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  زاده يير توکلهانشج ينام و نام خانوادگ

 51/6/5431خ تولد تازي

 روانپزشکي گناباد، گروه  يدانشگاه علوم پزشک 46ه پاي يروانشناس تمام استاد:  يوضعيت شغل

 drtavakolizadehj@yahoo.com:   لايمي 

    

 يوضعيت آموزش
  مدارک دانشگاهي -الف

 5461روانشناسي باليني ار دانشگاه فردوسي مشهد در سال ( BS)کارشناسي

  5431 در سال( انستيتو روانپزشکي تهران)روانشناسي باليني از دانشگاه علوم پزشکي ايران ( MS)کارشناسي ارشد  

 5413از دانشگاه عالمه طباطبايي در سال روانشناسي تربيتي (  PhD)دکتراي تخصصي 

 

   يآموزشي و پژوهش يشرکت در کارگاهها، همايش ها و دوره ها -ب

 يداخل -

چهارمين دوره بازآموزي پزشکان و کارشناسان روانشناسي در رابطه با طرح بهداشت رواني برگزارکننده  مرکز  .5

   51/53/5461-34بهداشت استان خراسان 

ي پزشکان و کارشناسان روانشناسي در رابطه با طرح بهداشت رواني برگزار گننده  مرکز ششمين دوره بازآموز .3

  3/1/5431-3بهداشت استان خراسان 

            استان خراسان برگزار کننده مرکز بهداشت گناباد 111سمينار آموزشي مسئولين گسترش شبکه  .4

33-34/55/5431 
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تا /36/55ناسي برگزار کننده مرکز بهداشت استان خراسان    دوره بازآموزي پزشکان و کارشناسان روانش .3

5/53/5431  

شبکه بهداشت و درمان گناباد  يماريهاي اسهالي برگزار کننده آموزش توجيهي مهارتهاي سرپرستي و کنترل ب  .1

55-1/3 5435  

 53/3/5436-5کارگاه برنامه ريزي آموزشي برگزارکننده مرکز بهداشت گناباد    .6

                 وزشي مشاوره و بهداشت رواني در ايدز  برگزار کننده  دانشگاه علوم  پزشکي خراسانکارگاه آم .3

41-31/3/5436 

دومين کارگاه دانش افزايي آزمونهاي رواني در خدمات مشاوره برگرار کننده دفتر مرکزي مشاوره وزرات  تهران            .1

3-4/51/5436 

 33/3/5433-34مدرسه برگزار کننده مرکز آموزش بهورزي گناباد  کارگاه آموزشي تغذيه در سنين  .1

          نخستين گردهمايي آموزشي مشاوره قبل از ازدواج برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  .51

31 -33/3/5433 

 5433/ 3 /33-31کارگاه روش هاي يادگيري و تکنولوژي آموزشي برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد   .55

 5433 6/ 1-53کارگاه کشوري آموزش براي آموزش دهندگان برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد  .53

دانشگاه علوم     اولين کارگاه آموزشي و گردهمايي منطقه اي پيشرفت  برنامه هاي  بهداشت روان برگزار کننده  .54

   3/1/5433-1پزشکي خراسان  

 6/4/5431-3و 4/3-3هاي ارزيابي برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد کارگاه الگوهاي تدريس و روش  .53

             کارگاه ادغام بهداشت روان در مناطق شهري برگزار کننده اداره کل پيشگيري و مبارزه با بيماريها .51

33-34/3/5431 

رگزار کننده  دانشگاه علوم    چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني و اختالالت رفتاري کودکان و نوجوانان ب .56

 33/3/5431-31پزشکي  زنجان     

          کارگاه روش تحقيق و آموزش نرم افزارهاي سودمند آماري برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد .53

31 /53 /31 

  کارگاه آموزشي راهکارههاي پيشگيري از سوء مصرف مواد برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي سمنان .51

51/1/31 

  5415/ 3/ 3- 51اولين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان برگزار کننده تهران    .51

 5415/ 55/ 36-33کارگاه نيازسنجي در آموزش برگزارکننده معاونت آموزشي و اموردانشگاهي  .31

/ 53/ 51-35    شيتوان بخ همايش بهداشت رواني و مسايل خوابگاهي برگزار کننده  دانشگاه علوم بهزيستي و .35

5415 

  35/4/5413-33اولين کارگاه آموزشي مشاوره شغلي برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي اصفهان    .33

 53/6/5413دومين کارگاه آموزشي کارآفريني براي مشاوران  برگزار کننده مجتمع فرهنگي خزرآباد ساري  .34

      تژيک در حيطه خدمات راهنمايي و مشاورهنخستين کارگاه آموزشي اصول و روش تدوين برنامه هاي استرا .33

 5413/ 1/ 51تهران   برگزار کننده

  5413/ 51/ 6-3چهارمين همايش ملي سازماندهي خدمات روانشناسي و مشاوره  برگزار کننده تهران   .31

 5414 4/3-3کارگاه اموزشي پژوهش هاي جمعيتي برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد    .36

 5414/ 3/3زشي پژوهش در آموزش،  برگزار کننده  دانشگاه علوم پزشکي گناباد کارگاه آمو .33
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همايش دانشجو و مشاوره و گردهمايي مراکز مشاوره برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور  .31

 34/1/5414-33اهواز

 14/ 51/51هران   سمينار کشوري سالمت روان دانشجويان علوم پزشکي برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي ت .31

                                                                                           اولين دوره آموزشي تربيت مربي مهارت هاي زندگي ويژه مشاوران، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي تهران  .41

   4/51/5414لغايت  1/ 31

، برگزار کننده دفترمرکزي مشاوره وزارت    5رفتاري براي مشکالت هيجانيکارگاه آموزشي درمان شناختي  .45

35-51/53/5413 

  51/3/5411لغايت /53/3کارگاه آموزشي مصاحبه تشخيصي،  برگزار کننده دفترمرکزي مشاوره وزارت   .43

 31/4/5411کارگاه تعيين حجم نمونه علوم پزشکي،  برگزار کننده مرکز تحقيقات و توسعه اجتماعي   .44

 3/3/5411کارگاه آموزشي معرفت افزايي،  برگزار کننده مرکز هم انديشي استادان   .43

، برگزار کننده  دفترمرکزي مشاوره وزارت 3کارگاه آموزشي درمان شناختي رفتاري براي مشکالت هيجاني .41

    5411تابستان  

  3/3/5411کارگاه آموزشي ژنتيک پزشکي، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد    .46

 31/3/5411و 31/1/5411و33کارگاه آموزشي مشاوره قبل از ازدواج، برگزار کننده مرکز مشاوره وزارت .43

(   EDC)،  برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد (تحقيقات کالسيک و طولي)کارگاه پژوهش در آموزش .41

51/1/5411 

       (EDC)نده دانشگاه علوم پزشکي گناباد ،  برگزار کن(تحليل تحقيقات کيفي)کارگاه پژوهش در آموزش .41

55/1/5411 

تهران و دانشگاه يازدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي با عنوان رهبري آموزشي،  برگزار کننده   .31

     53/3/5411-51پزشکي ايران علوم

ر کننده مرکز  کارگاه پژوهشي جايگاه جامعه شناسي پزشکي و تعيين کننده هاي سالمت در پژوهش،  برگزا .35

 31/4/11گناباد ... تحقيقات توسعه اجتماعي و 

مرکز مشاوره کارگاه آموزشي همسرگزيني وشيوه هاي صحيح انتخاب همسر با رويکرد ديني، برگزار کننده  .33

  31/4/5411 وزارت 

ه کارگاه آموزشي ارزيابي و درمان شناختي رفتاري براي اختالالت شخصيت، برگزار کننده مرکز مشاور  .34

 5411/ 3/3لغايت /  41/4وزارت

دوره آموزش مباني انديشه هاي اسالمي ويژه اساتيد،  برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي مشهد و مؤسسه  .33

  6/5411/ 3تا  41/1آموزشي  و پژوهشي امام خميني 

ديشي اساتيد کارگاه آموزشي معرفت افزايي مقايسه اسالم، مدرنيته و پست مدرن،  برگزار کننده دفتر هم ان .31

 5411بهمن  54و  53دانشگاه علوم پزشکي گناباد  

کارگاه پژوهشي مديکال  ژوناليزم مقدماتي،  برگزار کننده مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و سالمت ارتقاء  .36

   51/4/5411دانشگاه ع پ گناباد

توسعه اجتماعي و ، برگزار کننده مرکز تحقيقات   Modern Englishکارگاه پژوهشي داوري مقاالت و  .33

  31/4/5411ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد سالمت

،  برگزار کننده مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و سالمت  critical Appraisalکارگاه پژوهشي اخالق نشر و  .31

 35/4/5411ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد
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برگزار کننده مرکز ، Modern Mdical Journalism کارگاه پژوهشي ارتقاي مجالت، علم سنجي و   .31

 33/4/5411تحقيقات توسعه اجتماعي و سالمت ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد

برگزارکننده مرکز مطالعات و توسعه آموزش  يخاص اعضاء هيئت علم يآموزش يسمينار ارتقاء فرايندها .11

 31/6/5411گناباد  يدانشگاه علوم پزشک  يپزشک

 ، 3/5415/ 35 تا 31 گناباددانشگاه علوم پزشکي  برگزار کننده، معنويت، قرآن پژوهي و سالمت مليهمايش    .15

دانشگاه  يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکبرگزار کننده  يخاص اعضاء هيئت علم TBL يکارگاه آموزش .13

 33/4/5415گناباد  يعلوم  پزشک

رکز مطالعات و رگزارکننده مب يخاص اعضاء هيئت علم يمنتورشيپ در آموزش علوم پزشک يکارگاه آموزش  .14

 33/4/5415گناباد  يدانشگاه علوم پزشک يآموزش پزشک  توسعه

برگزار کننده   يخاص اعضاء هيئت علم يآموزش عال يدر خدمت رهبر يخالقيت و نوآور يکارگاه آموزش .13

 34/4/5415گناباد  يدانشگاه علوم پزشک يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

برگزار کننده  يانتخاب آنها خاص اعضاء هيئت علم ينوين تدريس و مبان يهارويکردها و روش يکارگاه آموزش  .11

  5/3/5415و  45/4/5415گناباد  يدانشگاه علوم پزشک يمطالعات و توسعه آموزش پزشک مرکز 

برگزار کننده دفتر هم انديشي  «تفاوت اقتصاد مقاومتي با رياضت اقتصادي غرب»نشست هم انديشي استادان  .16

 5415مهر  51گاه علوم پزشکي گناباد دانش اساتيد

برگزار کننده دفتر هم انديشي  و حماسه سياسي،  يشست هم انديشي استادان با عنوان استاد، دانشگاه اسالمن .13

 5413/ 53/3اساتيد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

ساتيد  دانشگاه علوم دفتر هم انديشي ابررسي ابعاد و زواياي سبک زندگي از منظر مؤلفه ديني، برگزارکننده   .11

 53/3/5413    پزشکي گناباد

دفتر هم انديشي اساتيد  دانشگاه برگزارکننده  «رابطه يا فاصله با امريکا»نشست هم انديشي استادان با عنوان  .11

 53/1/5413    پزشکي گنابادعلوم 

( EDC)پزشکي گناباد ،  برگزار کننده دانشگاه علوم  EDCاز  يکارگاه چالشها و انتظارات اعضاء هيئت علم .61

53/51/5413 

برگزار کننده دفتر هم انديشي  «انقالب اسالمي و تمدن سازي اسالمي» نشست هم انديشي استادان با عنوان  .65

