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 توانبخشی در سالمندان 

 

 

 سوابق آموزشی

 :در دانشکاه تدریس واحد های نظری 

– ارشد/ مقطع کارشناسی -کاردرمانی/دانشجویان فیزیوتراپی: تدریس بیماری های داخلی  -1

  1711از سال 

از سال  – ارشد/ مقطع کارشناسی -کاردرمانی/دانشجویان فیزیوتراپی:  تدریس روماتولوژی  -2

1711  

  1731از سال  - سالمندی    MPHدانشجویان  : فیزیولوژی سالمندی  تدریس -7

از  – سالمندی   MPHدانشجویان  :  تدریس اپیدمیولوژی بیماری های شایع دوران سالمندی  -4

  1731سال 

   1731از سال  – دانشجویان کاردرمانی: تدریس آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک  -5

  1731از سال  –دانشجویان ارشد آمار زیستی : تدریس کلیات پزشکی  -6

   .Ph.Dدانشجویان : وفیزیولوژیک در دوران سالمندی   تدریس تغییرات  بیولوژیک و  -1

    1731از سال  –سالمندشناسی 

 .Ph.Dدانشجویان :  سندرم های شایع در دوران سالمندی آشنایی با طب سالمندی و  تدریس  -3

    1731از سال  – سالمندشناسی  

از سال    .Ph.Dو  سالمندی   MPHدانشجویان   : تدریس اصول پیشگیری و سالمندی سالم  -1

1711  

از سال    .Ph.Dو  سالمندی   MPHدانشجویان   : تدریس مفاهیم و مبانی سالمند شناسی  -11

1712  

  

 : آموزش های درون بخشی 

 : ژورنال کالب ها 

 

 11/8/77تاريخ  –گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه  –مشکالت عضالنی ، استخوانی در سالمندان  -1

 4/9/81تاريخ  –گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه  –استئوپروز و دانسيتومتری  -2

 81اسفند  –گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه  –" سقوط در سالمندان "  -3

  1/2/82تاريخ  –گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه  –" درمان های جديد پوکی استخوان "  -4

   7/3/84تاريخ  –گروه آموزشی علوم بالينی دانشکاه  –" آرتروز در سالمندان "  -5

    21/11/89 تاريخ –آموزشی علوم بالينی دانشکاه گروه  -" تازه های درمان در دمانس"  -1

       21/11/1391 -گروه بالينی   –" ايين نامه جديد ارتقائ اعضای هيات علمی "  -7

 



 

 

 

 

 : آموزش در جامعه 

 : تدریس در برنامه های آموزش مداوم 

 

 دفتر آموزش و بازآموزی دانشگاه  -در دوره آموزشی کاردرمانگران شاغل در مراکز سالمندی" بيماری های جسمی ناشی از سالمندی "   -1       -1

 11/9/77تا    7/9/77تاريخ    -بهزيستی و توانبخشی  علوم                      -2

 دانشگاه  -با امتياز باز آموزی -مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمندان دوره آموزشی کوتاه –" تغييرات طبيعی جسمانی با افزايش سن "  -2    " -3

   5/11/81تاريخ  –بهزيستی و توانبخشی   علوم                      -4

  -با امتياز باز آموزی -دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمندان –" مشکالت راه رفتن و زمين خوردن در سالمندان "  -7      -5

 12/11/81تاريخ  –دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی                      -1

 دانشگاه  -با امتياز باز آموزی -دت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمنداندوره آموزشی کوتاه م –" آرتريت و استئو آرتريت در سالمندان "  -4 

 15/12/81تاريخ  –علوم بهزيستی و توانبخشی                 

- با امتياز باز آموزی -دوره  آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمندان –" سقوط و سندرم پس از سقوط در سالمندان "  -5 

 17/2/82تاريخ  –دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی                 

 دفتر آموزش ضمن خدمت و باز آموزي دانشگاه –دوره آموزشي بهداشت و تغذيه سالمندان –تغييرات فيزيولوژيك در دوران سالمندي  "-6  6 -7

    17/4/82-علوم بهزيستي                    -8

 دانشگاه علوم بهزيستی و  -با امتياز باز آموزی -دوره آموزش بهداشت و سالمت سالمندان  –" تغييرات فيزيولوژيك در دوران سالمندي" -7                 

  5/3/84تاريخ  –توانبخشی                           -8

  -با امتياز باز آموزی -دت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمنداندوره آموزشی کوتاه م –" مشکالت راه رفتن و زمين خوردن در سالمندان "-8                  

   1/3/84تاريخ   –دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی                          -9

 دانشگاه  -با امتياز باز آموزی -دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمندان –" آرتريت و استئو آرتريت در سالمندان " -9                 

   1/5/84تاريخ   –علوم بهزيستی و توانبخشی                          -11

 دانشگاه  -با امتياز باز آموزی -دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمندان -–"  اختالالت آب و الكتروليت در سالمندان "-11   

    3/1/84تاريخ   –علوم بهزيستی و توانبخشی                  

   –مركز همايشهاي رازي –سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران –مندي دوره مدون طب سال" معاينات دوره اي در سالمندان" -11                  

11-                          27/3/85    

 مركز تحقيقات سالمندي" ني طب سالمندي و سالمند شناسي مبا"دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي  -"كليات و تعاريف در طب سالمندي "   -12 -

    27/11/85-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                 -

    –مركز همايشهاي رازي –سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران –دوره مدون طب سالمندي " معاينات دوره اي در سالمندان"--13

                    15/12/85   

 مركز تحقيقات سالمندي"الت جسمي شايع دوران سالمندي  اختال"كوتاه مدت حرفه اي دوره آموزشي  -" تغييرات فيزيولوژيك دوران سالمندي "-14    

  23/12/85-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                      

 قات سالمنديمركز تحقي" ريت خدمات بهداشتي سالمندان   مدي"دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي " كار تيمي در خدمات بهداشتي سالمندان "  -15

     28/2/81-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي                     

    25/7/81 –دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي –برنامه مدون طب و بهداشت سالمندان –در طب سالمندي " ارزيابي جامع سالمند "-11

 

 -24/11/81دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   -برنامه مدون  آموزش مداوم –" طب و بهداشت سالمندان "--17

 

   –سالن همايش های رازی  –سازمان نظام پزشکی  -درمانهای دارويی کنترل درد در سالمندان  –" دوره مدون طب و بهداشت سالمندان "-18

                    2/4/88    

   21/3/89 -دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی–تغييرات فيزيولوژيک سالمندی  -(".ويژه پزشکان عمومی ) پوزيوم طب سالمندان سم" -19

 

 

 



 

 

 

 

 کارگاه های اموزشی 

   : تدریس در کارگاه ها و دوره های آموزشی 

 

 آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم بهزيستی و  -در دوره آموزشی مديران  مراکزخصوصی سالمندی" تفاوت سالمند بيمار و سالمند سالم  -1"  -9

 8/4/1379تاريخ   -توانبخشی                      -11

  –وزارت بهداشت و درمان  –نواده دفتر سالمت خا  -کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی  –" بحث تشنگی در سالمندان  -2" -11

