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در اٍلیي ّوایؼ عالهت، رفاُ اجتواعی ٍ تَاًثخؾی، داًؾگاُ علَم  سخىران برترکغة عٌَاى  .1

 . تْشیغتی ٍ تَاًثخؾی، تْزاى

 در عَهیي ّوایؼ داًؾجَیی فزٌّگ عالهت اس دیذگاُ قزآى ٍ حذیث، سخىران برترکغة عٌَاى  .2

 . داًؾگاُ علَم پشؽکی ارتؼ، تْزاى
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 طرح َای تحقیقاتی در حال اوجام: 

 

 تزرعی ارتثاط َّؽْیجاًی ٍ ٍیضگی ّای ؽخصیتی تا رفتار راًٌذگی در پزعٌل فَریتْای پشؽکی کزهاًؾاُ .1

 تزرعیزاتطِ تیٌغثکشًذگی تا افغزدگی، اضطزاب ٍ افکارخَدکؾی در افزاد هَرد هطالعِ کََّرت رٍاًغز .2

پیؾثیٌیخالقیتَهَفقیت تحصیلی تزاعاط عثک سًذگی ارتقا دٌّذُ عالهت در داًؾجَیاى داًؾگاُ علَم  .3

 پشؽکی کزهاًؾاُ

 پیؼ تیٌی کیفیت سًذگی تیواراى هثتال تِ دیاتت تزاعاط عَاد عالهت ٍ عثک سًذگی آًْا .4

 تزرعی تغییزات ٍضعیت ؽٌاختی تیواراى ضزتِ هغشی در دٍرُ حاد تْثَدی پظ اس ضایعِ .5

 عضالًی در پزعتاراى–تزرعی ارتثاط کیفیت خَاب تا اعتزط ؽغلی ٍ اختالل اعکلتی  .6

تزرعی راتطِ ٍیضگی ّای ؽخصیتی ٍ اعتزط ؽغلی تا هیشاى ؽیَع اختالالت اعکلتی عضالًی در کارکٌاى  .7

 فَریت ّای پشؽکی داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ

 تزرعی هیشاى حوایت اجتواعی ٍراتطِ ی آى تا تاب آٍری در تیواراى هثتال تِ عزطاى ؽْز کزهاًؾاُ .8

تز اًعطاف پذیزی ؽٌاختی، اضطزاب ٍ  (ACT) تزرعی اثزتخؾی درهاى گزٍّی هثتٌی تز پذیزػ ٍ تعْذ .9

 افغزدگی در تیواراى هثتال تِ عزطاى
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 مقاالت ارائٍ شذٌ در َمایش َا: 

بزرسی ضیوع اضطزاب مزگ در سنان مبتال به سزطان سینه ضهز " تا عٌَاى سخىراوی ارائِ هقالِ تصَرت  .1

 در اٍلیي ّوایؼ عالهت، رفاُ اجتواعی ٍ تَاًثخؾی، داًؾگاُ علَم تْشیغتی ٍ "1394کزمانطاه در سال 

 سخىران برتر َمایش. تَاًثخؾی، تْزاى

 

جهت گیزی مذهبی با اضطزاب مزگ در بیماران مبتال به  ی رابطهبزرسی  " تا عٌَاى سخىراوی ارائِ هقالِ تصَرت .2

 در اٍلیي کٌگزُ هلی طة فزاگیز در عزطاى، داًؾگاُ علَم پشؽکی "1394 ضهز کزمانطاه در سال سزطان

 .تْزاى ٍ پضٍّؾکذُ عزطاى پغتاى، تْزاى

 

نقص جهت گیزی مذهبی با اضطزاب مزگ در کیفیت سندگی بیماران مبتال به  " تا عٌَاى  پَعتزارائِ هقالِ تصَرت  .3

 . در اٍلیي کٌگزُ هلی طة فزاگیز در عزطاى، داًؾگاُ علَم پشؽکی تْزاى، تْزاى"سزطان

 

 The Role of  Nuclear medicine Imaging in Epilepsy  " تا عٌَاى  پَعتز تصَرتارائِ هقالِ .4

 . در یاسدّویي کٌگزُ تیي الوللی صزع ایزاى، تْزاى"

 

  " Functional and new Imaging modality in epilepsy "عٌَاى  تا  پَعتز تصَرتارائِ هقالِ .5

 .در یاسدّویي کٌگزُ تیي الوللی صزع ایزاى، تْزاى

 

 Positron Emission Tomography Imaging In "عٌَاى تا پَعتز تصَرت ارائِ هقالِ .6

Multiple Sclerosis "هاسًذراى.  در کٌگزُ ام اط ایزاى، داًؾگاُ علَم پشؽکی هاسًذراى. 

