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  مشخصات فردي

  نام و نام خانوادگی: مریم عشقی زاده         

پست الکترونیک:      جاده سنتو دانشگاه علوم پزشکی گناباد – شغل: هئیت علمی     محل کار: گناباد 
m.eshghizadeh@yahoo.com     

  تحصیالت:

  1378جربی از پیش دانشگاهی الزهرا سال دیپلم علوم ت

    1383-1384کارشناسی پرستاري از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سالهاي 

  1386 -1389 گاه علوم پزشکی مشهد در سالهايشکارشناسی ارشد پرستاري از دان

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  ارتباط سبک فرزندپروري والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 

  مدارك اخذ شده در دوره هاي کوتاه مدت: 

  کارگاه گزارش نویسی در پرستاريکسب گواهینامه  .1
  پیش از اعمال جراحی و راهنماي تسکین دردکارگاه راهنماي استفاده از آنتی بیوتیک پروفیالکتیک کسب گواهینامه  .2
  CT scan  ،EEG ،MRIکارگاه تفسیر کسب گواهینامه  .3
 کارگاه برنامه ریزي درسیکسب گواهینامه  .4

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی TBLکارگاه آموزشی  .5
 .91خرداد  22درمانی گناباد، 

رویکردها و روشهاي تدریس و مبانی انتخاب آن ها، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  کارگاه آموزشی .6
 .91تیر  1خرداد و  31دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 

کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوري در خدمت رهبري آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  .7
 .91خرداد  23ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دانشگا

کارگاه آموزشی منتورشیپ در آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم  .8
 .91خرداد  22پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 

 
  

  تسلط بر زبان انگلیسی :



  جمهتسلط بر زبان انگلیسی در حد تر

  سوابق آموزشی:

   1388 از سالسابقه همکاري با دانشگاه علوم پزشکی گناباد  .1
  1389سابقه همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی گناباد  .2
  1389طرح هئیت علمی از سال  .3
، دانشگاه علوم پزشکی فوریت هاي پزشکی مدرس کارگاه روش تحقیق مقدماتی  دانشجویان مدیر و  .4

  1391گناباد،  آذر 
  1391 ، دانشگاه علوم پزشکی گنابادبهداشت محیط کارگاه روش تحقیق مقدماتی  دانشجویان مدیر  .5
  1392سال  ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه پرسنلمدرس کارگاه روش تحقیق مقدماتی   .6

  فعالیت هاي پژوهشی:

 ( مجري اول)ارتباط سبک فرزندپروري والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد .1

  ( مجري اول)( در حال اجرا)1388-89بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مرگ ومیر نوزدان شهرستان گناباد درسال  .2
( بررسی آموزش مشارکتی در زنان پرسید پروسید بر  سبک فرزندپروري خانواده هاي تک والد شهر گنابادعنوان  .3

 ( در حال اجرا) همکار طرح)

 ( در حال اجرا) عقب ماندگی ذهنی در شهر گناباد( همکار طرح)طرح پژوهشی عوامل اجتماعی مرتبط با  .4

  پژوهش هاي چاپ شده:

ارتباط سبک فرزندپروري والدین با چاقی  م، آقامحمدیان م، ابراهیم زاده س، صفري م. عشقی زادهکربندي س،  .1
 . فصلنامه افق دانش.   کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

بصیري مقدم م، بلوچی ط، نجفی س، کیانی آ، مقایسه سبک فرزندپروري مادران کودکان سالم با عشقی زاده م،  .2
  ): 1(4؛ 1393شاهدي. مجله پژوهش و سالمت  -لکنت زبان : یک مطالعه مورد

شهرستان گناباد نسبت  2آگاهی اعضاي خانواده بیماران دیابتی تیپ  میزان زارع ع.بلوچی ط، عشقی زاده م،  .3
  : 17؛ 92، تابستان ، دو فصلنامه علمی دانشجویی سیر دانش به عوامل خطر بیماري، 

بررسی ارتباط سالمت معنوي و کیفیت زندگی سالمندان شهر   عشقی زاده م ، شیردل زاده س، اسدي ج، بابایی ع، .4
  39-46: 15،16؛ 1392بهار  علمی دانشجویی سیر دانشگناباد، دو فصلنامه 

بررسی  "چاپ مقاله در کتاب خالصه مقاالت ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور با عنوان  .5
  "عوامل خطر فردي چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

 استاد راهنماي طرحهاي دانشجویان کارشناسی:



