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 : کارشناسی ناپیوستهکاردانی و کارشناسی پیوسته و 

 



 اصول و فنون پرستاری

 اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

 2و  1روش کار در اتاق عمل 

 پرستاری داخلی جراحی

 اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

 اصول عملکرد فرد سیار در اتاق عمل

 اصول عملکرد فرد سیرکولیت در اتاق عمل

 فوریت ها

 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

 آمار زیستی و روش تحقیق

 روش تحقیق در اتاق عمل 
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 تکنولوژی جراحی ارتوپدی 

 زبان تخصصی هوشبری

 زبان تخصصی اتاق عمل
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 ارآموزی بخش استریل مرکزیک

 کارآموزی ریکاوری

 کارآموزی اطفالو  کارآموزی عرصه اطفال

 کارآموزی عرصه نوزادانو  کارآموزی نوزادان
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 1385 مجری بستری شدن در اطفال از دیدگاه والدین و اطفالمفهوم  1

بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری و درمانی  2

 بیمارستان های شهر گناباد

 1385 مجری

 22کنان بیمارستان کار عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی 3

 بهمن از دستورالعمل راهنمای تزریقات ایمن

 1385 مجری

آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور بررسی  4

 بهمن گناباد 22حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان 

 1387 مجری

میزان آگاهی و نگرش دانشجویان گناباد در مورد مواد  5

 روانگردان و شیوع مصرف آن

 1388 مجری

مقایسه تامپون مروسل و تامپون معمولی در بیماران  6

 رینوپالستی

 1388 مجری

 1389 مجری تجارب بیماران تحت عمل جراحی رینوپالستی 7

رفتارهای بهداشتی مرتبط با تشخیص به موقع سرطان در  8

 زنان شهرستان گناباد

 1389 مجری

 1390 مجری تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارس 9
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بررسی نظرات دانشجویان رشته ی اتاق عمل و هوشبری در  1

