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  یشخصاطالعات 
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  .هلأمت -1355 متولد:
  

  تحصیالت 
   .گناباد ،، راهنمایی و متوسطه: ابتدایی1361 - 1374
   .اري، دانشکده علوم پزشکی گنابادکارشناسی پرست: 1374 - 1378
پرستاري و دانشکده  ،)آموزش داخلی جراحیآموزش پرستاري (گرایش  کارشناسی ارشد: 1384 - 1386
    .علوم پزشکی مشهددانشگاه  ،مامائی

  
  فعالیت هاي آموزشی 

و دانشگاه  دانشجویان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکی گنابادآموزش بالینی  همکاري و فعالیت در -1
   .1380از سال  آزاد اسالمی واحد گناباد

  .1388ماه شهریور گناباد از علوم پزشکی  گاهدانشت علمی أعضو هی -2
 آذرماه 22لغایت  20، خرداد بیدخت 15بیمارستان کارکنان مقدماتی مدرس کارگاه روش تحقیق  -3

1389 . 
  .1388آذر  19علوم پزشکی گناباد،  دانشگاهدانشجویان ،   مقدماتیمدرس کارگاه روش تحقیق  -4
اسفند  5لغایت  4تورینگ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي، مدرس دوره آموزشی کار با دستگاه مانی -5

86. 
گروه علمی ارتقاء سالمت جوانان و میانساالن، ، توانمندسازي سالمت در حوادث و بالیامدرس کارگاه   -6

 .88اردیبهشت  16و  15مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 



مرکز دوران بلوغ، گروه علمی ارتقاء سالمت جوانان و میانساالن،  مدرس کارگاه آموزشی بهداشت  -7
 .88اردیبهشت  17علوم پزشکی گناباد،  دانشگاهمطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

خرداد بیدخت،  15مدرس کارگاه ترانسفوزیون خون و فرآورده ها، جهت پرسنل شاغل در بیمارستان  -8
 .88دیماه  21و  3

بتهاي اولیه، کمیته راهبردي آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مدرس دوره آموزشی مراق -9
 .87تیر تا شهریور 

مدرس دوره آموزشی کنترل عفونتهاي بیمارستانی، کمیته راهبردي آموزش کارکنان دانشگاه علوم  - 10
 .87آذرماه  22لغایت  21پزشکی گناباد، 

آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  کمیته راهبردي مدرس دوره آموزشی پرستاري فوریتها،  - 11
 .87آذر تا بهمن 

و شناخت آریتمی هاي قلبی، سازمان مدیریت و برنامه ریزي  ECGمدرس دوره آموزشی خواندن   - 12
 .1387بهمن  5لغایت  4کشور، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، از

 .1387 بهمن 12، گنابادجمعیت هالل احمر ، موضوع کم خونی و راههاي پیشگیري از آنمدرس   - 13
  

 
  

 
  فعالیت هاي پژوهشی 

  پژوهشی  -الف: مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
مقایسه محلول آنتی باکتریال، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون  -1

سال  ،دانشکده پرستاري و مامائی مشهد، مجله میکروارگانیسمهاي دست پرسنل پرستاري
   ).نویسنده دوم(1386

)، صابون who )Handrubمورد توصیه مقایسه عوارض پوستی ناشی از بهداشت دست با محلول  -2
، شماره 14دوره افق دانش، علمی پژوهشی مجله  ،آنتی سپتیک و صابون معمولی در پرسنل پرستاري

 ).و مسوؤل (نویسنده اول .1387، پائیز 3
ر پرستاران شاغل در مراکز درمانی مقایسه پذیرش محلول الکلی و صابون جهت بهداشت دست د -3

 (نویسنده اول ). .1389، پائیز 3، شماره 16پزوهشی افق دانش، دوره  مجله علمی ،1388گناباد سال 
بررسی وضعیت مطلوب و موجود برنامه آموزش بالینی پرستاري، مجله دانشکده پرستاري و مامائی  -4

 نویسنده پنجم)(.23پی در پی  ، شماره89، بهار و تابستان 4مشهد، دوره دهم، شماره 
تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر میزان اضطراب و درد زنان باردار، مجله تحقیقات علوم  -5

 (نویسنده چهارم).8، شماره 13، دوره 90پزشکی زاهدان، سال 
6- The Efficacy of Alcohol-based Hand Rub, Medicated Soap and Plain Soap on 

