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 ج( سوابق آموزشی و پژوهشی:

   مامایی وهای پرستاری، همکاری با دانشگاه علوم پزشکی گناباد در امر آموزش بالینی دانشجویان رشته -1

 .1392مهر فوریت های پزشکی از 

، پرستاری 3و2 سالمندان –، بزرگساالن 4جراحی -پرستاری بیماری های داخلی نظریتدریس در دروس سابقه  -2

های پرستاری، مفاهیم پایه ، اصول و مهارتژنیتال و پستان عفونی،اختالالت حسی، ، اختالالت مغز و اعصاب

، کمک های اولیه )بهداشت )فوریت های پزشکی( 2تروما مراقبت ها )فوریت های پزشکی(،  پرستاری، اصول و فنون

 .ای و تکنسین سالمت دهان(حرفه

اصول و مهارت های پرستاری، اصول و فنون مراقبت ها )فوریت های پزشکی(،  عملیسابقه تدریس در دروس  -3

ای و هداشت حرفه، کمک های اولیه )باصول و مهارت های پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل )مامایی(

 .تکنسین سالمت دهان(

  3، 2، 1جراحی  -پرستاری، پرستاری بیماری های داخلی هایمهارتاصول و  کارآموزیسابقه تدریس در دروس  -4

 ، پرستاری 3و  2، 1جراحی  -کارآموزی در عرصه داخلی، ها و حوادث غیرمترقبهفوریت  ،، پرستاری در بحران4و 

تکمیلی )فوریت های پزشکی(، اصول و فنون  CPR، کارآموزی در عرصه 2 و 1 سالمندان -های بزرگساالنبیماری

جراحی )فوریت های  -کارآموزی در عرصه اورژانس پیش بیمارستانی داخلی)فوریت های پزشکی(،  مراقبت ها

 .پزشکی(، کارآموزی جراحی )فوریت های پزشکی(، نشانه شناسی و معاینات بدنی )فوریت های پزشکی(

 .1392ماه  همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد در امر آموزش بالینی دانشجویان رشته پرستاری از دی -5

 .1396تا دی  1393عهدات هیئت علمی از بهمن ت -6

 تاکنون. 1396هیأت علمی بالینی )استخدام پیمانی( از دی ماه  -7

ابالغ شماره  1394ات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت از سال مرکز تحقیقدر سالمت خانواده پژوهشی عضو گروه  -8

 .18/3/1394 مورخ 123/94/ص/ت/35
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  3686/94ابالغ شماره  1394مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال در عضو گروه تکنولوژی آموزشی  -9

 .مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 20/02/1394مورخ 

  31379/96ابالغ شماره  1396پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال  عضو گروه آموزش -10

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 8/11/1396مورخ 

ابالغ  1395مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت از سال در سالمت خانواده پژوهشی گروه کارشناس  -11

 .18/3/1395مورخ  123/95/ص/ت/37شماره 

، گواهی به 1393 اردیبهشت ماه 30 در مورخه زمایشگاهیعلوم آ ویژه دانشجویان روش تحقیقمدرس کارگاه  -12

 .31/2/1393به تاریخ  123ت/ف//ص/546شماره 

، گواهی به شماره 1393مهرماه  24 در مورخه مدرس کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان -13

 .30/7/1393به تاریخ  123/93/ص/ت/ف/2933

، گواهی به شماره 1393ماه آبان  1 در مورخه مدرس کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان -14

 .08/09/1393به تاریخ   123/93/ص/ف/ت/3590

، گواهی به شماره 1393رماه آذ 3 در مورخه مدرس کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان -15

 .08/09/1393به تاریخ  123/93/ص/ف/ت/3592

جمعیت هالل احمر مدرس دوره آموزشی کمک های اولیه با موضوع مسمومیت ها و سوختگی ویژه فرهنگیان،  -16

 شهرستان گناباد.

آموزشی آماده سازی گروه جهادی سالمت بسیج دانشجویی با موضوع معاینات چشم، گوش،  کارگاهمدرس  -17

 .23/09/1394به تاریخ  20882/94، گواهی به شماره 1394شهریورماه  21پوست و مو در مورخه 

مدرس کارگاه آموزشی آماده سازی گروه جهادی سالمت بسیج دانشجویی با موضوع معاینات چشم، گوش،  -18

 .1395و مو در شهریورماه  پوست
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ساعت به میزبانی  10داوری مقاالت هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور به مدت  -19

 /پ.2199/1/5/29، به شماره 1395شهریورماه  19تا  16دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در تاریخ 

ساعت از اول مهرماه  20اه علوم پزشکی گناباد به مدت دانشگ "پژوهش و سالمت"داوری مقاالت مجله تخصصی  -20

 .123/95/ص/ت/36، به شماره 1395تا پایان آذرماه 

ساعت از اول تیرماه  20دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مدت  "پژوهش و سالمت"داوری مقاالت مجله تخصصی  -21

 .123/96/ص/ت/41، به شماره 1396تا پایان شهریورماه 

به میزبانی  دوازدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور بخش پوسترداوری حضوری  -22

 .123/ص/ت/ف/3587، به شماره 1396آذرماه  9و  8اد و در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی گناب

ابالغ شماره  1396سال عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از آذرماه  -23

 .19/9/1396مورخ  25639/96

، گواهی به شماره 1396رماه مه 27 در مورخه مدرس کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان -24

 .30/07/1396به تاریخ  123/ص/ف/ت/3070

به  کشورداوری مکاتبه ای بخش پوستر دوازدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی شرق  -25

