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دانشگاه  ادبیات و علوم انسانی،دانشکده ، زبان انگلیسیآموزش  (PhDدکترای تخصصی ): 1394-1390

 مشهد - (پردیس بین الملل)فردوسی مشهد 

خوارزمی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، دانشکده  ،زبان انگلیسی: کارشناسی ارشد آموزش 1375-1372

 انتهر -سابق(  تربیت معلم)دانشگاه 

دانشگاه سیستان و  ،ادبیات و علوم انسانی، دانشکده دبیری زبان انگلیسی: کارشناسی 1372-1368 

 زاهدان - بلوچستان

 گناباد دبیرستان آیت اهلل طالقانی،   ،(اقتصادی و اجتماعیدیپلم علوم متوسطه ): دوره 1367-1363

 

 

 :دوره کارشناسی ارشد پایان نامهعنوان 
The Test Method and the Construct Validity of Reading Comprehension 

Supervised by: Dr Hossein Farhady 

 

  :عنوان رساله دوره دکتری
The Passage Dependency of TOEFL Reading Comprehension Items: The Role of 

Metacognitive Awareness of Reading Strategies and Test-taking Strategies 

  Supervised by: Prof. Behzad Ghonsooly 

 

 افتخارات
 استاد نمونه فرهنگی و اخالقی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد – 1397    

  دکتری در زمینه برتر  دالر از موسسه تافل بخاطر ارایه رساله  1673گرنت به مبلغ  برنده – 1392    

 نوان زبان دوم یا خارجیارزشیابی زبان انگلیسی به ع                

ان و تدانشجوی سوم برتر در دوره کارشناسی در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه سیس – 1376     

 بلوچستان  

     

 

 فعاليت های آموزشی
 سوابق شغلی:

 علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تاکنون عضو هیات – 1388    

 و مراکز پیش دانشگاهی شهرستان گناباد و بطور همزمان   بیرستانهادبیر زبان انگلیسی، د 1378 -1388    



 دانشگاه پیام نور گناباد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد و مرکز دانشکده علوم پزشکی گناباد، تدریس در      

 شکده فنی و حرفه ای پسران گنابادزآموزش عالی فرهنگیان تربت حیدریه و آمو     

 و بطور همزمان  و مراکز پیش دانشگاهی شهرستان قاین دبیر زبان انگلیسی، دبیرستانها 1375 -1378    

  دانشگاه پیام نور قاین و دانشگاههای آزاد اسالمی واحد گناباد و دانشکده علوم پزشکی گناباد، تدریس در      

 تربت حیدریه     

 

 سوابق تدریس:
، و شته ها، و تخصصی رشته های مامایی، پرستاری، و بهداشتتدریس دروس زبانهای تقویتی، عمومی کلیه ر

 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد زبان عمومی تکمیلی رشته های کارشناسی ارشد

 تدریس دروس زبانهای تقویتی، عمومی، و تخصصی کلیه رشته ها در دانشگاه پیام گناباد

 در دانشگاه پیام قاین تدریس دروس زبانهای تقویتی، عمومی، و تخصصی کلیه رشته ها

عمومی کلیه رشته ها، و تخصصی رشته های ساختمان، پرستاری، علوم و  تدریس دروس زبانهای تقویتی

 اجتماعی، و معارف و فقه و حقوق در دانشگاه آزاد اسالمی گناباد

 تدریس دروس زبانهای تقویتی، عمومی کلیه رشته ها در آموزشکده فنی پسران گناباد

خواندن  و درک مفاهیم مقدماتی و یک، نامه نگاری، روش تحقیق، دستور و نگارش یک مربوط تدریس دروس 

 به رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه

تدریس دروس دستور و نگارش یک و دو، روش تدریس یک و دو مربوط به رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد 

 اسالمی گناباد

نامه نگاری، دستور و نگارش یک، نگارش پیشرفته، نثر ساده مربوط به رشته زبان انگلیسی در  تدریس دروس

 دانشگاه پیام نور گناباد

 

 

 مقاالت و انتشارات

 الف: داخلی
اکو فونستیک عقرب های  .حامد رمضانی اول ریابی، محمد مطلبی، جواد رفیع نژاد و مصطفی امیری(1

: 15لنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد )دوره ی فص -شهرستان گناباد: افق دانش

