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 بسمه تعالی

 شرح حال علمی

 بتول محمدیان

95فروردین   

 مشخصات فردی:

 نام و نام خانوادگی: بتول محمدیان                                      

 57223028محل کار: دانشگاه علوم پزشکی گناباد                                 تلفن: 

 mohammadian.b@gmu.ac.irپست الکترونیک: 

 تحصیالت:

 دیپلم علوم تجربی از پیش دانشگاهی الزهرا گناباد 

 کاردانی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 کارشناسی ناپیوسته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 کارشناسی ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 انشجوی دکتری آموزش پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهراند

 :اجراییسوابق 

  بهمن گناباد. 22پرستار بالینی بخش سی سی یو و پرستار اتاق عمل در بیمارستان 

 از سال  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گروه اتاق عمل و هوشبری و گروه پرستاری

1393. 
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 جوایز: افتخارات و

  اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد. کاردانیمقطع و استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول 

  مقطع کارشناسیی ناپیوسیته پرسیتاری دانشیگاه علیوم پزشیکی       و استعداد درخشان دانشجوی رتبه اول

 کرمان.

  نمایندگی مقام معظم  جایزه در گردهمایی تقدیر از نخبگان علمی دانشجو از دفتر نهادتقدیرنامه و اخذ

 رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

 .دانشجوی رتبه اول و استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 .عضو بنیاد ملی نخبگان ایران 

  1387بهمن گناباد در زمینه خدمات پرستاری در سال  22اخذ تقدیرنامه از ریاست محترم بیمارستان. 

          اخذ جایزه از ریاست محترم نظام پرسیتاری جنیاآ آییای میرزابیگیی در زمینیه گیزارش نویسیی برتیر

 .1388پرستاری 

  1391بهمن گناباد در زمینه گزارش نویسی سال  22اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم بیمارستان. 

  ئه خدمات جهت اعتبار بخشی ارابهمن گناباد در زمینه  22اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم بیمارستان

 .1392سال بیمارستانی 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 یماران مبتال به سندرم کرونری حادتاثیر گرمادرمانی موضعی بر درد و عملکرد یلبی عرویی ب

 فعالیت های پژوهشی:

در سیال   کرونیری حیاد  تاثیر گرمادرمانی موضعی بر درد و عملکرد یلبی عرویی بیمیاران مبیتال بیه سیندرم      -1

 .)مجری اصلی طرح( 1392-1391
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بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در میورد بکیارگیری    -2

 .)مجری اصلی طرح( 1392اری در عملکرد بالین در سال نتایج تحقیقات پرست

پرستاری در عملکرد بالین از دیدگاه پرسیتاران شیاغل    موانع و تسهیل کننده های بکارگیری نتایج تحقیقات -3

 )مجری اصلی طرح(. 1392ه علوم پزشکی گناباد در سال در بیمارستان های آموزشی دانشگا

 1393سیال   CHFبیمیاران مبیتال بیه     بر تنگی نفس و شاخص های فیزیولوژییک تاثیر گرمادرمانی موضعی  -4

 .)مجری اصلی طرح(

، دانشیگاه علیوم پزشیکی گنابیاد     خیوآ  اسیتاد  یک های ویژگی مورد در دانشجویان و یداسات دیدگاه مقایسه -5

 )استاد راهنما(. 1392

 )استاد راهنما(. 1393، سال گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان یادگیری های سبک -6

، سیال  ادگنابی  پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  دانشیجویان  تحصییلی  فرسیودگی  با آموزشی عدالت ی رابطه بررسی -7

 )استاد راهنما(. 1393

 )استاد راهنما(. 1394سال  زا نخست زنان در زایمان  درد شدت و اضطراآ بر شده هدایت تجسم تاثیر -8

 پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  دانشیجویان  در تحصییلی  پیشرفت و مطالعه رویکردهای با تحصیل از رضایت رابطه -9

 )استاد راهنما(. 1393 سال در گناباد

 سیال   گنابیاد  پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  پرستاری دانشجویان دیدگاه از بیمار -دانشجو ارتباط بر مؤثر ملعوا -10

 )استاد راهنما(. 1393

)استاد  1394سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان و پرستاران اخالیی حساسیت مقایسه -11

 راهنما(.

