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 سوابق  آموزشی ، پژوهشی 
                 ، مقطع کارشناسی ارشدداخلی جراحی و کارآموزي دروس مختلف آموزش پرستاري عملی ،تدریس دروس نظري  )1

 و کارآموزي دروس مختلف و پرستاري مراقبتهاي ویژه ، مقطع کارشناسی ارشد عملی ،تدریس دروس نظري  )2

قاطع کاردانی، کارشناسی ارشد در رشته هاي فوریتهاي پزشکی، پرستاري، آموزش پرستاري زبان تخصصی م تدریس دروس )3
 و پرستاري وراقبتهاي ویژه

 تدریس نظري و عملی دروس روش تحقیق رشتهاي مختلف علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري )4

  جراحی ، رشته پرستاري مقطع  کارشناسی .  - داخلی  تدریس  نظري و  عملی  ( کار آموزي ) دروس  مختلف پرستاري )5

تدریس دروس نظري  و عملی سایر دروس  مقطع  کارشناسی پرستاري از جمله  پرستاري بیماریهاي  روانی ، اصول    )6
  یادگیري و روش آموزش به بیمار ، تغذیه درمانی ، مدیریت  خدمات پرستاري  ( کار آموزي ) .
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رشته مامایی  مقطع   2و  1ی اصول و فنون ، پاتوفیزیولوژي و  بیماریهاي  داخلی جراحی تدریس دروس نظري و عمل  )7
 . و فوریتهاي پزشکی و نیز آموزش بالینی  دانشجویان رشته هاي هوشبري و اتاق عمل کارشناسی

مر  به عنوان  به طور مست 1372عضویت در  کمیته هاي  استانی  طرح سواالت  امتحان فینال رشته پرستاري  از سال  )8
  .  نشگاهنماینده دا

جهت پرسنل پرستاري  شاغل در  مراکز   نشگاههمکاري  و تدریس  در  برگزاري دوره هاي  آموزشی برگزار شده از طرف دا  )9
 طالب و علماي امدادگران هالل احمر  و کارگاههاي آموزش روش تحقیق  مقدماتی  جهت دانشجویان ، بهداشتی درمانی ،

و  از طریق پایگاه تحقیقات جمعیتی ، دبیران آموزش و پرورش و  گروههاي  مختلف مردمیگناباد شهرستان حوزه علمیه
مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تدریس در کارگاهها تحقیقات کمی و کیفی ویژه دانشجویان 

  تخصصی در دانشگاه هاي علوم پزشکی گناباد و علوم پزشکی تهران.

طرحهاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی در مقاطع مختلف و تالیف و انجام  )10
  ترجمه کتب و منابع دانشگاهی 

 
 پژوهشها ي انجام شده ( مصوب شوراي پژوهشی):

    درمانی  شیمی  تحت  سرطان  مبتال به  در بیماران  از آلوپسی  در پیشگیري  تأثیر هیپوترمی  میزان  بررسی  .1

  گناباد   در شهرستان  ناخواسته  حاملگیهاي  علل  بررسی .2

  شهرستان  و درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  مراجعه  کرونر در بیماران  عروق  خطر ساز بیماریهاي  عوامل  شیوع  بررسی  .3
  گناباد

    اسالم  مقدس  شرع  با موازین  امور پزشکی  با انطباق  گناباد در رابطه  پزشکی  علوم  دانشجویان  و نگرش  آگاهی  بررسی  .4

  ) 1372-80  گناباد (سال  در شهرستان  سل  بیماري  اپیدمیولوژي  .5

 گناباد  پزشکی  علوم   در دانشجویان  افسردگی  میزان  بررسی  .6

  گناباد  پزشکی  علوم   دانشجویان  توسط  دانشجویی  نشریات  مطالعه  به  گرایش  و نحوه  بررسی  .7

  از نظر خود آنها   فراگیران  آموزشی  نیازهاي  بررسی .8

 1390تاثیر دماي محیط بر پایایی دماي تمپانیک.  .9

  گناباد  شهرستان  پزشکی  مراکز فوریتهاي  به  کنندگان  مراجعه  رضایتمندي  میزان  بررسی .10

