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 سوابق  آموزشی ، پژوهشی 

                 ، مقطع کارشناسی ارشدداخلی جراحی و کارآموزي دروس مختلف آموزش پرستاري عملی ،تدریس دروس نظري  )1

 و کارآموزي دروس مختلف و پرستاري مراقبتهاي ویژه ، مقطع کارشناسی ارشد عملی ،تدریس دروس نظري  )2

ارشد در رشته هاي فوریتهاي پزشکی، پرستاري،  و کارشناسی صصی مقاطع کاردانی، کارشناسیزبان تخ تدریس دروس )3
 آموزش پرستاري و پرستاري وراقبتهاي ویژه

تدریس نظري و عملی دروس روش تحقیق رشتهاي مختلف علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  )4
 دکتري

  جراحی ، رشته پرستاري مقطع  کارشناسی .  -س  مختلف پرستاري داخلی تدریس  نظري و  عملی  ( کار آموزي ) درو )5
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گناباد  پزشکی  علوم دانشگاه  علمی  عضو هیئت      
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تدریس دروس نظري  و عملی سایر دروس  مقطع  کارشناسی پرستاري از جمله  پرستاري بیماریهاي  روانی ، اصول    )6
  یادگیري و روش آموزش به بیمار ، تغذیه درمانی ، مدیریت  خدمات پرستاري  ( کار آموزي ) .

رشته مامایی  مقطع   2و  1دروس نظري و عملی اصول و فنون ، پاتوفیزیولوژي و  بیماریهاي  داخلی جراحی  تدریس  )7
 . و فوریتهاي پزشکی و نیز آموزش بالینی  دانشجویان رشته هاي هوشبري و اتاق عمل کارشناسی

به طور مستمر  به عنوان   1372 عضویت در  کمیته هاي  استانی  طرح سواالت  امتحان فینال رشته پرستاري  از سال )8
  .  نشگاهنماینده دا

جهت پرسنل پرستاري  شاغل در    نشگاههمکاري  و تدریس  در  برگزاري دوره هاي  آموزشی برگزار شده از طرف دا  )9
 امدادگران هالل احمر  و کارگاههاي آموزش روش تحقیق  مقدماتی  جهت دانشجویان ، مراکز بهداشتی درمانی ،

از طریق پایگاه  ، دبیران آموزش و پرورش و  گروههاي  مختلف مردمیگناباد حوزه علمیه شهرستان علمايطالب و 
مقاطع مختلف کارشناسی، و تدریس در کارگاهها تحقیقات کمی و کیفی ویژه دانشجویان  تحقیقات جمعیتی

  ی تهران.کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی در دانشگاه هاي علوم پزشکی گناباد و علوم پزشک

انجام طرحهاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی در مقاطع مختلف و تالیف و  )10
  ترجمه کتب و منابع دانشگاهی 

 
 پژوهشها ي انجام شده ( مصوب شوراي پژوهشی  و مراکز تحقیقات دانشگاه):

    درمانی  شیمی  تحت  سرطان  مبتال به  در بیماران  لوپسیاز آ  در پیشگیري  تأثیر هیپوترمی  میزان  بررسی  .1

  گناباد   در شهرستان  ناخواسته  حاملگیهاي  علل  بررسی .2

  گناباد  شهرستان  و درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  مراجعه  کرونر در بیماران  عروق  خطر ساز بیماریهاي  عوامل  شیوع  بررسی  .3

    اسالم  مقدس  شرع  با موازین  امور پزشکی  با انطباق  گناباد در رابطه  پزشکی  علوم  دانشجویان  و نگرش  آگاهی  بررسی  .4

  ) 1372-80  گناباد (سال  در شهرستان  سل  بیماري  اپیدمیولوژي  .5

 گناباد  پزشکی  علوم   در دانشجویان  افسردگی  میزان  بررسی  .6

  گناباد  پزشکی  علوم   دانشجویان  توسط  دانشجویی  نشریات  مطالعه  به  گرایش  و نحوه  بررسی  .7
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  از نظر خود آنها   فراگیران  آموزشی  نیازهاي  بررسی .8

 1390تاثیر دماي محیط بر پایایی دماي تمپانیک.  .9

  گناباد  شهرستان  پزشکی  مراکز فوریتهاي  به  کنندگان  مراجعه  رضایتمندي  میزان  بررسی .10

  گناباد   شهرستان  درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  مراجعه  در زنان  IUD   خروج  د و عللنام  زمان    بررسی  .11

  )  کشوري  کشور (طرح  در استانهاي  پزشکان  توسط  ارایه  قابل  خدمات  تقاضا براي  میزان  بررسی .12

    ترخیص  گناباد هنگام  شهرستان  در مراکز درمانی  بستري  بیماران  آموزشی  نیازهاي  بررسی  .13

  گناباد  در شهرستان  سل  اپیدمیولوژي .14

    سیلین  از پنی  استفاده  گناباد در مود نحوه  شهرستان  درمانی  در مراکز بهداشتی  شاغل  پرستاران  و نگرش  آگاهی  میزان  بررسی  .15

  هاي برنامه  تطابق  باد در مورد میزانگنا  پزشکی  علوم گاهشنرشته پرستاري دا  آموختگان  دانش   و نظرات  اشتغال  وضعیت  بررسی  .16
  .  آنان  شغلی  با نیازهاي  آموزشی

  اثر بخشی نقش روحانیون در اصالح عقاید و باورهاي خرافی مرتبط با سالمت.   .17

  .اثر بخشی  ، بهینه سازي و احیاء غذاهاي بومی در جمعیت  تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گناباد  .18

  مرتبط با سالمت در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گناباد . بررسی و تدوین فرهنگ  .19

 و توسعه راهبردهاي خود مراقبتی مبتالیانتجارب  HIV/AIDS :زندگی با  .20

 : مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران1390مدیریت درد در بیمارستان هاي آموزشی شهرستان گناباد،موانع  .21

  . 1389آن در کودکان دبستانی گناباد در سال شیوع شب ادراري و عوامل مرتبط با  .22

 بر خود مراقبتی بیماران مبتال به سکته قلبی حمایتی مبتنی بر الگوي اورم -تاثیر برنامه آموزشی .23

 تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص هاي فیزیولوژیک بیماران مبتال به سکته مغزي .24

 ccu   میوکارد بستري در نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانلب و نوار ق شاخص هاي فیزیولوژیکبر  بدناثر تغییر وضعیت  .25

شهناز احراري، علی محمد پور.تاثیر مداخله آموزشی حمایتی مبتنی بر مدل خود مراقبتی اورم بر رفتارهاي کنترل کننده شدت و  .26
               1393 – 94عالئم نوروپاتی دیابتی محیطی در زنان مراجعه کننده به کلنیک شهرستان گناباد در سال 

ال به مبتموضعی بر عالئم بالینی و شاخص هاي فیزیولوژیک بیماران گرمادرمانی  تاثیر. الهی نعمت محمدیان، بتول محمدپور، علی .27
 نارسایی مزمن قلبی وي حاد نرسندرم کرو
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 تجربه زنان از زندگی با همسر معتاد به مواد مخدر وجیهه آرمان مهر، علی محمدپور. .28