 .123/ص/ت/ف/3587، به شماره 1396آذرماه  9و  8میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و در تاریخ 

به میزبانی دانشگاه  عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور -26

 .1396آذرماه  9و  8علوم پزشکی گناباد و در تاریخ 
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 پژوهشی:فعالیت های ( د

 مصوب طرح های تحقیقاتی: 

 رتبه مجری مرحله اجرایی عنوان ردیف

1 
 مقایسه سبک فرزندپروری مادران کودکان با و بدون لکنت زبان: 

 شاهدی -یک مطالعه مورد
 اتمام یافته

 پروژه پایانی)مجری اصلی 

 دوره کارشناسی پرستاری(

2 
دیدگاه دانشجویان و  عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از

 مایی گناباد و راهکارهای بهبود آنمدرسین دانشکده پرستاری و ما
 اتمام یافته

 مجری اصلی

 نفره( 4)

3 
بر درک از خود در  "روی"بتنی بر مدل سازگاری مداخله متأثیر 

 زنان نخست باردار
 اتمام یافته

)پایان نامه مجری اصلی 

دوره کارشناسی ارشد 

 پرستاری(

4 
عدالت آموزشی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  نقش

 علوم پزشکی گناباد
 اتمام یافته

 مجری اصلی

 نفره( 4)

5 
طراحی، روایی و پایایی پرسشنامه سبک زندگی بارداری زنان 

 کیفی -، پژوهش کمیایرانی
 مرحله اجرایی

 مجری اصلی

 نفره( 4)

6 
 فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در  باباورهای مذهبی ارتباط 

 بیمارستان های شهرستان گناباد
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

7 
موانع و تسهیل کننده های فعالیت های پژوهشی دانشجویی از 

 دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 اتمام یافته

استاد راهنما )پروژه 

 کارشناسی پرستاری(

8 
ارتباط سالمت معنوی با امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی گناباد
 اتمام یافته

استاد راهنما )پروژه 

 کارشناسی پرستاری(

 اتمام یافته اثربخشی امید درمانی بر روحیه سالمندان 9
 استاد مشاور 

 و نفر دوم

 مرحله اجرایی دانشجویانتأثیر آموزش شادکامی بر رضایتمندی زناشویی  10
 استاد راهنما 

 و نفر اول

11 
مقایسه تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و گل سرخ بر اضطراب 

 شکمی قبل از عمل جراحی
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

12 
مقایسه تفکر انتقادی و سبک های یادگیری دانشجویان محقق و 

 گنابادغیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی 
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

13 
مقایسه تأثیر دو روش ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی کودکان 

 دبستانی شهر گناباد در زمینه تغذیه سالم
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول
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14 
های شخصیتی با عزت نفس ارتباط سبک های دلبستگی و ویژگی

 1395در سال نوجوانان شهر گناباد 
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

15 
ارتباط باورها و رفتارهای بهداشتی غربالگری سرطان پستان با سواد 

 1395سالمت زنان شهر گناباد در سال 
 مرحله اجرایی

 استاد راهنما 

 و نفر اول

16 

مبتال به  کودکان سالم ومقایسه اضطراب، افسردگی و عزت نفس 

  به کلینیک های گفتار درمانی همراجعه کنندلکنت زبان 

 1395در سال  و مشهدشهرستان های گناباد 

 اتمام یافته
 استاد راهنما 

 و نفر اول

 مجری طرح اتمام یافته بررسی و اولویت بندی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان گناباد 17

18 
 ارتباط باورهای کنترل سالمت با شدت و سابقه خودارضایی در

 دانشجویان گناباد
 مجری طرح اتمام یافته

19 
ارتباط شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با شاخص های 

 1395انتروپومتریک و بروز ایکتر در نوزادان شهرگناباد در سال 
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

20 
 مانیپس از زا یبا افسردگ یدر دوران باردار یارتباط سبک زندگ

 1396در شهرستان گناباد در سال 
 اتمام یافته

 استاد راهنما 

 و نفر اول

21 

مقایسه تاثیر آموزش همتامحور و آموزش توسط پرسنل بهداشتی 

درمانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان تربت حیدریه نسبت 

 به اهدای عضو

 اتمام یافته
استاد مشاور )پایان نامه 

 کارشناسی ارشد(

22 
منبع کنترل سالمت در مقیاس  Cنسخه فارسی فرم روایی و پایایی 

 جوانان دچار خودارضایی افراطی
 مجری طرح مرحله اجرایی

23 
 اساتید ارزشیابی در دانشجویان تحصیلی و اجتماعی انسجام نقش

 1395گناباد در سال  پزشکی علوم دانشگاه در
 مجری طرح اتمام یافته

24 
دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته بررسی انگیزه 

 1396در سال  لی در دانشگاه علوم پزشکی گنابادتحصی
 اتمام یافته

 استاد مشاور 

 و نفر دوم

25 
های اجتماعی شهرستان تدوین سند پیشگیری و کنترل آسیب

 1396گناباد در سال 
 اتمام یافته

 مجری و 

 عضو کمیته تخصصی

26 
های اجتماعی شهرستان گناباد در سال آسیبتدوین شناسنامه 

1396 
 اتمام یافته

 مجری و 

 عضو کمیته تخصصی

27 

های رعایت اخالق در پژوهش از دیدگاه کنندهموانع و تسهیل

دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در 

 1396سال 

 مجری طرح مرحله اجرایی
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28 
رعایت اخالق در پژوهش از دیدگاه های کنندهموانع و تسهیل