  گناباد   شهرستان  درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  مراجعه  در زنان  IUD   خروج  د و عللنام  زمان    بررسی  .11
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  )  کشوري  کشور (طرح  در استانهاي  پزشکان  توسط  ارایه  قابل  خدمات  تقاضا براي  میزان  بررسی .12

    ترخیص  گناباد هنگام  شهرستان  در مراکز درمانی  بستري  بیماران  آموزشی  نیازهاي  بررسی  .13

  ادگناب  در شهرستان  سل  اپیدمیولوژي .14

  از پنی  استفاده  گناباد در مود نحوه  شهرستان  درمانی  در مراکز بهداشتی  شاغل  پرستاران  و نگرش  آگاهی  میزان  بررسی  .15
    سیلین

  تطابق  گناباد در مورد میزان  پزشکی  علوم گاهشنرشته پرستاري دا  آموختگان  دانش   و نظرات  اشتغال  وضعیت  بررسی  .16
  .  آنان  شغلی  با نیازهاي  زشیآمو  هاي برنامه

  اثر بخشی نقش روحانیون در اصالح عقاید و باورهاي خرافی مرتبط با سالمت.   .17

  .اثر بخشی  ، بهینه سازي و احیاء غذاهاي بومی در جمعیت  تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی گناباد  .18

  تحقیقات جمعیتی گناباد .بررسی و تدوین فرهنگ مرتبط با سالمت در جمعیت تحت پوشش پایگاه   .19

 و توسعه راهبردهاي خود مراقبتی مبتالیانتجارب  HIV/AIDS :زندگی با  .20

 : مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران1390مدیریت درد در بیمارستان هاي آموزشی شهرستان گناباد،موانع  .21

 .....تغذیه و درك شناختی بیمارا ن دیابتی..... خانم احراري .22

  . 1389 عوامل مرتبط با آن در کودکان دبستانی گناباد در سال شیوع شب ادراري و .23

 بر خود مراقبتی بیماران مبتال به سکته قلبی حمایتی مبتنی بر الگوي اورم -تاثیر برنامه آموزشی .24

 تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص هاي فیزیولوژیک بیماران مبتال به سکته مغزي .25

 نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانو نوار قلب  یولوژیکشاخص هاي فیزبر  بدناثر تغییر وضعیت  .26
 ccu   میوکارد بستري در

  

  کارشناسی، ارشد و دکتري تخصصی : : راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

حقوق رعایت ی ختپدیدار شنالی محمد پور، مصطفی جوادي، بررسی ععلیرضا نیکبخت نصرآبادي،  .1
پیش نویس منشور حقوق دانشجو.(پایان نامه دکتري  پرستاري کشور: ارائه آموزش دانشجو در
 )1390تخصصی 
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تجارب مادران در مراقبت از کودکان مبتال به  الله حسینی شهیدي، عباس حیدري، علی محمد پور، .2
 )1390اوتیسم .(پایان نامه دکتري تخصصی 

بتی پرستاران تجارب مراق ،علیرضا نیکبخت نصرآبادي، عباس عباس زاده، علی محمدپور، کورش زارع .3
 )1389.(پایان نامه دکتري تخصصی در بخشهاي روانپزشکی: ارائه راهکارهاي ارتقاء سطح مراقبت

بر  بدناثر تغییر وضعیت . مریم بنان شریفی، مهدي بصیري مقدم، رضا نعمت اللهی، علی محمدپور .4
(پایان ccu   تري درمیوکارد بس نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانو نوار قلب  شاخص هاي فیزیولوژیک

 )1391نامه کارشناسی ارشد 

علی محمد پور، محمد رضا منصوریان،  عبدالرعوف فیضیان ، محمد علی نژاد مقدم. . تاثیر دماي  .5
 1390محیط بر پایایی دماي تمپانیک. 

علی محمد پور، مهدي بصیري مقدم، شهربانو حیدر پور، سمیه جانی. شیوع شب ادراري و عوامل  .6
  . 1389آن در کودکان دبستانی گناباد در سال مرتبط با 

محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد پور، زهره فخاري، پروانه صابریان.اثر بخشی  .7
 . 1389خدمات اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

  گناباد در مود نحوه  شهرستان  درمانی  بهداشتی در مراکز  شاغل  پرستاران  و نگرش  آگاهی  میزان  بررسی .8
   سیلین  از پنی  استفاده

علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدي وزیري. مقایسه  - .9
در شهر گناباد در سال  HIV آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی و والدین آنها در مورد عفونت 

1389.  

