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تیوپنتال سدیم در 
Electroconvulsive Therapy: 

ECT 
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 پزشکی بابل
 1384 3 

حکیمه آل رضا، ابراهیم 

علیجانپور، سیدمظفر ربیعی، 



فرزان خیرخواه، پرویز امری، 
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 فشاری خون اولیهمبتال به پر

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
 

آذر و  

138 دی

7 
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سیدفرزاد جاللی، فرزان 

خیرخواه، محمود حاجی 

 احمدی، بهرام سیفی زارعی
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فکی و  –بررسی رابطه اختالل گیجگاهی 
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آذر و  

138 دی
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افسانه اخوان تفتی، کریم اله 

 یس زادحاجیان، سارا رئ
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 پزشکی بابل
 

مرداد و 

شهریور 

1389 

3 
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محمدرضا دهشیری، امیر 

 جابری، علی بیژنی

 افسردگی در بارداری وعوامل مرتبط با آن 6
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 کی هرمزگانپزش
 

پاییز 

1386 
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شبنم امیدوار،دکترفرزان 

 خیرخواه،حسن عظیمی

7 

بررسی سطح سالمت عمومی بیماران 

مبتال به سرطان خون درمان شونده با 

شیمی درمانی در بیمارستان یحیی نژاد 
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نشریه علمی پژوهشی 

کمیته تحقیقات 

علوم دانشجویی دانشگاه 

 پزشکی بابل

9 
بهار 

1386 
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دکتر فرزان خیرخواه،دکتر صادق 

صداقت ،محمد منتظری ،علی 

پورخانی ،اسرافیل شاد،محمد 

 منتظری
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بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی 

دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
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گام های توسعه در 

آموزش پزشکی مجله 

مرکز مطالعات وتوسعه 

 موزش پزشکیآ

7  1 
فاطمه باکویی ، فرزان خیرخواه، 

 هاجر سلملیان ، شبنم امیدوار

9 
بررسی اثر کتامین در درمان بیماران مبتال 

 به اختالل افسردگی اساسی
 12 دانشگاه علوم پزشکی بابل

مهر وابان 

89 
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دکترفرزان خیرخواه ، دکتر علی 

اکبر مقدم نیا ،دکتر گویا طیبی 

ی ،دکتر پویا ،دکتر علی بیژن

 طیبی
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 فاطمه حاجی حسینی
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ای پرخطر سالمتی درد فراوانی رفتاره

انشجویان دانشگاههای بابل طی سال 

1388 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گرگان
13 

تابستان 

1390 
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کریم اله حاجیان ، فرزان 

 خیرخواه ،مانی حبیبی
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بررسی تاثیر درمان نگهدارنده متادون 

برکیفیت زندگی افراد وابسته به مواد 

 مخدر.
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 زندرانپزشکی ما
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 پزشکی  بابل
14 

اردیبهش

ت 

1391 
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سوسن ساعت ساز ، رزیتا رضایی 

، سید احمد شریف نیا ، فرزان 

سرور ملوک زاده ،  خیرخواه ،

 فاطمه حاجی حسین
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 شناختی اختالل وD ویتامین بین ارتباط

 کال. علیجان امیر شهر سالمندان در

 آهنگر احمدی

 و ریز درون غدد ی مجله

 ایران ،دانشگاه متابولیسم

 خدمات و پزشکی علوم

 شهید درمانی  بهداشتی

 بهشتی

15 
139دی

2 
5 

 ،2 حسینی سیدرضا دکتر ،1

 نبی نغمه ،3 رخواهخی فرزان

 بیژنی علی ،4 زاده

15 

بررسی همه گیری شناختی اعتیاد 

درمعتادان خودمعرف مراجعه کننده به 

 مراکز ترک اعتیاد

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
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فرزان خیرخواه ،دکتر مهدی 
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mahbobeh faramarzi , 
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,seddigheh 
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Treatment of depression and 

anxiety in infertile women 

:Cognitive behavioral therapy 

versus fluxetine, 
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Mahbobeh faramarzi , 
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Seddighe 

esmaelzadeh,farzan 
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Tramadol effect on morphine 

deprndency and analgesia in 

Mice 

international 

journal of 

pharmacology 
 2009  

Pouya Tayebi ,Farzan 

kheirkhah ,Gouya 

Tayebi and Ali Akbar 

Moghadamnia 

20 
Internet addiction ,prevalence 

and epidemiological features in 

Mazandaran province 

Iranian red 

crescent medical 

journal 

No. 2 March 

2010 
Vol.1
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F. Kheirkhah , A 

Ghabeli Juibary ,A 

Gouran 

21 Depo-Provera and depression 

In Iranian women 

African Journal of 
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Hajar Salmalian1, 