 1396های اخالق در پژوهش کشور در سال اعضای کمیته
 مجری طرح مرحله اجرایی

29 
آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر گناباد نسبت به گیاهان دارویی 

 1396در سال 
 مجری طرح مرحله اجرایی

30 
 اهدایشهر گناباد نسبت به  فرهنگیانآگاهی، نگرش و عملکرد 

 1396در سال  عضو
 استاد مشاور اتمام یافته

31 
تأثیر گرما درمانی موضعی برشدت عالیم بالینی نوروپاتی محیطی 

 بیماران مبتال به دیابت نوع دو
 استاد مشاور مرحله اجرایی

32 
با  یبارور نیسنزنان  یزندگ تیفیآموزش خانواده محور بر ک ریثأت

 یقلب چهیدر ضیتعوسابقه 
اجراییمرحله   استاد مشاور 

33 
آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 استاد راهنما مرحله اجرایی 1397بیمارستانی در سال  نسبت به عفونت

 

 :کتب تالیفی 

سازگاری با تغییرات روانی دوران بارداری مبتنی بر ". کتاب ، توکلی زاده جهانشیرنجفی سمانه، محمدپور علی .1

 .مشهد: انتشارات مرندیز . چاپ اول،1397، سال "روی مدل پرستاری
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  پژوهشی: -در مجالت علمیو در حال چاپ مقاالت چاپ شده 

 نام مجله عنوان مقاله ردیف
رتبه 

 مجله
 محل چاپ

شماره 

 چاپ

زبان 

 مقاله

رتبه 

 مجری

1 

Comparison of 

parenting style in 

mothers of children with 

and without stuttering: a 

case control study 

Journal of 

Research & 

Health 

ISC 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

Vol. 4, 

Issue 1, 

2014 

English 

نویسنده 

 پنجم

 نفره( 6)

2 

عوامل موثر بر کیفیت آموزش 

دیدگاه دانشجویان و بالینی از 

مدرسین دانشکده پرستاری و 

مایی گناباد و راهکارهای بهبود ما

 آن

 ISC مجله توسعه آموزش
دانشگاه علوم 

 زنجانپزشکی 

، 7دوره 

، 14شماره 

زمستان 

1393 

 فارسی

نویسنده 

دوم و 

 مسئول

 نفره( 4)

3 

بتنی بر مدل مداخله متأثیر 

بر درک از خود  "روی"سازگاری 

 زنان نخست بارداردر شخصی 

دوماهنامه دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار
ISC 

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

، 22دوره 

، 6شماره 

بهمن و 

اسفند 

1394 

 فارسی

نویسنده 

دوم و 

 مسئول

 نفره( 4)

4 

The effect of foot 

reflexology on blood 

pressure in elderly 

patients with 

hypertension 

Avicenna 

Journal of  

Phytomedicine 

PubM

ed 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

Vol. 5, 

Suppl. 

1, 2015 

English 

نویسنده 

دوم و 

 مسئول

 نفره( 5)

5 

The effect of apple cider 

vinegar on striae 

gravidarum in women 

aged 20-35 years 

residing in Gonabad. 

Avicenna 

Journal of 

Phytomedicine 

PubM

ed 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

Vol. 5, 

Suppl. 

1, 2015 

English 

نویسنده 

دوم و 

 مسئول

 نفره( 6)

6 

The Effects of the Roy’s 

Adaptation Model on 

Primigravida Women’s 

Self-Concept: A 

Randomized Controlled 

Trial 

Asian Journal 

of 

Pharmaceutical 

and Health 

Care 

ISI 

ESCI 

Asian 

Journal of 

Pharmaceut

ical and 

Health 

Care 

Vol. 8, 

Suppl. 

1, 2016 
English 

نویسنده 

دوم و 

 مسئول

 نفره( 4)

7 Kartagener syndrome:  

A case report 

Asian Journal 

of 

Pharmaceutical 

and Clinical 

Research 

Scop

us 

Asian 

Journal of 

Pharmaceut

ical and 

Clinical 

Research 

Vol. 

11, 

Issue 5, 

2018 

English 
 نویسنده اول

 نفره( 3)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JvqRnZIAAAAJ&citation_for_view=JvqRnZIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JvqRnZIAAAAJ&citation_for_view=JvqRnZIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JvqRnZIAAAAJ&citation_for_view=JvqRnZIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JvqRnZIAAAAJ&citation_for_view=JvqRnZIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JvqRnZIAAAAJ&citation_for_view=JvqRnZIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
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8 

The Effect of Topical 

Application of Apple 

Vinegar on Striae 

Gravidarum:  

A Randomized Clinical 

Trial 

Asian Journal 

of 

Pharmaceutical 

and Clinical 

Research 

Scop

us 

Asian 

Journal of 

Pharmaceut

ical and 

Clinical 

Research 

Vol. 

