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 پژوهشی:فعالیت های 

 طرح های تحقیقاتی: 

 رتبه مجری مرحله اجرایی عنوان

 مجری اصلی مرحله اجرایی 39 سال در دگنابا شهر در موفق سالمندی وضعیت بررسی

 (نفره 0) 

 اعتقاد مدل س اسا بر زایمان های روش مشارکتی آموزش اثربخشی

  خانمهای در زایمان روش و انتخاب به تمایل بر  HBM بهداشتی

 گناباد شهر بهداشتی مراکز به کننده نخست باردارمراجعه

 مجری طرح اتمام یافته

 نفره( 5)

 سالمندان مر اصطراب بر مرتبط عوامل از برخی و یریپ درك نقش

 گناباد شهرستان

طرح مجری اتمام یافته  

 (نفره 5)

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روانی در زنان سرپرست 

 خانوار شهر کناباد

 کارشناسی پروژه) راهنما استاد اتمام یافته

 (پرستاری

وری و ارتباط با ترجیحات نگرش بر مشوق دولتی در خصوص فرزند آ

 باروری در زوجین مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه

 کارشناسی پروژه) راهنما استاد مرحله اجرایی

 (پرستاری

بررسی وضعیت شیردهی و تغذیه تکمیلی در کودکان زیر دو سال 

 شهر گناباد

مشاور استاد اتمام یافته  

 دوم نفر و

ی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر بررسی ترس از زایمان و برخ

 گناباد

استاد راهنما )پروژه کارشناسی  اتمام یافته

 پرستاری(

استاد راهنما )پروژه کارشناسی  اتمام یافته بررسی نیازهای سالمت دختران نوجوان شهر گناباد

 پرستاری(

 رد زایمان از پس افسردگی با بارداری دوران در زندگی سبک ارتباط

 3137 سال در گناباد شهرستان

 استاد مشاور  اتمام یافته

 و نفر دوم

 های شاخص با بارداری از قبل مادر بدنی توده شاخص ارتباط

 3131 سال در شهرگناباد نوزادان در ایکتر بروز و انتروپومتریک

مشاور استاد اتمام یافته  

 دوم نفر و

سترس زای دوره سالمندیدر بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با عوامل ا

 سالمندان شهر گناباد

مشاور استاد یافته اتمام  

 دوم نفر و
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 کتب: 

 .3131زایمان بی درد.چاپ اول مشهد پرستاران جوان . بخشی محدثه، امیری دلویی معصومه .3

لگوی اسالمی ایرانی.در معصومه ،صادق مقدم لیال ،نظری شیما .نیازهای حمایتی سالمندان با تاکید بر ا دلویی امیری-2

 دست چاپ

 :مقاالت چاپ شده 

 تبه مجریر زبان  شماره  محل  رتبه  نام مجله عنوان مقاله

The Comparative Study 

of the Support needs of 

the Urban and Rural 

Elderly in the City of 

Gonabad in 2014 

Biomedical & 

Pharmacology 

Journal 

Scopus india Vol. 

8(2), 

905-913 

(2015 

English  اولنویسنده 

 نفره( 5)

Investigating the Effects 
of Thymus Vulgaris 

Products and 
Clotrimazole Lotion to 
Prevent the Growth of 

CandidaAlbicans Fungus 

Biomedical & 
Pharmacology 

Journal 

Scopus india Vol. 8(2), 
773-778 

(5115) 

English  نویسنده دوم 

 نفره( 0)

Improving the Quality of 
Services for the Elderly 
Referred To 22-Bahman 
Hospital: An  

Action Research 

 دانشگاه Scopus مجله سالمندی ایران

 علوم

 و بهزیستی

 توانبخشی

Acceptan
ce 

نویسنده اول  فارسی

 نفره( 0)

Older people’s lived 
experiences and 

perceptions of aging :A 
phenomenological study 

ایران سالمندی مجله  Scopus   

 دانشگاه

 علوم

 و بهزیستی

 توانبخشی

Acceptan

ce 

  فارسی

 یک گزارش: واکر دندی سندرم

نادر مورد  

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران 

Scopus   دانشگاه

علوم 

شکی پز

 مازندران

 ،۷۲ دوره

  ۶۵۱ شماره

  ۶۹۳۱ دی

نویسنده  فارسی

 چهارم 

 نفره( 5)



