
 بسمه تعالی

 «آموزشی، پژوهشی و اجرایی فرزاد ابراهیم زاده تحصیلی، سوابق »

 سوابق تحصیلی:مشخصات فردی و  -1

  تهران 0631متولد 

 ( با معدل 10تا تیر 77بهمن از کارشناسی آمار از دانشگاه تبریز )10/03 

 63/07( با معدل  18تا اردیبهشت  10مهر از ) کارشناسی ارشد آمار زیستی از دانشگاه تربیت مدرس 

  تا کنون( 29دانشجوی دکترای آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس) از مهر ماه 

  (تا کنون 18از آبان ماه )عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 

 13366812276: شماره تلفن ثابت      12036308736:شماره تلفن همراه

 farzadebrahimzadeh2012@gmail.com  :آدرس پست الکترونیک

 سوابق آموزشی: -2

 تدریس واحدهای آموزشی –الف 

 تا کنون به شرح ذیل: 44واحد عملی در دانشکده های مختلف از سال  5/33واحد نظری و  141تدریس 

  تا کنون 18پیراپزشکی از سال واحد عملی در دانشکده  6/8واحد نظری و  80تدریس 

  تا کنون 18دانشکده بهداشت و تغذیه از سال واحد عملی در  6/91واحد نظری و  6/63تدریس 

  تا کنون 18واحد نظری در دانشکده پزشکی از سال  90تدریس 

  تا کنون 18از سال  در دانشکده پرستاری و مامایی واحد عملی 6/1واحد نظری و  6/97تدریس 

 تدریس در کارگاههای آموزشی -ب

 2  آشنایی با نرم افزار سخنرانی در کارگاههای مورد  spss 

 99 مورد سخنرانی در کارگاههای روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته 

 

 

 

 

 

 



 سوابق پژوهشی: -3

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی -الف

  الت علمی پژوهشی:در مجبه زبان فارسی چاپ شده  مقاالت 

 

بررسی عوامل مؤثر بر روند رشد قد و . *فرزاد ابراهیم زادهمهدی،  صفریعزت اله،  فاضلی مقدموهابی نسیم، زایری فرید، 

 .14-25(: 9)44؛ 4931. مجله اپیدمیولوژی ایران. ایبندی حاشیهآباد: کاربرد مدلدو سال شهر خرم وزن کودکان زیر

. مهدی صفری جواد، ناصریان اله، عزت مقدم فاضلی نسیم، وهابی عبدالکریم، شادمهر ابراهیم، زاده حاجی فرزاد، زاده ابراهیم 

 علوم دانشگاه مجله. آبادخرم شهر سال 5 از کمتر کودکان وزن و قد رشد بر موثر عوامل برخی بررسی در ایحاشیه مدل کاربرد

    .41-4(: 41)41 ؛4931. اراک پزشکی

مقایسه شبكه هاي عصبي مصنوعي، . حسیني آغافاطمه، بختیار كتایون، آذربر علي، وهابي نسیم، زایري فرید، هیم زاده فرزادابرا 

. وجستیك در پیش بیني بارداري ناخواسته در مادران مولتي پار شهر خرم آباددرخت تصمیم، تحلیل تشخیصي و رگرسیون ل

  .21-19(: 441)55؛ 4931دانشور پزشکی. 

بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم   .مردانی مهناز  ،ناصریان جواد  ،قربانی مهرزاد  ،ابراهیم زاده فرزاد

 .41-51 (:1)41؛ 4931. یافته. پزشکی لرستان

بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم . الماسی افشین  ،قربانی مهرزاد  ،جواد ناصریان  ،ابراهیم زاده فرزاد 

   .51-14 (:4)41؛ 4932. یافته. پزشکی لرستان و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی ایشان

 های شاخص با مرتبط عوامل بررسی. *زاده ابراهیم فرزاد فرزاد، آرا فرزین کبری، کرمی فیروزه، غضنفری شیما، هاشمی

 بالینی مجله. آباد خرم شهر های بیمارستان غیراورژانس و اورژانس های بخش در شاغل پرستاران روان سالمت بر کار محیط

 .11-21(: 9)1 ؛4931. مامایی و پرستاری

اثربخشی آموزش . فرزاد ابراهیم زاده  رسول، کاویان نژاد  تورج، جویباریاحمدی  اعظم، شریفی فوزیه، حاتمی افشین، الماسی

؛ 4932. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول

54(5 :)91-15. 

