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  پژوهشی :فعالیتهاي 
 : تحقیقات پایان یافته مصوب شوراي پژوهشی  

مرحله   عنوان  ردیف
  اجرایی

  رتبه مجري

  نفر اول  اتمام یافته  بررسی تاثیرلمس بر وزن گیري نوزادان نارس  1
  

بهمـن   22بررسی میزان شیوع عفونت هـاي بیمارسـتانی بیمارسـتان      2
  1385سال گناباد در 

  نفر اول  اتمام یافته
  

بررسی رضایتمندي بیماران بسـتري از خـدمات پرسـتاري و درمـانی       3
  1385بیمارستانهاي شهر گناباد در سال 

  نفر اول  اتمام یافته
  

  سومنفر  اتمام یافته  مفهوم بستري شدن در اطفال  4
  



٢ 

مقایسه اثر بخشی پکیج آموزشی بـر عملکـرد شـیردهی مـادران در       5
  بهمن گناباد و منزل 22رستان بیما

  دومنفر   اتمام یافته
  

بهمـن گنابـاد    22بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان   6
  در مورد دستورالعمل راهنماي ایمنی تزریقات

  دومنفر   اتمام یافته
  

ــران     7 ــما در دخت ــه توکسوپالس ــودگی ب ــدمیولوژیکی آل ــی اپی بررس
  دبیرستانی شهرستان گناباد

  چهارمنفر   تمام یافتها

بررسی آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار و   8
  1389بهمن گناباد  22رعایت آن در بیمارستان 

  دومنفر  اتمام یافته

بـا وضـعیت    بررسی تاثیر ماساژ بر پیشگیري از یرقان  نـوزادان نـارس    9
  پایدار

  نفردوم  اتمام یافته

و کـورتیزول بزاقـی در    Aید بر غلظت ایمونوگلـوبین  تاثیر تمرین شد  10
  شناگران

  نفردوم  اتمام یافته
  نفره ) 3( 

کم توانی ذهنی و برخی عوامل مرتبط در کودکـان و نوجوانـان سـاکن      12
  شاهدي -گناباد:یک مطالعه مورد 

در حال 
  انجام

  نفر اول
  نفره ) 2( 

  
  
  

  هشی:مقاالت پژوهشی چاپ شده در مجالت علمی، پژو  

  
ردی
  ف

رتبه   نام مجله  عنوان مقاله
  مجله

محل 
  چاپ

  رتبه مجري  شماره چاپ

1  Effect of 
dexamethasone on 
incidence of 
headache after 
spinal anesthesia 
in sesarian section 

Saudi 
Med J 

ISI عربستا
  ن

Vol33(no 1)2012  نفر
نفره3دوم(

(  

2  Nucturnal 
Enuresis and its 
impact on Growth 

    

Iranian J 
of 

Pediatric  

ISI   ع/پ
  تهران

Vol 18(no 2) Jun 
2008  

  دومنفر
  نفره ) 3( 

3  The Effect of 
Massage on 

Serum Bilirubin 
Levels in Term 

Neonates Affected 
with 

Hyperbilirubinem

NAUTILU
S  ISI    Vol:128; Issue 

1(No:1) 
February 2014: 

36-41  

 ندهنویس
  مسئول

  نفره ) 5(



٣ 

ia 
  

4  The concept of 
hospitalization of 
children from the 
view point of 
parents and 

children  

Iranian J 
of 

Pediatric  

ISI   ع/پ
  تهران

Vol 21(no 2) Jun 
2011  

  دوم نفر
  نفره )4( 

5  The effects of 
topical heat 
therapy on chest 
pain in patients 
with acute 
coronary 
syndrome: a 
randomized 
double blind 
placebo controlled 
clinical trial   

Journal 
of clinical 
nursing 

ISI   2014 
Doi: 