مورد کیفیت آموزش بالینی در بیمارستان های آموزشی 

 گناباد

 1385 استاد مشاور



بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد  2

 1386نسبت به امر تحقیق سال

 1386 استاد راهنما

میزان آگاهی دانشجویان از منابع اطالعاتی و نحوه ی  3

 دستیابی به آن

 1385 مشاور استاد

بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل در  4

 مورد مخاطرات شغلی اتاق عمل

 1387 مشاور استاد

بررسی وضعیت سالمت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر  5

 1389گناباد سال 

 1389 مشاور استاد

بررسی فراوانی انواع سوانح و حوادث در مراجعه کنندگان  6

 1385خرداد در سال  15به اورژانس بیمارستان 

 1385 استاد راهنما

مقایسه طول مدت بستری بیماران کله سیستکتومی در  7

خرداد  15بیماران دیابتی و غیر دیابتی در بیمارستان 

 85و  84شهرستان گناباد سال 

 1384-85 استاد راهنما

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم  8

پزشکی گناباد نسبت به خدمات مرکز مشاوره در سال 

1387 

 1387 مشاور استاد

بررسی میزان جرات مندی دانشجویان دختر دانشگاه های  9

 1387گناباد سال

 1387 استاد راهنما

مصرف آهن و ویتامین تکمیلی در بررسی موانع و علل عدم  10

شیرخواران شهر گناباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی سال 

89 

 1389 مشاور استاد

ماهگی در کودکان تحت  24بررسی روند رشد از بدو تولد تا  11

 پوشش مراکز بهداشتی درمانی گناباد

 1389 مشاور استاد

بررسی تاثیر شروع تغذیه تکمیلی بر وزن گیری  12

شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

 89گناباد سال 

 1389 مشاور استاد

میزان حمایت خانواده در فرایند درمان نگهدارنده با متادون  13

در مراجعین به مرکز درمان نگدارنده با متادون شهرستان 

 گناباد

 1389 استاد مشاور

وریدی و بلوک عصبی در مقایسه اثر بیدردی در روش بلوک  14

 سندرم تونل کارپال

 1389 استاد راهنما



مقایسه نیازهای آموزشی پرسنل درمانی شاغل در  15

بیمارستان های شهر گناباد در مورد آزمایشلت رایج 

 هماتولوژی

 1390 استاد مشاور

مقایسه تاثیر کرم امال با جغجغه بر کاهش درد ناشی از  16

 شیرخواران چهار ماههواکسیناسیون در 

 1390 استاد مشاور

تاثیر آغشته نمودن دست با دکوسپت بعد از اسکراب بر  17

 شمارش میکروبی

 1390 استاد راهنما

 

 مقاالت به چاپ رسیده:

 

 نویسنده سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

1 The concept of hospitalization 
of children from the view 

point of parents and children 

Iranian journal of 
pediatrics 

 اول 1390

بررسی کفایت دیالیز و ارتباط آن با  2

نوع صافی در بیماران همودیالیزی 

بهمن  22مراجعه کننده به بیمارستان 

 گناباد

 دوم 1387 افق دانش

بررسی میزان آگاهی و نگرش  3

دانشجویان دانشگاه های گناباد در 

مواد روانگردان و شیوع مصرف مورد 

 آن

 پنجم 1388 افق دانش

مقایسه تامپون مروسل با تامپون  4

معمولی در بیماران سپتورینوپالستی 

 شده از نظر راحتی و مشکالت آن

 سوم 1389 بیرجند

بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت و  5

نستوهی با سالمتی در دانشجویان 

 دانشگاه آزاد اسالمی گناباد

 اول 1385 شافق دان

مقایسه پذیرش محلول الکلی و  6

صابون جهت بهداشت دست در 

پرستاران شاغل در مراکز درمانی 

 1388گناباد سال 

 نویسنده مسئول 1389 افق دانش



بررسی ارتباط بین نوع شخصیت با  7

نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد 

 اسالمی گناباد

 دوم 1384 سبزوار

جمعیت  بررسی آگاهی و نگرش 8

شهری گناباد در مورد اختالل وسواس 

 اجباری

 دوم 1384 افق دانش

بررسی سالمت روان زنان جوان و  9

 میانسال در جمعیت شهری گناباد

 دوم 1382 افق دانش

بررسی شیوع دردهای ستون فقرات و  10

 ارتباط آن با برخی عوامل

 چهارم 1390 افق دانش

 بررسی آگاهی کارکنان بهداشتی و 11

بیماران از منشور حقوق بیمار و میزان 

 رعایت آن در بیمارستان های گناباد

 نویسنده اول 1390 افق دانش

 یرقان و گیری وزن بر ماساژ تأثیر 12

 هیپربیلی به مبتال ترم نوزادان

 روبینمی

 پزشکی دانشکده مجله

 اصفهان

 نویسنده مسئول 1391

13 The Effect of Massage on 
Serum Bilirubin Levels in Term 

Neonates with 
Hyperbilirubinemia 

Undergoing Phototherapy 

nautilus 1393 نویسنده سوم 

14 Comparison of EMLA cream 
with rattles on reducing 

immunization pain in four 

months infants. 

J Pak Med Assoc 1393 نویسنده چهارم 

 شیوع مقایسه و طبیعی یائسگی سن 15

 مراحل در آن از ناشی زودرس عوارض

 گناباد زنان در یائسگی گذار مختلف

 دوم 1390 افق دانش

 مبتال غیر و مبتال افراد دیالیز فایتک 16

 بیمارستان به کننده مراجعه دیابت به

 گناباد بهمن 22

 و داخلی پرستاری

 جراحی

 دوم 1393

 و هموگلوبین میزان ارتباط 17

 ترم نوزادان ناف بند خون هماتوکریت

 زایمان روش با

مجله دانشکده پزشکی 

 اصفهان

 دوم 1390

18  Mental challenges of nurses 
in the face of unlearning 

Electronic 
physician 

 نویسنده مسئول 2017



situations in hospitals: A 
qualitative study 

 از ناشی درد بر خرفه پماد تاثیر 19

 بیماران در وریدی کانوالسیون

 تصادفی بالینی کارازمایی: همودیالیزی

 دوسوکور ی شده

   

