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 پژوهشی فعالیتهاي

 الف( مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده:

ر مجالت علمی پژوهشیمقاالت چاپ شده د لیست  

سال  عنوان مقاله

 چاپ

یانگلیس نام مجله  نویسنده  ایندکس فارسی 

 نفر چندم

لد عوامل خطر قابل تعدیل بر تو

نوزاد نارس : یک مطالعه مورد 

 شاهدی

   افق دانش 1394
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style in mothers of 
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case control study 

2014 Journal of 

research 
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ین با ارتباط سبک فرزندپروري والد

هر چاقی کودکان پیش دبستانی ش

 مشهد

  افق دانش 1389
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case report 
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application of apple 

vinegar on striae 
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clinical trial 

2018 Asian Journal 

of 
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al and clinical 
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  scopus نفر اول 
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و غیر  کفایت دیالیز افراد دیابتی

ارستان دیابتی مراجعه کننده به بیم

91بهمن گناباد طی سال  22  

اري فصلنامه پرست 1393

داخلی جراحی 

 زاهدان

 

 

 

 

 

ISC نفر اول 

شی تاثیر مصرف قهوه بر سردرد نا

 از بی حسی نخاعی در سزارین

3951 مجله دانشگاه  

 علوم پزشکی قم
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al 

abstrac

t 

CINAHL 

 نفر اول

اره مقایسه تاثیر روغن زیتون و عص

قاق آلوئه ورا و شیر مادر بر بهبود ش

 پستان زنان شیرده

مجله دانشگاه  1395

 علوم پزشکی قم

  

 

Chemic

al 

abstrac

t 

CINAHL 

 نفر اول

یر ولید شتاثیر ماساژ بازتابی پا بر ت

 در زنان

   مجله افق دانش 1396
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فصلنامه علمی  1395

ه پژوهشی دانشگا

علوم پزشکی 

 سبزوار

 در دست

 چاپ
 

 

Index 

copernic

us 

 

ISC 

 نفر اول

The impact of 

participatory educational 

programs on control of 

overweight and obesity in 

adolescent girls 

 

8201   در مرحله داوري 
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 رضایت از زندگی سالمندان نقش

 حمایت اجتماعی ادراک شده

فصلنامه علمی  1395

ه پژوهشی دانشگا

علوم پزشکی 

 سبزوار

  

 

Index 

copernic

us 

 

ISC 

جمنفر پن  

ي تاثیر تزریق نمایش تزریق رو

عروسک بر درد ناشی از تزریق 

تانیعضالنی در کودکان پیش دبس  

   افق دانش 1395

 

Chemica

l 

abstract 

ISC 

 نفر دوم

 بررسی سطح استرس و روش هاي

ي سازگاري در دانشجویان پرستار

یک گزارش : 1391گناباد در سال 

 کوتاه

مجله علوم  1395

انپزشکی رفسنج  

  Index 

copernic

us 

EBSCO 

ISC 

 نفر سوم

 بررسی مهارت هاي ارتباطی بین

 فردي شهر گناباد

اري فصلنامه پرست 1394

 سالمندان

   نفر دوم 

 خانواده اعضاي آگاهی میزان  .

شهرستان2یپت دیابت بیماران  گناباد 

 بیماري خطر عوامل به نسبت

نامه دوفصل 1392  علمی 

 دانشجویی

 سیردانش

   فر دومن  

 معنوي سالمت ارتباط بررسی ،

شهر  سالمندان زندگی وکیفیت

 گناباد

نامه دوفصل 1392  علمی 

 دانشجویی

 سیردانش

   نفر اول 

 

 

 پایان نامه های کارشناسی ارشد:راهنمایی و مشاوره 

 درسزارین)استاد راهنما( نخاعی بیحسی از ناشی برسردرد قهوه تاثیرمصرف -

 شیرده)استاد راهنما( زنان در پستان شقاق بهبود بر ورا آلوئه وعصاره ونزیت روغن تاثیر مقایسه -

 دبستانی)استاد مشاور( پیش درکودکان عضالنی ازتزریق ناشی ودرد اضطراب بر عروسک روي تاثیرتزریق -