10.1111/jocn.125
97 

  نفر سوم 
  نفره) 4(

6  Comparison of 
EMLA cream 
with rattles on 
reducing 
immunization 
pain in four 
months infants 

Journal 
of 

pakistan 
medical 

associatio
n 

ISI   Accepted نفر اول  
  نفره)5(

7  The effect of 
chang in body 
condition on 
blood pressure of 
the patients who 
suffer from acute 
myocardial 
infarction 
hospitalized 
inCCU 

Iran J 
Crit care 

nurse  

   Vol 6(no1) 2013 نفر سوم  
  نفره) 4(

8  Comparison of 
parenting style in 
mothers of 
children with and 

without 
stuttering: a case 

control study  

Journal 
of 

research 
& health  

علمی 
پژوهش

  ي

  Vol 4 No 12014  نویسنده
  مسئول



۴ 

بررســی تــاثیرلمس بــر   9
وزن گیـــري نـــوزادان 

  نارس

علمی   افق دانش
پژوهش

  ي

ع/پ 
  گناباد

 4شماره  11دوره 
  1384زمستان 

  نفراول
  نفره ) 4(

  
  
  

بررسی کفایت دیالیز و   10
ارتباط آن با نوع صافی 
در بیماران همودیالیزي 

مراجعه کننده به 
بهمن  22بیمارستان 

   گناباد

علمی   افق دانش
پژوهش

  ي

ع/پ 
  گناباد

 2شماره  14دور
  1387تابستان 

  سومنفر
  نفره ) 5(

  
  
  

ثرات فیزیولوژیک ا  11
ماساژ با تکنیک فیلد بر 
 نوزادان نارس

فصلنامه 
علمی 
پژوهشی 
دانشکده 
علوم 
پزشکی 
   سبزوار

علمی 
پژوهش
 ي

ع/پ 
  سبزوار

پائیز  3شماره  13دوره 
1385  

نفراول 
  نفره3

  
  

شیوع سوء تغذیه در   12
کودکان اول دبستان 

 شهر گناباد

فصلنامه افق 
 دانش

علمی 
پژوهش
 ي

ع/پ 
  گناباد

بهار  1شماره  13وره د
1386  

نفر اول ( 
  نفره) 4

تاثیر محیط آموزشی و   13
عوامل مرتبط بر 

عملکرد شیردهی 
    مادران

علمی  افق دانش
پژوهش
 ي

ع/پ 
  گناباد

بهار  1شماره  16دوره 
1389  

(  دومنفر 
  نفره) 3

آگاهی بیماران و   14
کارکنان گروه پزشکی 

از منشور حقوق بیمار و 
رعایت آن در 

بهمن  22بیمارستان 
1389گناباد   

علمی  افق دانش
پژوهش
 ي

ع/پ 
  گناباد

بهار  1شماره  17دوره 
1390  

نفر دوم ( 
  نفره) 5

نفر دوم ( بهار  3شماره  17دوره ع/پ علمی  افق دانشبررسی شیوع دردهاي   15



۵ 

ستون فقرات و ارتباط 
آن با برخی از عوامل 

تاثیر گذار در پرستاران 
بیمارستان هاي شهر 

 گناباد

پژوهش
 ي

  نفره ) 5  1390  گناباد

سرو اپیدمیولوژي   16
توکسوپالسموز در 

دختران دبیرستان هاي 
 گناباد

مجله 
دانشگاه 

علوم 
  پزشکی قم

علمی 
پژوهش
 ي

پائیز  3شماره  5دوره   
1390  

 8(  4نفر 
  نفره )

ارتباط میزان   17
هموگلوبین و 

هماتوکریت خون بند 
ناف نوزادان ترم با روش 

مانزای  

مجله 
دانشکده 
پزشکی 
  اصفهان 

علمی 
پژوهش
  ي

دانشکد
ه 

 پزشکی
  اصفهان

 163شماره  29سال 
  32هفته 

 90دي ماه 

نویسنده 
 5مسئول (
  نفره)