The Hands of Nursing Personnel, 2011, World Applied Science Journal, 
 (نویسنده اول ).2011 ,419-424 :(4)12



  
تاثیر برنامه آموزشی بهداشت دهان و دندان بر میزان آکاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم هاي  -7

، بهار 1ره ، شما36، دوره دندانپزشکی مشهددانشکده ، مجله 1391ایران)،  - (مشهد باردار
  ..(نویسنده پنجم)91

 .(نویسنده سوم)93 بهارارتباط سبک فرزندپروري والدین با لکنت زبان، مجله پژوهش و سالمت،  -8
شهرستان گناباد نسبت به عوامل خطر بیماري،  2میزان آگاهی اعضاي خانواده بیماران دیابتی تیپ  -9

 (نویسنده اول).92مجله کمیته تحقیقات دانشجویی، تابستان 
عوامل مرتبط با بروز خطاي دارویی و موانع گزارش دهی آن در کادر درمانی شاغل در بیمارستانهاي   - 10

 (نویسنده اول)92وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مجله افق دانش، زمستان 
ه ( نویسند92وضعیت تعدد دارویی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان، نشریه پرستاري ایران، شهریور   - 11

 دوم)
، 92الگوي مصرف دارو و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان گناباد، مجله افق دانش، زمستان  - 12

  (نویسنده سوم)
13- The prevention of postpartum depression among pregnant women: an 

application of health locus of control in Iran(نویسنده مسئول) 
  

 
 

 
   
  

  کنگره و سمینارها  و ارائه مقاله در همایش، پذیرشب: 
ارزیابی نقش عوامل مختلف در میزان باکتري هاي موجود در سطح دست پرسنل پرستاري بیمارستان  -1

 .86نهمین کنگره سراسري میکروبشناسی ایران، کرمان، اسفند ، قائم( عج) مشهد
ادي توسط سازمان بهداشت ) پیشنهHandrubکننده مالش دست(ارزیابی کارآیی محلول ضدعفونی  -2

، نهمین کنگره سراسري میکروبشناسی جهانی در ضدعفونی دست پرسنل بیمارستان قائم (عج) مشهد
 .86ایران، کرمان، اسفند 

بررسی میزان آکاهی و عملکرد بیماران دیابتی شهرستان گناباد در خصوص انسولین و نحوه تزریق آن  -3
، بصورت 1389سراسري پرستاري دیابت، زابل، آبان  ، اولین همایش1389در سه ماهه دوم سال 

  . پوستر
همایش ، WHOبررسی میزان پذیرش پرسنل پرستاري جهت بهداشت دست با محلول مورد توصیه  -4

 .، بصورت پوستر89کشوري پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی، تهران، اردیبهشت 
ک و صابون معمولی بر دست پرسنل پرستاري، مقایسه عوارض پوستی محلول الکلی، صابون آنتی سپتی -5

 .، بصورت پوستر89همایش کشوري پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی، تهران، اردیبهشت 



مقایسه محلول آنتی باکتریال، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون  -6
ترل عفونتهاي بیمارستانی، همایش کشوري پیشگیري و کن ،میکروارگانیسمهاي دست پرسنل پرستاري

 ، بصورت سخنرانی.89تهران، اردیبهشت 
بیمارستانهاي  ccuبررسی تاثیر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان بستري در بخش  -7

، ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم 1389امام رضا(ع) و قائم( عج) مشهد در سال 
 بصورت پوستر. ،89آذرماه پزشکی شرق کشور، 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به خود درمانی در سال  -8
، بصورت 89ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذرماه ، 1389
 پوستر.

ششمین همایش سالیانه  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و خود مراقبتی در بیماران همودیالیزي، -9
 ، بصورت پوستر.89پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذرماه 

، 91مهر ، WHOبررسی میزان پذیرش پرسنل پرستاري جهت بهداشت دست با محلول مورد توصیه  - 10
  بصورت پوستر الکترونیک( نویسنده اول).

 CCUبیماران بستري در بخش  بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان - 11
 ، بصورت پوستر(نویسنده اول)91، اسفند 1389بیمارستانهاي امام رضا(ع) و قائم مشهد در سال 

، 91، اسفند 1390وضعیت پلی فارماسی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان گناباد در سال  - 12
 بصورت پوستر( نویسنده دوم)

، بصورت پوستر، 92آن در سالمندان شهرستان گناباد، مهر  الگوي مصرف دارو و عوامل موثر بر - 13
 (نویسنده دوم).