 27/3/82تاريخ                        -12

   -وزارت بهداشت و درمان  –دفتر سالمت خانواده   -کارگاه آموزشی شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی " بحث تشنگی در سالمندان  -3"  -13

  8/4/82تاريخ                          -14

 28/11/83 -معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران –كارگاه آموزشي شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي –روز و سقوط آرت -4    -15

11-  

  29/3/85 –مركز همايش هاي رازي داشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران معاونت به–كارگاه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي " سالمندي سالم  -5" -4

5-   

 معاونت بهداشتي -اراك  –مركز بهداشت  استان مركزي  -كارگاه آموزشي طب و بهداشت سالمندان"ادلي در سالمندان رزيابي اختالالت تع -1ا" -1

  31/3/85-دانشگاه علوم پزشكي اراك                      -7

   1/12/85 –ان دفتر امور سالمند–سازمان بهزيستي كل كشور  –دوره آموزشي كاربردي مراقبين سالمند "مراقبت از سالمند  -7" -8

9-  

  –دفتر سالمت خانواده و جمعيت –معاونت سالمت وزارت بهداشت –كارگاه مهارت آموزي مراقبتهاي ادغام يافته سالمند " سقوط و عدم تعادل  -8" -11

11-                   11/2/81   

  –دفتر سالمت خانواده و جمعيت –معاونت سالمت وزارت بهداشت –كارگاه مهارت آموزي مراقبتهاي ادغام يافته سالمند " سقوط و عدم تعادل  -9" -12

13-                 211/3/81    

   11/4/88  -اداره سالمت سالمندان –معاونت سالمت وزارت بهداشت " کارگاه مراقبتهای ادغام يافته جامع سالمندی  -11" -14

15-    

   24/4/88 -اداره سالمت سالمندان –معاونت سالمت وزارت بهداشت " کارگاه مراقبتهای ادغام يافته جامع سالمندی  -11" -11

17-    

    7/5/88 –اداره سالمت سالمندان –معاونت سالمت وزارت بهداشت " کارگاه مراقبتهای ادغام يافته جامع سالمندی  -12"  -18

19-   

     5/88/ 28 –اداره سالمت سالمندان –معاونت سالمت وزارت بهداشت " ادغام يافته جامع سالمندی کارگاه مراقبتهای  -13" -21

 

با  – 1391در سال  –در تدريس مديريت سرپايی بيماری های شايع سالمندان در ايران  –برنامه آموزشی توانمند سازی پزشکان خانواده  -14

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ درمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی استفاده از سيستم کمک آموزشی الکترونيکی 

  1393 –مرکز بهداشت جنوب  –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه مراقبتهای ادغام يافته جامع سالمندی -15

   1394–مرکز بهداشت جنوب  –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -کارگاه مراقبتهای ادغام يافته جامع سالمندی   -11 

 

 

 : استاد راهنما ، مشاور ، داور  پایان نامه های دانشجویی 

 

 

 : استاد راهنما 

 بررسی ميزان تغييرات چربيهای خون در سالمندان تهرانی و ) –دکتر فريبرز هاشمی  –استاد راهنمای پايان نامه دکتری طب عمومی  -1         -1

   1381سال تحصيلی   -( آن با معيارهای جهانی  مقايسه                               -2

    



 

 

 بررسي ناثير مداخالت كاردرماني مراجع مدار بر )" استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كاردرماني خانم مرجان قوامی    -2        -3

      15/2/88"   (د مبتال به سكته مغزي در فعاليتهاي خود مراقبتيرضايتمندي و عملكرد افرا                           

 

  1387بررسی علل مرگ و مير در جانبازان ميانسال و سالمند ايرانی در سال ) سالمندی دکترامير کريمی   MPHاستاد راهنمای  پايان نامه  -3         -4

     21/7/89 –( و مقايسه آن با علل مرگ و مير در کشور                                -5

 

 بررسی مقايسه ای کيفيت زندگی سالمندان شهری و روستايی مراجعه ) –خانم دکتر زهرا حاجی هاشمی    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -4         -1

   17/12/89 –(  1389کننده سرپايی به درمانگاه داخلی بيمارستان امام سجاد ع شهرستان شهريار تهران سال                          

  

 

 بررسی وضعيت مرگ ومير ناشی از تصادفات رانندگی ) –سالمندی آقای دکتر محمد رضا قدير زاده    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -5 

   2/3/1391  -(  1387-1385در سالمندان ايرانی طی  سالهای                             -7

           

 بررسی هزينه های درمان سالمندان تحت پوشش سازمان بيمه ) علی شجاعی با عنوان  سالمندی آقای   MPHاستاد راهنمای  پايان نامه     -1 

   18/3/1391. (  1387-1381خدمات درمانی استان تهران                           

 بررسی تاثير رژيم غذايی ويژه در درمان پرفشاری) سالمندی آقای دکتر امير رضا عرفا  با عنوان    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -7

  11/5/1391 –. (سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه اختياريه و رئوف تهران خون                      

8-           

 بررسی شيوع پلی فارماسی و عوامل مرتبط ) سالمندی آقای دکترحميد رضا  ياوری رامشه  با عنوان    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -8     -9

  2/1/1391( . مقيم آسايشگاه  خيريه کهريزک  در سالمندان با آن                       

   

 الگوی مصرف دارو در سالمندان تحت پوشش ) سالمندی آقای دکتر خليل نو کهن اهوازی  با عنوان    MPHستاد راهنمای  پايان نامه  ا-9 

   3/7/1391. (    1388سازمان تامين اجتماعی در سال                       

 

 صدا و ماری های شايع در کارکنان سالمند بيارتباط عوامل دموگرافيک با )    -خانم دکترزهرا روشنی     MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -11     -11

    3/11/1391( . سيمای مرکز تهران                         

 
         

  مرور سيستماتيک و متا آناليز ارتباط بين مصرف : ) سالمندی آقای دکتراحسان مديريان  با عنوان    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -11

    7/11/1391 –( کافئين و پوکی استخوان در ميانسالی و سالمندی                        

 

 بررسی ويژگی های روانسنجی شاخص خطر زمين : ) با عنوان –سالمندی آقای دکتر رضا اميدی    MPHاستاد راهنمای  پايان نامه   -12 

   27/11/1391 -. (  نی آن در سالمندان تهرادرت پيش بينی ايزی کر  و ق خوردن                          

  21/4/1391 –استاد راهنمای آموزشی دوره  سوم ، دانشجويان دکترای سالمند شناسی -13                 

12-  

 بررسی مقايسه ای عوامل خطر زمين خوردن سالمندان با ) سالمندی خانم دکتر سکينه شيخ با عنوان   MPHاستاد راهنمای پايان نامه  -14 

  17/8/1391-( . سابقه سقوط ساکن شهر و روستا در شهرستان زابل                             

 بررسی تاثير بسته خدمات سالمت سالمندی مرکز جامع ) سالمندی آقای دکتر احمد ابويی با عنوان   MPHاستاد راهنمای پايان نامه -15

   1/11/1391 -( 1391سالمندان نشاط يزد بر روی کيفيت زندگی و فعاليت های روزمره زندگی سالمندان مراجعه کننده در سال                     

 بررسی پايايی و روايی ازمون ساعت) سالمندی خانم دکترمعصومه صادقی پور رودسری با عنوان   MPHاستاد راهنمای پايان نامه   -11

