ((11ثريا ماسوری)ثريا ماسوری)

سراسری تازه های قلب سراسری تازه های قلب 

  و عروقو عروق

بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در   پوسترپوستر

  بیماران جراحی قلب بیماران جراحی قلب 
6262  

رمین کنگره بین رمین کنگره بین چهاچها  تهران تهران   ––  8888  ((11نسزين گله دار)نسزين گله دار)

المللی بهداشت ، درمان المللی بهداشت ، درمان 

و مديريت بحران در و مديريت بحران در 

  حوادث غیر مترقبهحوادث غیر مترقبه

نوتوانی اجتماعی و جسمی در حوادث و نوتوانی اجتماعی و جسمی در حوادث و   سخنرانیسخنرانی

  بالياباليا
6363  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  ((11زاده )زاده )
بندر بندر   8888دی و بهمن دی و بهمن 

  عباسعباس
نهمین کنگره اعصاب نهمین کنگره اعصاب 

  کودکان ايرانکودکان ايران
علل موثر بر ايجاد فلج مغزی در علل موثر بر ايجاد فلج مغزی در   پوسترپوستر

  هرستان خرم آبادهرستان خرم آبادساله شساله ش  00--1212کودکان کودکان 
6464  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  زادهزاده

 ( (22 ) )  

بندر بندر   8888دی و بهمن دی و بهمن 

  عباسعباس
نهمین کنگره اعصاب نهمین کنگره اعصاب 

  کودکان ايرانکودکان ايران
مولتیپل اسکلروزيس در کودکان و مولتیپل اسکلروزيس در کودکان و   پوستر پوستر 

  ارتباط ان با بیماريهای ويروسیارتباط ان با بیماريهای ويروسی
6565  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  زادهزاده

 ( (22))  

سومین همايش سومین همايش   زنجانزنجان8989//44//99--1111

سراسری سالمت نوزادان سراسری سالمت نوزادان 

  ی ايرانی ايرانو پريناتولوژو پريناتولوژ

  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  eeffffeecctt  ooff  پوسترپوستر

bbaarreellyy  fflloouurr  oonn  ddeeccrreeaassee  

ooff  jjaauunnddiiccee  iinn  ffuulltteerrmm  

nneeoonnaattaalleess  

6666  

همايش سراسری همايش سراسری   8989ابان ابان   1919تاتا1717  ((11نسرين گله دار )نسرين گله دار )

  عفونتهای بیمارستانی عفونتهای بیمارستانی 
اسیب به دستکش تیم جراحی در اتاق اسیب به دستکش تیم جراحی در اتاق   پوسترپوستر

عمل يك عامل عفونتهای بیمارستانی عمل يك عامل عفونتهای بیمارستانی 

  در اتاق عملدر اتاق عمل

6767  

  9090ارديبهشت ارديبهشت   2222تاتا2211  

  خرم ابادخرم اباد
سمینار سراسری انطباق سمینار سراسری انطباق 

خدمات بهداشتی خدمات بهداشتی 

درمانی با موازين شرع درمانی با موازين شرع 

    ––  مقدس اسالممقدس اسالم

  6868  قلمرو گرايی در بیماران کانديد جراحیقلمرو گرايی در بیماران کانديد جراحی  سخنرانیسخنرانی

خرم خرم   8989ابان ابان 2020تاتا1818  اعظم محسن زاداهاعظم محسن زاداه

  اباداباد
کنگره سراسری طب کنگره سراسری طب 

سنتی ، درمانهای سنتی ، درمانهای 

تلفیقی و داروهای تلفیقی و داروهای 

  گیاهیگیاهی

ه ای فتوتراپی به تنهايی و ه ای فتوتراپی به تنهايی و بررسی مقايسبررسی مقايس  پوسترپوستر

فتوتراپی همراه با اردجو بر کاهش زردی فتوتراپی همراه با اردجو بر کاهش زردی 

  نوزادان رسیدهنوزادان رسیده

6969  

  

  

  

  

  

  سمینار ،همايش ،کنگره ومجامع علمی:سمینار ،همايش ،کنگره ومجامع علمی:  کتابچه خالصه مقاالتکتابچه خالصه مقاالت  دردر  چاپ خالصه  مقالهچاپ خالصه  مقاله



  عنوان مقالهعنوان مقاله  نام همايش نام همايش   شهر تاريخشهر تاريخ  همکارهمکار
  رديفرديف

کنگره بین المللی کنگره بین المللی   13771377  --شیراز شیراز   ----------

    پزشکی جغرافیائیپزشکی جغرافیائی
تاثیر پانسمان بیولوژيك در زخم تاثیر پانسمان بیولوژيك در زخم 

  سوختگیسوختگی

11  

بررسی رعايت استانداردهای پیشگیری از بررسی رعايت استانداردهای پیشگیری از   طب پیشگیریطب پیشگیری  13781378همدان همدان   ((  11کبری رضائی )کبری رضائی )

  عفونت در اتاق عمل عفونت در اتاق عمل 

22  

سمینار سراسری مراقبت سمینار سراسری مراقبت   7979شیراز  ارديبهشت شیراز  ارديبهشت   ----------------------

از بیمار مبتال به بیماری از بیمار مبتال به بیماری 

  عفونیعفونی

کنترل عفونت زخم سوختگی با استفاده کنترل عفونت زخم سوختگی با استفاده 

  ز پرده امنیونز پرده امنیوناا
33  

بررسی روند التیام زخم سوختگی با بررسی روند التیام زخم سوختگی با   سوانح و حوادثسوانح و حوادث  13791379مهرمهر--خرم آبادخرم آباد  ----------

  استفاده از پرده امنیوناستفاده از پرده امنیون

  

44  

نهمین کنگره بین نهمین کنگره بین     13791379دی دی --تهرانتهران  ((22نسرين گله دار )نسرين گله دار )

المللی بیماريهای عفونی المللی بیماريهای عفونی 

  و گرمسیریو گرمسیری

عفونتهای متقاطع بین مددجو وتیم عفونتهای متقاطع بین مددجو وتیم 

  بهداشتیبهداشتی

55  

همايش استانی مديريت همايش استانی مديريت   13791379دداسفناسفن--خرم آبادخرم آباد  ----------

  پرستاریپرستاری

فرايند مشکل گشائی وتصمیم گیری در فرايند مشکل گشائی وتصمیم گیری در 

  مديريت پرستاریمديريت پرستاری

66  

خرداد خرداد   ––کرمانشاه کرمانشاه   ((11))کبری رضائیکبری رضائی

13801380  

همايش بهداشت و همايش بهداشت و 

  سالمت خونسالمت خون

نقش پرستار اتاق عمل در پیشگیری و نقش پرستار اتاق عمل در پیشگیری و 

کنترل بیماريهای قابل انتقال خون و کنترل بیماريهای قابل انتقال خون و 

  ترشحاتترشحات

77  

  13801380––ابان ابان   ((22))ناهید جهانبانیناهید جهانبانی

  اباد اباد خرم خرم 

همايش سراسری همايش سراسری 

  بهداشت خانوادهبهداشت خانواده

بررسی شیوع افسردگی بازنشستگان بررسی شیوع افسردگی بازنشستگان 

  شهرستان خرم آبادشهرستان خرم آباد

99  

  دکتر ماندانا احمدیدکتر ماندانا احمدی

((11))  
کنگره بین کنگره بین دومین دومین   13801380--تهرانتهران

  المللی چشم پزشکیالمللی چشم پزشکی

بررسی علل نابینائی در دانش اموزان بررسی علل نابینائی در دانش اموزان 

  مدارس استثنائی استان لرستانمدارس استثنائی استان لرستان

1010  

دکتر ماندانا احمدی دکتر ماندانا احمدی 

((11))  
  13801380––مهر مهر 

  تهرانتهران

سیزدهمین همايش بین سیزدهمین همايش بین 

بیماريهای بیماريهای     المللی المللی 

  کودکانکودکان

TThhee  ssttuuddyy  ooff  ccaauusseess  ooff  

ssttuuddeenntt  bblliinnddnneessss  …………  
88  

  ((11کبری رضائی)کبری رضائی)

  ((22))طاهره طوالبیطاهره طوالبی
––خرم اباد خرم اباد 

  13801380خردادخرداد

بررسی عوامل مؤثر بر يادگیری بررسی عوامل مؤثر بر يادگیری   سمینار بهداشت روانسمینار بهداشت روان

  دانشجويان خوابگاهی و غیر خوابگاهیدانشجويان خوابگاهی و غیر خوابگاهی

  دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

  

99  

خرم خرم   --13801380اسفند اسفند   ((22))ید جهانبانیید جهانبانیناهناه

  اباداباد

  سراسریسراسری  سمینارسمینار

  بهداشت و توسعهبهداشت و توسعه

بهداشت اب استخرهای شنا شهرستان بهداشت اب استخرهای شنا شهرستان 

  خرم ابادخرم اباد

1010  

  کبری رضائی کبری رضائی 

  

((11))  

دهمین کنگره دهمین کنگره   8181فروردين فروردين --تهرانتهران

بیماريهای عفونی و بیماريهای عفونی و 

  گرمسیریگرمسیری

  1111  پرستاران اتاق عمل و کنترل عفونتپرستاران اتاق عمل و کنترل عفونت

ره بین المللی ره بین المللی اولین کنگاولین کنگ  شیرازشیراز--  13811381مهر مهر   ((11))کبری رضائیکبری رضائی

بیهوشی و مراقبت های بیهوشی و مراقبت های 

  ..……پزشکی پزشکی 

بررسی استانداردهای کنترل عفونت در بررسی استانداردهای کنترل عفونت در 

  اتاق عمل توسط تیم بیهوشی و جراحیاتاق عمل توسط تیم بیهوشی و جراحی

1414  

اولین جشنواره کودکان اولین جشنواره کودکان   مشهدمشهد--13811381اذر اذر   دکتر ماندانا احمدیدکتر ماندانا احمدی بررسی علل نابینائی دانش اموزان بررسی علل نابینائی دانش اموزان  1515  



  مدارس استثنائی استان لرستانمدارس استثنائی استان لرستان  سرور سرور   ((11))

  ––  13821382ارديبهشت ارديبهشت   ----------

  خرم ابادخرم اباد

همايش سراسری همايش سراسری 

  اورژانس های داخلیاورژانس های داخلی

  CCOO  1616مسمومیت با مسمومیت با 

  دکتر رقیه جبرئیلیدکتر رقیه جبرئیلی

((11))  
  13821382مهر مهر 

  اصفهاناصفهان

معرفی يك مورد لوپوس ولگاريس معرفی يك مورد لوپوس ولگاريس               کنگره بین المللی سلکنگره بین المللی سل

  سالهساله  99در پسر بچه در پسر بچه 

1717  

سمینار عفونتهای سمینار عفونتهای   8282خرم آباد مهر خرم آباد مهر   ------------------

  بیمارستانیبیمارستانی

  1818  

دهمین همايش بین دهمین همايش بین پانزپانز  تهرانتهران  8282مهر مهر   

  المللی بیماريهای کودکانالمللی بیماريهای کودکان

بررسی موارد ابتال به سرخك در کودکان بررسی موارد ابتال به سرخك در کودکان 

  بستری بیمارستان .....بستری بیمارستان .....