 5413/ 54/55اساتيد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

هشگران و پژو يئت علمهي يويژه اعضا ياستناد يپايگاهها و يبا منابع اطالعات يآشناي يکارگاه پژوهش .63

 31/4/5414،  دانشگاه علوم پزشکي گناباددانشگاه،  برگزار کننده  

و  يئت علمهي يويژه اعضا يعلوم زيست يدر پژوهش ها SPSSو  يآمار پيشرفته استنباط يکارگاه پژوهش .64

 5/3/5414،  دانشگاه علوم پزشکي گنابادپژوهشگران دانشگاه،  برگزار کننده  

و  يگياهان داروي يمرکز رشد فناور -گناباد يگزارکننده دانشگاه علوم پزشک، بريفناور يکارگاه شاخص ها .63

 36/1/5414، يتجهيزات پزشک

 51/51/5414گناباد،  ي، برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکيژنتيک پزشک يسمينار منطقه ا .61

انشگاه علوم برگزار کننده د  search strategiesياينترنت يجستجو يها ياستراتژ ي، پژوهشيکارگاه آموزش .66

 5414 33/51مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و سالمت ارتقاء دانشگاه ع پ گناباد -گناباد يپزشک

 55/55/5414، (EDC)برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد بر شواهد،  يمبتن يکارگاه آموزش .63

 53/55/5414، (EDC)برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد ، يمشارکت ييادگير يکارگاه آموزش .61
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برگزار کننده دفتر هم انديشي اساتيد  «ت کشوريچشم انداز جمع»نشست هم انديشي استادان با عنوان  .61

 5414/ 54/55دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

سالمت دانشگاه علوم  يو ارتقا يژورنال کالب، برگزارکننده مرکز تحقيقات توسعه اجتماع يکارگاه پژوهش .31

 34/53/5414گناباد،  يپزشک

برگزار کننده دفتر هم انديشي اساتيد  ت جمعيت، يرياستادان با موضوع مد يو هم افزاي ينشست هم انديش .35

 5413 /51/4دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

 مشهد ، معاونت پزشکي علوم دانشگاهبرگزار کننده  ، نيگزيجـا و مکمـل طب يالمـلل نيب کنگـره ـنياول .27

 مشهد مقدس/   5931مهرماه    51لغايت  51  ع)تان امام رضامارسيبهداشتي دانشگاه و ب

سطح يک در مشهد مقدس،  برگزار  ينيد يطرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه با موضوع معرفت شناس .27

 1/1/5931-1ساعت،  51گناباد،  به مدت  يکننده دانشگاه علوم پزشک

 1زن و مرد در شهر مقدس مشهد، به مدت  يروان ينشست هم انديشي و هم افزايي استادان با موضوع بنيانها .33

 5413 /3/6برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد  ساعت 

 5151اکتبر  53ايران،  -، گناباد Nanjan، توسط پروفسور  Herbal Medicineکارگاه  .27

دانشگاه ويژه اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران « منابع  تحت وب، علم سنجي و استناد»کارگاه پژوهشي  .27

 5931آبان ماه  59ساعت، مورخ  1برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد، به مدت 

کنگره ملي مشاوره، خانواده و توانمندسازي اقشار آسيب پذير جامعه، برگزارکننده کميته امداد امام خميني با  .22

 5931آبان ماه  51ساعت، مورخ  51مشارکت سازمان نظام روانشناسي کشور، به مدت 

برگزار  با موضوعات دستاوردهاي انقالب اسالمي و انتخابات مجلس شوراي اسالمي،  اتيدنشست هم انديشي اس .31

 5413 /53/55کننده دفتر هم انديشي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

ه علوم برگزار کننده دفتر هم انديشي اساتيد دانشگا با عنوان سبک زندگي فاطمي ،  اتيدنشست هم انديشي اس .31

 5411 /51/53پزشکي گناباد 

کننده دفتر هم انديشي اساتيد دانشگاه علوم برگزار ، نشست هم انديشي اساتيد با عنوان شبهات مهدويت .11

 .5416 /51/3پزشکي گناباد 

برگزار کننده ، در مشهد  مقدس 4يازدهمين دوره ضيافت انديشه اساتيد با عنوان معرفت انديشي سطح  .18

 55/1/5931-51ساعت،  51کي گناباد،  به مدت دانشگاه علوم پزش

برگزار  ساعت  5به مدت  نشست هم انديشي و هم افزايي استادان با رحيم پور ازغدي در شهر مقدس مشهد، .13

 5416 /55/6کننده دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

ان و دانشگاه اصفه پزشکي علوم دانشگاهبرگزار کننده ، ي پزشکي روان تنيالمـلل نيب کنگـره چهارمين .17

 ايران -اصفهان/   5151  نوامبر  51لغايت  51، فرايبورگ آلمان

 51، اصفهان و دانشگاه فرايبورگ آلمان پزشکي علوم دانشگاهبرگزار کننده سمينار اختالالت درد سوماتوفرم،  .13

 ايران -اصفهان/   5152  آپريل
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2. 3
rd
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ICEEPSY  2012 on 10-13 October in Istanbul, Turkey 

3. 4
th
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th

 International Conference on Education & Educational Psychology – 

(ICEEPSY 2014) Cyprus – Kyrenia 22-25 October 2014 

 

 
 

 

 سوابق اجرايي و آموزشي
 الف سوابق اجرايي

 5431-5411کارشناس بهداشت رواني و مبارزه با بيماريهاي غير واگير و مسئول بهداشت رواني دانشگاه ع پ گناباد از 

 5/53/5414لغايت  5431مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد از 

 تاکنون 5436گاه ع پ گناباد از عضو هيئت علمي دانش

 5411تا  5431مسئول دوره هاي شبانه دانشگاه از 

 5/53/5414لغايت  5411مسئول مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد از 

 5431-31لغايت نيمسال دوم   5431-36مدرس حق التدريس دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد ازنيمسال دوم 

  5431-31لغايت نيمسال دوم   5431-36حق التدريس دانشگاه ازاد پيام نور واحد گناباد از ازنيمسال دوم  مدرس

 تاکنون 5/53/5413مشاور و روانشناس مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد از 

 تاکنون 5413/ 53/53مدير مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان دانشگاه ع پ گناباد از 

 5431عضو انجمن روانشناسي ايران از 

 5413عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران از 

 5/53/5414لغايت  31/53/5415ز 5سر گروه ستاد اجرايي بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان شهرستان گناباد 

 31/53/5411غايت ل 51/55/5431عضو شوراي آموزشي دانشگاه ع پ گناباد از 

 5/53/5414لغايت  1/3/5431عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه از 

 5/53/5414لغايت  33/53/5413عضو گروه تخصصي پزشکي جامعه نگر از 

 5/53/5414لغايت  31/53/5433عضو گروه آموزشي پزشکي جامعه نگر از 

 5/53/5414لغايت  1/1/5433عضو شوراي تأمين بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه از 

 3/4/5431عضو هيئت مديره مرکز توان بخشي معلولين ذهني از 

 5/53/5414لغايت  31/3/5431عضو کميته دانشگاهي گفتگوي تمدن هاي دانشکده از 

 5/53/5414لغايت  56/4/5431مسئول کميته اعضاي هيئت علمي گفتگوي تمدنها از 

 5/53/5414 لغايت 3/53/5431عضو هيئت منصفه دانشکده از  



7 

 

 51/51/5411همايش نماز و سالمت   يعضو کميته علم

 5/53/5414لغايت  31/3/5431عضو کميته انضباطي تجديد نظر دانشکده از  

 3/51/5413عضو کميته هماهنگي مداخله در رفتارهاي خودآسيب رسان از 

 5431/ 54/53نشگاه از عضو گروه تخصصي پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دا

 51/53/5413عضو کميته مديريت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههاي دانشجويي از 

 51/3/5411عضو شوراي بورس دانشگاه علوم پزشکي گناباد از 

  51/3/5411ويژه دانشجويان ( آموزش جرأت مندي)مدير کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي 

                 45/3/5411ويژه دانشجويان   ( آموزش ارتباط مؤثر)زندگي مدير کارگاه آموزش مهارت هاي 

 3/4/5411مشاور علمي فصلنامه علمي پژوهشي افق دانش از  

  4/4/5411عضو گروه علمي ارتقاء توسعه و مشارکت اجتماعي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت از 

  45/6/5411از استاد مشاور دانشجويان بهداشت عمومي 

 55/3/5411عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي افق دانش از 

 51/3/5411ويژه دانشجويان جديد   ( آموزش جرأت مندي)مدير کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي 

 51/1/5411عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت شهرستان از 

 51/51/5411قيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت شهرستان از عضو شوراي پژوهشي مرکز تح

 31/51/5411رئيس کميته روانشناختي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از 

                 51/55/5411ويژه کارکنان   ( آموزش ارتباط مؤثر)مدير کارگاه آموزش مهارت هاي زندگي 

  31/3/5411جويان مدير کارگاه آموزش پيش از ازدواج ويژه دانش

 51/1/5411و  4/1، 36/3، 51/3روزه مورخ  5دوره 3 يويژه دانشجويان ط( ارتباط مؤثر) يزندگ يمدير کارکاه مهارت ها

 53/1/5411پيش از ازدواج ويژه دانشجويان  يروزه آموزش مهارت ها 5مدير کارگاه 

و  33/1، 51/1، 33/1روزه مورخ  5دوره 3 يجويان طويژه دانش( جرأتمندانه يرفتارها) يزندگ يمدير کارکاه مهارت ها

31/1/5411 

 5/4/5411عضو کميته منطقه اي اخالق در پژوهش 

 3/4/5411عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه 

 51/4/5411 ينوآورانه آموزش پزشک يفعاليت ها يارزياب يعضو کميته دانشگاه

 HSR 34/3/5411يعضو شورا 

  33/4/5411،  5411 يبرادران در کنکور سراسر يخارج يزبانها يمدير حوزه امتحان

 51/3/5411دانشگاه  يپژوهش يعضو شورا

 همايش دانشجويان شرق کشور يعضو کميته علم

 عضو هيئت رئيسه همايش دانشجويان شرق کشور

اکز هاي برتر دانشگاهي و مر يپژوهش  يکميسيون انتخاب طرح ها يعلوم پزشک يعضو کميته داوران گروه تحصص

  5413و  5411 و  5411و  5411يدر سال ها تحقيقاتي استان

  31/3/5411عضو هيئت تحريريه مجله پژوهش و سالمت از 

   3/3/5411و عدالت در سالمت دانشگاه  ياجتماع يعضو هيئت مؤسس نيمه وقت مرکز تحقيقات تعيين کننده ها

 و سالمت  يهمايش معنويت، فران پژوه يعضو کميته علم

 و سالمت يهيئت رئيسه همايش معنويت، فران پژوهعضو 
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 مجله افق دانش    يسردبير يعضو شورا