Farzan Khirkhah2, 

Roshanak Saghebi3, 
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Pasha1 
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Comparison of sodium 

diclofenac, ketamine and 

propofol with fentanyl and 

midazolam in balanced 

anaesthesia 

Anesthesia essays 

and re searches 
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Comparison of 
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Psychological factors in 

patients with peptic ulcer and 

functional dyspepsia. 
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Soroush Zarini 

29 
Stressful factors, coping 
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، سید رضا  حسینی،  

 علی بیژنی

19 
در  همراهی بین پرفشاری خون و اختالالت شناختی

 سالمندان

مرکز تحقیقات 

جمعیتی 

امیرکال،دانشگاه 

1393 1394  
هاره شاطری ،ساناز  

آزادفروز،  نغمه ضیایی 



علوم پزشکی 

 بابل

،فرزان  خیرخواه، ، سید 

 رضا  حسینی،  علی بیژنی

20 
مراهی بین سطح سرمی مس و اختالالت شناختی در 

 سالمندان امیرکال

بیمارستان ایت 

 اله روحانی
1393 1394  

هادی رضایی ،  ساناز  

آزادفروز، فرزان  خیرخواه، 

، سید رضا  حسینی، 

هادی پارسیان ، علی  

 بیژنی

21 
تعیین همبستگی بین فشارخون باال و افسردگی در 

 سالمندان شهر امیرکال

مرکز تحقیقات 

جمعیتی 

امیرکال،دانشگاه 

علوم پزشکی 

 بابل

1393 1394  

نظام نیک خصال   ، ساناز  

زادفروز، فرزان  خیرخواه، آ

، نغمه ضیایی ،سید رضا  

 حسینی، علی  بیژنی

22 

کیفیت زندگی در بیماران مبتال به صرع و عوامل 

مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مغز و 

 اعصاب بیمارستان ایت اله روحانی

دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل

 

1394 1395  

ساناز نواری ، فرزان  

از  آزادفروز، خیرخواه ،سان

علیجان احمدی اهنگر ، 

انژال حمیدیا پیام سعادت 

، ثریا خفری ،  مائده 

 نیازی فر

23 

فراوانی اختالالت روانپزشکی در بیماران صرعی 

بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان روحانی در 

 95سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
1394 1395  

شعیب نوری  ،ساناز  

ان  خیرخواه آزادفروز،  فرز

، علیجان احمدی اهنگر ، 

انژال حمیدیا ، ثریا خفری 

 ،  مائده نیازی فر

24 

سال  14-6شیوع اختالالت خلقی در مادران کودکان 

مبتال به اختالل بیش فعالی و نقص توجه مراجعه 

کننده به کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 

95-93 

بیمارستان شهید 

 یحیی نژآد
1393 1395  

مریم سلیمانی نژاد  ، 

ساناز  آزادفروز،  انژال 

حمیدیا ،فرزان  خیرخواه، 

 ثریا خفری

 CABGبررسی سالمت روانی در بیماران کاندید 25

coronary artery bypassgraft 

بیمارستان ایت 

 اله روحانی
1394 1396  

فاطره قلی پور  ، انژال 

حمیدیا، فرزان  خیرخواه 

،ساناز  آزادفروز، 

یدرضا وفایی ، علی حم

 بیژنی

26 

ساله مبتال  6ـ 14بررسی اختالالت همراه در کودکان 

به اختالل بیش فعالی و نقص توجه در کلینیک 

 95-94روانپزشکی شهرستان بابل در سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
1394 1394  

نسترن نجفی   ، انژال 

حمیدیا،  فرزان  خیرخواه 

ا ساناز  آزادفروز،  ، ثری

 خفری ،  مائده نیازی فر

27 
مقایسه ونالفاکسین آهسته رهش وسریع رهش در 

 درمان بیماران دچار اختالل اضطرابی منتشر

دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
1393 1393  

انژال حمیدیا،  فرزان  

خیرخواه ساناز  

آزادفروز،شکوفه موسوی، 

سوسن موعودی ، ثریا 

 خفری ،  مائده نیازی فر



28 
ساله با و  20-40هوش هیجانی در زنان  مقایسه

 بدون اختالل افسردگی اساسی

بیمارستان شهید 

 یحیی نژآد

 

1394 1395  

ارمیا فرخی  ،  انژال 

حمیدیا ،فرزان  خیرخواه 

، ثریا   ،ساناز  آزادفروز، 

 خفری

 

