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 به نام خداوند جان خرد

 

     

     واجرایي ، پژوهشيآموزشي سوابق  

  

تحصيل محل التحصيلی فارغ سال دانشگاه استان   

پرستاری كارشناسی  1369 علوم پزشکی مشهد خراسان 

ارشد پرستاری كارشناسی  1372 تربيت مدرس تهران 

 1388 علوم پزشکی تهران تهران Ph.D دكتری تخصصی/

 سوابق آموزشي، پژوهشي

                 ، مقطع کارشناسی ارشدداخلی جراحی و کارآموزی دروس مختلف آموزش پرستاری عملی ،تدریس دروس نظری  (1

 و کارآموزی دروس مختلف و پرستاری مراقبتهای ویژه ، مقطع کارشناسی ارشد عملی ،تدریس دروس نظری  (2

ارشد در رشته های فوریتهای پزشکی، پرستاری،  و کارشناسی کاردانی، کارشناسی زبان تخصصی مقاطع تدریس دروس (3

 آموزش پرستاری و پرستاری وراقبتهای ویژه

تدریس نظری و عملی دروس روش تحقیق رشتهای مختلف علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  (4

 دکتری

 جراحی ، رشته پرستاری مقطع  کارشناسی .  -پرستاری داخلی تدریس  نظری و  عملی  ) کار آموزی ( دروس  مختلف  (5
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گناباد پزشكي علوم اهدانشگ علمي عضو هيئت      
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تدریس دروس نظری  و عملی سایر دروس  مقطع  کارشناسی پرستاری از جمله  پرستاری بیماریهای  روانی ، اصول    (6

 یادگیری و روش آموزش به بیمار ، تغذیه درمانی ، مدیریت  خدمات پرستاری  ) کار آموزی ( .

رشته مامایی  مقطع   2و  1ی و عملی اصول و فنون ، پاتوفیزیولوژی و  بیماریهای  داخلی جراحی تدریس دروس نظر  (7

 . و فوریتهای پزشکی و نیز آموزش بالینی  دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل کارشناسی

طور مستمر  به عنوان  به  1372عضویت در  کمیته های  استانی  طرح سواالت  امتحان فینال رشته پرستاری  از سال  (8

 .  نشگاهنماینده دا

جهت پرسنل پرستاری  شاغل در    نشگاههمکاری  و تدریس  در  برگزاری دوره های  آموزشی برگزار شده از طرف دا  (9

 امدادگران هالل احمر  و کارگاههای آموزش روش تحقیق  مقدماتی  جهت دانشجویان ، مراکز بهداشتی درمانی ،

از طریق پایگاه  ، دبیران آموزش و پرورش و  گروههای  مختلف مردمیگناباد ه علمیه شهرستانحوز طالب و علمای

مقاطع مختلف کارشناسی، و تدریس در کارگاهها تحقیقات کمی و کیفی ویژه دانشجویان  تحقیقات جمعیتی

  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و علوم پزشکی تهران.

انجام طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف و تالیف و  (10

 ترجمه کتب و منابع دانشگاهی 

 پژوهشهای انجام شده ) مصوب شورای پژوهشي  و مراکز تحقیقات دانشگاه(:

  درماني شيمي تحت سرطان مبتال به بيماراندر  از آلوپسي در پيشگيري تأثير هيپوترمي ميزان بررسي  .1

 گناباد  در شهرستان ناخواسته حاملگيهاي علل بررسي .2

 گناباد شهرستان و درماني مراكز بهداشتي به كننده مراجعه كرونر در بيماران عروق خطر ساز بيماريهاي عوامل شيوع بررسي  .3

  اسالم مقدس شرع با موازين امور پزشكي با انطباق گناباد در رابطه پزشكي علوم دانشجويان و نگرش آگاهي بررسي  .4

 ( 1372-80 گناباد )سال در شهرستان سل بيماري اپيدميولوژي  .5

 گناباد  پزشكي علوم  در دانشجويان افسردگي ميزان بررسي  .6

 گناباد پزشكي علوم  دانشجويان توسط دانشجويي نشريات مطالعه به گرايش و نحوه بررسي  .7

 از نظر خود آنها  فراگيران آموزشي نيازهاي بررسي .8

 1390تاثير دماي محيط بر پايايي دماي تمپانيک.  .9
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 گناباد شهرستان پزشكي مراكز فوريتهاي به كنندگان مراجعه رضايتمندي ميزان بررسي .10

 گناباد  شهرستان درماني مراكز بهداشتي به كننده مراجعه در زنان  IUD  خروج د و عللنام زمان  بررسي  .11

 ( كشوري كشور )طرح در استانهاي پزشكان توسط ارايه قابل خدمات تقاضا براي ميزان بررسي .12

  ترخيص گناباد هنگام شهرستان در مراكز درماني بستري بيماران آموزشي نيازهاي بررسي  .13

 گناباد در شهرستان سل يدميولوژياپ .14

  سيلين از پني استفاده گناباد در مود نحوه شهرستان درماني در مراكز بهداشتي شاغل پرستاران و نگرش آگاهي ميزان بررسي  .15

 تطابق د ميزانگناباد در مور پزشكي علوم گاهشنرشته پرستاري دا آموختگان دانش  و نظرات اشتغال وضعيت بررسي  .16

 . آنان شغلي با نيازهاي آموزشي هايبرنامه

 اثر بخشي نقش روحانيون در اصالح عقايد و باورهاي خرافي مرتبط با سالمت.   .17

 .اثر بخشي  ، بهينه سازي و احياء غذاهاي بومي در جمعيت  تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي گناباد  .18

 سالمت در جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي گناباد .بررسي و تدوين فرهنگ مرتبط با   .19

 و توسعه راهبردهاي خود مراقبتي مبتاليانتجارب  HIV/AIDS :زندگي با  .20

 : مقايسه ديدگاه پزشكان و پرستاران1390مديريت درد در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان گناباد،موانع  .21

 . 1389ان دبستاني گناباد در سال شيوع شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در كودك .22

 بر خود مراقبتي بيماران مبتال به سكته قلبي حمايتي مبتني بر الگوي اورم -تاثير برنامه آموزشي .23

 تاثير ماساژ بازتابي پا بر شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران مبتال به سكته مغزي .24

 ccu   ميوكارد بستري در نفاركتوس حادامبتال به  بيمارانو نوار قلب  شاخص هاي فيزيولوژيکبر  بدناثر تغيير وضعيت  .25

شهناز احراري، علي محمد پور.تاثير مداخله آموزشي حمايتي مبتني بر مدل خود مراقبتي اورم بر رفتارهاي كنترل كننده شدت  .26

               1393 – 94و عالئم نوروپاتي ديابتي محيطي در زنان مراجعه كننده به كلنيک شهرستان گناباد در سال 

موضعي بر عالئم باليني و شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران گرمادرماني  تاثير. الهي نعمت محمديان، بتول محمدپور، علي .27

 نارسايي مزمن قلبي وي حاد نرال به سندرم كرومبت

 تجربه زنان از زندگي با همسر معتاد به مواد مخدر وجيهه آرمان مهر، علي محمدپور. .28

 / / كميته تحقيقاتمحمدي پايهخانم دكتر با طرح  .29
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 جراحي برش محل با سوزني طب نقاط در پوست طريق از عصب الكتريكي تاثير مقايسه ، محمدپور علي احمدي، موذن .30

 93 سال آپاندكتومي از بعد فيزيولوژيک شاخصهاي و عمل عوارض بر

ه گوارش در بيماران تحت تغذيه از راه ان. تاثير گرما درماني موضعي بر عملكرد دستگاصادقي صديقه علي محمد پور، . .31

 معده اي –سوند بيني 

  1392در سال  آپاندكتوميتاثير طب فشاري گوش بر عالئم باليني بيماران كانديداي علي محمد پور، آرزو داوري نيا. .32

 (.1صد )طرح رصد استاني ر1395علي محمد پور. بررسي و اولويت بندي مسايل فرهنگي اجتماعي شهرستان گناباد سال  .33

علي محمد پور، م. نبي پور، ع. خواجوي. ع عالمي،ک. نظام، م حسين نژاد، س.حسيني، س. نجفي، ف. پيرنهاد. تدوين سند  .34

 سيبهاي اجتماعي شهرستان گناباد.آكنترل و پيشگيري 

 .1396علي محمد پور، حامد بيگلري، مهدي نيكبخت. شناسايي و جمع آوري گياهان دارويي شهرستان گناباد.   .35

علي محمد پور، م. نبي پور، ع. خواجوي. ع عالمي،ک. نظام، م حسين نژاد، س.حسيني، س. نجفي، ف. پيرنهاد. تدوين  1396 .36

 1396اجتماعي شهرستان گناباد. شناسنامه

 

 کارشناسي، ارشد و دکتری تخصصي : : راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها

 آموزش حقوق دانشجو دررعایت ی ختپدیدار شناجوادی، بررسی  لی محمد پور، مصطفیععلیرضا نیکبخت نصرآبادی،  .1

 (1390پرستاری کشور: ارائه پیش نویس منشور حقوق دانشجو.)پایان نامه دکتری تخصصی 

تجارب مادران در مراقبت از کودکان مبتال به اوتیسم .)پایان نامه  الله حسینی شهیدی، عباس حیدری، علی محمد پور، .2

 (1390دکتری تخصصی 

تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهای  ،علیرضا نیکبخت نصرآبادی، عباس عباس زاده، علی محمدپور، کورش زارع .3

 (1389.)پایان نامه دکتری تخصصی روانپزشکی: ارائه راهکارهای ارتقاء سطح مراقبت

شاخص های ر ب بدناثر تغییر وضعیت . مریم بنان شریفی، مهدی بصیری مقدم، رضا نعمت اللهی، علی محمدپور .4

 (1391)پایان نامه کارشناسی ارشد ccu   میوکارد بستری در نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانو نوار قلب  فیزیولوژیک

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

 1390تمپانیک. 
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بصیری مقدم، شهربانو حیدر پور، سمیه جانی. شیوع شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در  علی محمد پور، مهدی .6

 . 1389کودکان دبستانی گناباد در سال 

محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد پور، زهره فخاری، پروانه صابریان.اثر بخشی خدمات اساتید مشاور از  .7

 . 1389گناباد در سال دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

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

  سیلین

علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدی وزیری. مقایسه آگاهی و نگرش  - .9

 .1389در شهر گناباد در سال  HIV ن دبیرستانی و والدین آنها در مورد عفونت دانش آموزا

رضایتمندی و دیدگاه بیماران در حال  علی محمد پور، حمید رضا تولیده ای، محمد اقبالی، یوسف علیزاده. بررسی .10

 .1390ترخیص از عملکرد آموزشی پرسنل درمانی بیمارستانهای گناباد. 

