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 مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از ارائه بسته خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی مرکز روزانه توانبخشی کهریزکمحمدشهر کرج در سال  . 5141محمد نصیری (کارشناسی ارشد)

 بررسی وابستگی و نیازهای مراقبتی جسمی و روانی سالمندان آسایشگاه های شهر تهران در دو گروه سالمندان پیر و جوان در سال . 5141سروش آریانی (کارشناسی ارشد)
 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی لانکشایر در سالمندان دارای بیماری های مزمن مقیم جامعه .محمد دریجانی (کارشناسیارشد)
 بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی شغلی در کارکنان بهزیستی شهر تهران در سال . 5146ندا برمکی (کارشناسی ارشد)
 استاد مشاور:
 بررسی رابطه کیفیت خواب با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  .5142کیان زبیری (دکترایحرفه ای)
 تعیین درصد فراوانی مصرف مواد ,الکل ,تنباکو بعد از جراحی کاهش وزن در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال  .5142یاسمنزرگرچی (دکترای حرفه ای)
 فراوانی مشکلات دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهر تهران .امیر احمدی (کارشناسی ارشد) بررسی وضعیت طراحی فراگیر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران براساس پرسشنامه تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندان در سال . 5141مرتضی نصیری (کارشناسی ارشد)
 بررسی ارتباط سبک رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در پرسنل درمانی ،توانبخشی و مراقبتی بهداری صنعت نفت استان هایمرکزی و لرستان در سال  . 5141بیتا زمان زاده (کارشناسی ارشد)

8

سوابق اجرائی


عضو کمیته علمی ترجمان ،تبادل و تجاری سازی دانش ()KTECدانشگاه علوم پزشکی ایران



عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران



مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و قائم مقام وزیر در استان در امور برنامهریزی و توسعه سازمانی



مسئول واحد مطالعات و توسعه آموزش ( )EDOدانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو کمیته هماندیشی و سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو کمیته اخلاق پزشکی و حرفهایگرایی دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو هیأت تحریریه مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو کمیته علمی پنجمین و ششمین جشنواره کشوری شهید مطهری



دبیر کمیته ترفیعات دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان



مسئول راهاندازی رشته ارتوز و پروتز در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان



عضو شورای سیاستگذاری باشگاه پژوهشگران دانشجو



عضو کارگروه طرح توانمندسازی سالمندان سازمان بهزیستی استان تهران

عضویت در مجامع
)The Gerontological Society of America (GSA



)International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO





سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران



انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

مقالات کنفرانس


ارائه  11مقاله به صورت سخنرانی و پوستردر  99کنفرانس و کنگره ملّی و منطقه ای



ارائه  61مقاله در  61کنفرانس و کنگره بینالمللی

9

طرحهای تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

نقش

مرکز تصویب کننده

5

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و سلامت روان سالمندان شهر همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

7

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و اضطراب سالمندان شهر همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

1

بررسی و مقایسه حمایت اجتماعی در سالمندان ساکن سرای سالمندی و سالمندان مقیم
خانواده شهر همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

6

بررسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس
"مدل هوفستد"

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

1

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی شهر همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

4

بررسی رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک مؤثر بر آن در تکنسین های اتاق عمل
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

2

رابطه اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

9

شیوع استفاده از هدفون در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجری

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

4

بررسی شیوع مشکلات تغذیهای در دانش آموزان کم توان ذهنی شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

50

شیوع اختلالات شنوایی در کودکان  1تا  4سال مهدهای کودک شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

55

بررسی مهارتهای خواندن دانشآموزان شنوا و کمشنوای مقطع ابتدایی شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

57

مقایسه تغییرات اکسیداتیو استرس در اختلالات طیف اتیسم با افراد سالم

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

51

ارزیابی قابلیت پوششپذیری وزوز و عوامل مؤثر بر آن

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

56

بررسی رشد حرکتی شیرخواران شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

51

ارتباط ناهنجاریهای ستون فقرات با دردهای اسکلتی عضلانی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

54

مقایسه تئوری ذهن کودکان پیش دبستانی کمشنوای کاشت حلزون شده با کودکان دارای
سمعک

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

52

مقایسه وضوح گفتار کودکان عادی و مبتلا به سندرم داون  14 -40ماهه فارسی زبان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

59

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بخشهای مراقبت ویژه از تازه های پروتکل CPR
 2010در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

54

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرستاران از نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران
بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر همدان