 نارس)استاد راهنما( نوزاد با برتولیدشیردرمادران پا تاثیرماساژبازتابی -
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 مقاالت همایش ها :

مقایسه تاثیر روغن زیتون ، عصاره آلوئه ورا و شیر مادر در بهبود شقاق مقدمم، محمدزاده ح، محمودیان ا، مصباح م.  ، بصیريعشقی زاده م -

  94پستان زنان شیرده. اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین

از بی حسی نخاعی در سزارین. اولین کنگره تاثیر مصرف قهوه بر سردرد ناشی ز.  مقدمم، محمدپورع، بنی هاشمی عشقی زاده م، بصیري -

  94بین المللی طب مکمل و جایگزین مشهد 

ساله ساکن  20-35تاثیر سرکه سیب بر استریا بارداري زنان مقدمم، نجفیس، رضوانی فرز، عطاردي م، باغبان م.  عشقی زاده م، بصیري -

 94گناباد. اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین مشهد 

تاثیر ماساژ بازتاپی پا بر فشار خون سالمندان مبتال به پرفشاري خون. اولین کنگره بین ی زاده م، مجتبوي ج، نجفی س، زارعی نودر ح. عشق -

  94المللی طب مکمل و جایگزین مشهد 

وثر بر ایمنی بیمار در سال منصورریان م، خواجوي ع، عشقی زاده م، عالمی ع، رزم ارا م. تاثیر مداخله آموزشی بر اولویت بندي عوامل م -

 1393. پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و توسعه پایدار یزد93

منصورریان م، خواجوي ع، عشقی زاده م، عالمی ع، رزم ارا م .اولویت بندي عوامل موثر بر ایمنی بیمار در مراقبت ثانویه در مراکز  -

 1393ر گناباد. پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و توسعه پایدار یزددرمانی از نظر کارکنان دو بیمارستان شه-آموزشی

سمیرا کرمانی، عشقی زاده م، کربندي س، دروگر م. بررسی عوامل خطر فردي چاقی در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد. ششمین همایش  -

  1389سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

ایوري م، دلشاد نوقابی ع، عشقی زاده م، پیشوایی ز، ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در  چوپان وفا ف، نیازي -

 1393سالمندان شهر گناباد، اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

وزشی ارتقاء خواب بر کیفیت خواب سالمندان اولین کنگره سالیانه اسماعیلی م، حسن نیا ر، عشقی زاده م، احراري ش. تاثیر برنامه آم -

 1393پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

. اولین 93جوهري ا، مجدم م، عشقی زاده م، نجفی س. بررسی مهارت هاي ارتباط بین فردي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در سال  -

 1393شجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کنگره سالیانه پژوهشی دان

پژمان س، عابدي ر، عشقی زاده م. ارتباط تغییرات فشار خون پرسنل با شدت فشار شغلی در بخش هاي مختلف بیمارستان هاي شهر  -

 گناباد. همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 طرح هاي پژوهشی

 .(شاهدي) مجري اول –:یک مطالعه مورد ارتباط تعیین کننده های اجتماعی سالمت با مرگ و میر پری ناتال در  شهرستان گناباد .1

-: یک مطالعه مورد1390-91ساله ساکن شهرستان گناباد،  18تا  6کم توانی ذهنی و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان  .2

 فتهاتمام یا)از مجریان( شاهد

 )از مجریان(-خانواده هاي تک والد پروسید بر سبک فرزندپروري-طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مشارکتی بر مبناي الگوي پرسید .3

 در حال انجام. . از مجریان 1395شیردهی انحصاري در مادران نخست زاي شهر گناباد : یک مطالعه کیفی.  .4

 1389شاهدي  اتمام  –دبستانی : یک مطالعه مورد ارتباط سبک فرزندپروري با چاقی کودکان پیش  .5

 در در حال انجام . از مجریان1396طرح ثبت طالق و پیامدهاي آن.  .6
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 :کارشناسی دانشجویان اتمام یافته پژوهشی طرحهاي راهنماي استاد