سن یائسگی طبیعی و   18
شیوع عوارض زودرس 

ناشی از آن در زنان 
 شهرستان گناباد

علمی  افق دانش
پژوهش
 ي

ع/پ 
  گناباد

سال  4شماره  17دوره 
1390 

نده نویس
 7مسئول (
  نفره)

شب ادراري و عوامل   19
مرتبط با آن در کودکان 

 دبستانی شهر گناباد 

علمی  افق دانش
پژوهش
 ي

ع/پ 
  گناباد

 2شماره  18دوره 
  1391تابستان 

نویسنده 
 4مسئول (
  نفره)

 يسبک ها یسهمقا  20
 ینوالد يفرزندپرور

کودکان سالم و مبتال به 
لکنت زبان در 

اد و گناب يشهرستان ها
در سال  یدریهتربت ح

90 

پژوهش و 
  سالمت

علمی 
پژوهش
  ي

ع/پ 
  گناباد

   4شماره  3دوره 
 1392سال

نویسنده 
  مسئول

  نفره) 5(

تاثیر تمرین شدید بر   21
غلظت    ایمونوگلوبین 
A و کورتیزول بزاقی در  

 شناگران

علمی   افق دانش
پژوهش
  ي

ع/پ 
  گناباد

 4شماره  18دوره 
 1391زمستان 

نویسنده 
(شش  4

  نفره)
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تاثیر گرما درمانی بر  22
شاخص هاي 

فیزیولوژیک بیماران 
مبتال به سندرم حاد 

کرونري: یک کارآزمایی 
بالینی شاهد دار 

 تصادفی

مجله علمی 
پژوهشی 
پرستاري 

مراقبت هاي 
 ویژه

علمی 
پژوهش

 ي

ع/پ 
 بقیه اهللا

Accepted نفر سوم 
نفره)4(  

تاثیر ماساژ بر وزن   23
وزادان گیري و یرقان ن

ترم مبتال به هیپربیلی 
 روبینمی

مجله 
دانشکده 
پزشکی 
 اصفهان

علمی 
پژوهش

 ي

دانشکد
ه 

پزشکی 
 اصفهان

سال سی ام شماره 
هفته اول خرداد  183

91ماه   

نویسنده 
 اول

تاثیر تکنیک آرام  24
سازي پیشرونده 

عضالنی بر خستگی 
بیماران تحت درمان با 

 همودیالیز

مجله 
مراقبت هاي 

ه پیشگیران
در پرستاري 

 و مامایی

علمی 
پژوهش

 ي

ع/پ 
 زنجان

، سال 2، شماره 3دوره 
1392 

نویسنده 
 اول

   
 
 
 
 
 
 
 
 

استاد راهنما و استاد مشاور طرح هاي پژوهشی دانشجویی کارشناسی ارشد: 
                                           

  رتبه مجري  عنوان  ردیف
روي تیغه الرنگوسـکوپ   %10مقایسه اثر اسپري لیدوکایین   1

با لیدو کایین داخلی وریدي بر پاسخ هاي قلبی عروقی بـه  
الرنگوسکوپی و لولـه گـذاري داخـل تراشـه در بیمـاران      

  جراحی الکتیو

  مشاور
  

تاثیر مالقات منظم خانواده بر شاخص هاي فیزیولوژیـک و    2
سیر بهبودي در بیماران سکته مغـزي غیـر ونتیلـه بخـش     

  مراقبتهاي ویژه  

  راهنما
  

  راهنماتاثیر تکنیک ارام سازي پیشرونده عضـالنی بـر خسـتگی      3



٧ 

    بیماران تحت درمان با همودیالیز  
گرما درمانی موضعی بر درد و عملکرد قلبی و عروقی  رتاثی  4