1919  

هفدهمین کنگره سراسری هفدهمین کنگره سراسری   اصفهاناصفهان  8282ابان ابان   

  سل کشورسل کشور

  2020  

همايش سراسری مفاهیم همايش سراسری مفاهیم   گرگانگرگان  8282آذر آذر   ----------------------

  پرستاریپرستاری

بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی 

  بیماران جراحیبیماران جراحی

2121  

اولین همايش بین المللی اولین همايش بین المللی   تهرانتهران  8282آذر آذر   --------------------

اصالحات ومديريت تغییر اصالحات ومديريت تغییر 

  در آموزش پزشکیدر آموزش پزشکی

ارزشیابی برنامه درسی دانشجويان ارزشیابی برنامه درسی دانشجويان 

  هوشبری و اتاق عمل هوشبری و اتاق عمل 

2222  

اولین همايش بین المللی اولین همايش بین المللی   تهرانتهران  8282آذر آذر   --------------------

اصالحات ومديريت تغییر اصالحات ومديريت تغییر 

  در آموزش پزشکیدر آموزش پزشکی

بررسی عملکرد فارغ التحصیالن رشته  بررسی عملکرد فارغ التحصیالن رشته  

تاق عمل و هوشبری  دانشگاه علوم تاق عمل و هوشبری  دانشگاه علوم اا

پزشکی لرستان مشمول طرح نیروی پزشکی لرستان مشمول طرح نیروی 

  انسانیانسانی

2323  

  دکتر محسن زاده دکتر محسن زاده 

((11))  
اولین کنگره بین المللی اولین کنگره بین المللی   تهران تهران   8282اذر اذر 

بیماريهای ريوی مراقبتهای بیماريهای ريوی مراقبتهای 

  ويژه و سلويژه و سل

بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به 

پنومونی  مراجعه کننده به  بیمارستان پنومونی  مراجعه کننده به  بیمارستان 

  کودکان  خرم ابادکودکان  خرم اباد

2424  

سازمان سازمان   8282دی دی   ((22جهانبانی)جهانبانی)ناهید ناهید 

تامین اجتماعی تامین اجتماعی 

  تهرانتهران

کنگره سراسری کنترل و کنگره سراسری کنترل و 

پیشگیری از عفونتهای پیشگیری از عفونتهای 

  بیمارستانیبیمارستانی

نحوه  و جمع آوری و دفع زباله های نحوه  و جمع آوری و دفع زباله های 

بیمارستانی و تاثیر آن بر شیوع و بیمارستانی و تاثیر آن بر شیوع و 

  پیشگیری عفونتهای بیمارستانیپیشگیری عفونتهای بیمارستانی

2525  

دوازدهمین کنگره بین دوازدهمین کنگره بین   تهرانتهران  8282دیدی  ((11دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

يهای عفونی و يهای عفونی و المللی بیمارالمللی بیمار

  گرمسیری ايرانگرمسیری ايران

بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به تب و 

تشنج بستری شده در بیمارستان تشنج بستری شده در بیمارستان 

  کودکان  خرم ابادکودکان  خرم اباد

2626  

سومین همايش اعصاب سومین همايش اعصاب   تهرانتهران  8282بهمن بهمن   ((11دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  کودکان ايرانکودکان ايران

بررسی بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به بررسی بررسی ويژگیهای اطفال مبتال به 

تب و تشنج بستری شده در بیمارستان تب و تشنج بستری شده در بیمارستان 

  ابادابادکودکان  خرم کودکان  خرم 

2727  

دومین کنگره ويروس دومین کنگره ويروس   تهرانتهران  8282بهمن بهمن   ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  شناسی ايرانشناسی ايران
بررسی موارد ابتال به سرخك در کودکان بررسی موارد ابتال به سرخك در کودکان 

  بستری بیمارستان .....بستری بیمارستان .....
2828  

همايش سراسری آموزش همايش سراسری آموزش   اصفهاناصفهان  8282بهمنبهمن  ((22دکتر مرادخانی )دکتر مرادخانی )

  نوين در پرستاری و مامايینوين در پرستاری و مامايی

PPeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  

ooff  ggrraadduuaatteess  ooff  

aanneesstthheessiioollooggyy  oonn  

ooppeerraattiinngg  rroooomm  

tteecchhnniicciiaannss  ddooiinngg  tthheeiirr  

ccoommppuullssoorryy  sseerrvviiccee    

2929  

دومین کنگره بین المللی دومین کنگره بین المللی   تهرانتهران  20052005نوامبر نوامبر   ((11دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده ) EEvvaalluuaattiioonn  ooff  cchhiillddrreenn  

wwiitthh  aasstthhmmaa  hhoossppiittaalliizzeedd  
3030  



بیماريهای ريوی مراقبتهای بیماريهای ريوی مراقبتهای 

  ويژه ويژه 

iinn  KKhhoorraammaabbaadd  

ه پیشگیری از ه پیشگیری از دومین کنگردومین کنگر  تهرانتهران  8282اسفنداسفند  

  بیماريهای غیرواگیربیماريهای غیرواگیر

  3131  

  ((22ناهید جهانبانی )ناهید جهانبانی )

  

  

همايش استانی بهداشت همايش استانی بهداشت   خرم آبادخرم آباد  8282اسفنداسفند

  محیطمحیط

بررسی چگونگی جمع آوری و دفع زباله بررسی چگونگی جمع آوری و دفع زباله 

  های بیمارستانی های بیمارستانی 

3232  

  رديفرديف  عنوان مقالهعنوان مقاله  نام همايش نام همايش   شهر تاريخشهر تاريخ  همکارهمکار

هفتمین کنگره بین المللی هفتمین کنگره بین المللی   تهرانتهران  8383مهرمهر  

  يزيزبیماريهای غدد درون ربیماريهای غدد درون ر

  3333  

خرم خرم   8484ارديبهشت ارديبهشت   ((11دکتر جبرئیلی)دکتر جبرئیلی)

  اباداباد
اولین همايش پیشگیری از اولین همايش پیشگیری از 

  خطاهای پزشکیخطاهای پزشکی
گزارش يك مورد لوپوس ولگاريس گزارش يك مورد لوپوس ولگاريس 

  ساله ساله   99منتشر در پسر بچه منتشر در پسر بچه 

3434  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  زادهزاده

همايش سالیانه تازه های همايش سالیانه تازه های   تهرانتهران  8484ارديبهشت ارديبهشت 

  طب کودکانطب کودکان

  3535  

دومین کنگره بین المللی دومین کنگره بین المللی   تهرانتهران  8484آبان آبان   

ريهای ريوی و ريهای ريوی و بیمابیما

  مراقبتهای ويژهمراقبتهای ويژه

  3636  

دومین همايش تخصصی دومین همايش تخصصی   تهران تهران   8484ابان ابان   

  آسمآسم

  3737  

چهاردهمین کنگره چهاردهمین کنگره   تهرانتهران  8484اذر اذر   ------------------

بیماريهای عفونی و بیماريهای عفونی و 

  گرمسیریگرمسیری

  3838  انفلوآنزای مرغی و ابتال ء انسان به آنانفلوآنزای مرغی و ابتال ء انسان به آن

دانشگاه دانشگاه   8484اسفند اسفند   ((11دکتر محسن زاده ) دکتر محسن زاده ) 

  ازاد نجف ابادازاد نجف اباد

همايش سراسری همايش سراسری 

  رمان و بازتوانی رمان و بازتوانی پیشگیری دپیشگیری د

بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و 

فتوتراپی همراه با آرد جو در کاهش فتوتراپی همراه با آرد جو در کاهش 

  زردی نوزادان رسیدهزردی نوزادان رسیده

3939  

کنگره سراسری اورژانسهای کنگره سراسری اورژانسهای   تهرانتهران  8484اسفنداسفند  ((11دکتر محسن زاده)دکتر محسن زاده)

  طب کودکانطب کودکان
بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در 

بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه 

  کودکان کودکان 

4040  

پنجمین همايش علمی پنجمین همايش علمی   زاهدانزاهدان  8484بهمن بهمن   ((11محسن زاده )محسن زاده )دکتر دکتر 

  اعصاب کودکان ايراناعصاب کودکان ايران
بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در 

بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه 

  کودکانکودکان

4141  

دانشگاه دانشگاه   8484اسفند اسفند   ( ( 11دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  ازاد نجف ابادازاد نجف اباد
همايش سراسری همايش سراسری 

  پیشگیری درمان و بازتوانیپیشگیری درمان و بازتوانی
تنهايی و تنهايی و   بررسی مقايسه ای فتوتراپی بهبررسی مقايسه ای فتوتراپی به

فتوتراپی همراه با آرد جو بر کاهش فتوتراپی همراه با آرد جو بر کاهش 

  زردی نوزادان رسیدهزردی نوزادان رسیده

4242  

ششمین همايش علمی ششمین همايش علمی   تبريزتبريز  8585شهريور شهريور   ( ( 22دکتربهرامی)دکتربهرامی)

  اعصاب کودکاناعصاب کودکان

مولتی پل اسکلروزيس در کودکان و مولتی پل اسکلروزيس در کودکان و 

  ارتباط آن با بیماريهای ويروسیارتباط آن با بیماريهای ويروسی

4343  



  ––منوچهر خرم ابادی منوچهر خرم ابادی 

  مژگان ساکیمژگان ساکی

للی للی سومین کنگره بین المسومین کنگره بین الم  تهرانتهران  --  8585آذر آذر 

بهداشت درمان و مديريت بهداشت درمان و مديريت 

بحران در حوادث غیر بحران در حوادث غیر 

  مترقبهمترقبه

  4444  کارگاه احیاء قلبی ريویکارگاه احیاء قلبی ريوی

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  اباداباد

همايش تازه های پرستاری همايش تازه های پرستاری 

  و مامايیو مامايی
اقدامات پیشگیری کننده و مراقبت اقدامات پیشگیری کننده و مراقبت 

  پرستاری در انفلوانزای پرندگانپرستاری در انفلوانزای پرندگان
4545  

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت   ((11مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  اباداباد

زه های پرستاری زه های پرستاری همايش تاهمايش تا

  و مامايیو مامايی
تازه ترين درمان در افسردگی کودکان و تازه ترين درمان در افسردگی کودکان و 

  نوجواناننوجوانان
4646  

  

  

  

  

خرم خرم   8686ارديبهشت ارديبهشت 

  اباداباد

همايش سراسری تازه های همايش سراسری تازه های 

  پرستاریپرستاری

  CCPPRR  4747کارگاه کارگاه 

  عنوان مقالهعنوان مقاله  نام همايش نام همايش   شهر تاريخشهر تاريخ  همکارهمکار
  رديفرديف

همايش تازه های طب همايش تازه های طب   تهرانتهران  8686خرداد خرداد   ((11دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  کودکان کودکان 