مقایسه تاثیر دو داروي موضعي پیروكسیكام و امال بر شدت درد . ابراهیم زاده فرزاد، هادیان بابك، ملکشاهي فریده، محسني مهدي

 .413-411(: 1)41؛ 4939. یافته. ناشي از كانوالسیون فیستول در بیماران همودیالیزي

بزرگساالن شهر  ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیك در. فالح عاطفه، میرزازاده انیس، ابراهیم زاده فرزاد، فالحي ابراهیم

 .14-21(: 9)41؛ 4939. یافته. خرم آباد

الگوي غذایي سنتي و خطر ابتال به . خلخالي راد امیرحسین، عنبري خاطره، ابراهیم زاده فرزاد، روستا سجاد، فالحي ابراهیم

 .411-422(: 5)1؛ 4935. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران. سندرم متابولیك: مطالعه خرم آباد

بررسی ارتباط بین نمرات آزمون جامع  .پویان رضاپورپروانه،  احمدی فرزاد، ابراهیم زاده ،صادق رضاپور، مهناز مردانی 

. فصلنامه 4911لغایت  4911علوم پایه دانشجویان پزشکی با نمره ارزشیابی اساتید علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 

 .11-91(: 5)1  ؛4935آموزش پزشکی و توسعه. 

شیوع سندروم متابولیک در . علی محمدی مریم، باالور سعید ،بابا هوشنگ، ابراهیم زاده فرزاد، رفیعی عزت اله ،مردانی مهناز

 .352-341 (:1)21؛ 4939. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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بررسی تغییرات وزن،   .سعیده حاجیعلی ،سجاد روستا ،علی فرهادی ،فرزاد ابراهیم زاده ،امیر حسین خلخالی راد ،مهناز مردانی 

( دانشجویان دانشگاه علوم 31-34یمسال اول سال تحصیلی )سطح سرمی قند خون ناشتا و استرس در دوره ی امتحانات پایان ترم ن

 .2-54 (:9)41؛ 4939. یافته. پزشکی لرستان

ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیک در بزرگساالن شهر  .فالح عاطفه میرزازاده انیس، ابراهیم زاده فرزاد، فالحی ابراهیم،

 .21-14 (:9)41؛ 4939. یافته. خرم آباد

فرهنگ ساالروند شهین، موید کاظمی علیرضا، بحری نرجس، دالوند پیام، مقیمیان مریم، محمودی غفار علی، ابراهیم زاده فرزاد. 

 .11-21(: 9)1؛ 4931ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی. فصلنامه مدیریت پرستاری. 

بررسي ارتباط غلظت ریزگردها و  .بهروز حمزهقدرت ا...،  شمس خرم آبادي، فرزاد ابراهیم زاده، علیرضا اجرایي، حاتم گودیني

؛ 4935. ماهنامه علوم پزشكي كرمانشاه. 4931بار مراجعه بیماران تنفسي و قلبي به بیمارستان هاي شهركرمانشاه در سال 

41(1) :111-115 .  

مقایسه تاثیر تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و  .، ابراهیم زاده فرزادرضا، خانکه حمیدطاهره، طوالبی محمدآدینه وند 

-21 (:1)5؛ 4934. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد .ری در بخش مراقبت های ویژهپرستاران بر سطح هوشیاری بیماران بست

11 . 

