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  سوابق تحصیلی:  
سال فراغت از   دانشگاه  محل تحصیل  مقطع  رشته تحصیلی

  تحصیل
  1365  )تهران(شهید بهشتی  کاردانی  پرستاري
  1367  علوم پزشکی مشهد  کارشناسی  پرستاري

  1373  علوم پزشکی مشهد  کارشناسی ارشد  آموزش پرستاري
   1388اسفند  وم پزشکی اصفهانعل  Ph.D  آموزش پرستاري

  سوابق و تجربیات اجرایی آموزشی و پژوهشی:  
  سال   22: تدریس در دانشگاه 
  آ /5399/123م ابقاء شماره  4/12/1378آ مورخ /11227/123عضو شوراي مرکزي دانشگاه ابالغ شماره

 سرپرست  دانشکده علوم پزشکی گناباد 28/5/1381مورخ 
 رشته هاي بهداشت دانشکده علوم پزشکی گناباد ي خدمات آموزشی در رتبه بند دانشگاهنماینده تام االختیار

 معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد 28/6/1382آ مورخ /3660/123ابالغ شماره 
  آ مورخ /3892/123عضو کمیته بررسی عناوین پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد ابالغ شماره

 رپرست دانشکده علوم پزشکی گنابادس 13/4/1384
  آ مورخ 10478/123ابالغ شماره  10/3/1383تا تاریخ  22/10/1377مدیر گروه بهداشت از تاریخ

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی گناباد 22/10/1380مورخ  10648/123و شماره  22/10/1377
  مدیر  1/10/1383آ مورخ /5851/123گواهی شماره  22/10/1377عضو شوراي آموزشی دانشگاه از تاریخ

 امور آموزشی دانشکده
  سرپرست  29/12/1375مورخ  14531عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده ابالغ شماره

 مدیر مسئول فصلنامه افق دانش 1/4/1390مرخ  31019/90و ابالغ شماره  دانشکده علوم پزشکی گناباد
  آ مورخ /4562/123تحقیقات جمعیتی گناباد گواهی شماره عضو گروه تخصصی بهداشت اجتماعی پایگاه

4/8/1383 
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 19/3/1382آ مورخ /1581/123گواهی شماره  1/12/1383تا  1374وهشی دانشگاه از سال ژ عضو شوراي پ 
  سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد  13387/89طبق گواهی شماره  10/7/1389از و 
 معاونت آموزشی  26/7/1382مورخ  آ/4428/123شت ابالغ شماره روه بهدااستاد راهنماي دانشجویان گ

 پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد
 معاونت آموزشی  11/10/1380مورخ آ/4428/123وه بهداشت ابالغ شماره استاد راهنماي دانشجویان گر

  پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد
  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ابالغ عضو شوراي مرکزي سیاست گذاري و برنامه ریزي مرکز

 رئیس دانشکده علوم پزشگی گناباد 18/8/1382مورخ  8789/123شماره 
 معاونت آموزشی  21/7/1382مورخ  آ/4276/123ش در آموزش ابالغ شماره مسئول گروه تخصصی پژوه

اونت آموزشی و مع 12/12/1387مورخ  123/آ/8682و ابالغ پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد
 پژوهشی

  سرپرست  10/2/1388مورخ  123/س/1595عضو شوراي بورس دانشگاه  علوم پزشکی گناباد  طبق ابالغ
 دانشگاه

  رئیس دانشکده پزشکی 24/1/1390 25911/90عضو کمیته برنامه ریزي درسی دانشکده پزشکی با ابالغ 
 مورخ  123/س/126807مت شهرستان عضو شوراي عالی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سال

 سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد  19/9/1388
  عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سالمت شهرستان طبق حکم

 سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد 29/10/1388 123/س/14622
  شگاه معاون آموزشی پژوهشی دان 11/7/88مورخ  123/آ/7502عضو شوراي آموطشی دانشگاه طبق حکم