 / / کمیته تحقیقاتخانم دکتر محمدي پایهبا طرح 

 بر جراحی برش محل با سوزنی طب نقاط در پوست طریق از عصب الکتریکی تاثیر مقایسه ، محمدپور علی احمدي، موذن .30
  93 سال آپاندکتومی از بعد فیزیولوژیک شاخصهاي و عمل عوارض

لکرد دستگاه گوارش در بیماران تحت تغذیه از راه سوند ان. تاثیر گرما درمانی موضعی بر عمصادقی صدیقه علی محمد پور، . .31
  معده اي –بینی 

  1392در سال  آپاندکتومیتاثیر طب فشاري گوش بر عالئم بالینی بیماران کاندیداي علی محمد پور، آرزو داوري نیا. .32

 ).1د استانی رصد (طرح رص1395علی محمد پور. بررسی و اولویت بندي مسایل فرهنگی اجتماعی شهرستان گناباد سال  .33

علی محمد پور، م. نبی پور، ع. خواجوي. ع عالمی،ك. نظام، م حسین نژاد، س.حسینی، س. نجفی، ف. پیرنهاد. تدوین سند کنترل  .34
 سیبهاي اجتماعی شهرستان گناباد.آو پیشگیري 

 .1396اباد. علی محمد پور، حامد بیگلري، مهدي نیکبخت. شناسایی و جمع آوري گیاهان دارویی شهرستان گن  .35

علی محمد پور، م. نبی پور، ع. خواجوي. ع عالمی،ك. نظام، م حسین نژاد، س.حسینی، س. نجفی، ف. پیرنهاد. تدوین  1396 .36
 1396اجتماعی شهرستان گناباد. شناسنامه

  

  کارشناسی، ارشد و دکتري تخصصی : : راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 آموزش حقوق دانشجو دررعایت ی ختپدیدار شناپور، مصطفی جوادي، بررسی لی محمد ععلیرضا نیکبخت نصرآبادي،  .1
 )1390پرستاري کشور: ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو.(پایان نامه دکتري تخصصی 

تجارب مادران در مراقبت از کودکان مبتال به اوتیسم .(پایان نامه  الله حسینی شهیدي، عباس حیدري، علی محمد پور، .2
 )1390صصی دکتري تخ

تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهاي  ،علیرضا نیکبخت نصرآبادي، عباس عباس زاده، علی محمدپور، کورش زارع .3
 )1389.(پایان نامه دکتري تخصصی روانپزشکی: ارائه راهکارهاي ارتقاء سطح مراقبت

شاخص هاي بر  بدنضعیت اثر تغییر و. مریم بنان شریفی، مهدي بصیري مقدم، رضا نعمت اللهی، علی محمدپور .4
 )1391(پایان نامه کارشناسی ارشد ccu   میوکارد بستري در نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانو نوار قلب  فیزیولوژیک
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علی محمد پور، محمد رضا منصوریان،  عبدالرعوف فیضیان ، محمد علی نژاد مقدم. . تاثیر دماي محیط بر پایایی دماي  .5
 1390تمپانیک. 

پور، مهدي بصیري مقدم، شهربانو حیدر پور، سمیه جانی. شیوع شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در  علی محمد .6
  . 1389کودکان دبستانی گناباد در سال 

محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد پور، زهره فخاري، پروانه صابریان.اثر بخشی خدمات اساتید مشاور از  .7
 . 1389لوم پزشکی گناباد در سال دیدگاه دانشجویان دانشگاه ع

  از پنی  استفاده  گناباد در مود نحوه  شهرستان  درمانی  در مراکز بهداشتی  شاغل  پرستاران  و نگرش  آگاهی  میزان  بررسی .8
   سیلین

علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدي وزیري. مقایسه آگاهی و نگرش  - .9
  .1389در شهر گناباد در سال  HIV دانش آموزان دبیرستانی و والدین آنها در مورد عفونت 

رضایتمندي و دیدگاه بیماران در حال  علی محمد پور، حمید رضا تولیده اي، محمد اقبالی، یوسف علیزاده. بررسی .10
 .1390ترخیص از عملکرد آموزشی پرسنل درمانی بیمارستانهاي گناباد. 

وضعیت خطاهاي دارویی کادر درمانی شاغل در بیمارستان  وچی، علی محمد پور، صادق نیا، حمید نخعی.. طاهره بل .11
 1389هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

علی محمد پور، جواد مجتبوي، عاطفه هنو علیان. تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص هاي فیزیولوژیک بیماران مبتال به  .12
 )1391امه کارشناسی ارشد (پایان نسکته مغزي

بر  حمایتی مبتنی بر الگوي اورم -تاثیر برنامه آموزشیعلی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی.  .13
 )1391(پایان نامه کارشناسی ارشد خود مراقبتی بیماران مبتال به سکته قلبی

هاي کمک باروري: یک مطالعه  با روشلدي نورالدین محمدي، علی محمد پور، طاهره صادقی تجربه وا .14
 .)1391.(پایان نامه دکتري تخصصی فنومنولوژي

. مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه به روش باز و بسته بر ساحره میرزائی، دکتر شاکري، شهرام امینی، علی محمدپور .15
روق کرونر تحت از عمل جراحی باي پس ع و درد در بیماران بعد  شریانی شاخصهاي همودینامیک، اشباع اکسیژن

 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  .تهویه مکانیکی
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تاثیر گرما درمانی موضعی بر درد و شاخص هاي . محمدیانبتول ، مهدي بصیري مقدم، رضا نعمت اللهی، علی محمدپور .16
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد .میوکارد نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانقیزیولوژیک 

، علی محمد پور، محمد فتحی. تجربه بیماران مبتال به سرطان از شیمی درمانی: یک مطالعه خت نصرآباديعلیرضا نیکب .17
 ).1392.(پایان نامه دکتري تخصصی فنومنولوژي

مددکار. تاثیر تکنیک انقباض پیشرونده عضالنی برخستگی بیماران مبتال به  شیرینمهدي بصیري مقدم، علی محمد پور،  .18
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد همودیالیز  نارسایی کلیه تحت

بیماران در  جهانی مغانی. تاثیر برنامه ورزشی ایزومتریک بر کفایت دیالیز فاطمه مهدي بصیري مقدم، علی محمد پور، .19
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز 

 نوك از مویرگی خون قند پایش در دیابتی بیماران شده احساس درد و قند حسط مقایسه. ، منیره تابعیعلی محمدپور - 21
)1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  پا ساق و انگشت  

تنفسی و تهوع بیماران  -تاثیر طب فشاري بر شاخصهاي قلبی آرزو  داوري نیا. مهدي بصیري مقدم. علی محمدپور، -22 
  ) 1392(پایان نامه کارشناسی ارشد مبتال به آپاندیسیت قبل از آپاندکتومی 

. مقایسه اثر فنتانیل و کلونیدین بر شاخصهاي علیرضا طالییآرش حمزه اي ، علی محمدپور، مهدي بصیري مقدم. . 23
  )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  قلبی عروقی و تنفسی بیماران معتاد تحت تهویه مکانیکی.