  35/3/5415انتشارات دانشگاه از  يعضو شورا

 51/6/5415ارشد آموزش بهداشت از  ياستاد مشاور دانشحويان کارشناس

              51/6/5415از  يارشد اموزش پرستار ياستاد مشاور دانشجويان کارشناس

 35/3/5413از  يگروه پيراپزشک يعضو کميته پژوهش

     55/1/5413دانشگاه از  يسرپرست مرکز امور هيئت علم

    31/1/5413از  يهيئت علم يو ارتقاء اعضا يعضو  کميته منتخب ارزشياب

 33/1/5413بورس دانشگاه از  يعضو شورا

   4/1/5413دانشگاه از  يعضو شورا

     1/1/5413شگاه از انتشارات دان يعضو شورا

 51/1/5413دانشگاه از  يپژوهش يعضو شورا

    3/3/5935دانشگاه از  يو فرهنگ يمذهب يته پژوهشيعضو کم

  55/3/5935از  EDC يارزشياب يعضو گروه تخصص

 59/3/5935از  آموزش در پژوهش يعضو گروه تخصص

 53/1/5413دانشگاه از  يمدير مرکز امور هيئت علم

 51/3/5935از  يمعاونت بهداشت يژوهشعضو کميته پ

 5/51/5935دانشگاه از  يعضو کميته روانشناخت

 9/51/5935دانشگاه از  يتحصيالت تکميل يعضو شورا

 59/51/5935پژوهش و سالمت از  يمقاالت مجله تخصص ياوليه ارزياب يقات و شورايمرکز تحق يپژوهش يعضو شورا

 51/55/5935از مورخ ( يتمديد ابال غ قبل)قات دانشگاه يمرکز تحق يعال يعضو شورا

 9/55/5935از مورخ انشگاه د يئت علميه ين نامه ارتقاء اعضاييا 5زه ماده يئت مميه يون تخصصيسيعضو کم

   51/4/5414سالمت دانشگاه  ي مؤثر براجتماع مرکز تحقيقات عواملعضو نيمه وقت هيئت مؤسس 

 52/1/5939از  مؤثر بر سالمت دانشگاه يتماعقات عوامل اجمرکز تحقي يپژوهش يعضو شورا

 52/2/5939دانشگاه از  يهيأت علم ياعضا يانتظام يالبدل هيأت بدو يعضو عل

 51/3/5939از  يقات توسعه اجتماعيعضو گروه سالمندان مرکز تحق

 55/55/5939از  يمشاور مرکز مشاوره و راهنماي

قات دانشگاه يپژوهش و سالمت مرکز تحق يمقاالت مجله تخصص يابيارز يقات و شورايمرکز تحق يپژوهش يعضو شورا

         53/55/5939از 

     34/4/5413دانشگاه از  يتدوين برنامه استراتژيک معاونت آموزش يعضو کميته اجراي

 مشهد ، پزشکي علوم ،  برگزار کننده دانشگاهنيگزيجـا و مکمـل طب يالمـلل نيب کنگـره ـنياول يته علميعضو کم

 مشهد مقدس/   5931مهرماه    51لغايت  51ع  ) مارستان امام رضايبهداشتي دانشگاه و ب معاونت

 ک ساليبه مدت  52/9/5931سالمت سالمندان مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي از  يعضو گروه  پژوهش

  55/55/5931گناباد از  يدانشگاه علوم پزشک يراپزشکيدانشکده پ يپژوهش يعضو شورا

  51/55/5931خ ياز تار يد مطهريشه يجشنواره درون دانشگاه يته علميعضو کم

 51/55/5931گناباد  از تاريخ  يدانشگاه علوم پزشک يعضو شورا

 51/55/5931عضو شوراي بورس دانشگاه از تاريخ 
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 51/5/5931عضو کميته دانش پژوهي دانشگاه از تاريخ 

 1/51/5931ريخ عضو کميته علمي دهمين جشنواره شهيد مطهري از تا

 53/9/5931عضو کميته راهبردي تعيين اولويت هاي تحقيقاتي در حوزه سالمت از تاريخ 

از تاريخ  31/55131به شماره  عضو حقيقي شوراي عالي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت دانشگاه

51/1/5931  

 

               

 :سوابق آموزشي: ب

پرستاري بيماري هاي  -3روانشناسي اجتماعي  -4روانشناسي و بهداشت رواني  -3سي روانشنا -5 تدريس دروس -

کارآموزي  -1بهداشت رواني و فوريت هاي پزشکي -3بهداشت رواني و اعتياد  -6بهداشت رواني اطاق عمل -1رواني 

 يرفتارها يانشناسرو -55 يپزشک يعموم يروانشناس -51و ارتقاء سالمت  يروانشناس -1پرستاري  5بهداشت روان 

 يروانشناس -53 يهوشبر يروانشناس -54يعلوم ازمايشگاه يروانشناس -53ارشد آموزش بهداشت يسالم کارشناس

 .                                   تاکنون 5431-36از نيمسال دوم  در دانشگاه علوم پزشکي گناباد  يماماي

 روانشناسي مرضي کودک - 4( 3)سيب شناسي رواني آ -3( 5)آسيب شناسي رواني  -5 :تدريس دروس -

هوش و         -1روانشناسي پويايي گروه    -3بهداشت رواني  -6اعتياد وسبب شناسي آن  -1روانشناسي فيزيولوژيک  -3 

روانشناسي عمومي  -53انگيزش و هيجان  -55روانشناسي تربيتي   -51روانشناسي تفاوت هاي فردي  -1سنجش آن 

                                                                  5431-31لغايت نيمسال دوم   5431-36گاه پيام نور گناباد ازنيمسال دوم در دانش

 پرستاري بهداشت روان در دانشگاه آزاد اسالمي گناباد ازنيمسال دوم  -3روانشناسي مرضي  -5 :تدريس دروس - 

   5431-31وم لغايت نيمسال د  36-5431 

 

                                                                                                                              

 :تدريس در کارگاه - 
 51به مدت  51/3/5411ريخ آموزش جرأت مندي در کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان تا  .5

 ساعت

 ساعت  51به مدت  45/3/5411آموزش ارتباط مؤثر در کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه دانشجويان تاريخ   .3

 ساعت 1به مدت  51/55/5411آموزش ارتباط مؤثر در کارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي ويژه کارکنان تاريخ   .4

 شجويان ممتازدان يبرا 53/1/5411دانشجويان  يبرا يخودتنظيم ييادگير يراهبردها .3

 5413 سمينار بررسي مسايل آموزشي در فرايند ياددهي و يادگيري   ويژه اساتيد .1

 

 

 

 : راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها-
پايان .  5411ن در سطح شهر مشهد در سال رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري عمومي در افراد مبتال به سرطا .5

 (.استاد راهنما)دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني 
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پايان  . رفتاري بر بهبود کم کاري ميل جنسي زنان و افزايش رضايتمندي زناشويي -تاثير آموزش شناختي  يبررس .3

 (. استاد مشاور)نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي تربت جام 

پايان نامه کارشناسي . نابادسالمندان بازنشسته شهر گ يبا کيفييت زندگ و اضطراب يرابطه بين افسردگ يبررس .4

                (.                                                                                                                           استاد مشاور)روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند ارشد 

 بر عزت نفس و اضطراب دانش آموزان تيز هوش پسرمقطع متوسطه  يعاطف -يعقالن يآموزش ها ياثربخش  .3

  يدانشگاه آزاد اسالم يپايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربيت 5411-11 يشهرستان گناباد در سال تحصيل

 (. استاد راهنما)بيرجند 

 تحصيلي لدانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گناباد ساابعاد آن در و تاثير ورزش شنا بر خود پنداره .1

 (.استاد راهنما)قاين  يدانشگاه آزاد اسالم يپايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي استثناي 11-5411     

ش پسرمقطع متوسطه شهرستان دانش آموزان تيز هو يبر سالمت روان يعاطف -يعقالن يآموزش ها ياثربخش  .6

بيرجند  يدانشگاه آزاد اسالم يپايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربيت 5411-11 يدر سال تحصيل گناباد

 (.استاد راهنما)

 پايان نامه   يکودکان عقب مانده ذهن ياجتماع يو سازگار يهميارانه بر پيشرفت تحصيل يآموزش يادگير ياثربخش .3

 (.استادراهنما)قاين  يآزاد اسالمدانشگاه  يکارشناسي ارشد روانشناسي استثناي

پايان نامه  کارشناسي . ندانش آموزا يروانشناخت ي، خودپنداره و وضعيت بهزيستيخودتنظيم يرابطه يادگير  .1

 (.استاد راهنما)بيرجند  يدانشگاه آزاد اسالم يروانشناسي تربيت ارشد

پايان نامه کارشناسي . يشرفت رياضيپ، بر ييادگير يو رويکردها يتحصيل ي، خودکارآمدينقش انگيزش تحصيل  .1

 (.استاد مشاور)قاين  يدانشگاه آزاد اسالم يارشد روانشناسي تربيت

پايان نامه  ،  فرزندان يو خلق و خو يو پرخاشگر ن کودکان آهسته گاميوالد يجانين هوش هيرابطه ب    .51

 ور قاين استاد مشا يدانشگاه آزاد اسالم يارشد روانشناسي استثناي کارشناسي

 پايان نامه  . يمادران کودکان عقب مانده ذهن يآدلر بر تاب آور يبر سبک فرزندپرور يتأثير آموزش مبتن   .55

 (.استاد راهنما)بيرجند  يدانشگاه آزاد اسالم يکارشناسي ارشد روانشناسي تربيت

       پايان نامه .  کودکان مبتال به اختالل سلوک يبر کاهش پرخاشگر يشناخت-يرفتار يدرمان يباز ياثربخش   .53

 (.استاد راهنما)بيرجند  يدانشگاه آزاد اسالم يکارشناسي ارشد روانشناسي تربيت

                 يدانشگاه آزاد اسالم يبالين يرانندگان، پايان نامه  کارشناسي ارشد روانشناس يرابطه تصادفات با خودکنترل  .54

 .  رجند، استاد راهنمايب

  در بيماران مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان   3ديابت نوع يبر کنترل بيمار يمتأثير آموزش خودتنظي  .53

  يدانشگاه آزاد اسالم يبالين ي،  پايان نامه  کارشناسي ارشد روانشناس 5411بهمن شهرستان گناباد سال  33

 استادراهنما     بيرجند،

، پايان نامه  زهوشيبا استرس در دانش آموزان ت همقابل يوه هايبا اضطراب و ش ينيد ين باورهايرابطه ب  .51

 قاين، استاد راهنما   يدانشگاه آزاد اسالم يياستثنا يارشد روانشناسکارشناسي 

    سال  هيدريران مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدب يبا عملکرد شغل يو تعهد سازمان يزشيانگ يريرابطه جهت گ  .56

 بيرجند، استاد راهنما يدانشکاه آزاد اسالم يتيترب يروانشناسرشد ا ي، پايان نامه کارشناس11-15 يتحصيل

ه يدريح آموزان متوسطه تربت دانش يليتحص يخودکارآمد يفراشناخت يها و مهارت يدلبستگ يها رابطه سبک  .53

 بيرجند، استاد راهنما يدانشکاه آزاد اسالم يتيترب يروانشناسارشد  ي، پايان نامه کارشناس11-15 يليسال تحص

  دانش آموزان دخترمتوسطه نمونه  يليشرفت تحصيزه پيو انگ يبا خودکارامد يفرزند پرور يرابطه سبک ها  .51
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 يدانشکاه آزاد اسالم يتيترب يروانشناسارشد  ي،  پايان نامه کارشناس11-15ه سال  يدريشهرستان تربت ح 

 بيرجند، استاد راهنما  

ان شهرستان گناباد،  پايان نامه يفرهنگ ييزناشو يا سازگارب يمقابله ا يوراهبرد ها يرابطه هوش معنو   .51

 بيرجند، استاد راهنما   يدانشکاه آزاد اسالم يتيترب يروانشناسارشد  يکارشناس

زنان متاهل مراجعه کننده به  و ابعاد مختلف آن در يتاثير آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ميزان تعارضات زناشوي  .31

 بيرجند يدانشکاه آزاد اسالم ينبالي يارشد روانشناس ي، پايان نامه کارشناسگناباد شهر يدرمان يمراکز بهداشت