ماران مبتال به هنوخ شونالين ) ماران مبتال به هنوخ شونالين ) بررسی بیبررسی بی

پورپورای آنافیالکتید( در بیمارستان پورپورای آنافیالکتید( در بیمارستان 

  کودکان خرم ابادکودکان خرم اباد

4848  

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای   خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  پزشکیپزشکی

  4949  خستگی پرستاران و خطاهای پرستاریخستگی پرستاران و خطاهای پرستاری

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای   خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   ((22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  پزشکیپزشکی

  5050  و پرستاریو پرستاریجرائم و قصورات پزشکی جرائم و قصورات پزشکی 

پیشگیری از خطاهای پیشگیری از خطاهای   خرم ابادخرم اباد  8686خرداد خرداد   

  پزشکیپزشکی

توصیه هايی به بیماران جهت کمك به توصیه هايی به بیماران جهت کمك به 

  پیشگیری از بروز خطاهای پزشکیپیشگیری از بروز خطاهای پزشکی
5151  

پنجمین کنگره سراسری پنجمین کنگره سراسری   ارديبهشت      تهرانارديبهشت      تهران  ((11دکتر محسن زاده)دکتر محسن زاده)

بیماريهای ريه و مراقبتهای بیماريهای ريه و مراقبتهای 

  ويژهويژه

بررسی کودکان مبتال به آسم در بررسی کودکان مبتال به آسم در 

  ن خرم آبادن خرم آبادبیمارستان کودکابیمارستان کودکا
5252  

سومین جشنواره علمی سومین جشنواره علمی   مشهدمشهد8686ابان ابان   ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  تحقیقاتی کودکان سرورتحقیقاتی کودکان سرور

بررسی امار کودکان بستری به علت ابتال بررسی امار کودکان بستری به علت ابتال 

به سرخك در بیمارستان قبل و بعداز به سرخك در بیمارستان قبل و بعداز 

  واکسیناسیون همگانیواکسیناسیون همگانی

5353  

کنگره سراسری تغذيه کنگره سراسری تغذيه   مشهدمشهد  8787مردادمرداد  ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  کودکان و نوزادانکودکان و نوزادان
هی والدين ک.دکان مبتال به هی والدين ک.دکان مبتال به بررسی اگابررسی اگا

تاالسمی در مورد تغذيه صحیح تاالسمی در مورد تغذيه صحیح 

  فرزندانشانفرزندانشان

5454  

کنگره سراسری تغذيه کنگره سراسری تغذيه   مشهدمشهد  8787مردادمرداد  ((22دکتر محسن زاده )دکتر محسن زاده )

  کودکان و نوزادانکودکان و نوزادان
و بررسی موارد ان و بررسی موارد ان   GG66PPDDنقص انزيمی نقص انزيمی 

در کودکان بستری شده در بیمارستان در کودکان بستری شده در بیمارستان 

  کودکان خرم ابادکودکان خرم اباد

5555  

سراسری تغذيه سراسری تغذيه   کنگرهکنگره  مشهدمشهد  8787مردادمرداد  ((22ثريا ماسوری )ثريا ماسوری )

  کودکان و نوزادانکودکان و نوزادان
  5656  الرژی غذايی در شیر خوارانالرژی غذايی در شیر خواران

بررسی اثرات کتامین کمکی در القای بررسی اثرات کتامین کمکی در القای   کنگره بین المللی بیهوشیکنگره بین المللی بیهوشی  تبريزتبريز  8787ابان ابان   ((11دکتر مرادخانی)دکتر مرادخانی)

  بیهوشی برای سزارينبیهوشی برای سزارين
5757  

بررسی تاثیر گرم کردن محلول بررسی تاثیر گرم کردن محلول   کنگره بین المللی بیهوشیکنگره بین المللی بیهوشی  تبريزتبريز  8787ابان ابان   ( ( 11دکتر مرادخانی)دکتر مرادخانی) 5858  



یدوکائین برزمان شروع اثر و کاهش درد یدوکائین برزمان شروع اثر و کاهش درد لل

  تزريق در بلوک اعصاب شبکه بازوئیتزريق در بلوک اعصاب شبکه بازوئی

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  ( ( 11زاده )زاده )
هشتمین کنگره اعصاب هشتمین کنگره اعصاب   مشهدمشهد  --  8787ابانابان

  کودکان کودکان 
بررسی شیوع انواع اختالالت خواب در بررسی شیوع انواع اختالالت خواب در 

  ساله... ساله...   77--1212کودکان دبستانی کودکان دبستانی 
6060  

همايش سراسری جامعه همايش سراسری جامعه   خرم ابادخرم اباد  8787دی دی   ((11ثريا ماسوری)ثريا ماسوری)

  لم لم ساسا
  6161  دارودرمانی برای زنان شیرده دارودرمانی برای زنان شیرده 

همايش کشوری قران همايش کشوری قران   يزديزد  --  8888ارديبهشت ارديبهشت   ((11نسرين گله دار)نسرين گله دار)

  وطبوطب
بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت 

  ..........سالمت عمومی دانشجويانسالمت عمومی دانشجويان
6262  

  ––  8888ارديبهشت ارديبهشت   ( ( 22مژگان ساکی )مژگان ساکی )

  خرم آبادخرم آباد
سمینار سراسری پیشگیری سمینار سراسری پیشگیری 

  از خطاهای پزشکیاز خطاهای پزشکی
  IICCUU  6363خطاهای دارويی در خطاهای دارويی در 

يازدهمین کنگره سراسری يازدهمین کنگره سراسری   8888خرداد خرداد   ( ( 11ثريا ماسوری)ثريا ماسوری)

  تازه های فلب و عروقتازه های فلب و عروق
بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در بررسی سطح سرمی سديم و پتاسیم در 

  بیماران جراحی قلب ...بیماران جراحی قلب ...
6464  

چهارمین کنگره بین چهارمین کنگره بین   تهران تهران   ––  8888  ((11نسزين گله دار)نسزين گله دار)

المللی بهداشت ، درمان و المللی بهداشت ، درمان و 

مديريت بحران در حوادث مديريت بحران در حوادث 

  غیر مترقبهغیر مترقبه

وادث و وادث و نوتوانی اجتماعی و جسمی در حنوتوانی اجتماعی و جسمی در ح

  بالياباليا
6565  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  ((11زاده )زاده )
بندر بندر   8888دی و بهمن دی و بهمن 

  عباسعباس
نهمین کنگره اعصاب نهمین کنگره اعصاب 

  کودکان ايرانکودکان ايران
علل موثر بر ايجاد فلج مغزی در کودکان علل موثر بر ايجاد فلج مغزی در کودکان 

  ساله شهرستان خرم آبادساله شهرستان خرم آباد  00--1212
  

دکتر اعظم محسن دکتر اعظم محسن 

  زادهزاده

 ( (22 ) )  

بندر بندر   8888دی و بهمن دی و بهمن 

  عباسعباس
نهمین کنگره اعصاب نهمین کنگره اعصاب 

  کودکان ايرانکودکان ايران
يس در کودکان و يس در کودکان و مولتیپل اسکلروزمولتیپل اسکلروز

  ارتباط ان با بیماريهای ويروسیارتباط ان با بیماريهای ويروسی
  

  --20102010تابستان تابستان   ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

  تهرانتهران

ccoonnggrreessss  ooff    tthh1166

IIrraanniiaann  ssoocciieettyy  

ffoorr  rreepprroodduuccttiivvee  

mmeeddiicciinnee  

TThhee  rroollee  ooff  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  mmeennttaall  

aassppeecctt  ooff  iinnffeerrttiilliittyy  

  

--تهران تهران   ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

  زمستانزمستان20102010

1111  rrooyyaann  

IInntteerrnnaattiioonnaall  

ccoonnggrreessss  oonn  

rreepprroodduuccttiivvee  

bbiioommeeddiicciinnee  

TThhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  

ppssyycchhoollooggiiccaall  aassppeeccttss  ooff  

iinnffeerrttiillee  mmaalleess  aanndd  

ffeemmaalleess  

  

  rrooyyaann  1111  20102010--تهران تهران   ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

IInntteerrnnaattiioonnaall  

ccoonnggrreessss  oonn  

rreepprroodduuccttiivvee  

bbiioommeeddiicciinnee  

TThhee  rroollee  ooff  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  mmeennttaall  

aassppeecctt  ooff  iinnffeerrttiilliittyy  

  

سومین همايش سراسری سومین همايش سراسری   8989تیر تیر   1111--99زنجان زنجان   

سالمت نوزادان و سالمت نوزادان و 

  پريناتولوژی ايرانپريناتولوژی ايران

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  eeffffeecctt  ooff  

bbaarreellyy  fflloouurr  oonn  ddeeccrreeaassee  

ooff  jjaauunnddiiccee  iinn  ffuulltteerrmm  

nneeoonnaattaalleess  

  

  8989ابان ابان 2020تاتا1818  ((11اصغر سپهوند)اصغر سپهوند)

  خرم ابادخرم اباد
کنگره سراسری طب سنتی کنگره سراسری طب سنتی 

، درمانهای تلفیقی و ، درمانهای تلفیقی و 

  داروهای گیاهیداروهای گیاهی

    سی اثرات ضد قارچی گیاه مرزهسی اثرات ضد قارچی گیاه مرزهبرربرر

  8989ابان ابان 2020تاتا1818  ((11محمد شرفی)محمد شرفی)

  خرم ابادخرم اباد
کنگره سراسری طب سنتی کنگره سراسری طب سنتی 

، درمانهای تلفیقی و ، درمانهای تلفیقی و 
تاثیر گیاه دارويی گزنه بر تقويت موی تاثیر گیاه دارويی گزنه بر تقويت موی 

  سر و جلوگیری از ريزش موسر و جلوگیری از ريزش مو
  



  

  شرکت درکارگاه آموزشیشرکت درکارگاه آموزشی

  

  رديفرديف  نام کارگاهنام کارگاه  تاريختاريخ  امتیازامتیاز  محل برگزاریمحل برگزاری

دانشگاه علو پزشکی دانشگاه علو پزشکی 

  لرستانلرستان
  11  روش تحقیقروش تحقیق  7777//88//99--1212  

  22  فرايند اموزش در علوم پزشکیفرايند اموزش در علوم پزشکی  ––اموزش پزشکی اموزش پزشکی   7777//1111//2929--2828  44  توسعهتوسعهمرکز مرکز 

  33  روش تحقیقروش تحقیق  7878//66//1010--66//66  77  مرکز توسعهمرکز توسعه

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی    44  سمپوزيوم الپاراسکوپیسمپوزيوم الپاراسکوپی  7878//1212//2222  

  داروهای گیاهیداروهای گیاهی

  8989ابان ابان 2020تاتا1818  ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

  خرم ابادخرم اباد
کنگره سراسری طب سنتی کنگره سراسری طب سنتی 

قی و قی و ، درمانهای تلفی، درمانهای تلفی

  داروهای گیاهیداروهای گیاهی

اثرات درمانی چای سبز و تاثیر ان در اثرات درمانی چای سبز و تاثیر ان در 

  پیشگیری از بیماريهاپیشگیری از بیماريها
6868  

  8989ابان ابان 2020تاتا1818  ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

  خرم ابادخرم اباد
کنگره سراسری طب سنتی کنگره سراسری طب سنتی 

، درمانهای تلفیقی و ، درمانهای تلفیقی و 

  داروهای گیاهیداروهای گیاهی

  6969  چای سبز و تداخالت دارويیچای سبز و تداخالت دارويی

تابستان تابستان --تهران تهران   ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

20102010  

ccoonnggrreessss  ooff    tthh1166

IIrraanniiaann  ssoocciieettyy  

ffoorr  rreepprroodduuccttiivvee  

mmeeddiicciinnee  

TThhee  rroollee  ooff  sseexx  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  mmeennttaall  

aassppeecctt  ooff  iinnffeerrttiilliittyy  

  

  8989بهمن بهمن 2828تاتا2626  ((11سیاوش پیريايی)سیاوش پیريايی)

  

  اصفهاناصفهان

اولین همايش کشوری اولین همايش کشوری 

رويکردهای نوين آموزش ، رويکردهای نوين آموزش ، 

مراقبت و درمان در اتاق مراقبت و درمان در اتاق 

  عملعمل

بررسی میزان شیوع اسیب های ناشی از بررسی میزان شیوع اسیب های ناشی از 

رنده و عوامل مرتبط رنده و عوامل مرتبط وسايل نوک تیز و بوسايل نوک تیز و ب

  با ان در کارکنان اتاق عمل ..با ان در کارکنان اتاق عمل ..