 
 

0 
 

Lost Dignity: 

Predominant experience 

of Old Age by the 

Elderly 

  Journal of 
Research & 

Health 

ISC, 

SID 

Social 
Develop
ment & 
Health 

Promotio
n 

Research 

Center,  

Acceptan
ce 

English هفتم سنده نوی 

 نفره( 0)

 مشارکتی آموزش اثربخشی

 الگوی اساس بر ایمن زایمان

 مخان تمایل بر بهداشتی باور

 انتخاب به باردار نخست های

طبیعی زایمان روش  

دانشگاه   افق دانش

علوم 

پزشکی 

 گناباد

Acceptan
ce 

نویسنده  فارسی

 مسئول

 

 :مقاالت ارائه شده در همایش های علمی 

محل  نام همایش نوع ارائه مقاله عنوان

 برگزاری

 رتبه مجری تاریخ

گزارش یک مورد بازدید از 

منزل خانواده دارای بیمار 

 اختالل شخصیت وسواسی

همایش ملی پژوهش  پوستر

های کاربردی در ارتقا 

 سالمت

آزاد دانشگاه 

 اصفهان

آذرماه 
1195 

نویسنده دوم و 

 مسئول

 نفره( 1)

Neglect in Providing 
Medical Care Services 

for the Elderly 
Admitted to the 

Bahman22 Didactic 
Hospital of 

Gonabad:action 
Research 

همایش بین اولین  سخنرانی

المللی پرستاری و 

 مامایی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 اردیبهشت
1191 

 اولنویسنده 

 نفره( 5)

The comparative 
investigation of 

Healthcare supportive 
needs of the urban and 
rural elderly in the City 

of Gonabad in 2014 

کنگره کشوری  پوستر

 سالمندی و سالمت

دانشگاه علوم 

 شیرازپزشکی 

اسفندماه 
1191 

نویسنده اول 

 مسئول

 نفره( 5)

 نیازهای ای مقایسه بررسی

 و شهری سالمندان حمایتی

 سال -گناباددرشهر  روستایی
3131 

همایش کشوری  پوستر

 پژوهش در توسعه

 علوم دانشگاه

 پزشکی

 بیرجند

 اسفند ماه
1191 

 نویسنده اول

 نفره(1)
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 حمایت رابطه بررسی

 در روانی سالمت و اجتماعی

 شهر خانوار سرپرست زنان

 کناباد

 کنگره دوازدهمین پوستر

 سالیانه پژوهشی

 علوم دانشجویان

 کشور شرق پزشکی

 علوم نشگاهدا

 گناباد پزشکی

 آذرماه
1195 

 (نفره0)

Prevalence of  liver 
and sexual 

Complication of  
methadone therapy 

and some  of its  
Effective Factors on 
clients of  Gonabad  

Medical Sciences MMT 
center 

کنگره بین المللی  سخنرانی

 اعتیاد

 (نفره6) 95شهریور  دانشگاه تهران

Support familyes in the 
Process of methadone 

maintenance.... 

 المللی بین کنگره سخنرانی

 اعتیاد

 (نفره6) 95 شهریور تهران دانشگاه

Explantion of women 
experiences from 

domestic violence:A 
Hermeneutic study 

 ترکیه  کنفرانس بین المللی سخنرانی

 ولاستانب

مارس 
5110 

 (نفره0)

  کارگاه ها:شرکت در 

 شماره گواهینامه محل برگزاری ساعت/روز عنوان

آموزش و مراقبت از بیماران با سکته 

 قلبی

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد ساعت 51

 

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 16 مراقبت های پرستاری قبل عمل

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 بیماری های التهابی گوارش

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 آموزش به بیمار

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 بسته خدمتی نوزاد سالم

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 نظام مراقبت مرگ پری ناتال
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  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 15 ل شایع و گزارش مرگ ومیر مادرانعل

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 11 بیماری های عفونی دوران بارداری

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 15 گزارش نویسی در پرستاری

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 آموزش احیای بیمار

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 6  و آریتمی ها  ECG آموزش تفسیر

