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 -2سوابق آموزشی:
الف – تدریس واحدهای آموزشی
تدریس  141واحد نظری و  33/5واحد عملی در دانشکده های مختلف از سال  44تا کنون به شرح ذیل:
 تدریس  80واحد نظری و  8/6واحد عملی در دانشکده پیراپزشکی از سال  18تا کنون
 تدریس  63/6واحد نظری و  91/6واحد عملی در دانشکده بهداشت و تغذیه از سال  18تا کنون
 تدریس  90واحد نظری در دانشکده پزشکی از سال  18تا کنون
 تدریس  97/6واحد نظری و  1/6واحد عملی در دانشکده پرستاری و مامایی از سال  18تا کنون

ب -تدریس در کارگاههای آموزشی

 2 مورد سخنرانی در کارگاههای آشنایی با نرم افزار spss
 99 مورد سخنرانی در کارگاههای روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته

 -3سوابق پژوهشی:
الف -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی


مقاالت چاپ شده به زبان فارسی در مجالت علمی پژوهشی:

وهابی نسیم ،زایری فرید ،فاضلی مقدم عزت اله ،صفری مهدی ،ابراهیم زاده فرزاد* .بررسی عوامل مؤثر بر روند رشد قد و
وزن کودکان زیر دو سال شهر خرمآباد :کاربرد مدلبندی حاشیهای .مجله اپیدمیولوژی ایران4931 .؛ .14-25 :)9(44
ابراهیم زاده فرزاد ،حاجی زاده ابراهیم ،شادمهر عبدالکریم ،وهابی نسیم ،فاضلی مقدم عزت اله ،ناصریان جواد ،صفری مهدی.
کاربرد مدل حاشیهای در بررسی برخی عوامل موثر بر رشد قد و وزن کودکان کمتر از  5سال شهر خرمآباد .مجله دانشگاه علوم
پزشکی اراک4931 .؛ .41-4 :)41(41
ابراهیم زاده فرزاد ،زایري فرید ،وهابي نسیم ،آذربر علي ،بختیار كتایون ،حسیني آغافاطمه .مقایسه شبكه هاي عصبي مصنوعي،
درخت تصمیم ،تحلیل تشخیصي و رگرسیون لوجستیك در پیش بیني بارداري ناخواسته در مادران مولتي پار شهر خرم آباد.
دانشور پزشکی4931 .؛ .21-19 :)441(55
ابراهیم زاده فرزاد ،قربانی مهرزاد ،ناصریان جواد ،مردانی مهناز .بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم
پزشکی لرستان .یافته4931 .؛ .41-51 :)1(41
ابراهیم زاده فرزاد ،ناصریان جواد ،قربانی مهرزاد ،الماسی افشین .بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم
پزشکی لرستان و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی ایشان .یافته4932 .؛ .51-14 :)4(41
هاشمی شیما ،غضنفری فیروزه ،کرمی کبری ،فرزین آرا فرزاد ،فرزاد ابراهیم زاده* .بررسی عوامل مرتبط با شاخص های
محیط کار بر سالمت روان پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و غیراورژانس بیمارستان های شهر خرم آباد .مجله بالینی
پرستاری و مامایی4931 .؛ .11-21 :)9(1
الماسی افشین ،حاتمی فوزیه ،شریفی اعظم ،احمدی جویباری تورج ،کاویان نژاد رسول ،ابراهیم زاده فرزاد .اثربخشی آموزش
مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان4932 .؛
.15-91 :)5(54
محسني مهدي ،ملکشاهي فریده ،هادیان بابك ،ابراهیم زاده فرزاد .مقایسه تاثیر دو داروي موضعي پیروكسیكام و امال بر شدت درد
ناشي از كانوالسیون فیستول در بیماران همودیالیزي .یافته4939 .؛ .413-411 :)1(41
فالحي ابراهیم ،ابراهیم زاده فرزاد ،میرزازاده انیس ،فالح عاطفه .ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیك در بزرگساالن شهر
خرم آباد .یافته4939 .؛ .14-21 :)9(41
فالحي ابراهیم ،روستا سجاد ،ابراهیم زاده فرزاد ،عنبري خاطره ،خلخالي راد امیرحسین .الگوي غذایي سنتي و خطر ابتال به
سندرم متابولیك :مطالعه خرم آباد .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران4935 .؛ .411-422 :)5(1
مردانی مهناز ،رضاپور صادق ،ابراهیم زاده فرزاد ،احمدی پروانه ،رضاپور پویان .بررسی ارتباط بین نمرات آزمون جامع
علوم پایه دانشجویان پزشکی با نمره ارزشیابی اساتید علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از  4911لغایت  .4911فصلنامه
آموزش پزشکی و توسعه4935 .؛ .11-91 :)5(1
مردانی مهناز ،رفیعی عزت اله ،ابراهیم زاده فرزاد ،بابا هوشنگ ،باالور سعید ،علی محمدی مریم .شیوع سندروم متابولیک در
بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد4939 .؛ .352-341 :)1(21