وضعیت خطاهای دارویی کادر درمانی شاغل در بیمارستان  حمد پور، صادق نیا، حمید نخعی.. طاهره بلوچی، علی م .11

 1389های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

علی محمد پور، جواد مجتبوی، عاطفه هنو علیان. تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتال به  .12

 (1391سی ارشد )پایان نامه کارشناسکته مغزی

بر  حمایتی مبتنی بر الگوی اورم -تاثیر برنامه آموزشیعلی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی.  .13

 (1391)پایان نامه کارشناسی ارشد خود مراقبتی بیماران مبتال به سکته قلبی

اروری: یک مطالعه با روش های کمک بلدی نورالدین محمدی، علی محمد پور، طاهره صادقی تجربه وا .14

 .(1391.)پایان نامه دکتری تخصصی فنومنولوژی

. مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه به روش باز و بسته بر ساحره میرزائی، دکتر شاکری، شهرام امینی، علی محمدپور .15

تحت از عمل جراحی بای پس عروق کرونر  و درد در بیماران بعد  شریانی شاخصهای همودینامیک، اشباع اکسیژن

 (1392)پایان نامه کارشناسی ارشد  .تهویه مکانیکی

تاثیر گرما درمانی موضعی بر درد و شاخص . محمدیانبتول ، مهدی بصیری مقدم، رضا نعمت اللهی، علی محمدپور .16

 (1392)پایان نامه کارشناسی ارشد .میوکارد نفارکتوس حادامبتال به  بیمارانهای قیزیولوژیک 
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، علی محمد پور، محمد فتحی. تجربه بیماران مبتال به سرطان از شیمی درمانی: یک مطالعه یعلیرضا نیکبخت نصرآباد .17

 (.1392.)پایان نامه دکتری تخصصی فنومنولوژی

مددکار. تاثیر تکنیک انقباض پیشرونده عضالنی برخستگی بیماران مبتال به  شیرینمهدی بصیری مقدم، علی محمد پور،  .18

 (1392)پایان نامه کارشناسی ارشد  نارسایی کلیه تحت همودیالیز

بیماران در  جهانی مغانی. تاثیر برنامه ورزشی ایزومتریک بر کفایت دیالیز فاطمه مهدی بصیری مقدم، علی محمد پور، .19

 (1392)پایان نامه کارشناسی ارشد مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز 

 از یرگیمو خون قند پایش در دیابتی بیماران شده احساس ددر و قند سطح مقایسه. ، منیره تابعیعلی محمدپور -21

(1392)پایان نامه کارشناسی ارشد  پا ساق و انگشت نوک  

تنفسی و تهوع بیماران  -تاثیر طب فشاری بر شاخصهای قلبی آرزو  داوری نیا. مهدی بصیری مقدم. علی محمدپور، -22 

 ( 1392ه کارشناسی ارشد مبتال به آپاندیسیت قبل از آپاندکتومی )پایان نام

. مقایسه اثر فنتانیل و کلونیدین بر شاخصهای علیرضا طالییآرش حمزه ای ، علی محمدپور، مهدی بصیری مقدم. . 23

 (1392)پایان نامه کارشناسی ارشد  قلبی عروقی و تنفسی بیماران معتاد تحت تهویه مکانیکی.

 حاد سندرم بیماران تنفسی قلبی شاخصهای و سینه قفسه  درد بر ریتمیک تنفس تاثیر. صابر نرگس پور، محمد علی. 24

 1393 سال CCU در بستری و کرونری

 بیماران روانشناختی سازگاری بر روی سازگاری مدل کاربرد تاثیر. آشتاب  طاهره  محمدپور، علی سجادی، موسی. 25

 .ولگاریس پمفیگوس به مبتال

 باردار نخست زنان خود از درک بر( روی) سازگاری مدل بر مبتنی خلهمدا تاثیر.نجفی سمانه پور، محمد علی. 26

   1393 سال

تاثیر پانسمان چشمی بر بهبود الیه اپی تلیوم و    ابولفضل رحمانی نژاد، علی محمدپور، سیامک  زارعی قنواتی، . 27

 (1394سی ارشد )پایان نامه کارشنا عالئم بالینی بیماران با کراتیت ناشی از اشعه ماوراء بنفش .

مقایسه تاثیر الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با محل برش علی محمدپور ، ، موذن احمدی. 28

 93سال از آپاندکتومی جراحی بر عوارض عمل و شاخصهای فیزیولوژیک بعد 

( بیماران دیابتی شهرستان SMBG، دکتر محمدپور، تاثیر کاربرد مراقبت پیگیر بر خود پاشی قندخون)اسماعیل زاده. 29

 93تربت حیدریه سال 
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، مریم عشقی زاده ، بصیری مقدم، دلشاد، محمدزاده، تاثیر مصرف قهوه بر پیشگیری علی محمد ، بنی هاشمیزینب . 30

 93از سردرد ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین سال 

 بیماران در ای دوره تغذیه تحمل بر معده های گاز تخلیه تأثیرسلطانی،  سجادی حسین موسی محمدپور، علی. 31

 .ای معده – بینی لوله راه از تغذیه با مکانیکی تهویه تحت

 مبتالبه بیماران در معنوی سالمت بر معنوی پرستاری مداخالت تأثیر. کریمی پور، سمیه محمد مجلی، علی محمد. 32

    . سرطان

 اشباع و انگشت نوک با گوش از اکسیمتری پالن نتایج ایسهمقمهر.  کیان محمدپور، مجتبی بلوچی، علی طاهره. 33

   .Icu بستری مکانیکی تهویه تحت بیماران شریانی اکسیژن

 پیگیر مراقبت الگوی بر مبنی قلبی توانی باز آموزشی بخشی اثر   خسروجردی. محمدپور مریم مجلی، علی محمد. 34

                                            قلبی  بیماری به المبت بیماران عروقی قلبی های شاخص و شدن دتوانمن بر

 لوله ساکشن حین درد بر خودرس استو بخور تاثیررزق آبادی.  طاهری محسن سجادی، علی محمد پور، موسی .37

   ICUدر شده انتویه بیماران در اکو از بعد برونکواسپاسم و تراشه

 رضوی خراسان فرهنگیان عملکرد و نگرش آگاهیمحمدپور.  ننجفی، مژگا عجم، سمانه محمدپور، حسین علی  .38

      1396.برآن محور همتا آموزش با بهداشتی پرسنل توسط آموزش تاثیر مقایسه و عضو اهدای به نسبت

 تاثیر و افسردگی میزان بررسی  قدرتی. زاده ،  جهانشیر توکلی زاده، مرجان وکیل خورسند علی محمدپور،  علی .39

       1396. مشهد منتصریه مرکز به کننده مراجعه بارور نا زنان در آن شدت بر یگوش فشاری طب

 کیفیت بر فشاری طب و رفلکسولوژی اثروردی.  امام سجادی، معصومه بدیعی، موسی محمدپور، دکتر علی .40

  1396. همودیالیزی بیماران خواب

بر اضطراب   یمجاز یتواقع یرتاثرشیزی. ت قسیمی قانعی، تهمینه حسین نیا، دکتر شارعی محمدپور، حبیب علی .41

 1396 ی.دستگاه گوارش فوقان یآندوسکوپ یدکاند یمارانب

تأثیر حجامت عام بر لیپیدهای خون وکبد چرب بیماران غیر شمسی.  قربانی، محمدرضا حسن محمدپور، سید علی .42

   1397. الکلی

 مدیران دیدگاه عملکرد مبتنی بر شواهداز دهکنن تسهیل عوامل و موانع محمدپور، محمد مجلی، نرجس بحری. علی .43

 1397ایران.  در پرستاری
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 بستری بیماران اضطراب و شاخص های همودینامیک سطح بر بادرنجبویه رایحه محمدپور، موسی سجادی، تاثیر علی .44

 . CCU .1397 در بستری باز قلب جراحی کاندید

 به مبتالیان نورولوژیک عوارض و درد بر موضعی انیدرم گرما باذلی،تاثیر جواد نجفی، سمانه پور، محمد علی  .45

 .1397.دیابت

 مقاالت ارایه شده در کنگره ها ، سمینارها و همایشهای علمي داخلي و خارجي 

سرما  و بررسی درمانی شیمی تحت سرطان به مو در مبتالیان ریزش علی محمد پور، فضال... احمدی، عیسی محمدی.– 1

 - ارومیه - غربی آذربایجان پزشکی علوم دانشگاه - سرطان تحقیقات المللی بین کنگره اولین»  - از آن گیریدر پیش درمانی

1380»  

 عوامل سراسری همایش» . گناباد در شهرستان نا خواسته هایمؤثر بر حاملگی عوامل بررسی علی محمد پور، فاطمه قبادی.– 2

« 1376اهواز،  - شهید چمران پزشکی علوم دانشگاه - نا خواسته مؤثر بر حاملگیهای  

 مقدس شرع با موازین امور پزشکی انطباق طرح  کشوری همایش» . اسالمی پزشکی به بازگشت لزوم علی محمد پور.– 3 

« 1376 -بیرجند  پزشکی علوم دانشگاه -  اسالم  

 -کشور   درمانی بهداشتی هایدر شبکه پژوهشی ملی همایش اولین»   ناخواسته حاملگیدی. علی محمد پور، فاطمه قبا – 4 