 حاد سندرم بیماران تنفسی قلبی شاخصهاي و سینه قفسه  درد بر ریتمیک نفست تاثیر. صابر نرگس پور، محمد علی. 24
  1393 سال CCU در بستري و کرونري

 بیماران روانشناختی سازگاري بر روي سازگاري مدل کاربرد تاثیر. آشتاب  طاهره  محمدپور، علی سجادي، موسی. 25
  .ولگاریس پمفیگوس به مبتال

 سال باردار نخست زنان خود از درك بر) روي( سازگاري مدل بر مبتنی مداخله تاثیر.نجفی سمانه پور، محمد علی. 26
1393    

تاثیر پانسمان چشمی بر بهبود الیه اپی تلیوم و    ابولفضل رحمانی نژاد، علی محمدپور، سیامک  زارعی قنواتی، . 27
  )1394امه کارشناسی ارشد (پایان ن عالئم بالینی بیماران با کراتیت ناشی از اشعه ماوراء بنفش .

مقایسه تاثیر الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با محل برش علی محمدپور ، ، موذن احمدي. 28
  93سال از آپاندکتومی جراحی بر عوارض عمل و شاخصهاي فیزیولوژیک بعد 
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) بیماران دیابتی شهرستان SMBGقندخون(، دکتر محمدپور، تاثیر کاربرد مراقبت پیگیر بر خود پاشی اسماعیل زاده. 29
  93تربت حیدریه سال 

، مریم عشقی زاده ، بصیري مقدم، دلشاد، محمدزاده، تاثیر مصرف قهوه بر پیشگیري علی محمد ، بنی هاشمیزینب . 30
  93از سردرد ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین سال 

 تحت بیماران در اي دوره تغذیه تحمل بر معده هاي گاز یهتخل تأثیرسلطانی،  سجادي حسین موسی محمدپور، علی. 31
 .اي معده – بینی لوله راه از تغذیه با مکانیکی تهویه

 مبتالبه بیماران در معنوي سالمت بر معنوي پرستاري مداخالت تأثیر. کریمی پور، سمیه محمد مجلی، علی محمد. 32
       . سرطان

 اشباع و انگشت نوك با گوش از اکسیمتري پالن نتایج مقایسهمهر.  انکی محمدپور، مجتبی بلوچی، علی طاهره. 33
     .Icu بستري مکانیکی تهویه تحت بیماران شریانی اکسیژن

 پیگیر مراقبت الگوي بر مبنی قلبی توانی باز آموزشی بخشی اثر   خسروجردي. محمدپور مریم مجلی، علی محمد. 34
                                              قلبی  بیماري به مبتال یمارانب عروقی قلبی هاي شاخص و شدن توانمند بر

 لوله ساکشن حین درد بر خودرس استو بخور تاثیررزق آبادي.  طاهري محسن سجادي، علی محمد پور، موسی .37
   ICUدر شده انتویه بیماران در اکو از بعد برونکواسپاسم و تراشه

 رضوي خراسان فرهنگیان عملکرد و نگرش آگاهیمحمدپور.  نجفی، مژگان عجم، سمانه محمدپور، حسین علی  .38
          1396.برآن محور همتا آموزش با بهداشتی پرسنل توسط آموزش تاثیر مقایسه و عضو اهداي به نسبت

   

 تاثیر و افسردگی میزان بررسی  قدرتی. زاده ،  جهانشیر توکلی زاده، مرجان وکیل خورسند علی محمدپور،  علی .39
             1396.  مشهد منتصریه مرکز به کننده مراجعه بارور نا زنان در آن شدت بر گوشی فشاري بط

 کیفیت بر فشاري طب و رفلکسولوژي اثروردي.  امام سجادي، معصومه بدیعی، موسی دکتر محمدپور، علی .40
    1396. همودیالیزي بیماران خواب

 مقاالت  ارایه شده در کنگره ها ، سمینارها  و همایشهاي علمی داخلی و خارجی 

سرما   و بررسی  درمانی  شیمی  تحت  سرطان  به  مو در مبتالیان  ریزش علی محمد پور، فضال... احمدي، عیسی محمدي.– 1
 -  یهاروم -  غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه -  سرطان  تحقیقات  المللی  بین  کنگره  اولین«  -  از آن  در پیشگیري  درمانی
1380«  
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  عوامل  سراسري  همایش« . گناباد  در شهرستان  نا خواسته  هاي مؤثر بر حاملگی  عوامل  بررسی علی محمد پور، فاطمه قبادي.– 2
» 1376اهواز،  -  شهید چمران  پزشکی  علوم  دانشگاه -  نا خواسته  مؤثر بر حاملگیهاي  

  مقدس  شرع  با موازین  امور پزشکی  انطباق  طرح   کشوري  همایش« .  اسالمی  پزشکی  به  بازگشت  لزوم علی محمد پور.– 3 
» 1376 -بیرجند   پزشکی  علوم  دانشگاه -   اسالم  

 -کشور    درمانی  بهداشتی  هاي در شبکه  پژوهشی  ملی  همایش  اولین»    ناخواسته  حاملگیعلی محمد پور، فاطمه قبادي.  – 4 
»1376مشهد.  شکیپز  علوم  دانشگاه  

  1372-76  سالهاي  گناباد طی  در شهرستان  سل  اپیدمیولوژيعلی محمد پور، علی اکبري.  – 5 

» 1377،  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه -کشور   سل  سراسري  کنگره  چهارمین«   

 -در اورژانسها   مامایی -  پرستاري  بتهايمراق. » بزرگساالن  به  نسبت  احیاء و تفاوتها در اطفال  وشهايرعلی محمد پور. – 6 
» 1375مشهد.  پزشکی  علوم  دانشگاه  

  دانشگاه -در اورژانسها   ، مامایی پرستاري  مراقبتهاي  سراسري  همایش»   قلبی  احیاء درایست  هاي شیوهعلی محمد پور.  – 7 
».1375 - مشهد   پزشکی  علوم  

در   و تأثیر آن  درمانی  شیمی  از عوارض  پیشگیري  هاي شیوه  بررسی سی محمدي.علی محمد پور.فضل ا.. احمدي، عی– 8  
و   درمان  پیشگیري  روشهاي  سراسري  همایش  اولین)  « همایش  برگزیده  (مقاله خود  به  نسبت  سرطان  مبتال به  بیماران  تصویر ذهنی

»1379 -  اراك  کیپزش  علوم  دانشگاه -  زنان  شایع  در سرطانهاي  نوتوانی  

  بهداشت  ملی  همایش  اولین.  «گناباد  در شهرستان 1372-79  سالهاي  طی  سل  بیماري  اپیدمیولوژيعلی محمد پور.  - 9  
» 1379 -  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه -  پیشگیري  و طب  عمومی  

  المللی  بین  همایش  اولین.  » از آلوپسی  در پیشگیري  اثر آنو   هیپوترمی علی محمد پور، فضل ا... احمدي، عیسی محمدي.– 10 
» 1380مشهد.  پزشکی  علوم  دانشگاه -  ایران  سرطان  

  -  از آن  پیشگیري  گناباد جهت  در شهرستان  زنان  آموزشی  نیازهاي  و تعیین  ناخواسته  حاملگیهاي علی محمد پور.– 11 
»1380آباد.   خرم -  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه.  هخانواد  بهداشت  سراسري  همایش«  

  و طب  بهداشت  ملی  همایش  دومین«  - گناباد  پزشکی  علوم  در دانشجویان  آن  و شیوع  افسردگی علی محمد پور.– 12 
»1380،  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه -  پیشگیري  