 (1388زمستان سال  ،4 :شماره

(بررسی تاثیر قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مجله علمی و پژوهشی تحقیقات نظام سالمت 2

21/4/1390 
2)Amiri Mostafa, The Relevance of English High School Textbooks to Foreign Language 

Objectives, The LINK the Quarterly Newsletter of KELTA, Mashhad, Khordad 1385  

 



 : خارجیب

 
2017 Evaluation of Sensitivity of Molecular Methods for Detection of 

Rifampin-Resistant Strains Amongst Drug-resistant Mycobacterium 

tuberculosis Isolates Mahdi Behdani, Hoshang Rafatpanah, Alireza 

Mohammadzadeh, Kiarash Ghazvini, Mostafa Amiri, and Jalal 

Mardaneh, Archives of Pediatric Infectious Diseases, 2017 July; 5(3), 1-8 

 

2017 Effect of Syzygium aromaticum (clove) extract on seminiferous tubules 

and oxidative stress after testicular torsion in adult rats, Maryam 

Moghimian, Seyd-Hosein Abtahi-Evari, Majid Shokoohi, Mostafa Amiri, 

Malihe Soltani, Physiology and Pharmacology, 21 (2017) 343-350 

 

2017 Sexual self-esteem in mothers of normal and mentally-retarded children, J               

Tavakolizadeh, M Amiri, F Rastgoo Nejad, Journal of Pakistan Medical 

Association 2017 67 (6), 929-932 

 

2016 Evaluation of Antibiotic Residues in Pasteurized and Raw Milk 

Distributed in the South of Khorasan-e Razavi Province, Iran, M 

Mohammadzadeh Moghadam, M Amiri, H Ramezani Awal Riabi, ..., 

Journal of Clinical and Diagnostic Research 10 (12), 31-35 

 

2016 DNA damage assessment in the lymphocytes of construction painters by 

comet assay, M Kianmehr, M Amiri, A Ebrahimzadeh-Bideskan, J 

Hajavi, Toxicology and industrial health 32 (11), 1902-1909 

 

2016 COMPARISON OF THE EFFECT OF CONTINUOUS/INTERVAL 

AEROBIC EXERCISE ON THE URINARY AMOUNT OF SODIUM 

AND POTASIUM OF THE BOYS AGED 15-18 YEARS, MR Mottaghi, 

M Kianmehr, M Amiri, Z Rouhani, SH Abtahi-Eivary, World Journal of 

Pharmaceutical Research 5 (7), 1853-1863 

 

2016 Comparing the Effects of One Session of Interval and Continuous Aerobic 

Exercise on Protein and Purine Catabolism among High School Boys in 

Gonabad-Iran, MRM Shahri, H Abtahi, M Amiri, H Shahdoost, Z Rohani, 

M Kianmehr, British Journal of Medicine & Medical Research 13 (3), 1-8 

 

2015 The Representation of Islamophobia: A Critical Discourse Analysis of 

Yahoo News, M Amiri, MR Hashemi, J Rezaei, International Journal of 

Control Theory and Applications 8 (2), 599-618 

 

2015 DNA damage assessment in construction painters’ lymphocytes by comet 

assay, M Kianmehr, M Amiri, A Ebrahimzadeh-Bideskan, J Hajavi, 

Toxicology and Industrial Health, 0748233715597347 
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2015 Psychometric Properties of the Iranian Version of Modified RHAQWRA 

Questionnaire R Rahmani Bilandi, F Khalajabadi Farahamni, F Ahmadi, A 

Kazemnejad, ..., Journal of Family and Reproductive Health 9 (4), 184-92 

 

2015 The relationship between English Learning Anxiety and the Students’ 

Achievements on Examinations, M Amiri, B Ghonsooly, Journal of 

Language Teaching and Research 6 (4), 855-865 

 

2015 Example-based Machine Translation from English to Farsi with the help 

of WordNet Ontology, H Shojaee-Mend, M Amiri, Indian Journal of 

Science and Technology 8 (11) 

 

2014 The impact of content-based instruction on students' achievement in ESP 

courses and their language learning orientation, M Amiri, AH Fatemi, 

Theory and Practice in Language Studies 4 (10), 2157 

 

2014 THE EFFECT OF INTENSIVE EXERCISE ON SALIVARY 

IMMUNOGLOBULIN A, CORTISOL AND PH CONCENTRATIONS 

IN TEENAGE-GIRL SWIMMERS, MS Mottaghi MR, Kianmehr M, 

Amiri M, Rouhani Z, Basirimoghaddam M, International Journal of 

Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences  

 