«1376مشهد. پزشکی علوم دانشگاه  

  1372-76 سالهای گناباد طی در شهرستان سل اپیدمیولوژیعلی محمد پور، علی اکبری.  – 5 

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

 -در اورژانسها  مامایی - پرستاری مراقبتهای. »بزرگساالن به نسبت احیاء و تفاوتها در اطفال وشهایرعلی محمد پور. – 6 

« 1375مشهد. پزشکی علوم دانشگاه  

 دانشگاه -در اورژانسها  ، ماماییپرستاری یمراقبتها سراسری همایش»  قلبی احیاء درایست هایشیوهعلی محمد پور.  – 7 

«.1375 -مشهد  پزشکی علوم  

در  و تأثیر آن درمانی شیمی از عوارض پیشگیری هایشیوه بررسی علی محمد پور.فضل ا.. احمدی، عیسی محمدی.– 8  

و  درمان پیشگیری روشهای سراسری همایش اولین(  »همایش برگزیده )مقاله خود به نسبت سرطان مبتال به بیماران تصویر ذهنی

«1379 - اراک پزشکی علوم دانشگاه - زنان شایع در سرطانهای نوتوانی  

 بهداشت ملی همایش اولین.  »گناباد در شهرستان 1372-79 سالهای طی سل بیماری اپیدمیولوژیعلی محمد پور.  - 9  

« 1379 - کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه - یریپیشگ و طب عمومی  
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 المللی بین همایش اولین.  »از آلوپسی در پیشگیری و اثر آن هیپوترمی علی محمد پور، فضل ا... احمدی، عیسی محمدی.– 10 

« 1380مشهد. پزشکی علوم دانشگاه - ایران سرطان  

  - از آن پیشگیری گناباد جهت در شهرستان زنان آموزشی نیازهای و تعیین ناخواسته حاملگیهای علی محمد پور.– 11 

«1380آباد.  خرم - لرستان پزشکی علوم دانشگاه. خانواده بهداشت سراسری همایش»  

 و طب بهداشت ملی همایش دومین»  - گناباد پزشکی علوم در دانشجویان آن و شیوع افسردگی علی محمد پور.– 12 

«1380، کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه - پیشگیری  

  سرطان مبتال به در بیماران درمانی از شیمی ناشی از آلوپسی در پیشگیری تأثیر هیپوترمی میزان بررسیعلی محمد پور.  -13

«1374، ایران پزشکی علوم انشگاهد - ایران فارماکولوژی  فیزیولوژی المللی بین کنگره دوازدهمین»  

 درمانی مراکز بهداشتی به کننده کرونر مراجعه عروق بیماریهای مبتال به مددجویان آموزشی نیازهای علی محمد پور.– 14

«1380مشهد.  پزشکی علوم دانشگاه - مزمن بیماریهای به در مبتالیان و مراقبت آموزش سراسری همایش» - گناباد شهرستان  

، زنان سالمت سمینار سراسری پنجمین»  -و جامعه خانواده بر سالمت ناخواسته حاملگیهای اثراتعلی محمد پور.  – 15 

«  1138 -شیراز  پزشکی علوم دانشگاه  

 پزشکی علوم شگاهدان -  کشوری سل سراسری همایش»  - سل از واکسن ناشی عوارض علی محمد پور.– 16 

«1381.زاهدان  

ارتقاء  و چگونگی آنان آموزشی گناباد در مورد نیازهای پزشکی علوم دانشجویان نظرات بررسی علی محمد پور. – 17 

« 8113شیراز.  پزشکی علوم دانشگاه - پزشکی آموزش المللی بین همایش پنجمین»  عملی - نظری آموزش هایبرنامه  

 مراکز بهداشتی به کننده مراجعه کرونر در بیماران عروق خطر ساز بیماریهای عوامل شیوع بررسیعلی محمد پور.  – 18 

« 1381، ایران پزشکی علوم غیر واگیر، دانشگاه از بیماریهای پیشگیری کنگره اولین» -  گناباد درمانی  

 سل سراسری کنگره  هفدهمین»  گناباد، در شهرستان 1372- 80سالهای بین سل بیماری یاپیدمیولوژ علی محمد پور. – 19 

.« 1382 اصفهان پزشکی علوم کشور دانشگاه  

ر  سراسری سمینا  »  بررسی شیوع  ریسک فاکتورها و چگونگی پیشگیری از بیماریهای  عروق کرونر علی محمد پور.– 20

.  1382، دانشکده پرستاری مامایی آبادان ، اسفند ماه  سالمت   پرستار  جامعه  

از  سر در پیشگیری هیپوترمینقش مو و  بر فولیکول  سیتوتوکسیک داروهای  سمی اثرات بررسی علی محمد پور. – 12 

« 1382 ، مهر ماهایران شکیپز علوم جدید، دانشگاه مو، بیماریها و درمانهای سراسری کنگره اولین» .در بیماران آلوپسی  
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ختگان این بررسی  تناسب  و کفایت  دروس بالینی  و نظری  گروههای پیرا پزشکی  از نظر دانش آمو  علی محمد پور. – 22

تی  ، آذر اولین همایش بین المللی اصالحات  و  ششمین  همایش  کشوری  آموزش پزشکی  ، دانشگاه شهید بهش » رشته ها

  .« 1382ماه 

،  9/1382و »8 رویکردهای مشارکت و توانمند سازی مردم در پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گنابادعلی محمد پور.   -23

«.، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت  –تهران   

ری دانشگاه در با نقش تسهیل گ روند تعیین و اولویت بندی مشکالت مرتبط با سالمت توسط خود مردم علی محمد پور. – 24

«، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .  30/2/83-31 » شهر گناباد  

و همراهی آن با یائسگی و مصرف داروهای ضد بارداری در زنان مراجعه  CADبررسی علی محمد پور، فاطمه قبادی.   – 25

-28 –دانشگاه علوم پزشکی مشهد  »سالمت زنان  همایش سراسری ارتقاء – کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد

26/31383  .» 

ی ، مامایی عملی گروههای پزشکی )پرستار ری،بررسی میزان انطباق برنامه های آموزش نظ علی محمد پور، فاطمه قبادی. – 26

 13-14» امایی همدانپنجمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و م نظر خود آنها ، ازو بهداشت (  با نیازهای فراگیران 

«. 1381اسفند   

»   ذایینقش و جایگاه پایگاه تحقیقات جمعیتی  شهر گناباد  در بهداشت مواد غعلی محمد پور،  علی دلشاد نوقابی، -27

  «.1383همایش کشوری  بهداشت و ایمنی غذا ، دانشگاه علوم پزشکی یزد ،  اول دیماه 

28. Ali Mohammadpour.The survey of IUD average standing period and its removing causes in 

women referring to Gonabad health and treatment centers. 3RD YOUNG MEDICS’ 

INTERNATIONAL CONFERENCE. 19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

29. Ali Mohammadpour  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. Ali Mohammadpour .THE SURVEY OF METHODS AND MOTIVATIONOF 

HOMICIDE AND ITS RELATIVE FACTORS IN TFHRAN(2004). 3RD YOUNG MEDICS’ 

INTERNATIONAL CONFERENCE.19-21 September 2005, Yerevan, Armenia 

31. Ali Mohammadpour. The most common skin side effect of systematic chemotherapy and radio 

therapy on the head: prevention & care in patients with cancer. "18th international annual 
meeting of the cancer institute                  

of iran: Head & Neck tumors,tums,October 2007 ."  
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32. Ali Mohammadpour .Parsa yekta Z.nikbakht Nasrabadi  A.R.Living with HIV/AIDS:primary 
doubting in exposing to diagnosis.The first Annual AIDS Research congress of Iran. 11 November 
2007 Tehran, Iran.( abstract published in: Iranian Journal of Allergy , Asthma  and 
Immunology.Vol;6 Supplement ;6,p:42.) 

چگونه رفتار  HIV/AIDSبا بیماران مبتال به علی محمد پور، زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مینو محرز. . 33

انشگاه علوم پزشکی شهید . دبا تاکید بر جامعهایدز  سراسریمی شود:تجربه زیسته افراد.سومین همایش 

 .16/10/1386و15بهشتی.

 :HIV/AIDSواکنش اولیه یه تشخیص . مینو محرز.  علی محمد پور، زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصر آبادی. 34

.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  11/12/1386و12تجارب زیسته افراد.اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمتی.

 تهران.

فنومنولوژی.روشها و ضرورت کاربرد در علوم پزشکی. اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم علی محمد پور. . 35

 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  . 11/12/1386و12سالمتی.

 :در همایش بین المللی کشور یونان بصورت سخنرانی . پذیرش مقاله36

Ali Mohammadpour. Parsa yekta Z. nikbakht Nasrabadi A.R. psychological aspects of confronting 

with HIV/AIDS: lived experience among Iranian persons. 13th International Conference of 

A.P.P.A.C Oral presentation, Athens. 

 . پذیرش و ارائه مقاله در همایش بین المللی کشور ترکیه:37

Ali Mohammadpour. The survey on theoretical and clinical learning of nursing management: An 

nursing international  thEssential issue from point of view of Iranian novice graduated nurses. 4

management conference, October 13-15, 2008, Hacettepe University, Antalya: Turkey.  