   سرطان  مبتال به  در بیماران  درمانی  از شیمی  ناشی  از آلوپسی  در پیشگیري  ترمیتأثیر هیپو  میزان  بررسیعلی محمد پور.  - 13
»1374،  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه -  ایران  فارماکولوژي   فیزیولوژي  المللی  بین  کنگره  دوازدهمین«  
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  درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  کرونر مراجعه  عروق  بیماریهاي  مبتال به  مددجویان  آموزشی  نیازهاي علی محمد پور.– 14
»1380مشهد.   پزشکی  علوم  دانشگاه -  مزمن  بیماریهاي  به  در مبتالیان  و مراقبت  آموزش  سراسري  همایش« - گناباد  شهرستان  

،  زنان  سالمت  سمینار سراسري  پنجمین«  - و جامعه  خانواده  بر سالمت  ناخواسته  حاملگیهاي  اثراتعلی محمد پور.  – 15 
»  1381 -شیراز   پزشکی  علوم  دانشگاه  

»1381. زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه -   کشوري  سل  سراسري  همایش«  -  سل  از واکسن  ناشی  عوارض علی محمد پور.– 16   

ارتقاء   و چگونگی  آنان  آموزشی  یازهايگناباد در مورد ن  پزشکی  علوم  دانشجویان  نظرات  بررسی علی محمد پور. – 17 
» 1381شیراز.   پزشکی  علوم  دانشگاه -  پزشکی  آموزش  المللی  بین  همایش  پنجمین«   عملی -  نظري  آموزش  هاي برنامه  

  مراکز بهداشتی  به  کننده  مراجعه  کرونر در بیماران  عروق  خطر ساز بیماریهاي  عوامل  شیوع  بررسیعلی محمد پور.  – 18 
» 1381،  ایران  پزشکی  علوم  غیر واگیر، دانشگاه  از بیماریهاي  پیشگیري  کنگره  اولین« -  گناباد  درمانی  

  سل  سراسري  کنگره   هفدهمین«  گناباد،  در شهرستان 1372- 80 سالهاي  بین  سل  بیماري  اپیدمیولوژي علی محمد پور. – 19 
.» 1382  اصفهان  پزشکی  علوم  کشور دانشگاه  

سمینار  سراسري   «  بررسی شیوع  ریسک فاکتورها و چگونگی پیشگیري از بیماریهاي  عروق کرونر علی محمد پور.– 20
.  1382سالمت   پرستار  جامعه ، دانشکده پرستاري مامایی آبادان ، اسفند ماه   

از   سر در پیشگیري  هیپوترمینقش مو و   بر فولیکول   وکسیکسیتوت  داروهاي   سمی  اثرات  بررسی علی محمد پور. – 21 
» 1382  ، مهر ماه ایران  پزشکی  علوم  جدید، دانشگاه  مو، بیماریها و درمانهاي  سراسري  کنگره  اولین« . در بیماران  آلوپسی  

زشکی  از نظر دانش آموختگان این بررسی  تناسب  و کفایت  دروس بالینی  و نظري  گروههاي پیرا پ  علی محمد پور. – 22
اولین همایش بین المللی اصالحات  و  ششمین  همایش  کشوري  آموزش پزشکی  ، دانشگاه شهید بهشتی  ، آذر  « رشته ها

. » 1382ماه   

تهران ،  9/1382و «8 رویکردهاي مشارکت و توانمند سازي مردم در پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گنابادعلی محمد پور.   - 23
».، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فنآوري وزارت بهداشت  –  

روند تعیین و اولویت بندي مشکالت مرتبط با سالمت توسط خود مردم با نقش تسهیل گري دانشگاه در  علی محمد پور. – 24
»، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .  30/2/83-31 « شهر گناباد  

و همراهی آن با یائسگی و مصرف داروهاي ضد بارداري در زنان مراجعه  CADبررسی مه قبادي. علی محمد پور، فاط  – 25
-28 –دانشگاه علوم پزشکی مشهد  «همایش سراسري ارتقاء سالمت زنان  – کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد

26/31383  .«  
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عملی گروههاي پزشکی (پرستاري ، مامایی  ري،برنامه هاي آموزش نظبررسی میزان انطباق  علی محمد پور، فاطمه قبادي. – 26
اسفند  13-14« پنجمین همایش سراسري دانشکده پرستاري و مامایی همدان نظر خود آنها ، ازو بهداشت )  با نیازهاي فراگیران 

1381 .«  

«   ر گناباد  در بهداشت مواد غذایینقش و جایگاه پایگاه تحقیقات جمعیتی  شهعلی محمد پور،  علی دلشاد نوقابی، - 27
  ».1383همایش کشوري  بهداشت و ایمنی غذا ، دانشگاه علوم پزشکی یزد ،  اول دیماه 

28. Ali Mohammadpour.The survey of IUD average standing period and its removing causes in 
women referring to Gonabad health and treatment centers. 3RD YOUNG MEDICS’ 
INTERNATIONAL CONFERENCE. 19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

29. Ali Mohammadpour  The effectiveness of scalp hypothermia in prevention of chemotherapy -
induced alopecia in patient with cancer 3RD YOUNG MEDICS’ INTERNATIONAL 
CONFERENCE. 19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

o پزشکان جوان در کشور ارمنستان. کنفرانس بین المللی مقاله برگزیده  

3O. Ali Mohammadpour .THE SURVEY OF METHODS AND MOTIVATIONOF 
HOMICIDE AND ITS RELATIVE FACTORS IN TFHRAN(2004). 3RD YOUNG MEDICS’ 
INTERNATIONAL CONFERENCE.19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

31. Ali Mohammadpour. The most common skin side effect of systematic chemotherapy and radio 
therapy on the head: prevention & care in patients with cancer. "18th international annual 
meeting of the cancer institute                  
of iran: Head & Neck tumors,tums,October 2007 ."  

32. Ali Mohammadpour .Parsa yekta Z.nikbakht Nasrabadi  A.R.Living with HIV/AIDS:primary 
doubting in exposing to diagnosis.The first Annual AIDS Research congress of Iran. 11 November 
2007 Tehran, Iran.( abstract published in: Iranian Journal of Allergy , Asthma  and 
Immunology.Vol;6 Supplement ;6,p:42.) 

چگونه رفتار  HIV/AIDSبا بیماران مبتال به علی محمد پور، زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصر آبادي، مینو محرز. . 33
انشگاه علوم پزشکی شهید . دبا تاکید بر جامعهایدز  سراسريمی شود:تجربه زیسته افراد.سومین همایش 

  .16/10/1386و15بهشتی.

 :HIV/AIDSواکنش اولیه یه تشخیص . مینو محرز.  علی محمد پور، زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصر آبادي. 34
.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  11/12/1386و12تجارب زیسته افراد.اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمتی.

  تهران.

فنومنولوژي.روشها و ضرورت کاربرد در علوم پزشکی. اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم علی محمد پور. . 35
  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  . 11/12/1386و12سالمتی.
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  :در همایش بین المللی کشور یونان بصورت سخنرانی . پذیرش مقاله36

Ali Mohammadpour. Parsa yekta Z. nikbakht Nasrabadi A.R. psychological aspects of confronting 
with HIV/AIDS: lived experience among Iranian persons. 13th International Conference of 
A.P.P.A.C Oral presentation, Athens. 