 بیالینی  موزشآ های محیط در انتظار مورد و وایعی نظارت و مایتح مورد در پرستاری دانشجویان دیدگاه  -12

 )استاد راهنما(. 1393سال در گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در

)اسیتاد   1393 سیال  در گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان شخصیت های سبک با خودتنظیمی رابطه -13

 راهنما(.
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 آموزشیی  هیای  بیمارسیتان  در شیاغل  متاهیل  پرستاران زناشویی ضایتمندیر با کاری نوبت ارتباط بررسی -14

 )استاد راهنما(. 1394 سال در گناباد پزشکی علوم دانشگاه

)اسیتاد   1394  سیال  در گنابیاد  شهرسیتان  در عمل اتاق در بیمار و پرستار ارتباط بازدارنده عوامل بررسی -15

 راهنما(.

 )استاد مشاور(. 1394در سال  دانشجویان شادکامی و معنوی هوش بر اعتکاف مراسم در شرکت تاثیر -16

 پزشیکی  علیوم  دانشگاه دانشجویان و اساتید دیدگاه از آموزشی های محیط در نامحترمانه رفتارهای بررسی -17

 )استاد راهنما(. 1395در سال  گناباد

 علیوم  دانشیگاه  دانشجویان در یریگ تصمیم ورزی تعلل با هیجانی نارسایی و شناختی نارسایی بین ارتباط -18

 )استاد راهنما(. 1395در سال  گناباد پزشکی

 مراجعیه  زوجیین  در بیاروری  ترجیحات با آن ارتباط و فرزندآوری خصوص در دولتی های مشوق به نگرش -19

 .)استاد راهنما( 1394 سال در گناباد شهر در ازدواج از پیش مشاوره مرکز دارای بهداشت مراکز به کننده

 بهمن 22 بیمارستان به کننده مراجعه بیماران در دارویی گیاهان به نسبت عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی -20

 )استاد راهنما(. 1394در سال  گناباد

 )استاد راهنما(. 1395در سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در کارآفرینی یابلیت مقایسه -21

 پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  دانشیجویان  اجتمیاعی  انزوای و افسردگی با مجازی عیاجتما های شبکه ی رابطه -22

 )استاد راهنما(. 1394در سال  گناباد

در سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در خودکارآمدی و سالمت دهنده ارتقا زندگی سبک رابطه -23

 )استاد راهنما(. 1394

 پزشیکی  علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی فرسودگی و ورزی تعلل با دانشجویی زای استرس عوامل رابطه -24

 )استاد راهنما(. 1395در سال  گناباد
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 مقاالت:

3- 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 2014; 23: 3460–3467 (ISI). 

2. The effect of local heat therapy on physiologic parameters of patients with acute 

coronary syndrome: a randomized controlled clinical trial. Iran J Crit Care Nurs  

2014;7(2):74-83.  

یل کننده های بکارگیری نتایج تحقیقات پرستاری در عملکرد بالین از دیدگاه پرسیتاران شیاغل   موانع و تسه -3

، مجله توسعه آموزش در علوم پزشیکی  .1392در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

 .104-116، صفحات 15، شماره 7، دوره 1393 سال

 سیندرم  بیه  مبیتال  بیمیاران  فیزیولوژیک های شاخص بر سینه یفسه یخلف یسمت موضعی گرمادرمانی تأثیر -4

 .1394. مجله افق دانش گناباد حاد کرونری

 شرکت در همایش، کنگره و سمینارها:

 اردیبهشتشرکت در چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و ششمین جشنواره شهید مطهری  -1

 .جدید تدریسارائه الگوهای مشارکت در در تهران و  1392

، 1393شیهریور میاه   11-14شرکت در پانزدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشیکی کشیور،    -2

 تحقیقیات  نتیایج موانیع و تسیهیل کننیده هیای بکیارگیری      »دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ارائه مقاله با عنوان 

 .«گناباد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های انبیمارست در شاغل پرستاران دیدگاه از بالین عملکرد در پرستاری

. ارائیه مقالیه بیا    1393شرکت در همایش سراسری مرایبت و مددجو )دانشگاه علوم پزشیکی همیدان( سیال     -3

 به صورت پوستر.« حاد کرونری سندرمبه  مبتال بیماران درد بر سینه یفسه موضعی تأثیرگرمادرمانی »عنوان 

. ارائه مقاله با 1394ی طب مکمل و جایگزین )دانشگاه علوم پزشکی مشهد( سال شرکت در کنگره بین الملل -4

بیه  « حیاد  کرونیری  سیندرم به  مبتال بیماران درد بر سینه یفسه یسمت خلفی موضعی تأثیرگرمادرمانی »عنوان 

 صورت پوستر.