: یک  HIV/AIDSترس و ابهام تجربه شده از تشخیص علی محمد پور. زهره پارسا یکتا، علیرضا نیکبخت نصرآبادی. . 38

 .)سخنرانی(1388. دومین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سالمتی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان. بهمن مطالعه فنومنولوژی

ر پور، سمیه جانی. شیوع شب ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان علی محمد پور، مهدی بصیری مقدم، شهربانو حید -39

 11و10.ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور)سخنرانی(. گناباد 1389دبستانی گناباد در سال 

 1389آذر 

ثر بخشی خدمات اساتید مشاور از ور، زهره فخاری، پروانه صابریان.ا÷محمد رضا منصوریان، شهال خسروان، علی محمد  -40

.ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق 1389دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

 1389آذر  11و10کشور)پوستر(. گناباد 
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سه آگاهی و نگرش دانش علی محمد پور، شهین ساالروند، محمد رضا رزم آرا، امیر رضا صغیر، سید مهدی وزیری. مقلی-41

. ششمین همایش سالیان پژوهشی 389در شهر گناباد در سال  HIV  آموزان دبیرستانی و والدین آنها در مورد عفونت 

 1389آذر  11و10دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور)پوستر(. گناباد 

دم. تاثیر دمای محیط بر پایایی دمای علی محمد پور، محمد رضا منصوریان، عبدالرعوف فیضیان ، محمد علی نژاد مق -43

آذر  11و10تمپانیک. ششمین همایش سالیان پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور)پوستر برگزیده همایش(. گناباد 

1389 

 پذیرش و ارائه مقاله در همایش بین المللی کشور تایلند:

44- Mohammadpour A., parsa yekta Z., Ali R. Nikbakht Nasrabadib, Minoo Mohraz,(2010) Lived 

experience of HIV-infected patients of interaction with others: a phenomenological study. The first 

international conference on qualitative research in nursing and health.1-3 Dec. (Thailand) 

در  علیرضا، پارسا یکتا زهره، محرز مینو. بررسی پدیدار شناسانه معنویت گرایی محمد پور علی، نیکبخت نصرآبادی -45

. دانشگاه ع پ  1391، همایش ملی معنویت قرآن پژوهی و سالمت، بیستم و بیست و یکم اردیبهشت  HIV/AIDSمبتالیان به 

 گناباد./مقاله برتر همایش

خاری زهره.اثر بخشی خدمات اساتید مشاور دانشگاه علوم خسروان شهال، منصوریان محمد رضا، محمد پور علی،ف -46

  1391. سیزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور. دانشگاه ع پ مازندران. اردیبهشت1389پزشکی گناباد در سال 

 از بیماران رضایت و درک  . نیا شارعی حبیب ،یوسف علیزاده ، رضا حمید ای تولیده ، محمد  اقبالی ،علی  محمدپور -47

پزشکی گناباد. دوازدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی  علوم بیمارستانهای در شده دریافت موزشآ

 1391شاهرود. اسفند ماه 

بر خود  حمایتی مبتنی بر الگوی اورم -علی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی. تاثیر برنامه آموزشی -48

  .1392همایش آموزش پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. اردیبهشت  .ن مبتال به سکته قلبیمراقبتی بیمارا

حمایتی  -علی محمد پور، شهال خسروان، علی عالمی ، نرجس رحمتی. ارزیابی سطح خود مراقبتی و نیازهای آموزشی -49

همایش آموزش پزشکی کشور ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ، اورم بر خود مراقبتی مبتنی بر الگوی بیماران مبتال به سکته قلبی

  .1392اردیبهشت 

یماران مبتال به سکته مغزی.  عاطفه دهنو علیان ، علی محمد پور، سید جواد مجتبوی. تاثیر ماساژ بازتابی پا بر فشار خونب -50

 1392 مازندران. آبانماهچهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران. دانشگاه علوم پزشکی 

مریم بنان شریفی،  علی محمد پور، مهدی بصیری مقدم، محمد رضا نعمت الهی. اثر تغیر وضعیت بدن بر فشار خون  - 51

بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در سی سی یو. چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران. 

 1392ی مازندران. آبانماه دانشگاه علوم پزشک



 

13 

 

بیماران چگونه با اختالل عروق کرونر مواجه می شوند:یک . مجلی محمد، کریمی حسین، خسروان شهال، محمدپور علی. 52

 1392اسفند  13مطالعه کیفی.پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیالت تکمیلی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

سومین همایش خود مراقبتی  HIV/AIDSصر آبادی  مینا محمد پور.خود مراقبتی در نیکبخت ن -ا یکتاسپار -محمد پور  -53

 93/10تهران دیماه 

 93/10فتحی، محمد پور،... الگوی دیابت سومین همایش خود مراقبتی تهران دیماه  -54

 93/10ماه احراری شهناز . محمد پور علی،  تبعیت از درمان ..دیابت سومین همایش خود مراقبتی تهران دی -55

محمدپور،رحمتی ، خسروان، عالمی. تاثیر مداخله خود مراقبتی در بیماران قلبی سومین همایش خود مراقبتی تهران دیماه    . 56

93/10 

57. Mohammadpour Ali."The effect of coffee consumption on post dural puncture headache due 
to spinal anesthesia in cesarean section. International conference on research in science and 
thecnology.14 December 2015, Kualalumpur-Malaysia. (Oral presentation) 

 93طباطبایی امیر، محمد پور علی،.. طب مکمل میگرن/   -57

رونده عضالنی برخستگی بیماران مبتال به مهدی بصیری مقدم، علی محمد پور، شیرین مددکار. تاثیر تکنیک انقباض پیش. 58

 . هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور.نارسایی کلیه تحت همودیالیز

 پیشرونده آرامسازی تکنیک واعظی. تاثیر عباس امیر ، محمدپور علی ، دهکردی مددکار شیرین ، مقدم بصیری مهدی. 59

 ساالنه پژوهشی کنگره . پانزدهمین1393ماه شهریور 14لغایت11 همودیالیز. با ماندر تحت بیماران خستگی بر عضالنی

  شاهرود کشور پزشکی علوم دانشجویان

 پرستاران دیدگاه از بالین در تحقیقات نتایج گیری کار به های کننده تسهیل و . موانع محمدیان بتول – پور محمد علی. 60

  . شاهرود1393ماه شهریور 14لغایت11. 1392سال در گناباد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان در شاغل

 آموزش کیفیت بر موثر صفری عوامل فاطمه – منصوریان رضا محمد – خسروان شهال – نجفی سمانه – محمدپور علی. 61 

 همایش آن. دومین بهبود های راهکار و گناباد مامایی و پرستاری دانشکده بالینی مدرسین و دانشجویان دیدگاه از بالینی

  بابل . 1393 ماه آذر 25پزشکی علوم دانشجویان سالیانه پژوهشی

 عالئم بر گوش فشاری طب مجتبوی . تاثیر جواد سید ، مقدم بصیری مهدی ، قوچان مطلق نیا داوری آرزو محمدپور، علی. 62 

.  یزد – مامایی و پرستاری خدمات کیفیت ارتقاء راهکارهای سراسری همایش چهارمین آپاندکتومی کاندیدای بیماران بالینی

 1393 ماه اسفند 14 لغایت 12
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 زنان در خود از درک بر «روی» سازگاری مدل محمدزاده . تاثیر فاطمه زاده، توکلی جهانشیر نجفی، سمانه محمدپور، علی. 63 

 .  یزد1393 ماه اسفند 14 لغایت 12زا.  نخست

 از خون قند گیری اندازه در 2 نوع دیابتی بیماران شده احساس درد و خون قند بین بعی.  مقایسهتا منیره ، پور محمد علی. 64  

  1393 اسفندماه 14 لغایت 12ورید.  یزد. و پا ساق انگشت، نوک

 و بیمار – پرستار ارتباط موانع از بیماران و پرستاران دیدگاهمحمدپور.  علی – منصوریان محمدرضا – خسروان شهال. 65

 1393 ماه اسفند 14 لغایت 12خوی/ بیمارارومیه با تعامل بهبود» پرستاری خدمات کیفیت ارتقاء ملی همایش. آن های اهکارر

 بی از ناشی درد بر قهوه مصرف تاثیرهاشمی .  بنی السادات زینب،  محمدپور علی مقدم، بصیری مهدی ، زاده عشقی مریم. 66

  مشهد. 1394 ماه مهر 17 لغایت 15 .جایگزین و مکمل طب کنگره اولین.سزارین در نخاعی حسی

 کرونری سندروم به مبتال بیماران درد بر سینه قفسه خلفی قسمت موضعی درمانی گرما تاثیرمحمدپور.  محمدیان، علی بتول. 67

  مشهد. 1394 ماه مهر 17 لغایت 15جایگزین و مکمل طب کنگره اولین حاد

 تاثیرصادقی.  فرشته – منصوریان رضا محمد – محمدپور علی – مقدم نژاد محمدعلی – فیضیان عبدالرئوف زاهدان. 69 

 . 1395 ماه اردیبهشت 30لغایت 28کشور شرق دانشجویان پژوهشی کنگره یازدهمین تمپانیک دمای پایایی بر محیط دمای

  مغزی سکته به مبتال بیماران خون فشار بر پا بازتابی ماساژ تاثیرمجتبوی. . جواد سید پور، محمد علیان، علی دهنو عاطفه. 70 

  گناباد - 96 ماه آذر 9و8 .کشور شرق شمال پزشکی علوم دانشجویان کنگره دوازدهمین 

 بر اورم الگوی بر مبتی حمایتی اموزشی مداخله تاثیرعالمی .  علی -خسردان شهال -رحمتی نرجس-پور محمد علی. 71  

  تهران -مراقبتی خود و بیمار آموزش کنگره سومین  .1393ماه دی 12 لغایت 10 .مراقبتی خود

 سومین HIV/AIDS در مراقبتی خودپور.  محمد مینا نصرآبادی، نیکبخت علیرضا یکتا، پارسا زهره پور، محمد علی. 72 

  . 1393 ماه دی 12 لغایت 10. تهران -مراقبتی خود و بیمار آموزش کنگره

  .میگرنی سردرد بر حجامت و مزاج اصالح تاثیر ای مقایسه بررسیپور.  محمد لیع -زارعی محمد -طباطبایی امیر. 73 

   1393 ماه آبان 30-28 .اصفهان -سنتی و مکمل طب سراسری همایش سومین

 فیزیولوژیک شاخصهای بر سینه قفسه خلفی قسمت موضعی درمانی گرما تاثیرمحمدپور.  علی محمدیان، بتول. 74  

 مشهد.  1394.  ماه مهر 17 لغایت 15 .جایگزین و مکمل طب کنگره اولین.حاد کرونری رومسند به مبتال بیماران

 سال عضو اهدای نسبتبه حیردریه تربت فرهنگیان عملکرد و نگرش اگاهی، بررسیپور .  محمد مژگان -پور محمد علی. 75 

  . 1396 ماه آذر 9 لغایت 8گناباد -کشور شزق شمال پزشکی علوم دانشجویان همایش دوازدهمین 1396
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مغزی  سکته به مبتال بیماران فیزیولوژیک برشاخصهای پا بازتابی ماساژ تاثیرعلیان .  دهنو عاطفه -محمدپور علی. 76 

  . 1396 ماه آذر 9 لغایت 8گناباد -کشور شزق شمال پزشکی علوم دانشجویان همایش دوازدهمین 

 مرکز به کننده مراجعه نابارور زنان در آن با مرتبط عوامل و گیافسرد بررسیقدرتی .  مرجان -پور محمد علی. 77 

 ماه آذر 9 لغایت 8گناباد -کشور شزق شمال پزشکی علوم نشجویان دا همایش دوازدهمین 1396 سال میالد ناباروری

1396 .  

