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 یآموزشسوابق پ(

 آموزش تئوری سابقه. 1

نوع  موسسه محل تدریس

 فعالیت

نوع 

 درس

 تاریخ رشته عنوان درس

 تئوری آموزش ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 

 اصول فنون پرستاری

 

 کارشناسی پرستاری

نیمسال دوم 

96 

 

 اصول فنون پرستاری تئوری آموزش ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد
فوریت های  کاردانی 

 پزشکی

 نیمسال دوم

96 

 کارشناسی پرستاری اصول فنون پرستاری تئوری آموزش ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد
نیمسال اول 

97 

 تئوری آموزش علوم پزشکی نیشابور دانشکده
 و مهارتهای اصول

 پرستاری
 کارشناسی هوشبری

نیمسال اول 

97 

 تئوری آموزش علوم پزشکی نیشابور دانشکده

 بزرگساالن پرستاری

بیماری ) سالمندان

 (های خون

 

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 97اول

 تئوری آموزش علوم پزشکی نیشابوردانشکده 

 بزرگساالن پرستاری

بیماری ) سالمندان

 (های عفونی

 کارشناسی پرستاری
 نیمسال

 97اول

 تئوری آموزش ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد
کارگاه کنترل عالئم 

 حیاتی 
 کارشناسی بهداشت

نیمسال دوم 

96 

 پرستاری کارشناسی پرستاری فنون اصول تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده
 نیمسال

 97دوم

 تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده
پرستاری بزرگساالن 

 (سرطان) سالمندان
 پرستاری کارشناسی

 نیمسال

 97دوم

 تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده
 بزرگساالن پرستاری

 (تنفس) سالمندان
 پرستاری کارشناسی

 نیمسال

 97دوم

 تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده

 بزرگساالن پرستاری

قلب و ) سالمندان

 (گردش خون 

 پرستاری کارشناسی
 نیمسال

 97دوم

 آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده
-تئوری

 عملی
 پرستاری کارشناسی بررسی وضعیت سالمت

 نیمسال

 97دوم

 تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده

 بزرگساالن پرستاری

تولیدمثل و ) سالمندان

 (پستان

 پرستاری کارشناسی

 نیمسال

 97دوم
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 تئوری آموزش نیشابور پزشکی علوم دانشکده

پرستاری بزرگساالن 

سالمندان)بیماری های 

 خون(

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 98اول

 تئوری آموزش نیشابوردانشکده علوم پزشکی 

پرستاری بزرگساالن 

سالمندان)بیماری های 

 دستگاه گوارش(

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 98اول

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پرستاری بزرگساالن 

سالمندان)بیماری های 

 عفونی(

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 98اول

 کارشناسی پرستاری اصول فنون پرستاری تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
نیمسال 

 98اول

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
اصول و مهارتهای 

 پرستاری
 کارشناسی بیهوشی

نیمسال 

 98اول

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

رگساالن پرستاری بز

اختالالت  )2سالمندان

 ( تنفس

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 99-98دوم

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پرستاری بزرگساالن 

بیماری های  )2سالمندان

 (تولیدمثل و پستان

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 99-98دوم

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پرستاری بزرگساالن 

بیماری ) 2سالمندان

 (های قلب و عروق

 کارشناسی پرستاری
نیمسال 

 99-98دوم

 آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
-تئوری

 عملی
 کارشناسی پرستاری بررسی وضعیت سالمت 

نیمسال 

 99-98دوم

 آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 -تئوری 

 عملی
 کارشناسی پرستاری اصول و فنون پرستاری

نیمسال 

 99-98دوم

 کارشناسی پرستاری منزلمراقبت در  تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
نیمسال 

 99-98دوم

 تئوری  آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
اصول و مهارت های 

 پرستاری
 کارشناسی پرستاری

نیمسال اول 

99-1۴00 

 تئوری  آموزش  دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پرستاری بزرگساالن 

)بیماری 3سالمندان

 های خون(

 کارشناسی پرستاری
 اول نیمسال

99-1۴00 

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

پرستاری بزرگساالن 

)بیماری 3سالمندان

 های عفونی(

 کارشناسی پرستاری
 اول نیمسال

99-1۴00 

 تئوری آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور
اصول و مهارت های 

 پرستاری
 کارشناسی بیهوشی

نیمسال اول 

99-1۴00 

 آموزش نیشابوردانشکده علوم پزشکی 
-تئوری

 عملی
 کارشناسی پرستاری بررسی وضعیت سالمت

نیمسال 

 1۴00-99اول
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 سابقه آموزش بالینی. 2

