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دو ترم
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واحگگگد علگگگوم
پزشکی تهران
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کمیته پگووهش در آمگوز

دانشگگگاه آزاد واحگگد علگگوم

عضو کمیته

دانشکده

97 -96/7/20

پزشکی تهران

عضگگو شگگورای پووهشگگی

دانشگگگاه آزاد واحگگد علگگوم

عضو کمیته

پرستاری داخلی جراحی
کمیته طرح درس EDC

97-96/7/30

پزشکی تهران
دانشگگگاه آزاد واحگگد علگگوم

عضو کمیته

96-1395

پزشکی تهران
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نوع فعالیت درطرح(مجری

موسسه محل

وضعیت

طول مدت

همکار .....

پووهش

فعلی طرح

طرح

دانشگگگگاه علگگگوم

مجری طرح

پرسشنامه مقیاس غربالگری افسردگی

بهزیسگگگگگگگگتی و

ملی هاروارد

توانبخشی

الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی برنامه

دانشگگگگاه علگگگوم

مجری طرح

آموزشی گروه پرستاری دانشگاه علگوم

بهزیسگگگگگگگگتی و

بهزیستی و توانبخشی

توانبخشی

رویکرد پرستاری توانبخشی ایگران در

همکار اصلی

 20سال آینده

مصوب

مصوب

دانشگگگگاه علگگگوم

درحگگگگگال

بهزیسگگگگگگگگتی و

داوری

توانبخشی
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الف)سخنرانی درهم اندیشی بازآموزی کنگره و(......بدون ارائه مقاله )
عنوان سخنرانی
درد و مراقبت تسکینی

عنوان هم اندیشی بازآموزی

محل برگزاری هم اندیشی

وغیره

بازآموزی وغیره

عضوپنل

کنگره بین المللی درد

تاریخ سخنرانی
 10آبان

ب) سخنرانی درهم اندیشی بازآموزی کنگره و(......با ارائه مقاله )
عنوان هم اندیشی بازآموزی

محل برگزاری هم اندیشی

وغیره

بازآموزی وغیره

An overview of pain
relieving herbs in
Iran

کنگره بین المللی درد

کنگره بین المللی درد مرکز

بالینی

دومین کنگره واکاوی آموز

عنوان سخنرانی

تاریخ سخنرانی
10آبان 96

همایش های بین المللی
دانشگاه شهید بهشتی

چالش های آموز

تهران -دانشگاه علوم پزشکی

پرستاری در ایران

پرستاری :فرصتها و تهدیدها

ایران

پرستاری در کاشت حلزون

بیست و یکمین کنگره طب

تهران –مرکز همایش های رازی

شنوایی :مرورسیستماتیک

فیزیکی و توانبخشی

Health related quality
of life and related
factors among
patients with chronic
heart failure in Iran

2nd World Congress on
nursing , November 28-30,
2016, Abu Dhabi, UAE

پذیر

25آبان 96
27دی 96

مقاله به صورت
سخنرانی
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ج)فعالیتهای ویراستاری وهمکاری با هیئت تحریریه مجالت علمی
نام مجله

محل انتشارمجله

نوع همکاری با مجله

مرور سیستماتیک در علگوم

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

همکگگاری در امگگور اجرایگگی

پزشکی

توانبخشی

نشگگگریه و داوری مقگگگا ت

مدت همکاری
لغایت

از
 1395تا کنون

نشریه
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نام دوره
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تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دوره توانمند سازی اساتید

کشوری

تهران

 28تا  30تیرماه 1395

دوره توانمد سازی اساتید

کشوری

مشهد

 30مرداد لغایگت  2شگهریورماه

دوره  ccuسطح 3-1

سطح  3-1پیشرفته

بیمارستان شهید رجایی

88/5/23-88/5/21

دوره های مختلف آموزشگی

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/10/13

1395

مراقبت پرستاری قبل و بعد
از عمل
دوره آموزشی EKG

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/10/22

دوره مراقبگگت پرسگگتاری در

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/9/22

آنویو گرافی
دوره مراقبگگت در اکسگگیون

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

95/2/21

تراپی و تنفس مصنوعی
دوره CPR 2015

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/9/1

دوره اصول کار با ونتیالتور

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/9/29

دوره دیالیز صفاقی حاد

درون بیمارستانی

بیمارستان مسیح دانشوری

94/9/8

ب)شرکت درهم اندیشی ها  ،بازآموزی ها وکارگاه ها
طول مدت دوره

نام هم اندیشی

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

بازآموزی کارگاه وغیره
هم اندیشی اساتید

یک روزه -موضوع سگالمت

دانشگگگاه آزاد واحگگد علگگوم

معنوی

پزشکی

کارگگگگاه چگگگگونگی داوری

در جهاد دانشگاهی دانشگاه

مقا ت علمی

تهران

کارگاه مقاله نویسی کاربردی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخر شهریور ماه
91/4/7
( 89/11/3تا )89/11/4
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کارگاه رو