 معنوی سالمت در پرستاری مداخالت نقشمقدم.  کریمی سمیه-محمدپور علی-زاده توکلی جهانشیر -سجادی موسی. 78 

 -کشور شزق شمال پزشکی علوم دانشجویان همایش دوازدهمین. 1395سبزوار واسعی بیمارستان در سرطان به مبتال بیماران در

  1396 ماه آذر 9 لغایت 8. گناباد

 شاخصهای بر بدن وضعیت تغییر اثرالهی.  نعمت رضا محمود -بصیری مهدی -شریفی بنان مریم -محمدپور علی. 79 

 پزشکی علوم دانشجویان همایش دوازدهمین ICU در بستری میوکارد حاد انفارکتوس به مبتال بیماران قلب نوار و یولوژیکفیز

  . 1396 ماه آذر 9 لغایت 8گناباد -کشور قرش شمال

 ارانبیم در باقیمانده حجم بر معده گازهای تخلیه تاثیرسلطانی.  حسین-مقامی سمیه-سجادی موسی -پور محمد علی. 80 

 علوم دانشجویان همایش دوازدهمین ویژه های مراقبت بخشهای در ای معده-بینی لوله راه از تغذیه با مکانیکی تهویه تحت

  . 1396 ماه آذر 9 لغایت 8 .گناباد -کشور شزق شمال پزشکی

 پرسنل توسط آموزش و محور همتا آموزش تاثیر مقایسهنجفی،  عجم، سمانه پور، حسین محمد پور، علی محمد مژگان. 81 

 پزشکی علوم دانشجویان همایش دوازدهمین عضو اهدای به نسبت فرهنگیان عملکرد و نگرش آگاهی، بر درمانی بهداشتی

  .1396 ماه آذر 9 لغایت 8گناباد -کشور شزق شمال

 فاطمه-وکلیت کامیار-پور محمد علی -کریمی مهدی -محمدی شبنم-پور حاجی سعیده-تیموری مهین-روح پاک . زهرا82

 . موش کلیه بافت بر آمفتامین مت مختلف دوزهای تجویز اثرات. محمدزاده

 سمت های اجرایي، عضویت  در  شوراها  و کمیته های  مرتبط با آموزش و پژوهش 

  1380 تا سال 1376 از سال پرستاری مدیر گروه .1

 1389تا  1387 و از1383تا  1381د از سالعلوم پزشکی گنابا گاهمدیر پژوهشی دانش .2

 1392تا آبان  16/11/1389از  معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد .3

  1392معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشگی گناباد از آبان  .4

 29/6/1395دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از  رییس .5
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 . 1383وعضو هیات سردبیری از سال  1381تا 1374 گناباد از تاریخ پزشکی علوم گاهدانش علمی پژوهشی سردبیر مجله .6

 .1375 از  سالافق دانش   مجلهو مدیر اجرایی   تحریریه عضو هیأت .7

 . 23/7/1377 نگر از تاریخ جامعه پزشکی  عضو شورای .8

 . 28/5/1381و از  1378 تاسال 21/12/1376 از تاریخ دانشکده عضو شورای .9

 .27/10/1377 از تاریخ  وقت تمام عضور شورای .10

 . 19/8/1377 از تاریخ در پژوهش اخالق عضو کمیته .11

 . 29/5/1379 از تاریخ ه  HSR  عضو شورای .12

  .  4/8/1379از  آموزشی عضو شورای .13

 . 22/9/1380از  همطرازی( ) علمی درجه و و ترجمه تألیف  از لحاظ مقاالت بررسی  عضو کمیته .14

 . 15/4/1379 تاریخ از   EDC  مدیریت عضو شورای .15

 . 8/10/1382عضو کمیته گزینش استاد از تاریخ  .16

 . 21/7/1382مسئول گروه توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از تاریخ  .17

 . 20/10/1378 گاهعضو کمیته ناظر بر نشریات دانش .18

 . 18/8/1382 از تاریخ  امه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیعضو شورای سیاستگذاری و برن .19

 .  1381و82زمون سراسری  سالهای آمدیر  حوزه های برگزاری  .20

 عضو فعال پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد . .21

 پروژه مطالعاتی  ایجاد  شهرک صنایع غذایی کاخک  .  عضو .22

 .شکی گنابادعلوم پز گاهرئیس کمیته تالیف و ترجمه دانش .23

 نعضو هیات مدیره انجمن علمی پرستاری ایرا .24

بوده  Ph.Dو اخذ ماموریت آموزشی  جهت ادامه تحصیل در مقطع   1383تا سال در دانشگاه مسولیتهای اجرایی اینجانببرخی از  الزم به ذکر است 

 (.1/4/1388شروع بکار پس از اتمام تحصیالت دوره دکتری تخصصی) است.

 (123/آ/3651)22/6/88گناباد.از  خصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکیگروه تمسوول  .25

 (123/س/6039)7/5/1388جراحی و اطفال دانشگاه علوم پزشکی گناباد. از  -مدیر گروه داخلی .26
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 (21/6/1388- 3528) 88استاد راهنمای دانشجویان پرستاری ورودی  .27

 5/7/1388وم پزشکی گناباد. از لگاه ععضو شورای اموزشی دانش .28

 (123/آ/4221) 11/7/1388مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش.  .29

 /ت(441)9/88/ 10از  توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمتمرکز تحقیقات  علمی ارتقاء سالمت سالمندان عضو گروه .30

 /ن(886/123:)18/11/1388ازه علوم پزشکی گناباد.پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگا -عضو شورای علمی .31

 (5387/89) 23/2/89. از مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پرشکی گناباد .32

 (5873/89) 1/3/89عضو کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش. از .33

 (6107/89)4/3/89ارتقاء خدمات اورژانسهای بیمارستانی. از  عضو ستاد .34

 ( 7035/89)  19/3/89الیتهای نوآورانه آموزش پزشکی. از عضوکمیته دانشگاهی ارزیابی فع .35

 4/4/1389دانشگاه علوم پزشکی گناباد. از   HSR )سیاستگذاری اولویتهای پژوهشی در سالمت(دبیر شورای .36

 13 23/2/89ازرئیس شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گناباد  .37

 (11486/89)7/6/1389از ی دانشگاه علوم پزشکی گناباد.ت تکمیلعضو شورای تحصیال .38

 (123/89/س/35810)13/6/1389عضو هسته پژوهش شهرداری شهرستان گناباد. از  .39

 (7/9/1389مورخه  17106/89عضو شورای سیاست گذاری در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور) .40

 (7/9/1389مورخه  17106/89انشجویان علوم پزشکی شرق کشور)عضو هیات رئیسه و کمیته علمی در ششمین همایش سالیانه پژوهشی د .41

 دبیر علمی ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور .42

 (22/9/1389- 18261/89)عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکس دانشگاه ع. پ. گناباد. .43

 (23/10/89 – 20316/89عضو کمیته تامین منابع علمی ) .44

 (30/10/89- 6997/89عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ) .45

 (3/11/1389 – 20939/89عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی ) .46

 (20/11/1389 – 22054/89عضو هیات عالی نظارت بر نظام نوین اداره بیمارستانها) .47

 (89/ 14/12 – 023812/89یاز به برنامه های آموزش مداوم دانشگاه عضو کمیته تخصیص امت .48

 (8/2/1390 – 27102/90عضو شورای تامین بهداشت روان دانشجویان)  .49
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 (22/2/1390- 28194/90عضو ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز) .50

 (8/3/1390-29543/90دانشگاه) HSRرئیس شورای .51

 (8/3/1390-29538/90عضو ستاد حوادث غیرمترقبه) .52

 (8/3/1390 -29547/90عضو ستاد ارتقائ خدمات اورژانسهای بیمارستانی) .53

 (11/3/1390 -29740/90تصدی گری دانشگاه  عضو کارگروه کاهش .54

 (8/3/1390-29526/90عضو کمیته ایمن سازی اماکن دانشجوییو آموزشی .55

 (8/3/1390-29525/90رئیس کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان) .56

 (8/3/90- 29555/90ته اخالق پزشکی)دبیر کمی .57

 (8/3/1390- 29557/90ماهه ) 1-59عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان  .58

 (8/3/1390- 29530/90عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی  .59

 (8/3/1390 – 29542عضو کمیته پیاده سازی استانداردهای آموزش پزشکی عمومی)  .60

 (8/3/90 – 29545/90یابی فعالیتهای نوآورانه) رئیس کمیته دانشگاهی ارز .61

 (8/3/90 – 29529عضو شورای بورس) .62

 (8/3/1390 – 29551/90دبیر شورای عالی اخالق پزشکی)  .63

 (8/3/1390 – 29550/90) رئیس شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه .64

 (8/3/90- 29541/90عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر ) .65

 (8/3/1390 – 29537/90ار گر )عضو ستاد شاهد و ایث .66

 در گناباد. 1390نماینده تام االختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون  .67

 (12/9/89/پ. 9/101/89عضو هیات علمی سومین همایش ملی انجمن علمی پرستاری ایران) .68

 (1/8/90/ه ع.  5056/90عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه) .69

 (17/8/90. 40941/90سنجی ) عضو کمیته دانشگاهی وب .70

 (22/8/90. 30735/30/123/90عضو کمیته دانشگاهی حاکمیت بالینی ) .71

 90استاد مشاور دانشجویان ارشد پرستاری و مراقبتهای و یژه ورودی مهر  .72
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 (25/8/90-42536/90دبیر ستاد اجرایی شدن طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی) .73