وضعیت تعدد دارویی در سالمندان مبتال به بیماریهاي قلبی عروقی شهرستان گناباد، بصورت  - 14
 (نویسنده دوم). 92سخنرانی، اسفند 

 
  

  شرکت در همایشها و کنگره ها:
 .89تهران، اردیبهشت رستانی، پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیما همایششرکت در  -1
 .89، زابل، آبانماه شرکت در اولین همایش سراسري دیابت -2

   
  
  ي تخصصیو دوره هاکارگاهها  :ج

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، و شناخت آریتمی هاي قلبی،  ECGخواندن دوره آموزشی  -1
 . 86تیرماه  20لغایت  15دانشگاه علوم پزشکی گناباد، از 

 22عاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ، ماخالق در پژوهشهاي پزشکیکارگاه  -2
 .87خرداد 



 .87آذر  7، دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، End Noteکارگاه  -3
علوم پزشکی گناباد،  کمیته راهبردي آموزش کارکنان دانشگاهدوره آموزشی و تکمیلی مقاله نویسی،  -4

 .88تیرماه  11و  87ماه تیر 6، 5
آشنایی با منابع کتابخانه دیژیتال در علوم پزشکی، دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کارگاه  -5

 .87دیماه  6تا  4گناباد، 
سمینار آمادگی مقابله با پاندمی آنفلوانزا، دفتر مدیریت خدمات پرستاري وزارت بهداشت، دانشگاه  -6

 .87ماه آبان 7و  6علوم پزشکی مشهد، 
دوره هاي آموزشی اصول تغذیه و بهداشت، نقش تعلیمی و تربیتی والدین، مهارتهاي زندگی، خانواده و  -7

نت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مناسبات حاکم، فلسفه حجاب و روابط سالم زن و شوهر، معاو
 .87بهمن 

کنان دانشگاه علوم پزشکی دوره آموزشی کنترل عفونتهاي بیمارستانی، کمیته راهبردي آموزش کار -8
 .87اسفندماه  14گناباد، 

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی،  -9
 .88خرداد  28دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

 7و روشهاي مواجهه با آن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران، کارگاه آموزشی درد  - 10
 .88تیرماه  8و 

 17، کمیته راهبردي آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد،Aدوره آموزشی آنفلوانزاي نوع  - 11
 .88مردادماه 

توسعه آموزش  مرکز مطالعات وپژوهش در آموزش با عنوان تحقیقات کالسیک و طولی، کارگاه  - 12
 .1388ماه  آذر 10علوم پزشکی گناباد،  دانشگاهپزشکی 

ی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کیفکارگاه پژوهش در آموزش با عنوان تحلیل تحقیقات  - 13
 .1388آذر ماه  11دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

رکز تحقیقات توسعه جایگاه جامعه شناسی پزشکی و تعیین کننده هاي سالمت در پژوهش، مدوره  - 14
 .89خرداد  20اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

 .91خرداد  18و17کارگاه آموزشی پژوهشی آمار استنباطی ، معاونت آموزشی و پژوهشی،   - 15
 .91خرداد  17کارگاه آموزشی پژوهشی آمار توصیفی ، معاونت آموزشی و پژوهشی،  - 16
طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، مرکز مTBLکارگاه آموزشی  - 17

 .91خرداد  22بهداشتی درمانی گناباد، 
کارگاه آموزشی رویکردها و روشهاي تدریس و مبانی انتخاب آن ها، مرکز مطالعات و توسعه آموزش  - 18

 .91تیر  1خرداد و  31علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 
کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوري در خدمت رهبري آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش  - 19

 .91خرداد  23علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 



کارگاه آموزشی منتورشیپ در آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  - 20
 .91خرداد  22لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دانشگاه ع

کارگاه آموزشی پژوهشی روشهاي نمونه گیري و تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات، معاونت آموزشی  - 21
 .91خرداد  19و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

 
  
  

  داوري:
فیت خواب در بیماران مبتال به شیوع اختالل کیکارشناسی ارشد با عنوان داوري پایان نامه  -1

ال تحت پوشش کلینیک دیابت و خانه هاي بهداشت شهرستان گناباد در س 2دیابت نوع 
 .92بت پیگیر بر کیفیت خواب و کنترل بیماري آنان، مهر و تاثیر اجراي الگوي مراق 1392