اداره آموزش جامعه پزشکی وزارت  ساعت 51 مدیریت منابع انسانی

 بهداشت

 

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 51 مدیریت منابع انسانی پرستاری

 

 

  ابادگن پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 تغذیه با شیر مادر

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 التور

 

 

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 51 بررسی متون تخصصی پرستاری

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0 بیماری های مشترك انسان و دام

 

 

  ابادگن پزشکی علوم دانشگاه ساعت 16 برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

 

 

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 5 ایمنی تزریقات

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 15 راهنمای تسکین درد

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 16 احیای نوزاد
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  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 50 تغذیه با شیر مادر 

  گناباد پزشکی علوم نشگاهدا ساعت 0 ارتباط با بیمار

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم  ساعت OVID 0پایگاه اطالعاتی 

 پزشکی گناباد

 151/ص/ف/ت/115

 searchپژوهشی آموزشی کارگاه

strategy 

 علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت ساعت 0

 گناباد پزشکی

 

ه کاری ایده تا بازار: اصول تدوین برنام

(Business Plan) 

مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی   6

 گناباد

 151/ص/ف/ت/060

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 0 کارگاه آموزشی طراحی سوال آزمون

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه

 

 مدیریت منابع علمی با استفاده از 

 Endnoteنرم افزار 

یقات و فناوری دانشگاه علوم معاونت تحق ساعت 0

 پزشکی گناباد

 151/ص/ف/ت/5015

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 6 آموزش مبتنی بر شواهد

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 151/ص/آ/10011

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0 یادگیری مشارکتی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 151/ص/آ/10011

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 5 تدریس الگوهای و درس طرح

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه

 151/آ/ص/1565

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0 شرح وظایف اعضای هیئت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 151/ص/آ/1000

 End Noteکار با نرم افزار 
Reference management 

software 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 90/151/ص/آ/0911

Using of technology for quality 

improvement of education 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 90/151/ص/آ/0911

مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی  ساعت 6 مالکیت فکری و ثبت اختراع

 گناباد

 151/ص/ت/ف/0961

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای  ساعت 0 مطالعات ترکیبی

 سالمت

 151/90/ص/ت/00



 
 

0 
 

کاربرد الگوهای جدید تدریس در علوم 

 الگوی پیش سازمان دهنده -پزشکی

ات و توسعه آموزش پزشکی مرکز مطالع ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 95/151/ص/آ/1100

کاربرد الگوهای جدید تدریس در علوم 

  -الگوی یاران در یادگیری -پزشکی

 الگوی دریافت مفهوم

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 95/151/ص/آ/1100

 فشنالیسم( ای گری )پروحرفه

 ای در پزشکیو اخالق حرفه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 95/151/ص/آ/1050

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0 پژوهی آموزشیدانش

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 95/151/ص/آ/1055

 مراحل طبیعی زایمان واژینال و 

 مراقبت های بعد از آن

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساعت 5/5

 آشنایی با سامانه علم سنجی 

 های استنادیو پایگاه

ساعت 0  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 

 151/ص/ف/ت/901

 آشنایی با کتابخانه دیجیتال 

 و جستجوی مقاالت

ساعت 6  وری معاونت تحقیقات و فنا 

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 

 151/ص/ف/ت/900

ساعت 0 کتابدار بالینی  معاونت تحقیقات و فناوری  

 گناباددانشگاه علوم پزشکی 

 151/ص/ت/ف/1010

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 6 ارزشیابی اساتید

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 95/151/ص/آ/0100

ای مجازی در علوم تکنولوژی و فض

 پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 151/ص/ت/ف/0105

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  ساعت 0 آَشنایی با منابع اطالعاتی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 96/151/س/آ/1010

The CV and Bio/Biodata 

writing 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  تساع 0

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 96/151/س/آ/1510

  سازمان فنی و حرفه ای کل کشور ساعت 90 3درجه  ICDLمهارت رایانه کار 

  فنی و حرفه ای شهرستان کل کشور ساعت 15 2درجه  ICDLمهارت رایانه کار 

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد ساعت 10 ه و ترویج فرهنگ نمازتوسع

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 10 دوره آموزشی سیره نبوی



 
 