11, 

Issue 7, 

2018 

English 

نویسنده 

سوم و 

 مسئول

 نفره( 6)

9 

 رفتارهای نامحترمانه در

های درمانی از دیدگاه محیط

های شهر بیمارستان پرستاران

 1395گناباد در سال 

 ISC مجله اخالق پزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

Acceptanc

e فارسی 

نویسنده 

 مسئول

 نفره( 6) 

10 

Knowledge, attitude and 

practice of teachers 

about organ donation in 

2016-2017  

Nursing 

Practice Today 
ISC 

Nursing 

Practice 

Today 

Accept

ance English 

نویسنده 

 چهارم 

 نفره( 4)

11 

The effect of position 

change on arterial 

oxygen saturation in 

cardiac and respiratory 

patients: a randomized 

clinical trial 

Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research 

ISI 

ESCI 
Acceptance Accept

ance English 
 نویسنده اول

 نفره( 5)

12 

The Relationship 

between Religious 

Beliefs and Job Burnout 

among Nurses Working 

in Hospitals in Gonabad 

City in 2017 

Acceptance ISC Acceptance Accept

ance English 
نویسنده اول 

 نفره( 4)
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 :مقاالت ارائه شده در کنگره ها و همایش های علمی 

ف
دی

ر
 

 نام همایش نوع ارائه عنوان مقاله
محل 

 برگزاری
 رتبه مجری تاریخ

1 

کیفیت آموزش ثر بر ؤعوامل م

بالینی از دیدگاه دانشجویان و 

مدرسین دانشکده پرستاری و 

مایی گناباد و راهکارهای ما

 بهبود آن

 پژوهش در عرصه سالمت سخنرانی

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1393 

نویسنده دوم 

 مسئولو 

 نفره( 4)

2 

بررسی مهارت های ارتباط بین 

فردی در سالمندان و عوامل 

با آن در شهر گناباد در  مرتبط

 1392سال 

 پوستر

اولین کنگره سالیانه 

پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدریه

دانشگاه 

علوم پزشکی 

تربت 

 حیدریه

آذرماه 

1393 

نویسنده 

 چهارم

 نفره( 4)

3 
بر  "روی"ثیر مدل سازگاری أت

درک از خود در زنان نخست 

 باردار

 سخنرانی

چهارمین همایش 

راهکارهای ارتقاء کیفیت 

خدمات پرستاری و 

 مامایی

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 یزد

اسفندماه 

1393 

نویسنده دوم 

 مسئولو 

 نفره( 4)

4 
بر  "روی"ثیر مدل سازگاری أت

درک از خود شخصی در زنان 

 نخست باردار

 سخنرانی

نفر اول "

سخنرانی 

 "برتر

دهمین کنگره پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 کشورشرق 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 سبزوار

ت شاردیبه

 1394ماه 

نویسنده دوم 

 مسئولو 

 نفره( 4)

5 

عوامل موثر بر کیفیت آموزش 

بالینی دانشکده پرستاری و 

مایی گناباد و راهکارهای ما

 بهبود آن

 پوستر

اولین همایش کشوری 

آموزش مبتنی بر شواهد 

و دومین همایش کشوری 

توسعه مشارکت دانشجو 

نظام آموزشی: در 

جشنواره فیلم های 

 آموزشی

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مشهد

خردادماه 

1394 

نویسنده دوم 

 مسئولو 

 نفره( 4)

6 

The effect of apple 

cider vinegar on striae 

of pregnancy in 

women 20-35 years 

old living in Gonabad 

 پوستر

 اولین کنگره 

المللی طب مکمل و بین

 جایگزین

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مشهد

 مهرماه

1394 

نویسنده سوم 

 مسئولو 

 نفره( 6)

7 

The effect of foot 

reflexology on blood 

pressure in elderly 

patients with 

hypertension 

 پوستر

 اولین کنگره 

المللی طب مکمل و بین

 جایگزین

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مشهد

 مهرماه

1394 

نویسنده سوم 

 مسئولو 

 نفره( 5)
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8 

های دلبستگی و ارتباط سبک

های شخصیتی با عزت ویژگی

نفس نوجوانان شهر گناباد در 

 1395سال 

 پوستر
اولین همایش استانی 

 دانشجویی ارتقاء سالمت

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

اسفندماه 

1395 
 نفره 4

9 

ارتباط سالمت معنوی با امید 

به آینده شغلی دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 سخنرانی

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 5

10 

مقایسه تاثیر آموزش 

همتامحور و آموزش توسط 

پرسنل بهداشتی درمانی بر 

آگاهی، نگرش و عملکرد 

فرهنگیان نسبت به اهدای 

 عضو

 سخنرانی

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 4

11 

آگاهی، نگرش و بررسی 

عملکرد فرهنگیان تربت 

 حیدریه نسبت به اهدای عضو

 95-96سال تحصیلی 

 پوستر

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

پزشکی دانشجویان علوم 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 3

12 

 دانشجویانهای مقایسه دیدگاه

دانشگاه  اعضای هیأت علمی و

در رابطه  علوم پزشکی گناباد

 هایکنندهبا موانع و تسهیل

فعالیت های پژوهشی 

 1395دانشجویی در سال 

 پوستر

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 4

13 

 باباورهای مذهبی ارتباط 

فرسودگی شغلی پرستاران 

شاغل در بیمارستان های 

در سال  شهرستان گناباد

1395 

 پوستر

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

پزشکی علوم 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 5

14 

استنشاقی تأثیر رایحه درمانی 

با اسطوخودوس بر اضطراب 

  قبل از عمل جراحی
 سخنرانی

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 3
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15 

ارتباط سبک های دلبستگی و 

های شخصیتی با عزت ویژگی

نفس نوجوانان شهر گناباد در 

 1395سال 

 پوستر

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 4

16 

در دوران  یارتباط سبک زندگ

پس از  یبا افسردگ یباردار

در شهرستان گناباد در  مانیزا

 1396سال 

 سخنرانی

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 4

17 

با ارتباط امید به آینده شغلی 

دانشجویان فرسودگی تحصیلی 

در  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 1395سال 

 پوستر

کنگره  دوازدهمین

سالیانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گناباد

آذرماه 

1395 
 نفره 5
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 :تقدیرنامه ها 

