بسمه تعالي
تاريخچه فعاليتهای علمي ،آموزشي ،پژوهشي ،درماني ،توانبخشي ،اجرائي و مديريتي
(تا پايان سال )5931
نام و نام خانوادگي:

ابوالفضل ره گوي

سال تولد 4311 :شماره تماس26403041490:

مرتبه علمي :مربی پایه 02
E-mail 2: rahgouin@yahoo.com

E-mail: ab.rahgoi@uswr.ac.ir

الف  :سوابق تحصيلي و محل تحصيل:


ديپلم علوم تجربي  ،شهيد دستغيب  ،نوبران ،ساوه 5912



كارداني پرستاری ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي5912-5911 ،



كارشناسي پرستاری ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي5911-5917 ،



كارشناسي ارشد آموزش و مديريت پرستاری گرايش روانپرستاری ،دانشگاه تربيت مدرس،
5911- 5972



دوره تكميلي روانپزشكي سالمندی ،سال ميالدی  2222و ( 5971هجری –شمسي)(دوره
مشترك دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ودانشگاه ايالتي نيويورك).



دوره آموزشي كوتاه مدت مباني علوم اعصاب و رفتار .شهريور . 5915.دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي


دوره آموزشي " پرستاری توان بخشي " 5912



دوره آموزشي مهارت های هفت گانه رايانه " 5911



دانشجوی دكتری پرستاری – دانشگاه علوم پزشكي اصفهان(اتمام دوره آموزشي و قبولي در
آزمون جامع دوره و در حال طي دوره پژوهشي – رساله )

ب  :سابقه تدريس واحدهای درسي و بيوگرافي علمي:

روانشناسی اجتماعی ،روانشناسی عمومی ،روانپزشكی در مامایی ،پرستاري بهداشت روانی،
پرستاري بيماریهاي روانی ،رواندرمانی فردي(فرد درمانی) ،رواندرمانی گروهی(گروه درمانی)،
رواندرمانی خانوادگی(خانواده درمانی) ،اصول راهنمایی و مشاوره  ،ارتباط و ارتباط درمانی ،
روانپرستاري كودكان و نوجوانان ،روش تحقيق ،روش تدریس ،روش و اصول آموزش به بيمار و
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خانواده  ،سمينار تحقيق ،سمينار مسائل پرستاري ،پرستاري توانبخشی ،پرستاري سالمندان ،
كمك هاي اوليه  ،فوریت هاي پزشكی و روانپزشكی  ،فوریت هاي دارویی  ،بهداشت روانی در
بالیا و بحران  ،نمایش روانی (سایكودراما )وپرستاري اعتياد  ،پرستاري فوریت هاي روانپزشكی و
روان پرستاري  ،اطالع رسانی پزشكی و كاربرد آن در پرستاري  ،نرم افزارهاي مدیریت منابع و
رفرنس نویسی( اند نوت  ،مندلی و رفرنس منيجر ...
در مقاطع مختلف كاردانی ،كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكتري رشته هاي پرستاري و مامایی،
ج  :سوابق و سمتهای آموزشي:
·

.

·

مدرس سابق دانشگاه علوم پزشكي اراك سالهای  (72-79تعهد خارج از مركز)

مدرس سابق دانشكده پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي اراك سالهای (72-71حق التدريس)
مدرس سابق

دانشكده پرستاری ساوه ،سالهای (12 - 11حق التدريس)

 .مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحدهای مختلف  ،تهران ،سمنان ،ساوه،پيشوا ورامين،كرج و بقيه اهلل (امام

حسين ع) در سنوات مختلف( 1374-1386حق التدريس)
 .مدرس دانشكده پرستاری و مامايي شاهد ( 1375-1385حق التدريس)
·

عضوهيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،از آبان سال  5979تا كنون
د :سوابق باليني ودرماني:

ه:



پرستار بخش اورژانس يك بيمارستان سينا(دانشگاه علوم پزشكي تهران) 5911- 5917كار دانشجويي