 

 تاریخ رشته عنوان درس نوع درس نوع فعالیت موسسه محل تدریس

ه علوم پزشکی دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

 فارماکولوژی بالینی

 

کارشناسی 

 پرستاری

 96نیمسال اول 

 

پزشکی ه علوم دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

 اصول فنون هوشبری

 

کارشناسی 

 هوشبری

 96نیمسال دوم

 

علوم پزشکی  دانشکده

 نیشابور
 بالینی آموزش

 اصول فنون پرستاری

 

کارشناسی 

 پرستاری

 96نیمسال دوم

 

علوم پزشکی  دانشکده

 نیشابور
 بالینی آموزش

پرستاری بزرگساالن 

 2سالمندان 

کارشناسی 

 پرستاری

 96نیمسال دوم

 

ه علوم پزشکی دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

پرستاری مشکالت 

 شایع در ایران

 

کارشناسی 

 پرستاری

 96نیمسال دوم

 

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش

سرطان و شیمی 

 درمانی

کارشناسی 

 پرستاری

 96نیمسال دوم

 

ه علوم پزشکی دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

بزرگساالن  پرستاری

 3سالمندان

 

کارشناسی 

 پرستاری
 97نیمسال اول 

ه علوم پزشکی دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

اصول و  یکارآموز

 و نشانه شناسیفنون 

 

کاردانی فوریت 

 پزشکی
 97 اول نیمسال

 تئوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
پرستاری بزرگساالن 

 (ارتوپدی) 1سالمندان
 کارشناسی پرستاری

نیمسال دوم 

1399-1۴00 

 تئوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
پرستاری بزرگساالن 

 (ارتوپدی) 1سالمندان
 کارشناسی پرستاری

نیمسال اول 

1۴00-1۴01 

 عملی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
اصول و مهارت های 

 پرستاری
 کارشناسی پرستاری

نیمسال اول 

1۴00-1۴01 

 عملی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شرح حال و معاینه 

 1فیزیکی 
 پزشکی

نیمسال اول 

1۴00-1۴01 

 عملی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
پرستاری بزرگساالن 

 (ارتوپدی )1سالمندان
 کارشناسی پرستاری

 دومنیمسال 

1۴00-1۴01 

 2تروما  عملی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کاردانی فوریت های 

 پزشکی

 دومنیمسال 

1۴00-1۴01 

 عملی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ریوی احیای قلبی 

 پیشرفته

کارشناسی ارشد داخلی 

 جراحی و ویژه

 دومنیمسال 

1۴00-1۴01 



5 
 

ه علوم پزشکی دانشکد

 نیشابور
 بالینی آموزش

کارآموزی 

 فارماکولوژی بالینی

 

کارشناسی 

 پرستاری
 97 اول نیمسال

 پزشکی علوم دانشکده

 نیشابور
 پرستاری فنون اصول بالینی آموزش

 کارشناسی

 پرستاری
 97نیمسال دوم

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش

 بزرگساالن پرستاری

 2سالمندان

 کارشناسی

 پرستاری
 97دوم نیمسال

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینیفارماکولوزی  بالینی آموزش

کارشناس 

 پرستاری
 98نیمسال اول

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش 

پرستاری بزرگساالن 

 3سالمندان

کارشناسی 

 پرستاری
 98نیمسال اول

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش 

کارآموزی پرستاری 

 2بزرگساالن سالمندان

کارشناسی 

 پرستاری

-98 نیمسال دوم

99 

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش 

اصول و  کارآموزی

 فنون پرستاری

کارشناسی 

 پرستاری

-98 نیمسال دوم

99 

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش 

کارآموزی 

 فارماکولوژی بالینی

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیسمال اول 

1۴00 

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش 

کارآموزی اصول و 

 فنون پرستاری

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال اول 

1۴00 

دانشکده علوم پزشکی 

 نیشابور
 بالینی آموزش

کارآموزی پرستاری 

 بزرگساالن سالمندان

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال اول 

1۴00 

 بالینی آموزش  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارآموزی در عرصه 

پرستاری بزرگساالن 

 2سالمندان 

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال دوم 

1۴00 

 بالینی آموزش  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ی در عرصه کارآموز