6 
 

. 1394( سال تهرانشهید بهشتی )دانشگاه علوم پزشکی شرکت در چهارمین کنگره بین المللی یلب و عروق  -5

 کرونری به سندرم مبتال بیماران درد بر سینه یفسه موضعی یسمت خلفی تأثیرگرمادرمانی »ارائه مقاله با عنوان 

 به صورت پوستر.« حاد

 سوابق تدریس:

  1392در سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2،3کارآموزی بیماری های داخلی جراحی . 

 1392و  93در سال های  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1،2،3 کارآموزی در عرصه داخلی جراحی. 

  های سال در دانشگاه علوم پزشکی گنابادگروه فوریت پزشکی کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بالینی 

 .1392 و 93

       سیال   کارآموزی پرستاری در بحران و فوریت ها و حوادث غییر متریبیه دانشیگاه علیوم پزشیکی گنابیاد

1392. 

 1393سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد )عملی(فنون مرایبت ها  اصول و. 

 )از  دانشگاه علوم پزشیکی گنابیاد   ،تدریس فوریت های پزشکی گروه های اتاق عمل و هوشبری )تئوری

 تاکنون. 1393سال 

  دانشگاه علیوم پزشیکی گنابیاد    ،بیماری های سیستم مغز و اعصاآ )تئوری(پرستاری ، 4داخلی جراحی 

 .1393و  94سال 

 سیال  از  دانشگاه علوم پزشیکی گنابیاد   ،(عملی -اصول و فنون عملکرد فرد سیار گروه اتاق عمل )تئوری

 تاکنون. 1393

  علیوم  دانشیگاه  ،)تئوری( و اختالالت آنورکتال ، پرستاری بیماری های سیستم گوارش2داخلی جراحی 

 .1393 سال گناباد پزشکی

  پزشیکی  علوم دانشگاه( تئوری) ،کلیه و مجاری ادراری سیستم های بیماری پرستاری، 2داخلی جراحی 

 .1393 سال گناباد
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  سیال از  گنابیاد  پزشیکی  علیوم  دانشگاه، مرایبت های پرستاری در اتاق عمل )تئوری(، 3داخلی جراحی 

 تاکنون. 1393

  1393از سیال   گنابیاد  پزشیکی  علیوم  دانشگاهشناخت بیماری ها، گروه فوریت پزشکی )تئوری(، درس 

 تاکنون.

    ،)سیال   گنابیاد  پزشیکی  علیوم  دانشیگاه درس ترومای پیشرفته، گروه فوریت پزشکی ناپیوسیته )تئیوری

1394. 

  ،گنابیاد  پزشکی علوم دانشگاهدرس تکنولوژی جراحی یلب و عروق و توراکس )تئوری(، گروه اتاق عمل 

 .1394سال 

 سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاه(، گروه هوشبری، عملی -درس نشانه شناسی و معاینات بالینی )تئوری

1394. 

  از  گنابیاد  پزشکی علوم دانشگاهعملی(، گروه اتاق عمل،  -)تئوری اسکراآدرس اصول و عملکرد پرستار

 تاکنون. 1393سال 

 سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاهعملی(، گروه اتاق عمل.  -درس اصول و مهارت های پرستاری )تئوری

1395. 

 1394و  1393ارآموزی های بالینی اتاق عمل سال ک. 

 کارگاه های آموزشی و پژوهشی )مدرس(:

o  1393کارگاه روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهرماه. 
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 فعالیت های فرهنگی:

بررسی ابعاد و زوایای سبک زنیدگی از منظیر مولفیه هیای     "شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با موضوع  -1

، مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه "دینی

 .1392مهر ماه  14علوم پزشکی گناباد، 

، مرکز هم اندیشیی  "انقالآ اسالمی و تمدن سازی اسالمی"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با موضوع  -2

 13نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد

 .1392بهمن ماه 

 و اسیتادان  اندیشیی  هیم  ، مرکیز "1سطح  اخالق حرفه ای". شرکت در طرح ضیافت اندیشه اساتید با موضوع 3

ی گنابیاد، شیهریور میاه    دانشگاه علوم پزشک ها، دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دانشگاهی نخبگان

1393. 