دیدگاه  رضایتمندي و . بررسی، محمد اقبالی، یوسف علیزادهی محمد پور، حمید رضا تولیده ايعل .10
 .1390بیماران در حال ترخیص از عملکرد آموزشی پرسنل درمانی بیمارستانهاي گناباد. 
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وضعیت خطاهاي دارویی کادر درمانی  . طاهره بلوچی، علی محمد پور، صادق نیا، حمید نخعی. .11
 1389رستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.شاغل در بیما

علی محمد پور، جواد مجتبوي، عاطفه هنو علیان. تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص هاي فیزیولوژیک  .12
 )1391(پایان نامه کارشناسی ارشد بیماران مبتال به سکته مغزي

حمایتی مبتنی بر  -امه آموزشیتاثیر برنعلی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی.  .13
 )1391(پایان نامه کارشناسی ارشد بر خود مراقبتی بیماران مبتال به سکته قلبی الگوي اورم

با روش هاي کمک باروري: یک لدي نورالدین محمدي، علی محمد پور، طاهره صادقی تجربه وا .14
 .)1391.(پایان نامه دکتري تخصصی مطالعه فنومنولوژي

. مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه به روش ساحره میرزائی، دکتر شاکري، رام امینیشه، علی محمدپور .15
از عمل جراحی  و درد در بیماران بعد  شریانی باز و بسته بر شاخصهاي همودینامیک، اشباع اکسیژن

 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  .باي پس عروق کرونر تحت تهویه مکانیکی

درمانی موضعی بر  تاثیر گرما. محمدیانبتول ، مقدم، رضا نعمت اللهی مهدي بصیري، محمدپورعلی  .16
 (پایان نامه کارشناسی ارشد.میوکارد نفارکتوس حادامبتال به  بیماراندرد و شاخص هاي قیزیولوژیک 

1392( 

بیماران مبتال به سرطان از شیمی تجربه  محمد فتحی.، علی محمد پور، علیرضا نیکبخت نصرآبادي .17
 .)1392.(پایان نامه دکتري تخصصی ک مطالعه فنومنولوژي: یدرمانی

پیشرونده عضالنی برخستگی  انقباضتکنیک  مددکار. تاثیر شیرینعلی محمد پور، مهدي بصیري مقدم،  .18
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد بیماران مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز 

برنامه ورزشی ایزومتریک بر کفایت  . تاثیرمغانیجهانی  ...علی محمد پور، مهدي بصیري مقدم،  .19
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  بیماران مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز دیالیز....



  

 ۶

(پایان نامه ابتی... وك انگشت با ساق پا در بیماران دیخون ... از ن. مقایسه سطح قند منیره تابعی، علی محمدپور -21
)1392کارشناسی ارشد   

تنفسی و  - تاثیر طب فشاري بر شاخصهاي قلبی آرزو  داوري نیا. مهدي بصیري مقدم. ،محمدپورعلی  -22 
   )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  تهوع بیماران مبتال به آپاندیسیت قبل از آپاندکتومی

انیل و کلونیدین بر شاخصهاي قلبی . مقایسه اثر فنتعلیرضا طالیی، مهدي بصیري مقدم. علی محمدپورآرش حمزه اي ، . 23
 )1392(پایان نامه کارشناسی ارشد  .عروقی و تنفسی بیماران معتاد تحت تهویه مکانیکی

 

  مقاالت  ارایه شده در کنگره ها ، سمینارها  و همایشهاي علمی داخلی و خارجی 

  المللی  بین  کنگره  اولین«  -   از آن  در پیشگیري  درمانیسرما   و بررسی  درمانی  شیمی  تحت  سرطان  به  مو در مبتالیان  ریزش -  1
»1380 -   ارومیه -  غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه -  سرطان  تحقیقات  

گناباد  در شهرستان  نا خواسته  هاي مؤثر بر حاملگی  عوامل  بررسی - 2  

» 1376اهواز،  -  شهید چمران  پزشکی  علوم  دانشگاه -  نا خواسته  مؤثر بر حاملگیهاي  عوامل  سراسري  همایش«   