 1/55/5413استاد راهنما، دفاع، 

 در نوجوانان يفرزند-بر تغيير روابط والد ياجتماع -يشناخت يتئور يآموزش حل مسئله با بکارگير ياثربخش  .35

دفاع  ، مشاوراستاد گناباد يهداشت دانشگاه علوم پزشکآموزش بارشد يکارشناسشهرستان گناباد پايان نامه  دختر

1/55/5413 

نظريه رفتار برنامه  دانش آموزان پسر و دختر شهر گناباد با کاربرد يقرآن بر سبک زندگ ير آموزه هامقايسه تاثي  .33

ع  گناباد، استاد راهنما دفا يارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشک ي، پايان نامه کارشناسشده يزري

34/55/5413   

تأثير آموزش هاي مصون سازي استرس بر کاهش استرس و وضعيت سالمت رواني مادران داراي فرزند عقب مانده   .34

، استاد  قاين يدانشکاه آزاد اسالم روانشناسي کودکان استثناييارشد  يپايان نامه کارشناس ذهني آموزش پذير، 

 33/6/5414راهنما، دفاع، 

در پايه سوم،  يو پيشرفت خواندن دختر با اختالل يادگير يتخته هوشمند بر انگيزش تحصيل يتأثير به کارگير  .33

، استاد راهنما، دفاع،  قاين يدانشکاه آزاد اسالم روانشناسي کودکان استثناييارشد  يپايان نامه کارشناس

33/6/5414 

پايه  يامال دانش آموزان کم توان ذهنبر پيشرفت خواندن و  يشرکت صنايع آموزش يفارس ير نرم افزار آموزشيتأث  .31

، استاد راهنما،  قاين يدانشکاه آزاد اسالم روانشناسي کودکان استثناييارشد  يپايان نامه کارشناساول دبستان، 

 33/6/5414دفاع، 

، پايان نامه  يآموخته شده در کودکان کم توان ذهن يبر کاهش درماندگ يشناخت يآموزش بازسازتاثير   .36

 33/6/5414، استاد راهنما، دفاع،  قاين يدانشکاه آزاد اسالم روانشناسي کودکان استثناييارشد  يکارشناس

و  يعاد آموز فرزندان دانش يخودکارآمد و يورز جرات ، نفس عزت با نيوالد ييگرا ان کماليم سه رابطهيمقا   .33

، قاين يدانشکاه آزاد اسالم ستثناييروانشناسي کودکان اارشد  ي، پايان نامه کارشناس ريآموزش پذ يکم توان ذهن

 33/6/5414استاد راهنما، دفاع، 

، پايان نامه يذهن و عقب مانده يمادران کودکان عاددر  يزناشوي يو رضايتمند يزت نفس جنسعميزان  مقايسه  .31

 33/6/5414، استاد راهنما، دفاع،  قاين يدانشکاه آزاد اسالم روانشناسي کودکان استثناييارشد  يکارشناس

، پايان نامه  شهر قاين يدانش آموزان پايه ششم ابتداي يوالدين با هوش هيجان يرابطه قاطعيت و پرخاشگر   .31

 41/6/5414، استاد راهنما، دفاع،  قاين يدانشکاه آزاد اسالم يتيعلوم تربارشد  يکارشناس

دانشگاه  يارشد پرستار يه کارشناسبر ارتقاء درک ازخود در زنان نخست زا،  پايان نام يرو يتأثير مدل سازگار  .41

           31/51/5414 :گناباد، استاد مشاور، دفاع يعلوم پزشک

ک بيماران مبتال به سندرم حاد کرونري بستري در فيزيولوژي يشاخص هاتجسم هدايت شده بر  اضطراب و   تأثير   .45

 ، گناباد يدانشگاه علوم پزشک ويژه يهامراقبت  يارشد پرستار يپايان نامه کارشناس .بخش مراقبتهاي ويژه قلبي

 55/55/5414: استاد راهنما، دفاع
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 پايان نامه  ،يدانش آموزان تيزهوش و عاد يارتباط يبا مهارت ها يفراشناخت يو آگاه يبين فرد يمقايسه وابستگ  .43

: تاد راهنما، دفاعاس  قاين، يدانشگاه آزاد اسالم ارشد روانشناسي و آموزش و پرورش کودکان استثنايي يکارشناس

33/55/5414 

 پايان نامه تاثير آموزش  کفايت  اجتماعي بر افزايش عزت نفس و کاهش کمرويي  معلوالن جسمي حرکتي،   .44

استاد اهنما،  قاين، يدانشگاه آزاد اسالم ارشد روانشناسي و آموزش و پرورش کودکان استثنايي يکارشناس

  33/55/5414:دفاع

مراقبت  يارشد پرستار يپايان نامه کارشناس ،يبرتهوع و کفايت دياليز بيماران همودياليز يعضالن يتأثير آرامساز  .43

   33/53/5414: استاد مشاور، دفاع،   گناباد يدانشگاه علوم پزشک ويژه يها

ي،           تاالسم به مبتال نوجوانان  اضطراب  بر مجدد پردازش و چشم حرکات با ييزدا تيحساس روش ريتاث  .41

 51/4/5413گناباد،  استاد مشاور، دفاع  يي دانشگاه علوم پزشکآموزش پرستارارشد  ييان نامه کارشناسپا

                    طالق يدر دانش آموزان خانواده ها يلي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر اميد به زندگي و پيشرفت تحصياثربخش  .46

 31/6/5413دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،  دفاع    پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي ک استثنايي 

، پايان نامه اربيکشاغل و  تيحرک ميجس ليندر معلو ييو خود پا يا ، راهبرد مقابلهصيتيشخ ويژگي هايسه يمقا  .43

 31/6/5413دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما، دفاع   کارشناسي ارشد روانشناسي ک استثنايي

، پايان نامه کارشناسي دانش آموزان صيليرفت تحپيشو  مي، شادکا ينوالد يفرزندپرور يان سبک هاميطه راب   .41

 31/6/5413ارشد روانشناسي ک استثنايي دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،   دفاع  

ان عقب مانده در مادران کودک عياجتما يسازگار يشو افزا اميديبر کاهش نا طبعيآموزش شوخ  شيبخاثر  .41

  قاين ، استاد راهنما،  دفاعدانشگاه آزاد اسالمي روانشناسي ک استثنايي ، پايان نامه کارشناسي ارشد نيذه

31/6/5413 

در  يعش اجتمايرپذ يو ارتقا ييو کمرو يگبر کاهش افسرد يعحل مسأله اجتما يآموزش راهبردها شيثربخ  .31

قاين،  دانشگاه آزاد اسالمي ک استثناييامه کارشناسي ارشد روانشناسي يي، پايان ندوم ابتدايه آموزان پسر پا دانش

 31/6/5413دفاع   استاد راهنما،

شهرستان  يدبيرستان ن و خودپنداره بر کيفيت خواب دانش آموزانيوالد يفرزند پرور يرابطه سبک ها يبررس   .35

دفاع  ، سالمي بيرجند، استاد مشاوردانشگاه آزاد ا يپايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي بالين گناباد،

45/6/5413                                

پايان نامه  ي، ذهن مانده عقب کودکان معلمان يروانشناخت يستبهزي با يآور تاب و يزندگ يرگي جهت رابطه  .33

   4/51/5413ع  استاد راهنما،   دفا کارشناسي ارشد روانشناسي کودکان استثنايي دانشگاه آزاد اسالمي قاين،

پايان نامه نوجوانان، سبک فرزندپروري به والدين با رويکرد مبتني بر وظيفه بر احساس تنهايي  آموزش تاثير  .34

  دفاع ور،استاد مشادانشگاه علوم پزشکي گناباد،  گرايش بهداشت جامعهي آموزش پرستارکارشناسي ارشد 

31/55/5413 

،  پايان نامه کارشناسي دوابت نوع مبتال به دي رکتي بر خود پنداره افرادر مداخله مبتني بر مدل مراقبت مشاتاثي  .33

 1/1/5411 ، دفاعمشاورجراحي دانشگاه علوم پزشکي گناباد، استاد  -ي داخليآموزش پرستارارشد 

 ،  شهرستان گناباد ييه ششم ابتدايدانش آموزان پا يجانيت هيو خالق يش تفکر انتقاديبر گرا ير بارش فکريتأث  .31

     33/6/5411پايان نامه کارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،   دفاع  

 تأثير آموزش مهارت هاي زندگي با رويکرد قرآني بر رضايت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان، پايان نامه  .36

     33/6/5411ستاد راهنما،   دفاع  کارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي قاين، ا
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 بر  اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، پايان نامه اثر بخشي آموزش گروهي عقالني ـ هيجاني   .33

     33/6/5411کارشناسي ارشد روانشناسي کودکان استثنايي دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،   دفاع  

ن حسيان دردانشجوي شيآراي لوازم از استفاده زانمي و جنسي تهوي خودپنداره، بدن، بدشکلي اختالل ميان رابطه  .31

، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي تربت جام پايان نامه ،گناباد پزشکي علوم دانشگاه پسر

     51/3/5411دفاع  استاد راهنما، 

نامه جهت اخذ  انيپا، يزياليهمود مارانيب يزندگ تيفيل سالمت بر کبر کانون کنتر يآموزش مبتن ريتاث يبررس  .31

دانشگاه علوم پزشکي گناباد، استاد مشاور، دفاع  رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در ارشد يدرجه کارشناس

55/55/5411  

دانش آموزان  يپيشرفت تحصيل اثربخشي آموزش راهبردهاي حل مسأله اجتماعي بر بهبود سازگاري اجتماعي و   .11

دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،   دفاع   کودکان استثناييکارشناسي ارشد  پايان نامه ،دختر بد سرپرست

33/55/5411     

 پايان نامه تاثير بازيهاي با قاعده در کاهش پرخاشگري ، بهبود مهارت هاي ارتباطي و سازگاري اجتماعي،   .15

     33/55/5411دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما،   دفاع   ثناييکودکان استکارشناسي ارشد 

نامه جهت اخذ درجه  انيپا، نوع دو ديابت به مبتال ميانساالن زندگي کيفيت و مراقبتي خود بر همتا آموزش تاثير .13

ور، دفاع دانشگاه علوم پزشکي گناباد، استاد مشا پرستاري گرايش سالمت جامعهرشته  در ارشد يکارشناس

31/1/5416  

اي تغذيهفتارهاي مقايسه تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي، خودتنظيمي و مدل تلفيقي آن بر ر .14

 ينامه جهت اخذ درجه کارشناس انيپاهاي قلبي عروقي در زنان ساکن در حاشيه شهر  کننده از بيماري پيشگيري

 31/6/5416شگاه علوم پزشکي گناباد، استاد مشاور، دفاع  دان آموزش بهداشت و ارتقاء سالمترشته  در ارشد

مبتني بر خانواده  اثربخشي ارائه خدمات به سالمندان، معلولين جسمي حرکتي، ذهني و روان در طرح توانبخشي  .13

  دانشگاه آزاد اسالمي کاشمر، استاد راهنما،  روانشناسي بالينيکارشناسي ارشد  پايان نامه در استان خراسان رضوي

                             31/6/5416دفاع  

 انگيزش و خودکارآمدي افزايش روانشناختي، بهزيستي بر رفتاري شناختي شيوه به شادکامي آموزش اثربخشي .11

دانشگاه آزاد  رشته مشاوره و راهنماييکارشناسي ارشد  پايان نامه، گناباد شهر دختر آموزان دانش تحصيلي

                                31/6/5416راهنما،   دفاع  اسالمي قاين، استاد 

 متأهل دختر ياندانشجو در ييزناشو تيو رضا يزندگ تيفيک ي،دلبستگ هاي سبک ي،تيشخص رخ رابطه نيم .16