  11/12/1391( .  1391 –در سالمندان تهران                       

 درمان پرفشاری  بررسی تاثير رژيم غذايی ويژه در) سالمندی آقای دکتر امير رضا عرفا با عنوان   MPHاستاد راهنمای  پايان نامه  -17

   15/5/92( . خون در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه اختياريه و رئوف تهران                     

 مراقبت از خود در سالمندان بررسی رفتارهای ) سالمندشناسی خانم زهره ترقی با عنوان    .Ph.D  استاد راهنمای پايان نامه دکترای  - 18 

    28/5/1392( .  دچار نارسايی قلبی مزمن و عوامل پيش گويی کننده آن                     

 تبيين فرايند زمين خوردن و  ) سالمندشناسی خانم دکتر شهرزاد حبيبی قهفرخی با عنوان    .Ph.D  استاد راهنمای پايان نامه دکترای    - 19 

   29/5/1392( .  زمين خوردن در سالمندان يک جاکعه ايرانی طراحی مدل پيشگيری از                            



 

 

 بومی سازی و ارزيابی  پايايی و روايی نسخه فارسی پرسشنامه ) سالمندی خانم دکتر نيتا شفا با عنوان   MPHاستاد راهنمای پايان نامه -21   

   7/11/1392( . در افراد سالمند فارسی زبان ايرانی    PARK-Q آمادگی فعاليت فيزيکی                            

 بررسی داروهای مصرفی در سالمندان ساکن در آسايشگاه) دکتر شهريار محمدی سيالبی با عنوان سالمندی   MPHاستاد راهنمای پايان نامه  -21

   beer    . )11/11/1392با معيار و تطابق آن  1391های سالمندان شهرستان قزوين در سال                            

 بررسی کيفيت زندگی وابسته به سالمت دهان و دندان ) اقای دکتر علی خوانين زاده با عنوان سالمندی   MPHاستاد راهنمای پايان نامه   -22

   19/12/1392(.  1391در سال   GOHAIسالمندان مقيم آسايشگاه کهريزک با شاخص                            

 بررسی ميزان شيوع پوکی استخوان و نواحی در گير) اقای دکتر امير محسن مرتضوی با عنوان سالمندی   MPHاستاد راهنمای پايان نامه   -23

 يت زندگی و سالمت بيمارستان آن و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در سالمندان مراجعه کننده به کلينيک کنترل کيف                        

    24/2/1393( .  92-91خاتم االنبيا در سال                        

 بررسی روايی و پايايی پرسشنامه بين المللی فعاليت فيزيکی) اقای دکترفرحيد شيرازيان با عنوان سالمندی   MPHاستاد راهنمای پايان نامه   -24 

      24/2/1393( .  در سالمندان ايرانی                          

 بررسی هزينه های درمانی غير ضرور سالمندان مبتال) اقای دکتر رضا نيکوکار با عنوان سالمندی   ارشد MPHاستاد راهنمای پايان نامه  - -25

     18/1/1393( . سکته مغزی در بخش مراقبت های حاد بيمارستان شهيد دکتر فياض بخش تهران به                          

  : تبيين مفهوم رضايتمندی از زندگی در سالمندان ايرانی ) استاد راهنمای پايان نامه دکترای سالمندشناسی  خانم دکتر منيژه مقدم با عنوان  -21

  4/8/1393( . پژوهش تلفيقی                        

  مقايسه علل مرگ و مير سالمندان و ميانساالن ايرانی) اقای دکترابوالفضل محمدی با عنوان سالمندی   MPH ارشد  استاد راهنمای پايان نامه  -27

    11/9/1393( .   1389در سال                         

  بررسی شيوع بيماری های قلبی عروقی و عوامل ) اقای دکتر محسن سلمان نژاد با عنوان سالمندی   MPH ارشد  استاد راهنمای پايان نامه  -28

       25/1/94( .   1391سال –سال  11مرتبط بر اساس امتياز بندی فرامينگهام  در ايران در افراد باالی                       

 بررسی تعويض مفصل زانو بر کيفيت زندگی سالمندان مبتال) حسين ابن علی با عنوان اقای محمد سالمندی   ارشد  استاد راهنمای پايان نامه  -29

   1/7/1394( . به استئوارتريت زانو                         

بررسی توانايی کار بر اساس شاخص توانايی کاردر از کار افتادگان ميانسال و سالمند بيمه تامين اجتماعی استان خراسان شمالی -31  
 

بررسی تاثير آرام سازی فک بر اضطراب و کيفيت خواب بيماران مبتال به انفارکتوس ميوکارد بستری در مراکز آموزشی  -31
  1393درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 

 
نو در سالمندانبررسی تاثير روغن موضعی ناخنک در مقايسه با ژل ديکلوفناک بر عالئم بالينی استئوآرتريت اوليه زا -32  

 
فراوانی مشکالت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهرداری تهران -33  

 
1394بررسی ناتوانی در سالمندان بازنشسته شهرداری تهران در سال  -34  

 

11-       

 : استاد مشاور 

 Berg Balance Scale بررسی و مقايسه سه روش ارزيابی) –آزادی آقای فتح هللا   -استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد فيزيوتراپی  .1

, CTSIB ,  Tinetti Scale ,     1381سال تحصيلی  -(در پيش بينی خطر زمين خوردن سالمندان آسايشگاهی  

بر كاهش نشانه هاي اثر بخشي درمان هاي خاطره پردازي انسجامي و ابزاري " ارشد مشاوره  آقای حسن کريمی  استاد مشاور پايان نامه .2

   17/1/87 –" افسردگي سالمندان ساكن كهريزك  

بررسي ميزان مشاركت اجتماعي سالمندان مراجعه كننده به "ارشد مددکاری اجتماعی  خانم اعظم انتظاری تطفی  استاد مشاور پايان نامه  .3

   1/5/87 -"   1387سال –فرهنگسراي سالمندان 

حركتي  -بررسي مقايسه اي شكاف كيفيت در خدمات توانبخشي حسي" اسي ارشد رشته مديريت توانبخشي استاد مشاور  پايان نامه كارشن .4

     2/9/88(  با استفاده از الگوي سروكوال ) سال در مراكز دولتي و غير دولتي شهر تهران  14افراد كم توان باالي 

ررسی اپيدميولوژيک ريسک فاکتورهای دليريوم در سالمندان بستری در ب) سالمندی دکتر سعيد ابن سعيدی    MPHاستاد مشاور پايان نامه  .5

   11/3/89-( بيمارستان نفت اهواز 

بررسی رابطه  يکپارچگی اجتماعی و کيفيت زندگی مرتبط با سالمت ) استاد مشاور پايان نامه ارشد رفاه اجتماعی آقای مجتبی لعل آهنگر  .1

    28/1/89 –(  1389در بين سالمندان شهرستان سبزوار در سال 

تجزيه و تحليل  ):با عنوان . دانشجوی مقطع دکتری رشته فيزيوتراپی -آقای فرهاد آزادی -  PhDاستاد مشاور پايان نامه دکتری  .7

  3/11/1391(. نسيستماتيکی يکسری فعاليت های ايستا و پويا در جوانان سالم و سالمندان با و بدون سلبقه زمين خورد