   اسالمی  پزشکی  به  بازگشت  لزوم -  3 

» 1376 -بیرجند   پزشکی  علوم  دانشگاه -   اسالم  مقدس  شرع  با موازین  امور پزشکی  انطباق  طرح   کشوري  همایش«   

»1376مشهد.  پزشکی  علوم  دانشگاه -کشور    درمانی  بهداشتی  هاي ر شبکهد  پژوهشی  ملی  همایش  اولین«    ناخواسته  حاملگی - 4   

  1372-76  سالهاي  گناباد طی  در شهرستان  سل  اپیدمیولوژي -  5 

» 1377،  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه -کشور   سل  سراسري  کنگره  چهارمین«   

  پزشکی  علوم  دانشگاه -در اورژانسها   مامایی -   پرستاري  مراقبتهاي«.  زرگساالنب  به  نسبت  احیاء و تفاوتها در اطفال  روشهاي -  6 
» 1375مشهد.  

».1375 -مشهد   پزشکی  علوم  دانشگاه - در اورژانسها   ، مامایی پرستاري  مراقبتهاي  سراسري  همایش«   قلبی  احیاء درایست  هاي شیوه - 7   

  (مقاله خود  به  نسبت  سرطان  مبتال به  بیماران  در تصویر ذهنی  و تأثیر آن  درمانی  شیمی  ز عوارضا  پیشگیري  هاي شیوه  بررسی - 8  
»1379 -  اراك  پزشکی  علوم  دانشگاه -  زنان  شایع  در سرطانهاي  و نوتوانی  درمان  پیشگیري  روشهاي  سراسري  همایش  اولین« )  همایش  برگزیده  

 -  پیشگیري  و طب  عمومی  بهداشت  ملی  همایش  اولین«.  گناباد  در شهرستان 1372-79  سالهاي  طی  سل  بیماري  اپیدمیولوژي - 9  
» 1379 -  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  
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» 1380مشهد.  پزشکی  علوم  دانشگاه -  ایران  سرطان  المللی  بین  همایش  اولین«.   از آلوپسی  در پیشگیري  و اثر آن  هیپوترمی - 10   

  بهداشت  سراسري  همایش«  -  از آن  پیشگیري  گناباد جهت  در شهرستان  زنان  آموزشی  نیازهاي  و تعیین  ناخواسته  حاملگیهاي -  11 
»1380آباد.   خرم -  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه -   خانواده  

  پزشکی  علوم  دانشگاه -  پیشگیري  و طب  بهداشت  ملی  همایش  دومین«  - گناباد  کیپزش  علوم  در دانشجویان  آن  و شیوع  افسردگی - 12 
»1380،  کرمانشاه  

  کنگره  دوازدهمین«   سرطان  مبتال به  در بیماران  درمانی  از شیمی  ناشی  از آلوپسی  در پیشگیري  تأثیر هیپوترمی  میزان  بررسی - 13
»1374،  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه -  ایران  اکولوژيفارم   فیزیولوژي  المللی  بین  

 -  گناباد  شهرستان  درمانی  مراکز بهداشتی  به  کننده  کرونر مراجعه  عروق  بیماریهاي  مبتال به  مددجویان  آموزشی  نیازهاي -  14
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28. The survey of IUD average standing period and its removing causes in women 
referring to Gonabad health and treatment centers. 3RD YOUNG MEDICS’ 
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29.   The effectiveness of scalp hypothermia in prevention of chemotherapy -
induced alopecia in patient with cancer 3RD YOUNG MEDICS’ 
INTERNATIONAL CONFERENCE. 19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

o پزشکان جوان در کشور ارمنستان. کنفرانس بین المللی مقاله برگزیده  

3O. THE SURVEY OF METHODS AND MOTIVATIONOF HOMICIDE AND ITS 
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31. The most common skin side effect of systematic chemotherapy and radio therapy on the head: 
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and Immunology.Vol;6 Supplement ;6,p:42.) 

با ایدز  سراسريچگونه رفتار می شود:تجربه زیسته افراد.سومین همایش  HIV/AIDS. با بیماران مبتال به 33
  .16/10/1386و15. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.تاکید بر جامعه

تجارب زیسته افراد.اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم  :HIV/AIDSواکنش اولیه یه تشخیص . 34
  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 11/12/1386و12سالمتی.