مطالعه و تقویت

حافظه بمدت  18ساعت

دانشگگگاه علگگوم پزشگگکی

82/12/2

زنجان – دانشکده پرستاری
ابهر

شگگگرکت در کارگگگگاه رو

دانشگگگاه علگگوم پزشگگکی

تگگگگاریخ  84/10/22لغایگگگگت

تحقیق

زنجان – دانشکده پرستاری

84/10/23

ابهر
در کارگاه آشنایی بگا SPSS

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 87/12/3و 87/12/4

از تاریخ
کارگاه پدیدار شناسی

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/04/6

توانبخشی
کارگگگگگاه ,scopus
sciencedirect

توانبخشی

کارگاه ovide

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

93/12/12
93/12/12

توانبخشی
کارگاه MCQ

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/10/27

توانبخشی
کارگگگاه پروپگگوزال نویسگگی

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

کیفی

توانبخشی

کارگاه مصاحبه کیفی

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و
توانبخشی

کارگاه نیدکپ توانمند سازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

96/4/30-96/4/28

هیئت علمی
کارگاه توانمندسازی هیئگت

دانشگگگاه علگگوم پزشگگکی

علمی مشهد تازه های تنفس

مشهد

کارگاه اند نوت

دانشگگگاه آزاد واحگگد علگگوم

95/6/2-95/5/30
96/6/29

پزشکی تهران
کارگاه سیستماتیک ریویو

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

7و8و14و 15اردیبهشت 95

توانبخشی
کارگاه clinical key

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

93/12/13

توانبخشی
کارگاه ISI

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

93/12/13

توانبخشی
کارگاه مالحظگات سگفرهای

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

علمی خارج از کشور

توانبخشی

کارگاه متا آنالیز

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/10/27
95/10/19

توانبخشی
کارگاه Article writing

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/06/1

توانبخشی
کارگاه Stata

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/9/26

توانبخشی
کارگاه آموزشی نشریات

دانشگاه علگوم بهزیسگتی و

95/12/1

توانبخشی

شرکت در کارگاه

آموزش مهارتهای عملی در دانشگاه آزاد واحد علوم
پزشکی تهران
علوم پایه و بالین (کارگاه
توانمندسازی هیئت

1400/2/11

5

علمی)
شرکت در کارگاه توانمند
سازی هیئت علمی
(همایش آموزش پزشکی)

کارگاه کاربرد فناوری های
نوین در آموزش
پزشکی(کارگاه
توانمندسازی هیئت
علمی)

1400/2/29

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

جدول  9انتشارات:
الف)کتب منتشرشده
نوع کار(ترجمه
عنوان کتاب

همکار/همکاران
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فصل : 13آب و الکترولیت ها تعادل و
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تالیف گردآوری

شهروکشور محل

ناشر

نشر
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تالیف

پیوند مهر

ترجمه

تهران-ایران
تهران-ایران

جامعه نگر
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1396
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مهوووورداد ،صووووغری
نیکپور ،حمید حقانی
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قلبی
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 "-1ارتباط مصرف دیورتیک ها و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران مبتال بگه نارسگایی مگزمن
قلبی" چهارمین سمینار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش ،آذرماه 1390
"ارتباط چاقی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران مبتال بگه نارسگایی مگزمن قلبگی"،