2014 The application of Total Quality Management and its correlation with the 

effectiveness of physical education management at the universities of 

medical sciences, Z Rohani, MR Mansoorian, M Amiri, MR Mottaghy, 

Journal of Health Promotion Management 3 (1), 43-51 

 

2014 The impact of content-based instruction on students' achievement in ESP 

courses and their language learning orientation, M Amiri, AH Fatemi, 

Theory and Practice in Language Studies 4 (10), 2157 

 

2013 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons 

following different long-lasting treatments of castrated adult rats. H 

Abtahi, M Shabani, SB Jameie, AH Zarnani, S Talebi, N Lakpour, ... 

Clinical Biochemistry, 44 (13), S169 

 

2012 Mental health promotion of Iranian university students: the effect of self-

esteem and health locus of control, M. MOSHKI, M. AMIRI, S. 

KHOSRAVAN, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 715-

721 

 

2011 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons 

following different long-lasting treatments in castrated adult rat, H Abtahi, 

M Shabani, B Jameie, AH Zarnani, S Talebi, N Lakpour, ..., Clinical 

Biochemistry 44 (13), S169 
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2010 THE ECOFAUNISTICS OF SCORPIONS IN GONABAD, ARH 

RAMEZANI, M MATLABI, J RAFINEZHAD, M AMIRI, OFOGH-E-

DANESH 16 (446), 54-61 

 

2010 The ecofaunistics of scorpions in Gonabad, H Ramezani Avval Riabi, M 

Matlabi, J, Rafinejad, M Amiri, The Horizon of Medical Sciences 15 (4), 

54-61 
 

 

 

 

 ج: مقاالت ترجمه شده
و مربیان  ءانجمن اولیا (مصطفی امیری، انضباط چیست؟ کالس منظم چه کالسی است؟ پیوند، نشریه ماهانه1

  296شماره  1383آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، خردادماه  و

رش، سال نوزدهم، دی ( مصطفی امیری، انگیزه و عوامل قابل تغییر آن، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرو2

 40شماره  1382ماه 

( مصطفی امیری، انضباط دقیق از طریق قاطعیت، اظهار وجود و ایجاد قوانین کالسی، ماهنامه پرورشی وزارت 3

 1شماره  1381ماه  مهردهم، یجآموزش و پرورش، سال ه

 ،دهمهفو پرورش، سال ( مصطفی امیری ،چگونه کالسی منظم داشته باشیم؟ ماهنامه پرورشی وزارت آموزش 4

 6شماره  1380ماه  اسفند

 

 ها در همایش سخنرانی

 به انگليسی الف: داخلی
 
1) Amiri, Mostafa, Does the Input Conform to Krashen’s Input Hypothesis? The Case of 

EFL Textbooks in Iran. TELLSI8, Al-zahra University, Tehran, Iran Mehr 21-23 1389 

(October 13-15, 2010) 

 

2) Amiri, Mostafa, The Relevance of English High School Textbooks to Foreign 

Language Objectives held in Mashhad by KELTA in 26 Khordad 1385 

 

3) Amiri Mostafa & Ghonsooly Behzad, The Relationship between English learning 

Anxiety and the Students' Performance on Examinations, The 11thTELLSI International 

Conference Professional Development in Language Teacher Education (PDLTE) October 

30 – November 1, 2013 (Aban 8 - 10, 1392) Mashhad - Iran 

 

4) Amiri Mostafa & Hashemi Mohammad Reza, The Representation of Islamophobia: A 

Critical Discourse Analysis of Yahoo News, The 2nd National Applied Research 

Conference on English Studies, University of Tehran, Tehran, Iran, 29 January 2015. 
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5) Amiri, Mostafa, Developing and Validating a Cloze Task in Persian, The First 

National Conference on Challenges in Foreign Language Teaching in Iran, Hakim 

Sabzevari University, Sabzevar, Iran, 29-30 April 2015. 

 

6) Shojaee Mend, Hasan, Amiri, Mostafa, Shoeibi Afshin, Example-based Machine 

Translation from English to Farsi with the Help of WordNet Ontology, The Second 

National Conference on Applied Studies in Computer Sciences, University of Tehran, 

Tehran, Iran, 7 Esfand, 1393. 