. فنومنولوژي.روشها و ضرورت کاربرد در علوم پزشکی. اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم 35
  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  . 11/12/1386و12سالمتی.
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  :یونان در همایش بین المللی کشور بصورت سخنرانی . پذیرش مقاله36

Title: psychological aspects of confronting with HIV/AIDS: lived experience among Iranian 
persons. 13th International Conference of A.P.P.A.C Oral presentation, Athens. 
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ور، زهره فخاري، پروانه صابریان.اثر بخشی خدمات ÷محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد  -40
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علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدي وزیري. مقلیسه آگاهی -41
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  تایلند:پذیرش و ارائه مقاله در همایش بین المللی کشور 
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. سیزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور. دانشگاه ع پ 1389دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

   1391مازندران. اردیبهشت

 و درك  . نیا شارعی حبیب ،یوسف علیزاده ، رضا حمید اي تولیده ، محمد  اقبالی ،علی  محمدپور -47
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حمایتی مبتنی بر  - علی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی. تاثیر برنامه آموزشی -48
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به سکته مغزي. چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران. دانشگاه علوم پزشکی 
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محمد رضا نعمت الهی. اثر تغیر وضعیت بدن  محمد پور، مهدي بصیري مقدم،علی  مریم بنان شریفی،  - 51
بر فشار خون بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستري در سی سی یو. چهاردهمین جشنواره پژوهشی 

  1392دانشجویان علوم پزشکی ایران. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. آبانماه 
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 ١۵
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  موارد خاص وجوایز علمی

)  مقام وزارت* مربی نمونه  منتخب علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ( تقدیر نامه از   

علوم پزشکی  گناباد .  گاهدانش  80و  79لهاي * پژوهشگر  برگزیده  سا  

. مجله افق دانش راه اندازي  و پیگیري انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول*  

  .پژوهش پرستاري ایران راه اندازي  و پیگیري انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول*

  رانپژوهش پرستاري ایمدیر اجرایی و مشاور علمی مجله .  

  افق دانشمدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله . 

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش پرستاري ایران  

  عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تحقیق کیفی در علوم سالمتی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
   .اسفند ماه 1386تهران.

  کسب رتبه اول دانشجویی طی تحصیل در مقطعPh.D (دکتراي تخصصی )  پرستاري دانشگاه علوم پزشکی
 تهران.

 داور علمی. 



  

 ١٧

 JANAC(ISI journal):   Journal of the Association of nursing in AIDS care:USA) (Reviewer of 

 Clinical nursing(ISI journal)  (Reviewer of 

    دارايDiploma گزیده  محقق بر بعنوان از انجمن پزشکی کشورارمنستان 

  

 

  

 11و10هیات داوري ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور. و عضو دبیر علمی همایش 
 89آذر ماه 

  تدوین "تقدیر نامه از معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در
 در سومین "فرآیند طراحی مدل واحد تدوین طرح دروس بر اساس استراتژي هدایت کردن

 89جشنواره شهید مطهري. سال 

  عضو کمیته علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي، سال
 (تقدیر نامه از رئیس کمیته علمی ستاد)1388

 ناظر چندین طرح تحقیقاتی در دانشگاه  

  89/ 123/آ/ 5298( 15/2/89.  1389استاد برگزیده و نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال(  

  1389پژوهشگر برتر(رتیه اول) دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال  



  

 ١٨

 1390 ھمایش ملی معنویت، قرآن پژوھی و سالمت ، سال  و عضو ھیات داوری دبیر علمی  

 1/10/1391/پ )  701/11تحریریه مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتقاي سالمت،( عضو هیات 

  بین المللیتحریریه مجله عضو هیات Archives of Neuroscience 

 17/2/1392-123/92/ص/آ/306. 1392سالدانشگاه علوم پزشکی گناباد  نمونه استاد برگزیده و  

  

 شرکت در کارگها و همایش ها

/ همایشعنوان کارگاه  محل  / دانشگاه برگزار کننده / محل برگزاري تاریخ برگزاري 

7/8/1374-9 کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر  پزشکی جامعه نگر وزارت  متبوع  –با همکاري دبیرخانه آموزشی   گناباد  یعلوم پزشک   

