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 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  لغایت  ازسال  عنوان پایان نامه 

Epidemiology and early 

complications of lung and liver 

hydatid cyst surgery among 

patients referred to Afzalipour 

Hospital, Kerman University of 

Medical Sciences during 2003-

2013 

دانشگاه علوم  31/6/1391 1/7/1384

 پزشکی کرمان

دکترای  پزشکی عمومی 

 حرفه ای 

Comparison of the outcomes of 

withdrawal and relapse rate in 

three detoxification methods 
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 :سوابق شغلی 
 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 15/6/1400 15/4/1399 )ع)معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان امام رضا 
بیمارستان امام رضا )ع( 

 سیرجان

مسئول رشته پزشکی دانشکده علوم 

 پزشکی سیرجان
 تاکنون 15/6/1400

دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان

نحوه کمیته روانشناختی در مورد عضو 

تعامل با دانشجویان آسیب پذیر 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 اکنونت 1399

دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان

 پیشگیری از  در مداخلهکمیته عضو 

 تاکنون 1400 خودکشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان

دانشکده علوم پزشکی عضو شورای اخالق 

 سیرجان 
 تاکنون 1401

دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان

عنوی و تعهد مکارگروه اخالق،سالمت عضو 

 تاکنون 1401 نشکده علوم پزشکی سیرجانحرفه ای دا
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
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 هاي تحقیقاتيد ( پروژه
  

 نوع فعالیت در طرح  عنوان طرح نحقیقاتی
 سال تصویب محل پژوهش )مجری یا همکار طرح(

خشی برنامه مدیریت استرس در بررسی اثرب
کاهش استرس و ارتقای توانایی مقابله با شرایط 

استرسزا درپرستاران بیمارستان امام رضا )ع( 
 ۱۴۰۱-۱۴۰۰سیرجان در سال 

 همکار اصلی
دانشکده علوم پزشکی 

 1401 سیرجان

روان درمانی معطوف به انتقال بر ساختار  اثربخشی
شخصیت، تکانشگری و تنظیم هیجان در بیماران 

 مبتال به اختالل شخصیت مرزی
 همکار اصلی

دانشکده علوم پزشکی 

 1400 سیرجان

 بررسی خصوصیات بالینی و ریسک فاکتورهای
 covid-19 مرتبط با مرگ ومیر در بیماران مبتال به

مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان 
 1399سیرجان در سال 

امام رضا  مارستانیب همکار اصلی

 1399 )ع(

 

 

 

 

 فعالیت هاي آموزشي سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدريس

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 فردی و اجتماعیروانشناسی 

 کارشناسی

 1-1399 2 پرستاری

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 رواناشت و بهدروانشناسی 

 کارشناسی

 1-1399 2 ومیبهداشت عم

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 روانی و روانپزشکیبهداشت 

فوريتهای دانی کار

 2-1399 1 پزشکی
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 در مامايیروانپزشکی 

مامايی کارشناسی  
1 1399-2 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 روانبهداشت 

 کارشناسی

 2-1399 2 هوشبری

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 زندگیمهارتهای 

 کارشناسی

 2-1399 0.5 پرستاری

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 وانی و اعتیادربهداشت 

 ارشناسیک

 2-1399 2 بهداشت عمومی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 زندگیمهارتهای 

علوم  کارشناسی

زمايشگاهیآ  5/0 1399-2 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 فردی و اجتماعیروانشناسی 

 کارشناسی

 1-1400 2 پرستاری

 رواناشت و بهدروانشناسی  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 1-1400 2 ومیبهداشت عم

 زندگیمهارتهای  
 /حرفه ای دکترای 

 1-1400 5/0 پزشکی رشته

 روانی و روانپزشکیبهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
فوريتهای دانی کار

 2-1400 1 پزشکی

 در مامايیروانپزشکی  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
مامايی کارشناسی  

1 1400-2 

 روانبهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 2-1400 2 هوشبری

 زندگیمهارتهای  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 2-1400 0.5 پرستاری

 وانی و اعتیادربهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 ارشناسیک

 2-1400 2 بهداشت عمومی



 

 زندگیمهارتهای  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
علوم  کارشناسی

زمايشگاهیآ  5/0 1400-2 

 فردی و اجتماعیروانشناسی  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 1-1401 2 پرستاری

 رواناشت و بهدروانشناسی  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 1-1401 2 ومیبهداشت عم

 عمومیانشناسی ور رجانیس یدانشکده علوم پزشک
علوم سی اکارشن

 1-1401 2 زمايشگاهیآ

 زندگیمهارتهای  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 1-1401 5/0 بهداشت عمومی

 زندگیمهارتهای  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 1-1401 0.5 پرستاری

 روانی و روانپزشکیبهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
فوريتهای دانی کار