 علوم پزشکی گناباد
  سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی  2/2/1388/ 123/س/748مدیر گروه پرستاري دانشگاه طبق حکم

 گناباد
  7/5/1388مورخ  123/س/6037مدیر گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه طبق حکم 

 سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد 
 معاون آموزشی پژوهشی  7/6/1389مورخ  11492/89تحصیالت تکمیلی دانشگاه طبق حکم  و شورايعض 
  سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد 26/3/1389مورخ  7517/89عضو شوراي دانشگاه طبق حکم 
  عضو شوراي HSR    سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی گناباد 1389/ 4/ 23مورخ / 9022/89طبق حکم 
  سرپرست دانشگاه  علوم  10/12/1389مورخ  123/1389/س/59402پژوهشی دانشگاه طبق حکم مدیر

 پزشکی گناباد
  سرپرست معاونت دانشجویی  21/1/1390مورخ  25571/90عضو شوراي دانشجویی دانشگاه طبق حکم

 فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
   سرپرست  19/3/89مورخ  7033/89طبق حکم عضو کمیته ارزیابی فعالیت هاي نوآورانه آموزش پزشکی

 دانشگاه  علوم پزشکی گناباد
  سرپرست  22/8/1390مورخ  1390/س/30735عضو کمیته دانشگاهی حاکمیت بالینی طبق حکم

 دانشگاه  علوم پزشکی گناباد
  سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی  17/8/90مورخ  40934/90عضو کمیته وب سنجی دانشگاه طبق حکم

 گناباد
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  معاون آموزشی .......طبق حکم   1386استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پرستاري  ورودي بهمن
 پژوهشی

  مورخ  40539/90طبق حکم  1389استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري  ورودي مهر
 معاون آموزشی پژوهشی 11/8/1390
  مورخ  17106/89ور  به موجب ابالغ عضو کمیته علمی ششمین همایش سالیانه دانشجویان شرق کش

7/9/1389  
  مورخ  171106/89عضو هیات رئیسه ششمین همایش سالیانه دانشجویان شرق کشور  به موجب ابالغ

7/9/1389 
  1/10/1383آ مورخ /5850/123مدرس کارگاههاي آموزش روش تحقیق گواهی شماره 
  

  
  

  پژوهشی فعالیتهاي:  
 وراي پژوهشی تحقیقات پایان یافته مصوب ش:  

  رتبه مجري  مرحله اجرایی  عنوان  ردیف
شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی و تاثیر رعایت رفتارهاي بهداشـتی بـر سـالم     بررسی  1

  سازي آنان
  نفر اول  اتمام یافته

  )یک نفره ( 
  نفر اول  اتمام یافته  بررسی الگوي فرزندزایی مادران و شاخصهاي سالمت نوزادان  2

  ) نفره 2 ( 
  معیارهاي انتخاب همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی گناباد  3

  
  نفر اول  اتمام یافته

  )نفره  2(  
بررسی شیوع و انواع اختالالت کم شنوایی در کودکان دبستانی شهر گنابـاد و ارتبـاط آن بـا      4

  پیشرفت تحصیلی آنان
  نفر اول  اتمام یافته

  )نفره  2( 
دان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیـت وروشـهاي پیشـگیري از    آگاهی و نگرش زنان و مر  5

  بارداري و تاثیر آن بر رفتارهارهاي باروري خانواده
  نفر اول  اتمام یافته

  )نفره  2(  
  نفر اول  اتمام یافته  موانع و مشکالت ازدواج دانشجویان  6

  )نفره  2(  
  نفر اول  یافته اتمام  بررسی عوامل خطرزا در زنان حامله شهرستان گناباد  7

  )نفره  2(  
  نفردوم  اتمام یافته  بررسی نیازهاي آموزشی گروههاي مختلف جامعه پزشکی در حیطه شناختی  8

  )نفره  3( 
  نفردوم  اتمام یافته  نیازهاي آموزشی گروههاي مختلف جامعه پزشکی در حیطه عاطفی  9