7070  

  8989ابان ابان   1919تاتا1717  ((11نسرين گله دار )نسرين گله دار )

  کرمانشاهکرمانشاه
همايش سراسری عفونتهای همايش سراسری عفونتهای 

  بیمارستانی بیمارستانی 
اسیب به دستکش تیم جراحی در اتاق اسیب به دستکش تیم جراحی در اتاق 

عمل يك عامل عفونتهای بیمارستانی در عمل يك عامل عفونتهای بیمارستانی در 

  اتاق عمل اتاق عمل 

  

  8989ابان ابان 2020تاتا1818  اعظم محسن زاداهاعظم محسن زاداه

  خرم ابادخرم اباد
ری طب سنتی ری طب سنتی کنگره سراسکنگره سراس

، درمانهای تلفیقی و ، درمانهای تلفیقی و 

  داروهای گیاهیداروهای گیاهی

بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و بررسی مقايسه ای فتوتراپی به تنهايی و 

فتوتراپی همراه با اردجو بر کاهش زردی فتوتراپی همراه با اردجو بر کاهش زردی 

  نوزادان رسیدهنوزادان رسیده

  

  8989بهمن بهمن 2828تاتا2626  ((11نسرين گله دار)نسرين گله دار)

  

  اصفهاناصفهان

اولین همايش کشوری اولین همايش کشوری 

رويکردهای نوين آموزش ، رويکردهای نوين آموزش ، 

مراقبت و درمان در اتاق مراقبت و درمان در اتاق 

  عملعمل

تیم جراحی در اتاق تیم جراحی در اتاق صدمه به دستکش صدمه به دستکش 

  عمل يك خطر شغلی جدی در اتاق عمل عمل يك خطر شغلی جدی در اتاق عمل 
7171  

دومین همايش کشوری دومین همايش کشوری   8989مهر مهر   3030--2828  ((11مژگان ساکی)مژگان ساکی)

مراقبت و درمان بیماران با مراقبت و درمان بیماران با 

  طب مکمل و جايگزينطب مکمل و جايگزين

از خطاهای از خطاهای   هشدارهايی جهت پیشگیریهشدارهايی جهت پیشگیری

ای سبز و ای سبز و ناشی از مصرف همزمان چناشی از مصرف همزمان چ

  برخی داروهابرخی داروها

7272  

ارديبهشت ارديبهشت   2222تاتا2121  

  خرم ابادخرم اباد    --9090
نار سراسری انطباق نار سراسری انطباق سمیسمی

خدمات بهداشتی درمانی خدمات بهداشتی درمانی 

با موازين شرع مقدس با موازين شرع مقدس 

  اسالماسالم

بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی بررسی و شناخت محدوده قلمروگرايی 

  )خلوت ، امنیت ، ايمنی (بیماران جراحی)خلوت ، امنیت ، ايمنی (بیماران جراحی
7373  



  لرستانلرستان

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  55  امار و روش تحقیق پیشرفتهامار و روش تحقیق پیشرفته  7979//66//99--1212  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  66  گزارش نويسیگزارش نويسی  7979//1010//2727--2828  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  77  اخالق , قوانین و مقررات در پرستاری و مامائیاخالق , قوانین و مقررات در پرستاری و مامائی  8080//44//66--55  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  88  آموزش در علوم پايه و بالینیآموزش در علوم پايه و بالینی  7979//1010//1616--1414  55

وزارت بهداشت ، درمان و وزارت بهداشت ، درمان و 

  تهرانتهران  آموزش پزشکیآموزش پزشکی

  99  پرستار و ارتباطاتپرستار و ارتباطات  8080//44//44  

علوم پزشکی علوم پزشکی   دانشگاهدانشگاه

  لرستانلرستان

  1010  ويندوزويندوز  8080//88//33--22  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1111  نامه و توصیه نامه به زبان انگلیسینامه و توصیه نامه به زبان انگلیسی  ccvvنحوه نگارشنحوه نگارش    8080//77//2020  33

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1212  نحوه استخراج اطالعات از متون علمی انگلیسینحوه استخراج اطالعات از متون علمی انگلیسی    8080//77//1919  22

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1313  رت در سخنرانیرت در سخنرانیکسب مهاکسب مها  8080//1010//22وو11  44

  1414  مراقبتهای ويژه پزشکیمراقبتهای ويژه پزشکی  8080//1111//22--55    تهرانتهران

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1515  اينترنتاينترنت    8181//11//2626--11//2525    33

  1616  ((  sskkiillll  llaabbطراحی مرکز اموزش مهارتهای بالینی )طراحی مرکز اموزش مهارتهای بالینی )  13811381//44//22--11    کاشانکاشان

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  1717  برنامه ريزی آموزشی و تهیه طرح درسبرنامه ريزی آموزشی و تهیه طرح درس  13811381//44//1010--99  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  1818  مديريت آموزشی مديريت آموزشی   13811381//  55//1919  --1818  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1919  مديريت جامع  کیفیتمديريت جامع  کیفیت    8181//66//2525تاتا2323  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  2020  ارزيابی دانشجو و شیوه های طراحی سؤالارزيابی دانشجو و شیوه های طراحی سؤال  13811381//    77//  44  ––  22  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  2121  راقبتهای دوران بارداریراقبتهای دوران بارداریمم  13811381//1010//2525--2424  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  SSPPSSSS  2222کارگاه کارگاه   8282//44//88--99  33

وزارت بهداشت ، درمان و وزارت بهداشت ، درمان و 

  تهرانتهران  آموزش پزشکیآموزش پزشکی
  2323  همايش امورش پزشکیهمايش امورش پزشکی  8282//99//99  1515

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  2424  عوارض ناخواسته دارويیعوارض ناخواسته دارويی  8282//99//2626  33

وزارت بهداشت ، درمان و وزارت بهداشت ، درمان و    2525  قانون برای پرستارقانون برای پرستار  8383//22//66  



  تهرانتهران  آموزش پزشکیآموزش پزشکی

  EEPPII66  2626کارگاه کارگاه   8282//22//2222وو2121    

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  2727  گیاهان دارويی و داروهای گیاهی لرستانگیاهان دارويی و داروهای گیاهی لرستان  8282//1111//3030  

  2828  روشهای مطالعه و يادگیریروشهای مطالعه و يادگیری  13821382    

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  2929  برنامه ريزی درسی و تهیه طرح درسبرنامه ريزی درسی و تهیه طرح درس  8383//22//1616--1717  33

وم پزشکی وم پزشکی دانشگاه علدانشگاه عل

  لرستانلرستان

  OOFFIISS  3030بانك اطالعات جامع اعضای هیات علمی بانك اطالعات جامع اعضای هیات علمی   8383//44//2828  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  3131  واژه پردازه ها واژه پردازه ها   8383//99//2121  ساعتساعت2626

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  3232  مفاهیم پايه فناوری و اطالعاتمفاهیم پايه فناوری و اطالعات  8383//99//1515  ساعتساعت1212

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  3333  مپیوتر و مديريت فايلهامپیوتر و مديريت فايلهااستفاده از کااستفاده از کا  8383//99//1616  ساعتساعت88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  3434  پیشگیری از خطاهای پزشکیپیشگیری از خطاهای پزشکی  8484//22//2929  ساعتساعت2020

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  3535  مقاله نويسیمقاله نويسی  8484//22//1414--1515  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  wwoorrdd  3636واژه پرداز واژه پرداز   8484//77//1313  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  2727//77//8484  PPoowweerr  ppooiinntt  3737  

سازمان نظام پرستاری سازمان نظام پرستاری 

  تهرانتهران
  3838  همايش سراسری محققین جوانهمايش سراسری محققین جوان  8383//1212//1717  

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  SSPPSSSS  3939  8585//33//1010  ساعتساعت  1212

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  1616--امتیازامتیاز22

  ساعتساعت
  4040  سمینار ترک اعتیادسمینار ترک اعتیاد  8686//11//2929--3030

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  4141  مهارتهای زندگیمهارتهای زندگی  8686//44//1616--1818  ساعتساعت  2525

انشگاه علوم پزشکی انشگاه علوم پزشکی دد

  لرستانلرستان
  SSPPSSSS  4242امار و امار و   8585--8686  ساعتساعت2323

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستان و اصفهانلرستان و اصفهان
  4343  مهارتهای تدريسمهارتهای تدريس  8484--8585  ساعتساعت  155155

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  4444  اخالق در پژوهشاخالق در پژوهش  8686//1010//1010  --  1111  ساعتساعت1414

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  4545  ی و سخت افزاری و سخت افزارمبانمبان  ––11تکنولوژی اطالعات تکنولوژی اطالعات   8686//1111//99--1010  ساعتساعت88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی    4646  نصب ، بهینه و پشتیبان گیری از سیستم عاملنصب ، بهینه و پشتیبان گیری از سیستم عامل  --22تکنولوژی اطالعاتتکنولوژی اطالعات  8686//1111//1616--1717  ساعتساعت1010



  لرستانلرستان

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  SSPPSSSS  4747نرم افزار نرم افزار     8787//33//2828--2929  ساعتساعت1010

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  4848  طرح دوره(طرح دوره(  ––درس درس طراحی برنامه درسی ) طرح طراحی برنامه درسی ) طرح   8787//1111//33  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  4949  آشنايی با گیاهان دارويیآشنايی با گیاهان دارويی  8888//22//2222--2525  ساعتساعت  2525

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  5050  سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکیسومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی  8888//22//3030--3131  ساعتساعت  1616