دانشگاه آزاد اسالمي قاين،  رشته مشاوره و راهنماييکارشناسي ارشد  پايان نامه  علوم پزشکي گناباد، دانشگاه

                                          31/6/5416اهنما، دفاع  استاد ر

 ، در پايه سوم ابتدايي هوشمندسازي کالس بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان با اختالل يادگيري تاثير .13

                                                   31/6/5416دانشگاه آزاد اسالمي قاين، استاد راهنما، دفاع   کودکان استثناييرشته کارشناسي ارشد  پايان نامه

رشته کارشناسي ارشد  پايان نامه، سرطان به مبتال دربيماران معنوي سالمت بر معنوي پرستاري تاثيرمداخالت .11

   53/1/5416دانشگاه علوم پزشکي گناباد، استاد مشاور، دفاع  جراحيپرستاري داخلي 

کارشناسي  پايان نامه، مشهد الديم ينابارور مرکز به کننده مراجعه نابارور زنان يردگافس بر گوش يفشار رطبيتأث .11

   55/5416/ 4دانشگاه علوم پزشکي گناباد، استاد مشاور، دفاع جراحيپرستاري داخلي رشته ارشد 

امه ، پايان نکمبود توجه کودکان پيش دبستاني–نقش نوع زايمان و تغذيه در اختالل بيش فعالي  بررسي  .61

 5416 /34/55، استاد مشاور، دفاعپرستاري گرايش اطفالکارشناسي ارشد 
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 5931مشهد در سال  تاثير آموزش مبتني بر الگوي ارتقاي سالمت پندر بر رفتار پر خطر رانندگان مرد تاکسي .15

  51/5/5931 ، استاد مشاور، دفاعپرستاري سالمت جامعه پايان نامه کارشناسي ارشد

15.  

   

                                                                

 پژوهشي انجام شده -فعاليت هاي علمي 
  طرح هاي پژوهشي انجام شده-الف
 تاثير روزه داري بر وضعيت سالمت رواني  .5

 شيوع عاليم روانپزشکي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد .3

 پزشکي گنابادميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم  .4

 بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختالالت رواني .3

 بررسي وضعيت سالمت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد .1

 مقايسه افسردگي درحاملگي هاي خواسته ونا خواسته .6

باردار مراجعه اورزانسي در خانم هاي نخست  بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي وسزارين .3

 بهمن گناباد    33کننده به بيمارستان

   بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه آن با معيارهاي استاندارد .1

 بررسي جرأت ورزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغير سيگاري .1

 بررسي وضعيت سالمت رواني در جوانان سيگاري وغير سيگاري .51

 ارزا  در جوانان سيگاري وغير سيگاريبررسي عوامل فش .55

 داي خودپنداره و همراهي آن با بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گنابا بررسي مقايسه .53

 بهمن گناباد 33بررسي هيپر بيلي روبينمي در نوزادان متولد شده بيمارستان   .54

 شهر گناباد بررسي شيوع لکنت و اختالل توليد کالم در دانش آموزان دبستاني  .53

 5411-11بررسي وضعيت سالمت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي   .51

 رابطه باورهاي مذهبي بر اضطراب امتحان دانشجويان   .56

 پزشکيدانشگاه علوم  يدر دانشجويان پرستار يو مشخصات فرد يو ارتباط آن با پيشرفت تحصيل يسبک يادگير .53

 (استاد مشاور)گناباد 

در  دگنابا يعوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشک يستفاده مفرط از تلفن همراه و برخشيوع ا .51

 (استاد راهنما) 5411

شهر  يدر کودکان دبستان يادرار ياختيار يهمراه با کمبود توجه و ارتباط آن با ب يشيوع اختالل بيش فعال يبررس .51

 5415گناباد در سال 

دانشگاه علوم پزشکي گناباد در  سال  دانشجوياندر  يروانشناخت يبهزيست و يمذهبي جهت گيربين  رابطه .31

    يطرح دانشجوي – 5411-15 يليتحص

. مقايسه اثربخشي بازي درماني و نقاشي درماني بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دچار نارسايي يادگيري .35

5413 . 
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شهر  يمارستانهايپرستاران شاغل در ب يبر استرس شغل يو عوامل جمعيت شناخت يشخصيت يها يقش ويژگن  .33

 5414اسفند  گناباد 

مقايسه استفاده از صداشکن و ايرماف بر پرخاشگري، اضطراب، افسردگي و بهزيستي روانشناختي کارگران   .34

    سنگبري

 5411سال در  يشناخت تيمازلو مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمع يازهاين يسنجش سلسله مراتب  .33

بر کاهش  عالئم اختالل نافرماني مقابله اي  (CPRT)کودک  –بررسي اثربخشي درمان مبتني بر رابطه والد   .31

 5416تحويل گزارش دي ماه  5413-11کودکان 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر  -ب

 يمجالت فارس -

نفر اول از يک  -دکده ع پ گنابامجله دانش 33پاييز -3ش-اختالالت هذياني وکمبودهاي شناختي آن، سال اول .5

 نفر

 6ش-هرگناباد، سال دومهمه گيرشناسي اختالالت رفتاري ايذايي وکمبود توجه در دانش آموزان دبستاني ش .3

   نفر  3نفر اول از  -مجله دانشکده ع پ گناباد 31و زمستان  پاييز

و 5ش  -تاني شهرگناباد سال سومهمه گيرشناسي اختالالت رفتاري ايذايي وکمبود توجه در دانش آموزان دبس .4

   نفر 3نفر اول از  -مجله انديشه ورفتار    36تابستان و پاييز -3

  5نفر اول از مجله دانشکده ع پ گناباد ، 33پاييزو زمستان-51ش-تهاجم فرهنگي، سال چهارم -تبادل فرهنگي .3

  نفر

مجله دانشکده ع پ   31وتابستانبهار– 5ش-بررسي تاثير روزه داري بر وضعيت سالمت رواني،  سال ششم  .1

 نفر    4نفر سوم از   گناباد

مجله دانشگاه ،  11بهار وتابستان-5ش-بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده ع پ گناباد،  سال هفتم  .6

    نفر 3نفر اول از ع پ  گناباد  

 مجله طب وتزکيه - 11زمستان، 34شيوع عاليم روانپزشکي در دانشجويان دانشکده علوم پزشکي گناباد    ش .3

 نفر  اول از يک نفر 

 -نگره اپيدميولوزيويزه نامه ک-سال پنجمبررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده علوم پزشکي گناباد،   .1

  نفر 3نفر اول از مجله طب وجنوب  15زمستان

 سال  دانشکده علوم پزشکي گناباد،  31-11رسي وضعيت سالمت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي بر .1

 نفر 4نفر اول از  –مجله طب وجنوب   15زمستان -ويزه نامه کنگره اپيدميولوزي-پنجم

دانشکده علوم پزشکي گناباد،  سال  31-11بررسي وضعيت سالمت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي  .51

 نفر 4نفر اول از  – مجله افق دانش،  15پاييزوزمستان -3ش -تمهش

   -مجله افق دانش، 15پاييزوزمستان -3ش -بررسي افسردگي در حاملگي هاي خواسته وناخواسته،  سال هشتم  .55

 نفر4سوم از 

-شتمبررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد، سال ه .53

 نفر 4نفر دوم از  –مجله افق دانش ، 15پاييزوزمستان 3ش 

 –مجله افق دانش ،  13بهار وتابستان-5ش -وضعيت سالمت رواني جوانان سيگاري و غيرسيگاري، سال نهم  .54

 نفر  4نفر  اول از 
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بهار و -5ش -بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختالالت رواني در جوانان شهر گناباد،  سال نهم  .53

 نفر  3نفر اول از  -مجله افق دانش، 13تابستان

-33سال بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد،    .51

 نفر 4نفر دوم از  -مجله پژوهش در پزشکي  ،13ويژه نامه زمستان  -3ش 

ويژه نامه گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد، بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان .56

 نفر 4نفر دوم از  -مجله بيماريهاي کودکان ايران  3شماره 

اول  -مجله افق دانش، 14بهار -5شماره-51بررسي رويدادهاي تنش زادر جوانان  سيگاري و غير سيگاري، سال .53

 نفر     4از 

 سزارين اورژانسي در خانم هاي نخست باردار مراجعه کننده به  مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و .51

دوم از  - بهبود مجله، 5414، زمستان (34پياپي ) 3سال هشتم شماره  ،بهمن شهرستان گناباد 33بيمارستان 

 نفر  4

مجموعه بررسي جرأت رزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغيرسيگاري دانشگاه آزاد اسالمي گناباد،   .51

 3اول از ( چاپ فول تکس) -ت دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت مدرسمقاال

 نفر

مجله تعليم و تربيت استثنايي  16، خرداد 66بيش فعالي، شماره / توافق جهاني بر سر اختالل نارسايي توجه .31

 نفر5اول از  -(ترويجي-علمي)

، سال نهم ا بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گناباداي خودپنداره و همراهي آن ب بررسي مقايسه .35

 افق دانش مجله، 5413،تابستان (56پياپي ) 1ه شمار

 نفر5اول از  - تعليم و تربيت استثناييمجله ،  5413، تير 31شماره  ،بيش فعالي/ اختالل نارسايي توجه   .33

   -تعليم و تربيت استثناييمجله  ،5413ر و دي ، آذ11و  13شماره هاي  اختالل وسواسي جبري در کودکان، .34

 نفر 5اول از 

 افق دانش مجله، 5411-11بررسي وضعيت سالمت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي   .33

 نفر3اول از  ،5411، تابستان3، شماره 56، دوره (علمي پژوهشي)

مجله ارمغان  .11، تابستان (11پياپي ) 3شماره . ر ارتباط باورهاي کنترل سالمت و سبک زندگي در زنان باردا  .31

 نفر4دوم از  دانش

فصلنامه دانش   .ويژه نامه .11، تابستان  1دوره. ارتباط باورهاي کنترل سالمت و سبک زندگي در زنان باردار   .36

 نفر4دوم از  - تندرستي

 وانان دختر دبيرستانهاي گناباد،بررسي اپيدميولوژيک  وضعيت سالمت رواني و ارتباط آن با خود پنداره نوج .33

   4سوم از - فصلنامه دانش تندرستي .ويژه نامه.11، تابستان  1دوره

 روان دانشجويان علوم انساني دانشگاه پيام نور و آزاد سالمت  هاي فرزندپروري بر خودکارآمدي و اثربخشي شيوه  .31

 نفر 4يسنده مسئول از دوم نو افق دانش مجله(  5411-3)  - 3شماره , 53دوره . نيشابور

بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سالمت رواني دانش آموزان پسر سال دوم   .31

 نفر،  3، اول از 11 پاييز،  4، شماره سيزدهمدوره  اصول بهداشت رواني  مجله راهنمايي   شهر مشهد،

 ز وش پسر،عزت نفس و اضطراب دانش آموزان تيهيجاني به شيوه گروهي بر   -اثر بخشي آموزش هاي عقالني   .41

 نفر  4دوم نويسنده مسئول از مجله پژوهش و سالمت،  5415، 5شماره  3دوره 



17 

 

، شماره 3دوره ،  گناباد بررسي شيوع مصرف سيگار و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي  .45

 نفر 4، اول  از مجله پژوهش و سالمت، 5415، 5

  ( 5415-5)  5شماره  , 51 دوره ،ابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتال به سرطان در شهر مشهد ر .43