 

7) Amiri, Mostafa & Ghonsooly, Behzad, Developing and Validating a Translation Test 

for Iranian University Students, 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to 

Langauge Teaching, literature and translation Studies, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran, 6-7 October, 2015. 

 

8) Amiri, Mostafa, Learners’ Performance in Reading Subsection of TOEFL, Iran 

English Language Teachers Association (IELTA) 2017, Tehran, 8-10 Feb. 

 

9) Amiri, Mostafa, kianmehr, Mojtaba, and Amiri, Ali, The Impact of Content-based 

Instruction on Students’ Achievement and Their Language Learning Orientation in 

Medical Science Majors, the 18th Motahhari Festival, 2017, Tehran, Iran, 27-29 April.  

 

 

 

 

 : خارجیب

Amiri, Mostafa, The Test Method and the Construct Validity of Reading Comprehension, 

ISTEK Schools International ELT Conference, Yedetepe University, Istanbul, Turkey, 

27-28 March 2008. 

 ب: داخلی به فارسی

یت و تاثیر آموزش مبتنی بر محتوی بر موفق، مصطفی امیری و مجتبی کیان مهر، علی امیری(  1

شوری و ، هیجدهمین همایش کنگرش دانشجویان رشته های علوم پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی

1396اردیبهشت ماه  9-7جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،   

 ها ایشپوستر در هم

 الف: داخلی



، آگاهی از فواید علمی و مصطفی امیریا عسکری، محمود رضا متقی، فرح عطاردی و (علیرضا عطاردی، فریب1

عملی نماز و تاثیر آن بر جسم و روح انسان ها در همایش ملی معنویت سالمت و قرآن پژوهی در دانشگاه علوم 

 1391اردیبهشت ماه  21و  20پزشکی گناباد در 

 

داری نماز و عبادت بر امید به زندگی و سالمت روان در ، نقش برپامصطفی امیری(علی دلشاد نوقابی و 2

 1390اسفند ماه  16سالمندان، همایش سراسری قرآن پژوهی و طب در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در 

 

بررسی ، شهین ساالروند و سیامک محبی، امیریلیلی خدادوست، سمانه داودی، نرجس بحری، مصطفی (3

باردار جهت ختم بارداری با آگاهی آنان در مورد روش های زایمان طبیعی و ارتباط روش انتخابی خانم های 

در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در دانشگاه علوم پزشکی  سزارین

 و کسب رتبه دوم 1389گناباد آذرماه 

 

مهرانگیز ارجمند، مقایسه دوزهای  محسن صاحبان ملکی، مصطفی امیری، بهاره ابراهیمی، سمیرا اسحقی، و( 4

مختلف سولفات منیزیم در پیشگیری از لرز بعد از عمل در بیماران تحت بیحسی اسپاینال، مقاله پوستر در 

دوازدهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور دردانشگاه علوم پزشکی گناباد از 

 1396آذرماه  9الی  8تاریخ 

 

 : خارجیب
1- Amiri, Mostafa, Short-context Technique, Sentence Comprehension, and Cloze: Are 

they true measures of reading comprehension ability? 30th Thailand TESOL International 

Conference: ELT in the Next Decade; Sharing, Caring and Daring, Bangkok, Thailand, 

January 29-30, 2010  

 

 ها شرکت در همایش

 الف: داخلی
  9/2/1389شرکت در همایش ژنومیکس و پروتومیکس در دانشگاه پیام نور گناباد در تاریخ (1

در تاریخ  هم غذا توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد –ملی زعفران هم دارو شرکت در همایش (2

28/8/1388  

 

 : خارجیب
The First ISTEK ELT Conference Entitled ELT in a Globalized World, Istanbul, Turkey, 

on 27-28, March, 2010 



 

 

 ج: داخلی تخصصی زبان انگليسی

1)The 2nd National Applied Research Conference on English Studies, University of 

Tehran, Tehran, Iran, January, 29, 2015. 

 

2)The Conference on Investigating the Innovative Strategies for Teaching English to 

Children, Khate Sefid English Educational Group, Tehran University, Tehran, Iran, June, 

14, 2015. 

 

3) Amiri, Mostafa, The First National Iranian English Language Teachers Association 

(IELTA) conference, 2017, Tehran, 8-10 Feb. 