 (6/10/90-44495/90ذب هیات علمی دانشگاه)دبیر هیات اجرایی ج .74

 (12/10/90 -406215/90عضو برگزار کننده آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی مشهد) .75

 (7/12/90-48834/90عضو هیات موسس نیمه وقت مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی و عدالت در سالمت دانشگاه ع.پ.گناباد) .76

 (31/1/91 – 52540/91مسوول شورای سردبیری مجله افق دانش)  .77

 (27/2/91-54379/91عضو کمیته ارزشیابی عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاه) .78

 (31/2/91-54659/91نایب رئیس کمیسیون موارد خاص دانشگاه) .79

 (16/3/91-55908/91عضو کمیته دانشگاهی مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا ) .80

 (17/3/91-55981/91در گناباد.) 1391نماینده تام االختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون  .81

 (7/5/91-123/91/س/16905عضو شورای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر) .82

 (31/5/91-60910/91عضو کارگروه آیین نامه دورکاری دانشگاه) .83

 1391و کمیته علمی همایش ملی معنویت قرآن پژوهی و سالمت.اردیبهشت  عضو هیات رئیسه و شورای راهبردی .84

 (4/90/ 5-031303/90. )دبیر علمی همایش ملی معنویت سالمت .85

 (24/8/1391-66346/91عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاه) .86

 (28/8/1391-123/91/ن/30743)عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه .87

 (9/8/91-65496/91)عضو هیات بدوی انتظامی هیات علمی .88

 عضو کمیسیون ماده یک ارتقای اعضای هیات علمی .89

 (23/8/91-66346/91عضو کمیته قرآن و عترت دانشگاه) .90

 (27/10/1391-123/91/ص/س/1631عضو کمیته دائمی سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد) .91

 (16/10/1391-69517/91اقتصاد مقاومتی دانشگاه) عضو کمیته دانشگاهی تبیین و ترویج فرهنگ .92

 89682/92 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته دبیر .93

 -123/93/ن/ص/155 -123/ن/30743 گناباد پزشکی علوم دانشگاه . دانشگاه رهبری معظم مقام نهاد دفتر راهبردی شورای  عضو .94

 95/123/ن/ص/124
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گناباد پزشکی علوم دانشگاه سالمت و پژوهش تخصصی مجله مقاالت ارزیابی شورای و تحقیقات مرکز پژوهشی شورای عضو .95

 123/س/ص/13408 

 24278/94 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه نمونه دانشجوی جشنواره کمیته عضو .96

 3255/93 گناباد کیپزش علوم دانشگاه سالمت بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز موسس هیات وقت نیمه عضو .97

 96/123/س/ص/6435-96/123/س/ص/42/46 گناباد پزشکی علوم دانشگاه علمی های انجمن بر نظارت شورای هیات عضو .98

 69517/91 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه مقاومتی اقتصاد فرهنگ ترویج و تبیین دانشگاهی کمیته عضو .99

 5955/93 گناباد پزشکی علوم دانشگاه سالمت بر وثرم اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز عالی شورای عضو .100

 3769/93 گناباد پزشکی علوم دانشگاه.شهروندی حقوق و عمومی امنیت حریم از صیانت ستاد عضو .101

 86444/92 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه فرهنگی و مذهبی پژوهشی کمیته عضو .102

 15530/94 گناباد پزشکی علوم دانشگاه جراحی داخلی پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان مشاور استاد .103

 96366/92 گناباد پزشکی علوم پزشکی. دانشگاه علوم آموزش نوآورانه های فعالیت ارزیابی دانشگاهی کمیته عضو .104

 94/123س/ص/6121 دانشگاه پزشکی اخالق شورای عضو .105

 22205/95 مادر باشیر تغذیه ترویج دانشگاهی کمیته عضو .106

 95/123/ف/ت/ص/4494. دانشگاه پزشکی تجهیزات و دارویی گیاهان فناوری  رشد مرکز شورای عضو .107

 21077/94 دانشگاه دانشجویی درخشان استعدادهای از حمایت ویزه کمیسیون عضو .108

 4259 رضوی خراسان استان فرهیختگان فناوری علمی توسعه موسسه فکر اتاق عضو .109

 8838/94 گران ایثار هماهنگی شورای عضو .110

 12/2/94 .نوین اندیشه آموزشگاه مربیان و اولیا انجمن عضو و معلم مقام داشتبزرگ ستاد رییس .111

 94/123/س/ص/2511 95و94 سالهای سراسری آزمون برگزاری در سنجش سازمان و دانشگاه االختیار تام نماینده .112

 2108/94 سالمندان  سالمت راهبردی کمیته عضو .113

 1393 دانشگاه استراتژیک برنامه  اجرایی کمیته عضو .114

 89405/92 دانشگاه انتشارات شورای رییس .115

 123/س/ص/12037 رضوی خراسان استان نخبگان بنیاد در گناباد نماینده .116
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 88163/92 دانشگاه علمی هیات اعضای جدب اجرایی هیات دبیر .117

 97331/92 دانشگاه اموزشی و دانشجویی اماکن سازی ایمن کمیته عضو .118

 96/123/س/ص/7694 واگیر غیر بیماریهای دانشگاهی کمیته عضو .119

 88202/92 دانشگاه علمی هیات اعضای ارتقای و ارزشیابی منتخب کمیته عضو .120

 4//س/ص/8021 -17060/94 رضوی خراسان استان های دانشگاه جامع شبکه فکر اتاق عضو .121

 ص/48/92/18/93 تحقیقات مراکز و دانشگاهی برتر پژهشگران انتخاب کمیسیون عضو .122

 123/آ/ص/4526 سرزمین آمایش و تحول طرح در پزشکی علوم اموزش های ساخت زیر ایارتق و توسعه کارگروه مسوول .123

 88125/92 دانشگاه عامل غیر پدافند کمیته عضو .124

 95/24765 -2597/94 مطهری شهید دانشگاهی درون جشنواره علمی کمیته عضو .125

 358 فرزانگان دبیرستان مربیان و اولیا انجمن عضو .126

 83229/92-.95/24765 دانشگاه در مقدس شرع با پزشکی فنی و اداری امور انطباق کمیته عضو .127

 4/96/ 24. 11595/96 اجتماعی توسعه تحقیقات مرکز عالی شورای حقوقی عضو .128

 1396/ 90/8/3851. گناباد اجتماعی شهرستان شناسنامه تنضیم پروژه مدیر .129

 1396/ 90/8/3851 گناباد شهرستان اجتماعی های آسیب پیشگیری و کنترل سند تدوین مدیر .130

 (20/11/1394-26374/94عضو شورای بورس دانشگاه) .131

 (18/1/1395-1568/95موسسه ای وارزیابی درونی دانشگاه.) عضو کمیته اعتبار بخشی .132

 (21/1/1395-1633/95عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی) .133

 (14/1/1395-95/1115عضو کمیته دانش پژوهی دانشگاه.) .134

 (26/11/94-/ش19077/94ذب دانشگاه)عضو هیات اجرایی ج .135

 (20/11/1394-26287/94عضو شورای دانشگاه) .136

 (17/11/1394 -2597/94عضو کمیته علمی جشنواره دانشگاهی شهید مطهری) .137

 (16/3/1396-95/123/ص/س/2075)95نماینده تام االختیار سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه در آزمون سراسری  .138

  (9/3/1395-6199/95گذاری دانشکده پزشکی)عضو کمیته تخصصی سیاست .139
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 . 1395دانشگاه پزشکی اخالق شورای عضو .140

 (2/4/1395-95/8205عضو شورای اجرایی طرح تمام وقتی جغرافیایی اعضای هیات علمی.) .141

 (26/7/1395 -17795/95عضو کمیته تخصیص امتیاز آموزش مداوم دانشگاه.) .142

 (3/7/1395-95/123ص/ن//124) انشگاه.ع.پ.گناباد.دم رهبری در عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظ .143

مسئول کارگروه توسعه و ارتقای زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی در طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش  .144

 (2/10/1394-94/123/ص/آ/4526سرزمین)

 (9/10/1394-22201/94عضو کمیته دانشگاهی بیماریهای غیر واگیر) .145

 (24/9/1394-21077/94یسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان)عضو کم .146

 22205/95 مادر باشیر تغذیه ترویج دانشگاهی کمیته عضو (30/10/1394-24278/94عضو کمیته برگزاری جشنواره دانشجویان نمونه) .147

 95/123/ف/ت/ص/4494 دانشگاه پزشکی تجهیزات و دارویی گیاهان فناوری  رشد مرکز شورای عضو .148

 21077/94 دانشگاه دانشجویی درخشان استعدادهای از حمایت ویزه کمیسیون ضوع .149

 4259 رضوی خراسان استان فرهیختگان فناوری علمی توسعه موسسه فکر اتاق عضو .150

 8838/94 گران ایثار هماهنگی شورای عضو .151

 12/2/94  -نوین اندیشه آموزشگاه مربیان و اولیا انجمن عضو و معلم مقام بزرگداشت ستاد رییس .152

 94/123/س/ص/2511 95و94 سالهای سراسری آزمون برگزاری در سنجش سازمان و دانشگاه االختیار تام نماینده .153

 2108/94 سالمندان  سالمت راهبردی کمیته عضو .154

 1393 دانشگاه استراتژیک برنامه  اجرایی کمیته عضو .155

 89405/92 دانشگاه انتشارات شورای رییس .156

 123/س/ص/12037 رضوی خراسان استان بگاننخ بنیاد در گناباد نماینده .157

 88163/92 دانشگاه علمی هیات اعضای جدب اجرایی هیات دبیر .158

 97331/92 دانشگاه اموزشی و دانشجویی اماکن سازی ایمن کمیته عضو .159

 96/123/س/ص/7694 واگیر غیر بیماریهای دانشگاهی کمیته عضو .160

 88202/92 دانشگاه علمی هیات اعضای ارتقای و ارزشیابی منتخب کمیته عضو .161
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 4//س/ص/8021 -17060/94 رضوی خراسان استان های دانشگاه جامع شبکه فکر اتاق عضو .162