  )نفره  3( 
  نفردوم  اتمام یافته  حرکتی -زشکی در حیطه روانی بررسی نیازهاي آموزشی گروههاي مختلف جامعه پ  10

  )نفره  3( 
  نفر اول  اتمام یافته  آگاهی و نگرش جوانان در آستانه ازدواج  نسبت به حقوق و وظایف همسري ازنظر اسالم  11

  )نفره  2(
آگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیـت وروشـهاي پیشـگیري از      12

  تاثیر آن بر رفتارهاي باروري خانواده بارداري و
  نفر اول  اتمام یافته

  )نفره  2( 
  نفر اول  اتمام یافتهآگاهی و نگرش زنان و مردان متاهل پیرامون کنترل رشد جمعیـت وروشـهاي پیشـگیري از      13



۴ 

  )نفره  2(   بارداري و تاثیر آن بر رفتارهاي باروري خانواده
  نفر اول  اتمام یافته  )گراندد تئوري ( سرپرست خانواده و ارایه الگو  زنان بیوهفرآیند تغییر نقش در  14

  )یک نفره ( 
  نفردوم  پایانی  تاثیر حمایتهاي روانی پرستاران بر اضطراب بیماران قلبی  15

  )نفره  2( 
  نفردوم  پایانی  بررسی سیکل روزانه و بهره وري زمان در دانشجویان علوم پزشکی گناباد  16

  )نفره  3( 
مقایسه تاثیر آموزش بـه روش پـیش سـازماندهنده و حـل مسـئله برپیشـرفت تحصـیلی          17

  دانشجویان علوم پزشکی
  نفردوم  پایانی

  )نفره  2( 
پایان نامه    پایان یافته  )پایان نامه دکترا( ارائه مدل: تغییرات نقشی در زنان بیوه سرپرست خانواده  18

دوره 
دکتراي 

  . پرستاري
  

استاد   پایان یافته  1389در مورد اساتید مشاور سال ویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دید گاه دانشج  19
پروژه (مشاور

کارشناسی 
  ) پرستاري

  
استاد   پایان یافته  در مورد تکالیف درسین دیدگاه دانشجویا   20

پروژه (مشاور
کارشناسی 

  ) پرستاري
  

21  
  

 5( نفر اول  پایانی  )مطالعه گراندد تئوري( با ارائه مدل  فرآیند طالق
  )نفره

گسست تئوري و عمل  از دیدگاه اساتید ، دانشجویان و پرسنار پ پرستاري دانشگاه علـوم      22
  پزشکی گناباد 

  استاد راهنما  مرحله پایانی

استاد   مرحله پایانی  2مقایسه درد  درك شده انفارکتوس قلبی در مبتالیان و غیر مبیالیات به دیابت نوع   23
 (راهنما
پروژه 

کارشناسی 
  )پرستاري

مقایسه عزت نفس و شیوه والدینی در نوجوانان  خانواده هاي دو والد و تـک والـد بـه سـر       24
  پرستی مادر

استاد   مرحله پایانی
( راهنما
پروژه 

کارشناسی 
  )پرستاري

استاد   رحله پایانیم  بیمار از دیدگاه پرستاران و همراهیانی وضعیت محول سازي وظایف کادر پرستاري به همراه  25
( راهنما
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پروژه 
کارشناسی 

  )پرستاري
  فرآیند توانمند شدن در مبتالیان به اخالالت عروق کرونر  26

  
دفاع از 

  پروپوزال
استاد مشاور 

پایان نامه . 
  دکتراي 

  پرستاري

استاد مشاور   مرحله پایانی  تدوین برنامه  درس  مدیریت براي رشته پزشکی عمومی در ایران   27
ان نامه پای

کارشناسی 
ارشد 

آموزش 
   پزشکی

استاد   دفاع از عنوان  2کاربرد الگوي مراقبت پیگیر در اختالالت خواب بیماران مبتال به دیابت نوع   28
پایان . راهنما