 نفر 3دوم نويسنده مسئول از  افق دانش مجله

 بيماران درمان ماندگاري در و لغزش ميزان بر رفتاري -شناختي درماني گروه و گروهي درماني رفتار اثربخشي  .44

   علمي ماهنامه، 5413ارديبهشت  دوم، شماره هفدهم، ، سال MMT درمان تحت ونيافي مواد به وابسته

 نفر 3از   3کرمانشاه،  پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي

( 1) 35 ;5413. يميل جنس يکم کار يزنان دارا يبر رضايت زناشوي يرفتار - يتاثير آموزش شناخت يررسب .43

 نفر 3از  5 .الميا يدانشگاه علوم پزشک يمجله علم 33-11:

 1شماره  , 51 دورهاسترس،   با اى مقابله و راهبردهاى معنوى هوش نيب شيپ نقش  :ىيزناشو سازگارى .43

 نفر 4اول نويسنده مسئول از  افق دانش مجله (.5413، زمستان (ويژه نامه)

 36/3/5414، دانشنامه پليس، يمقاله با مدخل جرايم اسکيزوفرن  .46

 36/3/5414، دانشنامه پليس، يروان مقاله با مدخل جرايم بيماران  .43

 36/3/5414، دانشنامه پليس، ياجتماع يمقاله با مدخل مددکار  .41

 36/3/5414، دانشنامه پليس، يمقاله با مدخل خشونت رانندگ  .41

 افق دانش مجله(  5413-3)  - 3شماره , 33دوره ، يبردرد بيماران همودياليز يعضالن يرام سازتکنيک آ تأثير  .31

 1از  4  نفر

 يسال تحصيل گناباد در يدر دانشجويان دانشگاه علوم پزشک يروانشناخت يبا بهزيست يمذهب يجهت گير رابطه  .35

 نفر 1ده مسؤل از نويسن( 5413-4) 3، شماره 5دوره نشريه اسالم و سالمت، ، 15-5411

 ويژه يدر بخش مراقبت ها يبستر يشده بر اضطراب بيماران مبتال به سندرم حاد کرونر تاثير تجسم هدايت   .33

 3از  5  نفر (5413-1) 4، شماره 34دوره  ،افق دانش مجله، يقلب

 علوم دانشگاه ، مجلهباردار نخست زنان در يشخص خود از درک بر "يرو" يسازگار مدل بر يمبتن مداخله رتأثي .34

 ماه اسفند و بهمن 6شماره 33دوره ،سبزوار يپزشک

، نشريه ريزي شده دهنده سبک زندگي نوجوانان با کاربرد تئوري رفتار برنامه ل موثر بر اتخاذ رفتارهاي ارتقاءبررسي عوام .33

  3از  4، نفر 31-14 فحاتص ،13بهمن و اسفند  ،6، شماره 53، جلد طلوع بهداشت يزد

، نشريه روان يتأثير روش حساسيت زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب نوجوانان مبتال به تاالسم .31

 53-55صفحات  ،5411، فروردين 5شماره  3جلد ي، پرستار

، 5413، ويژه نامه 35، دوره مجله افق دانشه والدين بر احساس تنهايي نوجوان، تأثير آموزش سبک فرزندپروري ب .36

 . 511-551صفحات 

 افسردگي، اضطراب و عوامل جمعيت شناختي در پيش بيني کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته شهرستان گناباد،نقش  .33

 . 531-541، صفحات 5413، ويژه نامه 35، دوره مجله افق دانش

دوره  ،مجله افق دانش، تاثير مداخله مبتني بر مدل مراقبت مشارکتي بر ارتقاي خود پنداره افراد مبتال به ديابت نوع دو .31

 .31-13ص، 5،  شماره34

سال دوم، ، رکاو  محيط سالمت مجله، رانپرستا شغلي تنشو  شناختي جمعيت ملاعو ،شخصيتي ييژگيهاو بين طتباار .31

  .5411 پاييز شماره سوم

 رهشما، 36دوره  ،رازي پزشکيممجلهعلو، لدينوا يپرخاشگروقاطعيتهتعييننقشپيشبينيکنند :زانموآنشداهيجانيشهو .11

 .34-13، ص 5416 يبهشتد، ار513

http://ofoghedanesh.gmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1790-1&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://tbj.ssu.ac.ir/files/site1/user_files_01f970/admin-A-10-1-217-ce30761.
http://ijpn.ir/files/site1/user_files_38e7a3/admin-A-10-1-82-b6142ac.pdf
http://ijpn.ir/browse.php?mag_id=14&slc_lang=fa&sid=1
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 .44-43ص، 5،  شماره33، دوره مجله افق دانش ،تاثير آموزش همتا بر کيفيت زندگي ميانساالن مبتال به ديابت نوع دو .15

 5416زمستان 

بر افزايش عزت نفس و کاهش کمرويي دانش آموزان با ناتواني هاي متعدد اثر بخشي آموزش شايستگي اجتماعي .  .13

 51-5( :3) 3 ;5413. مجله پرستاري کودکان .شهرستان قاين

دوره .  طب هشيوپژ نتظاميا -نامهعلمي  فصل. ننندگارا پرخطر يهارفتار کاهش  بر رپند سالمت يتقاار يلگوا ثربخشيا .14

 5413تابستان . 13-513، ص 4شماره  ، 3
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همه گيرشناسي اختالالت رفتاري ايذايي و کمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر ارايه سخنراني مقاله  .1

/ 33/3-31، مورخ جهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني واختالالت رفتاري کودکان ونوجوانانکنگره ، ادگناب

 نفر    3نفر اول از   - دانشگاه ع پ  زنجان، برگزار کننده  5431

، پيشگيري بهداشت عمومي وطب، کنگره بررسي تأثير روزه داري بر وضعيت سالمت روانيارايه پوستر مقاله  .2

 نفر     4نفر سوم از  – دانشگاه ع پ کرما نشاه، برگزار کننده 5431 /5/1-4مورخ 

اولين همايش بين المللي نقش دين در ، بررسي تأثير روزه داري بر وضعيت سالمت روانيارايه سخنراني مقاله    .3

 نفر     4نفر سوم از  -اندانشگاه ع پ اير، برگزار کننده 33/5/5411-41، مورخبهداشت روان

کنگره بهداشت عمومي وطب ، گنابادع پ  شيوع عاليم روانپزشکي در دانشجويان درايه پوستر مقاله ا  .4

 نفر 5نفر اول از - دانشگاه ع پ کرما نشاه، برگزار کننده 51/1/5411-51، مورخپيشگيري

، پيشگيري کنگره بهداشت عمومي وطب، گنابادع پ ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده ارايه پوستر مقاله   .5

 نفر   3نفر اول از  -دانشگاه ع پ کرما نشاه، برگزار کننده 51/1/5411-51مورخ

همه گيرشناسي اختالالت رفتاري ايذايي و کمبودتوجه در دانش اموزان دبستاني شهر ارايه سخنراني مقاله   .6

دانشگاه ع پ  ار کننده ،برگز3/3/5415-51، مورخ اولين همايش بين المللي روانپزشکي کودک ونوجوان،  گناباد

 نفر  5نفر اول از  -سايرين  تهران و

،  اپيدميولوژي اولين کنگره ملي، گناباد ع پبررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده ارايه پوستر مقاله   .7

 نفر 3نفر اول از  - پ بوشهر دانشگاه ع، برگزار کننده 4/51/5415-1مورخ 

، مورخ  اولين کنگره ملي اپيدميولوژي، د، پ گنابا سالمت رواني دانشجويان د بررسي وضعيتارايه پوستر مقاله  .8

 نفر   4نفر اول از  - پ بوشهر دانشگاه ع، برگزار کننده 1-4/51/5415

بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي ارايه سخنراني مقاله   .9

/ 56/3-51، مورخناانرواني واختالالت رفتاري کودکان ونوجو سري بهداشتپنجمين سمينار سرا، استاندارد

 نفر     4نفردوم از  دانشگاه ع پ شهيد بهشتي و سايرينبرگزار کننده  ،5413

، بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي استانداردارايه سخنراني مقاله  .11

دانشگاه ع پ شهيد ،برگزار کننده  53/53/5413-51، مورخ از بيماريهاي غير واگير دومين کنگره پيشگيري

 نفر  4نفر دوم از  بهشتي و سايرين

ارتقاي  سراسري همايش جوانان، يروان اختالالت با آن همراهي و زا استرس رويدادهاي ارايه سخنراني بررسي .11

   ، 5414 ارديبهشت 45 ،ابهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،پايدار توسعه و سالمت

،   استاندارد ان با معيارهاي  تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه  بررسي شاخص هايارايه پوستر  مقاله  .12

، برگزار کننده دانشگاه ع پ تهران 53/3/5414-33، مورخ شانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي  کودکان

 نفر   3نفر دوم از 

 ومين همايش سراسريسمقاله بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان سيگاري و غير سيگاري،  ارايه سخنراني  .13

 نفر 4نفر اول از . ، برگزارکننده دانشگاه ع پ يزد با سايرين5414/  3/55-1،مورخ    داعتيا

،                استاندارد تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه ان با معيارهاي  بررسي شاخص هايارايه پوستر مقاله   .14

دانشگاه ع پ  ، برگزارکننده 36/55/5414-31، مورخ روانپزشکي کودک و نوجوان همايش بين المللي دومين

 نفر     4نفر دوم از -نتهران وسايري

همايش سراسري سالمت ارايه سخنراني مقاله بررسي رويدادهاي استرس زا درجوانان  سيگاري و غير سيگاري،   .15

 نفر  4،برگزار کننده انجمن پرستاري پاکان و سازمان ملي جوانان نفر اول از  1/53/5414، مورخ جوانان  رواني
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ارايه سخنراني مقاله بررسي جرآت رزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغيرسيگاري دانشگاه آزاد اسالمي   .16

، برگزار کننده    دانشگاه 5414/ 53/ 53-54، مورخ ، دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويانگناباد

 نفر 3اول از . تربيت مدرس

ارايه پوستر مقاله ارتباط فعاليت جسماني با عزت نفس و جايگاه مهار سالمت به دانشجويان ورزشکار و غير  .53

دفتر  ، برگزار کننده34/3/5411و  33مورخ سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان،  پنجمينورزشکار، 

مشارکت دانشگاه  شاهد و  تحقيقات و فناوري با همکاري مرکز مشاوره دانشگاه  مشاوره وزارت علوم،مرکزي 

 نفر                                                                                                3نفرسوم از  رانيپزشکي ا  علوم

وضعيت سالمت رواني و ارتباط آن با خود پنداره نوجوانان دختر   بررسي اپيدميولوژيکارايه پوستر مقاله   .51

، برگزار کننده  5411تيرماه  33لغايت  33 ، مورخششمين کنگره ملي اپيدميولوژي ايران دبيرستانهاي گناباد

سالمت ، معاونت  هاي ايران، معاونتانجمن علمي اپيدميولوژيست دانشگاه علوم پزشکي شاهرود با همکاري

 نفر                                                                                                3نفر سوم  از و فناوري  قاتتحقي

 ششمين کنگره ملي ارتباط  باورهاي کنترل سالمت  و سبک زندگي در زنان باردار ارايه پوستر مقاله   .51

 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود با ، برگزار کننده  5411يرماه ت 33لغايت  33 ،  مورخاپيدميولوژي ايران

 نفر  4نفر دوم از و فناوري  سالمت ، معاونت تحقيقات هاي ايران، معاونتانجمن علمي اپيدميولوژيست همکاري

ر ارايه سخنراني مقاله اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سبک اسنادي دانش آموزان پس  .31