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  5151  روشها و مهارت های نوين تدريسروشها و مهارت های نوين تدريس  8888//44//1010  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  AA  5252انفلوانزای نوع انفلوانزای نوع   8888//66//88  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  5353  اخالق پزشکیاخالق پزشکی  8888//99//1515  ساعتساعت  66

معاونت سالمت وزارت معاونت سالمت وزارت 

بهداشت درمان و آموزش بهداشت درمان و آموزش 

  پزشکیپزشکی

  5454  اموزش ويژه مدرسین رشته فوريتهای پزشکی اموزش ويژه مدرسین رشته فوريتهای پزشکی   8888//88//2424--2525  ساعتساعت  1616

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  5555  کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوریکارگاه آموزشی خالقیت و نوآوری  8888//1010//2222--2323  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  5656  اشنايی با پردازش اينترنتی وابزارهای کاربردی تحت وباشنايی با پردازش اينترنتی وابزارهای کاربردی تحت وب  8888//1010//2727--2929  ساعتساعت  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  هرمزگان هرمزگان 
  5757  نهمین کنگره اعصاب کودکان نهمین کنگره اعصاب کودکان   8888//1111//22--1010//3030  امتیازامتیاز  66

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  تانتانلرسلرس
  5858  کارگاه آموزشی آشنايی با واليت فقیهکارگاه آموزشی آشنايی با واليت فقیه  8888//1111//66--77  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  5959  اشنايی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان دارويیاشنايی با دستاوردهای محققین استان در زمینه گیاهان دارويی  8888ماهه دوم ماهه دوم   66  ساعتساعت  88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  SSPPSSSS  6060اشنايی با نرم افزار اشنايی با نرم افزار   8888//1212//1515  ساعتساعت  55

ی ی دانشگاه علوم پزشکدانشگاه علوم پزشک

  لرستانلرستان
  6161  کارگاه  دانش پژوهی آموزشیکارگاه  دانش پژوهی آموزشی  8989//22//1515  ساعتساعت  44

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  TThhee  aarrtt  ooff  pprreesseennttaattiioonn  6262کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی   8899//22//2288  ساعتساعت    88

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6363  کارگاه اشنايی با فرقه های نوظهورو انحرافیکارگاه اشنايی با فرقه های نوظهورو انحرافی  8989//22//33  ساعتساعت  33

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6464  ( ( 11کارگاه آموزشی الگوهای تدريس) کارگاه آموزشی الگوهای تدريس)   8989//33//1212  ساعتساعت  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6565  کارگاه اشنايی با نانو تکنولوژی کارگاه اشنايی با نانو تکنولوژی   8989//33//2727وو2626  ساعتساعت1414



دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6666  کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهیکنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی  8989ابان ابان   2020تا تا   1818  امتیازامتیاز  1212

ی ی دانشگاه علوم پزشکدانشگاه علوم پزشک

  لرستانلرستان
  6767  کارگاه ساخت سايت و وبالگهای اساتیدکارگاه ساخت سايت و وبالگهای اساتید  8989//99//99  ساعتساعت66

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6868  کارگاه معرفت افزايی) تربیت اسالمی(کارگاه معرفت افزايی) تربیت اسالمی(  8989//99//1515  ساعتساعت  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  6969  مهارتهای ارتباطی و مشاورهمهارتهای ارتباطی و مشاوره  9090//22//11  ساعتساعت66

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  EENNDD  NNOOTTEE  7070  9090//22//1515  ساعتساعت  66

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

  7171  کارگاه معرفت افزايی) بررسی شخصیت اهل بیت )ع((کارگاه معرفت افزايی) بررسی شخصیت اهل بیت )ع((  9090//22//1515  ساعتساعت  55

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  7272  انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازين شرع مقذس اسالمانطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازين شرع مقذس اسالم  9090//22//2222--2121  ساعتساعت  1212

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  7373  فزايی )احکام پزشکی(فزايی )احکام پزشکی(کارگاه معرفت اکارگاه معرفت ا  9090//22//2525  ساعتساعت  44

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان
  SSPPSSSS  7474  9090//33//1919  ساعتساعت  66

دانشگاه ازاد اسالمی خرم دانشگاه ازاد اسالمی خرم 

  اباداباد
  7575  کارگاه چیستی و چگونگی کرسی های نظريه پردازی ، نقد و مذاکرهکارگاه چیستی و چگونگی کرسی های نظريه پردازی ، نقد و مذاکره  9090//33//2525  

          

  

  

  برگزاری کارگاههای آموزشیبرگزاری کارگاههای آموزشی

  

  

  اريخ  و محلاريخ  و محلتت  نوع فعالیتنوع فعالیت  همکارانهمکاران  گروه تحت آموزشگروه تحت آموزش  عنوانعنوان  رديفرديف

  ––کمیته پژوهشهای دانشجوئی کمیته پژوهشهای دانشجوئی   CCPPRRکارگاه کارگاه     11

  دانشجويان پزشکیدانشجويان پزشکی
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

--دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  دکتر سعادتدکتر سعادت

  مرکز توسعهمرکز توسعه--13801380  سخنرانیسخنرانی

  ––کمیته پژوهشهای دانشجوئی کمیته پژوهشهای دانشجوئی   CCPPRRکارگاه کارگاه   22

  دانشجويان پزشکیدانشجويان پزشکی
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

--تر تیموریتر تیموریدکدک  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  دکتر سعادتدکتر سعادت

  مرکز توسعهمرکز توسعه--13801380  سخنرانیسخنرانی

  ––کمیته پژوهشهای دانشجوئی کمیته پژوهشهای دانشجوئی   CCPPRRکارگاه کارگاه     33

  دانشجويان پزشکی و پرستاریدانشجويان پزشکی و پرستاری
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
  مرکز توسعهمرکز توسعه--8181//11//2929  سخنرانیسخنرانی

  ––رزان رزان دکتر فدکتر ف––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   دانشجويان هوشبری و اتاق عملدانشجويان هوشبری و اتاق عمل  CCPPRRکارگاه کارگاه     44

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
مرکز مرکز --13811381//1010//2626  سخنرانیسخنرانی

  توسعهتوسعه

دانشجويان عضو استعدادهای دانشجويان عضو استعدادهای   اموزش ويندز اموزش ويندز   55

  درخشاندرخشان
خانم خانم   ––خانم سلیمانی خانم سلیمانی 

  رحمانشاهیرحمانشاهی
واحد واحد   13821382//22/ / 2525  سخنرانی سخنرانی 

  اطالع رسانیاطالع رسانی

مرکز مرکز --13821382//22//2525  سخنرانیسخنرانی  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   دانشجويان پزشکی )اينترن (دانشجويان پزشکی )اينترن (  CCPPRRکارگاه کارگاه   66



کمیته کمیته   ––توسعه توسعه   دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  پژوهشهای دانشجوئیپژوهشهای دانشجوئی

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   دانشجويان پزشکی دانشجويان پزشکی   CCPPRRکارگاه کارگاه   77

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
مرکز مرکز --13821382//33//2323  سخنرانیسخنرانی

کمیته کمیته   ––توسعه توسعه 

  پژوهشهای دانشجوئیپژوهشهای دانشجوئی

کارکنان بیمارستان تامین کارکنان بیمارستان تامین   CCPPRRکارگاه کارگاه   88

  اجتماعی اجتماعی 
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––کتر مرادخانی کتر مرادخانی دد

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
مرکز مرکز --13821382//44//2626  سخنرانیسخنرانی

کمیته کمیته   ––توسعه توسعه 

  پژوهشهای دانشجوئیپژوهشهای دانشجوئی

کارکنان بیمارستان تامین کارکنان بیمارستان تامین   CCPPRRکارگاه کارگاه   99

  اجتماعی اجتماعی 
    8282//55//22  سخنرانیسخنرانی  غالمیغالمیدکتر دکتر 

بیمارستان تامین بیمارستان تامین 

  اجتماعیاجتماعی

  ––ر فرزان ر فرزان دکتدکت––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   کارشناسان پرستاریکارشناسان پرستاری  CCPPRRکارگاه کارگاه   1010

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
    8282//1010//55  سخنرانیسخنرانی

  مرکز توسعهمرکز توسعه

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   پزشکان عمومیپزشکان عمومی  CCPPRRکارگاه کارگاه   1111

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
  8282//1111//22  سخنرانیسخنرانی

  مرکز توسعهمرکز توسعه

کارکنان بیمارستان تامین کارکنان بیمارستان تامین   CCPPRRکارگاه کارگاه   1212

  اجتماعیاجتماعی
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––  دکتر وهابیدکتر وهابی
بیمارستان بیمارستان 8383//33//2424  سخنرانیسخنرانی

  تامین اجتماعیتامین اجتماعی

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   کارشناسان پرستاریکارشناسان پرستاری  CCPPRRکارگاه کارگاه   1313

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
    8383//44//2626  سخنرانیسخنرانی

  مرکز توسعهمرکز توسعه

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   دانشجويان پزشکیدانشجويان پزشکی  CCPPRRکارگاه کارگاه   1414

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
  8383//55//77  انیانیسخنرسخنر

  مرکز توسعهمرکز توسعه

کارکنان بیمارستان تامین کارکنان بیمارستان تامین   CCPPRRکارگاه کارگاه   1515

  اجتماعیاجتماعی
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

  دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 
  8383//1010//2424  سخنرانیسخنرانی

يمارستان تامین يمارستان تامین 

  اجتماعیاجتماعی

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   کارشناسان پرستاریکارشناسان پرستاری    CCPPRRکارگاه کارگاه   1616

  --دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  دریدریدکتر ندکتر ن

مرکز مرکز   8383/ / 1212//2525  سخنرانیسخنرانی

  توسعهتوسعه

  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی   کارشناسان پرستاریکارشناسان پرستاری  CCPPRRکارگاه کارگاه   1717

  --دکتر تیموریدکتر تیموری  ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  دکتر ندریدکتر ندری

  مرکز توسعهمرکز توسعه8484//99//1010  سخنرانیسخنرانی

از طرف بسیج از طرف بسیج   ––پزشکان عمومی پزشکان عمومی   CCPPRRکارگاه کارگاه   1818

  جامعه پزشکیجامعه پزشکی
  ––دکتر فرزان دکتر فرزان ––دکتر مرادخانی دکتر مرادخانی 

--تیموریتیموریدکتر دکتر   ––دکتر وهابی دکتر وهابی 

  دکتر ندریدکتر ندری

  مرکز توسعهمرکز توسعه  سخنرانیسخنرانی

  

  دبیر اجرايی کارگاه دبیر اجرايی کارگاه 

  رديفرديف    تاريختاريخ  امتیاز کارگاهامتیاز کارگاه

  CCPPRR  11کارگاه کارگاه       

  22  مايع درمانیمايع درمانی  8787//1111//1010  22

  CCPPRR  33کارگاه کارگاه   8989//33//3131  



  ژورنال کالب و کنفرانس هفتگی:ژورنال کالب و کنفرانس هفتگی:

  