مردانی مهناز ،خلخالی راد امیر حسین ،ابراهیم زاده فرزاد ،فرهادی علی ،روستا سجاد ،حاجیعلی سعیده .بررسی تغییرات وزن،
سطح سرمی قند خون ناشتا و استرس در دوره ی امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ( )31-34دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی لرستان .یافته4939 .؛ .2-54 :)9(41
فالحی ابراهیم ،ابراهیم زاده فرزاد ،میرزازاده انیس ،فالح عاطفه .ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیک در بزرگساالن شهر
خرم آباد .یافته4939 .؛ .21-14 :)9(41
ساالروند شهین ،موید کاظمی علیرضا ،بحری نرجس ،دالوند پیام ،مقیمیان مریم ،محمودی غفار علی ،ابراهیم زاده فرزاد .فرهنگ
ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی .فصلنامه مدیریت پرستاری4931 .؛ .11-21 :)9(1
گودیني حاتم ،اجرایي علیرضا ،ابراهیم زاده فرزاد ،شمس خرم آبادي قدرت ا ،...حمزه بهروز .بررسي ارتباط غلظت ریزگردها و
بار مراجعه بیماران تنفسي و قلبي به بیمارستان هاي شهركرمانشاه در سال  .4931ماهنامه علوم پزشكي كرمانشاه4935 .؛
. 115-111 :)1(41
آدینه وند محمد ،طوالبی طاهره ،خانکه حمیدرضا ،ابراهیم زاده فرزاد .مقایسه تاثیر تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و
پرستاران بر سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه .فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد4934 .؛ -21 :)1(5
.11
مردانی مهناز ،کاظمی خدیجه ،محسن زاده اعظم ،ابراهیم زاده فرزاد .بررسی فراوانی ماکروزومی و علت های آن در نوزادان
متولد شده در بیمارستان عسلی خرم آباد .مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران4934 .؛ .21-11 :)1(1
حسین زادگان حسن ،بهاروند بابک ،مردانی مهناز ،ابراهیم زاده فرزاد ،غدیری محمد مهدی .بررسی سطح سرمی آنتی بادی های
 IgGو IgMعلیه کالمیدیا پنومونیه و سایر عوامل خطر در بیماران مشکوک به ایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی
شهید مدنی خرم آباد .فصلنامه یافته4911 .؛ .44-9 :)5(44
مردانی مهناز ،سیفی فاطمه ،ابراهیم زاده فرزاد .ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز اموزشی درمانی
شهدای عشایر خرم آباد در حین بستری و ترخیص .فصلنامه یافته4935 .؛ . 2-45 :)4(42
محسن زاده اعظم ،مرداني مهناز ،احمدي پور شكوفه ،ابراهیم زاده فرزاد .عوامل مرتبط با كاهش رشد قد و وزن در شیر خواران
زیر  5سال شهرستان الشتر لرستان .فصلنامه یافته4934 .؛ .14-13 :)2(41
بهرامي پرویز ،زیبایي محمد ،زبر دست حاتم ،ابراهیم زاده فرزاد ،یادگاري سمیرا ،رضایي ماه رخ .بررسي میزان ناتواني هاي
بیماران پاركینسوني در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهداي عشایر و كلینیك هاي مغز و اعصاب خصوصي شهر خرم آباد در
نیمه اول سال  .4913فصلنامه یافته4934 .؛ .53-92 :)9(41
جاریاني مژگان ،ساكي ماندانا ،مومني ناهید ،ابراهیم زاده فرزاد ،سیدیان علي .تاثیر روش آرام سازي پیشرونده عضالني بر
اضطراب بیماران مبتال به سكته قلبي .فصلنامه یافته4931 .؛ .51-92 :)9(49
حسنوند شیرین ،قاسمي سیده فاطمه ،ابراهیم زاده فرزاد .مقایسه اولویت هاي آموزشي بیماران مبتال به صرع از دیدگاه بیماران،
پرستاران و پزشكان شاغل در بخش هاي اعصاب و كودكان .فصلنامه حیات4931 .؛ .11-11 :)5(41
فالحي ابراهیم ،اكبري سهیال ،ابراهیم زاده فرزاد .تاثیر مصرف پیشگیرانه مكمل آهن بر وضعیت آهن مادري و نتیجه بارداري .
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد4931 .؛ . 4-1 :)9(49
جناني فاطمه ،اكبري سهیال ،دلفان بهرام ،طوالبي طاهره ،ابراهیم زاده فرزاد ،معتمدي معصومه .بررسي مقایسه اي تاثیر كرم
واژینال گیاه مورت و كلوتریمازول در درمان واژینیت كاندیدایي .فصلنامه یافته4931 .؛ . 19-92 :)4(49