29 

مقایسه اثربخشی سه داروی اس سیتالوپرام، 

ت زندگی ونالفاکسین و بوسپیرون بر عالئم و کیفی

 بیماران مبتال به سندروم روده تحریک پذیر

بیمارستان ایت 

 اله روحانی
1395 1395  

مروارید عالیشاه  ، سوسن 

موعودس، فرزان  

خیرخواه ،جواد شکری 

،ابراهیم ذبیحی ،همت 

 قلی نیا

30 

بررسی علل و نتایج تشخیصی مشاوره های 

روانپزشکی در بخش های مختلف بیمارستان های 

 96هلل روحانی و یحیی نژاد بابل نیمه اول سال آیت ا

بیمارستان های 

آیت اهلل روحانی 

 و یحیی نژاد

1395 1397  

ندایزدانی   ،  سوسن 

موعودس، فرزان  

 ، علی بیژنی خیرخواه

31 

مقایسه اثر اتوموکستین و متیل فنیدیت درکودکان 

عدم تمرکز مراجعه –مبتال به بیماری بیش فعالی 

 کز سرپاییکنده به مرا

بیمارستان شهید 

 یحیی نژآد
 ح 1394 1394

انژال حمیدیا ،فرزان  

خیرخواه، مریم داداشی، 

ثریا خفری، ساناز آزاد 

 فروز

32 
رابطه بین سبک فرزند پروری ولدین یا راهبردهای 

هیجانی و امادگی به اعتیاد در  –نظم جویی شناختی 

 نوجوانان دبیرستان های شهرستان قائمشهر

     

33 
بررسی فراوانی و عوامل خطر افسردگی در زنان باردار 

مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ایت اهلل 

 روحانی بابل

     

همراهی بین سردرد وافسردگی در سالمندان شهر  34

 امیرکال
     

و اختالل شناختی در  2همراهی بین دیابت نوع  35

 سالمندان
     

واختالالت شناختی در ارتباط بین کم خونی  36

 سالمندان شهر امیرکال
     

بررسی همراهی اختالل شناختی و سطح هورمون  37

 در سالمندان شهر امیرکال TSHهای تیروئید و 
     

بررسی اثر بخشی رواندرمانی مثبت گرای گروهی بر  38

 میزان اضطراب و تاب اوری افراد با فشار خون باال
     

همراهی آن با افسردگی در س  شیوه کم خونی و 39

 المندان شهر امیرکال
     

بررسی وضعیت سالمت روان و عوامل مرتبط با ان در  40

 میان معلمین شهر بابل در سال
     

بررسی میان تاب اوری رولنشناختی ،  هوش معنوی  41

 و امید به زندگی ، بین زندانیان مرد وز زندان ساری
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فرد
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 فعالیتهای مربوط به شرکت در کنگره ها درمجامع علمی و بین المللی :

کی بابل همایش سراسر اعتیاد  چالشها درمانها . بررسی اپیدمیولوژی وابستگی وسوء مصرف مواددر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزش1

 )دانشگاه علوم پزشکی ودمات بهداشتی درمای استان زنجان(

. بررسی شیوع اختالالت جنسی در پرسنل  درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی  بابل سومین کنگره سراسری خانواده سالمت 2
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 پزشکی مازندران(
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 امام خمینی ساری(سمینار جنبه  های روانپزشکی بیماریهای جسمی)مرکز آموزشی درمانی  Conversion disorder. اختالل تبدیلی : 6

. بررسی سالمت عمومی بیماران مبتال به سرطان خون درمان شونده با شیمی درمانی در مراجعه کنندگان به بخش خون انکولوژی 7
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ششمین سمینار ساالنه دانشجویان پزشکی  1383 . مقایسه سالمت روانی دانشجویان پزشکی ومهندسی شهرستان بابل در سال9

 ساری)دانشگاه علوم پزشکی ساری(

Evaluation of recent one year stresses on acute myocardial infaction. 10 .aaaaa aaaaaaa aaaaaaaa  aa17 

of cardiology Kyoto Japan  
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 2012. شرکت در کنگره سالیانه بین المللی روانپزشکی پراک )چک( 25

 92کنفرانس  علمی یکروزه اختالالت روانپزشکی سالمندان دی ماه .سخنرانی در 26

  92اوم  اورژانسهای روانپزشکی     آذر ما .سخنرانی در برنامه بازآموزی مد27

 92کارگاه مهارتهای زندگی  اسفند سخنرانی در   .28

 92. شرکت در کارگاه آموزشی یک هفته ای درمانهای غیردارویی )وابستگی به مواد ( آذر 29

  93. سخنرانی دربرنامه بازآموزی اختالالت خلقی  ،د.ع.پ.ب ،  شهریور 30

  93گاه مهارت های ارتباطی ، د.ع.پ.ب .مهرماه .سخنرانی در کار31

 93. شرکت در سخنرانی برنامه اعتیاد آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال  32

 93. سخنرانی در برنامه کنفرانس علمی  داروهای روانپزشکی د.ع.پ.ب اسفند 33
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 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96بهمن ماه  اخالق پزشکی. شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم  49
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