  محلمحل--تاريختاريخ
  ژورنال کالبژورنال کالب

  رديفرديف

  11  ر پستانر پستانکانسکانس  7878--7979نیمسال اول نیمسال اول   --دانشکده پرستاری و مامايیدانشکده پرستاری و مامايی

  22  مراقبت از بیمار هموديالیزیمراقبت از بیمار هموديالیزی  7788--7979دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  33  بیماريهای باز پديدبیماريهای باز پديد  7979--8080            دومدوم  نیمسالنیمسال  --  پرستاری و مامايیپرستاری و مامايی  دانشکدهدانشکده

  44    7979--8080اولاول  نیمسالنیمسال--دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  55    7979--8080دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  PPTTSSDD  66  8080--8181دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  77    8181--8282اولاول  نیمسالنیمسال  --انشکده بهداشتانشکده بهداشتدد

  88  انفلوانزای پرندگانانفلوانزای پرندگان  8181--8282دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  99  اتش سوزی در اتاق عملاتش سوزی در اتاق عمل  8822--8833اولاول  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1010  داروهای نیروزاوورزشکارانداروهای نیروزاوورزشکاران  8833--8844اولاول  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1111  بروسلوزبروسلوز  8833--8844دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  8844--8855اولاول  نیمسالنیمسال  --ه بهداشته بهداشتدانشکددانشکد
  1212  اولین پیوند صورت در جهاناولین پیوند صورت در جهان

  1313  استفاده از کرمهای ضدافتاباستفاده از کرمهای ضدافتاب  8844--8855دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1414  همانندسازی و روشهای کلونینگهمانندسازی و روشهای کلونینگ  8855--8866اولاول  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1515  خواص چای سبزخواص چای سبز  8855--8866دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1616  مضرات ماکروويومضرات ماکروويو  8866--8787دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1717  هومیوپاتیهومیوپاتی  8866--8787دومدوم  نیمسالنیمسال  --دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  1818  هیپرهیدروزيسهیپرهیدروزيس  8787--8888دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول 

  1919  گاز سمی موجوددر خودرو) بنزن(گاز سمی موجوددر خودرو) بنزن(  8787--8888دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم 

خوراکی در کنترل درد بعداز خوراکی در کنترل درد بعداز بررسی تاثیر کتامین بررسی تاثیر کتامین   ((8888//99//1010) )   8888--8989دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول 

  هموروئیدکتومیهموروئیدکتومی
2020  

  2121  حجامتحجامت  ((8888//99//1010) )   8888--8989دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول 

مصرف طوالنی مدت متفورمین و کاهش سطح مصرف طوالنی مدت متفورمین و کاهش سطح   8888--8989دانشکده پیراپزشکی نیمسال دومدانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم

  1212ببسرمی ويتامین سرمی ويتامین 
2222  

  2323  اثرات و خواص زيرهاثرات و خواص زيره  8888--8989دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم 

      اولاولپیراپزشکی نیمسال پیراپزشکی نیمسال دانشکده دانشکده 

    مصرف اسپیرين و تاثیر ان در ايجاد بیماری اسممصرف اسپیرين و تاثیر ان در ايجاد بیماری اسم  دانشکده پیراپزشکی نیمسال  اولدانشکده پیراپزشکی نیمسال  اول

    و بیماری الزايمرو بیماری الزايمر  BBويتامین ويتامین   ((9090//33//3030))8989--9090دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم 

    واکسن ضد سرطانواکسن ضد سرطان  ((9090//33//3131))  8989--9090دانشکده پیراپزشکی نیمسال دومدانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم

  

  

  

  

  

  وشرکت در سمینار بدون ارائه مقالهوشرکت در سمینار بدون ارائه مقالهگواهی های متفرقه گواهی های متفرقه 



  

  

  نويسنده اولنويسنده اول  --    مقاالت چاپ شده در مجالتمقاالت چاپ شده در مجالت

  

  تاريختاريخ

  

  رديفرديف  نام مقالهنام مقاله  نام مجلهنام مجله  شمارهشماره  --سالسال

13137979  

  

  11  پانسمان بیولوژيك در زخم سوختگیپانسمان بیولوژيك در زخم سوختگی  فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  66--77ششسال دوم سال دوم 

ارزشیابی عملکرد  مشمولین طرح نیروی انسانی رشته های ارزشیابی عملکرد  مشمولین طرح نیروی انسانی رشته های   فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  88سال سوم  ش سال سوم  ش   13801380

هوشبری و اتاق عمل فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی هوشبری و اتاق عمل فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستانلرستان

22  

  33  خرهای شنا در شهرستان خرم آبادخرهای شنا در شهرستان خرم آبادبهداشت آب استبهداشت آب است  فصلنامه يافتهفصلنامه يافتهويژه نامه ويژه نامه   ----------  13801380

  44  شیوع سرخك در کودکان شهرستان خرم آبادشیوع سرخك در کودکان شهرستان خرم آباد  فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  1818سال پنجم ش سال پنجم ش   13821382

فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه علمی پژوهشی   55ش ش   13821382

  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  55  بررسی میزان شیوع افسردگی در بازنشستگان استان لرستانبررسی میزان شیوع افسردگی در بازنشستگان استان لرستان

ويژ ه نامه مجله بیماريهای ويژ ه نامه مجله بیماريهای   ------------------  13831383

  کودکان کودکان 
  66  رسی تاثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان رسیدهرسی تاثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان رسیدهبربر

مجله علمی دانشکده مجله علمی دانشکده   11دوره سوم ش دوره سوم ش   13841384

  پرستاری بويه گرگان پرستاری بويه گرگان 

بررسی میزان رعايت حدود قلمرو انسانی توسط تیم درمانی از بررسی میزان رعايت حدود قلمرو انسانی توسط تیم درمانی از 

  ديدگاه بیماران تحت عمل جراحیديدگاه بیماران تحت عمل جراحی
77  

بیمارستان شهید مدنی بیمارستان شهید مدنی   بررسی علل زردی در نوزادان بستری دربررسی علل زردی در نوزادان بستری در  فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  44وو33ش ش   77دوره دوره   13841384

  خرم آبادخرم آباد
88  

فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه علمی پژوهشی   1010ش ش   44سال سال   13841384

  سوگند سوگند 

  99  خطرات شغلی در کارکنان اتاق عملخطرات شغلی در کارکنان اتاق عمل

  

  رديفرديف  نام سمینارنام سمینار  تاريختاريخ  محل برگزاریمحل برگزاری

  11  همايش پزشکی و موازين شرعهمايش پزشکی و موازين شرع  7878//22//2929  اهوازاهواز

  PPHHCC  22عضوکمیته علمی سمینار دانشجويی عضوکمیته علمی سمینار دانشجويی     7878//33//1515  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

      33  

  44  دبیر اجرائی سمینار يکروزه دانشجويان اتاق عمل و هوشبریدبیر اجرائی سمینار يکروزه دانشجويان اتاق عمل و هوشبری    13791379  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  55  سمپوزيوم الپاروسکوپیسمپوزيوم الپاروسکوپی  7979//22//99--77  انشگاه علوم پزشکی لرستانانشگاه علوم پزشکی لرستاندد

  66  عضوکمیته علمی سمینار حوادثعضوکمیته علمی سمینار حوادث    13791379آبان آبان   دانشکده پرستاری خرم اباددانشکده پرستاری خرم اباد

  77  کنگره بین المللی مراقبتهای ويژه پزشکیکنگره بین المللی مراقبتهای ويژه پزشکی  13801380//1111//55--22  تهرانتهران

  88  توسعهتوسعه  عضوکمیته علمی و اجرائی سمینار سراسری بهداشت وعضوکمیته علمی و اجرائی سمینار سراسری بهداشت و    13801380//1212//88وو77  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  واحد استعدادهای درخشانواحد استعدادهای درخشان  ––

دبیر اجرائی جشنواره علمی , فرهنگی و هنری دانشجويان دبیر اجرائی جشنواره علمی , فرهنگی و هنری دانشجويان   8181//33//2323--2222

  غرب کشورغرب کشور

99  

  1010  عضوکمیته علمی سمینار بهداشت خانوادهعضوکمیته علمی سمینار بهداشت خانواده    13801380آذرآذر  دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

ارديبهشت ارديبهشت   دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

13821382  
  ته علمی سمینار اورژانس های داخلیته علمی سمینار اورژانس های داخلیعضوکمیعضوکمی

1111  

  2222وو2121  دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان

عضو کمیته علمی سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی عضو کمیته علمی سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی   9090ارديبهشت ارديبهشت 

  درمانی و موازين شرع مقدس اسالمدرمانی و موازين شرع مقدس اسالم

1212  



  نويسنده دوم يا سوم نويسنده دوم يا سوم   --    مقاالت چاپ شده در مجالتمقاالت چاپ شده در مجالت

  

  رديفرديف  نام مقالهنام مقاله  نام مجلهنام مجله  شمارهشماره  --سالسال  تاريختاريخ

  11  های سوختگی به روش کشت بافتهای سوختگی به روش کشت بافتتعیین بروز عفونت در زخم تعیین بروز عفونت در زخم   فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  66--77سال دوم سال دوم   13137979

روزنامه پزشکی روزنامه پزشکی   ------------------  8080//77//1818

  امروزامروز

مطالعه علل نابینائی در دانش اموزان مدارس استثنائی استان مطالعه علل نابینائی در دانش اموزان مدارس استثنائی استان 

  لرستانلرستان

22  

مطالعه علل نابینائی در دانش اموزان مدارس استثنائی استان مطالعه علل نابینائی در دانش اموزان مدارس استثنائی استان   فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  88سال سوم ش سال سوم ش   13801380

  لرستانلرستان

33  

رعايت استانداردهای پیشگیری از عفونت دراتاق عمل رعايت استانداردهای پیشگیری از عفونت دراتاق عمل     بررسیبررسی  فصلنامه يافتهفصلنامه يافته    13801380

  های استان لرستانهای استان لرستان
44  

ويژ ه نامه مجله ويژ ه نامه مجله   44ش ش   2727سال سال   13821382

  پژوهش در پزشکی پژوهش در پزشکی 
فسفات دهیدروژناز و بررسی مواردی از ان در فسفات دهیدروژناز و بررسی مواردی از ان در   66کمبود گلوکز کمبود گلوکز 

  بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان خرم ابادبیماران بستری شده در بیمارستان کودکان خرم اباد
55  

ويژ ه نامه مجله ويژ ه نامه مجله   44ش ش   2727سال سال   13821382

  وهش در پزشکی وهش در پزشکی پژپژ
بررسی علل زردی نوزادان بستری در بیمارستان کودکان خرم بررسی علل زردی نوزادان بستری در بیمارستان کودکان خرم 

  اباداباد
66  

ويژ ه نامه مجله ويژ ه نامه مجله     66سالسال  13831383

غدددرون ريز و غدددرون ريز و 

  متابولیسم ايرانمتابولیسم ايران

بررسی تغییرات هورمونهای تیروئید و جنسی در بیماران مبتال بررسی تغییرات هورمونهای تیروئید و جنسی در بیماران مبتال 