سوپروايزرومدير شب و پرستار بيمارستان امام حسين كرمانشاه – خدمت سربازی 5917-5911



پرستارو مسئول شيفت شب بخش ای سي يو قلب باز بيمارستان خاتم االنبيا5913 -5912 ،

سمت ها و سوابق مديريتي و اجرايي و عضويت در شوراها ،كميته ها ،انجمن هاو.. .
 .1مدير گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 5971-5971 ،
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 .2سوپر وايزر آموزشي و مسئول آموزش پرستاری بيمارستان آموزشي درماني
روانپزشكي رازی تهران5973-5911 ،
 .3مسئول آموزش پرستاری بيمارستان آموزشي درماني روانپزشكي رازی تهران-5911 ،
5973
 .4جانشين مدير پرستاری(مترون) بيمارستان آموزشي درماني روانپزشكي رازی5911 ،
 .5عضو هيات موسس شورای هماهنگي جلب مشاركتهای مردمي(مركز خيريه و جلب
مشاركت های مردمي ثامن االئمه ) مركز آموزشي در ماني روانپزشكي رازی 5973 ،تا
كنون
 .6عضو شورای مركزی بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،از سال
 5919تا كنون
 .7مدير( مسئول) بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،ازابتدای سال
 5917تا 5932
 .8عضو شورای فرهنگي دانشگاه  ،از سال  5917تا 5932
 .9عضو شورای سياست گذاری دفتر نهاد محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي از سال  5931ادامه دارد
 .11عضو هيات موسس صندوق قرض الحسنه پرستاری حضرت زينب(س) تهران
 .11عضو كميته های مختلف در بيمارستان روانپزشكي رازی و دانشگاه بالغ بر  52كميته
و.....
 .12عضو هيات تحريريه و سردبير نشريه پرستاری امروز( اداره پرستاری بيمارستان
آموزشي درماني روانپزشكي رازی ) ازشهريور ماه  5973تا كنون
 .13عضو شورای اجرايي طرح تمام وقتي ( محروميت از مطب ) دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي 5977-5971
 .14مسئول برگزاری يك دوره آموزشي كمك بهياری در بيمارستان آموزشي درماني
روانپزشكي رازی5912
 .15مسئول برگزاری يك دوره آموزشي پرستاری مراقبت در منزل 5915
 .16مسئول برگزاری يك دوره آموزشي پرستاری توانبخشي 5912
 .17كارشناس تخصصي پرستاری در دادسرا و هيات های بدوی و عالي انتظامي سازمان
نظام پزشكي به پيشنهاد سازمان نظام پرستاری 5931-5911
 .18نماينده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در ستاد تدوين دائره المعارف دفاع مقدس
 5917ادامه دارد
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 .19عضو شورای پژوهشي پايگاه تحقيقات باليني مركز آموزشي درماني روانپزشكي
رازی5917ادامه دارد
 .02همكاری در برگزاری پايگاه های خدمات پرستاری به مناسبت روز پرستار 5915
 .02عضو سازمان نظام پرستاری ايران
 .00عضو انجمن علمي پرستاری ايران
 .02عضو هيات موسس انجمن صنفي روانپرستاری
 .02عضو هيات مديره انجمن صنفي روانپرستاری
 .02عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي از سال  -5931ادامه دارد
 .02عضو كميته نظارت بر انتشارات دانشجويي معاونت دانشجويي -فرهنگي دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي
دوره های آموزشي و كارگاههای آموزشي طي شده:
الف  :دوره های آموزشي
 .1دوره تكميلی روانپزشكی سالمندي)(Geriatric Psychiatry Training Program
،سال ميالدي  0222و ( 4332هجري –شمسی)(دوره مشترك دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی ودانشگاه ایالتی نيویورك).
 .2دوره آموزشی كوتاه مدت مبانی علوم اعصاب و رفتار .شهریور . 4324.دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی
 .3دوره آموزشی " سالمند شناسي و پرستاري سالمندان " 2202
 .4دوره آموزشی " پرستاري توان بخشي " 2202
 .5دوره آموزشی مهارت هاي هفت گانه رایانه " 2202
ب :كارگاه های آموزشي :
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.1