صفا میترا ،ساكي ماندانا ،ابراهیم زاده فرزاد ،دلفان بهرام .بررسي تاثیر امگا  9و فلووكسامین در بهبودي بیماران دو قطبي نوع
اول مراجعه كننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان .فصلنامه یافته4913 .؛ . 92-53 :)1(45
جهانباني ناهید ،ابراهیم زاده فرزاد ،سلیم كتایون ،مرداني مهناز ،ماهوتي فرشته .بررسي كنترل و نظارت بر مواد غذایي عرضه
شده به دانش آموزان و میزان آگاهي تغذیه اي بهداشتي اولیاء و مربیان مدارس محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتي خرم آباد در سال
تحصیلي  .4911-11فصلنامه یافته4913 .؛ .13-11 :)9(45
شیخیان علي ،رئوفي شهین ،ابراهیم زاده فرزاد ،طراحي محمد جواد ،احمدي پروانه .طراحي فرم جدید ارزیابي كیفیت تدریس
نظري اساتید بر اساس دیدگاههاي ذینفعان و اصول شش گانه دانش پژوهي كالسیك .مجله پزشكي هرمزگان4913 .؛ :)9(41
.411-411
ملكشاهي فریده ،شیخیان علي ،ابراهیم زاده فرزاد .بررسي دیدگاه اعضاي هیات علمي در خصوص بعضي از شاخص هاي
آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان  . 4911فصلنامه یافته4913 .؛ . 99-19 :)5(45
نامداري پریسا ،ابراهیم زاده فرزاد ،مرداني مهناز .بررسي عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان جامع علوم پایه دانشجویان پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي لرستان .فصلنامه یافته4913 .؛ .2-45 :)4(45
فالحي ابراهیم ،رشیدي مرضیه ،ابراهیم زاده فرزاد ،كرباسي شهره ،شكرالهي نصرت .تاثیر آموزش تغذیه بر وضعیت كم خوني
ناشي از فقر آهن در دختران دبیرستاني .مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد4913 .؛ .91-11 :)4(45
بادپروا ابراهیم ،فالحي شیرزاد ،امیني زاده حسن ،ابراهیم زاده فرزاد .شیوع انتروبیوس ورمیكوالریس در دانشآموزان مدارس
ابتدایي مناطق روستایي شهرستان كوهدشت لرستان در سال تحصیلي  . 4911-11فصلنامه طب جنوب4911 .؛ .12-11 :)4(45
فالحي ابراهیم ،خزائلي الهام ،ابراهیم زاده فرزاد .مقایسه تاثیر رژیم غذایي كاهش وزن پرپروتئین – كم چربي با رژیم استاندارد
در كنترل وزن .فصلنامه یافته4911 .؛ .94-93 :)9(44
مرداني مهناز ،اسحاقي الهام ،رضاپور صادق ،ابراهیم زاده فرزاد .بررسي ارتباط بین نسبت دور كمر به دور باسن و میزان فشار
خون در افراد مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در سال  .4911فصلنامه یافته4911 .؛ .19-14 :)9(44
فالحي شیرزاد ،بادپروا ابراهیم ،نهروانیان حسین ،محمدي محسن ،چگني شرفي علي ،ابراهیم زاده فرزاد .مقایسه شیوع انگل
هاي گوارشي در بیماران  HIVمثبت و ایدزي شهرستان خرم آباد در سال  .4912-11مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان4911 .؛
.411-415 :)5(41
حسین زادگان حسن ،محمدي محسن ،پژوهي ناصر ،ابراهیم زاده فرزاد .استفاده توام فاژ لیتیك و آلكالین فسفاتاز براي درمان
عفونت سوختگي ناشي از اشرشیاكلي در موش آزمایشگاهي .فصلنامه میكروب شناسي پزشكي ایران4911 .؛ .91-19 :)4(5
محسن زاده اعظم ،مرداني مهناز ،شاه كرمي كوروش ،ابراهیم زاده فرزاد .بررسي علل شكست تغذیه انحصاري با شیر مادر در 1
ماه اول زندگي شیرخواران در مراجعین به مراكز بهداشتي  -درماني شهري خرم آباد .فصلنامه یافته4911 .؛ .22-14 :)4(41
فالحي شیرزاد ،بادپروا ابراهیم ،نهروانیان حسین ،چگني شرفي علي ،ابراهیم زاده فرزاد .بررسي میزان شیوع انگلهاي گوارشي
در بیماران  HIVمثبت و ایدزي شهرستان خرم آباد سال  .4912فصلنامه یافته4911 .؛ .93-12 :)5(3
مردانی مهناز ،سیفی فاطمه ،ابراهیم زاده فرزاد .ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی
شهدای عشایر خرم آباد در حین بستری و ترخیص .فصلنامه یافته4935 .؛ (.2-45 :42)4
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ب -مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی
 ارائه مقاالت در همایشها به شرح ذیل:
نادره طائی ،صادق شهریاری ،فرزاد ابراهیم زاده .بررسی فراوانی عفونت ادراری باکتلایر در کودکان یک ماه تا دوازده سال
بستری شده با تشخیص اسهال و استفراغ در بیمارستان آیت هللا مدنی شهرستان خرم آباد در سال  .0618تازه های طب اطفال
(همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران و بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب) 92 ،اردیبهشت لغایت 9
خرداد،0613تهران ،صص.919-026:
حسن حسین زادگان ،محسن محمدی ،ناصر پژوهی ،فرزاد ابراهیم زاده .استفاده توام فاژ لیتیک و آلکالین فسفاتاز برای درمان
عفونت سوختگی ناشی از اشرشیاکلی در موش آزمایشگاهی .دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ،ایالم 0 ،لغایت 6
اردیبهشت  ،0611ص.61 :
فرناز خیراندیش ،بهرام دلفان ،سمیه فرهادی فر ،بهرام کاظمی ،علی خامسی پور .اثر درمانی ساتوریا خوزستانیکا بر روی
لیشمانیوز جلدی .کنگره سراسری طب سنتی ،درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی 01،لغایت  91ابان  ،12خرم آباد،
ص(:موجود در لوح فشرده کنگره).
ابراهیم بادپروا ،حسن امینی زاده ،شیرزاد فالحی ،فرزاد ابراهیم زاده .میزان شیوع انگل انتروبیوس ورمیکوالریس در دانش
آموزان ابتدایی مناطق روستایی شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی  .13-17اولین همایش سراسری جامعه سالم ،خرم آباد ،دی
ماه  ،0617ص.98 :
محسن محمدی ،حسن حسین زادگان ،فرزاد ابراهیم زاده ،علی شیخیان ،حدیث برون .بررسی عفونت همزمان  HBVو  HCVدر
میان بیماران  HIVمثبت .پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران ،دوازدهم لغایت چهاردهم
اردیبهشت  ،0611موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،کرج ،ص( :موجود در لوح فشرده کنگره).
محسن اسدبگی ،بهرام دلفان ،ابراهیم فالحی ،فرزاد ابراهیم ٰ
زاده ،رضا سپهوند ،بهاره اقبالی .بررسی نسخ دارویی پزشکان استان
لرستان در سال  .13اولین همایش ملی تجویز و مصرف منطقی دارو 07 ،اردیبهشت  ،11اصفهان ،ص(:موجود درلوح فشرده
کنگره) .
پروین آستی ،آزاده کمالی ،نسرین منصوری فر ،طیبه چراغیان یوسف آباد ،سعید آزادبخت ،فرزاد ابراهیم زاده .ارتباط نشانگان
قبل از قاعدگی( )pmsبا یاس و ناامیدی در دانشجویان .پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 99،و  96اردیبهشت
 ،0612دانشگاه شاهد ،تهران ،صص.0-9 :
مهرداد ویس کرمی ،سهیال منصوری ،فرزانه جدیدی فیقان ،رضوان رحمانی ،مژگان رحمانی ،فرزاد ابراهیم زاده .تطبیق عملی
قانون انطباق با وضع موجود خدمات پزشکی در اتاق عمل بیمارستانها .سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با
موازین شرع مقدس اسالم 90 ،و  99اردیبهشت ،0621خرم آباد ،صص.10-19:
طیبه چراغیان ،سعیده پیری ،مهدی ولی پور ،فرزاد ابراهیم زاده ،شیرین حسنوند .بررسی میزان آگاهی پرستاران بیمارستان
شهدای عشایر خرم آباد در شهریور  11در مورد بیماری ایدز و عوامل خطرزا و انتقال رسان .سومین کنگره سراسری
رفتارهای پرخطر  01 ،لغایت  91اسفند  ،0611یزد ،صص.091-092 :
مهدی ولی پور ،طیبه چراغیان ،سعیده پیری ،شیرین حسنوند ،فرزاد ابراهیم زاده .بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مهر ماه  0611در مورد بیماری ایدز و عوامل پرخطر در انتقال این بیماری .سومین کنگره
سراسری رفتارهای پرخطر  01 ،لغایت  91اسفند  ،0611یزد ،صص.093-097 :