 :دانشجوی مقطع  دکتری رشته مديريت خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان –خانم ليال والی  -    PhDايان نامه دکتری  استاد مشاور پ .8



 

 

   تعيين ميزان و عوامل موثر بر تجويز نامناسب دارو در سالمندان بستری در بيمارستان های اموزشی و غير آموزشی تحت پوشش )  

     21/11/1391 –( .  1387 دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

 بررسی روش های پيشگيری و درمان اختالالت حاقظه و ) سالمندی دکتر محمد حسن آزما با عنوان   MPHاستاد مشاور پايان نامه  .9                 -13

      27/7/1392(.  مطالعه مروری  –شناخت در طب ينتی ايران 

 بررسی ميزان فعاليت های روزمره زندگی در) عليرضا توکلی مهرجردی  با عنوان  سالمندی دکتر  MPHاستاد مشاور پايان نامه .11      

   8/8/1392( .  جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی و رابطه آن با افزايش سن             

 بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی مقياس ارزيابی شناخت ) فاطمه قادری با عنوان دکترخانم سالمندی   MPHاستاد مشاور پايان نامه . 11      

      GPCOG   . )17/9/1392  -توسط پزشکان عمومی 

 بررسی علل مرگ و مير در جانبازان ميانسال و سالمند ايرانی در ) امير کريمی  با عنوان  سالمندی دکتر  MPHاستاد مشاور پايان نامه . 12      

     21/11/1392( .   و مقايسه آن با علل مرگ و مير در کشور  1387سال              

 روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه معلوليت شنوايی در ) مرتضی جابری  با عنوان  سالمندی دکتر  MPHاستاد مشاور پايان نامه . 13       

      25/11/1392( .  سالمندان ايرانی              

 بررسی مشارکت اجتماعی سالمندان دارای وسايل کمک ) ارشد کار درمانی آقای کريم ايوبی آواز با عنوان استاد مشاور پايان نامه . 14       

    11/1/1393( . تحرکی ساکن شهر تهران 

 : تجربه سالمندان از زندگی با همودياليز ) خانم دکتر احترام سادات اياللی با عنوان  استاد مشاور پايان نامه دکتری سالمند شناسی. 15       

  3/8/93( .  يک مطالعه پديدار شناسی               

  1391بررسی جامع وضعيت سالمت جانبازان نخاعی سالمند در سال . 11      

 1393در سالمندان تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت استان تهران  بررسی شيوع و ريسک فاکتورهای دمانس. 17      

 بررسی تاثير روغن به ليمو در مقايسه با روغن بی اثر بر اختالل خواب سالمندان ، يک مطالعه کارآزمايی بالينی دوسوکور. 18      

       

   

 

 

 

 

 

 

 : و پروپوزال های دانشجویی پایان نامه ها استاد داور 

 مقايسه تاثير ارتز عملكردي و ارتز اصالح شده در كاهش درد، فعاليت روزمره و ميزان فعاليتهاي ورزشي و سرگرمي"داوري طرح پژوهشي      -1

  28/8/81-" بيماران مبتال به پالنتار فاشياتيس       -2

 اعتبار و روايي نسخه فارسي مقياس سنجش شدت خستگي درتعيين " خانم اعظم شاهواروقی فراهانی   ارشد کار درمانی  استاد داور پايان نامه       -1

   3/9/87 –" افراد مبتال به مولتيپل اسكلروزيس                     -2

 مقايسه كيفيت زندگي سالمندان مقيم خانواده با سالمندان مقيم سراي سالمندان " ارشد مددکاری اجتماعی آقای حسين قاسمی استاد داور پايان نامه       -3

    21/11/87 – 1387ر اصفهان سال هدر ش                   -4

 در ترميم  -کامفيل–بررسی مقايسه ای تاثير پانسمان عسل با پانسمان هيدروکلوئيد ) ارشد پرستاری  آقای محمد مهربانی  استاد داور پايان نامه       -5

    (  1387يو شهر کرمانشاه در سال -سی-زخم بستر در بيماران آی                   -1

 --1388-"شناسايی بيماری آلزايمردر سالمندانی که از سمعک خود رضايتی ندارند "داوری طرح پژوهشی         -3

7-   

 11/1/88 –ارشد مددکاری اجتماعی "  بررسی سالمند آزاری وعوامل خانوادگی موثر بر آن " داوری پروپوزال       -8

9-  

    MBD 2 -25/3/88ی  shRNAبا بيان پايدار   K562 بررسی ژن گاما گلوبين در رده سلولی ) داور پروپوزال کارشناسی ارشد ژنتيک با عنوان       -11

  LARC   -21/3/88و کمپلکس   MBD2بررسی مکانيسم مهار ژن گاما گلوبين از طريق  ) داور پروپوزال کارشناسی ارشد ژنتيک با عنوان  

11-  

 (کامفيل)بررسی مقايسه ای  تاثير پانسمان عسل با پانسمان هيدروکلوئيد )   پرستاری آقای محمد مهربانی با عنوان  ارشداستاد داور پايان نامه       -12



 

 

  27/7/1388( .  1387شهر کرمانشاه در سال   ICUدر ترميم زخم بستر در بيماران                   -13

 بررسی مقايسه ای شکاف کيفيت در خدمات توانبخشی حسی حرکتی افراد)نگار اخوان ماسوله   ارشد مديريت توانبخشی خانميان نامه استاد داور پا 

   25/8/88 –( با استفاده از الگوی سروکوال  –سال در مراکز دولتی و غير دولتی شهر تهران  14کم توان باالی                   -14

 ساخت مقياس بررسی تناسب فيزيکی آسايشگاه های سالمندان و) ارشد مديريت توانبخشی  آقای بهرام جعفری مورجانی نامه  استاد داور پايان      -15

  25/9/88-( 1388تعيين اعتبار و پايايی آن در سرای سالمندان استان های فارس و اصفهان                   -11

 بررسی تاثير تای چی بر آمادگی جسمانی و پيشگيری از سقوط در سالمندان) قاسمی ده چشمه  ارشد پرستاری خانم مريماستاد داور پايان نامه      -17

     7/11/88 –(  1387مستعد سقوط مقيم کهريزک سال                   -18

 17/1/89 –در مسير سيگنالی هيدروکسی اوره در القای ژن کاماکلوبين   CREBIداوری پروپوزال بررسی نقش      -19

 (    MBD2  shRNAبا بيان پايدار   K562بررسی بيان ژن گاما گلوبين در رده سلولی )ارشد ژنتيک خانم سمانه فراشیداور پايان نامه  استاد     -21

21-                 - 14/4/89   

 بررسی تاثير خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل ، برخستگی ، فعاليت روزمره ، )داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان       -22

 کيفيت زندگی و شاخص های اسپيرومتری در بيماران مبتال به بيماری انسدادی مزمن ريه مراجعه کننده به بيمارستان دکتر مسيح                   -23

     1/1/1389( .    1389تهران   –دانشوری                    -4

24-  

 بررسی ارتباط بين راهبردهای مقابله با استرس وميزان اضطراب )ارشد مديريت توانبخشی خانم ريحانه حق جو سروستانیداور پايان نامه  استاد     -25