  بیماران مبتال به سندروم حاد کرونري
  مشاور

  
دن بر شاخص هاي فیزیولوژیک و نوار قلـب  قرار گیري باثر   5

  CCUران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستري در بیما
  مشاور

  
تاثیر حرکات توام ایزوتونیک ایزومتریک حین همودیـالیز    6

بر کفایت دیالیز و فشار خون بیمـاران مبـتال بـه نارسـایی     
  مزمن کلیه  

  راهنما
  

مقایسه تاثیر آموزش حضـوري بـه روش حـل مسـاله بـا        7
ن گلیکوزیلـه بیمـاران   آموزش مجازي بر میزان هموگلـوبی 
  1392دیابتی تیپ دو در شهر گناباد سال 

  مشاور

تاثیر طب فشاري گوش بر عالئم بالینی بیمـاران مبـتال بـه      8
  آپاندیسیت قبل از آپاندکتومی  

  مشاور

مقایسه شاخص هاي همودینامیک در بیمـاران معتـاد بـه      9
مواد مخدر تحت لوله گذاري داخل تراشه متعاقب دریافـت  

  داروي کلونیدین و فنتانیل پیش

  مشاور

مقایسه سطح قند و درد احساس شده بیماران دیـابتی در    10
  پایش قند خون مویرگی از نوك انگشت و ساق پا

  مشاور

تاثیر تجسم هـدایت شـده بـر اضـطراب و شـاخص هـاي         11
فیزیولوژیک بیماران مبتال به سکته مغزي بستري در بخش 

بهمـن شـهر    22مارسـتان  مراقبت هاي ویـژه قلبـی در بی  
  گناباد

  مشاور

تاثیر رفلکسولوژي کف پا بر احتباس ادراري پس از اعمـال    12
  جراحی  

  مشاور

تاثیر تنفس ریتمیک بر درد قفسه سـینه و شـاخص هـاي      13
قلبی تنفسی بیماران سندرم حاد کرونري بستري در سـی  

  سی یو

  مشاور
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 ه در کنگره ها و همایشهاي علمیمقاالت پژوهشی ارائه شد: 
  

محل   نام همایش  نوع ارائه  عنوان مقاله  ردیف
  برگزاري

رتبه   تاریخ
  مجري

1  seroepidemiological 
study of toxoplasmosis 
among high school 

girls in gonabad  

هفتمین همایش   سخنرانی
کشوري پرستاري 

  کودکان

ع / پ 
  تهران

1388    

2  Nucturnal Enuresis 
and its impact on 

Growth  

بیستمین همایش بین   سخنرانی 

المللی بیماریهاي 

  کودکان

  

ع / پ 
  تهران

1387    

بررسی شیوع سوء تغذیـه در    3
ــهر  ــتان ش ــان اول دبس کودک

  گناباد

بیستمین همایش بین   سخنرانی
المللی بیماریهاي 

  کودکان

ع / پ 
  تهران

1387    

ــر وزن    4 ــاثیرلمس ب ــی ت بررس
  ادان نارسگیري نوز

بیستمین همایش بین   سخنرانی 
المللی بیماریهاي 

  کودکان

ع / پ 
  تهران

1387    

تاثیر ماساژ مادر بر وزن گیري   5
و یرقان نوزادان مبتال به ایکتر 

  فیزیولوژیک

چهارمین همایش   سخنرانی
دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع / پ 
  بیرجند

1387    



٩ 

ــی    6 ــودگی میکروب ــی آل بررس
مخـــازن مرطـــوب کننـــده 

بهمـن   22اکسیژن بیمارستان 
  گناباد

چهارمین همایش   سخنرانی
دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع / پ 
  بیرجند

1387    

ــرش و    7 ــاهی ، نگ ــی آگ بررس
عملکرد کارکنـان بیمارسـتان   

ــورد    22 ــاد در م ــن گناب بهم
ــاي  ــت ه ــتورالعمل مراقب دس
مدیریت شده آنتـی بیوتیـک   

  پروفیالکسی

چهارمین همایش   سخنرانی
دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع / پ 
  بیرجند

1387    

بررسی مقایسه اي اثربخشـی    8
بسته آموزشـی بـر عملکـرد    
شـــــیردهی مـــــادران در 
ــزل در  بیمارســـتان بـــا منـ

