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 .0931-39، جندی شاپور اهواز، واحد بین الملل اروند، دانشگاه جراحی(-پرستاری)داخلیكارشناس ارشد آموزش    

 .0991-93، خراسان شمالی، دانشكده پرستاری و مامایی بجنورد، دانشگاه علوم پزشكی پرستاریكارشناس     

 زبان انگلیسی:

 سلط به ترجمه متون و مقاالت.ت .0

 .0934سال در MHLEاخذ مدرك  .2

 

 :تدريسسوابق 

به تعداد  0939-34سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار به صورت مربی حق التدریس در نیمسال اول سال تحصیلی.0

 .( و اصول و فنون پرستاری9(،)2واحد عملی و تئوری در دروس واحد كارآموزی پرستاری بیماری های داخلی و جراحی) 09

  

در  0932-39سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشكی آبادان  به صورت مربی حق التدریس در نیمسال دوم سال تحصیلی -2

 دروس واحد كارآموزی اصول و فنون مهارت های پرستاری.

 

 حدیثه منادی زیارت:

                                                   جراحی( -پرستاری)داخلی كارشناس ارشد آموزش

Hadisemonadi67@yahoo.com 

 

  آموزشی،سوابق تحصیلی
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 0932-39دریس در نیمسال اول سال تحصیلی. سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی  شهرستان بجنورد به صورت مربی حق الت9

در دروس واحد كارآموزی اصول و مهارت های پرستاری، كارآموزی بیماری های داخلی  0939-34و نیمسال اول سال تحصیلی

 (، كارآموزی پرستاری بهداشت جامعه.4(و)9(،)2جراحی)

 

سال  و دوم صورت مربی حق التدریس در نیمسال اول.سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان آبادان و خرمشهر به 4

(، كارآموزی اصول و مهارت های پرستاری، كارآموزی پرستاری 4در دروس واحد كارآموزی داخلی جراحی) 0930-32تحصیلی 

 بهداشت جامعه.

 ( واحد تئوری.4) كاربردی بجنورد -جامع علمی سابقه تدریس در دانشگاه .1

 :ساير سوابق اجرايی

 .0939و 0934در سال  ركز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری و كارشناس پزوهش مركز تحقیقات عضو م .0

 .0934در سال  دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالیپژوهشی -داور مجله علمی .2

 

 

 طرح های تحقیقاتی:

ار دهنده سرطان و عوامل بررسی میزان آگاهی نسبت به هفت عالمت هشد "با عنوان مصوب طرح تحقیقاتی دانشجو در مجری . 1

طرح مصوب در دانشگاه جندی شاپور  " 0932-39مؤثر بر آن در دبیران خانم مقطع دبیرستان شهرستان آبادان در سال تحصیلی 

  اهواز.

مقایسه میزان موفقیت در درمان در سه روش  "عنوان و پایان یافته با عنوان  . همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب2

نگهدارنده با متادون، درمان با تنتور تریاك و درمان نگهدارنده بت بوپره نورفین در بیماران مراجعه كننده به مراكز ترك درمان 

 .03/9/0934اتمام یافته  در تاریخ " اعتیاد شهرستان شیروان

ل اعتیاد به مواد مخدر در بررسی علل و عوام "عنوان . همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب  و پایان یافته با عنوان 9

 .03/9/0934اتمام یافته  در تاریخ " معتادان شهرستان شیروان

بررسی میزان شیوع مواد مخدر و رابطه آن با  "عنوان . همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب  و پایان یافته با عنوان 4

 .03/9/0934خ اتمام یافته  در تاری" ویژگی های جمعیت شناختی در شهرستان شیروان

پژوهشی و فرهنگی سوابق  
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بررسی ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با  "عنوان با عنوان  در حال اجراء . همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب و 1

 .01/01/0934 اتمام یافته  در تاریخ "استرس شغلی در درمانگران اعتیاد خراسان شمالی 

اثر بخشی آموزش فردی تاب آوری بر رضایت  "عنوان با عنوان  در حال اجراء . همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب و 6

 اتمام یافته  در تاریخ "زناشویی، افسردگی و اضطراب مادران دارای كودك مبتالء به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی  

01/01/0934. 