 تاریخ شماره صادرکننده موضوع ردیف

1 
نفر اول سخنرانی برتر در دهمین کنگره 

پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور 

علوم پزشکی ریاست دانشگاه 

 سبزوار
 18/02/94 /ک ت2880/122

2 
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 در بخش دانشجویی

ریاست و معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

 گناباد

 23/9/93 123/93/ص/ت/ف/3819

3 
کسب مقام سوم کشوری در رشته ترتیل 

دانشجویان در هیجدهمین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت دانشجویی فرهنگی 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

12344/122 26/5/92 

4 
کسب مقام سوم کشوری در رشته ترتیل 

جشنواره قرآنی  پانزدهمیندانشجویان در 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

فرهنگی معاونت دانشجویی 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، قائم مقام وزیر و 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 6/3/89 /پ3668/34

5 

کسب مقام اول قرائت ترتیل در بخش 

دانشجویی و اساتید و در مرحله دانشگاهی 

جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی 

 94و  93، 92، 90، 89در سالهای 

دانشجویی فرهنگی معاونت 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 مدیر فرهنگی دانشگاه

 123/89/آ/49971

37011 

 123/92/ص/ف/د/332

404/93 

 123/94/ص/ف/د/1035

394/94 

94-89 

6 

در رشته سیره  و اول کسب دو مقام دوم

مقام دوم در رشته ترجمه  دومعصومین و 

و مفردات قرآنی در بخش اساتید و در 

مرحله دانشگاهی جشنواره قرآنی دانشگاه 

 94و  93های علوم پزشکی در سالهای 

معاونت دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 مدیر فرهنگی دانشگاه

405/93 

394/93 

394/94 

394/94 

 93و94

7 

در سی و پنجمین و کسب مقام اول ترتیل 

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری 

و  گناباد قرآن کریم در سطح شهرستان

 راهیابی به مرحله استانی

سرپرست اداره اوقاف و امور 

خیریه و فرماندار و رئیس 

برگزاری مسابقات قرآن کریم 

 شهرستان گناباد

 91و93 فاقد شماره

8 
کسب مقام دوم کشوری در رشته ترتیل 

اساتید در بیستمین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت دانشجویی فرهنگی و 

امور مجلس وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی و 

 فاقد شماره
شهریور 

1394 
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ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

9 
کسب مقام دوم کشوری در رشته ترتیل 

اساتید در بیستمین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

و  معاونت دانشجویی فرهنگی

انشگاه علوم د مدیر فرهنگی

 گنابادپزشکی 

 1394آذر  394/94

10 

کسب مقام دوم ترتیل در سی و نهمین 

دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 

سطح شهرستان گناباد و راهیابی به مرحله 

 استانی

سرپرست اداره اوقاف و امور 

فرماندار و رئیس خیریه و 

برگزاری مسابقات قرآن کریم 

 شهرستان گناباد

 1395 فاقد شماره

11 

کسب مقام اول قرائت ترتیل در بخش 

اساتید در مرحله دانشگاهی و سوم 

کشوری جشنواره قرآنی دانشگاه های علوم 

 پزشکی

معاونت دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 مدیر فرهنگی دانشگاه

 133/و/ف/د/3168

14/9/95 

 133/و/ف/د/3168

14/9/95 

1395 

12 
کسب مقام سوم نهج البالغه در بخش 

اساتید و در مرحله دانشگاهی جشنواره 

 قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی

معاونت دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 مدیر فرهنگی دانشگاه

 133/و/ف/د/3168

14/09/1395 
1395 

13 
کسب مقام سوم کشوری در رشته ترتیل 

اساتید در بیست و یکمین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت دانشجویی فرهنگی و 

وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و ریاست 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

430489/95 
 مهر

1395 

14 

ترتیل در چهلمین دوره اول کسب مقام 

مسابقات سراسری قرآن کریم در سطح 

شهرستان گناباد و راهیابی به مرحله 

 استانی

سرپرست اداره اوقاف و امور 

خیریه و فرماندار و رئیس 

برگزاری مسابقات قرآن کریم 

 شهرستان گناباد

 1396 فاقد شماره

15 
کسب مقام اول کشوری در رشته ترتیل 

اساتید در بیست و دومین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاونت دانشجویی فرهنگی و 

وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و ریاست 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1707/05/96 
 تیر

1396 

16 

ترتیل در چهل و یکمین اول کسب مقام 

دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در 

سطح شهرستان گناباد و راهیابی به مرحله 

 استانی

سرپرست اداره اوقاف و امور 

خیریه و فرماندار و رئیس 

برگزاری مسابقات قرآن کریم 

 شهرستان گناباد

211349/97 
خرداد 

1397 

17 

کسب مقام اول قرائت ترتیل در بخش 

اساتید در مرحله دانشگاهی و مقام سوم 

سیره معصومین علیهم السالم جشنواره 

 گنابادقرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی 

معاونت دانشجویی فرهنگی 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 مدیر فرهنگی دانشگاه

- 

 
1397 
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 رکت در دوره ها و کارگاه هاش: 

 کارگاه ها و دوره های تخصصی

 شماره گواهینامه محل برگزاری ساعت/روز عنوان ردیف

 ساعت 5 طرح درس و الگوهای تدریس 1
 پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 123/ص/آ/1262