در  سـیده در گنابـاد  ری سالمت در مادران داراي نـوزاد نـارس و مـادران داراي نـوزاد     مقایسه تعیین کننده هاي اجتماع .1
  93سال

  تاثیر سرکه سیب بر استریاي ناشی از بارداري .2
  تاثیر ماساژ بازتابی پا بر فشارخون سالمندان مبتال به پرفشاري خون .3
گناباد در خصوص مواجهه بـا جیـوه آزاد   بررسی سطح آگاهی و عملکرد پرسنل درمانی شاغل در بیمارستان هاي شهر  .4

  1393شده در محیط کار در سال 
ارتباط تغییرات فشار خون پرسنل با شدت فشار شغلی در بخش هاي مختلف بیمارستان هاي شهرستان گناباد در سال  .5

1393  
  93در سال بررسی جواخالقی بیمارستانهاي شهرگناباد .6
  1393دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان هاي .7
 93در سال بررسی شایستگی بالینی پرستاران بخش مراقبتهاي ویژه درشهرستانهاي گناباد،کاشمر وتربت حیدریه .8

  93با تعارضات زناشویی در سال  زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ارتباط نگرش مذهبی .9
  خواب سالمندان تاثیر برنامه آموزش ارتقا خواب بر کیفیت .10
  بررسی ارتباط نگرش دانشجویان به حجاب با سبک دلبستگی آنها به مادر .11
  1392مهارت هاي ارتباط بین فردي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد در سال  .12
گنابـاد در طـی    بهمـن  22ارتباط الگوي فصلی با میزان شیوع پره اکالمپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسـتان   .13

  : مطالعه مورد شاهدي 89-91سال هاي 
بهمن گناباد و بنـت الهـدي    22بررسی شیوع اختالالت خواب در بیماران همودیالیزي مراجعه کننده به بیمارستان هاي  .14

  1392مشهد در سال 
د و تربـت حیدریـه   مقایسه سبک هاي فرزند پروري والدین کودکان سالم و مبتال به لکنت زبان در شهرستان هاي گنابا .15

  90در سال 
  91بررسی ارتباط بین سالمت معنوي و کیفیت زندگی سالمندان شهر گناباد در سال  .16
بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوي  در پرستاران و دانشـجویان پرسـتاري دانشـگاه علـوم پزشـکی گنابـاد در        .17

  91 -90سال
   90بیمارستان هاجر شهرکرد در سال NICUبخش  شیوع عوامل مرتبط با استرس والدین نوزادان بستري در .18
ساله شـهر   60-20بررسی میزان آگاهی از عالیم هشدار دهنده، عوامل خطر،آزمون هاي غربالگري سرطان در جمعیت  .19

  91گناباد در سال

  

 :هاي دانشجویان کارشناسی استاد مشاور طرح

  1392ارتباط بین فردي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد در سال مهارت هاي   1392مهارت هاي ارتباط بین فردي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد در سال 



  .1391نسبت به عوامل خطر این بیماري در شهر گناباد در سال  2میزان آگاهی اعضاي خانواده بیماران مبتال به دیابت نوع -1
  91دانشجویان پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  هاي سازگاري دراسترس و روش-2
 90در سال ساله شهر گناباد 11تا  6بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل مساعد کننده در کودکان -3

  91بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراك شده و رضایتمدي از زندگی سالمندان شهر گناباد در سال -4
درمانی شهري و -مقایسه میزان خود درمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی-5

 91روستایی شهرستان گناباد در سال 

  عضویت در مجامع علمی:

  عضویت در بسیج پزشکی  .1
  عضویت در سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران .2
 گناباددانشگاه علوم پزشکی   EDCعضویت در  .3

  مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد گروه ارتقاء سالمت کودکان و نوجوانانعضویت در .4

  سوابق اجرایی:

  1386 -1385پرستار مشمول قانون طرح نیروي انسانی از سال  .1
 1389طرح هیئت علمی از سال  .2

  91فروردین عضوهیئت علمی از  .3
 92اجتماعی و ارتقاء سالمت از بهمن ه رست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات توسعپسر .4

  92دبیر شوراي ارزیابی اولیه مقاالت از بهمن  .5
 92دبیر شوراي پژوهشی مر کز تحقیقات از بهمن  .6

  1392آزمون کنکور  هنرخواهرانآزمون  5دیر حوزه شماره م .7

  1391آزمون کنکور هنر خواهرانآزمون  5مدیر حوزه شماره  .8

  

  

  