11/6/1374- 15 کارگاه  روش تحقیق  با همکاري معاونت پژوهشی وزارت متبوع  گناباد علوم پزشکی    

ي  کشور رستارسمینار نظام پ  29-28/1/1376  علوم پزشکی مشهد  

ع مقدس اسالم کارگاه انطباق امور پزشکی  با موازین  شر  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   10/8/1376- 11 

24/4/1377- 25 کارگاه روشهاي یادگیري و تکنولوژي آموزشی  ه علوم پزشکی  گناباد کددانش   

پرستاري مدیران   دومین همایش  23/4/1376 دفتر امور پرستاري  –وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی    

در اورژانسها  همایش مراقبتهاي پرستاري  5-4/12/1377  دانشگاه علوم مشهد  

 علوم پزشکی گناباد   6/1378-7و3-4 کارگاه الگوهاي تدریس و روشهاي ارزیابی 

19/8/1378-20 کارگاه آموزش بالینی   علوم پزشکی شهید بهشتی  

17/11/1380-18 کارگاه روش تدریس   دانشکده علوم پزشکی  گناباد  

موزشی کارگاه تکنولوژي آ  علوم پزشکی گناباد   25/10/1380 

 علوم پزشکی همدان .   13/12/1381-14 پنجمین همایش سراسري دانشکده پرستاري  مامایی همدان 

22/2/1382 کارگاه پروژه ارزشیابی  تحقیقات سالمت ایران    WHOعلوم پزشکی  مشهد با همکاري  

یر در آموزشیاولین همایش بین المللی اصالحات و مدیریت تغ  
پزشکی    

 علوم پزشکی شهید بهشتی   9/9/1382- 11



  

 ١٩

21/3/1382-22 همایش پرستار و قانون   علوم پزشکی گناباد  

 معاونت تحقیقات و فنآوري   3/1382/ دومین همایش پروژه ایجاد پایگاه تحقیقات جمعیتی 

م پزشکی کرمان علو  30/2/1383- 31 چهارمین  همایش پروژه  پایگاه تحقیقات جمعیتی   

2/4/1383 کارگاه پژوهش در آموزش   علوم پزشکی گناباد  

3/4/1383و  4 کارگاه پژوهشهاي  جمعیتی   علوم پزشکی گناباد  

10/2/1383 آموزش تدوین طرح درس  علم پزشکی گناباد  

 چهارمین  کنفرانس منطقه اي سالمت الکترونیک
 
 

19 -18/6/ 1383  
 
 

آموزش پزشکی  با همکاري وزارت بهداشت درمان و  WHO 

 

 

17/4/85- 19  کارگاه سه روزه روش شناسی تحقیقات کیفی مامایی)- (دانشکده پرستاريدانشگاه علوم پزشکی تهران   

  سمینار روشهاي نوین ترمیم زخم
  

25/10/1385  
 

مامایی)-دانشگاه ع.پ. تهران(دانشکده پرستاري  

 

End Note   

  
11 ./10/1386  

 
راندانشگاه ع.پ. ته  

 

scientific writing   

 

1387/3/30 
 

 دانشگاه ع.پ. تهران

 

     Safety Solutions workshop patient Oct,12,2008 
 

Hacetetepe university/Turkey 

  تحلیل تحقیقات کیفی
 

1388/9/11 
 

ادادانشگاه ع.پ .گناب  
 

 1389/5/20 حاکمیت بالینی     
 

 دانشگاه ع.پ .گنابااد
 

 1388/8/27 تیک پزشکیژن     
 

 دانشگاه ع.پ .گنابااد
 

1389تابستان  مبانی اندیشه اسالمی(طرح معرفت)       
 

مشهددانشگاه ع.پ   
 



  

 ٢٠

 1388/9/10 تحقیقات کالسیک و طولی     
 

 دانشگاه ع.پ .گنابااد

 

24/2/89و23  همایشهاي ساالنه سردبیران مجالت علوم پزشکی کشور  دانشگاه ع.پ.اصفهان.  