عملکرد قلبی داوري پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر گرمادرمانی موضعی بر درد و  -2
 .92عروقی بیماران مبتال به سندروم کرونري حاد، بهمن 

داوري پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیر تکنیک آرامسازي پیشرونده عضالنی بر  -3
 .92خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز، بهمن 

خص هاي داوري مقاله با عنوان مقایسه تاثیر ساکشن به دو روش باز و بسته بر شا -4
 همودینامیک و الگوي کار قلب در بیماران بعد از عمل جراحی باي پس عروق کرونر

 
   فرهنگی:دوره هاي 

شرکت در نشست هم اندیشی اسـاتید بـا عنـوان تفـاوت اقتصـاد مقـاومتی و ریاضـت اقتصـادي غـرب،            -1
 .91دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهر 

ین اصول تعلیم و تربیت اسالمی و اندیشه سیاسی ایـالم  شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان با عناو -2
 .91و مبانی انقالب اسالمی،  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تابستان 

تاریخ علم متناسب بـا علـوم پزشـکی و تـاریخ تمـدن      شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان با عنوان  -3
 .92تیر ،  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اسالمی

هم اندیشی استادان با عنوان بررسی ابعاد و زوایاي سبک زندگی از منظر مولفه هاي شرکت در نشست  -4
 . 92دینی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهر 

شرکت در نشست هم اندیشی استادان با عنوان رابطه یا فاصله با آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی گنابـاد،   -5
 . 92 آبان

نوان انفالب اسالمی و تمدن سازي اسالمی، دانشـگاه علـوم   شرکت در نشست هم اندیشی استادان با ع -6
 . 92پزشکی گناباد، بهمن 

7-   
  



  
  : و طرح پژوهشی پایان نامه و رساله -د

مقایسـه محلـول آنتـی باکتریـال، صـابون آنتـی سـپتیک و صـابون معمـولی بـر           . بلوچی بیـدختی، طـاهره  
مـه کارشناسـی ارشـد آمـوزش پرسـتاري      پایـان نا ، کلونیزاسیون میکروارگانیسمهاي دست پرسنل پرستاري

سـعید  ی، کیـارش قزوینـ  دکتـر   :د مشـاور یتا، اسامیر رضا صالح مقدم، استاد راهنما : داخلی جراحیگرایش 
  .1386ماه  آبان، پرستاري و مامائیه ابراهیم زاده، مشهد: دانشکد

مه آموزشـی مشـارکتی   بلوچی بیدختی، طاهره، مشکی مهدي، قرچه معصومه، اکبري علی. بررسی تاثیر برنا
بر اساس الگوي پرسید پروسید جهت زوجین در دوران بارداري بر افسردگی پس از زایمان زنان شهر گناباد 

  ( مجري اول).
  :ارشد استاد راهنماي طرحهاي دانشجویان کارشناسی

 ).1392تاثیر آرامسازي عضالنی بر تهوع و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزي ( -1
  طرحهاي دانشجویان کارشناسی: استاد راهنماي

بهمن گناباد طی  22بررسی کفایت دیالیز در افراد دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان  -1
 .1391سال 

بررسی رابطه جهت گیري مذهبی با حساسیت اخالقی در تصمیم گیري پرسنل پرستاري  -2
 .91بیمارستانهاي شهرستان گناباد در سال 

استیک و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  بررسی شیوع نیدل -3
1391. 

میزان تعدي کالمی و رفتاري و برخی عوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستاري شاغل در بیمارستانهاي  -4
 .1391آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

نسبت به عوامل خطر این بیماري در شهر  2دیابت نوع  میزان آگاهی اعضاي خانواده بیماران مبتال به -5
 .1391گناباد در سال 

دالیل درخواست ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران در بیمارستانهاي شهرستان گناباد در  -6
 .1391سال 

 بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي گناباد و عوامل مرتبط با آن. -7
 CCUر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان بیماران بستري در بخش بررسی تاثی -8

 .1389بیمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهددر سال 
وضعیت خطاهاي دارویی کادر درمانی شاغل در بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  -9

 1389گناباد از دیدگاه خودشان در سال 
 .1392و پرخاشگري پرستاران بیمارستانهاي گناباد در سال میزان اضطراب  - 10
 .1392الگوي خواب و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  - 11
بررسی مقایسه اي تاثیر آموزش چهره به چهره و تصویري رژیم غذایی بر کیفیت زندگی بیماران تحـت   - 12

 همودیالیز .