شركت در كارگاه آموزشي " آموزش بر مبنای طرح مسئله 5979"PBL

.2

شركت در كارگاه آموزشي"خانواده درماني و پويايي خانواده " 5971

.3

شركت در كارگاه آموزشي "مباني توانبخشي " 5971

.4

شركت در كارگاه آموزشي" توانبخشي جامعه نگر " 5971

.5

شركت در كارگاه آموزشي " آشنايي با مشاوره ژنتيك " 5971

.6

شركت در كارگاه آموزشي "روش تحقيق كيفي 5977 "FGD

.7

شركت در كارگاه آموزشي " ارزيابي درون دانشگاهي با اسفاده از نظريه 5977 " Cippo

.8

شركت در كارگاه آموزشي " روش تدوين آزمون " 5971

.9

شركت در كارگاه آموزشي "ارگونومي " 5973

 .11شركت در كارگاه آموزشي "تعيين اولويت های پژوهش پرستاری با متد 5973 "Future Workshop
 .11شركت در كارگاه آموزشي " روش تحقيق كمي" 5915
 .12شركت در كارگاه آموزشي "ارزيابي و پايش طرح سامان دهي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن " 5915
 .13شركت در كارگاه آموزشي "5912 " Nominal Group Technique
 .14شركت در كارگاه آموزشي "روش فيش برداری از بانك ها ی اطالعاتي اينترنتي وساير منابع الكترونيك با استفاده از كامپيوتر در تحقيقات
علوم پزشكي " 5912
 .15شركت در كارگاه آموزشي "رفتار درماني شناختي "  5912دو نوبت
 .16شركت در كارگاه آموزشي "5912 " Neurorehabilitation
 .17شركت در كارگاه آموزشي " توانمند سازی بازماندگان در باليا و حوادث طبيعي با محوريت زلزله بم " 5912
 .18شركت در كارگاه آموزشي " راه كارهای بازگشت مددجويان به جامعه "5919
 .19شركت در كارگاه آموزشي " 5919" Training Program For Mental Care In BAM
 .21شركت در كارگاه آموزشي " Population Research Labپايگاه تحقيقات جمعيت " 5919
 .21شركت در كارگاه آموزشي " تحقيقات كيفي در علوم پزشكي " 5919
 .22شركت در كارگاه آموزشي " مقاله نويسي " 5919
 .23شركت در كارگاه آموزشي " پوستر " 5919
 .24شركت در كارگاه آموزشي " 5919 " C .V
 .25شركت در كارگاه آموزشي " چالش های خصوصي سازی " 5919
 .26شركت در كارگاه آموزشي " تدوين استاندارد های آموزشي " 5911
 .27شركت در كارگاه آموزشي "روش تحقيق كمي " 5911
 .28شركت در كارگاه آموزشي " مهارت های قاطعيت " 5911
 .29شركت در كارگاه آموزشي " 5911 "E-Learning
 .31شركت در كارگاه آموزشي " مهارت های پيش از تدريس5911 ".
 .31شركت در كارگاه آموزشي " تدوين شرح وظايف تخصصي پرستاری " 5911
 .32شركت در كارگاه آموزشي " مديريت مبتني بر نتايج " 5911
 .33شركت در كارگاه آموزشي " 2227 "IDL & Science Direct Workshop
 .34شركت در كارگاه آموزشي "چگونه يك كارگاه آموزشي اثر بخش اجرا كنيم " 5911
 .35شركت در كارگاه آموزشي "آشنايي با منابع كتابخانه ای " 5911
 .36شركت در كارگاه آموزشي " روش تحقيق باليني " 5911
 .37شركت در كارگاه آموزشي " مديريت منابع 5911 " Reference Manager
 .38شركت در كارگاه آموزشي " مديريت منابع  5911 "End noteو 5932
 .39شركت در كارگاه آموزشي "ارائه خدمات مراقبتي پس از ترخيص به بيماران رواني " 5911
 .41شركت در كارگاه آموزشي "آشنايي با فرآيند انتقال دانش " 5911
 .41شركت در كارگاه آموزشي "آموزش پزشكي مبتني بر شواهد5911 "Evidence Based Medicine
 .42شركت در كارگاه آموزشي " اخالق در پژوهش " 5911
 .43شركت در كارگاه آموزشي " حقوق مالكيت فكری " 5911
 .44شركت در كارگاه آموزشي " مهارت های داوری و نقد مقاالت علمي " 5911
 .45شركت در كارگاه آموزشي " وسواس شناسي و مهارت پايه در درمان وسواس ويژه روان پرستاران " . 2202
 .46شركت در كارگاه های مختلف آموزشي و پژوهشي از سال  5911تا كنون
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·

سوابق پژوهشي( مقاالت ،پايان نامه ها،طرحهای پژوهشي وكتاب ).....
الف :مقاالت و سخنراني ها در كنگره ها و همايشهای داخل كشور:

-1مقاله  :نقش خانواده در برنامه باز توانی مددجو  .ارائـه  :دراولين كنگره سراسري خانواده و بهتر زیستن 42-49 .اسفند  4333دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی .
 -0مقاله  :سالمتی و ازدواج مجدد  .ارائـه  :دراولين كنگره سراسري خانواده و بهتر زیستن 42-49 .اسفند  4333دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی .
 -3مقاله  :بررسی تاثير حركت درمانی بر افسردگی بيماران افسرده بستري  .....ارائـه  :درششمين ن كنگره كاردرمانی 01-02 .اذر 4333
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
 -1مقاله  :بررسی تاثيراجراي نمایش روانی گروهی بر ميزان اعتماد به نفس بيماران اسكيزوفرنيك مزمن  .....ارائـه  :درهفتمين كنگره
كاردرمانی 3-1 .اسفند  4332دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
 -2مقاله  :توان بخشی روانی با استفاده از سایكودراما .ارائـه  :دراولين كنگره سراسري پرستاري توانبخشی 2-9 .ابهمن  - 4332دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی .
 -9مقاله  :بررسی تاثير بازي درمانی بر تكامل اجتماعی كودكان  . .....ارائـه  :دراولين كنگره سراسري پرستاري توانبخشی 2-9 .بهمن
 - 4332دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 -3مقاله  :توانبخشی روانی با كاربرد ورزش  . ....ارائـه  :دراولين كنگره سراسري پرستاري توانبخشی 2-9 .ابهمن  - 4332دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی .
 -2مقاله  :بررسی تاثير بازي درمانی بر تكامل اجتماعی كودكان دچار تاخير تكامل اجتماعی در شير خوار گاه آمنه  . .....ارائـه  :دراولين
همایش علمی مراقبت شبانه روزي از كودكان  .بهمن  - 4336صندوق كودكان سازمان ملل (یونيسف ) و دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی.و دانشگاه شهيد بهشتی و سازمان بهزیستی كشور
 -6مقاله  :مداخالت توانبخشی غير ارگانيگ در كاهش افسردگی سالمندان  .ارائـه  :در كنگره بررسی مسایل سالمندي در ایران و جهان و
چاپ شده  :درمجموعه مقاالت كنگره  6 -42 .مهر  - 4324دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 -42مقاله  :بررسی تاثير گروه درمانی آموزشی بر مهارت هاي مراقبت از خود در بيماران اسكيزوفرنيك مزمن  .....ارائـه  :دردومين كنگره
سراسري پرستاري توانبخشی  2-3 .اسفند  - 4324دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 -44مقاله  :بررسی كيفيت زندگی پرستاران بخش هاي روانپزشكی  ....ارائـه  :دراولين همایش سراسري كيفيت زندگی  42.اسفند- 4323
دانشگاه شاهد و دانشگاه تربيت مدرس
 -40مقاله  :اختالل هویت جنسی و نقش روانپرستار .ارائـه  :در دومين كنگره سراسري خانواده و مشكالت جنسی 0-3.آذر - 4321
دانشگاه شاهد
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 -43مقاله  :بررسی تكنيك هایی جهت كنترل استرس در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزیس.

ارائـه  :در دومين همایش سراسري

پرستاري توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب  06-32 .آذر  - 4322دانشگاه شاهد .
 -41مقاله  :نقش آموزش به مددجو در مواجهه با مشكالت عاطفی و شناختی ناشی از مولتيپل اسكلروزیس .ارائـه  :در دومين همایش
سراسري پرستاري توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب  06-32 .آذر  - 4322دانشگاه شاهد .
 -42مقاله  :خانواده  :اعتياد و كودكان و نوجوانان .

ارائـه  :در نوزدهمين همایش بين المللی بيماري هاي كودكان و پنجمين همایش

پرستاري  09-32 .مهر  - 4329دانشگاه علوم پزشكی تهران.
 -49مقاله  :بررسی تاثير مهارت حل مسئله بر مهارت هاي مقابله اي خانواده هاي افراد اقدام كننده به خودكشی  .ارائـه  :در سومين كنگره
ملی آسيب شناسی خانواده  03-09 .اردیبهشت  - 4323دانشگاه شهيد بهشتی – پژوهشكده خانواده
 -43مقاله  :مراقبت الكترونيك در ارائه خدمات پرستاري بهداشت روانی  .ارائـه  :در همایش كشوري ایده هاي نو در پرستاري و مامایی .
 01-09تير  - 4323دانشگاه علوم پزشكی یاسوج – دانشكده پرستاري و مامایی حضرت زینب  .و چاپ شده در فصلنامه علمی
دانشكده پرستاري و مامایی حضرت زینب  .شماره  42تابستان 4323
 -42تاثیر برنامه آموزش خود مدیریتی بر بار مراقبتی مادران و سطح فنیل آالنین سرم کودکان مبتال به فنیل کتون اوری  .2232 .پنجمین کنگره
ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار  2-2 .مرداد  2232تهران  :مرکز همایش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