/1388/8 زعفران هم غذا هم دارو      28و27  
 

  ع.پ . گنابا د.  دانشگاه 
  

/1387/12 روش تحقیق پیشرفته 14لغایت10  
 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران      
 

27/7/88و26  مدیریت بحران   دانشگاه ع.پ.گناباد     

10/89/  همایشهاي ساالنه سردبیران مجالت علوم پزشکی کشور -ون ریزمرکزپژوهشی غدد در  
.تهران  

A 26/6/1388کنفرانس پیشگیري و کنترل انفالنزاي نوع  ع.پ . گنابا د.  دانشگاه    
 

19/3/1390 کارگاه مدیکال ژورنالیزم مقدماتی  
 

ع.پ . گنابا د.  دانشگاه   
 

Modern English 20/3/90کارگاه پژوهشی داوري مقاالت   
 

ع.پ . گنابا د.  دانشگاه   
 

Critical Appraisal 21/3/1390الق نشر و کارگاه پژوهشی اخ  دانشگاه ع.پ.گناباد   

 علم سنجی و -کارگاه پژوهشی ارتقاي مجالت

Modern medical journalism  
 

22/3/1390  دانشگاه ع.پ.گناباد   

١٣/١١/٩٠ کارگاه  مدرنیتھ و بحران معنویت  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

٢۴/٩/٩٠-٢٣ ات و فناوری دانشگاه ھای کشوراردوی راھیان نور معاونین تحقیق  بیمارستان صحرایی امام  
اھواز-حسین/دارخویین  

  کارگاه آموزشی پژوھشی روشھای نمونھ گیری و تعیین حجم نمونھ در

 انواع مطالعات 

١٩/٣/٩١  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

١٧/٣/٩١ کارگاه آموزشی پژوھشی آمار توصیفی اباددانشگاه علوم پزشکی گن   



  

 ٢١

١٨/٣/٩١-١٧ کارگاه آموزشی پژوھشی آماراستنباطی  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

٢٢/٣/٩١ TBLکارگاه آموزشی   دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

٢١/٣/٩١ کارگاه آموزشی آزمونھای کتبی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
 

  
  

  ايکارگاه آموزشی نحوه رسیدگی و تکمیل پرونده هاي ارتق
 اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي ع.پ.کشور 

 

 

18/10  /91-506-518  

 

 
 

ت، درمان و آموزششوزارت بهدا  
تهران -پزشکی   
 

 

  
  سیزدهمین همایش کشوري آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره

 آموزشی شهید مطهري 

 

12-14/2/1391  

 

 
 دانشگاه ع.پ.مازندران

 

 

  
  ششمین جشنوارهجهاردهمین همایش کشوري آموزش پزشکی و

 آموزشی شهید مطهري 

 

24/2/1392  

 

 
تهران -دانشگاه ع.پ.ایران  

 

 

  
  هیات هاي اجرایی جذب هیات علمی دومین نشست سراسري

 دانشگاه هاي ع.پ.کشور 

 

23/12/1391  

 
 دانشگاه ع.پ. قم

 

 

  
 هم اندیشی استاد،دانشگاه اسالمی، حماسه سیاسی

 

17/2/1392- 123/1392/ص/ن/13  

 
ه ع.پ.گناباددانشگا  

 

 

 

 

 



  

 ٢٢

 برگزاري یا تدریس در کارگاهها (برگزار کننده/مدرس)

/ دورهعنوان کارگاه  محل برگزاري تاریخ برگزاري 

کارگاه آمـوزش تـدوین طـرح درس ویـژه گروههـاي آمـوزش        
  بهداشت  –مامایی  – يپرستار

22/4/1383الی  10/12  

ساعت تدریس در کارگاه  24  

 علوم پزشکی گناباد 

  گاه مقدماتی روش تحقیق کار

   گاهویژه کارشناسان معاونت بهداشتی  دانش

11 -8/61381  علوم پزشکی  گناباد  

 ( معاونت بهداشتی )

81اسفند ماه   کارگاه روش تحقیق ویژه  روحانیون حوزه  علمیه  گناباد   علوم پزشکی  گناباد 

1381اسفند   دوره باز آموزي گزارش نویسی در پرستاري  گناباد زشکی علوم پ   

) معاونت درمان(   

1382مرداد ماه   کارگاه روش تحقیق ویژه  دبیران آموزش و پرورش   علوم پزشکی گناباد 

1383تیر ماه   باز آموزي مراقبتهاي  قبل و بعد از جراحی ویژه پرستاران  هدور  علوم پزشکی 