نامه 
کارشناسی 

ارشد 
  پرستاري

 مقاالت پژوهشی چاپ شده در مجالت علمی، پژوهشی:  
  رتبه مجري  شماره چاپ  محل چاپ  رتبه مجله  نام مجله  عنوان مقاله  ردیف

شیوع ژیاردیازیس درکودکـان دبسـتانی     1
وتاثیر آموزش رفتارهـاي بهداشـتی بـر    

  سالم سازي آنان

علمی   افق دانش
  پژوهشی

سال اول شماره   پ گناباد/ع
اول  تابستان 

1374  

  نفراول
  )نفره  1( 

بررسی حاملگیهاي پرخطر در شهرستان   2
  1376گناباد در سال 

علمی   شافق دان
  پژوهشی

سال پنجم   پ گناباد/ع
بهارو 11شماره

  78تابستان 

  نفراول
  )نفره  1( 

آگاهی و نگرش زنـان و مـردان متاهـل      3
پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشـهاي  
ــر   ــاثیر آن ب ــارداري و ت ــگیري از ب پیش

  رفتارهارهاي باروري خانواده

علمی   افق دانش
  پژوهشی

سال سوم   پ گناباد/ع
ز و پایی 11شماره 

  76زمستان

  نفراول
  )نفره  1( 

معیارهـــاي انتخـــاب همســـرازدیدگاه   4
  دانشجویان علوم پزشکی گناباد

علمی   افق دانش
  پژوهشی

سال پنجم   پ گناباد/ع
پاییز   12شماره 

و زمستان 
1378  

  نفراول
  )نفره  2(

  
  
  

5  Experiences of widows with 
children:A qualitative study 
about spousal death in Iran 

  

Journal of 
Nursing and 
Health Sciences  

  

nhs_522 1..is iis iISI 

ISI    2010  نفراول  
  نفره4
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6  A Qualitative Study of impact 
of spousal death on changed 
Parenting Practices of Iranian 
Single-parent Widows 

'Iranian Red 
Crescent 
Medical 
Journal'  

  

ISI   2010   نفراول
  نفره5

  
  

ارزیابی درونی گروه پرستاریبھداشت   7
جامعھ و روان دانشگاه علوم پزشکی 

١٣٨٩گناباد در سال   

 6( نفر اول   ISC   1389 فصلنامھ افق دانش
  )نفره

8  Mental  health promotion of 
Iranian university students ts: the 
effect of self- esteem and health 
locus of control     

Journal of 
psychiatric & 
mental health 

nursing 

ISI   2011   نفر سوم )
  )نفره 3

  

 مقاالت پژوهشی ارائه شده در کنگره ها و همایشهاي علمی:  
نوع   عنوان مقاله  ردیف

  ارائه
محل   نام همایش

  برگزاري
  رتبه مجري  تاریخ

ــف   1 نیازهــاي آموزشــی گروههــاي مختل
  کی در حیطه روانی حرکتیجامعه پزش

سخنرا
  نی

کنگره سراسري آموزش 
  مددجو

پ / ع 
  بوشهر

اردیبهشت 
1380  

  نفردوم
  )نفره  2( 

تشــکیل خــانواده و معیارهــاي انتخــاب   2
همسرازدیدگاه دانشجویان علوم پزشکی 

  گناباد

سخنرا
  نی 

کنگره سراسري آسیب 
  شناسی خانواده در ایران

دانشگاه 
شهید 
   - بهشتی 

اردیبهشت 
1383  

  نفردوم
  )نفره  2( 

شیوع و انواع اختالالت کـم شـنوایی در     3
کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن 

  با پیشرفت تحصیلی آنان

سخنرا
  نی

کنگره سراسري بهداشت 
  وتوسعه

پ /ع 
  لرستان

اسفند ماه 
1380  

  نفردوم
  )نفره  2( 

شیوع ، عالئم بالینی و عوامل زمینه سـاز    4
  به ژیاردیازیس در کودکان دبستانی ابتال

