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: 6431سه روزه تحقیقات مبتنی بر شواهد ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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:6413کار گاه دوروزه روش تحقیق پیشرفته  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
:6411کار گاه دوروزه روش تحقیق کیفی  ،FGDدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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:6433دوره  1ماهه آموزش مداوم سالمند شناسی و طب سالمندی برای پزشکان عمومی  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 :6432دوره سه ماهه پرستاری سالمندی  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 :6432دوره سه ماهه پرستاری توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 :6431کار گاه  2روزه سالمندی فعال ،دانشگاه علوم پزشکی ایران



 :6431کار گاه  2روزه ارتقائ کیفیت زندگی سالمندان  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



:6411کار گاه  4روزه مبانی مراقبت در منزل  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 :6411کار گاه تعیین اولویتهای پژوهشی پرستاری توانبخشی  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



:6411کار گاه یک روزه پرستار و ارتباط با بیماران  ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سابقه کار :
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 6412تا کنون عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (گروه اموزشی پرستاری )

-

 6431تا کنون :عضو هیات علمی گروه آموزشی سالمند شناسی

-

 6431تا کنون :عضو کمیته پزوهشی و آموزشی گروه سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی

-

 6433تا کنون :عضو موسس و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

-

 6433عضو مرکز تحقیقات مسائل روانی اجتماعی سالمندان ایران

-

:6433-6434مدیر گروه پرستاری

-

 6434تا کنون مسئول آموزش پرستاری سالمندی گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی

-

 6431تا کنون عضو کمیته پزوهشی گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی

-

 6431تا کنون عضو کمیته آموزشی گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی

-

6411تا  : 6432معاون گروه آموزشی پرستاری

-

 6413تا  :6431معاون آموزشی اداره پرستاری مرکز روانپزشکی رازی
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پیشگیری از بستری مجدد مددجویان اسکیزوفرنیک حاد .پژوهش پرستاری،63، .6433.
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سالمندی ایران .6411.
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 .41محمد غالمی ،فرحناز محمدی (نویسنده مسئول)،مسعود فالحی ،فضل ال..احمدی ،فروغ رفیعی ،حمید رضا خانکته  .تحلیتل مفهتوم
کیفیت مراقبت پرستاری در بستر بیماری های مزمن قلبی ،بر اساس مدل هیبرید .مجله دانشکده پرستتاری و مامتایی ارومیته4 6412.
()33
 .46زینب جوکار ،فرحناز محمدی (نویسنده مسئول)،،حمید رضا خانکه ،سعید فالح تفتی  .تاثیر توانبخشی ریتوی مبتنتی بتر منتزل بتر
خستگی مبتالیان به  .COPDحیات )5(63 6412.
 .42فرحناز محمدی (نویسنده مسئول)،امنه ستاره فروزان  .عوامل تسهیلگر و بازدارنده مشارکت اجتماعی ستاکنین منطقته دو تهتران در
ارتقائ سالمت  .مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین)11(3 6412.
 .44پریسا شجاعی ،حسین ملک افضلی ،مسعود کریملو ،حمیرا سجادی ،آمنه ستاره فروزان ،فرحناز محمدی  .مرور مدلهای ارزیابی اثرات
بر سالمت .فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی )33(62 6412.
 .43زهرا فتوکیان ،فرحناز محمدی (مسئول ) مسعود فالحی .تحلیلی بر مداخالت توانمند سازی در سالمندان مبتال به بیماری هتای متزمن
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