 

 اسمت ها و مسوليت ه
 28/12/1390تا  10/1/1390از  امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مدت یک سال رمدی

 1392تا  1388ویراستار انگلیسی مجله علمی پژوهشی افق دانش از سال  (1

 1393تا  1390ویراستار انگلیسی مجله علمی پژوهشی  پژوهش و سالمت از سال ( 2

 ادامه دارد 1389 لایشگاه زبان انگلیسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سآزما مسئول( 3

 عضو کمیته تعیین صالحیت علمی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد( 4

 و دبیر کمیته بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مسئول( 5

 

 

 برگزاری و تدریس در کارگاه
در دانشگاه علوم  Prof. Molla Joghee Nanjanاری در برگزاری کارگاه گیاهان دارویی با حضور(همک1

 4/11/1394مورخه  94/123/ص//ت/ف/5009پزشکی گناباد، به شماره 

 
2017  The CV and Bio/Biodata Writing Workshop for Faculty Members, 4 

Hours, by Mostafa Amiri, Gonabad University of Medical Sciences, 

Gonabad, Iran, 09/07/2017 (19/04/1396). 

2017  Academic Writing: The Preliminary Writing (from Sentence to 

Paragraph), 4 Hours, by Mostafa Amiri, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran, 29/8/2017 

 

 

 هاکارگاهشرکت در 

 پژوهشی آموزشی و داخلیکارگاههای الف: 



شرکت درکارگاه آموزشی و پژوهشی روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات در (1

 19/3/1391دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

در دانشگاه    Modern Medical Journalismشرکت درکارگاه پژوهشی ارتقای مجالت علم سنجی و(2

  22/3/1390باد علوم پزشکی گنا

در دانشگاه علوم پزشکی گناباد   Critical Appraisalشرکت درکارگاه پژوهشی اخالق نشر و (3

21/3/1390  

در دانشگاه علوم پزشکی گناباد  Modern English شرکت درکارگاه پژوهشی داوری مقاالت و (4

20/3/1390  

  19/3/1390انشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت درکارگاه پژوهشی مدیکال ژورنالیسم مقدماتی در د(5

در دانشگاه علوم  KNOWLEDGE TRANSFER TO PRACTICE(شرکت درکارگاه پژوهشی 6

  30/7/1389پزشکی گناباد

در دانشگاه علوم پزشکی EVIDENCE-BASED PACTICE شرکت درکارگاه پژوهشی (7

  29/7/1389گناباد

پزشکی و تعیین کننده های سالمت در پژوهش در دانشگاه (شرکت درکارگاه پژوهشی جایگاه جامعه شناسی 8

  15/4/1389علوم پزشکی گناباد 

/ 11/9(شرکت درکارگاه پژوهش در آموزش با عنوان تحلیل تحقیقات کیفی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد 9
1388 

وم پزشکی گناباد (شرکت درکارگاه پژوهش در آموزش با عنوان تحقیقات کالسیک و طولی در دانشگاه عل10

10/9/1388  

آذرماه  3و  2ساعت، در دانشگاه علوم پزشکی گناباد 8( شرکت درکارگاه پژوهشی کتابدار بالینی، به مدت 11

  03/09/1395تاریخ:  123/ص/ت/ف/3814شماره:  1395

وم ساعت، در دانشگاه عل 4( شرکت درکارگاه پژوهشی منابع تحت وب، علم سنجی و استناد، به مدت 12

   13/08/1394تاریخ:  3/123/ص/ت/3808شماره:  1394آبان ماه  13پزشکی گناباد

ساعت، در دانشگاه  6( شرکت درکارگاه پژوهشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال و جستجوی مقاالت، به مدت 13 

   6/4/1395تاریخ:  123/ص/ت/ف/978شماره:  5/4/95علوم پزشکی گناباد

ساعت، در دانشگاه  4ی آشنایی با سامانه علم سنجی و پایگاه ها استنادی، به مدت ( شرکت درکارگاه پژوهش14

 2/4/1395تاریخ:  123/ص/ت/ف/973شماره:  10/3/95علوم پزشکی گناباد

 23د،ساعت، در دانشگاه علوم پزشکی گناباچهار ، به مدت Journal Club( شرکت درکارگاه پژوهشی 15

 23/12/1393تاریخ:  123/ص/ت/94شماره:  1393اسفند ماه 

ساعت، در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، یست و ششم  4( شرکت درکارگاه شاخص های فناوری، به مدت 16