     

 

 

 

 

 

 

 خالصه مقاالت ارائه شده در همایش ها و سمینارها:

 

کودک در بیمارستان: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی، دومین همایش تحقیقات  .1

 1388کیفی کرمان، 

ماساژ بر نوزادان نارس، ششمین همایش ملی پرستاری  بررسی اثرات فیزیولوژیک .2

 1387کودکان تهران

3. The effect of massage therapy on serum bilirubin level during 

photo therapy in icteric term infants  بیستمین همایش بین المللی ،

 .1387کودکان تهران، 

بهمن  22کننده به بیمارستان  بررسی نیازهای مددکاری اجتماعی بیماران مراجعه .4

 .1387دانشگاه آزاد اسالمی گناباد،  -گناباد، اولین کنفرانس مددکاری ایران



خانواده و نگرش مذهبی در کودکان، همایش کشوری سالمت محوری در طب  .5

 .1388کودکان یاسوج، 

 22بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستالن  .6

 .1387گناباد، کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه و دیالیز مشهد،  بهمن

بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری درمانی بیمارستان های  .7

شهرستان گناباد، ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی 

 1389شرق کشور گناباد، 

، 1389ی شهر گناباد سالبررسی وضعیت سالمت روان دانش آموزان دبیرستان ها .8

 گناباد، کشور شرق پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش ششمین

1389. 

بررسی آگاهی بیماران و کارکنان گروه چزشکی از منشور حقوق بیماران و رعایت  .9

 دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش ششمینبهمن گناباد،  22آن در بیمارستان 

 . 1389 گناباد، کشور شرق پزشکی علوم

بررسی موانع و علل عدم مصرف آهن و ویتامین تکمیلی در شیرخواران شهر  .10

 پژوهشی سالیانه همایش ششمینگناباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، 

 .1389 گناباد، کشور شرق پزشکی علوم دانشجویان

آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل در مورد مخاطرات  ربررسی تاثی .11

 پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش اتاق عمل، چهارمینشغلی 

   1387 ،بیرجند کشور شرق

 چهارمینمیزان آگاهی دانشجویان از منابع اطالعاتی و نحوه دستیابی به ان،  .12

   1387 ،بیرجند کشور شرق پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش

 تقویت رفتارهای سالم، چهارمیناثر بخشی ارتباط حوزه و دانشگاه بر  .13

   1387 ،بیرجند کشور شرق پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش



بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نسبت به امر تحقیق  .14

 شرق پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش ، چهارمین1386سال

   1387 ،بیرجند کشور

دانشجویان رشته ی اتاق عمل و هوشبری در مورد کیفیت بررسی نظرات  .15

 سالیانه همایش آموزش بالینی در بیمارستان های آموزشی گناباد، چهارمین

   1387 ،بیرجند کشور شرق پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی

ارزیابی وضعیت فیزیکی و تجهیزات اتاق عمل بیمارستان تازه تاسیس عالمه  .16

، همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان اتاق عمل کشور، اولین بهلول گناباد 

 1397سال دانشگاه ایران،

ارزیابی موانع پژوهشی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم  .17

 کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین ،پزشکی گناباد

 1397سال ایران، دانشگاه

های مختلف وظایف شغلی  ارزیابی عملکرد پرسنل ریکاوری در حیطه .18

 اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین، بیمارستان عالمه بهلول گناباد 

 1397سال ایران، دانشگاه کشور، عمل

ارزیابی عملکرد سوپروایزر آموزشی اتاق عمل بیمارستان عالمه بهلول گناباد در  .19

 کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین، 1396-97سال های 

 1397سال ایران، دانشگاه

مقایسه فرسودگی شغلی پرسنل اتاق عمل با سایر بخش های بیمارستان بهلول  .20

 دانشگاه کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین ، گناباد

 1397سال ایران،



بهلول ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی اتاق عمل بیمارستان تازه تاسیس عالمه  .21