 و استادان اندیشی هم مرکز " 2سطح ای حرفه اخالق" موضوع با اساتید اندیشه ضیافت طرح در شرکت. 4

 .1394 تیرماهدانشگاه علوم پزشکی گناباد، ، ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دانشگاهی نخبگان

 نخبگان و استادان اندیشی هم مرکز ،"جمعیت مدیریت" موضوع با استادان اندیشی هم نشست در شرکت. 5

 .1393بهمن ماه  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ها، دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دانشگاهی

 نخبگان و استادان اندیشی هم مرکز ،"جمعیت مدیریت" موضوع با استادان اندیشی هم نشست در شرکت. 6

 .1394، خرداد ماه گناباد پزشکی علوم دانشگاه ها، دانشگاه در رهبری معظم مقام ایندگینم نهاد دانشگاهی

 در اساتید دوم مقام کسب و "معصومین سیره" رشته در کتبی بخش در عترت و یرآن مسابقات در شرکت. 7

 .1394(، خرداد ماه دانشگاهی مرحله) کشور پزشکی علوم های دانشگاه عترت و یرآن جشنواره بیستمین
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 :EDCبرگزار شده  سمینارهایشرکت در 

پزشیکی   علیوم  آمیوزش  توسیعه  و مطالعیات  مرکیز ، "وزشی در فرآیند یاددهی و یادگیریبررسی مسائل آم" -1

 .1392بهمن ماه  15دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

گاه علوم پزشیکی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانش،  "مهارت های پایه درآموزش "کارگاه  -2

 .1393شهریور ماه  25گناباد، 

 گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات ، مرکز"ارزیابی سواالت آزمون"کارگاه  -3

 .1393 ماه شهریور 25

 یپزشک علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات ، مرکز"طرح درس و الگوهای تدریس"کارگاه  -4

 .1394 ماه خرداد 24 گناباد،

 پزشیکی  علیوم  دانشیگاه  پزشیکی،  علیوم  آموزش توسعه و مطالعات ، مرکز"آموزش مبتنی بر شواهد"کارگاه  -5

 .1393 ماه بهمن 11 گناباد،

 پزشیکی،  علوم آموزش توسعه و مطالعات ، مرکز"Reference management software, Endnote"کارگاه  -6

 .1394 ماه دی 22 گناباد، پزشکی علوم دانشگاه

 توسیعه  و مطالعیات  ، مرکیز "Using of technology for quality improvement of education"کارگیاه   -7

 .1394 ماه دی 23 گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، علوم آموزش

 

 

 



10 
 

 :سوابق اجرایی

 .1391-92ر سال های دعضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  -1

 .1391-92 دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال EDCعضو واحد استعداد درخشان  -2

 علیوم  دانشگاهگروه علمی ارتقاء سالمت خانواده، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت،  کارشناس -3

 .1393 سال از گناباد پزشکی

طالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو گروه تخصصی آموزش در پژوهش مرکز م -5

 .1393از سال 

 .1394دبیر کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  -6

 .1394عضویت علی البدل در هیئت مدیره نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  -7

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 1393ی آزمون سراسری سال عضو اجرایی برگزار -8

 ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.1394مدیر حوزه آزمون زبان های خارجی در کنکور سراسری سال  -9

 .1393و  94استاد مشاوره دانشجویان پرستاری در سال های  -10

 .1394استاد مشاوره دانشجویان اتاق عمل از سال  -11

 .1394ی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال عضو شورا -12

 گذرانده شده:و عمومی کارگاه ها و دوره های تخصصی 

 .1385شهریور  30لغایت  12دوره آموزشی کمک های اولیه عمومی پایه سازمان هالل احمر گناباد،  -1

 .1387باد سال دانشگاه علوم پزشکی گنا ICDLکسب مهارت های هفتگانه  -2

 .1387آذر  22لغایت  21دوره آموزشی کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -3



11 
 

 .1387 خرداد 12دوره آموزشی مرایبت در التور دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -4

 .1387بهمن  5 لغایت 4و آریتمی های یلبی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  ECGدوره آموزشی خواندن  -5

 .1388تیر ماه  26دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  PTCدوره آموزشی یکروزه فوریت های پزشکی  -6

شهریور میاه   2مرداد لغایت 11دوره آموزشی روخوانی، روانخوانی و تجوید یرآن دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -7

1388. 

 .1388مرداد ماه  17ی گناباد، دانشگاه علوم پزشک Aدوره آموزشی آنفوالنزای نوع  -8

میرداد   27 دوره آموزشی آشنایی با ترالی اورژانس و داروهای ترالی اورژانس دانشیگاه علیوم پزشیکی گنابیاد،     -9

1388. 