 ص/48/92/18/93 تحقیقات مراکز و دانشگاهی برتر پژهشگران انتخاب کمیسیون عضو .163

 123/آ/ص/4526 سرزمین آمایش و تحول طرح در پزشکی علوم اموزش های ساخت زیر ارتقای و توسعه کارگروه مسوول .164

 88125/92 دانشگاه عامل غیر پدافند کمیته عضو .165

 95/24765 -2597/94 مطهری شهید دانشگاهی درون جشنواره علمی کمیته عضو .166

 358 فرزانگان دبیرستان مربیان و اولیا انجمن عضو .167

 83229/92 -95/24765 دانشگاه در مقدس شرع با پزشکی فنی و اداری امور انطباق کمیته عضو .168

 4/96/ 24 -11595/96 اجتماعی توسعه تحقیقات مرکز عالی شورای حقوقی عضو .169

  90/8/3851-گناباد شهرستانی اجتماع شناسنامه تنضیم پروژه مدیر .170

 90/8/3851 گناباد شهرستان اجتماعی های آسیب پیشگیری و کنترل سند تدوین مدیر .171

 موارد خاص وجوایز علمي

 (  مقام وزارتدرمانی گناباد ) تقدیر نامه از  مربی نمونه  منتخب علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  علوم پزشکی  گناباد .  گاهدانش  80و  79پژوهشگر  برگزیده  سالهای 

 مجله افق دانش راه اندازی  و پیگیری انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول . 

 پرستاری ایران پژوهش راه اندازی  و پیگیری انتشار و چاپ و اخذ رتبه علمی پژوهشی مسئول.  

  پژوهش پرستاری ایرانمدیر اجرایی و مشاور علمی مجله .  

  افق دانشمدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله . 

 عضو هیات تحریریه مجله پژوهش پرستاری ایران 

  عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تحقیق کیفی در علوم سالمتی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و

  .اسفند ماه 1386ران.توانبخشی ته

  کسب رتبه اول دانشجویی طی تحصیل در مقطعPh.D )پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران. ) دکترای تخصصی 

 داور علمی. 

    دارایDiploma محقق برگزیده   از انجمن پزشکی کشورارمنستان بعنوان 
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 زشکی شرق هیات داوری ششمین همایش دانشجویان علوم پ و عضو دبیر علمی همایش

 89آذر ماه  11و10کشور.

  تدوین فرآیند "تقدیر نامه از معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در

جشنواره شهید در سومین  "طراحی مدل واحد تدوین طرح دروس بر اساس استراتژی هدایت کردن

 89مطهری. سال 

 تقدیر 1388اوری استان خراسان رضوی، سال عضو کمیته علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فن(

 نامه از رئیس کمیته علمی ستاد(

  (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 

 1390 ، قرآن پژوهی و سالمت ، سالهمایش ملی معنویت  و عضو هیات داوری دبیر علمی 

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

  بین المللیعضو هیات تحریریه مجله Archives of Neuroscience 

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

 1393گزیده شایسته تقدیر در استان خراسان رضوی، سال محقق بر 

  1393استاد برگزیده  دفتر نمایندگی ولی فقیه در سال. 

 94/123/ص/ت/ف/4407) 1393-94پژوهشگر برتر)رتبه اول( دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال-

23/9/1394) 

 94 سال در دانشگاه اخالقی و فرهنگی نمونه استاد 

 93 سال سالمت نظام تحول طرح اجرای در اریفرماند از تقدیرنامه 
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 93سال والیبال سوم مقام قهرمانی 

 93 سال رضوی خراسان استان ، پزشکی علوم در برتر پژوهشگر/ دانشگاهی جهاد از نامه تقدیر 

 94 سال والیبال سوم مقام قهرمانی 

 1394گناباد شهرستان در برتر پژوهشگر 

 ( 27/11/1392)92 سال والیبال اول مقام قهرمانی 

 95 سال پزشکی آثار انتشار در اخالق همایش در همکاری از وزارتی نامه تقدیر 

 پزشکی های پژوهش در اخالق سازمانی کمیته اندازی راه در تقدیرنامه  

 9و8هیات داوری دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور. و عضو دبیر علمی همایش 

 1396آذر ماه 

 97 سال در دانشگاه اخالقی و نگیفره نمونه استاد 

 شرکت در کارگها و همایش ها

 پزشکی – آموزشی دبیرخانه همکاری با   گناباد پزشکی علوم 7/8/1374-9  نگر جامعه پزشکی آموزش کارگاه -

  متبوع.  وزارت نگر جامعه

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

  مشهد پزشکی علوم 28/1/1376-29  کشور  پرستاری نظام سمینار -

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

  گناباد  پزشکی علوم دانشکده 24/4/1377-25  آموزشی تکنولوژی و یادگیری روشهای کارگاه -

  پرستاری امور دفتر – پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت 23/4/1376  پرستاری دیرانم  همایش دومین -

  مشهد علوم دانشگاه 4/12/1377-5  اورژانسها در پرستاری مراقبتهای همایش -

  گناباد پزشکی علوم  6/1378-7و3-4  ارزیابی روشهای و تدریس الگوهای کارگاه -

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

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

  گناباد پزشکی علوم  25/10/1380  آموزشی تکنولوژی کارگاه -

 .  همدان پزشکی علوم  13/12/1381-14  همدان مامایی  پرستاری دانشکده سراسری همایش پنجمین -

  WHO همکاری با مشهد  پزشکی علوم 22/2/1382  ایران متسال تحقیقات  ارزشیابی پروژه کارگاه -

  بهشتی شهید پزشکی علوم  9/9/1382-11 پزشکی آموزش در تغییر مدیریت و اصالحات المللی بین همایش اولین -

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

  فنآوری و تحقیقات معاونت  3/1382/  جمعیتی تحقیقات پایگاه ایجاد پروژه همایش دومین -
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  کرمان پزشکی علوم  30/2/1383-31  جمعیتی تحقیقات پایگاه  پروژه همایش  چهارمین -

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

  گناباد پزشکی علوم 3/4/1383 و 4  جمعیتی  پژوهشهای کارگاه -

  بادگنا پزشکی علم 10/2/1383 درس طرح تدوین آموزش -

 با  پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت  1383/ 18/6-19 الکترونیک  سالمت ای منطقه کنفرانس  چهارمین -

 WHO همکاری

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

 (مامایی-پرستاری دانشکده)تهران. پ.ع دانشگاه 25/10/1385 زخم ترمیم نوین روشهای سمینار -

- End Note   11/.10/1386 تهران. پ.ع دانشگاه 

- scientific writing  1387/3/30  تهران. پ.ع دانشگاه 

-      Safety Solutions workshop patient Oct,12,2008 Hacetetepe university/Turkey 

 اادگناب. پ.ع دانشگاه  1388/9/11 کیفی  تحقیقات تحلیل -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه  1389/5/20 بالینی حاکمیت      -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه  1388/8/27 پزشکی ژنتیک       -

 مشهد پ.ع . دانشگاه1389 تابستان (معرفت طرح)اسالمی اندیشه مبانی      -

 گنابااد. پ.ع دانشگاه  1388/9/10 طولی و کالسیک تحقیقات      -

 .اصفهان.پ.ع دانشگاه24/2/89و23 کشور پزشکی علوم مجالت سردبیران ساالنه همایشهای -

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه . 28و1388/8/27 دارو هم غذا هم زعفران      -

 تهران پزشکی علوم دانشگاه . 14لغایت1387/12/10 پیشرفته تحقیق روش  -

 10/89/ کشور پزشکی علوم تمجال سردبیران ساالنه گناباد. همایشهای.پ.ع دانشگاه 27/7/88و26 بحران مدیریت -

 .تهران-ریز درون غدد مرکزپژوهشی  

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه A 26/6/1388 نوع انفالنزای کنترل و پیشگیری کنفرانس -

 د گنابا.  پ.ع.   دانشگاه 1390. /19/3 مقدماتی ژورنالیزم مدیکال کارگاه -

 د گنابا.  پ.ع.   شگاهدان  Modern English 20/3/90 مقاالت داوری پژوهشی کارگاه -

 گناباد.پ.ع دانشگاه Critical Appraisal 21/3/1390 و نشر اخالق پژوهشی کارگاه -

 گناباد.پ.ع دانشگاه Modern medical journalism .22/3/1390 و سنجی علم-مجالت ارتقای پژوهشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 13/11/90 معنویت بحران و مدرنیته  کارگاه -

  امام صحرایی بیمارستان 24/9/90-23 کشور های دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونین نور راهیان اردوی -

 اهواز-دارخویین/حسین -

 در نمونه حجم تعیین و گیری نمونه روشهای پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 19/3/91مطالعات انواع  -
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 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 17/3/91 توصیفی آمار پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 18/3/91-17 آماراستنباطی پژوهشی آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه TBL 22/3/91 آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 21/3/91 دانشجویان کتبی آزمونهای آموزشی کارگاه -

/  18/10 کشور.پ.ع های دانشگاه علمی هیات اعضای ارتقای  های پرونده تکمیل و رسیدگی نحوه آموزشی کارگاه -

91-506-518 

 جشنواره پنجمین و پزشکی آموزش کشوری همایش سیزدهمین.  تهران -پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  -

 مازندران.پ.ع دانشگاه 14/2/1391-12مطهری شهید آموزشی 

 -ایران.پ.ع دانشگاه24/2/1392مطهری شهید آموزشی جشنواره وششمین زشکیپ آموزش کشوری همایش جهاردهمین -

 تهران

 قم. پ.ع دانشگاه23/12/1391کشور.پ.ع های دانشگاه علمی هیات جذب اجرایی های هیات سراسری نشست دومین -

 .گناباد.پ.ع دانشگاه123/1392/ن/ص/13-17/2/1392سیاسی حماسه اسالمی، استاد،دانشگاه اندیشی هم -