 26/09/1393تاریخ:  123/ص/ت/ف/3871شماره:   1393آذرماه 

17 ) Participating in the workshop entitled Herbal Medicine, Gonabad University 

of Medical Sciences, Gonabad, Iran, 19 October, 2015, Registered No: 

 Date: 27/07/1394 ,94/123/ص/ت/ف//3605



در  2/4/1394ساعت، مورخه  4وظایف اعضای هیات علمی[ به مدت  ح( شرکت درکارگاه آموزشی شر18

  10/04/1394تاریخ:  123/ص/آ/1847دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره: 

در دانشگاه  11/11/1393ساعت، مورخه  6ارگاه آموزشی آموزش مبتنی بر شواهد به مدت شرکت درک( 19

  13/11/1393تاریخ:  123/ص/آ/14800علوم پزشکی گناباد، شماره: 

ساعت، مورخه  4( شرکت درکارگاه آموزشی نقدی بر آموزش دانشجویان در نیمسال جاری به مدت 20

  13/11/1393تاریخ:  123/ص/آ/4811اباد، شماره: در دانشگاه علوم پزشکی گن 24/10/1393

در دانشگاه علوم  17/3/1394ساعت، مورخه 5( شرکت درکارگاه آموزشی طراحی سواالت آزمون به مدت 21

  17/03/1394تاریخ: 123/ص/آ/1116پزشکی گناباد، شماره: 

در دانشگاه علوم  12/11/1393ساعت، مورخه  4( شرکت درکارگاه آموزشی یادگیری مشارکتی به مدت 22

  13/11/1393تاریخ:  123/ص/آ/14801پزشکی گناباد، شماره: 

در دانشگاه علوم  11/6/1393ساعت، مورخه 4( شرکت درکارگاه آموزشی ارزیابی سواالت آزمون به مدت 23

  22/06/1393تاریخ:  123/ص/آ/2052پزشکی گناباد، شماره: 

در دانشگاه علوم  15/10/1395ساعت، مورخه  6تید به مدت ( شرکت درکارگاه آموزشی ارزشیابی اسا24

  18/10/1395تاریخ:  123/ص/آ/4184پزشکی گناباد، شماره: 

ساعت، مورخه  4به مدت  EDCشرکت درکارگاه چالشها و انتظارات اعضای هیات علمی از ( 25

  17/10/1392 تاریخ: 92//123/ص/آ/2700در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره:  17/10/1392

در  1395آذرماه  24ساعت، مورخه  6( شرکت درکارگاه پژوهشی ایده یابی و کسب و کار خالقانه به مدت 25

 30/09/1395تاریخ:  123/ص/ت/ف/3841دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره: 

ساعت، مورخه  4( شرکت درکارگاه آموزشی تکنولوژی و فضای مجازی در علوم پزشکی به مدت 26

 02/11/1395تاریخ:  123/ص/ت/ف/4382در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره:  22/10/1395

در دانشگاه علوم پزشکی  1396ساعت، در دی ماه  10( شرکت درکارگاه پژوهشی تؤری متاآنالیز به مدت 27

 11/11/1396تاریخ:  123/ص/ت/ف/4471گناباد، شماره: 

بهمن ماه  29ساعت، در تاریخ  12نتشار مقاالت علمی به مدت ( شرکت درکارگاه پژوهشی نگارش و ا28

 29/11/1396تاریخ:  123/ص/ت/ف/4750در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره:  1396

در دانشگاه علوم  1396بهمن ماه  29ساعت، در تاریخ  6( شرکت درکارگاه پژوهشی علم سنجی به مدت 29

 29/11/1396تاریخ:  123/ص/ت/ف/4750پزشکی گناباد، شماره: 

ساعت،  6به مدت  "اصول مدیریت کالس، آموزش و نحوه ارتباط با دانشجو" ی( شرکت درکارگاه آموزش( 30

 26/2/1397: خیتار 5729/97گناباد، شماره:  یدر دانشگاه علوم پزشک 26/2/1397مورخه 

 

 : کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخلی متفرقهب

مالحظات متدولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژیک در دانشگاه یک روزه و پژوهشی شرکت درکارگاه آموزشی ( 1

  18/12/1390 علوم پزشکی گناباد

 24/11/1390در دانشگاه علوم پزشکی گناباد  یک روزه مشاوره خانواده شرکت درکارگاه آموزشی( 2