-2

سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران 1390/8/25 ،لغایت 1390/8/27
"3-Moradi M , Mehrdad N, "Sleep in patients with chronic heart failure
,cardiovascular threputics,2012,(volume 30,Issue 1,pages 39-63).(Abstract of 3th
.)word HF Congress
4-"Silimarin in patient with chronic heart failure", 2011, international
hepatitiscongress
“ 5-"A review on 4 herbal drugs used in Diabetes Mellitus", the 9th
International Congress of Endocrine Disorders, 15-18 November, 2011
6-Mina Moradi "Sleep and pain management", international congress of pain 2017
.
 -7مینا مرادی  ،دکتر مسعود فالحی خشوکناب" چالش های مراقبت توانبخشی در کودکان با کاشت حلگزون
شنوایی".بیست و یکمین کنگره طی فیزیکی و توانبخشی.
 -8مینا مرادی  ،دکتر مسعود فالحوی خشوکناب " Optimization of nursing education programs
 "using genetic algorithmدومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری :فرصتها و تهدیدها
 -9مینا مرادی  ،دکتر مسعود فالحی خشوکناب" Nanotechnology: An Educational Program in
 "nursingدومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری :فرصتها و تهدیدها.
 -10مینوا مورادی ،دکتور مسوعود فالحوی خشوکناب" " History of rehabilitation nursing in Iran
کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدن  ،ارومیه
 -11مینا مرادی ،دکتر مسعود فالحی خشکناب" مراقبت توانبخشی در کاشگت حلگزون شگنوایی"بیسوتمین
کنگره توانبخشی و طب فیزیکی
 -12مینا مرادی ،دکتر مسعود فالحی خشوکناب "پرستاری توانبخشی درکاشت حلگزون شگنوایی واقعیتگی
فرامو

شده" بیستمین کنگره توانبخشی و طب فیزیکی.

 -13مینا مرادی ،دکتر مسعود فالحوی خشوکناب"" Sleep in kidney transplant recipientsبیسوتمین
کنگره انجمن ارولوژی ایران،یازدهمین کنگره پرستاری ارولوژی
 -14الدن فتاح،هما رضایی،مینا مرادی"بررسی تاثیر مگداخالت روانشگناختی آنالیگن در خودکشگی"کنگوره
انجمن روانپزشکان ایران
-15مینا مرادی" پارادوکس چاقی در بیماران مبتال به نارسایی قلبگی"دهموین هموایش کشووری توازه هوای
بهداشتی
-16مینا مرادی ،دکتر مسعود قالحی خشکناب" رهبری و تعامالت تیم توانبخشگی" دوموین کنگوره دانشوجویی
سالمت ،رفاه اجتماعی و توانبخشی
 -17مینا مرادی ،دکتر مسعود قالحی خشکناب" عوامل موثر بر سالمت اجتماعی سگالمندان " دوموین کنگوره
دانشجویی سالمت ،رفاه اجتماعی و توانبخشی
-18
-19
-20
-21

شرکت در کارگاه چگونگی داوری مقاالت علمی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در تاریخ 91/4/7
شرکت در کنگره بین المللی هپاتیت مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه بقیه ا1391...
شرکت در نهمین کنگره بیماریهای غدد درون ریز ومتابولیسم 1390
شرکت درسومین کنگره پیشگیری و در مان چاقی ایران 1390
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-22
-23
-24
-25

شرکت در کارگاه مقاله نویسی کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران( 89/11/3تا )89/11/4
شرکت در سومین کنگره آموزش پرستاری و مامایی ،رویکردها و چالشها،بهمن 1388
شرکت در کنگره تازه های پرستاری در راینولوژی و جراحی پالستیک صورت،آذر .1388
شرکت در همایش آموزش پزشکی شیراز اردیبهشت 1400

توانمندی ها و عالقه مندی ها:

 مدرک زبان MCHE ,MHLE



تسلط به زبان انگلیسی()reading, writing and conversation



تسلط به نرم افزار  SPSSو آنالیزهای آماری



تسلط به کامپیوتر )Microsoft office(word, powerpoint,excel



انجام انواع مطالعات پژوهشی در حیطه های مختلف سالمت وبیماریهای داخلی وجراحی



تسلط به آموزش بیماری های داخلی جراحی ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای



عالقه مند به فعالیت در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه -قلب ،گوش ،حلق و بینی ،مغز واعصاب -
مادر و کودک



عالقه مند به فعالیت در زمینه پزشکی و پرستاری مبتنی بر شواهد –بیماریهای مزمن وبهداشت حرفه ای



داوری مقاالت مختلف

سوابق فرهنگی:


عضو بسیج جامعه پزشکی



مسئول پایگاه بسیج انصار دانشکده پرستاری ابهر در سال 86-85



عضو فعال بسیج و مسئول امور پشتیبانی پایگاه دانشکده پرستاری ابهر سال84



گذراندن آموزش مقدماتی مرحله اول بسیج به مدت  18ساعت



مدیر مسئول مجله بسوی فردا دانشکده پرستاری ابهر سال84



عضو هیئت تحریریه نشریه علمی-فرهنگی -اجتماعی زرخشان  ،دانشکده پرستاری ابهر سال 84



نفر اول مسابقات علمی بسیج دانش آموزی استان زنجان 81-80
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