 ساعت OVID 4پایگاه اطالعاتی  2
دانشگاه  و فناوری معاونت تحقیقات

 علوم پزشکی گناباد
 123/ص/ف/ت/332

3 
ایده تا بازار: اصول تدوین برنامه کاری 

(Business Plan) 
 ساعت 6

مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 123/ص/ف/ت/864

4 
 مقاله نویسی مروری 

 و آشنایی با نرم افزار پژوهیار
 ساعت 4

کانون مطالعاتی و پژوهشی شهید 

چمران دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

904310/92 

5 Journal Club 4 ساعت 
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقای سالمت
 123/ص/ت/94

6 
 مدیریت منابع علمی با استفاده از 

 Endnoteنرم افزار 
 ساعت 4

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 علوم پزشکی گناباد
 123/ص/ف/ت/2735

 ساعت 6 آموزش مبتنی بر شواهد 7
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 123/ص/آ/14800

 ساعت 4 یادگیری مشارکتی 8
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 123/ص/آ/14801

 ساعت 4 تدوین و طراحی پوستر 9
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

 علوم پزشکی گناباد
 123/93/ت/ف/ص/4010

 ساعت SPSS 4آشنایی با نرم افزار  10
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

 علوم پزشکی گناباد
 123/92/ص/ت/ف/2552

 ساعت 4 شرح وظایف اعضای هیئت علمی 11
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 123/ص/آ/1847

 End Noteکار با نرم افزار  12
Reference management software 

 ساعت 4
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 94/123/ص/آ/4900

13 Using of technology for quality 

improvement of education 
 ساعت 4

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 94/123/ص/آ/4901



 
 

16 

 

 ساعت 6 مالکیت فکری و ثبت اختراع 14
مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 123/ص/ت/ف/4960

 ساعت 4 مطالعات ترکیبی 15
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقای سالمت
 123/94/ص/ت/47

 ساعت 4 شیوه های ارزشیابی بالینی 16
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 94/123/ص/آ/6074

17 
کاربرد الگوهای جدید تدریس در علوم 

 الگوی پیش سازمان دهنده -پزشکی
 ساعت 4

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/1187

18 

کاربرد الگوهای جدید تدریس در علوم 

  -الگوی یاران در یادگیری -پزشکی

 الگوی دریافت مفهوم

 ساعت 4
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/1188

 3681291 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 3 بازتوانی قلب 19

20 
 راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات 

 پرستاری و مامایی
 2615897 یزددانشگاه علوم پزشکی  ساعت 5/18

 376339/94 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 4 طب مکمل و جایگزین 21

22 
 ای گری )پروفشنالیسم( حرفه

 در پزشکی ایو اخالق حرفه
 ساعت 4

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/1854

 ساعت 4 پژوهی آموزشیدانش 23
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/1855

 3702429 پزشکی مشهددانشگاه علوم  ساعت 5/3 پرونده خوانی منجر به فوت بیمار 24

 3717745 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 5/1 اقدامات درمانی در تروماها 25

 3747910 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ساعت 11 ای جامعه پزشکیقوانین و حقوق حرفه 26

27 
 مراحل طبیعی زایمان واژینال و 

 مراقبت های بعد از آن
 300243 مشهددانشگاه علوم پزشکی  ساعت 5/2

28 
آشنایی با فواید شیر مادر و تغذیه نوزاد با 

 فنجان
 300246 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 4

 300245 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساعت 6 راهکارهای پیشگیری ازسرطان 29
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ساعت 7 مدیریت راه هوایی بیمار بدحال 30 تبریزدانشگاه علوم پزشکی    301566 

ساعت 5 اورژانس بیمارستانیتریاژ  31 تبریزدانشگاه علوم پزشکی    301564 

ساعت 9 عملکرد مبتنی بر شواهد 32 تبریزدانشگاه علوم پزشکی    301565 

ساعت 2 مامایی ها در پرستاری واصول مراقبت 33  3717744 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

34 
 آشنایی با سامانه علم سنجی 

 های استنادیو پایگاه
ساعت 4  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/973

35 
 آشنایی با کتابخانه دیجیتال 

 و جستجوی مقاالت
ساعت 6  

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/978

ساعت 8 کتابدار بالینی 36  
 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ت/ف/3814

 ساعت 6 ارزشیابی اساتید 37
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/4184

 ساعت SPSS 8تحلیل رگرسیون با نرم افزار  38
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 95/123/ص/آ/4114

 ساعت 4 تکنولوژی و فضای مجازی در علوم پزشکی 39
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 123/ص/ت/ف/4382

40 Study protocol of systematic 

review 
 ساعت 5

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقای سالمت
 123/95/ص/ت/43

 ساعت 6 پایایی ابزارهای پژوهشیروایی و  41
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقای سالمت
 123/95/ص/ت/

 ساعت 4 آَشنایی با منابع اطالعاتی 42
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 96/123/س/آ/1414

43 The CV and Bio/Biodata writing 4 ساعت 
توسعه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 96/123/س/آ/1508

44 Preliminary Academic Writing 4 ساعت 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 96/123/س/آ/2141

 ساعت 4 علم سنجی 45
 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/4750

 ساعت 12 نگارش و انتشار مقاالت علمی 46
 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/4750

 ساعت 6 کتابدار بالینی 47
 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/4686
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 ساعت 6 تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 48
 معاونت تحقیقات و فناوری 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 
 123/ص/ف/ت/4928

 کارگاه ها و دوره های عمومی

 11-4/30-0-6802121 سازمان فنی و حرفه ای کل کشور ساعت 98 1درجه  ICDLمهارت رایانه کار  49

 11-30-4-0-3164651 فنی و حرفه ای شهرستان کل کشور ساعت 32 2درجه  ICDLمهارت رایانه کار  50