  شهرستان گناباد در سال

کنگره سراسري   سخنرانی
  تغذیه

  1387    

بررسی میزان رشد جسـمی و    9
ــاط  ــب ادراري  ارتب ــا ش آن ب

ــهر  ــتان ش ــان اول دبس کودک
  گناباد

همایش دانشگاه علوم   سخنرانی
  پزشکی جندي شاپور 

    1388  اهواز

بررســـی کیفیـــت زنـــدگی   10
ــاي  ــنان ه ــتاران بیمارس پرس

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همایش دانشگاه علوم   سخنرانی
  پزشکی جندي شاپور 

    1388  اهواز

بررسی شیوع اخـتالالت کـم     11
شنوائی دانش آموزان مـدارس  

  ابتدائی گناباد

دهمین کنگره   سخنرانی
پژوهشی دانشجویان 

  علوم پزشکی ایران

ع /پ 
  ایران

1388    

ــتالالت    12 ــدت واخ ــی ح بررس
بینائی دانش آمـوزان مـدارس   

  ابتدائی گناباد

دهمین کنگره   سخنرانی
پژوهشی دانشجویان 

  علوم پزشکی ایران

 ع /پ
  ایران

1388    

ــالیز در     13 ــت دی ــی کفای بررس
بیماران همودیـالیزي مراجعـه   

بهمن  22کننده به بیمارستان 
  گناباد

کنگره سراسري   پوستر
پرستاري پیوند کلیه 

  و دیالیز

ع /پ 
  مشهد

1387    
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بررسی تاثیر ماساژ بـر عالئـم     14
  فیزیولوژیک نوزادان نارس

جشنواره علمی   پوستر
  تحقیقاتی سرور

ع /پ 
  شهدم

    

بررسی میزان آگاهی از احکام   15
نماز در دوران نفاس در بـانوان  
بستري بخش زنان بیمارستان 

  بهمن گناباد 22

همایش ملی نماز و   پوستر
  سالمت

ع /پ 
  ابادنگ

    

ــددکاري   16 ــاي م ــی نیازه بررس
ــه   ــاران مراجع ــاعی بیم اجتم

بهمن  22کننده به بیمارستان 
  گناباد

همایش مددکاري   پوستر
  اعی ایراناجتم

آزاد 
اسالمی 
واحد 
  گناباد

    

ارتبــاط میــزان هموگلــوبین و   17
هماتوکریـت خـون بنـد نــاف    

  نوزادان ترم با روش زایمان

ششمین همایش   پوستر
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

بررسی  میزان آگاهی، رعایت،   18
ــار در   ــان انتظ ــایت و زم رض

ح پزشـک  سیستم ارجاع طـر 
  خانواده در شهرستان گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

اثرات فیزیولوژیک ماسـاژ بـر     19
  نوزادان نارس

 پوستر
  برتر

ششمین همایش 
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

ــاران ا   20 ــایت بیم ــی رض ز بررس
خدمات پرسـتاري و درمـانی   
بیمارســتان هــاي شهرســتان 

  گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

بررسی تاثیر آموزش چهره به   21
ــ ــره ب ــطراب چه ــزان اض ر می

بسـتري در   همراهیان بیماران
بخش سی سی یو بیمارسـتان  

  هاي امام رض و قائم مشهد

ششمین همایش   ترپوس
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

    1389ع /پ ششمین همایش   پوستربررسی میـزان مراجعـه زنـان      22
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براي آزمایش پاپ اسـمیر بـر   
اساس مدل اعتقاد بهداشـتی  

  در شهر گناتباتد

سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

  دگنابا

ردهاي سـتون  بررسی شیوع د  23
فقرات و ارتباط آن با برخی از 
عوامل  مـرتبط در پرسـتاران   

  بیمارستان هاي شهر گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

ــان    24 ــاران و کارکن ــاهی بیم آگ
گروه پزشکی از منشور حقوق 
ــت آن در   ــار و رعایــ بیمــ