سخنرا
  نی 

کنگره سراسري انگل 
  شناسی پزشکی ایران

پ / ع 
  مازندران

اسفند ماه 
1379  

  نفراول
  )نفره  2( 

ــادران و    5 ــدزایی م ــوي فرزن ــی الگ بررس
  شاخصهاي سالمت نوزادان

سخنرا
  نی

کنگره سراسري بارداري 
  وزایمان ایمن

پ / ع 
  گلستان

اردیبهشت 
  1381ماه 

  فراولن
  )نفره  3( 

تاثیر آموزشهاو خدمات مراکز بهداشـتی    6
درمانی بر الگـوي فرزنـدزایی مـادران و    

  شاخصهاي سالمت نوزادان

سخنرا
  نی

کنگره سراسري ارتقا سالمت 
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفردوم
  )نفره  2( 

ــف   7 نیازهــاي آموزشــی گروههــاي مختل
  روانی حرکتی جامعه پزشکی در حیطه

سخنرا
  نی

کنگره سراسري ارتقا سالمت 
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفردوم
  )نفره  2( 

نیازهاي آموزشی زنان و مـردان متاهـل     8
پیرامون کنترل رشد جمعیت وروشـهاي  
ــر   ــاثیر آن ب ــارداري و ت ــگیري از ب پیش

  رفتارهارهاي باروري خانواده

سخنرا
  نی

ارتقا سالمت کنگره سراسري 
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفراول
  )نفره  2( 

معیارهـــاي انتخـــاب همســـرازدیدگاه   9
  دانشجویان علوم پزشکی گناباد

سخنرا
  نی

کنگره سراسري بهداشت 
  باروري 

خرداد ماه   تهران
1383  

  نفراول
  )نفره  2( 

سخنرا  بهداشت و سالمت زنان در جامعه  10
  نی

مرداد   گناباد  نطقه اي زنانسمینار م
1383  

  یک نفره

بررسی حاملگیهاي پرخطردر شهرسـتان    11
  گناباد

سخنرا
  نی

کنگره سراسري بهداشت 
  وتوسعه

پ /ع 
  لرستان

اسفند ماه 
1380  

  نفراول
  )نفره  2( 



٧ 

آسیب شناسی خانواده وآگاهی و نگـرش    12
جوانان در آستانه ازدواج  نسبت به حقوق 

  اسالم و وظایف همسري ازنظر

سخنرا
  نی

کنگره سراسري زنان ، 
مسایل فرهنگی اجتماعی و 

  جهانی سازي

اردیبهشت   تهران
1383  

  نفراول
  )نفره  2( 

آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکـان    13
دبستانی درمان شـده بـا مترونیـدازول    
وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان 

  دارویی

کنگره سراسري ارتقا سالمت   پوستر
  موزش بهداشتو آ

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفردوم
  )نفره  2( 

شیوع و انواع اختالالت کـم شـنوایی در     14
کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن 

  با پیشرفت تحصیلی آنان

کنگره سراسري ارتقا سالمت   پوستر
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفردوم
  )نفره  2( 

ژیاردیازیس درکودکـان دبسـتانی   شیوع   15
وتاثیر آموزش رفتارهـاي بهداشـتی بـر    

  سالم سازي آنان

کنگره سراسري ارتقا سالمت   پوستر
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفراول
  )نفره  2( 

نیازهاي آموزشی زنان بارداردر پیشگیري   16
  از حاملگیهاي پرخطر

ت کنگره سراسري ارتقا سالم  پوستر
  و آموزش بهداشت

پ /ع 
  اصفهان

خرداد ماه 
1382  

  نفراول
  )نفره  2( 

شیوع و انواع اختالالت کـم شـنوایی در     17
کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن 