13 -   
  رحهاي دانشجویان کارشناسی:ط مشاوراستاد 

 
آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم بررسی فردي وحید، شبان محمد جواد،  -1

پایان نامه کارشناسی پرستاري، استاد ، 1389پزشکی گناباد نسبت به خوددرمانی در سال 
 .1389مشاور: طاهره بلوچی بیدختی، گناباد: دانشگاه علوم پزشکی،مرداد 

زاده ، جلیلی، بررسی ارتباط کیفیت زندگی با مراقبت از خود در بیماران همودیالیزي، توکلی  -2
پایان نامه کارشناسی پرستاري، استاد مشاور: طاهره بلوچی بیدختی، گناباد: دانشگاه علوم 

 .1389پزشکی،مرداد 
تاثیر مصرف جوشانده لیمو شیرازي و سیر بر چربی هاي خون در بیماران مبتال به  -3

 رلیپیدمی شهر گنابادهیپ
مقایسه فرسودگی شغلی در شاغلین حرفه هاي روانشناسی و پرستاري شهر گناباد در سال  -4

1391 
بررسی میزان شیوع بی اشتهایی و سایر عالئم آپاندیسیت حاد در بیماران تحت آپاندکتومی  -5

 .1391-1392خرداد بیدخت در سال  15بیمارستان 
در گناباد در تیاد در مراجعین به کلینیکهاي ترك اعتیاد عوامل مرتبط با اقدام به ترك اع -6

 .1389-90سال 
 .1390بررسی الگوي مصرف دارو و عوامل موثر برآن در سالمندان شهرستان گناباد در سال  -7
مقایسه غرغره لیدوکائین، دگزامتازون قبل از عمل بر گلودرد و سرفه بعد از اکستوباسیون در  -8

 .1392- 1393سال 
د آموزش بیماران عروق کرونر قلب از دیدگاه خودشان و تیم درمان در وضعیت موجو -9

  .1392بیمارستانهاي آموزشی گناباد در سال 
 
 چاپ کتاب: -ه

1- WHO ،راهنماي بهداشت دست کادر درمانی ترجمه طاهره بلوچی بیدختی و لیال امیري فراهانی ،
 .1389مشهد: انتشارات یارآشنا، 

 .1390ی بلک، ترجمه طاهره بلوچی بیدختی، مشهد: انتشارات یار آشنا، بلک، پرستاري اختالالت عروق -2
بلک، پرستاري داخلی جراحی اختالالت قلب و عروق، ترجمه مهدي بصیري مقدم، کوکب بصیري  -3

 .1391مقدم و طاهره بلوچی بیدختی، مشهد: انتشارات یارآشنا، 

  :فرهنگی، اجتماعیفعالیتهاي 
 علوم پزشکی گناباد عضویت در بسیج اساتید دانشگاه -1
 .1389کاندیداي انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاري گناباد سال  -2
 .1388شوراي هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  -3



 .1389عضویت در سازمان هالل احمر از سال  -4
اباد از آبـان  عضویت در شوراي راهبردي نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی گن -5

91. 
  
   پژوهشی  - علمی هايعضویت 

 دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی توانمندسازي اعضاء هیئت علمیگروه تخصصی  عضو -1
 .1388 شهریوراز  علوم پزشکی گناباد

علوم پزشکی  دانشگاه و ارتقاي سالمت توسعه اجتماعی مرکز تحقیقاتجوانان و میانساالن گروه  عضو -2
 .1387 از سال گناباد

 .1391عضو شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی از سال  -3
 .1390عضو کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر از  -4

  
  سمت هاي اجرایی

 .88و  87بهمن گناباد در سالهاي  22خرداد و  15سوپروایزر آموزشی بیمارستانهاي  -1
 .88استاد مشاور دانشجویان پرستاري از بهمن ماه  -2
 .1391صیالت تکمیلی دانشگاه از آذر ماه سال سرپرست تح -3
 .92و  91، 90مدیر حوزه کنکور در سالهاي  -4
 .1389عضویت در هیئت مدیره نظام پرستاري شهرستان گناباد از سال  -5
  .1392مدیر گروه فوریتهاي پزشکی از سال  -6

 
 

  
  