 پرستاری بزرگساالن 

 3سالمندان 

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیسمال دوم 

1۴00 

 بالینی  آموزش  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارآموزی پرستاری 

بزرگساالن سالمندان 

 (971)ورودی  3

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال دوم 

1۴00 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
کارآموزی نشانه 

 شناسی

-99نیمسال دوم کارشناسی فوریت

1۴00 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کارآموزی اصول و 

 مهارت های پرستاری

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال دوم

1۴00 

 الینیب آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارآموزی پرستاری 

بزرگساالن سالمندان 

1 

کارشناسی 

 پرستاری

-99نیمسال اول 

1۴00 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

پرستاری از اختالالت 

و بیماری های مزمن 

 داخلی جراحی

کارشناسی ارشد 

پرستاری داخلی 

 جراحی

نیمسال اول 

1۴01-1۴00 
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 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اینترشیپی دانشجویان 

کارشناسی  8ترم 

پرستاری)ورودی 

962) 

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال اول 

1۴01-1۴00 

 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کارآموزی بزرگساالن 

 2سالمندان 

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال اول 

1۴01-1۴00 

 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اینترشیپی دانشجویان 

کارشناسی  8ترم 

)ورودی پرستاری

971) 

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کاراموزی در عرصه 

 (972پرستاری)

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه
کارآموزی اتاق عمل 

 در اورژانس

کارشناسی اتاق 

 عمل

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه
کارآموزی اصول و 

 مهارت های پرستاری

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه
کارآموزی 

 فارماکولوژی بالینی

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه

کارآموزی پرستاری 

بزرگساالن سالمندان 

1 

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه
کارآموزی پرستاری 

 2بزرگساالن سالمندان

کارشناسی 

 پرستاری

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه
پرستاری از اختالالت 

 حاد داخلی جراحی

کارشناسی ارشد 

پرستاری داخلی 

 جراحی

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم

 

 پرستاری اورژانس بالینی آموزش گناباد پزشکی علوم دانشگاه

کارشناسی ارشد 

 پرستاری اورژانس

نیمسال 

 1۴00-1۴01دوم
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 ت(سوابق اجرایی

 دانشکده علوم پزشکی نیشابور یندهای جشنواره مطهری درون دانشگاهیآداور فر .1

 عضو کارگروه پروپوزال های توسعه ای و طرح های نوآورانه آموزشی مرکز مطالعات دانشکده علوم پزشکی نیشابور .2

 آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابورمسئول واحد پژوهش درآموزش مرکز مطالعات و توسعه  .3

 96تحصیلی سال اول در نیمسال دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  حق التدریسمربی  .۴

 96مربی غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نیمسال دوم تحصیلی سال .5

 1۴00تا  1396تهعدات هییت علمی از بهمن ماه  .6

 ه علوم پزشکی نیشابوردانشکدبهمن  22آموزشی بیمارستان  کادر .7

 دانشکده علوم پزشکی نیشابورعضو کارگروه تهیه مطالب علمی  .8

 دانشکده علوم پزشکی نیشابورآسکی  آزمون ممتحنه هیات عضو .9

 دانشکده علوم پزشکی نیشابور پرستاریاستاد مشاور دانشجویان  .10

 تاکنون1۴00از فروردین دانشگاه علوم پزشکی گناباد هییت علمی پیمانی  .11

 گاه علوم پزشکی گنابادنشمامایی دا استاد مشاور دانشجویان .12

 علوم پزشکی گناباد عضو واحد هماهنگی دفاتر توسعه دانشگاه  .13

 گناباد علوم پزشکی هعضو واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگا .1۴

 گنابادعلوم پزشکی  ه آموزش علوم پزشکی دانشگا عضو واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه .15

 علوم پزشکی گناباد  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه عضو واحد توانمند سازی .16

 عضو کمیته تخصصی ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده پرستاری .17

 ویژه مراقبتهای دوره آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری  عضو کمیته خود ارزیابی .18

 

 ث( طرح های تحقیقاتی مصوب

 با اسانس شمعدانی معطر بر شدت درد دیسمنوره اولیهتاثیر رایحه درمانی استنشاقی  .1

های همودینامیک بیماران مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش چهره به چهره و الکترونیکی بر اضطراب و استرس و شاخص .2

 تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

 عمل آپاندکتومی ص های فیزیولوژیک و عوارض بعد ازاستشناقی با اسانس شمعدانی معطر بر شاختاثیر رایحه درمانی  .3

 ان مبتال به فشارخونتاثیر ماساژ فشاری بر اضطراب و شاخص های همودینامیک سامند .۴

   پرستاری دانشجویان در گرایی ای حرفه ارتقای بر نقش ایفای روش از استفاده با اخالقی هوش آموزش تاثیر ررسیب .5
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بررسی مقایسه ای توانمندی کسب شده با استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر صالحیت و سنتی در دانشجویان   .6

 1398بیمارستانهای آموزشی نیشابور در سال   پرستاری بخش انکولوژی

 ترک اعتیادتاثیر اسانس  شمعدانی بر درد و اضطراب  .7

از دیدگاه ستاران بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی و  بررسی عوامل موثر بر ترخیص با رضایت شخصی .8

 1398پژوهشی و درمانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال

 کاردیومیوپاتی فردریش آتاکسیا در یک خانواده .9

 اپیزیاتومی زخم بهبود و درد بر ختمی و خرفه پماد تاثیر مقایسه  .10

 

 ارائه شده در همایش ها ج(مقاالت

 سال عنوان همایش فعالیت عنوان

تاثیر صدای مادر بر درد  پس از عمل جراحی 

 تانسیلکتومی کودکان

  هنر و  سالمت ملی همایش سخنرانی

 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

1397 

اثر بخشی هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی 

در کاهش اضطراب کودکان بستری در 

 بیمارستان:مرور سیستماتیک

 هنر و  سالمت ملی همایش پوستر

 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

1397 

 اسانس با استنشاقی درمانی رایحه تاثیر

 اولیه دیسمنوره درد شدت بر معطر شمعدانی

 مکمل و گیاهان داروییملی طبهمایش  پوستر 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

1397 

ارنباط دریافت ریزمغذی ها و شاخص های تن 

 با حساسیت باال Cسنجی با پروتئین واکنشگر 

 در ساکنین خانه سالمندان

 دارویی گیاهان و مکمل طبملی  همایش پوستر

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

1397 

 اسانس با استنشاقی درمانی رایحه تاثیر

 اولیه دیسمنوره درد شدت بر معطر شمعدانی

 1398 ایران مامایی و زنان المللی بین کنگره پانزدهمین پوستر

Takotsubo cardiomyopathy 

associated with emotional 

distress: A case report. 

 1398 سومین کنگره ملی گزارش های موردی بالینی پوستر

گزارش یک مورد سارکوم پلی مورفیک 

 نامتمایز  بطن راست

 1398 ملی گزارشهای موردی بالینیسومین کنگره  پوستر

 1398 پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی   ثبت مثاله در سیویلیکا
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 ه های تخصصیاخ(شرکت در کارگ

 

 زمان عنوان کارگاه موسسه برگزار کننده محل برگزاری

احیا قلبی ریوی پایه و  EDC گناباددانشگاه علوم پزشکی 

 پیشرفته

30/2/95 

تجزیه و تحلیل داده های  معاونت پژوهشی ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 آماری

26/11/96 

 10/11/96 مرور سیستماتیک معاونت پژوهشی ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 28/10/96 پژوهش در آموزش EDC ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 21/10/96 آموزش در پژوهش EDC ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 5/11/96 انتشار اثار پژوهشیدراخالق  EDC ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

چگونه طرح تحقیقاتی  EDC ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 بنویسیم؟توسعه آموزشی 

2۴/۴/97 

شیوه توجیهی آیین نامه و  EDC دانشکده علوم پزشکی نیشابور

نامه ارتقاء اعضای هیئت 

 علمی

27/03/97 

 22/1/97 انتشار مقاالت علمی معاونت پژوهشی ه علوم پزشکی نیشابوردانشکد

 13/6/97 استدالل بالینی EDC نیشابور پزشکی علوم دانشکده

 1۴/6/97 آموزش مبتنی بر شواهد EDC نیشابور پزشکی علوم دانشکده

 6/11/96 تحقیق کیفی EDC علوم پزشکی نیشابور دانشکده

 16/10/97و  15/10/97 فن بیان و سخنوری EDC نیشابور پزشکی علومدانشکده 

 تحقیقاتی طرح چگونه EDC علوم پزشکی نیشابوردانشکده 

 بنویسیم آموزش توسعه

2۴/۴/97 

 طرح تدوین های مهارت EDC علوم پزشکی نیشابوردانشکده 

 درس

25/6/97 

 آموزش در پروفشنالیسم EDC نیشابور پزشکی علومدانشکده 

 پزشکی

10/8/97 

 های پژوهش در اخالق معاونت پژوهشی علوم پزشکی نیشابوردانشکده 

 بالینی

6/10/97 
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 نحوه و نگارش طراحی، EDC نیشابور پزشکی علومدانشکده 