  با پیشرفت تحصیلی آنان

کنگره ملی صدا ، سالمتی ،   پوستر
  نوسعه

پ /ع 
  مشهد

اسفند ماه 
1382  

  نفردوم
  )نفره  2( 

ــوي  18 ــی الگ ــادران و  بررس ــدزایی م فرزن
  شاخصهاي سالمت نوزادان

کنگره بین المللی   پوستر
روانپزشکی کودکان 

  ونوجوانان

اردیبهشت   تهران 
1381  

  نفراول
  )نفره  1( 

شیوع ژیاردیازیس درکودکان دبستانی و   19
  ارتباط آن با بهداشت آب مصرفی گناباد

کنگره ملی بهداشت عمومی   پوستر
  و طب پیشگیري

پ /ع 
  انشاهکرم

اردیبهشت 
1380  

  نفراول
  )نفره  2( 

ــر    20 ــتانی ب ــان دبس ــوزش کودک ــاثیر آم ت
  پیشگیري از آلودگی به انگل ژیاردیا

کنگره سراسري آموزش   پوستر
  مددجو

پ /ع 
  بوشهر

اردیبهشت 
1380  

  نفراول
  )نفره  2( 

ارزیابی برنامه ریزي پرستاري بیمارستان   21
  1383بهمن گناباد درسال 22

یش سراسري راهکارهاي هما  پوستر
  ارتقا کیفیت پرستاري

پ /ع 
  یزد

اسفند ماه 
1383  

  نفراول
  )نفره  3( 

آلودگی مجدد به ژیاردیازیس درکودکـان    22
دبستانی درمان شـده بـا مترونیـدازول    
وتاثیر آموزش بهداشت بر موفقیت درمان 

  دارویی

کنگره ملی بهداشت عمومی   پوستر
  و طب پیشگیري

پ /ع 
  کرمانشاه

ن ماه آبا
1380  

  نفردوم
  )نفره  2( 

آسیب شناسی ازدواج و آگاهی و نگـرش    23
جوانان نسبت به حقوق و وظایف همسري 

  ازنظر اسالم

کنگره سراسري آسیب   پوستر
  شناسی خانواده در ایران

دانشگاه 
شهید 
   - بهشتی 

اردیبهشت 
1383  

  نفراول
  )نفره  2( 

شیوع و انواع اختالالت کـم شـنوایی در     24
ان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن کودک

  با پیشرفت تحصیلی آنان

کنگره ملی بهداشت عمومی   پوستر
  و طب پیشگیري

پ /ع 
  کرمانشاه

آبان ماه 
1380  

  نفردوم
  )نفره  2( 

شیوع و انواع اختالالت کـم شـنوایی در     25
کودکان دبستانی شهر گناباد و ارتباط آن 

  با پیشرفت تحصیلی آنان

راسري تشخیص کنگره س  پوستر
  زودرس بیماریها

پ /ع 
  همدان

اردیبهشت 
  1382ماه 

  نفردوم
  )نفره  2( 

  نفردوماسفند ماه پ /ع همایش سراسري راهکارهاي   پوسترارزیابی برنامه ریزي پرستاري بیمارستان   26



٨ 

  )نفره  3(   1383  یزد  ارتقا کیفیت پرستاري  1383بهمن گناباد درسال 22
دیوارنوشته هاي  بررسی فراوانی محتواي  27

شهر گناباد با مضامین شـهید وشـهادت   
  1387درسال 

همایش منطقه اي یادواره   پوستر
  شهداي جامعه پزشکی

پ /ع 
  گناباد

اسفند ماه 
1387  

  نفرسوم
  )نفره  4( 

اولین کنگره ملی تحقیقات   پوستر  سالمتی در زنان بیوه سرپرست خانواده  28
  در علوم سالمتی

انجمن 
علمی 

 پرستاري
  یرانا

اسفند ماه 
1386  

  نفراول
  )نفره  1( 
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   انتشارات:  
    تالیف و ترجمه کتاب : 

 ) 1388منتشر شده سال ( پرستاري  یفلسفمبانی   -1 
  

                                            
  تقدیر نامه ها:  

  تاریخ  شماره   صادر کننده  موضوع  ردیف
برنامه هاي ارزیابی درونی و اعتبار بخشی   1