همکار

معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی همدان

11

70

تحلیل نابرابری و مدل سازی عوامل مؤثّر بر عدالت در سلامت سالمندان شهر تهران

مجری

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

75

فراوانی مشکلات دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهرداری
تهران

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

77

رابطه حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در سالمندان شهر تهران

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

71

بررسی روایی و پایایی مقیاس کیفیت زندگی حرفه ای نسخه 1
()PROQOL-IV

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

76

بررسی عوامل مؤثر بر تمکین دارویی بیماران قلبی عروقی سالمند :کاربرد مدل اعتقاد
بهداشتی

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

71

بررسی وضعیت نیازهای روانشناختی ،اجتماعی و آموزشی مراقبین غیر رسمی(عضو خانواده)
سالمندان مبتلا به دمانس و ارتباط آن با سلامت عمومی آنان

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

74

بررسی رابطه بین سواد سلامت با تبعیت دارویی و کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به
بیماری قلبی عروقی ساکن شهر یزد

همکار

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

72

رابطه بین بهزیستی مذهبی معنوی با امید ،علایم جسمانی و بهداشت روانی در سالمندان
شهر تهران

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

79

بررسی روایی و پایایی آزمون سریع سرعت شناختی در سالمندان ایرانی

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

74

بررسی ارتباط دلبستگی مکان و خود ارزیابی انطباق اجتماعی در سالمندان

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم از روی جمجمه ( ) tDCSبر روی افسردگی
سالمندان

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

15

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت ادراری بیماران ساکن خانه سالمندان در مقایسه با
بیماران ساکن منزل مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

همکاری با مجلات


مدیر اجرایی مجله علمی-پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان (پژوهان)6931-6936 :



معاون سردبیر مجله علمی-پژوهشی سالمندشناسی انجمن پرستاری ایران -6933 :تاکنون



همکاری با مجلات زیر به عنوان عضو هیأت تحریریه:
- Journal of Health and Social Sciences
- Global Journal of Physiotherapy and Rehabilitation
 مجله علمی پژوهشی پژوهان -مجله سالمندشناسی



همکاری با مجلات زیر به عنوان داور:
)- Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI
)- Iranian Rehabilitation Journal (IRJ
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 سالمند (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) سالمندشناسی (انجمن پرستاری ایران) مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (دانشگاه علوم پزشکی ایران) توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دوره ها و کارگاه های آموزشی

ردیف

نام دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

5

روش تحقیق در حوزه سلامت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5192

7

 RCTو خطاها در تحقیقات پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5192

1

Qualitative Research Design

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5199

6

جستجوی پیشرفته علمی و Endnote

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5199

1

جستجوی پیشرفته علمی و مدیریت منابع

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5199

4

Endnote

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5194

4

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5194

50

مهارت های مشاوره

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5194

55

مقاله نویسی علمی سطح مقدماتی و متوسط

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5194

57

نقد و داوری مقالات و Plagiarism

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5194

51

کاربرد اصول اپیدمیولوژی در گزارش مقالات علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5194

56

اخلاق و آداب معلمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5194

51

ارزشیابی مقدماتی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

54

ارزشیابی پیشرفته )(MCQ

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

52

مقاله نویسی علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

59

Scientific Writing

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

54

اصول اپیدمیولوژی و خطاهای رایج در مقالات علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

70

اخلاق در پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

12

75

روش تحقیق پیشرفته و Endnote

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

77

متاآنالیز

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5140

71

پژوهش در آموزش

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5145

76

نقد و داوری مقالات

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5145

71

ثبت IRCT

دانشگاه علوم پزشکی همدان

5145

74

آزمون سازی در حوزه سلامت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5141

72

مقاله نویسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5141

79

فنومنولوژی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5141

74

برآورد جمعیت های پنهان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5141

10

 STATAمقدماتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5146

15

 STATAپیشرفته

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5141

17

تحلیل نابرابری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5144

11

تحلیل نظریه های رفاه اجتماعی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5144

16

توانمندسازی محیط مالکیت معنوی و تجاری سازی فناوری ()WIPO

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5144

11

ترجمان ،تبادل و تجاری سازی دانش ()KTEC

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5144

14

پژوهش در آموزش

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5144

12

تولید محتوای آموزشی ()5

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

19

تولید محتوای آموزشی ()7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

14

تولید محتوای آموزشی ()1

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

60

آیین نگارش انگلیسی (ویژگی متون علمی)

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

65

آیین نگارش انگلیسی (جملات پیچیده)

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

67

آیین نگارش انگلیسی (عبارت پردازی)

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

61

آشنایی با روش های تدریس مقدماتی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

66

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142

61

جستجوی منابع الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی ایران

5142
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