  گنابادبهمن  22بیمارستان 

ششمین همایش   پوستر
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

فراوانی شب ادراري و عوامـل    25
ــان    ــا آن در کودک ــرتبط ب م

  دبستانی شهر گناباد

ششمین همایش   سخنرانی
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

بررســی موانــع و علــل عــدم   26
مصـــرف آهـــن و ویتـــامین 
تکمیلی در شیرخواران شـهر  
گناباد بر اساس مـدل اعتقـاد   

  بهداشتی  

ششمین همایش   سخنرانی
سالیانه دانشجویان  
علوم پزشکی شرق 

  کشور

ع /پ 
  دگنابا

1389    

بررسی چگونگی شروع تغذیه   27
تکمیلی و ارتبـاط آن بـا وزن   

  گیري شیرخواران ترم  

سیزدهمین کنگره   پوستر
سالیانه  پژوهشی

دانشجویان علوم 
  پزشکی کشور

ع/پ 
  بابل

1391    
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  کارشناسی استاد راهنما و استاد مشاور طرح هاي پژوهشی دانشجویی: 
                                           

مرحله   عنوان  ردیف
  اجرایی

  رتبه مجري

ـ    1 ب ادراري کودکـان اول  بررسی میزان رشد جسمی و ارتباط آن بـا ش
  1385دبستان شهر گناباد 

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما
  

اتمام   بررسی حدت و اختالالت بینائی دانش آموزان مدارس ابتدائی گناباد  2
  یافته

  استاد راهنما
  

اتمام   شیوع اختالالت کم شنوائی دانش آموزان مدارس ابتدائی گناباد  3
  یافته

  استاد راهنما
  

اتمام   س بروزن گیري و یرقان نوزادان مبتلی به یرقان فیزیولوژیکتاثیر لم  4
  یافته

  استاد راهنما
  

بهمن گنابـاد   22بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان   5
در مورد دستورالعمل مراقبـت هـاي مـدیریت شـده آنتـی بیوتیـک       

  پروفیالکسی

اتمام 
  یافته

   استاد راهنما

بی مخازن مرطوب کننده اکسـیژن بیمارسـتان   بررسی آلودگی میکرو  6
  1386بهمن گناباد  22

اتمام 
  یافته

   استاد راهنما

بررسی دانش و نگرش پرستار ان در مورد تسکین درد در بیمارسـتان    7
  هاي دانشگاه علوم پزشکی

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما

بررسی کیفیت زنـدگی پرسـتاران بیمارسـنان هـاي دانشـگاه علـوم         8
  گناباد پزشکی

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما

بررسی فراوانی شـب ادراري و عوامـل مـرتبط بـا آن در کودکسـتان        9
  1389دبستانی شهر گناباد در سال 

در حال 
  انجام

  استاد مشاور

ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نـوزادان تـرم بـا      10
  روش زایمان

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما
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رسی چگونگی شروع تغذیـه تکمیلـی و ارتبـاط آن بـا وزن گیـري      بر  11
شیرخواران ترم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمـانی شهرسـتان   

  1389گناباد 

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما

سن یائسگی طبیعی و شـیوع عـوارض زودرس ناشـی از آن در زنـان       12
  شهرستان گناباد

اتمام 
  یافته

  مشاوراستاد 

دانش و نگرش پرستاران در مورد تسـکین درد در بیمارسـتان   بررسی   13
  1386هاي دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

اتمام 
  یافته

  استاد مشاور

بررســی موانــع و علــل عــدم مصــرف آهــن و ویتــامین تکمیلــی در   14
  شیرخواران شهر گناباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

اتمام 
  یافته

  استاد راهنما

راجعه زنان براي آزمایش پاپ اسمیر بـر اسـاس مـدل    بررسی میزان م  15
  اعتقاد بهداشتی در شهر ستان گناباد