 ساعت 6 مهارت های تالوت 51
 هجدهمین جشنواره قرآنی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 /دف2801/122

 67291 اداره تبلیغات اسالمی گناباد ساعت 28 تفسیر سوره محمد )ص( 52

 ساعت 8 اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی 53
 دبیرخانه جشنواره بین المللی

 امام رضا )ع(
4/7/1391 

  

 :پایان نامه ها و رساله های پژوهشی 

پایان نامه بر درک از خود در زنان نخست باردار.  "روی"نجفی سمانه. تاثیر مداخله مبتنی بر مدل سازگاری  -1

جراحی. استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی محمدپور،  -آموزش پرستاری، گرایش داخلی دوره کارشناسی ارشد

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده و سرکار خانم فاطمه محمدزاده. تحصیالت تکمیلی 

 .1393ماه  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دی

رزندپروری مادران کودکان با و بدون لکنت زبان: یک مقایسه سبک فنجفی سمانه، کیانی دوغ آبادی آرزو.  -2

 . استاد راهنما: سرکار خانم مریم دوره کارشناسی پرستاریپایان پروژه تحقیقاتی . شاهدی -مطالعه مورد

عشقی زاده، استاد مشاور: جناب آقای مهدی بصیری مقدم. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 .1391گناباد، خرداد ماه 
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 :استاد راهنمای طرح های پژوهشی دانشجویان کارشناسی 

موانع و تسهیل کننده های فعالیت های پژوهشی دانشجویی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم  .1

 (.1394سال پزشکی گناباد، )

 (.1394سال ارتباط سالمت معنوی با امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ) .2

 (.1394سال نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به امر تحقیق، ) .3

 (.1394سال باورهای مذهبی در فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان گناباد، )نقش  .4

 (.1394، )سال زشکی گنابادهل دانشگاه علوم پأثیر آموزش شادکامی بر رضایتمندی زناشویی دانشجویان متأت .5

 (.1395، )سال مقایسه تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و گل سرخ بر اضطراب قبل از عمل جراحی .6

 )سال، مقایسه تفکر انتقادی و سبک های یادگیری دانشجویان محقق و غیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی گناباد .7

1395.) 

 )سال، بر آگاهی کودکان دبستانی شهر گناباد در زمینه تغذیه سالممقایسه تأثیر دو روش ایفای نقش و سخنرانی  .8

1395.) 

 (.1395های شخصیتی با عزت نفس نوجوانان شهر گناباد، )سال ارتباط سبک های دلبستگی و ویژگی .9

 (.1395سال ) با سواد سالمت زنان شهر گناباد، ارتباط باورها و رفتارهای بهداشتی غربالگری سرطان پستان .10

های کلینیکبه  هکنندمبتال به لکنت زبان مراجعه کودکان سالم وه اضطراب، افسردگی و عزت نفس مقایس .11

 (.1395سال ) ،و مشهدشهرستان های گناباد  درمانیگفتار

، 1397بیمارستانی در سال  آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به عفونت .12

 (.1397)سال 

  کارشناسی ارشد: پایان نامه هایاستاد مشاور 

تاثیر آموزش همتامحور و آموزش توسط پرسنل بهداشتی درمانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان  مقایسه .1

 (.1396تربت حیدریه نسبت به اهدای عضو، )سال 

 .1397، سال دیابت نوع دوتأثیر گرما درمانی موضعی برشدت عالیم بالینی نوروپاتی محیطی بیماران مبتال به  .2
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 .1397، سال یقلب چهیدر ضیتعوسابقه با  یبارور نیسنزنان  یزندگ تیفیآموزش خانواده محور بر ک ریثأت .3

 :استاد مشاور طرح های پژوهشی دانشجویان کارشناسی 

 (.1394، )سال امیددرمانی بر روحیه سالمنداناثربخشی  .1

در سال  لی در دانشگاه علوم پزشکی گناباداز انتخاب رشته تحصیبررسی انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی  .2

 (.1396، )سال 1396

  علمیهای همایششرکت در: 

 .1391همایش علمی پژوهشی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی، مشهد، مهرماه شرکت در  .1

 .1393شرکت در اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان، تربت حیدریه، آذرماه  .2

 .1393سمینار پژوهش در عرصه سالمت، گناباد، آذرماه شرکت در  .3

 .1393شرکت در چهارمین همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی، یزد، اسفندماه  .4

 .1394شرکت در دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، سبزوار، اردیبهشت ماه  .5

بتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در شرکت در اولین همایش کشوری آموزش م .6

 .1394نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشی، مشهد، خردادماه 

 .1394شرکت در اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین، مشهد، مهرماه  .7

معاینه فیزیکی جامع بزرگساالن طراحی و بکارگیری ابزاری جهت  "ا عنوان ب جشنواره شهید مطهریشرکت در  .8

 .1394، بهمن "و کودکان برای دانشجویان پرستاری

 Objective Structured Clinicalکاربرد روش آسکی )"ا عنوان ب جشنواره شهید مطهریشرکت در  .9

Examinationهای پزشکی( در ارزشیابی دانش و عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فوریت" ،

 .1394بهمن 

در درس پرستاری اختالالت قلب و  بکارگیری الگوی بدیعه پردازی"ا عنوان ب جشنواره شهید مطهریشرکت در  .10