 ) استاد راهنما(1393 درسال گناباد شهرستان هايدربیمارستان بیمار ایمنی فرهنگ مطالعه-1

 ) استاد راهنما(91-89طی سال بهمن گناباد 22بیمارستان باط الگوي فصلی با میزان شیوع پره اکالمپسی در زنان باردار مراجعه کننده به ارت-2

 ) استاد راهنما(مقایسه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت مادران داراي نوزاد نارس با مادران داراي نوزاد رسیده در گناباد-3

 ) استاد راهنما(سال ساکن گناباد 35 تا20برروي استریا بارداري زنان  تاثیرسرکه سیب-4

 ) استاد راهنما(تاثیرماساژبازتابی پابر فشارخون سالمندان مبتالبه پرفشاري خون-5

 ) استاد راهنما(بررسی ارتباط نگرش دانشجویان به حجاب با سبک دلبستگی آنها به مادر-6

 ) استاد راهنما(واب بر کیفیت خواب سالمندانتاثیر برنامه ي آموزشی ارتقاء خ-7

) 1392بهمن گناباد و بنت الهدي مشهد در سال 22بررسی شیوع اختالالت خواب در بیماران همودیالیزي مراجعه کننده به  بیمارستان هاي -8

 استاد راهنما(

مواجهه با  جیوه آزاد ابطه با اقدامات ایمنی الزم در هنگامدر ربررسی سطح آگاهی و عملکرد پرسنل درمانی شاغل در بیمارستانهاي شهر گناباد -8

 ) استاد راهنما(1392شده در محیط کار در سال 

 ) استاد راهنما(1392ارتباط تغییرات فشارخون پرسنل با شدت فشارشغلی در بخش هاي مختلف بیمارستان هاي شهرستان گناباد در سال -10

 ) استاد راهنما(ان مبتال به لکنت زبانوکودکان سالم در شهرستان گنابادوتربت حیدریه(روش هاي فرزندپروري درکودک مقایسه -11

 ) استاد راهنما(1391بررسی ارتباط بین سالمت معنوي و کیفیت زندگی سالمندان شهر گناباد در سال-12

 ) استاد راهنما(1392مهارت هاي ارتباط بین فردي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد در سال  -13

 ) استاد راهنما(بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش مراقبتهاي ویژه درشهرستانهاي گناباد،کاشمروتربت حیدریه-14

 ) استاد راهنما(NICU عوامل مرتبط با استرس والدین نوزادان بستري در بخشبررسی -15

 ) استاد راهنما(ر دهنده،عوامل خطر و بکارگیري آزمون هاي غربالگري سرطانمیزان آگاهی بزرگساالن شهر گناباد در مورد عالئم هشدا-16

 ) استاد راهنما(بررسی جو اخالقی بیمارستان هاي شهر گناباد-17

 ) استاد مشاور(93تاثیر برنامه آموزشی مشارکتی بر کنترل اضافه وزن و چاقی در دختران نوجوان شهرستان گناباد در سال -18

 ) استاد مشاور(ه شیوع مسمومیت و علل مرگ و میر  ناشی از آن در شهر یاسوجسال بررسی یک-19

 ) استاد مشاور(1393رابطه شبکه هاي اجتماعی مجازي با افسردگی و انزواي اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال -20

 ) استاد مشاور(91کی گناباد در سال استرس و روش هاي سازگاري در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزش-21

 ) استاد مشاور(91بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت مندي از زندگی سالمندان شهر گناباد در سال -22

گناباد  مقایسه میزان خود درمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی شهرستان-23

 ) استاد مشاور(1391در سال 

 ) استاد مشاور(1391نسبت به عوامل خطر این بیماري در شهر گناباد  2بررسی میزان آگاهی اعضاي خانواده بیماران مبتال به دیابت نوع -24
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 داوری مقاالت

 داوري مقاله در مجله تخصصی پژوهش و سالمت 

 داوري مقاله در مجله افق دانش 

 ن همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورداوري در ششمی 

 