1380- 83مورد  طی سالهاي  4  کارگاه روش تحقیق ویژه  دانشجویان  لوم پزشکی گنابادع   

 

16/11/85-14  (ویژه اعضاي هیات علمی) شناسی تحقیقات کیفیروش  کارگاه مشهدعلوم پزشکی    

 

و   Ph.Dه دانشجویان   ژ(وی شناسی تحقیقات کیفیروش   کارگاه
  کارشناسی ارشد)

19-18/2/86 تهرانعلوم پزشکی    

 

  در علوم پزشکی شناسی تحقیقات کیفیروش   کارگاه

  

10،9-8/12/85 دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران      
ــز  " ــد مغ ــات پیون ــز تحقیق مرک

"استخوان بیمارستان شریعتی   

کارگاه پرسـتاري در عـوارض شـیمی درمـانی و رادیـوتراپی در      
  سرطانها

5/8/1386 تهرانعلوم پزشکی دانشگاه    

 (انستیتو کانسر ایران)

 



  

 ٢٣

12/4/1386و11  در تحقیقات کمی  SPSSکارگاه کاربرد آمار و  تهرانعلوم پزشکی دانشگاه    

 دانشکده پرستاري مامایی

12/12/1386و11  تحقیق فنومنولوژي کشوري کارگاه بهزیستی و علوم دانشگاه  
 توانبخشی.تهران

کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشجویان بهداشـت حرفـه اي و   
  فوریتهاي پزشکی

7/3/1389و6 گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

20/12/1388و 19  مقدماتی دانشجویان بهداشت خانوادهکارگاه روش تحقیق  گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

گناباد ویژه علوم پزشکی دانشگاه    )2و1دو کارگاه  متوالی گزارش نویسی(
خرداد 15کارکنان بیمارستان   

 

 

  کارگاه چگونگی نگارش طرح درس طرح درس اساتید

  

14/8/1389 گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

 

  (مقاله نویسی) scientific writingکارگاه رس مد

  و مدیریت کارگاه -

10/9/1389 گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

 

 

  کارگاه چگونگی نگارش طرح درس طرح  اساتید

  

گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

 دانشکده پزشکی

  مدرس  و -

  1  کارگاه روش تحقیقمدیر   -

25-27/5/1389 اه ع دانشگ-خرداد 15بیمارستان  
 پ گناباد

  مدرس  و  -

  2مدیر کارگاه روش تحقیق    -

20 -22/9/1389 گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

بهمن22ویژه کارکنان بیمارستان   

 

مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی    کارگاه روش تحقیق
 دانشگاه ع پ گناباد
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13/10/1389و12  )1کارگاه گزارش نویسی( گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

بهمن22یژه کارکنان بیمارستان و  

15/10/1389و14  )2کارگاه  گزارش نویسی( گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

 15ویژه کارکنان بیمارستان 
 خرداد

  

  تدریس-خرداد ١۵کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 

٧/۶/٨٩ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  یریتمد-خرداد ١۵کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 

٧/۶/٨٩ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  تدریس-خرداد ١۵کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 

٢٧/٩/٨٩  

 

گنابادعلوم پزشکی دانشگاه   

  

  مدیریت-خرداد ١۵کارگاه روش تحقیق مقدماتی/بیماستان 

٧/۶/٨٩ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

ای  ی(طرح درس اعض زی درس ھ ری ی برنام اه آموزش ات کارگ ھی
  علمی)

١۶/٣/٩٠ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  تدریس -کار گاه مقالھ نویسی.ششمین ھمایش دانشجویی

١١/٩/٨٩ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  مدیریت کارگاه -کار گاه مقالھ نویسی.ششمین ھمایش دانشجویی

١١/٩/٨٩ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  کارگاه کلیات روش تحقیق

٢٧/١٠/٩٠و٢۶ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  

  کار روش تحقیق

٢٨/٨/٩٠و٢٧ گنابادعلوم پزشکی دانشگاه    

  ٢١/٣/٩١  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
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 کارگاه آموزشی آزمونھای کتبی دانشجویان
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