 21/1/89-(1388شهر فسا –بيماری بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزيس به تفکيک سير                  -21

 بررسی شدت کنش پريشی دهانی و کالمی و ميزان همبستگی آنها در بيماران)ارشد گفتار درمانی خانم مريم فرشاد تقی ديزج استاد داور پايان نامه      -27

   21/1/89-( مبتال به سکته مغزی نيمکره چپ                   -28

 بررسی تاثير اجرای برنامه آموزشی شيوه زندگی سالم بر کيفيت زندگی )مديريت توانبخشی خانم اکرم فرهادی دالکی ارشد استاد داور پايان نامه      -29

    13/7/89 –( سالمندان روستايی شهرستان دشتی                  -31

   MBD 2    - 17/8/89بررسی نقش پروموتر در مکانيسم مهاری گاماگلوبين توسط  ) داور پروپوزال ارشد ژنتيک با عنوان  

 ( . بتا گلوبين در فنوتيپ بيماران تاالسمی   LCRناحيه     HS 45 بررسی نقش نوکلئوتيدی در ناحيه ) داور پروپوزال ارشد ژنتيک با عنوان  

              17/8/1389   

    21/9/89( . ژن گاماگلوبين در مسير سيگنالی هيدروکسی اوره در القای    CREBIبررسی نقش ) داور پروپوزال ارشد ژنتيک با عنوان  

 

 شناسايی ژن های مرتبط با عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب غير سندرمی ، در ده خانواده ) داور پروپوزال مقطع دکتری ژنتيک با عنوان  

    21/9/1389( . نيز تعيين عملکرد آنها  بزرگ ايرانی با کمک روش نقشه برداری هموزيگوسيتی و            

 بررسی الگوی مولکولی زنان ايرانی مبتال به سرطان پستان تک گير و ارتباط ان با شاخص ) داور پروپوزال مقطع دکتری ژنتيک با عنوان  

  24/1/1391( . های بالينی و ايميونوهيستو شيمی              

 بررسی تاثير خدمات پرستاری توانبخشی مبتنی بر منزل بر خستگی ، فعاليت روزمره ) –ستاری خانم زينب جوکار ارشد پراستاد داور پايان نامه      -31

 ، کيفيت زندگی و شاخص های اسپيرومتری در بيماران مبتال به بيماری انسدادی مزمن ريه مراجعه کننده به بيمارستان دکتر مسيح                 -32

  25/2/1391 –(  تهران –دانشوری                  -33

  ( بررسی وضعيت سالمت روانشناختی و اجتماعی سامندان ترکمن ايرانی  )  –سالمندی خانم دکتر عزيزه قرنجيک    MPH استاد داور پايان نامه     -34

35-                         9/3/1391     

 کودک عقب مانده ذهنی يا دچار تاخير 51حذفی کروموزومی در بررسی اختالالت ريز ) داور پروپوزال کارشناسی ارشد ژنتيک با عنوان 

    MLPA  - 4/4/91تکامل با علت نامشخص با استفاده از روش های سيتوژنتيک و تکثير پروب های چندگانه وابسته به اتصال             

   24/5/91( .طراحی مدل مراقبتی توانبخشی برای بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس)داور پروپوزال پايان نامه دکتری پرستاری با عنوان 

 مطالعه کيفی رابطه مشکالت جنسی و مصرف مواد در سالمندان)آقای دکتر افشين وجدانی روشن با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه

   31/5/91(.مرد مراجعه کننده به مرکز درمانی محمد شهر کرج              

   15/1/91(. تبيين فرايند باز توانی قلبی بيمار تحت عمل جراحی باز عروق کرونر قلب)داور پروپوزال پايان نامه دکتری پرستاری با عنوان

 

 به روش شبيه سازی بر ميزان آمادگی پرستاران روانپزشکی رازی در انجام تاثير آموزش )داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان 

    13/7/91(.   1391ترياژ در حوادث و باليا در سال             

  25/7/91( . بررسی وضعيت شناختی و اجتماعی سالمندان کرد ايرانی) شادی قادری با عنوانسالمندی خانم دکتر   MPH استاد داور پايان نامه

 (.جايگاه سالمندی در ادبيات فارسی از ابتدای قرن سوم تا انتهای قرن هفتم )آقای دکتر رضا سراج  با عنوان سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه

                3/8/1391     

 معاصر،دبيات فارسی از ابتدای قرن هشتم تا جايگاه سالمندی در ا) خانم دکتر شراره فرزانگان  با عنوان سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه



 

 

    3/8/1391( .قبل از انقالب اسالمی                  

 بررسی هزينه فايده سم زدايی معتادان ميانسال و سالمند شرکت کننده در)آقای دکتر محمود توکلی با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه

   11/8/1391( .  11کنگره -نی انجمن خيريه احيای انسانیاقدامات درما                

 

 بررسی تاثير توانبخشی مبتنی بر منزل سکته مغزی بر فعاليت های روزمره زندگی و کيفيت)داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان

  8/9/91( .1391زندگی بيماران مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شريعتی اصفهان و فشار مراقبتی مراقبين خانوادگی آنان در سال              

    13/9/91(. تبيين فرايند ارائه خدمات پيش بيمارستانی در حوادث ترافيکی شهر تهران)داور پروپوزال پايان نامه دکتری پرستاری با عنوان

 

 بررسی ارتباط بين سالمندی و هزينه های بيمارستانی در بيمارستان)آقای دکتر محمد حسين سلطانی با عنوان سالمندی   MPH ور پايان نامهاستاد دا

    11/11/1391(.  1387ميالد در سال                    

 پرخاشگری افراد سالمندمبتال به آلزايمر /بررسی تاثيرموسيقی فردی بر رفتارهای بيقراری )داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان

     12/11/1391( .  1391تهران /مقيم سراهای سالمندان مهر و مهر پويا                 

 

 بررسی ويژگی های اپيدميولوژيک انواع سکته های مغزی ، با )ر داريوش پناهی زاده با عنوان آقای دکت سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه

  28/11/1391(. بمدت يکسال  فاکتور های خطر ساز در سالمندان بستری در بيمارستان گلستان اهواز                   

 ثيرموسيقی بر کيفيت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان  صنعت  بررسی تا) داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان  

 31/2/1391( .   1391در سال  –نفت تهران              

 با استفاده از آناليز ( ماژور  -مينور) مارکر ژنتيکی با نوع تاالسمی  5بررسی رابطه ) داور پروپوزال کارشناسی ارشد ژنتيک با عنوان  

     31/3/1391( .  چند متغييری             

 در فنوتيپ   HBSIL-MYB ثير پلی مورفيسم های تک نوکلئوتيدی ناحيه  بررسی تا) داور پروپوزال کارشناسی ارشد ژنتيک با عنوان  

    31/3/1391( . بيماران تاالسمی با هاپلوتايپ های متفاوت وابسته به ناحيه کنترل بيان ژن بتا گلوبين               

 ثيربرنامه خودمديريتی بر قند خون، هموگلوبين گليکوزيله و کيفيت زندگی  بررسی تا) داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان  

     31/3/1391( .  1391سال –مراجعه کننده به انجمن ديابت شهرستان رشت  2بيماران مبتال به ديابت نوع              