9 
 

شناسایی و استفاده از ظرفیت های 

 ذهنی

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 0

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 51 واژه انگلیسی 109

حقوق گیرندگان خدمت و اجرای  رعایت

 طرح تکریم ارباب رجوع

  گناباد پزشکی علوم دانشگاه ساعت 1

  

 : پایان نامه ها 

بررسی مقایسه ای نیازهای حمایتی سالمندان شهری و روستایی شهر گناباد در سال . امیری دلویی معصومه -3

. استاد راهنما: جناب آقای ت جامعهسالمآموزش پرستاری، گرایش  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. 3131

  حیدر علی عابدیدکتر 

 :استاد راهنما و مشاور طرح های پژوهشی دانشجویان کارشناسی 

 ناباد گ شهر خانوار سرپرست زنان در روانی سالمت و اجتماعی حمایت رابطه بررسی .3

 به کننده مراجعه نزوجی در باروری ترجیحات با ارتباط و آوری فرزند خصوص در دولتی مشوق بر نگرش .2

 جامعه سالمت مراکز

 گناباد شهر سال دو زیر کودکان در تکمیلی تغذیه و شیردهی وضعیت بررسی .1

 گناباد شهر باردار زنان در آن با مرتبط عوامل برخی و زایمان از ترس بررسی .9

 گناباد شهر نوجوان دختران سالمت نیازهای بررسی .1

 3137 سال در گناباد شهرستان در زایمان از پس فسردگیا با بارداری دوران در زندگی سبک ارتباط .7

 نوزادان در ایکتر بروز و انتروپومتریک های شاخص با بارداری از قبل مادر بدنی توده شاخص ارتباط .6

 3131 سال در شهرگناباد

 گناباد شهر سالمندان در سالمندی دوره زای استرس عوامل با اجتماعی حمایت ارتباط بررسی .6

 پایان نامه های کارشناسی ارشد: استاد مشاور 
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 عروقی و قلبی های بیماری خطر عوامل از عملکرد و آگاهی بر همساالن گروه طریق از آموزشی برنامه تأثیر 

 3139 سال در گناباد شهرستان های دبیرستان در پسر آموزان دانش در

 های علمی:شرکت در همایش 

 مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانشرکت در اولین همایش بین المللی پرستاری و -3

 سالمت  ارتقا در کاربردی های پژوهش ملی شرکت در همایش-2

شرکت در دوازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی -1

 .3137آذرماه  3و  6گناباد، 

 سوابق آموزشی:

علوم اتاق عمل ،،های پرستاریآموزش بالینی دانشجویان رشته همکاری با دانشگاه علوم پزشکی گناباد در امر -3

 بهداشت محیطآزمایشگاهی ،

پرستاری در ، بهداشت مادرانپرستاری سالمت جامعه ،پرستاری ، 3بهداش جامعه ،  نظریتدریس در دروس سابقه  -2

تکنسین  بیمار در رشتهایمنی  مراقبت های پرستاری در منزل،بهداشت در اتاق عمل ،اختالالت سالمت مادران،

 کمک های اولیه در رشته بهداشت محیط  ،سالمت دهان

 ،حمل بیمار،مراقبت های پرستاری در منزلCPR، کمک های اولیه عملیسابقه تدریس در دروس  -1

،کارآموزی مادران سالمت اختالالت در پرستاری ، کارآموزیبهداشت مادران  کارآموزیسابقه تدریس در دروس  -9

 صه سالمت جامعه،کارآموزی مدیریت ذر پرستاری ،کاراموزی مدیریت رشته اتاق عمل،کارآموزی اورژانسدر عر

 .(،بازدید منزل...،سالمندان،اورژانس اجتماعیMMTکارورزی دانشجویان ارشد سالمت جامعه ) تریاژ،کنترل عفونت،

 .3163ماه  دانشجویان رشته پرستاری از دیهمکاری با دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد در امر آموزش بالینی  -1

  3139مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت از سال در  سالمندانسالمت پژوهشی عضو گروه  -6

  3139مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال در عضو گروه تکنولوژی آموزشی  -6
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 3131-3139قیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت مرکز تحدر  سالمندانسالمت پژوهشی گروه کارشناس  -3