مهر  51تا  54، مورخ سومين همايش سراسري روانپزشکي کودک و نوجوان. راهنمايي شهر مشهد دومسال 

 نفر  4نفر اول از   5411

رفتاري بر سالمت جنسي زنان و پيشگيري از اسيب هاي   -بررسي تأثير آموزش شناختيارايه سخنراني مقاله  .35

  4نشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد نفر سوم ازدا 5411/ 53/1مورخ همايش زن و اهداف توسعه هزاره  اجتماعي

 نفر 

رفتاري بر بهبود کم کاري ميل جنسي زنان و افزايش  -بررسي تأثير آموزش شناختيارايه پوستر مقاله  .33

بين  تهران مرکز همايش هاي 5411/ 56/51و 51مورخ  کنگره ملي سالمت خانوادهزناشويي  رضايتمندي

 فرن4نفر سوم  از  -المللي رازي

  نفر 1از  1نفر  -طراحي مدل واحد بررسي تدوين طرح دروس براساس استراتژي هدايت کردن .34

اولين همايش ملي بهداشت  اثر بخشي شيوه هاي فرزند پروري بر خود کارامدي و سالمت روان دانشجويان .33

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان -5411ارديبهشت  54-53 - رواني دانشجويان

مقاله ميزان باورهاي مذهبي و اضطراب امتحان آن با يکديگر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارايه پوستر  .31

، برگزار کننده  5415 ارديبهشت 35لغايت  31 ،  مورخمعنويت، قرآن پژوهي و سالمت مليهمايش گناباد 

 نفر 4نفر اول از  گنابادعلوم پزشکي  اهدانشگ

معنويت،  مليهمايش يري مذهبي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان، ارايه پوستر مقاله رابطه بين جهت گ  .36

نفر  گناباددانشگاه علوم پزشکي ، برگزار کننده 5415 ارديبهشت 35لغايت  31 ،  مورخپژوهي و سالمت قرآن

 نفر 4دوم از 

، 5411ر سال ارايه پوستر بررسي شيوع اختالالت گفتاري در دانش آموزان کالس اول ابتدايي شهرستان گناباد د .33

  ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5415ارديبهشت  51-35، مورخ يازدهمين همايش کشوري گفتاردرماني ايران

 نفر 3معاونت تحقيقات و فناوري، نفر سوم از 
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     رانندگي با توجه به عوامل دموگرافيک در شهر گناباد، ارايه پوستر مقاله  رابطه بين خودکنترلي و تصادفات   .31

 ،  دانشگاه علوم پزشکي5415اسفند  51لغايت  1، مورخ مين سيمنار بين المللي کاهش سوانح ترافيکيسو 

 . شيراز

شيوع استفاده مفرط تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال مقاله  ارايه سخنراني  .31

 .سايرينتهران و دانشگاه علوم پزشکي ،5413شهريور  31-33، مورخ هفتمين کنگره ساليانه دانش اعتياد 5411

زنان متأهل مراجعه  يتأثير آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ميزان رضايت زناشوي يمقاله بررس يارايه سخنران  .41

-1، مورخ سالمت خانواده يپنجمين همايش ارتقا، 5413شهر گناباد در سال  يدرمان يکننده به مراکز بهداشت

 کردستان يزشک، دانشگاه علوم پ5413آبان  1

پژوهش در توسعه  يسومين همايش کشوردر زنان سالمند،  ياحساس تنهاي يولوژيدمياپارايه پوستر مقاله   .45

 بيرجند ي، دانشگاه علوم پزشک5/55/5935تا 53/55، مورخ سالمت

بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و مهارت هاي فراشناختي با خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه سوم  .95

اولين کنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم ، 31-35توسطه شهر تربت حيدريه سال تحصيلي م

به  يابيدست يمرکز راهکارهها،  5939/ 51/2مورخ ،تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

 و غيره يتوسعه پايدار، وزارت علوم، تحقيقات و فناور

ن ياول، يذهن يو عقب مانده ين عاددر مادران کودکا ييت زناشوين رضايش بينقش پ: يعزت نفس جنس .99

مورخ ، رانيا يو فرهنگ ياجتماع يب هايآس يو روانشناس يتيعلوم ترب يپژوهش يش علميهما

ج علوم يتوسعه و ترو يانجمن علم - يسروش حکمت مرتضو يقات اسالميمرکز مطالعات و تحق، 51/55/5939

  کايليويست ين و تحت حماياديو فنون بن

پانزدهمين ، 5935گناباد در سال  يسنگبر يدر کارگران کارگاهها يميزان پرخاشگر يارايه پوستر مقاله بررس .91

، دانشگاه علوم 5939شهريور  59لغايت  5، مورخ کشور يساالنه دانشجويان علوم پزشک يکنگره پژوهش

 شاهرود يپزشک

کنگره  نيدهمدر زنان نخست باردار،  يبر درک از خود شخص« يرو» يسازگار مقاله تأثير مدل يارايه سخنران .91

دانشگاه علوم  ، 5931بهشت يارد 52 يال 51مورخ ، شرق کشور يعلوم پزشک انيدانشجو يپژوهش

 سبزوار يپزشک

 يمل کنگره نياول «يذهن مانده وعقب يعاد کودکان مادران در ييزناشو يتمنديرضا سهيمقا»  پوستر مقاله  .91

و  يسازمان نظام روانشناس ، 5931آبان  51مورخ ، ريپذ بيآس اقشار يتوانمندساز و خانواده مشاوره،

 ران و سايرينيا ياسالم يمشاوره جمهور

شيوع استفاده مفرط از تلفن همراه و برخي عوامل مرتبط با آن در بين دانشحويان دانشگاه علوم »پوستر مقاله  .91

 51-53مورخ  ، پژوهشي ساالنه دانشجويان علوم پزشکي کشورهفدهمين کنگره « پزشکي گناباد

 ، دانشگاه علوم پزشکي کاشان5931شهريور ماه 

تاثير آموزش سبک فرزند پروري به والدين با روش مبتني بر وظيفه بر احساس تنهايي »سخنراني مقاله  .92

 آذر 2-3مورخ   ،  دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور «نوجوانان

 .گناباد، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه 
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http://www.civilica.com/Papers-PSCONF01-0-10-Title-ASC-AI=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
http://www.civilica.com/Papers-PSCONF01-0-10-Title-ASC-AI=اولین-همایش-علمی-پژوهشی-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-آسیب-های-اجتماعی-و-فرهنگی-ایران.html
http://www.civilica.com/
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 « 5931به سرطان در  المعنوي دربيماران مبت متالپرستاري در س تالخمدا شنق »سخنراني مقاله  .93

، 5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور

 .گناباددانشگاه علوم پزشکي 

علوم پزشکي  دانشگاهناشويي در دانشجويان دختر متأهل رابطه نيم رخ شخصيتي با رضايت ز »پوستر مقاله  .11

ماه  آذر 2-3مورخ  ،   دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور «گناباد

 .گناباد، دانشگاه علوم پزشکي 5931

 شروانشناختي دانبهزيستي  ششيوه شناختي رفتاري بر افزايآموزش شادکامي به  اثربخشي »پوستر مقاله  .15

،   دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور «آموزان دختر شهر گناباد

 .گناباد، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه  آذر 2-3مورخ  

 «آموزان پايه ششم  ابتدايي شهر قاين شقاطعيت و پرخاشگري والدين با هوش هيجاني دان رابطه »پوستر مقاله  .15

، 5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور

 .گناباددانشگاه علوم پزشکي 

دوازدهمين کنگره  «5تأثير آموزش همتا بر کيفيت زندگي ميانساالن مبتال به ديابت نوع  »پوستر مقاله  .19

، دانشگاه علوم 5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   نه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشورپژوهشي ساليا

 .گنابادپزشکي 

دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه  «5تأثير آموزش خوتنظيمي بر کنترل بيماري ديابت نوع  »پوستر مقاله  .11

 .گنابادي ، دانشگاه علوم پزشک5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور

 «5تأثير آموزش خوتنظيمي بر رعايت رژيم غذايي و فعاليت بدني بيماران ديابت نوع  »پوستر مقاله  .11

، 5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور

 .گناباددانشگاه علوم پزشکي 

بدشکلي بدن، خودپنداره و  هويت  لالوازم آرايشي بر اساس اختبيني ميزان استفاده از لپيش  »پوستر مقاله  .11

دوازدهمين کنگره پژوهشي ساليانه دانشجويان  «جنسي دردانشجويان پسر دانشگاه  علوم پزشکي گناباد

 .گناباد، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه  آذر 2-3مورخ  ،   علوم پزشکي شرق کشور

( ADHD يارياخت يو ارتباط آن با بهمراه با کمبود توجه  يفعال شياختالل ب وعيش يبررس» پوستر مقاله  .11

، 5931ماه  اسفند51-53مورخ  ،  اولين کنگره دانشجويي طبري« شهر گناباد يدر کودکان دبستان يادرار

 .مازندراندانشگاه علوم پزشکي 

« گناباد  ياه علوم پزشکدانشگ انيدر دانشجو يروانشناخت يستيبا بهز يمذهب يريرابطه  جهت گ» پوستر مقاله  .12

 .مازندران، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه  اسفند51-53مورخ   ،اولين کنگره دانشجويي طبري

 ،اولين کنگره دانشجويي طبري «5تأثير آموزش خوتنظيمي بر کنترل بيماري ديابت نوع  »پوستر مقاله  .13

 .مازندران، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه  اسفند51-53مورخ  

اولين  «5تأثير آموزش خوتنظيمي بر رعايت رژيم غذايي و فعاليت بدني بيماران ديابت نوع  »تر مقاله پوس .11

 .مازندران، دانشگاه علوم پزشکي 5931ماه  اسفند51-53مورخ   ،کنگره دانشجويي طبري

ن آموزا¬دانش يو حل مسئله اجتماع ياجتماع هاي¬بر مهارت يدرمان ينقاش ياثربخش»سخنراني مقاله  .15

، 5931ارديبهشت  1-1، مورخ نخستين همايش ملي و علمي آموزشي هنر و سالمت« يريادگي نارسايي

 دانشگاه علوم پزشکي نيشابور
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ساله  2-55اختالل سلوک در کودکان پسر  ميبر کاهش عال يرفتار يدرمان يباز ياثربخش »سخنراني مقاله  .15

، ين همايش ملي و علمي آموزشي هنر و سالمتنخست« شهر مشهد تيمبتال به آن در کانون اصالح و ترب

 ، دانشگاه علوم پزشکي نيشابور5931ارديبهشت  1-1مورخ 

 

 

  يبين الملل يهمايش ها -

53. Poster presentation the paper of The survey of stressor events & relationship with 

mental disorders on young person in Gonabad city.18
th

 World Conference on 

Health Promotion and Health Education  April 2004 - 26-30 Melbourne 

University. نفر 3از   دوم نفر   

54. Poster presentation: survey of mental health condition on young smokers and non-

smokers of Gonabad city (code: 184) in First Regional (EMRO) Congress on 

Tobacco & Health. 2009 نفر 4اول از   

55. Poster presentation: survey of stressful events on young smokers and non -smokers 

of Gonabad city (code: 185) in First Regional (EMRO) Congress on Tobacco & 

Health. 2009 نفر  4اول از   

56. Poster presentation: The relationship between physical activity, self- esteem and 

health locus of control among university students: A case- control study (N / 261). 