اتمام 
  یافته

  استاد مشاور

بررسی تاثیر آموزش چهره به چهـره بـر میـزان اضـطراب همراهیـان        16
بیمارانت بستري در بخش سی سی یو بیمارستان هاي امام رض و قـائم  

  مشهد

اتمام 
  یافته

  استاد مشاور

بررسی  میزان آگاهی، رعایت، رضایت و زمان انتظار در سیستم ارجاع   17
  طرح پزشک خانواده در شهرستان گناباد

اتمام 
  یافته

  استاد مشاور

مقایسه تاثیر کرم امال با جغجغه بر کاهش درد ناشی از واکسیناسـیون    18
  در شیرخواران چهارماهه

اتمام 
  یافته

  راهنما

زپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحـی  مقایسه اثر زعفران و دیا  19
  91-1390هرنیورافی در شهرستان گناباد در سال 

اتمام 
  یافته 

  مشاور

مقایسه سبک هاي فرزندپروري والدین کودکان سالم و مبتال به لکنـت    20
  90زبان در شهرستان هاي گناباد و تربت حیدریه در سال 

اتمام 
  یافته

  مشاور

از بدو تولد تـا  پوشش مراکز بهداشتی درمانی  روند رشد کودکان تحت  21
  90-89ماهگی سال  24

اتمام 
  یافته

  مشاور

  

 : تقدیر نامه ها  
  تاریخ  شماره   صادر کننده  موضوع  ردیف

ــه   1 کســـب رتبـــه اول کمیتـ
تحقیقات دانشـجویی در بـین   

  کشور 3دانشگاه هاي تیپ 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
معاون آموزشـی پژوهشـی   و 

  لوم پزشکی گناباددانشگاه ع

35505/123/
90  

28/9/1390  

  3/3/85  2052  فرماندار محترم شهرستان    بمناسبت روز پرستار  2
  7/10/1389/س/50094  سرپرست دانشگاهتقدیر ریاست محترم دانشگاه   3
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بمناســبت ششــمین همــایش 
دانشجویان دانشگاههاي علوم 

  پزشکی شرق کشور

1389  

ــت    4 ــوان سرپرس ــت بعن فعالی
  تحقیقات  کمیته 

معاون آموزشـی پژوهشـی    
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

/123/آ/52704
89  

29/10/1389  

بمناسبت ارزشیابی بیمارستان   5
بعنـوان درجــه یــک در ســال  

1387  

 22مدیر عامـل بیمارسـتان   
  بهمن گناباد

  19/4/1387  ب/2585/2

فعالیت در جهت ارتقاء سـطح    6
ــانی و   ــدمات درم ــت خ کیفی

بهمـن   22ان هتلینگ بیمارست
  1385گناباد در سال 

سرپرســت دانشــکده علــوم 
  پزشکی گناباد

15794/123  12/9/1385  

ــدیل   7 ــت تبـ تـــالش در جهـ
بیمارستان هاي دانشگاه علوم 
ــز   ــه مراک ــاد ب ــکی گناب پزش

  آموزشی درمانی  

ــوم  ــگاه عل ــت دانش سرپرس
  1388پزشکی گناباد 

  5/2/1388  123/س/1274

تالش در جهت ارتقاء فعالیـت    8
اي پژوهشی کمیته تحقیقات ه

  دانشجویی

      معاون تحقیقات و فناوري  

تالش در جهت ارتقاء کیفیت و   9
بهبود نتایج خـدمات درمـانی   

ــتان  ــرداد در  15بیمارسـ خـ
  1388ارزشیابی سال 

  7/8/1388  1553/15/123  رئیس بیمارستان

سرپرست دانشگاه و معـاون    هفته معلم   10
  آموزشی پژوهشی دانشگاه

  12/2/1388  123/آ/835

تالش مستمر در کمیتـه هـاي     11
  متعدد بیمارستانی  

 22مدیر عامـل بیمارسـتان   
  بهمن گناباد

  18/7/1387  /ب4640/2

ارتقاء کیفیت و بهبـود نتـایج     12
  1387خدمات درمانی در سال 

سرپرســت دانشــکده علــوم 
  پزشکی گناباد

  19/1/1387  123/س/540

تالش در جهت اجـراي طـرح     13
  غذیه با شیر مادر  ترویج ت

سرپرســت دانشــکده علــوم 
  پزشکی گناباد
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 : سوابق و تجربیات اجرایی آموزشی و پژوهشی  
  