 

مطکالت و راه حل : مولفه های روانطناختی موثز در سندگی سنان نابارور " تا عٌَاى پًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .7

ی داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی، هزکش تحقیقات تْذاؽت تارٍری ٍ ًاتارٍر ًْویي کٌگزُ در  "ها

 .تْزاى
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 "مولفه های روانطناختی موثز بز کیفیت سندگی بیماران با اختالالت پوستی" تا عٌَاى پًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .8

 .در عَهیي کٌگزُ درهاتَلَصی  ؽوالغزب، داًؾگاُ علَم پشؽکی تثزیش، تثزیش

 

در  "افسزدگی و پیامدهای آن در سندگی بیماران با اختالالت پوستی"  تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .9

  .داًؾگاُ علَم پشؽکی، تْزاى پَعت راسی، ًِعالیاتیي الوللی کٌگزُ 

 

ّای  تیواریدر عویٌار  "آسم بیماری به مبتال کودکان سندگی کیفیت"  تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .10

 . داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی، تْزاىتٌفغی کَدکاى

 

 اٍلیي کٌگزُ تیي "کیفیت سندگی بیماران مبتال به سکته ی مغشی"   تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .11

 .الوللی تَاًثخؾی تیواری ّای هغش ٍ اعصاب، تْزاى

 

 Psychological factors affecting on quality of life in " تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .12

patients with rheumatoid arthritis " تْزاى دٍهیي کٌگزُ تیي الوللی اًجوي رٍهاتَلَصی ایزاى ،. 

 

 Prevalence of death anxiety in women with breast " تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .13

cancer in Kermanshah, 2015  " اٍلیي کٌگزُ تیي الوللی عزطاى غزب آعیا، تْزاىدر. 

 

 The role of Religious Orientation with Death Anxiety " تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .14

in quality of life of cancer patients  " اٍلیي کٌگزُ تیي الوللی عزطاى غزب آعیا، تْزاىدر. 

 

در " Evaluation of Death Anxiety of Patient with Cancer " تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .15

 .عَهیي کٌگزُ تیي الوللی اضطزاب، تْزاى

 

عَهیي کٌگزُ در " Neuroimaging in Anxiety Disorders " تا عٌَاى پًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .16

 .تیي الوللی اضطزاب، تْزاى

 

عَهیي  در "Quality of life in patients with GI cancer " تا عٌَاى سخىراویارائِ هقالِ تِ صَرت  .17

 . داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی، تْزاىکٌگزُ تیي الوللی عزطاى ّای دعتگاُ گَارػ،
 

http://www.medcongress.ir/post/542
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در ًخغتیي " راسداری اس اصول مهم اخالق روانطناسی در حوسه سزطان" تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .18

 .کٌگزُ ًَرٍآًکَلَصی ایزاى، تْزاى

 

 کزمانطاه ضهز سزطان به بیماران مبتال در مزگ اضطزاب ضیوع بزرسی"  تا عٌَاىپًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .19

 .تْزاى. کٌگزُ عزاعزی هذیکال اًکَلَصی ٍ ّواتَلَصی ایزاى  پاًشدّویي "1394 سال

 

یکی اس فاکتورهای موثز در اختالالت اسکلتی : استزس ضغلی پزستاران " تا عٌَاى پًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .20

 . در تیغتویي کٌگزُ ی عالیاًِ ی طة فیشیکی، تَاًثخؾی ٍ الکتزٍدیاگٌَس ایزاى، تْزاى" عضالنی

 

 مطکالت و راهکارها: کیفیت سندگی خانواده های دارای کودکان مبتال به صزع "عٌَاى  تا  پَعتز تصَرتارائِ هقالِ .21

 .سدّویي کٌگزُ تیي الوللی صزع ایزاى، تْزاىعی  در "

 

مولفه های روانطناختی موثز بز کیفیت سندگی سنان باردار مبتال به بیماری " تا عٌَاى پًسترارائِ هقالِ تِ صَرت  .22

 .در اٍلیي کٌگزُ تیواری ّای گَارػ ٍ کثذ در تارداری، تْزاى "های دستگاه گوارش

 

 در کٌگزُ "سیباییمولفه های روانطناختی در سنان متقاضی جزاحی  " تا عٌَاى سخىراوی ارائِ هقالِ تصَرت .23

 .تیي الوللی رٍػ ّای کن تْاجوی سًاى ٍ هاهایی ایزاى، تْزاى
 

 در "استزس ضغلی یکی اس عوامل موثز بز سالمت روان پزسنل اورصانس "عٌَاى  تا  پَعتز تصَرتارائِ هقالِ .24