The first international & 4th
 

national congress on health education & 

promotion. 16-19 May 2011, Tabriz-Iran (2 from 3) 

57. Oral presentation: Effect of teaching self-regulated learning strategies on self- 

         efficacy in students in International Conference on Education Psychology      

         (ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011.(1 from 2) 

58. Oral presentation: Effect of teaching self-regulated learning strategies on mental-
30 health in students in International Conference on Education Psychology 

(ICEEPSY 2011) Istanbul-Turkey 19-22 October 2011. (1 from 4) 

59. Oral presentation: The effect of rational-emotional training on mothers' mental 

health condition of mental retardation children in 3
rd

 International Conference 

on Education Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 

2012. (1 from 3) 

60. Oral presentation: The effect of swimming on self-concept’s girl high school 

students in 3rd International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 

2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012. (1 from 3) 

61. Oral presentation: The role of Self-regulated learning strategies in psychological 

well-being condition of students in 3rd International Conference on Education 

Psychology (ICEEPSY 2012) Istanbul-Turkey 10-13 October 2012. (1 from 3) 

62. Poster presentation: Effect of group RET on gifted students self-esteem and 

anxiety in International Conference on Education Psychology (ICEEPSY 

2013) Antalya – Turkey 2-5 October 2013.  (1 from 2)  

63. Poster presentation: Effect of cooperative & directive teachings on school 

achievement and adjustment in International Conference on Education 

Psychology (ICEEPSY 2013) Antalya – Turkey 2-5 October 2013.  (1 from 3)  
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64. Poster presentation: The relationship between attachments styles, meta-cognitive 

strategies and self -efficacy in students in 5th Conference on Education 

Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 22-25 October 2014.  (1 from 2) 

65. Poster presentation: The Effectiveness of communication skills t raining on marital 

conflicts and its different aspects in women in 5th International Conference on 

Education Psychology (ICEEPSY 2014) Kyrenia-Cyprus 22-25 October 2014.  

(1 from 3) 

66. Oral presentation: Stress inoculation training on stress reduction and mental health 

status of mothers of educable mentally retarded children in The Fourth Iranian 

International Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 

a. from 4) 

67. Oral presentation: Marital adjustment: The predictive role of spiritual intelligence 

and coping strategies in The Fourth Iranian International Conference on 

Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 

68. Oral presentation: Sexual self -esteem in mothers of normal and mental 

retarded children: A case – control study in The Fourth Iranian International 

Conference on Women’s Health, Shiraz- Iran, 20-21 May 2015 

69. Poster presentation: The role of nursing care in spiritual health in cancer patients at 

Vasei hospital in Sabzovar 2016 in 3
th

 International & National Congress on 

Health Education & Promotion 23-25 Aug 2017, Isfahan, Iran 

70. Poster presentation: Effect of Humor on Reduction of Hopelessness and Increase 

of Social Adjustment in Mothers of Children with Intellectual Disability, in 4
th

 

International Congress on Psychosomatic Medicine 15-17 November 2017, 

Isfahan, Iran. 

71. Poster presentation: Effects of Guided Imagery on Trait and State Anxiety and 

Physiological Indicators in in-Patients with Acute Coronary Syndrome in 4
th

 

International Congress on Psychosomatic Medicine 15-17 November 2017, 

Isfahan, Iran. 

72.  
 

 
  

 يا تأليف شده کتايهاي ترجمه  -د
  Susan H. Spenceنويسنده  (  Psychosexual therapy)جنسي  -درمان اختالالت روانيترجمه کتاب  .5

 5411، چاپ دوم اسفند  5415ناشر پيک فرهنگ، چاپ اول سال 

 & Eric j.Mash، نويسنده  (Child psychopathology)جلد  3 آسيب شناسي رواني کودک  کتابترجمه  .3

Russell A. Barkley. P    نفر 4نفردوم از  -5414مرنديز، چاپ :  ، ناشر 

دانشگاه : ناشر – نفر 4، از نفر دوم – (با تاکيد بر توصيه هاي کاربردي در سازمان پليس)بهداشت روان کتاب تأليف  .4

 نفر 4، نفر دوم  از 5411بهمن  5، چاپ  يانتظام علوم

انتشارات مرنديز، : ناشر  -نفر 4نفر اول از   -کتاب مقايسه شادکامي از نظر مولوي و روانشناسان مثبت نگرتأليف  .3

 5416مشهد 
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انتشارات : ناشر-نفر 4نفر سوم از  -کتاب سازگاري رواني با بارداري مبتني بر مدل سازگاري روي تأليف .1

 .5413رنديز، مشهد م

 يو مقاالت پژوهش ، پايان نامه هاداوري کتاب، طرح ها –ه 
 مورد 3: کتاب يداور  -

 مورد 33 يپژوهش يو نظارت بر طرح ها يداور  -

 مورد 55ارشد  يپايان نامه کارشناس يداور -

 مورد 531: پژوهشي -مقاالت علمي  يداور-

 

 

 

 

 

 لوح سپاس و تقديرنامه ها

    سوي  از 5433در سال  فعاليت هاي چشمگير در برنامه ستاد ارزشيابي بهداشت رواني کشوربه منظور تقديرنامه   .5

 .                                                                      مدير محترم انستيتو روانپزشکي تهران و دبير ستاد ارزشيابي بهداشت رواني وقت کشور

سرپرست  ياز سو5431نظور همکاري دراجراي طرح آموزش وتوسعه فرزاندان شاهد در سال به متقديرنامه   .3

درماني گناباد به پيشنهاد سرپرستي  بنياد شهيد انقالب اسالمي   -علوم پزشکي وخدمات بهداشتي  محترم دانشکده

 شهرستان گناباد

و  وزارت بهداشت ودرمان) علوم پزشکي کشور دانشگاه هاي مشاور نمونهلوح تقدير و دريافت جايزه ويژه به عنوان   .4

 .                                                            ازمشاور محترم رييس جمهور و رييس مرکز ملي جوانان 5431در سال( آموزش پزشکي

در 5431 در سالنشگاه هاي علوم پزشکي کشوردا مرکزخدمات مشاوره اي وراهنمايي نمونهلوح تقدير به مناسبت  .3

                              .                                                                                                                            دوره مسوليت اينجانب

    مرکزخدمات مشاوره اي و عنوانعلوم پزشکي گناباد به  انتخاب مرکز خدمات مشاوره اي وراهنمايي دانشکده  .1

 .                                                        در دوره مسوليت اينجانب 5411- 15در سال دانشگاه هاي علوم پزشکي کشورراهنمايي نمونه 

 .     نور گناباددانشجويان از رياست محترم دانشگاه پيام تالش وکوشش فراوان در امر آموزش تقديرنامه بمناسبت  .6

 از دانشکده علوم پزشکي و 5431-11دانشکده در سال   عضو فعال پروهشيلوح سپاس و دريافت جايزه به عنوان  .3

                   .                                                                                                                درماني گناباد -خدمات بهداشتي 

تقديرنامه در خصوص طرح ادغام بهداشت روان ازسوي معاون محترم بهداشتي دانشکده علوم پزشکي وخدمات   .1

 .                               درماني گناباد به پيشنهاد  مدير کل محترم پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان -بهداشتي 

 از  دانشکده علوم پزشکي و 5411-15دانشکده در سال   عضو  فعال پژوهشيدريافت جايزه به عنوان  لوح تقدير و  .1

       .                                                                                                                            درماني گناباد  -خدمات بهداشتي 

از دانشکده  علوم پزشکي  5415-13دانشکده در سال پزوهش  پژوهشگر برترسپاس و دريافت جايزه به عنوان لوح   .51

 .                                                                                                                     درماني گناباد -وخدمات بهداشتي 
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از سوي معاون محترم . منظور اهتمام و همکاري در پروزه ابجاد پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گنابادتقديرنامه به  .55

 رياست محترم دانشکده علوم پزشکي و معاون محترم آموزشي دانشکده               -تحقيقات وفناوري وزارت بهداشت ودرمان

 (HSR)پژوهشي برتر اجراشده در نظام سالمت طرح 51انتخاب سه طرح پژوهشي اينجانب و همکاران به عنوان   .53

 .      5411 -5416دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سالهاي

 دانشجويان  يدر ارتقاء سطح بهداشت روان يتالش و همکارتهران بمناسبت  يلوح تقدير از فرمانده دانشگاه انتظام  .54

  از رئيس  استان يو مراکز تحقيقات يدانشگاهبرتر  يداور کميسيون انتخاب پژوهش هاتقدير و تشکر به عنوان    .53

    5411در سال   ياستان خراسان رضو يستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناور يکميته علم

از رئيس دانشگاه  استان يو مراکز تحقيقات يبرتر دانشگاه يداور کميسيون انتخاب پژوهش هالوح تقدير به عنوان   .51

    5411استان  در سال  يته گراميداشت پژوهش و فناورهف يمشهد و رئيس کميته علم يپزشک

  از دانشگاه علوم پزشکي و  5411دانشگاه در سال   پژوهشگر پيشکسوتلوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان   .56

 درماني گناباد  -خدمات بهداشتي 

خدمات  علوم پزشکي واه از دانشگ  5411دانشگاه در سال   استاد نمونهبه عنوان لوح تقدير و دريافت جايزه   .53

 درماني گناباد  -بهداشتي 

 -يو خدمات بهداشت ياز دانشگاه علوم پزشگ 5411در سال  پژوهشگر برترلوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان   .51

 گناباد يدرمان

    و از فرماندار و رئيس ستاد هفته پژوهش  5411شهرستان گناباد در سال  پژوهشگر نمونهلوح تقدير به عنوان   .51

  شهرستان گناباد يفناور

از رئيس دانشگاه  استان يو مراکز تحقيقات يبرتر دانشگاه يداور کميسيون انتخاب پژوهش هالوح تقدير به عنوان   .31

   5411استان  در سال  يهفته گراميداشت پژوهش و فناور يمشهد و رئيس کميته علم يپزشک

- يو خدمات بهداشت ياز دانشگاه علوم پزشگ 5415در سال  رترپژوهشگر بلوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان   .35

 گناباد يدرمان

  -از دانشگاه علوم پزشگي و خدمات بهداشتي 5413در سال  پژوهشگر برترلوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان   .33

 درماني گناباد

از تالش و کوشش در ارتقاء و توسعه  يو تشکر و فدردان يارتقاء مرتبه به دانشيار يه برالوح تقدير و دريافت جايز  .34

 گناباد يدرمان -يو خدمات بهداشت ياز دانشگاه علوم پزشک 5414دانشگاه در هفته معلم سال 

و مسؤل اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه به مناسبت تالش و  يو فرهنگ يلوح سپاس از معاون دانشجوي  .33

    5413ل در سا شگاهدان يبا اداره مشاوره دانشجوي يهمکار

 دانشگاه علوم پزشگي گناباد 5413سال   پژوهشگر فعاللوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان   .31

هاي  يپژوهش  يکميسيون انتخاب طرح ها يعلوم پزشک يعضو کميته داوران گروه تحصصلوح تقدير به عنوان   .36

جهاد  يو فناور شيشهد و معاون پژوهي مدانشگاه پزشک ياز معاون پژوهش برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان

 يگراميداشت پژوهش و فناوربرتر ستاد  يپژوهش يو دبير کميسيون انتخاب طرح ها يخراسان رضو يدانشگاه

    5413در سال   يخراسان رضو استان

لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه به مناسبت تالش و   .33

    5411مکاري با اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه در سال ه

لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه به مناسبت روز جهاني   .31

    5416روانشناس در سال 
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مناسبت روز جهاني لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه به  .31

    5413روانشناس در سال 

علوم پزشکي و خدمات از دانشگاه   5416 دانشگاه در سال استاد نمونهعنوان به لوح تقدير و دريافت جايزه  .41

 درماني گناباد -بهداشتي 