ج ـ مقاله در مجالت علمي پژوهشي داخلي و خارجي و نشريات :
1.
Mohebbi Parham , Abolfazl Rahgoi*, Masud Fallahi Khoshknab , Kian Norouzi Tabrizi,
Mohammad Reza Khodaie Ardakani. Effect of the Community Re-entry Program on Medication
Adherence in Patients with Bipolar Disorder Type I. IJRN. 2017;3(4):58-65.
2.
* Abolfazl Rahgoi, Bibi Najmeh Ebadi 1, Mohammad Ali Hosseini 3 , Maoud Fallahi Khoshknab
4, Akbar Biglarian. The Correlation between Spiritual Well- Being and Hope among Nursing Students of
Medical Sciences Universities and Islamic Azad Universities of Yazd. journal of health promotion
managment (jhpm). 2017;6(4):8-12.
3.
Dr Masoud Fallahi Khoshknab Abolfazl Rahgoi, Dr Hamid reza khankeh , Dr mohammad ali
hosaini , Dr farahnaz mohammadi,, Ghazanfari MN. Home care effectiveness in preventing
 rehospitalization of acute schizophrenic patients. Iranian Journal of Nursing Research. 2009;4(14):5966.
4.
Ebadi BN, Hosseini MA, Rahgoi A, Fallahi Khoshknab M, Biglarian A. The Relationship Between
Spiritual Health and Happiness Among Nursing Students. Journal of Nursing Education. 2016;5(5):23-30.
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5.
Rahgoi A, Ebadi BN, Hosseini MA, Khoshknab MF, Biglarian A. The Correlation between Spiritual
Well-Being and Hope among Nursing Students of Medical Sciences Universities and Islamic Azad
Universities of Yazd. 2017.
6.
Goodarzi N, Shahboulaghi FM, Rahgoi A, Biglarian A. Family functioning and depression in family
caregivers of people with Dementia. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.
2017;27(151):105-16.
7.
Hatamizadeh M, Rahgoi A, Hadi Ranjbar ad. Comparing the effectiveness of Vapocoolant spray
and lidocaine/procaine cream in reducing pain of intravenous cannulation: a randomized clinical trial.
American Journal of Emergency Medicine. 2017.
8.
hatamizadeh M, Dalvandi A, rahgoi A, Ranjbar H. Comparing the effect of vapocoolant spray and
EMLA cream in reduction of anxiety due intravenous cannulation: a controlled randomized clinical trial.
JPEN. 2016;2(4):41-50.
9.
1 Abolfazl Rahgoi ,Javad Shaabani, Kian Nourozi 1 , Mahdi Rahgozar 3, Mahdi Shaabani. the
Relationship between Self-Efficacy and Quality of Life in residential Elderlies of tehran. IRANIAN
JOURNAL of AGEING. 2016;11(4):6-16.
10.
Abolfazl Rahgoi,Javad Shaabani, Kian Nourozi, Mahdi Rahgozar, Mahdi Shaabani. The
Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life Among Elderly People. Salmand. 2017;11(4):51827.
11.
Abolfazl Rahgoi, Javad Shaabani, Kian Nourozi, Mehdi Rahgozar, Shaabani M. Comparison of
self-concept and self-efficacy between non-residential and residential elderly people in nursing homes
of Iranian population. International Journal of Medical Research & Health Sciences:. 2016;5(11):562-70.
12.
M. FALLAHI KHOSHKNAB , A. Rahgoi , M. SHEIKHONA. The effects of group psychoeducational
programme on family burden in caregivers of Iranian patients with schizophrenia. Journal of Psychiatric
and Mental Health Nursing. 2014;21:438–46.
13.
Rahgoi A, Gaeini M, Fallahi-Khoshknab M. Effect of Stress Inoculation Training on Stress of
Nurses. RJ. 2006;7(2):61-5.
14.
Rahgoi A ،Mahmoudi E, Dalvandi A. Effect of music therapy on self-esteem of inpatient chronic
schizophrenic patients. European Psychiatry. 2010;25:1207-.
15.
Rahgoi A, Rahgozar M. Rahmati M , Fallahi-Khoshknab M. The Effect of Spiritua - Religious group
Therapy on Mental Status of Schizophrenic in Patients. J of Nurse Research. 2010;5(16):13-20.
16.
Rahgoi A, Bayati A, Shahriyari A, ... Attention deficit hyperactivity disorder predisposing factors
associated with primary school children in public schools in Arak. ARAK MEDICAL UNIVERSITY
JOURNAL(AMUJ)-(Rahavarde Danesh). 2000;3(4).
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17.
Rahgoi A, Ebrahimi-balil F, Khanke HR, Rahgozar M, Rezaee O. The effectiveness of
psychodrama on the depression of women were hospitalized with chronic mental disorders. Journal of
the researches of behavioral sciences. 2006;4(1,2):71-6.
18.
Rahgoi A, Fallahi-Khoshknab M, Karimlou M,Fattahmoghada L. Quality of life and factors related
to it among psychiatric nurses in the university teaching hospitals in Tehran. Hakim. 2007;9(4):24-30.
19.
Rahgoi A, , Fallahi-Khoshknab M & et al . The Effect of Continuing Home Nursing Services in the
Prevention of Recurrence among Schizophrenic patients in Tehran. Rehabilitation J. 2007;8(29):75-9.
20.
Rahgoi A, mahmodi E, Dalvandi A, Zadehmohammadi A, Rahgzar M, the effectiveness of music
game on self - esteem of inpatient schizophrenic patients. recent trends & future perspectives towards
the protection of health- Malaysia; 2009: MUCH masterskill university college of health sciences.
21.
rahgoi A,Shamsikhani S, Fallahi Khoshknab M, rahgozar M. Effects of problem solving training on
coping skills of suicidal clients. IJNR. 2007;1(3):31 - 9.