 ثيرتوانبخشی مبتنی بر منزل سکته مغزی  بررسی تا) با عنوان خانم راضيه عظيمی گندمانی  کارشناسی ارشد پرستاری  پايان نامه داورستاد ا

 اصفهان و فشار مراقبتی خانوادگی و کيفيت زندگی بيماران مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شريعتی  زندکی، بر فعاليت های روزمره            

   12/9/1391( .  1391در سال  آنان              

 مداخالت پرستاری با اجرای نمايش بر ثير بررسی تا) با عنوان خانم زينب رضايی  استاد داور پايان نامه  کارشناسی ارشد پرستاری  

 درمانی وابسته به دانشگاه علوم  ساله مراجعه کننده به مرکز 11-1وضعيت توجه کودکان بيش فعال توام با نقص توجه در سنين              

   14/9/1391( .   1391تهران  سال   –و توانبخشی  بهزيستی             

 تاثير اموزش به روش شبيه سازی بر ميزان امادگی ) استاد داور پايان نامه  کارشناسی ارشد پرستاری  آقای ابوالفضل فرجی با عنوان  

  19/9/1391( . در انجام ترياژ در حوادث و فوريت های پزشکی پرستاران روانپزشکی بيمارستان رازی              

      

 بررسی علل ناتوانی ذهنی ارثی غير سندرمی اتوزومی ) استاد داور پايان نامه  کارشناسی ارشد ژنتيک خانم سعيده اکبری مبارکی  با عنوان  

   21/9/1391( . و وابسته به ايکس در خانواده های با دو و بيش از دو فرد مبتالی تحت پوشش مراکز بهزيستی شهرستان اهواز              

   UTR5بررسی تغييرات اپی ژنتيک در ناحيه ) استاد داور پايان نامه  کارشناسی ارشد ژنتيک خانم سيده فهيمه موسوی با عنوان  

 زن سالم و ارتباط آن با  41زن مبتال به سرطان تک گير و مقايسه آن با  41در سلول های خونی      RHOBTB2 – DBC2ژن               

   21/9/1391( .  شاخص بالينی و ايميونوهيستوشيمی  پيش آگهی پنج              

        g/c bati- 22 وابستگی بين وارياسون های ژن های مطالعه) استاد داور پايان نامه  کارشناسی ارشد ژنتيک آقای محسن سوسن آبادی با عنوان  

    11/11/1391( . با بيماری آلزايمر دير رس يا اسپوراديک در جمعيت ايرانی      c/t iL4- 590و               

 عوامل مرتبط با آن دربررسی شيوع اختالالت عملکرد جنسی و ) پروپوزال پايان نامه دکترای تخصصی روانپزشکی با عنوان داور  

    14/11/1391( . مردان متاهل شهر تهران          

                    

 / پرخاشگری / بررسی تاثير موسيقی فردی بر رفتارهای بی قراری ) خانم سارا اقدمی زاده با عنوان  استاد داور پايان نامه ارشد  پرستاری  

    27/11/1391( .  1391-تهران  –افراد سالمند مبتال به الزايمر مقيم سراهای سالمندان مهر و مهر پويا                  -31

 تعيين تاثير خدمات مراقبت روزانه بر فعاليت های روزمره زندگی ) آقای محسن رحيمی با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

     14/2/1392( .  1391ه به مرکز جامع توانبخشی کهريزک کرج در سال سالمندان مراجعه کنند              

   13/3/92( . 1392بررسی ارتباط سبک زندگی با سالمت عمومی سالمندان تهران در سال ) داور پروپوزال ارشد پرستاری با عنوان  



 

 

 مات بستری در بيماران سالمند و ميانساالن بيمارستان بررسی مقايسه ای الگوی استفاده از خد) داور پروپوزال ارشد پرستاری با عنوان  

   19/3/92( . 1391-ميالد تهران              

 بررسی تاثير  اموزش بکارگيری ابزار ايرانی تشخيص پيش بيمارستانی سکته مغزی بر ) داور پروپوزال ارشد پرستاری با عنوان  

  21/3/1392(. اران سکته مغزی توسط تکنسين های اورژانس پيش بيمارستانی اراک صحت تشخيص اوليه و زمان انتقال بيم             

 

 بررسی مقايسه ای کيفيت زندگی و سطح عملکرد فعاليت روزمره )آقای دکتر جواد مينويی با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

   15/4/1392-( . جانبازان يک چشم نابينای ميانسال و سالمند              

 Distal Renal Tubular Acidosisبررسی علل ژنتيکی ناشنوايی ارثی همرام با  ) ژنتيک خانم فاطمه زينعلی با عنوان استاد داور پايان نامه ارشد  

   22/5/1392-( . در ده خانواده مبتالی ايرانی               

 ماژور  -مارکر ژنتيکی با نوع تاالسمی مينور 5بررسی رابطه ) ژنتيک خانم پگاه نامدار اليگودرز با عنوان د داور پايان نامه ارشد استا 

   27/5/1392( . با استفاده از آناليز چند متغييری              

 ثير پلی مورفيسم های تک نوکلئوتيدی ناحيه   بررسی تا) ) ژنتيک خانم محجوبه جعفری وسيه سری با عنوان استاد داور پايان نامه ارشد  

         HBSIL-MYB   28/5/1392-( .در فنوتيپ  بيماران تاالسمی با هاپلوتايپ های متفاوت وابسته به ناحيه کنترل بيان ژن بتا گلوبين   

 

         

 با( ماژور  -مينور) مارکر ژنتيکی با نوع تاالسمی  5بررسی رابطه )پرستاری خانم زينب غالمی با عنوان  استاد داور پايان نامه ارشد 

   19/8/1392 -( .استفاده از آناليز چند متغييری               

 يريتی بر قند خون، هموگلوبين ثيربرنامه خودمد بررسی تا) شفيقه پوروردی پارگامی با عنوان  پرستاری خانم استاد داور پايان نامه ارشد 

   13/9/1392(. 1391سال –مراجعه کننده به انجمن ديابت شهرستان رشت  2گليکوزيله و کيفيت زندگی بيماران مبتال به ديابت نوع              

 

 انکوژن های مرتيط با سرطان پستان در تعدادی از بررسی الگوی )ژنتيک  آقای دکتر رضا پژومند با عنوان  دکترای  استاد داور پايان نامه 

    21/9/1392(.  زنان ايرانی مبتال به سرطان پستان تک گير و ارتباط ان با شاخص های بالينی و ايميونوهيستو شيمی            

 ن سنجی نسخه فارسی بازنگری شده بررسی ويژگی های روا) آقای دکترفريبرز بختياری با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

    24/9/1392( .   1391-آزمون مختصر شناختی در سالمندان مقيم آسايشگاه خيريه کهريزک             

 بررسی تاثيرالگوی مراقبتی پی گير بر کيفيت زندگی و پيشگيری از عوارض در ) داوری پرپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان 

     21/9/1392(.   1392يماران  بعد از عمل جراحی پيوند کرونر مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی اردبيل سال ب             

 بررسی تاثيرطب فشاری بر اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافی عروق کرونر) داوری پرپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان 