  . پذیرش و ارائه مقاله در همایش بین المللی کشور ترکیه:37

Ali Mohammadpour. The survey on theoretical and clinical learning of nursing management: An 
Essential issue from point of view of Iranian novice graduated nurses. 4th international nursing 
management conference, October 13-15, 2008, Hacettepe University, Antalya: Turkey.  

: یک  HIV/AIDSترس و ابهام تجربه شده از تشخیص علی محمد پور. زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصرآبادي. . 38
  .(سخنرانی)1388. دومین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمتی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان. بهمن مطالعه فنومنولوژي

ر پور، سمیه جانی. شیوع شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در کودکان علی محمد پور، مهدي بصیري مقدم، شهربانو حید - 39
 11و10.ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور(سخنرانی). گناباد 1389دبستانی گناباد در سال 

  1389آذر 

ثر بخشی خدمات اساتید مشاور از ور، زهره فخاري، پروانه صابریان.ا÷محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد  - 40
.ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق 1389دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

  1389آذر  11و10کشور(پوستر). گناباد 

سه آگاهی و نگرش دانش علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدي وزیري. مقلی- 41
. ششمین همایش سالیان پژوهشی 389در شهر گناباد در سال  HIV  آموزان دبیرستانی و والدین آنها در مورد عفونت 

  1389آذر  11و10دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور(پوستر). گناباد 

دم. تاثیر دماي محیط بر پایایی دماي علی محمد پور، محمد رضا منصوریان، عبدالرعوف فیضیان ، محمد علی نژاد مق - 43
آذر  11و10تمپانیک. ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور(پوستر برگزیده همایش). گناباد 

1389  

  پذیرش و ارائه مقاله در همایش بین المللی کشور تایلند:

44- Mohammadpour A., parsa yekta Z., Ali R. Nikbakht Nasrabadib, Minoo Mohraz,(2010) Lived 
experience of HIV-infected patients of interaction with others: a phenomenological study. The first 
international conference on qualitative research in nursing and health.1-3 Dec. (Thailand) 

در  علیرضا، پارسا یکتا زهره، محرز مینو. بررسی پدیدار شناسانه معنویت گرایی محمد پور علی، نیکبخت نصرآبادي - 45
. دانشگاه ع پ  1391، همایش ملی معنویت قرآن پژوهی و سالمت، بیستم و بیست و یکم اردیبهشت  HIV/AIDSمبتالیان به 

  گناباد./مقاله برتر همایش
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خاري زهره.اثر بخشی خدمات اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی خسروان شهال، منصوریان محمد رضا، محمد پور علی،ف - 46
   1391. سیزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور. دانشگاه ع پ مازندران. اردیبهشت1389گناباد در سال 

 از بیماران رضایت و درك  . نیا شارعی حبیب ،یوسف علیزاده ، رضا حمید اي تولیده ، محمد  اقبالی ،علی  محمدپور - 47

پزشکی گناباد. دوازدهمین سمینار کشوري دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی  علوم بیمارستانهاي در شده دریافت موزشآ
  1391شاهرود. اسفند ماه 

بر خود  حمایتی مبتنی بر الگوي اورم -علی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی. تاثیر برنامه آموزشی - 48
   .1392همایش آموزش پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. اردیبهشت  .ن مبتال به سکته قلبیمراقبتی بیمارا
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  موارد خاص وجوایز علمی

 مقام وزارتی درمانی گناباد ( تقدیر نامه از مربی نمونه  منتخب علوم پزشکی و خدمات بهداشت  (  

  علوم پزشکی  گناباد .  گاهدانش  80و  79پژوهشگر  برگزیده  سالهاي 

 مجله افق دانش راه اندازي  و پیگیري انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول .  

 پژوهش پرستاري ایران راه اندازي  و پیگیري انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول.   

  پژوهش پرستاري ایرانمدیر اجرایی و مشاور علمی مجله .  

  افق دانشمدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله . 

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش پرستاري ایران  

  عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تحقیق کیفی در علوم سالمتی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و
   .اسفند ماه 1386خشی تهران.توانب

  کسب رتبه اول دانشجویی طی تحصیل در مقطعPh.D (دکتراي تخصصی ) .پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 داور علمی. 

 JANAC(ISI journal):   Journal of the Association of nursing in AIDS care:USA) (Reviewer of 

 Clinical nursing(ISI journal)  (Reviewer of 

    دارايDiploma محقق برگزیده   از انجمن پزشکی کشورارمنستان بعنوان 
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 هیات داوري ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق  و عضو دبیر علمی همایش
 89آذر ماه  11و10کشور.

  د تدوین فرآین"تقدیر نامه از معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در
جشنواره شهید در سومین  "طراحی مدل واحد تدوین طرح دروس بر اساس استراتژي هدایت کردن

 89مطهري. سال 

  تقدیر 1388عضو کمیته علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي، سال)
 نامه از رئیس کمیته علمی ستاد)

 89/ 123/آ/ 5298( 15/2/89.  1389اد سال استاد برگزیده و نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناب(  

  1389پژوهشگر برتر(رتیه اول) دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال  

 1390 همایش ملی معنویت، قرآن پژوهی و سالمت ، سال  و عضو هیات داوري دبیر علمی  

 1/10/1391/پ )  701/11تحریریه مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقاي سالمت،( عضو هیات 

 بین المللییات تحریریه مجله عضو ه Archives of Neuroscience 
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 17/2/1392- 123/92/ص/آ/306. 1392سالدانشگاه علوم پزشکی گناباد  نمونه استاد برگزیده و 

  1393محقق برگزیده شایسته تقدیر در استان خراسان رضوي، سال 

  1393استاد برگزیده  دفتر نمایندگی ولی فقیه در سال. 

 )94/123/ص/ت/ف/4407( 1393-94رتبه اول) دانشگاه علوم پزشکی گناباد سالپژوهشگر برتر -
23/9/1394( 

 94 سال در دانشگاه اخالقی و فرهنگی نمونه استاد 

 93 سال سالمت نظام تحول طرح اجراي در فرمانداري از تقدیرنامه 

 93سال والیبال سوم مقام قهرمانی 

 93 سال رضوي خراسان استان ، پزشکی علوم رد برتر پژوهشگر/ دانشگاهی جهاد از نامه تقدیر 

 94 سال والیبال سوم مقام قهرمانی 

 1394گناباد شهرستان در برتر پژوهشگر 

 27/11/1392(92 سال والیبال اول مقام قهرمانی ( 

 95 سال پزشکی آثار انتشار در اخالق همایش در همکاري از وزارتی نامه تقدیر 

 پزشکی هاي پژوهش در اخالق مانیساز کمیته اندازي راه در تقدیرنامه  

 9و8هیات داوري دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور. و عضو دبیر علمی همایش 
 1396آذر ماه 

 شرکت در کارگها و همایش ها

 پزشکی – آموزشی دبیرخانه همکاري با   گناباد پزشکی علوم  7/8/1374-9   نگر جامعه پزشکی آموزش کارگاه -
  متبوع.  وزارت رنگ جامعه