بررسی فراوانی ماکروزومی و علت های آن در نوزادان  .، ابراهیم زاده فرزاداعظم، محسن زاده خدیجه، کاظمی مهنازمردانی 

 . 21-11(: 1)1؛ 4934. صی اپیدمیولوژی ایرانمجله تخص .متولد شده در بیمارستان عسلی خرم آباد

بررسی سطح سرمی آنتی بادی های  .، غدیری محمد مهدیفرزاد، ابراهیم زاده مهناز، مردانی بابک، بهاروند حسنحسین زادگان 

IgG و IgMعوامل خطر در بیماران مشکوک به ایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی  علیه کالمیدیا پنومونیه و سایر

 .44-9 (:5)44؛ 4911 .فصلنامه یافته .ی خرم آبادشهید مدن

ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز اموزشی درمانی  .، ابراهیم زاده فرزادفاطمه، سیفی مهنازمردانی 

 . 2-45 (:4)42؛ 4935. فصلنامه یافته .شهدای عشایر خرم آباد در حین بستری و ترخیص

 كاهش رشد قد و وزن در شیر خواران عوامل مرتبط با .فرزادابراهیم زاده ، شكوفه، احمدي پور مهنازداني ، مراعظممحسن زاده 

 .14-13 (:2)41؛ 4934. فصلنامه یافته .سال شهرستان الشتر لرستان 5زیر 

 

بررسي میزان ناتواني هاي  .ماه رخ  ، رضایيسمیرا، یادگاري فرزاد، ابراهیم زاده حاتم، زبر دست محمدزیبایي ، پرویزبهرامي 
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 مشارکت در طرحهای تحقیقاتی -ج

 2  مورد به عنوان همکار اصلی طرح دهها -مورد به عنوان مجری طرح 

 

 مشارکت در پایان نامه ها -د

 کارشناسی ارشد بهداشت محیط و کارشناسی ی دانشجویان پزشکیمورد به عنوان مشاور آماری پایان نامه ها دهها ، 

 مراقبت های ویژه –ارشد پرستاری 

 اجرایی: -سوابق شغلی  -11

 سوابق شغلی -الف



  تا کنون 0618مربی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آبان ماه  

  0629تا  0621مدیر گروه بهداشت عمومی از سال 

  13-17استاد نمونه دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 

 

 عضویت در کمیته ها و شوراهاسابقه  -ب

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان( عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی( 

  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان(عوامل اجتماعی موثر بر سالمت عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات( 

 دانشجویی )دانشگاه علوم پزشکی لرستان( عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات 

 )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 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان(تغذیه عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت و( 

 )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 

 

 همکاری در برگزاری همایشهای داخلی: -ج

  خرم آباد – شبکه غرب –اولین کنگره سراسری علمی پژوهشی دانشجویی کمیته های تحقیقات همکار منطقه ای داور 

 ادخرم آب – عضو کمیته علمی کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی 

  خرم آباد  –عضو کمیته علمی دومین کنگره سراسری جامعه سالم 

 

 

 

 شرکت در کارگاههای آموزشی: -د

 م بالینیروش تحقیق در علو 



 آشنایی با کارآزمایی های بالینی 

 ( 9مقاله نویسی )مورد 

 اخالق در پژوهش 

 End Note 

  نرم افزار مدیریت مراجعzotero 

 ( 6آشنایی با بانک های اطالعاتی )مورد 

 آشنایی با پردازش اینترنتی و ابزارهای کاربردی تحت وب 

 روشها و مهارتهای نوین تدریس 

  طرح درسبرنامه ریزی درسی و تهیه 

 مهارت مشاوره با دانشجو 

 (9ارزشیابی دانشجو )مورد 

 دانش پژوهی آموزشی 

 E-learning (9 )مورد 

 Power point  (9)مورد 

 برنامه ریزی استراتژیک 

 آشنایی مقدماتی با طب سنتی 

 خالقیت و نوآوری 

 (6معرفت افزایی )مورد 

 


