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 زوهایي نقطهدر  یطب فشارروش ر ياثت سهیمقا (SP10  )نيتامیو و E نوع هياول همنور سیبر شد  د ،

 .ایران – مشهد، 8931مهر  86الي  85، اولين كنگره بين المللي طب مکمل و جایگزینپذیرش: سخنراني، 
 

 و  آندوسکوپي تتح مارانيمذهبي بر كنترل اضطراب و فشار خون ب یشده با محتوا تیتجسم هدا ريتأث

 85، اولين كنگره بين المللي طب مکمل و جایگزین، بهمن شهرستان گناباد 11 مارستانيكولونوسکوپي در ب

 .ایران – مشهد، 8931مهر  86الي 

 

 کتب تاليفي

 8931، نتایج دور دوم طرح. تهران، شهرداری تهران، سال كتاب سنجش عدالت در شهر تهران 
 

 طرح های پژوهشي



 ونت فرهنگي و اجتماعي شهرداری تهران در طرح سنجش عدالت در شهر تهران )امع همکاری باUrban 

HEART-2) ،8931. 

 8931، از آن در كارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد يافت عملکرد ناش يوبررس ياسترس حرارت يابیرزا 

 اشعه   ،يصوت يآلودگ يکیزيبا عوامل ف يمواجهه شغل زانيم يابیارزUV و اشعهIR استقرار  یدر مکان ها

 8931در سال  رجنديشهر ب يو رانندگ یيراهنما نیمامور

  عضالني به روش  -ارزیابي ارگونوميک خطر ابتال به اختالال  اسکلتيOWAS   در گچکاران شهرستان

 8931، شابورين

 انيم در یپرخاشگر زانيو ارتباط آن با م يقيبه گوش دادن انواع متداول موس شیگرا زانيم نييتع 

 8931گناباد درسال يدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 ساله  11-91 انساالنياستخوان در  م يكننده از  پوك یريشگيپ یعوامل خطر و  رفتارها وعيش يبررس

 8931شهر گناباد در سال

 8931اختالال  خواب در سالمندان  شهر گناباد در سال وعيش يبررس 

 8931بر آن در شهر گناباد در سال مترتب  یامدهايو پ يدنيمآب آشا تيفيك تيمقبول زانيمطالعه م 

 برآورده  يشهر گناباد و چگونگ یهامارستانيشده از ب صيترخ يجراح -يداخل مارانيب يمراقبت یازهاين

 8931، آنها یساز

 8931منطقه در سال  یهوا تيفيو ارتباط آن با ك رگدازیهوا در صنعت د یهاندهیآال 

 در  قا يتحق جینتا یريبکارگ یهاكننده ليو موانع و تسه قيان نسبت به تحقنگرش پرستار يبررس

 8931، پرستاران ينيعملکرد بال

 یديتول عیاز صنا يکیكارگران  انيآن در م یویكار و اثرا  ر طيمح یدر هوا هاندهیغلظت آال يابیارز 

 8931قطعا  خودرو در مشهد در سال 

 كارگران كارخانه  يروانشناخت تيو صداشکن بر وضع رمافیمحافظ ا یهاياستفاده از گوش ريتاث سهیمقا

 8931، یبرسنگ

 یهابر دانش، تگرش و عملکرد خانواده يتلفن یريگيبراساس حل مساله با پ صيآموزش ضمن ترخ ريتاث 

 8931، مارانيب نیسالمت ا تيو وض یبا صدما  مغز مارانيب

 8931نشجویان دانشگاه علوم پزشکي گناباددر سالالگوی خواب و ارتباط آن با عملکرد تحصيلي دا 

  بهمن گناباد و مقایسه آن در بيماران با مراجعه  11بررسي سالمت بيماران عضو كلينيک دیابت بيمارستان

 8931منظم نسبت به بيماران با مراجعه نامنظم و عوامل مرتبط با آن، 

  ارزیابي آلودگي صوتي و شاخصهای صدای ترافيک در خيابان های پرترافيک شهر و ارایه راهکارهای