 .عاری، هاسًذراى، ّوایؼ اٍرصاًظ ّای تیوارعتاًی

 

ًقؼ حوایت اجتواعی ٍ تاب آٍری در پیؾگیزی ٍ کٌتزل   "عٌَاى  تا  پَعتز تصَرتارائِ هقالِ .25

 .ّوایؼ پشؽکی اجتواعی، تْزاى در "اختالالت رٍاًؾٌاختی در تیواراى هثتال تِ عزطاى

 

 The relationship between religious orientation and "عٌَاى  تا  عخٌزاًی تصَرتارائِ هقالِ .26

death anxiety in patients with breast cancer" یاسدّویٌکٌگزُ تیٌالوللی عزطاى پغتاى، تْزاى در. 
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 Reduction of Patient Anxiety in PET/CT Imaging by "ارائِ هقالِ تصَرت پَعتز تا عٌَاى  .27

Psychological Recommendation "عَهیي کٌگزُ هلی عالیاًِ داًؾجَیی کارتزد تْیٌِ تکٌیک ّا  در

 .، تْزاىٍ رٍػ ّای تصَیزتزداری پشؽکی در تؾخیص ٍ درهاى هَثز تیواری ّا

 

 

 شرکت در کىگرٌ ي َمایش: 

 ؽزکت در اٍلیي ّوایؼ عالهت، رفاُ اجتواعی ٍ تَاًثخؾی، داًؾگاُ علَم تْشیغتی ٍ تَاًثخؾی .1

 ؽزکت در اٍلیي کٌگزُ هلی طة فزاگیز در عزطاى، داًؾگاُ علَم پشؽکی تْزاى .2

 .یاسدّویي کٌگزُ تیي الوللی صزع ایزاى، تْزاىؽزکت در  .3

 .هاسًذراى. کٌگزُ ام اط ایزاى، داًؾگاُ علَم پشؽکی هاسًذراىؽزکت در   .4

 ی داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتیهزکش تحقیقات تْذاؽت تارٍری ٍ ًاتارٍر کٌگزُؽزکت در  .5

 .ؽزکت در عَهیي کٌگزُ درهاتَلَصی  ؽوالغزب، داًؾگاُ علَم پشؽکی تثزیش، تثزیش .6

 .داًؾگاُ علَم پشؽکی، تْزاى پَعت راسی، ًِعالیاتیي الوللی کٌگزُ ؽزکت در  .7

 . داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتی، تْزاىّای تٌفغی کَدکاى تیواریؽزکت در عویٌار  .8

 .ؽزکت در اٍلیي کٌگزُ تیي الوللی تَاًثخؾی تیواری ّای هغش ٍ اعصاب، تْزاى .9

 .، تْزاى دٍهیي کٌگزُ تیي الوللی اًجوي رٍهاتَلَصی ایزاىؽزکت در  .10

 .ؽزکت در اٍلیي کٌگزُ تیي الوللی عزطاى غزب آعیا، تْزاى .11

 .عَهیي کٌگزُ تیي الوللی اضطزاب، تْزاىؽزکت در در  .12

  داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذ تْؾتیکٌگزُ تیي الوللی عزطاى ّای دعتگاُ گَارػ،ؽزکت در  .13

 .ؽزکت در ًخغتیي کٌگزُ ًَرٍآًکَلَصی ایزاى، تْزاى .14

http://www.medcongress.ir/post/542
http://www.medcongress.ir/post/542
http://www.medcongress.ir/post/542
http://www.medcongress.ir/post/542
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 .تْزاى. کٌگزُ عزاعزی هذیکال اًکَلَصی ٍ ّواتَلَصی ایزاىؽزکت در پاًشدّویي  .15

 تیغتویي کٌگزُ ی عالیاًِ ی طة فیشیکی، تَاًثخؾی ٍ الکتزٍدیاگٌَس ایزاى، تْزاىؽزکت در  .16

 .سدّویي کٌگزُ تیي الوللی صزع ایزاى، تْزاىعیؽزکت در  .17

 .ؽزکت در اٍلیي کٌگزُ تیواری ّای گَارػ ٍ کثذ در تارداری، تْزاى .18

 .ؽزکت در کٌگزُ تیي الوللی رٍػ ّای کن تْاجوی سًاى ٍ هاهایی ایزاى، تْزاى .19

 .، ساری، مازندرانؽزکت در ّوایؼ اٍرصاًظ ّای تیوارعتاًی .20

 .ؽزکت در یاسدّویي کٌگزُ تیي الوللی عزطاى پغتاى، تْزاى .21

عَهیي کٌگزُ هلی عالیاًِ داًؾجَیی کارتزد تْیٌِ تکٌیک ّا ٍ رٍػ ّای تصَیزتزداری  ؽزکت در .22