  متبوع وزارت پژوهشی معاونت همکاري با  گناباد پزشکی علوم  11/6/1374- 15  تحقیق روش  کارگاه -

  مشهد پزشکی علوم  28/1/1376- 29   کشور  پرستاري نظام سمینار -
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  بیرجند پزشکی علوم دانشگاه   10/8/1376- 11   اسالم مقدس شرع  موازین با  پزشکی امور انطباق کارگاه -

  گناباد  پزشکی علوم دانشکده  24/4/1377- 25   آموزشی تکنولوژي و یادگیري روشهاي کارگاه -

  پرستاري امور دفتر – پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت  23/4/1376   پرستاري مدیران  همایش دومین -

  مشهد علوم دانشگاه  4/12/1377-5   اورژانسها در پرستاري مراقبتهاي همایش -

  گناباد پزشکی علوم   6/1378- 7و3-4   ارزیابی روشهاي و تدریس ايالگوه کارگاه -

  بهشتی شهید پزشکی علوم  19/8/1378- 20   بالینی آموزش کارگاه -

  گناباد  پزشکی علوم دانشکده  17/11/1380- 18   تدریس روش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم   25/10/1380   آموزشی تکنولوژي کارگاه -

 .  همدان پزشکی علوم   13/12/1381- 14   همدان مامایی  پرستاري کدهدانش سراسري همایش پنجمین -

  WHO همکاري با مشهد  پزشکی علوم  22/2/1382   ایران سالمت تحقیقات  ارزشیابی پروژه کارگاه -

  بهشتی شهید پزشکی علوم   9/9/1382-11 پزشکی آموزش در تغییر مدیریت و اصالحات المللی بین همایش اولین -

  گناباد پزشکی علوم  21/3/1382- 22   قانون و رپرستا همایش -

  فنآوري و تحقیقات معاونت   3/1382/   جمعیتی تحقیقات پایگاه ایجاد پروژه همایش دومین -

  کرمان پزشکی علوم   30/2/1383- 31   جمعیتی تحقیقات پایگاه  پروژه همایش  چهارمین -

  گناباد پزشکی علوم  2/4/1383   آموزش در پژوهش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم  3/4/1383 و 4   جمعیتی  پژوهشهاي اهکارگ -

  گناباد پزشکی علم  10/2/1383  درس طرح تدوین آموزش -

 با  پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت   1383/ 18/6- 19  الکترونیک  سالمت اي منطقه کنفرانس  چهارمین -
 WHO همکاري

 )مامایی-پرستاري دانشکده(تهران پزشکی علوم دانشگاه  17/4/85- 19  کیفی تحقیقات شناسی روش روزه سه کارگاه -

 )مامایی-پرستاري دانشکده(تهران. پ.ع دانشگاه  25/10/1385  زخم ترمیم نوین روشهاي سمینار -

- End Note    11/.10/1386  تهران. پ.ع دانشگاه 

- scientific writing  1387/3/30   تهران. پ.ع دانشگاه 

-      Safety Solutions workshop patient  Oct,12,2008  Hacetetepe university/Turkey 
 گنابااد. پ.ع دانشگاه   1388/9/11  کیفی  تحقیقات تحلیل -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه   1389/5/20  بالینی حاکمیت      -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه   1388/8/27  پزشکی ژنتیک       -

-  
 مشهد پ.ع گاه. دانش1389 تابستان  )معرفت طرح(اسالمی اندیشه مبانی      -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه   1388/9/10  طولی و کالسیک تحقیقات      -

 .اصفهان.پ.ع دانشگاه24/2/89و23 کشور پزشکی علوم مجالت سردبیران ساالنه همایشهاي -

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه  . 28و1388/8/27  دارو هم غذا هم زعفران      -
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 تهران پزشکی علوم انشگاهد . 14لغایت1387/12/10  پیشرفته تحقیق روش  -

    10/89/  کشور پزشکی علوم مجالت سردبیران ساالنه گناباد. همایشهاي.پ.ع دانشگاه  27/7/88و26  بحران مدیریت -
 .تهران-ریز درون غدد مرکزپژوهشی  

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه  A  26/6/1388 نوع انفالنزاي کنترل و پیشگیري کنفرانس -

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه  1390. /19/3  دماتیمق ژورنالیزم مدیکال کارگاه -

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه   Modern English  20/3/90 مقاالت داوري پژوهشی کارگاه -

 گناباد.پ.ع دانشگاه  Critical Appraisal  21/3/1390 و نشر اخالق پژوهشی کارگاه -

 گناباد.پ.ع دانشگاه  Modern medical journalism .22/3/1390 و سنجی علم-مجالت ارتقاي پژوهشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  13/11/90  معنویت بحران و مدرنیته  کارگاه -

  امام صحرایی بیمارستان  24/9/90- 23  کشور هاي دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونین نور راهیان اردوي -

 اهواز-دارخویین/حسین -

 در نمونه حجم تعیین و گیري نمونه روشهاي پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  19/3/91مطالعات انواع  -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  17/3/91  توصیفی آمار پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  18/3/91- 17  آماراستنباطی پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  TBL  22/3/91 آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  21/3/91  دانشجویان کتبی آزمونهاي آموزشی گاهکار -

/  18/10 کشور.پ.ع هاي دانشگاه علمی هیات اعضاي ارتقاي  هاي پرونده تکمیل و رسیدگی نحوه آموزشی کارگاه -
91 -506-518 

 جشنواره پنجمین و پزشکی آموزش کشوري همایش سیزدهمین.  تهران -پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت   -

 مازندران.پ.ع دانشگاه 14/2/1391-12مطهري شهید آموزشی 

 -ایران.پ.ع دانشگاه24/2/1392مطهري شهید آموزشی جشنواره وششمین پزشکی آموزش کشوري همایش جهاردهمین -
 تهران

 قم. پ.ع دانشگاه23/12/1391کشور.پ.ع هاي دانشگاه علمی هیات جذب اجرایی هاي هیات سراسري نشست دومین -

 .گناباد.پ.ع دانشگاه123/1392/ن/ص/13-17/2/1392سیاسی حماسه اسالمی، استاد،دانشگاه اندیشی هم -

 12/8/92  123/92/ن/ص/84  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  آمریکا با فاصله یا رابطه اندیشی هم -

 30/9/95  95/123/ن/ص/156  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  دانشگاه و حوزه وحدت اندیشی هم -

 11/12/1394  1759/700  مشهد. پ.ع دانشگاه  پزشکی-زیست پژوهشهاي در اخالق -

 23/3/95  123/95/ن/ص/122  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  اخرالزمان عالیم و ظهور -

94/123/ن/ص/193  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  اسالمی شوراي مجلس وانتخابات اسالمی انقالب دستاوردهاي -
  14/11/94 
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 7/6/94  123/94/ن/ص/145  مشهد. پ.ع دانشگاه  مرد و زن یروان هاي بنیان -

 2/2/94  کشوري همایش  گیالن پزشکی علوم دانشگاه  کشور پزشکی علوم هاي پزوهش در اخالق -

 14/12/95  5236/95/123  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  پژوهشی آثار انتشار در اخالق -

 10/12/95  123/95/ن/ص/242  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  فاطمی زندگی سبک -