 8931كنترلي جهت كاهش صدای ترافيک، 

  8939ارزیابي مواجهه شغلي رانددگان تيلر با عوامل فيزیکي در نيشابور در سال 

 زوهایي نقطهدر  یطب فشارروش ر ياثت سهیمقا (SP10  )نيتامیو و E هياول همنور سیر شد  دب ،

8931 

  ،893بررسي اثر تجویز عصاره آبي الکلي پياز بر پارامترهای مرفورميک موش تيمار شده با فرمالين 

  8939سال شهر گناباد در سال  81تا  85بررسي ميزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با ان در نوجوانان 

 8939ران سندرم متابوليک شهر گناباد در سال سبک زندگي ارتقا سالمت ، آگاهي، نگرش و عملکرد بيما 

  مقایسه رضایت زناشویي در والدین دانش آموزان معلول شنوایي و عادی در شهرهای گناباد و خواف در

 8939سال 



  مقایسه آموزش چهره به چهره و تصویری رژیم غذایيبر كيفيت زندگي بيماران تحت همودیاليز مشهد در

 8939سال 

 ميزان رضایتمندی، آگاهي، نگرش و عملکرد استفاده كنندگان از حجامت در بررسي علل مراجعه ،

 شهذستان های فردوس و گناباد

 ارتباط ویژگيهای خانوادگي و سبک فرزندپروری با افسردگي نوجوانان دانش آموز شهر گناباد 

 دانشجویان  مقایسه تعداد كلوني های باكتری سطح صفحه كليد مکانيکي و صفحه لمسي تلفن های همراه

 8939دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 

  بررسي تجسم هدایت شده با محتوای مذهبي بر كنترل اضطراب و فشارخون بيماران تحت آندوسکوپي و

 8939بهمن گناباد در سال  11كولونوسکوپي در بيمارستان 

 8939 ارزیابي مواجهه با صدا و افت شنوایي در كاركنان ایستگاه راه آهن در سال 

  88شيوع بستری مجدد بيماران قلبي عروقي و تعيين و رتبه بمدی عوامل مرتبط با آن د ربيمارستان 

 8939بهمن گناباد در سال 

  تاثير طب فشاری بر شد  تهوع بيماران تحت همودیاليز مراجعه كننده به بيمارستان های مشهد در سال

8939 

 8931يت خواب در سالمندان شهر گناباد در سال بررسي ارتباط حمایت و استرس اجتماعي با كيف 

 يبر استرس شغل يشناخت تيو عوامل جمع يتيشخص یها يژگینقش و 

 يواحد صنعت کیكارگران زن  يبر سالمت عموم يشغل تیو رضا يذهن یاثر باركار نييتع 

 ناباد شهرستان گ نيبا استرس زوج یمقابله ا یو كانون كنترل در سبک ها تيجنس نيب نيب شينقش پ

 8931در سال 

 

 استاد مشاور پایان نامه: 

o تاثير مدل سازگاری روی بر درک از خود در زنان باردار نخست زا 

o  تاثير آموزش ضمن ترخيص بر اساس حل مساله با پيگيری تلفني بر دانش، نگرش و عملکرد

 خانواده های بيماران با صدما  مغزی و وضعيت سالمت این بيماران

o  گياه ختمي به همراه كمپرس سرد و گرم بر احتقان پستان زنان شيرده تاثير كمپرس برگ 

o پروسيد به شيوه های فرد محور و گروه حمایتي  -مقایسه تاثير آموزش مبتني بر الگوی پرسيد

 بر بهزیستي روانشناختي زنان در دوران یایسگي

o -اختي و كيفيت رساخت شنفته مبتني بر یادگيری معني دار بتاثير آموزش به روش ادغام یا

 سالدرماني شهر گناباد در  -زندگي مبتالیان به فشارخون باال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي

8931 

 

 اجرایيکاری و سوابق 

 ادراه كهل ای( در )برآوردیهابي كوچهک ناحيهه ی در طرح سهنجش عهدالت در شههرتحليل آمار كارشناس

 (8938سالمت شهرداری تهران )تابستان و پایيز

  8931-39هيا  علمي دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال عضو 

 8931ه علوم پزشکي تربت حيدریه درنيمسال دوم تدریس درس آمار حياتي در دانشگا 

  عضو شورای پژوهشي مركز تحقيقا  و شورای اوليه ارزیابي مقاال  مجله تخصصي پژوهش و سالمت مركز

 8931و  8931 تحقيقا  در دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال



  عضو گروه تخصصي پژوهش در آموزش مركز مطالعا  و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي

 8931 سالگناباد در 

  8931و  8931عضو شورای پژوهشي كميته تحقيقا  دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 

 8931و  8931در سال  مجله علمي پژوهشي افق دانش داور 

 تاكنون 8931از سال ور مجله علمي پژوهشي پژوهش و سالمت دا 

 -  عنهوان  بهه قهائم مشههد مارستانيب مشهد يقلب و عروق دانشگاه علوم پزشک قا يمركز تحقهمکاری با

 8931در سال  مشاور آماری

  عضو انجمن آمار زیستي ایران 

  پژوهشگران جوان جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرسعضو كانون 

 

 ت و برگزاری دوره هاشرک

  (8938در پژوهشکده آمار ) «داررتبه یگيری مجموعهنمونه» شركت دركارگاه آموزشي 

  (8931در دانشگاه تربيت مدرس)آذر  «های جمعيتي كشورتحليل» شركت در همایش 

  (8931در دانشگاه تربيت مدرس)دی « پردازش تصاویر مغزی»شركت در كارگاه آموزشي 

 (8939پژوهشکده آمار )آذرماه « مباحثي در آمار»ي شركت در سخنران 

  (8939)شهریور  در دانشگاه علوم پزشکي گناباد« اخالق در پژوهش»شركت در كارگاه 

  در دانشهگاه علهوم پزشهکي گنابهاد  «دانش افزایي استادان با موضهوع اخهالق حرفهه ای»شركت در كارگاه

 (8939)شهریور 

 اعضهاء هيها  علمهي از چالشها و انتظارا»شركت در كارگاه  EDC » در دانشهگاه علهوم پزشهکي گنابهاد )دی

8931) 

  روش »تدریس مباحث )آمار توصيفي و روش های نمونه گيری و محاسهبه حجهم نمونهه( د ركارگهاه پژوهشهي

 (8931در دانشگاه علوم پزشکي گناباد )آذر « تحقيق

  پزشکي كشور )مرحله دانشهگاهي( در رشهته شركت درنوزدهمين جشنواره قزآني دانشجویان دانشگاههای علوم

 سير  معصومين

  شركت درنوزدهمين جشنواره قزآني دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکي كشور )مرحله دانشهگاهي( در رشهته

 مفاهيم قرآني

 

 هارتبهجوایز و 

  8913كسب رتبه اول كنکور كارشناسي ارشد رشته آمار زیستي در سال 

 8938در سال  لي مقطع كارشناسي ارشدكسب رتبه اول فارغ التحصي 

 دانشجوی ممتاز و كسب رتبه اول در مقطع دكتری تا كنون 

  در نهوزدهمين جشهنواره  "مفاهيم قرآني"و  "سير  معصومين"درمرحله دانشگاهي رشته های كسب رتبه اول

 8939قرآن و عتر  دانشگاههای علوم پزشکي كشور در شهریور 

  جشهنواره قهرآن و عتهر  دانشهگاههای علهوم نهوزدهمين مفاهيم قرآنهي در  در رشتهكشوری كسب رتبه دوم

 8939پزشکي كشور در شهریور 

 
 