    18/11/1392(.   1392قلب تهران سال مراجعه کننده به مرکز              

 بررسی ارتباط خصوصيات اقتصادی خانواده با کيفيت وابسته به ) آقای دکترفرشاد شريفی با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

   31/9/1392( .  1387سالمت سالمندان ساکن شهر تهران در سال              

 

 تاثير راه رفتن دو تکليفی بر هماهنگی بين مفصلی در جوانان و سالمندان) دکترای فيزيوتراپی خانم تبسم قنواتی با عنوان  استاد داور پايان نامه

    1/11/1392( . با و بدون سابقه زمين خوردن              

 بر تمايل   5HS4-LCRپلی مورفيک   –بررسی نقش جايگاه پاليندروميک ) داوری پروپوزال دکترای ژنتيک آقای حسين دهقانی با عنوان  

  LCR     . )5/11/1392 اتصال فاکتورهای رونويسی مرتبط با تنظيم بيان ژن های گلوبين به ناحيه               

 بررسی رابطه سطح فعاليت های روزمره زندگی و شکايات  ) خانم نسرين صفری با عنوان  ت سالمندیارشد سالماستاد داور پايان نامه  

  19/11/1392( .  1391افسردگی در مراجعين مراکز جامع توانبخشی منتخب روزانه و مراقبت در منزل سالمندان شهر تهران در سال               

 بررسی تاثير طب فشاری بر اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافی عروق کرونر ) عنوان  داوری پرپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با

      21/11/1392 –(.  1392مراجعه کننده به مرکز قلب تهران در سال              

        

 شناسايی ژن های مرتبط با عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب ) ژنتيک  خانم فرزانه الرتی با عنوان عنوان  دکترای  استاد داور پايان نامه

   23/11/1392 ( .بزرگ ايرانی با کمک روش نقشه برداری هموزيگوسيتی و نيز تعيين عملکرد آنها غير سندرمی ، در ده خانواده            

 (  Chamomile)و بابونه (   Zingiber officinal)مقايسه تاثير زنجبيل ) ری خانم فاطمه صنعتی با عنوان استاد داور پايان نامه ارشد پرستا 

 بيمارستان  2برتهوع و استفراغ ناشی از شيمی درمانی در خانم های مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به انستيتو کانسر مرکز             

    12/12/1392(.  1391سال امام خمينی             

 موثربررسی ارتباط بروز حوادث با مولفه های اقتصادی اجتماعی ) خانم دکتر فروزان فهيم با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

  13/12/1392( .  1387سالمت سالمندان شهر تهران سال بر             



 

 

 بررسی ارتباط پوشش بيمه ای با سهم هزينه های سالمت در سبد ) خانم دکتراناهيتا کشاورزی با عنوان  سالمندی   MPH استاد داور پايان نامه 

    13/12/1392(.  1387کاالی خانوارهای دارای سالمند و کيفيت زندگی وابسته به سالمت سالمندان تهرانی سال               

 بررسی تاثير اموزش بکارگيری ابزار ايرانی تشخيص پيش بيمارستانی ) هرامپور با عنوان پرستاری خانم سعيده ب استاد داور پايان نامه ارشد

 ( توسط تکنسين های اورژانس پيش بيمارستانی اراک سکته مغزی بر صحت تشخيص اوليه و زمان انتقال بيماران سکته مغزی              

              .13/12/92  

 بررسی تاثير توانبخشی چند بعدی بر ميزان تبعيت از رژيم باز توانی و بار ) پرستاری آقای حجت پسنده با عنوان  استاد داور پايان نامه ارشد

   17/12/1392( .  1392مراقبتی مراقبين خانوادگی بيماران مبتال به سکته مغزی شهرستان سبزوار سال              

      

 ( .تبيين فرايند باز توانی قلبی جراحی شده عروق کرونر قلب ) نم پرند پور قانع با عنوان استاد داور پايان نامه دکتری پرستاری خا 

                  25/1/1393       

 بررسی شيوع اختالالت عملکرد جنسی و عوامل مرتبط ) استاد  داور پايان نامه دکترای تخصصی روانپزشکی  آقای دکتر پيمان پيروی با عنوان 

     3/3/1393( .  با آن درمردان متاهل شهر تهران               

 بررسی مارکرهای ژنتيکی و اپی ژنتيکی در بيماران ايرانی ) پژوهشی ژنتيک  خانم نيلوفر بزاز زادگان با عنوان  دکترای  استاد داور پايان نامه

    12/3/1393( .  مبتال به سرطان کولورکتال در مقايسه با افراد نرمال              

 ثيرطب فشاری بر روی شدت درد و خستگی و کيفيت زندگی بيماران مبتال  بررسی تا) داور پروپوزال کارشناسی ارشد پرستاری با عنوان 
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 :  داوری مقاالت 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  –پژوهشی توانبخشی داوری مقاالت مجله علمی     

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   –داوری مقاالت مجله علمی پژوهشی سالمند     

 داوری مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند    

 

 

 

 

 

 

 (.. ، سمپوزیوم، کارگاههمایش) مسئولیت های دانشگاهی و علمی

 مکان مسئولیت تا سال ازسال

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دستیار ارشد بخش داخلی بیمارستان قائم ع  0335 0332

مسئول راه اندازی و سرپرست مرکز آموزشی پژوهشی و  0300 0331

 توانبخشی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران / توانبخشی 

عضو هيئت تعيين ساختار علمی و تشکيالتی کلينيک های وابسته به    0333

 دانشگاه و تهيه طرح پيشنهادی توانبخشی نوين کشور 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو هيئت تدوين آيين نامه مراکز جامع توانبخشی   0333

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  پزشک معتمد و عضو شورای پزشکی دانشگاه   0312 0330

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  مسئول فنی مرکز جامع توانبخشی پزشکی پویا  0312 0331

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  مسئول شورای سياستگذاری معاونت درمان دانشگاه  0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  معاونت علمی و اجرايي موسسه دانشگاهی پژوهش های سالمندی  0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته برنامه ريزی راهبردی حوزه معاونت درمان دانشگاه  0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  توانبخشی و سطح بندی خدماتعضو هيئت تدوين ساختار بيمارستان   0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  قائم مقام و جانشين رئيس مرکز تحقيقات سالمندی دانشگاه  0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو موسس و تمام وقت مرکز تحقيقات سالمندی دانشگاه  0312 0303



 

 

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو هسته مرکزی برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه  0303

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو شورای مجالت دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  0303

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  سرپرست بخش سالمندان بیمارستان توانبخشی رفیده  0312 0303

 تهران/ توانبخشی 

عضو شوراي آموزش و پژوهش مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني   0302

 سالمندان

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  هاي گفتاريعضو كميته تخصصي تشخيص و درمان طبي و جراحي آسيب   0302

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  مسئول تشكيل كميته تخصصي سالمندان در گروه ياليني دانشگاه  0302

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  مدير شوراي آموزشي مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه  0302

 تهران/ توانبخشی 

وابسته به مركز تحقيقات –مدير مسئول فصلنامه آموزشي و پژوهشي سالمند   0305

- سالمندي 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

رئيس مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندان دانشگاه علوم   0305