  به ريزش موی منتشر به ريزش موی منتشر 
77  

ويژ ه نامه مجله ويژ ه نامه مجله     66سالسال  13831383

غدددرون ريز و غدددرون ريز و 

  لیسم ايرانلیسم ايرانمتابومتابو

  88  شیوع تخمدان پلی کیستیك در مبتاليان به آکنه شديدشیوع تخمدان پلی کیستیك در مبتاليان به آکنه شديد

  99  تاثیر آرد جو برکاهش زردی نوزادانتاثیر آرد جو برکاهش زردی نوزادان  فصلنامه يافتهفصلنامه يافته  22ش ش   77دوره دوره   13841384

فصلنامه علمی فصلنامه علمی   11شش11سال سال   13841384

  پژوهشی افالکپژوهشی افالک

تاثیر کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزشی ، دانشجويی و تاثیر کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزشی ، دانشجويی و 

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فرهنگی بر آگاهی و نگرش دانشجويان فرهنگی بر آگاهی و نگرش دانشجويان 

  لرستانلرستان

1010  
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  1111  
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1212  

  

  

  ا  و کارگاههابعنوان سخنرانا  و کارگاههابعنوان سخنرانشرکت در بازاموزی هشرکت در بازاموزی ه

  و محل اجراءو محل اجراء  تاريختاريخ  گروه شرکت کنندهگروه شرکت کننده  عنوان بازاموزیعنوان بازاموزی  عنوان سخنرانیعنوان سخنرانیرديردي



  

  

  فف

مديريت مديريت   7777//1111//1515  کادر پرستاریکادر پرستاری  بازاموزی ديابت  بازاموزی ديابت      11

  درماندرمان

مديريت مديريت   7878//44//11--33//2929  کادر پرستاریکادر پرستاری  بازاموزی ديالیز بازاموزی ديالیز     22

  درماندرمان

يت يت مديرمدير  7878//44//3131--2626  کادر پرستاریکادر پرستاری    CCCCUUبازاموزی بازاموزی     33

  درماندرمان

مديريت مديريت   7878//99//22--11  کادر پرستاریکادر پرستاری  اموزش به بیمار اموزش به بیمار     44

  درماندرمان

  7878//1010//2727  --  2020  کادر پرستاریکادر پرستاری    CCCCUUبازاموزی بازاموزی     55

  مديريت درمانمديريت درمان

تامین تامین   7878//1010//3030--2828  کادر پرستاریکادر پرستاری    اصول و فنون پرستاریاصول و فنون پرستاری  66

  اجتماعیاجتماعی

مديريت مديريت   7878//1111//1717  کادر پرستاریکادر پرستاری  بازاموزی ديالیز بازاموزی ديالیز     88

  درماندرمان

تامین تامین   7878//1212//1515وو99//44  کادر پرستاریکادر پرستاری    تاق عملتاق عملروش کار در اروش کار در ا  99

  اجتماعیاجتماعی

تامین تامین 7979/  /  99//3030--2626  کادر پرستاریکادر پرستاری  بیماربیمارارتوپدی و اموزش به ارتوپدی و اموزش به     1010

  اجتماعیاجتماعی

  8080//1111//1717--1111//1414  کادر پرستاریکادر پرستاری  بازاموزی ديالیز بازاموزی ديالیز     1111

  مديريت درمانمديريت درمان

روش صحیح اسکراب و نقش روش صحیح اسکراب و نقش   1212

  پرستار سیرکولر و اسکرابپرستار سیرکولر و اسکراب
اق اق پرستاران و تکنسین های اتپرستاران و تکنسین های ات  

  عملعمل
تامین تامین   8080//88//1111

  اجتماعیاجتماعی

پرستاران و تکنسین های اتاق پرستاران و تکنسین های اتاق     کنترل عفونت در اتاق عملکنترل عفونت در اتاق عمل  1313

  عملعمل
  تامین اجتماعیتامین اجتماعی  8080//88//44

پرستاران و تکنسین های اتاق پرستاران و تکنسین های اتاق     اخالق و قانون در اتاق عملاخالق و قانون در اتاق عمل  1414

  عملعمل
تامین تامین   8080//77//1313

  اجتماعیاجتماعی

مکانیسم و شناخت وسايل اتاق مکانیسم و شناخت وسايل اتاق   1515

  عمل و نحوه پذيرش بیمارعمل و نحوه پذيرش بیمار
ن و تکنسین های اتاق ن و تکنسین های اتاق پرستاراپرستارا  

  عملعمل
تامین تامین   8080//77//2727

  اجتماعیاجتماعی

کارگاه اموزش مهارتهای بالینی کارگاه اموزش مهارتهای بالینی   1616

((sskkiillll  llaabb  ))  
دانشکده دانشکده 8080نیمسال اول نیمسال اول   دانشجويان پزشکیدانشجويان پزشکی  

  پزشکیپزشکی

  8080نیمسال دوم نیمسال دوم 

کارگاه اموزش مهارتهای بالینی کارگاه اموزش مهارتهای بالینی   1717

((sskkiillll  llaabb  ))  
  8181نیمسال اول نیمسال اول   دانشجويان پزشکیدانشجويان پزشکی  

  دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی

  8181نیمسال دوم نیمسال دوم 

خطرات شغلی در پرسنل اتاق خطرات شغلی در پرسنل اتاق   1818

  عملعمل
پرستاران و تکنسین های اتاق پرستاران و تکنسین های اتاق   

  عملعمل
تامین تامین   8282نیمسال اول نیمسال اول 

  اجتماعیاجتماعی



کادر پرستاری بیمارستانهای کادر پرستاری بیمارستانهای   ترياژترياژ  ترياژترياژ  1919

  تامین اجتماعیتامین اجتماعی
بیمارستان تامین بیمارستان تامین 8787//44//88

  اجتماعیاجتماعی

مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه   نظام اطالعات اورژانسنظام اطالعات اورژانس  2020

  فرايندیفرايندی
  مديريت درمانمديريت درمان  8787//44//1919  ستانهاستانهاکادر پرستاری بیمارکادر پرستاری بیمار

ضوابط و دستورالعمل های ضوابط و دستورالعمل های   2121

  بخش اورژانسبخش اورژانس
مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه 

  فرايندیفرايندی
  مديريت درمانمديريت درمان  8787//44//1919  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها

مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه   نظام اطالعات اورژانسنظام اطالعات اورژانس  2222

  فرايندیفرايندی
کادر پرستاری بیمارستان شهدای کادر پرستاری بیمارستان شهدای 

  عشايرعشاير
شهدای شهدای   بیمارستانبیمارستان  8787//55//2525

  عشايرعشاير

ضوابط و دستورالعمل های ضوابط و دستورالعمل های   2323

  بخش اورژانسبخش اورژانس
مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه 

  فرايندیفرايندی
کادر پرستاری بیمارستان شهدای کادر پرستاری بیمارستان شهدای 

  عشايرعشاير
بیمارستان شهدای بیمارستان شهدای   8787//55//2525

  عشايرعشاير

مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه   نظام اطالعات اورژانسنظام اطالعات اورژانس  2424

  فرايندیفرايندی
کادر پرستاری بیمارستان شهدای کادر پرستاری بیمارستان شهدای 

  عشايرعشاير
ستان شهدای ستان شهدای بیماربیمار  8787//55//2929

  عشايرعشاير

ضوابط و دستورالعمل های ضوابط و دستورالعمل های   2525

  بخش اورژانسبخش اورژانس
مديريت اورژانس با ديدگاه مديريت اورژانس با ديدگاه 

  فرايندیفرايندی
کادر پرستاری بیمارستان شهدای کادر پرستاری بیمارستان شهدای 

  عشايرعشاير
بیمارستان شهدای بیمارستان شهدای   8787//55//2929

  عشايرعشاير

  مديريت درمانمديريت درمان8787//66//55  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  گزارش نويسی فنیگزارش نويسی فنی  اجزاء گزارشاجزاء گزارش  2626

حفظ کیفیت گزارش نويسی حفظ کیفیت گزارش نويسی   2727

و خط مشی اخذ دستورات و خط مشی اخذ دستورات 

  تلفنیتلفنی

کادر پرستاری بیمارستان شهید کادر پرستاری بیمارستان شهید   گزارش نويسی فنیگزارش نويسی فنی

  مدنیمدنی
بیمارستان شهید بیمارستان شهید   8787//88//11

  مدنیمدنی

  مديريت درمانمديريت درمان8787//88//11  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  گزارش نويسی فنیگزارش نويسی فنی  ثبت و گزارش کامپیوتری ثبت و گزارش کامپیوتری   2828

و و   مرکز توسعهمرکز توسعه  8877//1111//1010  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  عوارض مايع درمانیعوارض مايع درمانی  مايع درمانیمايع درمانی  2929

  اموزش پزشکیاموزش پزشکی

مراقبتهای قبل ، حین و  بعداز مراقبتهای قبل ، حین و  بعداز   حفظ حريم بیمارحفظ حريم بیمار  3030

  عمل و حفظ حريم بیمارعمل و حفظ حريم بیمار
  8888//55//2828  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها

اقدامات پیش بیمارستانی در اقدامات پیش بیمارستانی در   3311

  حوادثحوادث
دانشجويان دانشکده علمی دانشجويان دانشکده علمی   تريا ژ در محلتريا ژ در محل

  کاربردی  سازمان بهزيستیکاربردی  سازمان بهزيستی
دانشکده علمی دانشکده علمی   8888//99//2626

  سازمان بهزيستیسازمان بهزيستیکاربردی  کاربردی  

دانشجويان دانشکده علمی دانشجويان دانشکده علمی   بهداشت روانبهداشت روان  سالمت و بیماریسالمت و بیماری  3322

  کاربردی  سازمان بهزيستیکاربردی  سازمان بهزيستی
دانشکده علمی دانشکده علمی   8888//1010//55

  کاربردی  سازمان بهزيستیکاربردی  سازمان بهزيستی

  معاونت درمانمعاونت درمان  8989//44//1616  کادر مامای بیمارستانهاکادر مامای بیمارستانها  حفظ حريم مادران باردارحفظ حريم مادران باردار  حفظ حريم مادران باردارحفظ حريم مادران باردار  

و و   مرکز توسعهمرکز توسعه  8989//33//3030  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  د مايع درمانید مايع درمانیروشهای جديروشهای جدي  مايع درمانیمايع درمانی  3333

  اموزش پزشکیاموزش پزشکی

مرکز توسعه و مرکز توسعه و   8989//55//3131  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  عوارض مايع درمانیعوارض مايع درمانی  مايع درمانیمايع درمانی  3434

  اموزش پزشکیاموزش پزشکی

  معاونت معاونت 8989//88//2828  کادر پرستاری بیمارستانهاکادر پرستاری بیمارستانها  در اطفالدر اطفال  مايع درمانیمايع درمانی  مايع درمانیمايع درمانی  3535

  دانشگاهدانشگاه  

  

  

  

  

  

  