 2-1401 1 پزشکی

 در مامايیروانپزشکی  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
مامايی کارشناسی  

1 1401-2 

 روانبهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

 2-1401 2 هوشبری

 زندگیمهارتهای  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
علوم  کارشناسی

زمايشگاهیآ  5/0 1401-2 

 وانی و اعتیادربهداشت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 ارشناسیک

 2-1401 2 بهداشت عمومی

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 یمراقبت و یدرمان یروشها یآموزش کارگاه

 ژهيو یروانپزشک یها ژانساور و اختالالت

 یعموم پزشکان

عمومی پزشکان   

 1397 ساعت 12

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 هکارکاه آموزشی مداخله در خودکشی ويژ

 پزشکان عمومی و مشاورين مدارس

عمومی و کان پزش

 1397 ساعت 10 روانشناسان



 

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
کارگاه آموزشی مديريت استرس برای کلیه 

 کارکنان بیمارستان امام رضا ع سیرجان

 مندانکارکلیه 

بیمارستان امام 

عرضا  

 1398 ساعت 6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
کارگاه حمايتهای روانی اجتماعی ويژه مراقبین 

 سالمت و مشاورين مدارس سیرجان

 روانشناسان
 1397 ساعت8

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
آموزشی مهارتهای ارتباطی ويژه پرسنل کارگاه 

 مامايی بیمارستان امام رضا ع سیرجان

مامايی گروه 

شاغل در 

بیمارستان امام 

ضا عر  

 1398 ساعت6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارگاه پیشگیری از اعتیاد و معرفی مواد نوپديد

 تمامی رشته های دانشکدهبرای دانشجويان 

جويان دانشکلیه 

دانشکده علوم 

 پزشکی سیرجان

 1398 ساعت6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک

کارگاه آشنايی با اختالالت روانی در دوران 

زايمان طبیعی و عوارض مقايسه  ، بارداری 

برای سزارين و حمايتهای روانی اين دوران 

 گروه هدف  زنان بادار

مامايی گروه 

شاغل در 

بیمارستان امام 

ضا عر  

 1398 ساعت6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
اعصاب و روان در دوران اختالالت  اشنايی با

 و نحوه برخورد با اين اختالالت سالمندی

مومیعپزشکان   
 1398 ساعت6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
آموزش نحوه ارتباط موثر با بیمار برای گروه 

 مامايی بیمارستان امام رضا ع سیرجان

مامايی گروه 

شاغل در 

بیمارستان امام 

ضا عر  

 1399 ساعت6

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک

موزش مداوم جمعه آمرکز توسط  )سمپوزيوم 

  19کوويد  بیماری مديريت استرس (پزشکی 

 در کادر درمان

درمان کادر   

 1399 ساعت 3

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 (جامعه پزشکی موزش مداومآ)سمپوزيوم 

  پیشگیری از خودکشی

عمومی و کان پزش

 1400 ساعت 4 روانشناسان

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
مديريت استرس برای جلسه ای  5 کارگاه 

 پرستاران 

پرستاران 

بیمارستان امام 

ع رضا  

 1401  ساعت 12     

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
مصرف داروها  ءمديريت استرس و سوکارگاه 

 در فصل امتحانات 

دانشجويان کلیه 

 1401 ساعت 2دانشکده علوم 



 

 پزشکی سیرجان

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 توسط کمیته دانشجويیاسترس مديريت کارگاه 

 موزش پزشکیآمرکز مطالعات و توسعه 

دانشجويان کلیه 

دانشکده علوم 

 پزشکی سیرجان

 1401 ساعت  2

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک

جامعه  موزش مداومآ)سمپوزيوم 

و ن با متادودارنده هنگموزش درمان آ(پزشکی

  سیب در اعتیاد آردهای کاهش رويک

متخصصین 

وانپزشکی و ر

 پزشکان عمومی

 1400 ساعت  4

 علوم پزشکی کرماندانشگاه 
اطالع رسانی خبر بد موزش نحوه آوبینار 

 پزشکان توسط 

پزشکان کلیه 

 متخصص

دربیمارستان 

 افضلی پور کرمان 

 1401 ساعت  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامي همكاران به  عنوان كتاب 

 ترتیب اولویت 
اشر ن تاریخ  

 نشر

 نوع فعالیت

لیفأت  ويراستاري ترجمه 

اختالل شخصیت مرزی و 

 طرحواره درمانی

مینا محسنی ، ايمان 

آذرينوش ، محبوبه 

 عسکری پور

آموزشی 

تالیفی 

 ارشدان

زمستان 

1400 

   تالیفی*

 ،عسکری پورمحبوبه  سالمت روان و شخصیت ها

اسما  ،مینا محسنی 

 زحمتکش

تابستان  ناياب

1399 

* ترجمه    