 .، تْزاىپشؽکی در تؾخیص ٍ درهاى هَثز تیواری ّا

 .اجتواعی، کزهاًؾاُ-ؽزکت در ؽزکت در ّوایؼ هلی خاًَادُ ٍ ارتقاء عالهت رٍاًی .23

 

 ديرٌ َای آمًزشی يکارگاٌ َای تخصصی 

  عاعتِ تزتیت درهاًگز خاًَادُ ٍ اسداٍاج، سیزًظز عاسهاى ًظام رٍاًؾٌاعی کؾَر100گذراًذى دٍرُ  .1

  عاعتِ درهاى ؽٌاختی رفتاری، سیزًظز عاسهاى ًظام رٍاًؾٌاعی ٍ هؾاٍرُ کؾَر100گذراًذى دٍرُ  .2

  عاعتِ طزحَارُ درهاًی، سیز ًظز عاسهاى ًظام رٍاًؾٌاعی ٍ هؾاٍرُ کؾَر30گذراًذى دٍرُ  .3

 . داًؾگاُ راسی، کزهاًؾاُ"بازی درماوی در کًدکان "ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی .4

 

 .داًؾگاُ تزتیت هذرط، تْزاى" مُارت مًفقیت در مصاحبٍ شغلی"ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی .5

 

 .، داًؾگاُ تزتیت هذرط" آشىایی با مُارتُای مطالعٍ مًثر ي مًلذ"ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی  .6

 

 .، داًؾگاُ تزتیت هذرط، تْزاى" مُارت مذیریت استرس در زوذگی "ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی .7
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، هزکش "مُارت َای ارتباطی با تأکیذ بر مُارت جرأتمىذی ي رفتار قاطعاوٍ "ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی .8

 .هؾاٍرُ ٍ رٍاًؾٌاعی داًؾگاُ تزتیت هذرط، تْزاى

 

 . داًؾگاُ تزتیت هذرط، تْزاى"زوذگی َذفمىذ، دکتر شاَیه فرَىگ"ؽزکت در  کارگاُ  .9

 Neural Tissue Engineering Strategies in Traumatic Brain" ؽزکت در کارگاُ  .10

Injury Therapies"در عَهیي کٌگزُ ی تیي الوللی ًزٍتزٍها، تْزاى . 

 

 کارگاٌ َای آمًزشی 

 . کویتِ تحقیقات داًؾجَیی داًؾگاُ تزتیت هذرط"SPSS"ؽزکت در کارگاُ آهَسؽی .1

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" رٍػ تحقیق کیفی"ؽزکت در کارگاُ  .2

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" کوی رٍػ تحقیق "ؽزکت در کارگاُ  .3

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ"  اصَل هقالِ ًَیغی هقذهاتی"ؽزکت در کارگاُ  .4

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" اصَل هقالِ ًَیغی پیؾزفتِ  "ؽزکت در کارگاُ  .5

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" هقالِ ًَیغی تِ ستاى اًگلیغی "ؽزکت در کارگاُ  .6

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" داٍری ٍ ًقذ هقالِ"ؽزکت در کارگاُ  .7

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" عیغتواتیک ریَیَ ٍ هتا آًالیش"ؽزکت در کارگاُ  .8

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" آهَسػ رفزًظ ًَیغی  "ؽزکت در کارگاُ  .9

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" اًَاع طزح ّای هطالعِ در اپیذهیَلَصی "ؽزکت در کارگاُ  .10

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" اصَل طزاحی پزعؾٌاهِ  "ؽزکت در کارگاُ  .11
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  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" اًتقال ٍ تزجواى داًؼ "ؽزکت در کارگاُ  .12

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" (ایجاد پزعؾٌاهِ الکتزًٍیک)آؽٌایی دیجیت  "ؽزکت در کارگاُ  .13

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ"آؽٌایی تا عاهاًِ هذیزیت اطالعات تحقیقاتی "ؽزکت در کارگاُ  .14

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ"  (ًَپا) عاهاًِ ّای ًظام پضٍّؾی "ؽزکت در کارگاُ  .15

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" Ovid, Embase پایگاُ ّای اطالعاتی"ؽزکت در کارگاُ  .16

  داًؾگاُ علَم پشؽکی کزهاًؾاُ" -Spss اصَل تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تا "ؽزکت در کارگاُ  .17

 داًؾگاُ "john wiley, science direct, proquest کارگاُ پایگاُ ّای اطالعاتی  "ؽزکت در کارگاُ  .18

 علَم پشؽکی کزهاًؾاُ

 