 تصاصی رشته زبان انگليسیلی اخداخکارگاههای : ج
1) The First Conference on ELT in the Islamic World, Tehran, December 1-3, 2010 

(Azar, 10-12, 1389) 

2)Participating in a workshop entitled Using the internet to develop oral skills, Al-Zahra 

University, Tehran, Iran, Mehr 21-23 1389 (October 13-15, 2010)  

3)Participating in a workshop entitled Online quizzes and activities: A workshop on Quia 

Learning to design, Al-Zahra University, Tehran, Iran, Mehr 21-23 1389 (October 13-15, 

2010)  

4)Participating in a workshop entitled Structural equation modeling for Applied 

Linguistics: Testing theoretical postulation, Al-Zahra University, Tehran, Iran, Mehr 21-

23 1389 (October 13-15, 2010) 

5)Participating in a workshop entitled How to implement corpus data in teaching 

vocabulary, Al-Zahra University, Tehran, Iran, Mehr 21-23 1389 (October 13-15, 2010)  

6)Participating in a workshop entitled Constructing web-space for teacher-student 

collaboration and interaction, Al-Zahra University, Tehran, Iran, Mehr 21-23 1389 

(October 13-15, 2010)  

7)The Second National Seminar of English Teachers in Medical Universities and the 

workshop entitled: English Language Testing, Tehran, 25-26 July 2011 

 

 

 د: دوره های خارجی
1)Teacher Training Course (TTC), Held by Khate sefid English Educational Group at 

egistration Number: June 2015. R thUniversity of Tehran, Tehran, Iran, 8 hrs, 14

TTC516041732  

 

 خارجی های : کارگاهه
Participating in a five-day workshop as part of the British Council central and south Asia 

regional project: STRENGHTENING TEACHERS' ASSOCIATIONS in DUBAI 26-30 

January 2008  
 

 سمينارها

 زبان انگليسیتخصصی رشته الف: 
1)Second National Seminar of English Teachers in Medical Universities, Tehran, 25-26 

July 2011 

2) The Seminar on Internationalization of Higher Education, held by Tehran University 

of Medical Sciences, Tehran, Iran, 29-30 April, 2017 

 

 ی و پژوهشیآموزشب: 
 28/6/1390شرکت در سمینار ارتقاء فرآیندهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (1



در دانشگاه  15/11/1392ساعت، مورخه  4شرکت درسمینار بررسی فرآیند یاددهی و یادگیری به مدت (2

  15/11/1392تاریخ:  123/ص/آ/3156علوم پزشکی گناباد، شماره: 
 

 داخلی متفرقه ج(آموزشی و پژوهشی

در  10/10/1393ساعت، مورخه  6، به مدت شرکت در سمینار منطقه ای ژنتیک پزشکی ( 3

 10/10/1393تاریخ:   123/ص/آ/4083دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره: 
 

 دوره های آموزشی
هرستان در ش 18/2/1389لغایت  21/1/1389دوره آموزش تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  از تاریخ  (1

 گناباد

دوره طرح بصیرت سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور از تاریخ  (2

 در مشهد مقدس 25/6/1389تا  23/6/1389

در استان خراسان  14/8/95تا  12/8/95ساعت از تاریخ  28( دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی به مدت 3

  15/9/95/م مورخه 1/254-1169رضوی به شماره 

در شهر مشهد  1394ساعت توسط بسیج اساتید در مرداد ماه  8( حضور فعال درکارگروه سیاست به مدت 4

  11/08/1394/م مورخه 1/254-0959مقدس به شماره 

ساعت با عنوان اقتصاد مقاومتی و جایگاه بین  6( حضور فعال و موثر اجالس ساالنه بسیج اساتید به مدت 5

-987در شهر مشهد مقدس به شماره  1395شهریور ماه  11لغایت  9جمهوری اسالمی ایران از تاریخ المللی 

 01/08/1395/م مورخه 1/254

 

 اساتيد دوره های ضيافت و هم اندیشی

، حوزه  1395آذرماه  30ساعت،  2نشست هم اندیشی اساتید، با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه، به مدت  (1

 30/9/1395تاریخ:  95/123/ص/ن/156شماره:  ( گنابادعلمیه امام رضا )ع

،  1393بهمن ماه  13ساعت،  2( نشست هم اندیشی اساتید، با عنوان چشم انداز جمعیت کشور، به مدت 2