 سال   4: قبل از هیئت علمیتدریس در دانشگاه 
 سال 5تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد قبل از هیئت علمی: 

 ترم  3تدریس در آموزشگاه سماءگناباد قبل از هیئت علمی: 
 تدریس در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قبل از هیئت علمی : یک سال

 1387تدریس در دانشگاه علوم پزشکی گناباد بعنوان مربی عضو هیئت علمی : از سال 
رئیس شوراي راهبردي شبکه همکار کمیته هاي تحقیقات دانشجویی منطقه شرق ابالغ شماره 

  2/5/1389ص مورخه  89 /س/ پ625و  3/5/1389مورخه  89/آ/15121
مورخه  17062/89ابالغ  1389در سال ششمین همایش سالیانه دانشجویان شرق کشور   دبیر اجرایی

7/9/1389 
عضو کمیته علمی ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ابالغ شماره 

 7/9/1389مورخه  17106/89
ابالغ شماره  1389در سال انه دانشجویان شرق کشور  همایش سالی شوراي سیاست گذاريعضو 

17106/89/7/9/1389 
ابالغ شماره  1385 - 86پژوهشگر برتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

 16/11/1386/آ مورخه 7530/123
  1386 - 87پژوهشگر برتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

 1390پژوهشی تشویقی در سال  دریافت پایه
 1/10/1387مورخه  123/س/14881دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره  HSRعضو شوراي 

 17/5/1386مورخه  7977/123عضو شوراي پیشنهادات دانشکده علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره 
 123/آ/6580غ شماره عضو کمیته بودجه بندي طرح هاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابال

 1/10/1388مورخه 
عضو گروه تخصصی ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 7/2/1388مورخه  123/آپ/2386گنابادابالغ شماره 
عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 123/س/15186اره ابالغ شم
 21/10/1387مورخه  

عضو گروه علمی ارتقاء سالمت کودکان و نوجوانان مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت 
 27/11/1387/ت مورخه 365دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره 
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اباد ابالغ شماره عضویت در کمیته دانشگاهی کنترل عفونت هاي بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گن
  3/12/1387مورخه  123/س/17810

 123/س/11242عضویت در کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره 
  16/8/1388مورخه 

مورخه  13940/89عضو کمیته دانشگاهی بررسی علل مرگ ومیر پري ناتال دانشگاه ابالغ شماره 
18/7/1389 

ابالغ شماره  1388حقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سالسرپرست کمیته ت
 2/7/1388مورخه  123/آ/3851

مورخه  30820/90ابالغ شماره  1390آزمون علوم تجربی برادران آزمون کنکور  6مدیر حوزه شماره 
29/3/1390 

مورخه  123/ب/17647سرپرست سالن آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره 
1/12/1387 

  30/8/1385/ب مورخه 4196/2بهمن گناباد ابالغ شماره  22سوپروایزر آموزشی بیمارستان 
 3/5/1388مورخه  123/آ/2660خرداد ابالغ شماره  15سوپروایزر آموزشی بیمارستان 

 9/3/1389مورخه  6411/89عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات و توسعه اجنماعی ابالغ شماره 
 21/6/1388مورخه  3538رشته فوریت هاي پزشکی ابالغ شماره  2استاد مشاور دانشجویان ترم 

 1391مدیر گروه پرستاري داخلی جراحی و اطفال از اردیبهشت ماه سال 
 7/3/1393مورخه  2545/93عضو کمیته ویژه نظارت دانشگاه در طرح تحول نظام سالمت ابالغ شماره 

  