 بهزيستي و توانبخشي

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو شورای نشر دانشگاه   0305

 تهران/ توانبخشی 

مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سالمت    0305

مركز تحقيقات سالمندي  –مباني طب سالمندي سالمند شناسي –سالمندان 

 با امتياز باز آموزي     29/11/85تا  27/11/85-دانشگاه علوم بهزيستي 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

 مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سالمت سالمندان      .38  0305

 مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم –اختالالت جسمي شايع دوران سالمندي  –

 با امتياز باز آموزي    27/11/85تا  25/11/85-بهزيستي           .39

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

 اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سالمت سالمندان مسئول    .41  0305

 مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه –اختالالت شايع روانپزشكي دوران سالمندي –  .41

 با امتياز باز آموزي    25/11/85تا  23/12/85-علوم بهزيستي       .42

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

 اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سالمت سالمندانمسئول     .43  0301

 مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي  –توانبخشي سالمندان –    .44

 با امتياز باز آموزي    24/1/81تا  222/1/81

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

مسئول اجراي دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي بهداشت و سالمت    0301

مركز تحقيقات سالمندي  –مديريت خدمات بهداشتي سالمندان –سالمندان 

 با امتياز باز آموزي   28/2/81تا  21/2/81-دانشگاه علوم بهزيستي 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  گاه علوم بهزيستي و توانبخشيعضو شوراي پژوهشي دانش 0301 0301

 تهران/ توانبخشی 



 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات سالمندي  0303

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  دبير كميته پژوهشي گروه  آموزشي باليني  0303

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  معاون آموزشی بیمارستان توانبخشی رفیده  0310 0303

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  مسئول کلینیک سالمندان بیمارستان توانبخشی رفیده  0312 0303

 تهران/ توانبخشی 

و دانشگاه علوم بهزیستی  بیمارستان رفیده سالمندان  و کلینیکرییس بخش داخلی   0300

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته تخصيص امتياز دانشگاه  0300

 تهران/ توانبخشی 

شورای آموزش علوم پایه پزشکی  عضو کميته برنامه ريزی رشته سالمند شناسی   0300

 وزارت بهداشت–

دانشگاه علوم بهزیستی و  معاون گروه آموزشی بالينی دانشگاه  0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته تخصصی گروه پزشکی گروه بالينی دانشگاه   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو ستاد اجرای برنامه حاکميت خدمات بالينی دانشگاه  0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو شورای پژوهشی کروه آموزشی سالمندی   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  81نماينده معاونت آموزشی در آزمون جامع شفاهی دکتری ژنتيک ورودی   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو شورای آموزشی گروه آموزشی سالمندی  0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  آموزشی بالينیمعاون گروه   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته پژوهشی گروه آموزشی بالينی   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته آموزشی گروه آموزشی بالينی   0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  1/2/89بمدت دو سال  از  –عضو شورای دانشگاه  0310 0301

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته علمی راه اندازی بيمارستان رفيده   0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  معاون گروه آموزشی سالمند شناسی   0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  نماينده معاونت پژوهشی در آزمون جامع شفاهی دکتری شنوايی سنجی   0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کميته فرصت مطالعاتی دانشگاه   0310

 تهران/ توانبخشی 

بهزیستی و دانشگاه علوم  عضو هيات علمی کار گروه بررسی صالحيت علمی هيات جذب   0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و مشاور معاونت آموزشی در حوزه سياستگذاری و برنامه ريزی کالن   0310



 

 

 تهران/ توانبخشی  آموزشی دانشگاه 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو هيات مميزه دانشگاه  0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  بیمارستان توانبخشیعضو کمیته تدوین آیین نامه   0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  رییس کمیته تدوین آیین نامه بخش بستری سالمندان  0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  رییس بیمارستان توانبخشی رفیده  0313 0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  سیاستگزاری معاونت درمانعضو کمیته   0310

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو ستاد اجرای طرح تحول نظام سالمت دانشگاه   0313

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  معاون درمان و توانبخشی دانشگاه   0313

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  عضو کمیته علمی پانزدهمین سمینار ستون فقرات   0313

 تهران/ توانبخشی 

0312 

 

عضو کارگروه توزیع درامد اختصاصی پرداخت مبتنی بر  

 " عملکرد 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

و دانشگاه علوم بهزیستی  تمدید عضویت در کمیسیون پزشکی دانشگاه   0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و     EDCعضو کمیته رشد و بالندگی اساتید   0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  تمديد عضويت در  کميته تخصصی گروه پزشکی گروه بالينی دانشگاه  0312

 تهران/ توانبخشی 

دانشگاه علوم بهزیستی و  تمدید عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمندی   0312

 تهران/ توانبخشی 

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره   0312

 ملی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان 

دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران/ توانبخشی 

    

 

 خارج دانشگاه  علمیعضویت در مجامع 

 مجمع علمی تا سال از سال

راه اندازی دوره تکميلي طب سالمندان در وزارت بهداشت و درمان و آموزش  نات عضو هيئت بررسی امکا   0333

 9/12/77 –پزشکی 

 

 سازمان بهزيستی کل  –رئيس کميته برنامه ريزی خدمات بهداشتی و پيشگيری دبيرخانه شورای ملی سالمندان           .45  0303

 5/7/83 -کشور           .41

 

  13/2/85 –معاونت سالمت وزارت بهداشت –" عضو كميته كشوري ارتقاي سالمت سالمندان    0305

 

 معاونت سالمت وزارت بهداشت -سالمندان  عضو كميته تخصصي آموزش ارتقاي سالمت          0305



 

 

  14/4/85-معاونت آموزشي وزارت بهداشت –عضو هسته برنامه ريزي آموزش طب سالمندان    0305

 

  19/11/85-عضو شوراي اجرايي طب سالمندان دانشگاه علوم پزشكي ايران    0305

 

  3/11/85-شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعه ايمن –عضو كميته ايمني پيشگيري از حوادث سالمندان    0305

47.  

 –شورای آموزش علوم پايه پزشکی، بهداشت و تخصصی  –عضو کميته برنامه ريزی رشته سالمند شناسی    0300

  25/1/88  -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

48.  

در مرکز پژوهش های مجلس شورای  –عضو کميته کارشناسی بررسی مسائل و مشکالت سالمندان کشور   0300

 اسالمی  

 .مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار  –عضو کميته عصب روان شناسی سالمندی   0301

 سازمان بهزيستی کل کشور  -عضو شوراي ملي سالمندان كشور  0312 0301

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  –عضو کميته تدوين پيش نويس سند ملی سالمندان   0312

 علوم پزشکی گناباد دانشگاه  –عضو هيات تحريريه مجله تخصصی پژوهش و سالمت   0312

 وزارت بهداشت  –عضو شبکه ملی تحقيقات سالمندی کشور   0310

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات سالمت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران  0312 0310

 وزارت بهداشت  –رشته طب سالمندان ( بورد ) عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی  0312 0310

 نماينده رييس دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی در کميته ملی سياستگذاری سالمت در حوزه سالمندی   0310

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات سالمت سالمندی دانشگاه تهران   0310

 مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام  –" نقش توانبخشی در سالمت " عضو کميته     0313

   1394-دفتر مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت  –عضو شورای مشورتی سالمت سالمندان   0312

 وزارت بهداشت –رشته طب سالمندان ( بورد ) عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی   0315
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