 14/7/92  123/ن/ص/77  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  دینی هاي مؤلفه ازمنظر زندگی سبک وزوایاي ابعاد -

گناباد پزشکی علوم دانشگاه  ) اندیشه ضیافت طرح(  اسالمی تمدن و پزشکی علوم با متناسب علم تاریخ -
 29/4/93  123/ن/ص/49  

 13/11/92  123/92/ن/ص/128  گناباد پزشکی علوم هدانشگا  اسالمی سازي تمدن و اسالمی انقالب -

 13/11/93  123/93/ن/ص/241  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  کشور جمعیت انداز چشم -

 9/6/93  123/93/ن/ص/173  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  اسالمی تمدن و علم تاریخ -

 13/8/92  87837/92  گنابا پزشکی علوم دانشگاه  عامل غیر پدافند -

 6/6/93  123/ت/ف/ص/1779  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  وهشپژ در اخالق -

 9/6/93  123/93/ن/ص/174  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  اي حرفه اخالق -

12346/1  سنجش سازمان تهران  95سراسري آزمون حفاظت مسوولین و االختیار تام نمایندگان هماهنگی سمینار -
  13/3/95 

 7/3/94  12934/1  سنجش سازمان/ تهران   94سراسري زمونآ االختیار تام نمایندگان هماهنگی سمینار -

 14/8/94  94/123/ن/ص/168  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  ستیزي استکبار -

 15/6/94  123/94/ن/ص/149  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  یک سطح دینی شناسی معرفت -

 15/7/1396  123/96/ن/ص/127  مقدس مشهد  3 سطح دینی شناسی معرفت -

 19/2/1396  96/123/ن/ص/105  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  فقیه والیت و مهدویت شبهات -

 11/4/1394  123/94/ن/ص/135  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  "2 سطح" اي حرفه اخالق -

 19/3/94  123/94/ن/ص/125  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  جمعیت مدیریت -

 برگزاري یا تدریس در کارگاهها (برگزار کننده/مدرس)
  22/4/1383 الی 10/12   بهداشت – مامایی – پرستاري آموزش گروههاي ویژه درس طرح تدوین موزشآ کارگاه -

  ) بهداشتی معاونت( . پزشکی گناباد علوم  8/61381- 11دانشگاه  بهداشتی معاونت کارشناسان ویژه تحقیق روش  کارگاه -

  گناباد  پزشکی علوم  81 ماه اسفند   گناباد  علمیه  حوزه روحانیون  ویژه تحقیق روش کارگاه -

  ) درمان معاونت( گناباد.  پزشکی علوم  1381 اسفند پرستاري در نویسی گزارش آموزي باز دوره -

  گناباد پزشکی علوم  1382 ماه مردادپرورش و آموزش دبیران  ویژه تحقیق روش کارگاه  -
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  پزشکی علوم  1383 ماه تیر   پرستاران ویژه جراحی از بعد و قبل  مراقبتهاي آموزي باز دوره -

  گناباد پزشکی علوم  1380-83 سالهاي طی  مورد 4   دانشجویان  ویژه تحقیق روش کارگاه -

  مشهد پزشکی علوم  16/11/85- 14  )علمی هیات اعضاي ویژه( کیفی تحقیقات شناسی روش کارگاه -

  تهران پزشکی معلو  18/2/86- 19  )ارشد کارشناسی و  Ph.D   دانشجویان ویژه( کیفی تحقیقات شناسی روش  کارگاه -

 تحقیقات مرکز" تهران پزشکی علوم دانشگاه   8/12/85-10،9  پزشکی علوم در کیفی تحقیقات شناسی روش  کارگاه -
  " شریعتی بیمارستان استخوان مغز پیوند

  تهران پزشکی علوم دانشگاه  5/8/1386  سرطانها در رادیوتراپی و درمانی شیمی عوارض در پرستاري کارگاه -

  )ایران رکانس انستیتو( -

  مامایی پرستاري تهران.دانشکده پزشکی علوم دانشگاه  12/4/1386و11  کمی تحقیقات در  SPSS و آمار کاربرد کارگاه -

  تهران.توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه  12/12/1386و11  فنومنولوژي تحقیق کشوري کارگاه -

 پزشکی علوم دانشگاه  7/3/1389و6  زشکیپ فوریتهاي و اي حرفه بهداشت دانشجویان مقدماتی تحقیق روش کارگاه -
  گناباد

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  20/12/1388 و19  خانواده بهداشت دانشجویان مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  خرداد 15 بیمارستان کارکنان ویژه گناباد پزشکی علوم دانشگاه    )2و1(نویسی گزارش متوالی  کارگاه دو -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  14/8/1389  اساتید. درس رحط درس طرح نگارش چگونگی کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  10/9/1389  کارگاه مدیریت و)نویسی مقاله( scientific writing کارگاه مدرس -

  پزشکی گناباد.دانشکده پزشکی علوم اساتید دانشگاه  طرح درس طرح نگارش چگونگی کارگاه -

  گناباد پ ع دانشگاه-خرداد 15 بیمارستان  27/5/1389- 25  1  تحقیق روش کارگاه مدیر و مدرس- -

 بیمارستان کارکنان گناباد. ویژه پزشکی علوم دانشگاه  22/9/1389- 20  2  تحقیق روش کارگاه مدیر و  مدرس - -
  بهمن22

  گناباد پ ع دانشگاه اجتماعی توسعه و تحقیقات تحقیق.مرکز روش کارگاه -
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  بهمن22 بیمارستان کارکنان گناباد. ویژه پزشکی علوم دانشگاه  13/10/1389و12  )1(نویسی گزارش کارگاه -

  خرداد 15 بیمارستان کارکنان گناباد.ویژه پزشکی علوم دانشگاه  15/10/1389و14  )2(نویسی گزارش  کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  7/6/89  تدریس-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  7/6/89  مدیریت-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه   27/9/89  تدریس-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  7/6/89  مدیریت-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  16/3/90  )علمی هیات اعضاي درس طرح(درسی زيری برنامه آموزشی کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  11/9/89  /تدریس/ -دانشجویی همایش ششمین.نویسی مقاله گاه کار -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  11/9/89  کارگاه/ /مدیریت -دانشجویی همایش ششمین.نویسی مقاله گاه کار -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  27/10/90و26  تحقیق روش کلیات کارگاه -

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه  28/8/90و27  تحقیق روش کار -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  21/3/91  دانشجویان کتبی آزمونهاي آموزشی کارگاه -

 ...........................................................شرکت.................................. -

  اندیشی اساتید د.ع پ.گناباد. دفتر هم 14/11/1394هم اندیشی اساتید با موضوع دستاوردهاي انقالب اسالمی و انتخابات -

  دفتر هم اندیشی اساتید د.ع پ.گناباد. 10/6/1395دوره طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع معرفت شناسی دینی سطح دو -

  مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه ع پ.گناباد 12/12/1394بالینی  کارگاه روشهاي نوین ارزشیابی -

  دانشگاه ع پ.گناباد 2/4/1395کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی و پایگاه هاي استنادي.  -

کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي زیستی. 8/8/1394توانمند سازي اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي زیستی. کارگاه -
  رت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.وزا