  برگزيده:برگزيده:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همايش :همايش :و اجرايی و اجرايی عضويت در کمیته های علمی عضويت در کمیته های علمی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سالسال  عنوانعنوان  رديفرديف

  13741374  پرستار نمونه استانیپرستار نمونه استانی  11

  13801380  استانی استانی   ––پرستار  و مربی نمونه پرستار  و مربی نمونه   22

  13801380  پرستار  و مربی نمونه کشوریپرستار  و مربی نمونه کشوری  33

  13811381  ((110110از از   109109//11ارزشیابی ارزشیابی ))  پايه تشويقی پايه تشويقی   44

  13821382  پژوهشگر نمونه پژوهشگر نمونه   55

  13831383  پژوهشگر نمونه پژوهشگر نمونه   66

  8282--8383  استاد نمونه استاد نمونه   77

  8686--8877  استاد نمونهاستاد نمونه  88

  موضوعموضوع  تارخ شروعتارخ شروع

  PPHHCCعضو کمیته علمی سمینار دانشجويی عضو کمیته علمی سمینار دانشجويی   7878//1111//33

  دبیر اجرائی سمینار يکروزه دانشجويان اتاق عمل و هوشبریدبیر اجرائی سمینار يکروزه دانشجويان اتاق عمل و هوشبری    13791379

  دبیر اجرائی جشنواره علمی , فرهنگی و هنری دانشجويان غرب کشوردبیر اجرائی جشنواره علمی , فرهنگی و هنری دانشجويان غرب کشور  8181//33//2323--2222

  عضوکمیته علمی سمینار بهداشت خانوادهعضوکمیته علمی سمینار بهداشت خانواده    13801380آذرآذر

دانشگاه برای دانشجويان پزشکی ، پرستاری ، پیرا پزشکی دانشگاه برای دانشجويان پزشکی ، پرستاری ، پیرا پزشکی CCPPRRبرگزارکننده کارگاههای برگزارکننده کارگاههای     8800از سال از سال 

  و پزشکان عمومیو پزشکان عمومی

  عضو کمیته علمی همايش سراسری بهداشت خانوادهعضو کمیته علمی همايش سراسری بهداشت خانواده  8080//1111//1010

  جويان دانشگاهجويان دانشگاهبرگزار کننده جشنواره علمی فرهنگی ، هنری دانشبرگزار کننده جشنواره علمی فرهنگی ، هنری دانش  8181//44//2222

ارديبهشت ارديبهشت 

13821382  
  عضوکمیته علمی سمینار اورژانس های داخلیعضوکمیته علمی سمینار اورژانس های داخلی

  عضو کمیته علمی همايش دانشجويی بهداشت جامعهعضو کمیته علمی همايش دانشجويی بهداشت جامعه  8484//1212//2222

  عضو کمیته علمی همايش سراسری تازه های پرستاری و مامايیعضو کمیته علمی همايش سراسری تازه های پرستاری و مامايی  8585//77//11

  عضو کمیته علمی همايش سراسری جامعه سالمعضو کمیته علمی همايش سراسری جامعه سالم  8787//99//55

  س مايع درمانی س مايع درمانی دبیر علمی کنفراندبیر علمی کنفران  8787//1111//1010

  دبیر علمی برنامه آموزشی مراقبتهای قبل ، حین و بعداز عمل و رعايت حريم بیماردبیر علمی برنامه آموزشی مراقبتهای قبل ، حین و بعداز عمل و رعايت حريم بیمار  8888//55//2828

  دبیرعلمی  کنفرانس مايع درمانیدبیرعلمی  کنفرانس مايع درمانی  8989//33//2727

  CCPPRRدبیر اجرايی کارگاه دبیر اجرايی کارگاه   8989//33//3131

  عضو کمیته علمی سمینار انطباق خدمات بهداشتی درمانی  باموازين شرع اسالمعضو کمیته علمی سمینار انطباق خدمات بهداشتی درمانی  باموازين شرع اسالم  9090//22//2222--2121

    



  حکم های انتصابیحکم های انتصابی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استخدام:استخدام:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رديفرديف  موضوعموضوع    تاريخ شروعتاريخ شروع  تاريخ اتمامتاريخ اتمام

  11  مدير گروه هوشبری و اتاق عملمدير گروه هوشبری و اتاق عمل    7777//11//11  8282//1111//2020

  22  استاد راهنمای دانشجوياناستاد راهنمای دانشجويان    13771377  تاکنونتاکنون

  33  عضو کمیته شورای آموزشی دانشکدهعضو کمیته شورای آموزشی دانشکده    13771377  تاکنونتاکنون

  44  عضو کمیته شورای پژوهشی دانشکدهعضو کمیته شورای پژوهشی دانشکده    13771377  تاکنونتاکنون

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان مرکز توسعه آموزش سرپرست دفتر استعدادهای درخشان مرکز توسعه آموزش     8080//88//66  8383

  پزشکی دانشگاهپزشکی دانشگاه

55  

  66  عضو هیئت بدوی انتظامی اساتید دانشگاهعضو هیئت بدوی انتظامی اساتید دانشگاه    8080//1111//55  

  77  عضو کمیته ارتقاء دانشکده پزشکیعضو کمیته ارتقاء دانشکده پزشکی    8080//88//66  

عضو کمیته واحد استعدادهای درخشان مرکز توسعه آموزش عضو کمیته واحد استعدادهای درخشان مرکز توسعه آموزش     13811381//55//99  8383

  پزشکی دانشگاهپزشکی دانشگاه

88  

  99  عضو هیات مديره نظام پرستاری خرم آبادعضو هیات مديره نظام پرستاری خرم آباد    8181//88//1133  8484

مرکز توسعه مرکز توسعه     --سرپرست واحد آموزش مهارتهای بالینی سرپرست واحد آموزش مهارتهای بالینی     8383//33//66  8585

  آموزش پزشکی دانشگاهآموزش پزشکی دانشگاه

1010  

  1111  عضو شورای توسعه آموزش پزشکیعضو شورای توسعه آموزش پزشکی    8383//55//2525  8585

  1212  مسئول آموزش دانشکده  پزشکیمسئول آموزش دانشکده  پزشکی    8383//1010//1919  8585

  1313  ونی اتاق عمل و هوشبریونی اتاق عمل و هوشبریعضو کمیته ارزشیابی درعضو کمیته ارزشیابی در    8585//22//1919  تاکنونتاکنون

  1414  عضو گروه فوريتهای پزشکیعضو گروه فوريتهای پزشکی    8686//44//3131  تاکنونتاکنون

  1515  عضو کمیته تحقیق و توسعه دفتر پرستاری دانشگاهعضو کمیته تحقیق و توسعه دفتر پرستاری دانشگاه    8787//22//77  تاکنونتاکنون

  1616  مدير گروه هوشبری و اتاق عمل و فوريتهای پزشکیمدير گروه هوشبری و اتاق عمل و فوريتهای پزشکی    8866//88//2626  13901390

  1717  عضو گروه پذيرش دانشجويان رشته فوريتهای پزشکیعضو گروه پذيرش دانشجويان رشته فوريتهای پزشکی    8686//77//2828  13901390

  1818  ) توسط دانشکده() توسط دانشکده(دانشجويان دانشجويان   سنجی ازسنجی ازنظرنظرطبق طبق استاد نمونه استاد نمونه     8787  --

  اتماماتمام  شروعشروع  عنوانعنوان  رديفرديف

  6868//66//66  6767//66//66  طرح نیروی انسانی) جزء سنوات استخدامی محسوب شده(طرح نیروی انسانی) جزء سنوات استخدامی محسوب شده(  11

  تاکنونتاکنون  6868//1212//11  استخدام در دانشگاه علوم پزشکی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی   22

  تاکنونتاکنون  7777//11//11  ((قطعیقطعی  ––و هیات علمی) رسمی و هیات علمی) رسمی استخدام بعنوان عضاستخدام بعنوان عض  33



  داوری پايان نامه:داوری پايان نامه:

  

  تاريختاريخ  رشتهرشته  --نام نام   موضوع موضوع   رديفرديف

  8686//66//1919  پزشکیپزشکی  --عاطفه مرزبان عاطفه مرزبان   بررسی مقايسه دو داروی بوسپیرون وفلوکستین در زنان يائسهبررسی مقايسه دو داروی بوسپیرون وفلوکستین در زنان يائسه  11

        

  

  ناظر طرح تحقیقاتیناظر طرح تحقیقاتی

  

  تاريختاريخ  سمتسمت  نام نام   موضوع موضوع   رديفرديف

هیات علمی هیات علمی       11

  شکده پرستاریشکده پرستاریداندان
8989--8888  

مقايسه میزان شیوع عوارض بارداری بین زنان خانه دار و مقايسه میزان شیوع عوارض بارداری بین زنان خانه دار و   22

باد باد شاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم اشاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم ا

  8989--9090در سال در سال 

هیات علمی هیات علمی   کتايون بختیارکتايون بختیار

  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت
9090--8989  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرکت در راه اندازی : شرکت در راه اندازی : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاريختاريخ  عنوانعنوان  رديفرديف

  8787--8888  دانشکده پیراپزشکیدانشکده پیراپزشکی  IITTتجهیز تجهیز   راه اندازی وراه اندازی و  11

  8787--8888  ارتقاء آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیرا پزشکیارتقاء آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیرا پزشکی  22

  8787--8888  راه اندازی و اخذ مجوز مخقطع کارشناسی ناپیوسته هوشبریراه اندازی و اخذ مجوز مخقطع کارشناسی ناپیوسته هوشبری  33

  8787--8888  راه اندازی و تجهیز پراتیك رشته فوريتهای پزشکیراه اندازی و تجهیز پراتیك رشته فوريتهای پزشکی  44

  8888--8989  اتاق عملاتاق عمل  راه اندازی و اخذ مجوز مقطع کارشناسی ناپیوستهراه اندازی و اخذ مجوز مقطع کارشناسی ناپیوسته    55

  8888--8989  در مجتمع گلدشتدر مجتمع گلدشت  115115راه اندازی پايگاه آموزشی اورژانس راه اندازی پايگاه آموزشی اورژانس   66

      



  شرکت در شوراها ی آموزشی و پژوهشی و استاد راهنماشرکت در شوراها ی آموزشی و پژوهشی و استاد راهنما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاريختاريخ  نیمسالنیمسال  عنوانعنوان  رديفرديف

  8888--8989  دومدوم  استاد راهنمای دانشجويان ترم دوم اتاق عمل استاد راهنمای دانشجويان ترم دوم اتاق عمل   11

  8888--8899  دوم دوم   کی کی عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشعضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزش  22

  8888--8899  دومدوم  عضو شورای پژوهشی  دانشکده پیراپزشکیعضو شورای پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی  33

  8787--8888  اول اول   ساعتساعت  1414شرکت در جلسات پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی  شرکت در جلسات پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی    44

  8888--8989  دومدوم  عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی   55

  8888--8989  دومدوم  عضو شورای پژوهشی  دانشکده پیراپزشکیعضو شورای پژوهشی  دانشکده پیراپزشکی  66

        