 اقدام پژوهیمدرس کارگاه  -30

 No hepمدرس کارگاه  -33

 جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانوادهمدرس کارگاه  -32

 مدرس کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی-31

 ایمنی بیمار  مدرس کارگاه -31

 شهرستان گناباد.کمیته امداد  ویژه مددجویان، یشگیریبیماری های مزمن و پمدرس دوره آموزشی  -39

به میزبانی  دوازدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور بخش پوسترداوری حضوری  -31

 .3137آذرماه  3و  6اد و در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی گناب

 :تقدیرنامه ها 

 تاریخ شماره صادرکننده موضوع

جهت همکاری در  تقدیر لوح افتدری

 برگزاری کنکور

 دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 گناباد پزشکی علوم

  

برگزاری کارگاه  جهت تقدیر لوح دریافت

 آموزشی جهت مددجویان 

 کمیته امداد

   ریاست محترم کمیته امداد

 دریافت لوح تقدیر 

کسب رتبه برتر بیمارستانی در نخستین 

 کشوری حاکمیت بالینیجشنواره 

 

   ریاست محترم بیمارستان

 تقدیر لوح دریافت

جهت همکاری در برگزاری همایش مردمی 

 آلزایمر

ریاست محترم مرکز تحقیقات 

 توسعه اجتماعی
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 ی:( عضویت در سایر مجامع علمه

 اری جمهوری اسالمی ایرانعضویت در سازمان نظام پرست -3

 عضو فعال انجمن علمی پرستاران ایران -2

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. EDCعضویت در گروه تخصصی تکنولوژی آموزشی  -1

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  EDCعضویت در گروه تخصصی آموزش پاسخگو  -9

 .3131ز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال مرک سالمت سالمنداندر گروه تخصصی  عضویت -1

 3131-1393در سال مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد  سالمندان سالمتکارشناس گروه تخصصی  -7

 :د( فعالیت های فرهنگی

 عضویت در بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد  -3

 .شهرستان گنابادعضویت در جمعیت هالل احمر  -2

 3137کارشناسی ارشد سالمت جامعه ورودی مهر استاد مشاور تحصیلی دانشجویان  -1

 39/321/ص/آ/663همکاری در برگزاری کنکور سراسری  به شماره -9

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان "چشم انداز جمعیت کشور"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -1

 .31/33/3131در مورخه  321/31/ص/ن/293گی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، شماره دانشگاهی نهاد نمایند

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی "مدیریت جمعیت"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -7

 .33/1/3139در مورخه  321/39/ص/ن/321ها، شماره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

. مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان "بنیان های روانی زن و مرد"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -6

 .6/7/3139در مورخه  321/39/ص/ن/391ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

. مرکز هم اندیشی استادان و "کمعرفت شناسی دینی سطح ی"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -6

در مورخه  321/39/ص/ن/393ها، شماره نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

31/7/3139. 
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. "دستاوردهای انقالب اسالمی و انتخابات مجلس شورای اسالمی"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -3

ها، شماره ان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمرکز هم اندیشی استادان و نخبگ

 .39/33/3139در مورخه  321/39/ص/ن/331

. مرکز هم اندیشی استادان و "ظهور و عالئم آخرالزمان"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -30

در مورخه  321/31/ص/ن/322ها، شماره نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

21/1/3131. 

. مرکز "اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح دو"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -33

 ها، شمارهاندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هم

 .26/7/3131در مورخه  321/31/ص/ن/336

. مرکز هم اندیشی استادان و "سبک زندگی فاطمی"ست هم اندیشی اساتید با عنوان شرکت در نش -32

در مورخه  321/31ص/ن//292ها، شماره نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

30/32/3131. 

شی مرکز هم اندی. "شبهات مهدویت و والیت فقیه"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -31

در  321/37ص/ن//301ها، شماره دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهاستادان و نخبگان 

 .33/2/3137مورخه 

. مرکز هم اندیشی استادان و "وحدت حوزه و دانشگاه"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -39

در مورخه  321/37/ص/ن/322ها، شماره اهنخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگ

26/3/3137. 

. مرکز هم اندیشی "شیوه اثرگذاری اساتید بر دانشجویان"شرکت در نشست هم اندیشی اساتید با عنوان  -31

 .9/33/3137ها، در مورخه استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 