 .1394، بهمن "عروق دانشجویان کارشناسی پرستاری

 .1395، مشهد، بیمارستان امام رضا )ع(، تیر "بازتوانی قلب"شرکت در کنفرانس علمی یک روزه  .11
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، مرکز تحقیقات توسعه "آلزایمر با محوریت آموزش و خودمراقبتی"همکاری در برگزاری همایش مردمی  .12

 .1396مهرماه  19اجتماعی و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

معاونت ، کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوردوازدهمین و همکاری در برگزاری شرکت  .13

 .1396آذرماه  9و  8دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تحقیقات و کمیته تحقیقات دانشجویی 

 اجتماعی: -فعالیت های فرهنگی( د

 .1393از سال  عضویت در بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد -1

 .1387عضویت در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  -2

 .1387عضویت در جمعیت هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  -3

تا پایان  04/07/1395در مورخه  15790/95، شماره 95استاد مشاور تحصیلی دانشجویان مامایی ورودی مهر  -4

 .1395بهمن ماه 

در مورخه  28721/95 ، شماره95استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری بهمن  -5

 .تاکنون 17/11/1395

. "بررسی ابعاد و زوایای سبک زندگی از منظر مولفه های دینی"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -6

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، شماره 

 .14/7/1392در مورخه  123/92/ص/ن/77

. مرکز هم اندیشی استادان و "چشم انداز جمعیت کشور"ر نشست هم اندیشی اساتید با عنوان شرکت د -7

در مورخه  123/93/ص/ن/241نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، شماره 

13/11/1393. 

استادان و نخبگان . مرکز هم اندیشی "مدیریت جمعیت"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -8

 .19/3/1394در مورخه  123/94/ص/ن/125ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

. مرکز هم اندیشی استادان و "بنیان های روانی زن و مرد"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -9

در مورخه  123/94/ص/ن/145ها، شماره شگاهنخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان

7/6/1394. 
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. مرکز هم اندیشی استادان و "معرفت شناسی دینی سطح یک"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -10

در مورخه  123/94/ص/ن/149ها، شماره نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

15/6/1394. 

دستاوردهای انقالب اسالمی و انتخابات مجلس شورای "شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -11

ها، . مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه"اسالمی

 .14/11/1394در مورخه  123/94/ص/ن/193شماره 

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان "ظهور و عالئم آخرالزمان"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -12

 .23/3/1395در مورخه  123/95/ص/ن/122ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 . مرکز هم"الب اسالمی سطح دواندیشه سیاسی و مبانی انق"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -13

 ها، شمارهاندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 .28/6/1395در مورخه  123/95/ص/ن/197

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان "سبک زندگی فاطمی"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -14

 .10/12/1395در مورخه  123/95ص/ن//242ها، شماره نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهدانشگاهی نهاد 

مرکز هم اندیشی استادان و . "شبهات مهدویت و والیت فقیه"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -15

در مورخه  123/96ص/ن//105ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهنخبگان 

19/2/1396. 

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان "وحدت حوزه و دانشگاه"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -16

 .27/9/1396در مورخه  123/96/ص/ن/122ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

. مرکز هم اندیشی "ثرگذاری اساتید بر دانشجویانشیوه ا"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -17

در  123/96/ص/ن/849 ها، شمارهدانشگاهاستادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 .4/11/1396مورخه 

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی "نهج البالغه"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -18

 .4/2/1397در مورخه  ها،نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نهاد
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-0-6802121. سازمان فنی و حرفه ای کل کشور، شماره 2و  1های کار با رایانه درجه مهارتگذراندن دوره  -19

 .16/10/89و  21/2/89در مورخه  11-30-4-0-3164651و  4/30-11

. اداره کل تبلیغات اسالمی شهرستان گناباد، 3و  2، 1قرائت قرآن کریم در سه سطح دوره های آموزش گذراندن  -20

 .2/6/1392در مورخه  1998/25192شماره 

انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر دوره یازدهمین  عضو کمیته اجرایی -21

 .11/4/1392در مورخه  857/3/3851، فرمانداری شهرستان گناباد، شماره و روستا

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای عضو کمیته اجرایی  -22

 .13/12/4139در مورخه  2720/1/3851شهرستان گناباد، شماره ، فرمانداری اسالمی

دوره انتخابات شوراهای اسالمی  پنجمینانتخابات ریاست جمهوری و دوره  دوازدهمین عضو کمیته اجرایی -23

 .29/2/6139در مورخه  632/1/3851 ، فرمانداری شهرستان گناباد، شماره شهر و روستا

، فرمانداری و ناحیه مقاومت اولین یادواره شهدای روستای سقی )از توابع شهرستان گناباد(عضو کمیته اجرایی  -24

 .20/1/1393در مورخه  97/1/3851بسیج شهرستان گناباد، شماره 

، اداره کل تبلیغات اسالمی سوره محمد )ص( ،تفسیر آیات برگزیده قرآن کریمگذراندن دوره آموزشی  -25

 .11/5/1394در مورخه  67291خراسان رضوی، شماره 

 عضویت در سایر مجامع علمی:( ه

 .1393عضویت در سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران از سال  -1

 .1394دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  EDC تکنولوژی آموزشیتخصصی گروه  عضویت در -2

 .1396دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  EDCعضویت در گروه تخصصی آموزش پاسخگو  -3

 .1393در گروه تخصصی سالمت خانواده مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  عضویت -4

 .1395 کز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سالگروه تخصصی سالمت خانواده مر کارشناس -5

 .1395عضویت در کمیته خودارزیابی و اعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی گناباد از سال  -6

 .1396 دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سالعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  -7