 دانشگاه کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین، گناباد

 1397سال ایران،

، بررسی صالحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل گناباد بر اساس خود ارزیابی .22

 ایران، دانشگاه کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین

 1397سال

 اولین، در ارتوپدی: بررسی سیستماتیکتاثیر آموزش مبتنی بر وب  .23

 1397سال ایران، دانشگاه کشور، عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش

میزان رعایت شان و کرامت انسانی در مراقبت از بیماران در اتاق عمل  .24

 عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین، بیمارستان عالمه بهلول

 1397سال ایران، دانشگاه کشور،

بررسی وضعیت رعایت منشور حقوق بیمار توسط کارکنان اتاق عمل  .25

 عمل اتاق دانشجویان سالیانه پژوهشی همایش اولین، بیمارستان عالمه بهلول

 1397سال ایران، دانشگاه کشور،

 آگاهی دانشجویان و پرسنل هوشبری از اثرات زنجبیل بر بیهوشی یبررس .26

اتاق عمل در رابطه با اصول صحیح پوزیشن دادن ارزیابی عملکرد پرسنل  .27

جراحی، سیزدهیمن کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 1398کشور، بیرجند سال 

 اجراتحقیقاتی در حال مصوب طرح های 

 بالینی های مهارت ارتقاء بر آن تاثیر ارزیابی و عمل اتاق آموزشی سایت اندازی راه و طراحی -1

 عمل اتاق تکنولوژی دانشجویان

  عمل اتاق تکنولوژی دانشجویان بالینی استدالل بر  تجارب اشتراک و  ژورنالینگ تاثیر -2

 اسپاینال  بیحسی تحت سزارینی بیماران عمل حین خونریزی بر درمانی موسیقی تاثیر -3



 جهانی استانداردهای با گناباد بهلول بیمارستان عمل اتاق بهداشتی و ایمنی وضعیت مقایسه -4

 افراد با اسکلروزیس مولتیپل بیماری به مبتال افراد محیطی زای خطر عوامل برخی مقایسه -5

 شاهدی – مورد مطالعه یک: ایران مختلف منطقه پنج در سالم

 از خروج از پس صدا خشونت و گلودرد بر تراشه لوله کاف مختلف هواهای فشار مقایسه -6

 بیهوشی

 یک: کرونر عروق های بیماری خطرزای عوامل بر C و E ویتامین مکمل تاثیر بررسی -7

 بالینی کارآزمایی

 بر بارداری استفراغ و تهوع مورد در اوتاوا تغذیه راهنمای بر مبتنی آموزشی ی بسته تاثیر -8

 گناباد شهر سالمت مراکز به کننده مراجعه باردار زنان زناشویی رضایت

  ناشی سردرد از برپیشگیری سرخ گل واسانس اسطوخودوس اسانس با درمانی رایحه مقایسه -9

 گنابادی بهلول بیمارستان یو سی سی دربخش بستری دربیماران انفوزیونی ازنیتروگلیسیرین

 97درسال

 درکودکان تب قطع از وبعد حین وچپ راست گوش حرارت درجه ی مقایسه -10

 در خوراکی زنجبیل عوارض به نسبت هوشبر دانشجویان و پرسنل عملکرد و آگاهی بررسی -11

 1396 سال گناباد بهلول بیمارستان در  بیهوشی و جراحی

 علوم دانشگاه دانشجویان اولیه دیسمنوره مدت طول و شدت بر چوچاق گیاه دمنوش تاثیر -12

 گناباد پزشکی

 و ها گنادوتروپین سرمی سطح بر سیاه وکوهوش شنبلیله دانه عصاره اثر مقایسه -13

 کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتالیان در تستوسترون

 کیفیت بر( نرسینگ تله) تلفنی پیگیری بر مبتنی خواب بهداشت آموزش برنامه تأثیر بررسی -14