 .1388 مرداد ماه 29دوره آموزشی کنفرانس یکروزه مشکالت شایع نوزادان دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -10

 .1388مرداد ماه  30کروزه مشکالت شایع کودکان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دوره آموزشی کنفرانس ی -11

آذر  11لغاییت   9دوره آموزشی آسیب های اجتماعی خانواده و فرزند پروری دانشگاه علوم پزشکی گنابیاد،   -12

 .1388ماه 

 .1388همن ماه ب 8ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -دوره آموزشی بیماری های عفونی -13

 .1388بهمن ماه  21دوره آموزشی احکام زندگی در اسالم دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -14

 .1388اسفند ماه  25غایت ل 16دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  دوره آموزشی ترانسفوزیون خون و فرآورده ها -15

 .1389خرداد ماه  28گناباد، دوره آموزشی بیماری های التهابی گوارش دانشگاه علوم پزشکی  -16

 .1389تیر ماه  17لغایت  16دوره آموزشی آموزش به بیمار دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -17

 .1389تیر ماه  22لغایت  21بیمار دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  ارتباط بادوره آموزشی  -18

ت تشخیصیی و درمیانی، دانشیگاه علیوم     دوره آموزشی بی درد سازی و آرامبخشی در اورژانس جهت ایداما -19

 .1389تیر ماه  24پزشکی گناباد، 

 .1389شهریور ماه  23دوره آموزشی گزارش نویسی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  -20

 .1390آبان ماه  10دوره آموزشی گزارش نویسی در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -21



12 
 

 .1390ی درمان آنفوالنزای جهانگیر، دانشگاه علوم پزشکی یزوین،  دی ماه دوره آموزشی راهنما -22

دوره آموزشی پیشگیری از گسترش آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، دانشگاه علوم پزشکی یزوین، اسفند میاه   -23

1390. 

 17لغاییت   16دوره آموزشی سیستم نظام مرایبت از خون )هموویژیالنس(، دانشگاه علوم پزشیکی گنابیاد،    -24

 .1391ماه  فروردین

دوره آموزشی رعایت حقوق گیرندگان خدمت و اجرای تکریم ارباآ رجوع، دانشگاه علیوم پزشیکی گنابیاد،     -25

 .1391یکم آذر ماه 

 .1391دی ماه  19دوره آموزشی مدیریت خطر، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -26

 .1391دی ماه  27کی گناباد، دوره آموزشی ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزش -27

 .1391دوره آموزشی بهداشت محیط بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، یکم بهمن ماه  -28

 .1391دوره آموزشی سوختگی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  یکم بهمن  -29

 .1391بهمن ماه  4دوره آموزشی احیای یلبی ریوی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -30

 .1391بهمن ماه  15دوره آموزشی بهداشت و ایمنی شغلی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -31

 .1391بهمن ماه  17دوره آموزشی مقابله با بحران، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -32

 .1391بهمن ماه  19دوره آموزشی کنترل عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -33

 .1392فروردین ماه  23ه آموزشی فشار خون و درمان آن، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دور -34

 10دوره آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های یلبی و عرویی، دانشگاه علیوم پزشیکی گنابیاد،     -35

 .1392 خردادماه 24لغایت 

 .1392تیر ماه  11باد، دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی گنا -36

 .1392آذر ماه  25دوره آموزشی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -37

 .1392آذر ماه  25دوره آموزشی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  -38

 .1393 شهریورماه 6 گناباد، پزشکی علوم دانشگاهکارگاه اخالق در پژوهش،  -39



13 
 

 .1393دی ماه  27دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  "Search Strategy"وزشی کارگاه آم -40

 خیرداد  25دانشگاه علوم پزشکی گنابیاد،  کارگاه پژوهشی آشنایی با منابع اطالعاتی و پایگاه های استنادی،  -41

 .1393ماه 

 .1393ماه  اسفند 23دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  " Journal Club"کارگاه آموزشی  -40

 :فعالیت های اجتماعی

 .1385جمهوری اسالمی ایران از سال   عضویت در سازمان نظام پرستاری -1

 .1388عضویت در بسیج جامعه پزشکی از مرداد ماه  -2

 .1392عضویت فعال بسیج از سال  -3

 .1392 از مهر ماه سال دانشگاه علوم پزشکی گناباد)به عنوان مربی(  هالل احمر کانونعضویت در  -4

 تسلط بر زبان انگلیسی:

 MSRTدارای مدرک زبان 