  آموزشی گروه بهداشت
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم 

  پزشکی گناباد
  1/3/1381  آ/791/123

ایجاد پایگاه  تحقیقات جمعیتی شهر   2
  گناباد

ریاست دانشگاه ومعاون آموزشی پژوهشی 
  علوم پزشکی گناباد

  13/2/1382  آ/135/123

  1373سال    شکی گناباد سرپرست دانشکده علوم پز  مربی پرستاري نمونه   3
ریاست دانشگاه و معاون آموزشی پژوهشی   پژوهشگر پیش کسوت  4

  علوم پزشکی گناباد
  1381سال   

ریاست دانشگاه و معاون آموزشی پژوهشی   عضو فعال پژوهشی دانشکده  5
  علوم پزشکی گناباد

  1380سال  

ریاست دانشگاه و معاون آموزشی پژوهشی   مجري پژوهش برگزیده  6
  م پزشکی گنابادعلو

  1381سال   

ریاست دانشگاه و معاون آموزشی پژوهشی   عضو فعال پژوهشی دانشکده  7
  علوم پزشکی گناباد

  1379سال  

اخذ موافقت نهایی ایجاد رشته کاردانی   8
  بهداشت محیز و بهداشت حرفه اي

معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم 
  پزشکی گناباد

    

در دومین  همکاري و ایراد سخنرانی  9
جنوب منطقه تخصصی زنان نشست 

  24/5/1383  15531  مدیر آموزش و پرورش گناباد



٩ 

  خراسان بزرگ
ارائه مقاله یادگیري مبتنی بر وظیفه در    10

  ژورنال کلوپ
ریاست دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه 

  علوم پزشکی اصفهان
  14/4/1385  پ2254/11/12

زشی در ارائه مقاله بررسی نظامهاي آمو  11
  آمریکا و کانادا

ریاست دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه 
  علوم پزشکی اصفهان

  14/4/1385  پ2254/11/12

جمع آوري خالصه تحقیقات بهداشت   12
  باروري

  28/4/1382  3380  معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت

  14/2/390  123/90/آ/4794  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباذ  1390استاد نمونه سال تحصیلی   13
فرآیند برتر در دوازدهمین همایش   14

  کشوري آموزش پزشکی
      

  

  شرکت در دوره ها و کارگاههاي آموزشی و پژوهشی:  
  شماره گواهینامه  محل برگزاري  روز/ ساعت  عنوان  ردیف

  29/8/1370-9112  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت  روز 2  تحقیقات در نظام بهداشتی کشور  1
  1374  گنابادعلوم پزشکی   روز 5  آموزش روش تحقیق   2
  2/9/137-9225  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت  روز 4  کارگاه آموزش کارآزمایی بالینی  3
  4/6/1375-5480  انستیتوپاستورایران  روز2  اولویتهاي تحقیقاتی بهداشت باروري  4
  27/5/1378  شتیدانشگاه علوم پزشکی شهید به  روز 2  بررسی یک اپیدمی  5
  13/5/1381-2228  ت بهداشتمعاونت تحقیقات و فناوري وزار  روز 1  بانک اطالعت تحقیقات باروريتکمیل   6
 33  دهسرفصل و محتوایدروس جمعیت و تنظیم خانوا  7

  اعتس
  7/11/77-20465  معاون بهداشتی وزارت بهداشت

ریاست و معاون آموزشی دانشکده علوم   روز 4  الگوي تدریس و روشهاي ارزیابی  8
  پزشکی گناباد

173/123  
7/3/1378  

  4/پ/847  مدیر کل دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت  ساعت 16 پرستار و اقتصاد بهداشت  9
26/5/1378  

  31/1/1374  سرپرست دانشکده علوم پزشکی گناباد  ساعت 25  پرستاري استان خراسانمدیران   10
و معاون آموزشی پژوهشی علوم  EDCمدیر  روز 1 تکنولوژي آموزشی  11