 سالمندان خواب

 اعمال تحت بیماران در عمل از پس کلیوی عملکرد و عمل از قبل بودن ناشتا مدت طول رابطه -15

 ارولوژی جراحی

 زنان در اسکلروزیس مولتیپل بیماری با استروژن هورمون و D ویتامین سرمی سطح رابطه -16

 ایرانی

 برخی و گناباد شهرستان در مختلف سنی های گروه در ای روده های انگل شیوع بررسی -17

 1397 سال  مرتبط عوامل



 گناباد شهرستان در خطر معرض در افراد در هیداتید کیست سرواپیدمیولوژی بررسی -18

 بالینی کارازمایی: همودیالیزی بیماران در وریدی کانوالسیون از ناشی درد بر خرفه پماد تاثیر -19

 شیوع و ژنوتایپ انگل سارکوسیتیس در گاو و گوسفند شهر گناباد -20

 

 ترجمه کتاب:

 1390پرستاری بیماری قلب و عروق بلک، نفر دوم، 

 برگزار کننده کارگاه ها:

 1397سال  آموزشی اصول پیشرفته بخیه زنیکارگاه 

 1397سال  علمی رشته اتاق عمل کشور کارگاه مقدماتی آمادگی برای المپیاد

 سخنرانی ها و تدریس در کارگاه ها:

بررسی اثرات فیزیولوژیک ماساژ بر نوزادان نارس، کنگره ملی پرستاری کودکان  -1

 1387تهران، 

 1388کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2

 1386مدیران آموزش و پرورش گنابادکارگاه روش تحقیق ویژه دبیران و  -3

کارگاه سالمت در حوادث و بالیا ویژه رابطین بهداشت و خانواده های تحت  -4

 1388پوشش سال

کارگاه آموزشی مراقبت های پرستاری قبل از عمل ویژه پرسنل درمانی  -5

 1387بیمارستان های گناباد سال 

درمانی بیمارستان کارگاه آموزشی کنترل عفونت های بیمارستانی ویژه پرسنل  -6

 1387های گنابادسال 

کارگاه آموزشی مراقبت های آموزشی قبل از عمل ویژه پرسنل درمانی بیمارستان  -7

 1386های گناباد سال



بهداشت دوران بلوغ ویزه دانش آموزان دختر در سطح شهرستان کارگاه آموزشی  -8

 1388گناباد سال 

علوم پزشکی گناباد سال کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان دانشگاه  -9
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 1387کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان فوریت های پزشکی آذر ماه  -10

کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری اسفند ماه  -11
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کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری آذر  -12

 1386ماه 

 یفعالیت های اجرای

تا  1397از سال  مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد -

 کنون

 آموزش توسعه و مطالعات مرکزعضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی  -

  1397از سال  گناباد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -

 شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکیعضو  -

عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد  -

 96از سال 

 دبیر کل دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان اتاق عمل کشور -

 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -

عضو هیئت رئیسه ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی  -

 شرق کشور



 پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی سالیانه همایش ششمین کمیته علمی عضو -