22.
Rahgoi A, Sheikhi M, R. Effects of movment therapy on depression in psychiatric patients
hospitalized in Razi Psychiatric Center. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences.
1998;2(1):30- 4.
23.
Rahgoi A, Niksalehi N , Fallahi M, Rahgozar M, Khankeh HR. Comparison the impact of home
care services and Telephone Follow up on Rehospitalization and Mental condition of Schizophrenic
patients. Res J Biol Sci. 2011;6(9):440-5.
24.
Sedighe Maleki, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi, Mahdi Rahgozar. The effect of
anger management training in groups on aggression of 12-15 years old male students. IJN.
2011;24(69):26- 34.
25.
Simin Yahyazadeh, Masoud Fallahi-Khoshknab, Abolfazl Rahgoi 3 , Kiyan Norouzi 4, Asghar
Dalvand. The prevalence of smart phone addiction among students in medical sciences universities in
Tehran 2016. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2016;26(94):1-10.
27.
Zahra Kashaninia, Abolfazl Rahgoi, Poria Rezasoltani, Fatemeh Zinati *. The effect of
partnership caring model on depression of adolescents with Major thalassemia. Journal of Prevention
and Health. 2016;1(2):69-82.
28.
Rahgoi A, Zinati F, Zahra Kashaninia , Rezasoltani P, Babamahmodi F. The effect of partnership
caring model on quality of life of adolescents with major thalassemia. Iranian Journal of Rehabilitation
Research in Narsing. 2015;2(6):57- 67.
29. Rahgoi A, Sojodi T , Fallahi M, Shahshahani S, Rahgozar M. The effect of family-centered
empowerment on Serum level of phenylalanine in children with phenylketonuria" in Iranian Journal of
Rehabilitation Researc.2017;3(5 ) .
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ره گوی ابوالفضل  ،فالحی خشکناب مسعود ،محمد رضا خدایی اردکانی ،محبی پرهام  .بررسی تاثیر برنامه توانبخشی
29.
بازگشت به اجتماع بر تبعیت دارویی بیماران با اختالل دو قطبی نوع یک .پژوهش پرستاری توانبخشی.18-85:)4(9;6931 .
ره گوی ابوالفضل  ،شمسي خاني سهیال  ,فالحي مسعود ,رهگذر مهدي .سبک رفتارهاي مقابله اي و خودکشي .طلوع
30.
بهداشت :سومین كنگره سراسري رفتارهاي پرخطر.61:)9،4(5;6955 .
ره گوي ابوالفضل  ,كریملو مسعود ,.گاییني مینا .تاثیر مهارت ارتباط موثر بر كاهش استرس پرستاران  .رهیافت.
31.
).44(6958
ره گوی ابوالفضل ،بیاتي اكرم  .عوامل مساعد كننده اختالل كمبود توجه توام با بیش فعالي در كودكان دبستاني مدارس
32.
دولتي شهر اراك .مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش).5-6:)9(9;6943 .
شیخي محمدرضا ،ره گوی ابوالفضل .تاثیر حركت درماني بر افسردگي بیماران بستري در مركز روانپزشكي رازي .مجله
33.
علمي -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي قزوین).8(2;6948 .
عبادی نی بی نجمه ,حسینی محمد علی  ,ره گوی ابوالفضل ,فالحی خشکناب مسعود ,بیگلریان  .رابطه سالمت معنوی با
34.
شادکامی در دانشجویان پرستاری .نشریه آموزش پرستاری.91-29:)8(8;2161 .
-91مقاله چاپ شده در مجله علمي –پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس :بررسي مشكالت رواني مصدومين شيميايي( .شماره  51مهر
.)5972
 -91مقاله چاپ شده در مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين :تاثير حركت درماني بر افسردگي بيماران بستری در مركز
روانپزشكي رازی ( .شماره  51سال دوم  ،بهار .)5977
 -97مقاله چاپ شده در مجله علمي –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك  :عوامل مساعد كننده اختالل كمبود توجه با بيش فعالي در كودكان
دبستاني مدارس دولتي شهر اراك ( .شماره  52سال سوم  ،پاييز .)5973
 –91مقاله چاپ شده در نشريه باز آموزی پرستاری  ،مركز آموزشي –درماني روانپزشكي رازی  :وظايف پرستار در بخش روانپزشكي ( .شماره
 ، 21زمستان .)5912
 -93مقاله چاپ شده در نشريه باز آموزی پرستاری  ،مركز آموزشي –درماني روانپزشكي رازی  :ديسفاژی در بيماران رواني ( .شماره ، 21
زمستان .)5912
 -97مقاله چاپ شده در مجله علمي –پژوهشي دانشكده پرستاری و مامايي مشهد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان  :تاثير خاطره گويي گروهي
بر افسردگي زنان سالمند ( ..سال سوم ،شماره نهم و دهم  .پاييز و زمستان .)5912
 -91مقاله چاپ شده در فصلنامه علمي –پژوهشي توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  :بررسي تاثير كاربرد شيوه ايمن سازی در
مقابل استرس بر ميزان استرس پرستاران ( .شماره  21دوره دوم شماره دوم ،تابستان .)5911
 -93مقاله چاپ شده در مجله علمي  -پژوهشي حكيم .مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور  :بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در
پرستاران بخش های روان پزشكي  ( .دوره 3شماره  ،1زمستان .)5911
 -12مقاله چاپ شده در مجله علمي  -پژوهشي پژوهش پرستاری .انجمن علمي پرستاری ايران  :تاثير آموزش مهارت های حل مسئله بر
مهارت مقابله ای افراد اقدام كننده به خودكشي  ( .دوره اول  ،شماره  ،9زمستان .)5911
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 – 15مقاله چاپ شده در نشريه پرستار امروز  . ،مركز آموزشي –درماني روانپزشكي رازی  :اختالل هويت جنسي و نقش روانپرستار  .ويژه
نامه سال 5911
 -12مقاله چاپ شده در فصلنامه علمي  -پژوهشي تحقيقات علوم رفتاری  .مركز تحقيقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  :تاثير
نمايش رواني (سايكودراما ) بر افسردگي بيماران بستری مبتال به اختالل رواني با سير طوالني  ( .دوره  ، 1شماره .)5911 1-7