فرزاد ابراهیم زاده ،جواد ناصریان ،سقراط فقیه زاده ،محمد مهدی اصالنی .استفاده از تحلیل داده های فضایی در همه گیر
شناسی جغرافیایی بیماری های اسهالی منتقله از طریق غذا در استان های مازندران و گلستان .هفتمین کنفرانس آمار ایران ،
دانشگاه عالمه طباطبایی 9 ،لغایت  8شهریور  ، 0616تهران ،ص.7:
مهدی محسنی  ،بهرام دلفان ،طاهره طوالبی ،فرزاد ابراهیم زاده .بررسی شیوع تزریق پنی سیلین توسط دانشجویان در خوابگاه
های دانشگاه علوم پزشکی لرستان .چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی ،خرم آباد 97-92 ،اردیبهشت
 ،0620ص.32 :
غالمرضا بابایی روچی ،فرزاد ابراهیم زاده ،طاهره معصومی .بکارگیری تحلیل بقاء در بررسی ارتباط زمان آغاز شیردهی با
عوامل مرتبط با مادر و نوزاد .سومین سمینار و چهارمین مسابقه دانشجویی آمار ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ص.61:
بهروز محمدی ،حشمت اله حیدری ،فرزاد ابراهیم زاده ،محمد نوریان دهنو .میزان شیوع رفتارهای پرخطر دانشجویان .پنجمین
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 99،و  96اردیبهشت،0612دانشگاه شاهد،تهران(،موجود در لوح فشرده).
بهروز محمدی ،حشمت اله حیدری ،فرزاد ابراهیم زاده .میزان شیوع رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 .0611اولین همایش سراسری جوان سالم سرمایه ملی 91 ،و  92بهمن ماه  ،0611دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ص:
(موجود در لوح فشرده کنگره).
شیرزاد فالحي ،ابراهیم بادپروا ،حسین نهروانیان ،علي چگني شرفي ،فرزاد ابراهیم زاده .بررسی مقایسه ای شیوع انگل هاي
گوارشي در بیماران  HIVمثبت و ایدزي شهرستان خرم آباد .دومین همایش آزمایشگاه و بالین 96 ،الی  98اردیبهشت . 0617
شیرزاد فالحي ،ابراهیم بادپروا ،حسین نهروانیان ،علي چگني شرفي ،فرزاد ابراهیم زاده .بررسی میزان شیوع انگل هاي
گوارشي در بیماران  HIVمثبت و ایدزي شهرستان خرم آباد در سال  .16ششمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل
شناسی و بیماریهای انگلی  7الی  2خرداد ماه  ،0617کرج  ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی  ،ص.616 :
Badparva E, Aminizade H, Falahi SH , Mohammadi M, Ebrahimzadeh F. Prevalence of enterobios
vermicolaris in primary schools of cottage regions of koohdasht town of lorestan province 20072008. The 3rd Iranian congress of clinical microbiology , 6-8 october 2009 , p: 224.
Fallahi SH, Ebrahimzadeh F, Pournia Y. Distribution of intestinal parasites among students taking
practical parasitology courses and its comparison with control groups in lorestan university of
medical sciences, west of iran, 2008. The 3rd Iranian congress of clinical microbiology , 6-8 october
2009 , p: 213.