 کشور شرق

مسئول هماهنگ کننده سخنرانی های ششمین همایش سالیانه پژوهشی  -

 دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

جوانان و میانساالن مرکز تحقیقات توسعه اجتماهی و عضو گروه ارتقاء سالمت  -

 91تا  87ارتقاء سالمت از سال 

 بهمن گناباد  22سرپرستار بخش نوزادان بیمارستان  -

 90و  89مدیر حوزه امتحانی زبان های خارجی خواهران در کنکور سراسری  -

 شهرستان گناباد

 98و   97 و 96  سراسری کنکور در خواهران علوم تجربی امتحانی حوزه مدیر -

 گناباد شهرستان

عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  -

 88تا 87پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 

عضو گروه تخصصی ارزشیابی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  -

 87تا  85سال 

العات و توسعه آموزش پزشکی عضو واحد استعدادهای درخشان مرکز مط -

 91تا  88دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 

 استاد مشاور دانشجویان از بدو خدمت  -

 مدیر اجرایی کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه دانشجویان -

مدیر اجرایی کارگاه آموزشی استدالل بالینی در طب اورژانس ویژه دانشجویان  -

 عضو دفتر استعدادهای درخشان

 در کارگاه های آموزشی و پژوهشی:شرکت 

 1386کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و آموزشی سال -



 1386کارگاه آموزشی ارتقاء آموزش بالینی سال  -

 1386سمینار منطقه ای ژنتیک پزشکی سال -

 1386کارگاه آموزشی مهارت های زندگی سال -

 1386کارگاه آموزشی آشنایی با بانک های اطالعاتی الکترونیکی سال -

 1385کارگاه آموزشی گزارش نویسی در پرستاری سال -

 1385کارگاه آموزشی اخالق و ارتباطات پرستاری سال  -

 1387کارگاه آموزشی عفونت های ادراری سال -

 1387کارگاه ارتقاء فرایندهای آموزشی اعضاء هیئت علمی سال -

 1387کارگاه استراتژی های آموزشی و برنامه ریزی درسی مبتنی بر آن  -

 1387ه تکنولوژی آموزشیکارگا -

 1387سال  end noteکارگاه  -

 1389جایگاه جامعه شناسی پزشکی و تعیین کننده های سالمت در پژوهش سال -

 1388کنگره تحقیقات کیفی در علوم سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان -

 1388کارگاه گراندد تئوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -

 1388دوره آموزشی ژنتیک پزشکی سال  -

 1388همایش علمی منطقه ای تاثیر نماز بر پروتئین سرم آلبومین خون  -

کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی ویژه اعضاء هیئت علمی  -
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 1388کارگاه نیازسنجی و اولویت بندی در پژوهش  -

 1388کارگاه تحقیقات کالسیک و طولی سال  -

 1388ل تحقیق کیفی سال کارگاه پژوهش در آموزش با عنوان تحلی -

 1387کارگاه اخالق در پژوهش پزشکی  -

 1385در تحقیق  spssکارگاه کاربرد روش های آماری و  -



 1385کارگاه کاربرد اینترنت و مدیریت جستجو در منابع الکترونیکی  -

 1385تحقیقات کیفی  -کارگاه روش تحقیق پیشرفته -

 1386کارگاه نحوه نگارش مقاالت علمی سال  -

 1386نحوه نگارش بیوگرافی علمی فارسی و انگلیسی سالکارگاه  -

 1386سال photo shopکارگاه آشنایی با نرم افزار  -

 1387مرور سیستماتیک  -کارگاه مقاله نویسی -

 1388دوره آموزشی و تکمیلی مقاله نویسی سال  -

 1393سال  max QDAکارگاه آشنایی با نرم افزار  -

 داوری مقاالت:

تعیین استانداردهای کشوری ساختاری در بخش داوری مقاله علمی با عنوان  -

 84-85مراقبت ویژه نوزادان بر اساس استانداردهای جهانی در سال 

مقاله در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی  21داوری  -

 1389شرق کشور سال 

انشجویان اتاق عمل کشور مقاله در اولین همایش پژوهشی سالیانه د 40داوری  -

 1397سال 

دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی داوری مقاالت در  -

  1396کشور سال 

داور حضوری و عضو پنل اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم  -

 1397سال  پزشکی خراسان

 مجله الکترونیک فیزیشن مقاالتداوری  -

 مجله علمی پژوهشی افق دانش داوری مقاالت در -

 پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویی های پژوهش کنگره داوری مقاالت اولین -

 1397سال  خراسان



پایان نامه ارشد پرستاری از سال  5داوری دو پایان نامه کارشناسی ارشد و ناظر  -

 تا کنون 1396

 

 