د  -ليست پايان نامه های هدايت شده:
 -2راهنمائی بيش از 32و مشاوره ي بيش از 12

پایان نامه دانشجوئی دانشجویان كارشناسی ارشد

پرستاري از سال  4331به بعد
 -0ناظر بيش از  51پایان نامه دانشجوئی دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاري و غير پرستاري از سال
 4331به بعد
.24

ليست كامل و جداگانه موارد فوق الذكر به پيوست مي باشد .

طرحهای پژوهشي(مصوب) انجام شده و در حال انجام :
 -2تاثير اجراي نمایش روانی گروهی بر ميزان اعتماد به نفس  ،افسردگی و وضعيت روانی بيماران روانی مزمن
( ،....طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – مجري  :ابوالفضل ره
گوي  -) 4329مجري
 -4بررسی كيفيت زندگی و وضعيت حمایت اجتماعی در جانبازان تحت پوشش بنياد جانبازان و امور ایثلرگران
شهر تهران  :ارایه شده به سازمان بسيج جامعه پزشكی و بنياد جانبازان و امور ایثلرگران شهر – 4323 .
بعنوان مجري
 -5بررسی تاثير آموزش بر مراقبت از خود در كودكان عقب مانده ذهنی ( ،....طرح پژوهشی مصوب معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – مجري سركار خانم دكتر سادات سيد باقر مداح -) 4331
همكار اصلی
 -6بررسی تاثيرطراحی ترخيص بر دفعات بستري و خود مراقبتی و عالیم روانی بيماران اسكيزو فرنيك بستري
( ....طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – مجري جناب آقاي
دكترحميد رضا خانكه  -)4320همكار اصلی
 -7بررسی مشكالت جسمی بيماران روانی بستري در مركز روانپزشكی رازي ( ....طرح پژوهشی مصوب معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – مجري سركار خانم الدن فتاح مقدم  -)4321همكار اصلی
 -8بررسی رضایت شغلی اعضا هيات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عوامل مرتبط ( ....طرح
پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – جناب آقاي دكتر كيان نوروزي
 -)4329همكار اصلی
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 -9بررسی اثر بخشی فعاليت واحد توسعه تحقيقات بالينی بر كميت و كيفيت تحقيقات بالينی ( ....طرح
پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – جناب آقاي دكتر مسعود فالحی
خشكناب  -)4329همكار اصلی
 -22بررسي تاثیر تفریح درماني بر اختالالت رواني و رفتاري بیماران اسكیزوفرنیك ( طرح پژوهشي دانشگاه علوم
بهزیستي و توان بخشي).مجري  :جناب آقاي دكتر مسعود فالحی خشكناب  -) 4322همكار اصلی
 -22بررسی تاثير برنامه توانمند سازي خانواده محور بر بار مراقبتی مادران و سطح سرمی فنيل آالنين كودكان
مبتال به فنيل كتون اوري .طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سال 69-4362پایان یافته  .مجري اصلی
 -20بررسی مقایسه اي خود پنداره  ،خودكارآمدي و كيفيت زندگی سالمندان مقيم و غير مقيم آسایشگاه هاي
شهر تهران  .4362-4361طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سال 69-4362پایان یافته  .مجري اصلی
 -22تبيين نيازهاي مراقبين خانوادگی بيماران اسكيزوفرنيك و ارایه راه كارهاي مداخله اي  .طرح پژوهشی
مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .سال 61-4364پایان یافته  .مجري اصلی
-24

