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 طرح هاي پژوهشي  پ:

 ٩٠-٩٥هاي  سال و قائم طيامام رضا  هاي مراجعه كننده به بيمارستان مرگ و مير نوزادان بررسي اپيدميولوژيك 

 جماعت در محيطهاي آموزشي دانشگاه علوم  نماز در شركت كاركنان بهدانشجويان و  ترغيب بر مؤثر عوامل بررسي

 مشهد پزشكي

 بررسي عوامل مرتبط با پرفشاري خون با استفاده از مدل رگرسيون چند سطحي با رويكرد بيزي 

 مراقبت مذهبي بيماران بستري در بيمارستان عالمه بهلول گنابادي بررسي نيازهاي 

  ١٣٩٩در سالمندان شهرستان گناباد در سال  ١٩-مرتبط با آن در دوران قرنطينه كوويدبررسي شيوع افسردگي  عوامل   

  ١٣٩٩شهرستان گناباد در سال بررسي شيوع شقاق پستان و عوامل مرتبط با آن در زنان شيرده 

  در ارائه خدمات مقايسه اثربخشي آموزش به روش چند رسانه اي و بوكلت بر آگاهي، نگرش و عملكرد مراقبين سالمت

       ١٣٩٩سال شهر گناباد دردر بارداري، زايمان و شيردهي در  ١٩مرتبط با كويد

 ارتباط حمايت اجتماعي با تاب آوري در افراد سوگوار در شرايط بحران كرونا 

  ١٣٩٩ در شهرستان گناباد در سال ١٩تعيين دانش، باور و رفتار غذايي مرتبط با بيماري كوويد 

 ويتاگنوس بر تعداد و اندازه فوليكول و ميزان باروري در زنان نابارور مبتال به سندروم  تاثير قرص ر پايان نامه :استاد مشاو

  تخمدان پلي كيستيك

 



 
  
 

 مقاالت ت: 

 Effects of Electrocauterization Smoke on Nasal Mucosa in Rats-  
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 

  مدل رگرسيون چندسطحياستفاده از بررسي عوامل مرتبط با پرفشاري خون با  

 Surgical Team’s Knowledge of Electrocauterization Smoke 
Complications in Several Educational Hospitals in Mashhad, Iran, in 
٢٠١٤ 

 Comparing the Effect of Multimedia Package Training and Group 
Discussion on the Lifestyle of the Pregnant Women in Gonabad, Iran 

 Epidemiology of asthma in Iran. International congress of 
immunology, asthma and allergy & the first symposium of food and 
drug allergy  

  بهلول شهرگناباد عمل بيمارستانبررسي تاثير فعاليت بدني بر عملكرد شغلي و خستگي شغلي در كاركنان اتاق  

 The effect of sleep health education based on phone follow-up on 
sleep quality elderly woman 

 ر دانشگاهمقايسه تدريس درس فيزيولوژي غدد و توليد مثل به دو روش سنتي و ادغام با يافته هاي باليني د 
 علوم پزشكي گناباد: نگرش و يادگيري

 
  

  پژوهشي- آموزشي: سوابق ث

 تا كنون  ١٣٩٦از سال نويد نو  علمي پژوهشي در مجله داور 

  تا كنون ١٣٩٧از سال  افق دانشعلمي پژوهشي در مجله داور 

 داور مجله علمي پژوهشي Journal of Research & Health  تا كنون ١٣٩٧از سال 

 ١٣٩٣ -  ١٣٩٠سالهاي  تدريس در مدارس آموزش و پرورش شهرستان گناباد   
 ١٣٩٦ -  ١٣٩٥سالهاي  مركز مشاوره آماري دانشگاه علوم پزشكي مشهد عضو  
  برگزاري دوره هايjournal club  دردانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  تا كنون ١٣٩٧عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از سال  
   در دانشگاه علوم پزشكي گناباد عوامل اجتماعي موثر بر سالمت عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات  

 
  

  و دوره هاي آموزشيكارگاه ها : ج



 (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) روش تحقيق  
 (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) اخالق در پژوهش  
 (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 

 ) تحليل عاملي و مدل بندي معادالت ساختاريSEM(دانشگاه علوم پزشكي مشهد) ( 

 مدرس كارگاه آموزش MLwiN  علوم پزشكي مشهد)(دانشگاه  

 مدرس كارگاه آموزش SPSS (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) 

  (مدرسه پژوهشي،دانشگاه علوم پزشكي گناباد) تعيين حجم نمونه و روشهاي نمونه گيري مباحث مدرس  
 آشنايي با روش هاي  MCMC(دانشگاه علوم پزشكي مشهد)  

  استنباط بيزي با OpenBugs (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) 

 (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) آشنايي با روش هاي باز نمونه گيري 

 ششمين همايش دانشجويان تحصيالت تكميلي و دومين همايش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد  
 (دانشگاه علوم پزشكي مشهد) آموزش مقاله نويسي 

 ) دانشگاه علوم پزشكي گناباد)اولين همايش سراسري اتاق عمل 

 آني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشورو پنجمين جشنواره قر شركت در بيست 

 وبينارهايي با "،   "تازه هاي اخالق در پژوهش"،  "مرورسيستماتيك"،  "زمايي بالينياخالق در كارآ"عنوان ي تحت يوبينارها

  پزشكي گناباد)دانشگاه علوم ( "سلسله وبينارهاي اخالق در فضاي مجازي"و  "محوريت پتنت، ثبت و حفاظت

  

 

   