 :مدت کوتاه هاي دوره در شده اخذ مدارك

 پرستاري در نویسی گزارش کارگاه گواهینامه کسب

 درد تسکین راهنماي و جراحی اعمال از پیش پروفیالکتیک بیوتیک آنتی از استفاده راهنماي کارگاه گواهینامه کسب

 MRI،EEG،CT scanتفسیر اهکارگ گواهینامه کسب

  درسی ریزي برنامه کارگاه گواهینامه کسب

  TBLآموزشی کارگاه گواهینامه کسب 

 91تیر1خردادو31، ، آنها انتخاب ومبانی تدریس روشهاي و رویکردها آموزشی کارگاه گواهینامه کسب 

 91خرداد23 عالی، آموزش رهبري خدمت در نوآوري و خالقیت آموزشی کارگاه گواهینامه کسب 

 -19خرداد22 پزشکی، علوم آموزش در شیپ منتور آموزشی کارگاه گواهینامه کسب 

 شرکت در کارگاه هاي:

 علمی اعضاءهیات وظابف شرح -

 آزمون سواالت طراحی -

 جاري تحصیلی درنیمسال دانشجویان برآموزش نقدي-

 برشواهد مبتنی آموزش-

 تنادياس پایگاههاي و اطالعاتی منابع با آشنایی-

 کارگاه اموزشی تکنولوژي و فضاي مجازي در علوم پزشکی-

 کارگاه اموزشی نرم افزار مدیریت مرجع اندنوت -

 پژوهشر د اخالق-

 درآموزش پایه هاي مهارت-

 اینترنتی جستجوي هاي استراتژي-

 مشارکتی یادگیري-

 پزشکی هاي فوریت مدرسین توانمندسازي-

 یادگیري و یاددهی فرایند در آموزشی مسائل بررسی سمینار -

 دانشجو کتبی آزمونهاي -

 آموزشی فرایندهاي ارتقاء سمینار -

 مالکیت فکري-

 روش هاي تحقیق ترکیبی
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 استادان اندیشه ضیافت طرح–اي حرفه اخالق -

 استادان اندیشه ضیافت طرح -اسالمی انقالب ومبانی اسالم سیاسی اندیشه–اسالمی تربیت و تعلیم اصول -

 اساتید اندیشی هم نشست -کشور جمعیت ندازا چشم -

 اساتید اندیشی هم نشست -اسالمی سازي تمدن و اسالمی انقالب -

 اساتید اندیشی هم نشست - آمریکا با فاصله یا رابطه -

 اساتید اندیشی هم نشست -سیاسی اسالمی،حمله استاد،دانشگاه -

 اساتید اندیشی مه نشست -غرب اقتصادي ریاضت با یمقاومت اقتصاد تفاوت -

 

 :علمی مجامعر د عضویت

 و بسیج اساتید  پزشکی بسیج در عضویت

 ایران اسالمی جمهوري پرستاري نظام سازمان در عضویت

  .گناباد پزشکی علوم دانشگاه  EDCدر عضویت

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات مرکز نوجوانان و کودکان ارتقاءسالمت درگروه عضویت

 
 

 :اییاجر سوابق

 (1385-1386پرستار مشمول قانون طرح نیروي انسانی  )

 (1389-1390طرح هیات علمی  )

 91هیات علمی پیمانی از تاریخ فروردین 

 تا کنون 12/92پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت از تاریخ  معاون

 تا کنون 12/12/92از تاریخ دبیر شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سالمت 

 تا کنون 12/12/92دبیر شوراي ارزیابی اولیه مقاالت تخصصی پژوهش و سالمت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سالمت از تاریخ 

 1392سراسري از  آزمون هاي مختلف مدیرحوزه

 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان

 افتخارات علمی
 30/18در دوره کارشناسی با معدل  1380ال رتبه اول در بین ورودي هاي س

  1386پرستاري ورودي آموزش  رشته کارشناسی ارشد  کشوري در 36رتبه 

 1384پژوهشگر فعال کمیته تحقیقات در سال 
 