 13/11/1393: تاریخ  123/93/ص/ن/241، شماره: لوم پزشکی گناباددانشگاه ع

،  1394ماه  تیرساعت،  16، به مدت 2ه ای سطح اخالق حرف موضوع ( کارگاه دانش افزایی استادان، با3

 11/04/1394تاریخ:  123/94/ص/ن//135، شماره: لوم پزشکی گناباددانشگاه ع

، دانشگاه  1393ر ماه ویشهرساعت،  12( کارگاه دانش افزایی استادان، با موضوع اخالق حرفه ای، به مدت 4

 9/6/1393تاریخ:  1393/ص/ن/174شماره: ، علوم پزشکی گناباد

،  1395ساعت، خرداد ماه  2( نشست هم اندیشی اساتید، با موضوع ظهور و عالیم آخرالزمان، به مدت 5

 23/03/1395تاریخ:  123/95/ص/ن/122شماره: ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت، شهریور ماه 16( کارگاه دانش افزایی استادان، با موضوع معرفت شناسی دینی سطح دو، به مدت 6

 10/6/1395 تاریخ: 123/95/ص/ن/173، شماره: ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395



 16( کارگاه دانش افزایی استادان، با موضوع ااندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح دو، به مدت 7

  28/6/1395 تاریخ: 123/95/ص/ن/197، شماره: ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395ساعت، شهریور ماه 

( کارگاه هم اندیشی و دانش افزایی استادان، با موضوع مدیریت جمعیت، به مدت چهار ساعت، دانشگاه علوم 8

 19/03/1394تاریخ:  123/94/ص/ن/125، شماره: پزشکی گناباد

ساعت، دانشگاه علوم  2( نشست معرفت افزایی دینی استادان، با موضوع سبک زندگی فاطمی، به مدت 9

 10/12/1395تاریخ:  123/95/ص/ن/242شماره:  پزشکی گناباد،

ساعت، اردیبهشت ماه  2( نشست هم اندیشی اساتید، با موضوع شبهات مهدویت و والیت فقیه، به مدت 10

 19/02/1396تاریخ:  123/96/ص/ن/105، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره:  1396

ر ، د 1396ماه آذر 27ساعت،  2انشگاه، به مدت (  نشست هم اندیشی اساتید، با موضوع وحدت حوزه و د11

 27/09/1396تاریخ:  123/96/ص/ن/122گناباد، شماره: حوزه علمیه امام رضا )ع( 

بهمن ماه  4ساعت،  2( نشست هم اندیشی اساتید، با موضوع شیوه اثرگذاری اساتید بر دانشجویان، به مدت 12

 4/11/1396تاریخ:  123/96/ص/ن/849گاه علوم پزشکی گناباد، شماره: ش، در دان 1396

 1397اردیبهشت ماه  24ساعت،  2( نشست معرفت افزایی و دینی اساتید، با محوریت نهج البالغه، به مدت 13

 24/02/1397تاریخ:  123/ص/ن/177، در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره: 

 

 

 داوری مقاالت
نشجویان علوم پزشکی شرق کشور دردانشگاه علوم داوری مقاالت ششمین همایش سالیانه پژوهشی دا(1

 1389آذرماه  11الی  10از تاریخ  پزشکی گناباد

، نشریه علمی پژوهشی افق دانش 1392، زمستان 4، شماره 19ره دوویراستاری انگلیسی مقاالت و (داوری 2

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور دردانشگاه دوازدهمین همایش سالیانه پژوه ( داوری مقاالت پوستر3

 1396آذرماه  9الی  8علوم پزشکی گناباد از تاریخ 

 

 

 افتخارات
مورخه  94/123/ص/س/3808مقام سوم مسابقات والیبال، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره ( 1

21/4/1394 

  5/12/1393مورخه  123/ص/س/12685 مقام اول مسابقات والیبال، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره (2

  27/11/92مورخه  123/92/ص/س/12132مقام اول مسابقات والیبال، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره  (3

 12/10/1390مورخه 50226/90مقام اول مسابقات والیبال، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شماره  (4



ی( در بین اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ( مقام اول در مسابقات تیراندازی )تفنگ باد5

 31/2/1396مورخه  123/ص/ف د/727، شماره 1396اردیبهشت ماه 

 

 12/4/1391نگارش اول:

 12/3/1397م: نگارش دو
 

 