 12/8/92 123/92/ن/ص/84 گناباد پزشکی علوم دانشگاه آمریکا با فاصله یا رابطه اندیشی هم -

 30/9/95 95/123/ن/ص/156 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه و حوزه وحدت اندیشی هم -

 11/12/1394 1759/700 مشهد. پ.ع دانشگاه پزشکی-زیست پژوهشهای در اخالق -

 23/3/95 123/95/ن/ص/122 گناباد پزشکی علوم دانشگاه اخرالزمان عالیم و ظهور -

94/123/ن/ص/193 گناباد پزشکی علوم دانشگاه اسالمی شورای مجلس وانتخابات اسالمی انقالب دستاوردهای -

 14/11/94 

 7/6/94 123/94/ن/ص/145 مشهد. پ.ع دانشگاه مرد و زن روانی های بنیان -

 2/2/94 کشوری همایش گیالن پزشکی معلو دانشگاه کشور پزشکی علوم های پزوهش در اخالق -

 14/12/95 5236/95/123 گناباد پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی آثار انتشار در اخالق -

 10/12/95 123/95/ن/ص/242 گناباد پزشکی علوم دانشگاه فاطمی زندگی سبک -

 14/7/92 123/ن/ص/77 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دینی های مؤلفه ازمنظر زندگی سبک وزوایای ابعاد -

گناباد پزشکی علوم دانشگاه ( اندیشه ضیافت طرح)  اسالمی تمدن و پزشکی علوم با متناسب علم تاریخ -

 29/4/93 123/ن/ص/49 

 13/11/92 123/92/ن/ص/128 گناباد پزشکی علوم دانشگاه اسالمی سازی تمدن و اسالمی انقالب -

 13/11/93 123/93/ن/ص/241 گناباد پزشکی علوم دانشگاه کشور جمعیت انداز چشم -

 9/6/93 123/93/ن/ص/173 گناباد پزشکی علوم دانشگاه اسالمی تمدن و علم تاریخ -

 13/8/92 87837/92 گنابا پزشکی علوم دانشگاه عامل غیر پدافند -

 6/6/93 123/ت/ف/ص/1779 گناباد پزشکی علوم دانشگاه پژوهش در اخالق -

 9/6/93 123/93/ن/ص/174 گناباد پزشکی علوم دانشگاه ای حرفه اخالق -
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12346/1 سنجش سازمان تهران 95سراسری آزمون حفاظت مسوولین و االختیار تام نمایندگان هماهنگی سمینار -

 13/3/95 

 7/3/94 12934/1 سنجش سازمان/ تهران  94سراسری آزمون االختیار تام نمایندگان هماهنگی سمینار -

 14/8/94 94/123/ن/ص/168 گناباد پزشکی علوم دانشگاه ستیزی استکبار -

 15/6/94 123/94/ن/ص/149 گناباد پزشکی علوم دانشگاه یک سطح دینی شناسی معرفت -

 15/7/1396 123/96/ن/ص/127 مقدس مشهد 3 سطح دینی شناسی معرفت -

 19/2/1396 96/123/ن/ص/105 گناباد پزشکی علوم دانشگاه فقیه والیت و مهدویت شبهات -

 11/4/1394 123/94/ن/ص/135 گناباد پزشکی معلو دانشگاه "2 سطح" ای حرفه اخالق -

 19/3/94 123/94/ن/ص/125 گناباد پزشکی علوم دانشگاه جمعیت مدیریت -

 برگزاری یا تدریس در کارگاهها )برگزار کننده/مدرس(

 22/4/1383 الی 10/12  بهداشت – مامایی – پرستاری آموزش گروههای ویژه درس طرح تدوین آموزش کارگاه -

 بهداشتی معاونت) . پزشکی گناباد علوم 8/61381-11دانشگاه  بهداشتی معاونت کارشناسان ویژه تحقیق روش  کارگاه -

) 

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

 ( درمان معاونت) گناباد.  پزشکی علوم 1381 اسفند  پرستاری در نویسی گزارش آموزی باز دوره -

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

 پزشکی علوم 1383 ماه تیر  پرستاران ویژه جراحی از بعد و قبل  مراقبتهای آموزی باز دوره -

 گناباد پزشکی علوم 1380-83 سالهای طی  مورد 4  دانشجویان  ویژه تحقیق روش کارگاه -

 مشهد پزشکی علوم 16/11/85-14 (علمی هیات اعضای ویژه) کیفی تحقیقات شناسی وشر کارگاه -

 تهران پزشکی علوم 18/2/86-19 (ارشد کارشناسی و  Ph.D   دانشجویان ویژه) کیفی تحقیقات شناسی روش  کارگاه -

 تحقیقات مرکز" تهران پزشکی علوم دانشگاه  8/12/85-10،9 پزشکی علوم در کیفی تحقیقات شناسی روش  کارگاه -

 " شریعتی بیمارستان استخوان مغز پیوند

 تهران پزشکی علوم دانشگاه 5/8/1386 سرطانها در رادیوتراپی و درمانی شیمی عوارض در پرستاری کارگاه -

 (ایران کانسر انستیتو) -
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 مامایی پرستاری تهران.دانشکده پزشکی علوم دانشگاه 12/4/1386و11 کمی تحقیقات در  SPSS و آمار کاربرد کارگاه -

 تهران.توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه 12/12/1386و11 فنومنولوژی تحقیق کشوری کارگاه -

 پزشکی علوم دانشگاه 7/3/1389و6 پزشکی فوریتهای و ای حرفه بهداشت دانشجویان مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 گناباد

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 20/12/1388 و19 خانواده بهداشت دانشجویان مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 خرداد 15 بیمارستان کارکنان ویژه گناباد پزشکی علوم دانشگاه  (2و1)نویسی گزارش متوالی  کارگاه دو -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 14/8/1389 اساتید. درس طرح درس طرح نگارش چگونگی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 10/9/1389 کارگاه مدیریت و(نویسی مقاله) scientific writing کارگاه مدرس -

 پزشکی گناباد.دانشکده پزشکی علوم اساتید دانشگاه  طرح درس طرح نگارش چگونگی کارگاه -

 گناباد پ ع دانشگاه-خرداد 15 بیمارستان 27/5/1389-25 1  تحقیق روش کارگاه مدیر و مدرس- -

 بیمارستان کارکنان گناباد. ویژه پزشکی علوم دانشگاه 22/9/1389-20 2  تحقیق روش کارگاه مدیر و  مدرس - -

 بهمن22

 گناباد پ ع دانشگاه اجتماعی توسعه و تحقیقات تحقیق.مرکز روش کارگاه -

 بهمن22 بیمارستان کارکنان گناباد. ویژه پزشکی علوم دانشگاه 13/10/1389و12 (1)نویسی گزارش کارگاه -

 خرداد 15 بیمارستان کارکنان گناباد.ویژه پزشکی علوم دانشگاه 15/10/1389و14 (2)نویسی گزارش  کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 7/6/89 تدریس-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 7/6/89 مدیریت-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه  27/9/89 تدریس-خرداد 15 انبیماست/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 7/6/89 مدیریت-خرداد 15 بیماستان/مقدماتی تحقیق روش کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 16/3/90 (علمی هیات اعضای درس طرح)درسی ریزی برنامه آموزشی کارگاه -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 11/9/89 /تدریس/ -دانشجویی شهمای ششمین.نویسی مقاله گاه کار -
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 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 11/9/89 کارگاه/ /مدیریت -دانشجویی همایش ششمین.نویسی مقاله گاه کار -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 27/10/90و26 تحقیق روش کلیات کارگاه -

 دگنابا پزشکی علوم دانشگاه 28/8/90و27 تحقیق روش کار -

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه 21/3/91 دانشجویان کتبی آزمونهای آموزشی کارگاه -

 ...............................................شرکت.............................................. -

 شی اساتید د.ع پ.گناباد.اندی دفتر هم 14/11/1394هم اندیشی اساتید با موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی و انتخابات -

دفتر هم اندیشی اساتید د.ع  10/6/1395دوره طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع معرفت شناسی دینی سطح دو -

 پ.گناباد.

 مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه ع پ.گناباد 12/12/1394کارگاه روشهای نوین ارزشیابی بالینی  -

 دانشگاه ع پ.گناباد 2/4/1395و پایگاه های استنادی.  کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی -

کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیستی. 8/8/1394توانمند سازی اعضای کمیته های اخالق در پژوهش های زیستی. کارگاه -

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.

سازمان سنجش آموزش  -95.13/3/1395ی سال اندیشی نمایندگان تام االختیار و مسولین حفاظت آزمون سراسر سمینار هم -

 کشور.

. دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  23/3/1395هم اندیشی استادان با موضوع ظهور و عالئم آخرالزمان. -

 ع.پ.گناباد.

 .گناباد.دانشگاه.ع.پ 23/3/1395الگوی پیش سازمان دهنده. -کارگاه کاربرد الگوهای جدید تدریس در علوم پزشکی -

 . کمیته ملی اخالق وزارت بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی مازندران.  1395/ 19/6-12مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش. -

 (.30/10/1394-123/ص/ت/ف/4960کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع) -

-123//و/ت/ف2651—27/8/1394-42590عضو اتاق فکر موسسه توسعه علمی فنآوری استان خراسان رضوی) -

30/8/1394.) 

 (24/4/1394 -6367/93رئیس کمیته پژوهش و فناوری کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه) -
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بررسی میزان تاثیر هیپو ترمی در پیشگیری از آلوپسی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال به  .علی محمد پور .2

 5و 4. سال دوم، شمارهسرطان تحت شیمی درمانی. مجله علوم پزشکی گناباد
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شماره اول ، جلد موزش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،مجله آموزش پزشكي، مركز  مطالعات و توسعه آ.گناباد

 . 1381چهارم ، سال 

از تعامزل بزا    HIV/AIDSم تجربه ی مبتالیان بزه   محرز ع.ر.  نیکبخت نصرآبادیزهزه.  پارسا یکتاعلی.  محمد پور .18

 36-24؛  1، شماره16. دوره1389دیگران: یک مطالعه پدیدار شناسی. . افق دانش. بهار 
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