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لمی عضو هیات عاستادیار و  پرستو بهاروند داراي بورد تخصصی پزشکی اجتماعی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران ،

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  مختصري از قعالیت هاي انجام شده به شرح ذیل می باشد:

  الف:سوابق آموزشی

دانشگاه علوم بخش پزشکی اجتماعی  عضو گروه پزشکی اجتماعی و همکاري در امر تدریس گروههاي کارآموزان و کارورزان -1

  تا کنون 88پزشکی لرستان از سال 

  تا کنون 88تدریس دروس بهداشت و اپیدمیولوژي دانشجویان پزشکی از سال -2

  تا کنون 91رشته دندانپزشکی از سال تدریس واحد سالمت بهداشت دهان و جامعه دانشجویان -3

  پزشکی رشته  دانشجویانتدریس درس امار حیاتی  -4

،بهداشت خانواده،بهداشت ITتدریس دروس مربوط به دانشجویان پرستاري و مامایی،علوم آزمایشگاهی،بهداشت عمومی،تغذیه، -4 

  1390تا  88محیط و بهداشت حرفه اي از سال

  نظام سالمت سومین و هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمدرس حیطه مدیریت در  -5

براي اولین بار جزء دروس اصلی دانشجویان رشته  1389تدریس واحد پاتو بیولوژي جغرافیاي ایران  به عنوان واحدي که از سال  -6

  جانب صورت گرفت. بهداشت عمومی گنجانده گردید که تدریس این درس توسط این 

  فعالیتهاي  پژوهشی: -ب

درجه در ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم  360بررسی روایی و پایایی پرسشنامه . محمدرضا ناظر, پرستو بھاروند  -١

  مجله اموزش در پژوهش زنجان به چاپ رسیده است. که در  91سال پزشکی لرستان  در 

که درمجله اموزش در پژوهش   360بررسی عملکرد دانشجویان رشته پزشکی با استفاده از ابزار .محمدرضا ناظر, پرستو بھاروند-2

  بابل به چاپ رسیده است91  سال در 

 مرکز به کننده مراجعه دیابت به مبتال بیماران در محیطی نوروپاتی شیوع .محمد زاده معرف ، حبیب گودرزي معظمی ، پرستو بهاروند-3

  به چاپ رسیده است 94در سال  دانشگاه علوم پزشکی لرستانکه در مجله یافته   1394سال آباد در شهرخرم دیابت
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  95گام هاي توسعه در اموزش پزشکی سال 
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39  -94تحصیلی آموزش سر پایی در درمانگاههاي ماژور در سال    

 (ارایھ بھ صورت سخنرانی)١٣٩۵ھفدھمین ھمایش کشو.ری اموزش پزشکی  ونھمین  چشنواره شھید مطھری .اردیبھشت 
 
بھ عنوان نوعی  CA 125.خطاھای ناشی از موارد مثبت و منفی کاذب و ھمپوشانی بیومارکر  یاسین ، احمدیپرستو  بھاروند-٢

 (ارایھ بھ صورت پوستر)        ٩۴دی  پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاھای پزشکی   .دیگر از خطاھای پزشکی  
2-  

 

  داوري ها:     

  1394و مقاالت کنگره خطاهاي پزشکی دي  1392بهداشت در دي ماه داوري مقاالت دومین همایش جامعه سالم در دانشکده  -

  .کنون تا 1391 سال از لرستان پزشکی علوم دانشگاه در شده انجام تحقیقاتی هاي  طرح داوري

  تا کنون 1391سال  از دانشجویی نامه پایان 12 داوري

  از سال اعضاء هیات علمی و دانشجویان تالیف شده  توسط هاي  کتاب مورد از  2داوري 

  پایان نامه ها:

 کننده مراجعه دیابت به مبتال بیماران در محیطی نوروپاتی شیوع ."راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -1

 "1394سال آباد در شهرخرم دیابت مرکز به

وضعیت شغلی پزشکان شاغل در بیمارستان هاي بررسی ارتباط ."راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -2

 1393اموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال

عوامل موثر در عود اعتیاد در افراد مراجعھ کننده بھ  بررسی."راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -3

 ٩۵مراکز ترک اعتیاد شھر خرم اباد سال 
انجام روش ھای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعھ کننده بھ مراکز وضعیت مشاوره علمی در پایان نامھ  -4

 ١٣٩۴بھداشتی درمانی شھر خرم اباد نیمھ دوم 
ارزیابی رفتارھای ارتقاء دھنده سالمت زنان مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی درمانی مشاوره علمی در پایان نامھ  -5

 ١٣٩٢-١٣٩٣شھر خرم اباد 
جبری در بیماران وابستھ بھ اپیویید ھا مراجعھ کننده  -بررسی شیوع اختالل وسواسیمشاوره علمی در پایان نامھ  -6

 ١٣٩٣بھ کلینیک ھای ترک اعتیاد وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
   لرستان پزشکی علوم نشگاهدا در عمومی پزشکی دوره نامه پایان  15بیش از  در آماري آنالیز انجام و مشاوره ارایه -7
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  سال 2به مدت  مسئول آموزش دانشکده پزشکی -2

  سال 6به مدت  دانشکده پزشکی EDOمسئول --3
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  1392ماه 
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