ج -مشارکت در طرحهای تحقیقاتی
 2 مورد به عنوان مجری طرح  -دهها مورد به عنوان همکار اصلی طرح

د -مشارکت در پایان نامه ها
 دهها مورد به عنوان مشاور آماری پایان نامه های دانشجویان پزشکی  ،کارشناسی ارشد بهداشت محیط و کارشناسی
ارشد پرستاری – مراقبت های ویژه

 -11سوابق شغلی  -اجرایی:
الف -سوابق شغلی

 مربی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آبان ماه  0618تا کنون
 مدیر گروه بهداشت عمومی از سال  0621تا 0629
 استاد نمونه دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 13-17

ب -سابقه عضویت در کمیته ها و شوراها
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای کمیته پژوهش در آموزش (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت و تغذیه(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)
 عضو کمیته ارتقای دانشکده پزشکی
 مسؤول تهیه بانک اطالعاتی دانشکده پزشکی

 عضو کمیته آمار و متدولوژی دانشگاه

ج -همکاری در برگزاری همایشهای داخلی:
 داور اولین کنگره سراسری علمی پژوهشی دانشجویی کمیته های تحقیقات همکار منطقه ای – شبکه غرب – خرم آباد

 عضو کمیته علمی کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی – خرم آباد
 عضو کمیته علمی دومین کنگره سراسری جامعه سالم – خرم آباد

د -شرکت در کارگاههای آموزشی:
 روش تحقیق در علوم بالینی

 آشنایی با کارآزمایی های بالینی
 مقاله نویسی ( 9مورد)
 اخالق در پژوهش
End Note 
 نرم افزار مدیریت مراجع zotero
 آشنایی با بانک های اطالعاتی ( 6مورد)
 آشنایی با پردازش اینترنتی و ابزارهای کاربردی تحت وب
 روشها و مهارتهای نوین تدریس
 برنامه ریزی درسی و تهیه طرح درس
 مهارت مشاوره با دانشجو
 ارزشیابی دانشجو( 9مورد)
 دانش پژوهی آموزشی
 9( E-learning مورد)
9 ( Power point مورد)
 برنامه ریزی استراتژیک
 آشنایی مقدماتی با طب سنتی
 خالقیت و نوآوری
 معرفت افزایی( 6مورد)