 آموزشی فرآیندهای مدیریت

 مطهری شهید جشنواره

26/7/97 

آشنایی با مفاهیم دانشگاه  EDC دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 های نسل سوم

2/11/97 

 ۴/11/97-19/07/97 فلوشیپ پژوهش کاربردی EDC دانشکده علوم پزشکی نیشابور

ارزیابی دانشجویان با تاکید  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 DOPS & mini-cexبر 

۴/8/1۴00 

 22/3/1۴01 پزشکیآینده نگاری در علوم  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آموزش آشنایی با قوانین  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 استاد مشاور

17/3/1۴01 

 9/3/1۴01 مدیریت کیفیت آموزش EDC دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارآفرینی:تجربه گروه  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مهندسی بهداشت حرفه ای 

 و ایمنی کار

11/12/1۴00 

قوانین آموزشی و ارتقا  EDC علوم پزشکی گناباددانشگاه 

 اعضای هیات علمی

7/10/1۴00 

 2۴/6/1۴00 سخنرانی ساختارمند EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

یادگیری مبتنی بر حل  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 مساله

9/9/1۴00 

قوانین آموزشی و ارتقا  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 هیات علمیاعضای 

28/11/1۴00 

وظایف و نقش های  EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آکادمیک اعضای هییت 

 علمی علوم پزشکی

2۴/2/1۴01 

 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی به عنوان مدرس

 گروه هدف عنوان کارگاه محل برگزاری

کارگاه کنترل عالئم  دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 حیاتی 

 بهداشت عمومیدانشجویان گروه 

کارگاه احیای قلبی ریوی  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 پیشرفته

دانشجویان کارشناسی ارشد 

 پرستاری داخلی جراحی

کارگاه آشنایی با تجهیزات  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ترالی اورژانس

 دانشجویان علوم پزشکی

 



12 
 

 افتخارات تحصیلی (د

 93ورودی  داخلی چراحی رشته پرستاریدوران کارشناسی ارشد  در کسب رتبه دوم تحصیلی

 اجتماعی: -سوابق فرهنگی

  93رتبه دوم تحصیلی در دوران کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری ورودی 

 دانشگاه علوم پزشکی نیشایور عضو بسیج اساتید 

 احکامو عترت رشته ابقه قرآن رتبه  سوم در مس  

 فرهنگی امتیاز دو کسب و عترت و قران جشنواره کتبی بخش چهارمین و بیست در شرکت 

 فرهنگی امتیاز ۴ کسب و عترت و قران جشنواره سومین و بیست در احکام کتبی بخش در سوم رتبه کسب 

 یآنشرکت در کارگاه تفسیر قرآن و سبک زندگی قر 

  کارگاه مهارتهای زندگیدرشرکت 

 شرکت در کالس حفظ سوره یاسین 

 هم اندیشی اساتید با عنوان اخالق در پژوهش و انتشار شرکت در کارگاه 

  در بیست و پنجمین جشنواره قران وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشورشرکت 

  تاکنون 1۴00عضویت در بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 

  شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه 

 ست هم اندیشی اساتید با عنوان تربیت جنسی فرزندانشرکت در نش 

  شرکت در هفتمین  نشست قران، عترت و سالمت با عنوان آشنایی با مفاهیم نهج البالغه 

 شرکت در هشتمین نشست قران، عترت و سالمت با عنوان جایگاه نماز در ارتقا سالمت معنوی جامعه پزشکی 

 طرح کلی  اندیشه اسالمی در قرآن استاد سید علی حسینی خامنه ای  شرکت در نشست های سلسله جلسات  

 شرکت در دوره طرح ضیافت اندیشه استادان 

 شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با عنوان انتخابات و حضور حداکثری 

 شرکت در بیست و ششمین جشنواره قرانی هدهد وزارت بهداشت 

 

 