  پزشکی گناباد
334/123  

7/11/1380  
  25/4/1377  سرپرست دانشکده علوم پزشکی گناباد  روز 2 روشهاي یادگیري و تکنولوژي آموزشی  12
  18/11/80 - 376/123  معاون آموزشی پژوهشی علوم پزشکی گناباد  روز 2 ش تدریسرو  13
و معاون آموزشی پژوهشی علوم  EDCمدیر  روز 2 تدوین طرح درس  14

  پزشکی گناباد
65/123  

14/12/1381  
  4/8/1374 - 9022  سرپرست دانشکده علوم پزشکی گناباد  روز 2 آموزش پزشکی جامعه نگر  15
  25/4/1377  سرپرست دانشکده علوم پزشکی گناباد  روز 2 گیري و تکنولوژي آموزشیروشهاي یاد  16
  15/4/1383آ پ/46/123  معاون آموزشی پژوهشی علوم پزشکی گناباد  ساعت 24 روشها و الگوهاي جدید تدریس  17
و معاون آموزشی پژوهشی علوم  EDCمدیر  ساعت 6 تدوین طراحی پیشگام تدریس  18

  پزشکی گناباد
  آپ/63/123
28/6/1383  

  4/4/1383 – آپ/44/123  معاون آموزشی پژوهشی علوم پزشکی گناباد  ساعت 12 پزوهش در آموزش  19
  4/4/1383 - آ پ/43/123  معاون آموزشی پژوهشی علوم پزشکی گناباد  ساعت 18 پژوهشهاي جمعیتی  20
کارگاه آموزشی مرور متون و جستجوي منابع   21

 الکترونیک
دانشگاه علوم  EDCگروه توسعه مدیر  مدیر  ساعت 21

  پزشکی اصفهان
  پ4142/73/12
26/9/1386  

-پ3579/73/12  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان EDCمدیر   ساعت 20 کارگاه آموزشی مطالعات کیفی  22
9/4/1385  



١٠ 

  8/9/1384- پ4145/73/12  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان EDCمدیر   ساعت 18 برنامه ریزي استراتژیک  23
  پ6847/73/12  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان EDCمدیر   ساعت 8 کارگاه آموزشی متاآنالیز  24

21/9/1385  
کارگاه آموزشی روان سنجی ابزارهاي آموزشی   25

 پژوهشی
  پ2363/73/12  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان EDCمدیر   ساعت 6

22/5/1386  
26  Dialogue phenomenology in research 4 2007اکتبر 2سپتامبرتا 29  ه علوم پزشکی اصفهاندانشگا  روز  
27  Issues in Nursing Practice 4 2007اکتبر 2سپتامبرتا 29  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  روز  
اولین کنگره ملی تحقیقات در علوم    روز 2  سالمتی در زنان بیوه سرپرست خانواده  28

  سالمتی
4764/86/4/801   
12/12/86  

  15/2/88پ    9/ك/453  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  روز 3  علوم پزشکی استاد توانمندکنگره آموزش   29
30  
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دوازدهمین همایش آموزش پزشکی کشور  31
 مشهد 

  اردیبهشت 12-10 مشهد ایران روزه 3
 

32     
  
  
  
  : ها در جهت ایجاد رشته هاي جدید آزمایشگاهها و کارگاه تاسیس و راه اندازي 

  

  )  معاونت آموزشی پزوهشی دانشکده علوم پزشکی گناباد 1/10/1383آ مورخ /5849/123گواهی شماره (          
  

 پراتیک رشته هاي بهداشت عمومی گرایشهاي مبارزه با بیماریها و خانواده  
 بهداشت حرفه اي(تجزیه و عوامل شیمیایی بیماریزاشیمی  آزمایشگاه(  
 آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژي  
 آزمایشگاه فیزیک و عوامل بیماریزا  
 آزمایشگاه فیزیک عمومی  
  لوله کشی –کارگاه موتور تلمبه  
 کارگاه نقشه کشی و نقشه برداري 