كتاب :
-5پرستاری اعتياد  .ناشر :معاونت پژوهشی دانشكاه علوم بهزیستی و توانبخشی  .در مرحله نهایی
چاپ می باشد .
 .aمباني  ،ديدگاه ها و نظريه های نوين در پرستاری توانبخشي  .گرد آوري :گروه پرستاري .
زیر نظر دكتر سادات سيد باقر مداح  .ناشر  :انتشارات سازمان بهزیستی كشور و دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی 4324.
 .bاستاندارد های مراقبت های پرستاری  .سازمان نظام پرستاري  .بعنوان عضو گروه مولفين
4329 .
حضور و شركت در كنگره ها و همايش های علمي ملي و بين المللي:
-

حضور درحدود 22كنگره و همایش ملی و بين المللی بعنوان شركت كننده

-

حضور در حدود  02كنگره و همایش ملی و بين المللی بعنوان عضو كميته علمي و يا كميته اجرايي ويا
عضو هيات رئيسه و يا عضو برگزار كننده پانل

 مجري بيش از  02كارگاه و دوره آموزشی و تدریس و سخنرانی در آنها و ارائه سخنرانی در كنفرانسها و سمينار هاي علمی


12

داوری طرح ها و مقاالت علمي و پژوهشي و كتاب :



 -5داوری مقاله  :بررسي عوامل موثر بر روی آوری مجدد معتادان به اعتياد در شهر اردبيل  .مجله علمي – پژوهشي دانشكده پرستاری
و مامايي علوم پزشكي ايران – /9/21/5917



 -2داوری مقاله

 :عوامل تاثير گذار بر مشاركت بيماران سكته قلبي در بازتواني قلبي  :فصلنامه علمي –پژوهشي توانبخشي .

51/1/5917



-9داوری مقاله

:

بررسي كيفيت زندگي و راهبرد های مقابله هي در بيماران اسكيزوفرنيك  : : ....فصلنامه علمي –پژوهشي

توانبخشي5917/1/25 .



-1داوری كتاب :

معنويت  ،مراقبت معنوی و معنويت درماني برای پرستاران :انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

5911.



 -1داوری طرح

پژوهشي  :اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم با استفاده از رويكرد ايمن سازی در مقابل استرس بر كاهش

پرخاشگری در دانش آموزان  :دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 5917/52/1 .



 - 1داوری طرح پژوهشي :

اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم با استفاده از رويكرد ايمن سازی در مقابل استرس بر كاهش

پرخاشگری در دانش آموزان  :دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 5917/52/1 .



 -7داوری طرح پژوهشي :

بررسي عوامل فشار زا رواني –اجتماعي در دانشجويان ساكن در خوابگاههای  ...دانشگاه علوم

بهزيستي و توان بخشي5917/2/29 .



 -1داوری طرح پژوهشي :

تاثير آموزش خود آموزی كال مي بر نشانه های مريي دانش آموزان مبتال به اختالل توجه/بيش فعالي

در مدارس ابتدايي  : ...دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 5917/1/7 .



 -3داوری طرح پژوهشي :

طراحي و ارزشيابي مدل آموزشي  ،مراقبتي و توانبخشي بيماران سكته مغزی بر اساس تجارب و

نيازهای آنان  ،مراقبت كنندگان خانوادگي و مراقبين رسمي و غير رسمي  :دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 5917/1/51 .

داور بيش پنج عنوان مجله علمي پژوهشي پرستاری ( مجله روانپرستاری  ،مجله پژوهش در پرستاری ،
مجله تحقيقات كيفي  ،مجله مديريت پرستاری  ،مجله توانبخشي  ،مجله سالمندی و , ....و داوری بيش از
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طرحهای مديريتي پيشنهادی به دانشگاه و نهادهای مرتبط با پرستاری:
·

ـ همكاری در تدوين طرح و كتاب استاندارد های مراقبت های پرستاری با سازمان نظام پرستاری
 -همكاری در تدوين استاندارد های آموزش پرستاری با سازمان نظام پرستاری

همكاری در تدوين نهايي استراتژی های ارائه خدمات مراقبتي پس از ترخيص به بيماران رواني :دفتر بهداشت رواني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيـ دريافت لوحهای تقدير متعدد با امضای مشترك سركار خانم دكتر مداح معاونت پژوهشي و قائم مقام وقت دانشكاه علوم بهزيستي و جناب آقای دكتر جغتايي
رياست محترم دانشگاه در چندين نوبت بمناسبتهای مختلف در سنوات مختلف
-دريافت تقدير نامه از رياست محترم بيمارستان خاتم االنبيا
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 دريافت تقدير نامه از رياست و مديريت محترم مركزآموزشي درماني روانپزشكي رازی به مناسبت ها و فعاليت های مختلفدريافت تقدير نامه از رئيس نظام پرستاری ايران به مناسبت ها و فعاليت های مختلفدريافت تقدير نامه از دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه -دريافت تقدير نامه از مسئولين سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور

ـ دريافت لوح سپاس از رياست و معاونت آموزشي محترم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بعلت فعاليتهای روزافزون در زمينه پرستاری توانبخشي ..5915
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