سازمان سنجش آموزش  -95.13/3/1395اندیشی نمایندگان تام االختیار و مسولین حفاظت آزمون سراسري سال  سمینار هم -
  کشور.
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. دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه  23/3/1395هم اندیشی استادان با موضوع ظهور و عالئم آخرالزمان. -
  باد.ع.پ.گنا

  دانشگاه.ع.پ.گناباد. 23/3/1395الگوي پیش سازمان دهنده. -کارگاه کاربرد الگوهاي جدید تدریس در علوم پزشکی -

  . کمیته ملی اخالق وزارت بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی مازندران.  1395/ 19/6-12مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش. -

  ).30/10/1394-123/ص/ت/ف/4960کارگاه مالکیت فکري و ثبت اختراع( -

-123/و/ت/ف/2651—27/8/1394-42590عضو اتاق فکر موسسه توسعه علمی فنآوري استان خراسان رضوي( -
30/8/1394.(  

  )24/4/1394 -6367/93رئیس کمیته پژوهش و فناوري کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه( -

 داخل و خلرج از کشور علمی پژوهشیمعتبر در مجالت   شده  چاپ  مقاالت

  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  جلهم  گناباد.  در شهرستان  ناخواسته  هاي حاملگی  علل  بررسی. علی محمد پور .1
 46-30: 1376تان سشماره هفتم.بهار و تاب  ، سال سوم،گناباد  درمانی  بهداشتی

رمانی در بیماران مبتال به بررسی میزان تاثیر هیپو ترمی در پیشگیري از آلوپسی ناشی از شیمی د .علی محمد پور .2
 5و 4. سال دوم، شمارهسرطان تحت شیمی درمانی. مجله علوم پزشکی گناباد

  دانشکده  جلهم. گناباد  شهرستان در 76 -1372بین سالهايدر  سل  بیماري  اپیدمیولوژي. علی ،اکبري .علی محمد پور .3
 .23-13: 10. سال چهارم، شماره 1377. گناباد  پزشکی  علوم

  پزشکی  علوم  دانشکده  جلهم . بزرگساالن  به  نسبت  در اطفال  آن  و تفاوتهاي  و ریوي  احیاء قلبی  مراحل. علی مد پورمح .4
  49- 46. سال اول ، شماره اول:1374گناباد   درمانی  بهداشتی  و خدمات

  درمانی  بهداشتی  و خدمات  کیپزش  علوم  دانشکده  مجله.  قلبی  احیاء در ایست  روشهاي  بررسیعلی.  محمد پور .5
 27-21،سال اول شماره دوم: 1374 .گناباد

  مراکـز بهداشـتی    به  کننده  مراجعه  کرونر در بیماران  عروق  خطر ساز بیماریهاي  عوامل  شیوع  بررسی. علی محمد پور .6
 .43-34شماره اول: –بهار و تابستان، سال ششم  1379افق دانش. . گناباد  شهرستان  درمانی

 - افق دانش . گناباد   پزشکی  علوم  دانشکده  دانشجویان  افسردگی  میزان  بررسی.  علی محمدپورتوکلی زاده جهانشیر.  .7
  40-26ص: 1379  پائیز و زمستان
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در  1372- 80 سـالهاي   بـین   سـل   بیمـاري   اپیـدمیولوژي  علی، فانی جواد، مطلبی محمد، شمس  هدایت ا... محمدپور .8
 51-45:  ا  ، شماره هشتم  ، سال1381  ،  بهار و تابستان دانش  افق .گناباد  شهرستان

افـراد    توسـط   پزشـکی   خـدمات    دریافت  چگونگیعلی، مطلبی محمد، خواجوي عبدالجواد، باذلی جواد.  محمدپور .9
 .31-27: دوم  ، شماره هشتم  ، سال1381  ، پائیز و زمستان دانش  فقا.  گناباد  در شهرستان  مؤثر بر آن  و عوامل  جامعه

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پژشکی گناباد نسبت به موازین شرع مقدس  علی ، نقوي محسن محمد پور .10
 25- 17، ص:1378، زمستان 12. سال پنجم، شماره اسالم در امور پزشکی. مجله علوم پزشکی گناباد

ررسی فراوانی افسردگی و ارتباط آن با ویژگیهـاي  اجتمـاعی و   ب علی محمد پورفر نبی،  قانعی مطلق سعید، شریعتی .11
افـق دانـش، سـال نهـم ، شـماره اول ، بهـار  و       .تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی دانشکده پزشکی مشهد 

 35-29: 1382تابستان 

و علل منجر به  IUDبررسی  متوسط زمان ماند . علیرضا. علی، مجتبوي. جواد ، قهرمانی، محمد. عطاردي محمد پور .12
افق دانش،سال نهم، شماره اول ، بهار  و تابستان .خروج آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گناباد

1382 

کمر درد و برخی عوامل خطر آن در کارکنان شیوع علی   محمد پوریرضا، لدي عامضانی بدر فرهاد، نیکبخت نصرآبر .13
  42-37ص: .1385اول ، شماره دوم ، پاییز  دوره  یران،مجله پژوهش پرستاري اپرستاري. 

کننده به مراکز  مراجعه  بررسی نیازهاي آموزشی هنگام ترخیص در بیمارانعلی. دهقان نیري ، ناهید.  محمد پور .14
 .34- 40):4(12؛ 1385افق دانش. . اشتی درمانی شهرستان  گناباددبه

کنندگان به بخش   مراجعه بررسی میزان رضامندي. محمدحسن ،نوئیانمی ، محمد.مطلبیعلی.  محمدپور محمد.، قهرمانی .15
افق دانش، . . فوریت هاي پزشکی بیمارستان هاي وابسته به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

 27-34: 2،پاییز و زمستان، شماره  7دوره : 1380

نیازهاي احساس  تعیین .و همکاران علی محمدپور ،. خسروشفقیعبدالجواد.  خواجوي، هادي. ساالري،علی.  دلشاد، .16
تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان  منطقهدر  Community as Partner مدلجامعه بر اساس  شده

 15-36: 1383چهارم پاییز و زمستان  ، شماره  دهمافق دانش، سال . گناباد

دروس نظري وعملی از نظر دانش آموختگان علوم پزشکی  بررسی کفایت و کیفیتعلی. مطلبی، محمد.  محمد پور .17
شماره اول ، جلد مجله آموزش پزشکی، مرکز  مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،.گناباد

 . 1381چهارم ، سال 
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کی بر میزان تاثیر یک دوره تمرین درمانی و مداخله ارگونومیحمید ، ظاهريعلی ، محمد پورهایده هاشمی زاده ،مجیدمیري .  .58
 .1394 – 3, شماره 23دوره  افق دانش،  .در کاربران رایانه درد وناتوانی مزمن گردن

  
 سردردهاي شدت بر مزاج اصالح و حجامت تاثیر . مقایسهعلی پور محمد علی زارعی محمد، محمد طباطبایی امیر، امیر .59

  48-1393:43). 1( 20 دانش میگرنی. افق

 پژوهشی علمی درد . فصلنامه مدیریت پرستاران در مورد موانع و پزشکان دیدگاه ر علی. مقایسهمحمدپو علیان عاطفه، دهنو .60
 .1393تابستان  ،4شماره ،4دوره:درد و بیهوشی
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 .90-83. بیستم دوره .1394کردستان. مهر پزشکی علوم
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