موزش گروهی در خصوص عوارض اثر بخشی آ "عنوان با عنوان  در حال اجراء همكار طرح پژوهشی در طرح پژوهشی مصوب و  .7

 .01/01/0934 اتمام یافته  در تاریخ "مصرف تریاك بر نگرش به اعتیاد دانش آموزان پسر دارای والد معتاد  

 

 مقاالت انتشار يافته:

راهبردهای آموزش  در مجله "تاثیر بازخورد شفاهی بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری "چاپ مقاله تحقیقاتی  .0

 .0934خرداد و تیر ماه  2شماره  9م پزشكی دوره در علو

تاثیر استفاده از كرم امالء بر شدت درد ناشی از تزریق انوكساپارین سدیم در مبتالیان به سندروم  "چاپ مقاله تحقیقاتی  .2

 .0939سال  2شماره 0پژوهشی مراقبت های بالینی دوره -در فصلنامه علمی "حاد عروق كرونر

دانشجویان و اساتید   با عنوان، مقایسه اولویت بندی شاخصهای تدریس اثربخش از دیدگاه " چاپ مقاله تحقیقاتی .9

 .0934سال   0شماره 9راهبردهای آموزش در علوم پزشكی دوره  در مجله "دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 

دانشگاه علوم پزشكی  هدر مجل "اثربخشی درمان فراشناختی بر بیماران مبتال به بی خوابی  "چاپ مقاله تحقیقاتی  .4

 .0934سال  2شماره 7خراسان شمالی دوره

میزان رضایت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از امكانات آمبوالنس و شرایط رفاهی  "چاپ مقاله تحقیقاتی با عنوان .1

 .0934سال  4شماره 2دوره مجله طب اورژانسپژوهشی -در مجله دارای امتیاز علمی " اعزام

 Knowledge assessment of Abadan High School Female Teachersمقاله تحقیقاتی با عنوان چاپ  .6

about Seven Warning Signs and Effective Factors of Cancer in 2013-2014  در مجله

ADVANCE IN BIORESEARCH (ISI)    2106در سال. 
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 Effects of Vocational Consultation on Relapse Rate and Hope:چاپ مقاله تحقیقاتی با عنوان .7

among Drug Dependents in Bojnurd, Iran  در مجلهElectronic Physician(pub med)  در سال

2106. 

  "دارای والد معتاد   نوجواناننگرش به اعتیاد  درعوارض تریاك گروهی اثربخشی شناخت درمانی  "مقاله تحقیقاتی چاپ  .9

 .0934در سال  4شماره  22دوره  بیرجندپزشكی  دانشگاه علوم در مجله

 .0931در سال  در مجله سالمند  " سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بجنورد "چاپ مقاله تحقیقاتی  .3

 در مجله  "  درمان فراشناختی بر اندیشه خودكشی بیماران افسرده تحت درمان داروییاثربخشی  "مقاله تحقیقاتی چاپ  .01

 .0931در سال  6شماره  22روانشناسی بالینی دوره  مطالعات

در نشریه آموزش  "بررسی تاثیر ارائه بازخورد شفاهی بر رضایتمندی فراگیران در آموزش بالینی "پذیرش مقاله با عنوان  .00

 پرستاری.

 Effectiveness of Group Resiliency Training on Anxiety, Depression and Maritalپذیرش مقاله با عنوان  .02

Satisfaction in Mothers of Children with Attention Deficit Hyper activity Disorder  در مجلهJournal of 

Family Psychotherapy(ISI). 

 

 :فرهنگی فعالیت های

 .سال 4به مدت  عضویت در بسیج دانشجویی-

 .0993خراسان شمالی در سال جهادی دانشگاه علوم پزشكی اردوی عضو فعال -

 جامعه پزشكی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار.عضویت در بسیج -
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در  آموزش علوم پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد  همایش كشوریپانزدهمین  دره مقاله ئو اراشركت  .0

 ."بازخورد، عنصر فراموش شده آموزش بالینی  "با عنوان  پوستربه صورت  0939سال 

به  0939ائه مقاله در همایش كشوری تغذیه و سرطان در دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد  در سال شركت و ار .2

بررسی میزان آگاهی نسبت به هفت عالمت هشدار دهنده سرطان و عوامل مؤثر بر آن در  "صورت سخنران با عنوان 

 "0932-39دبیران خانم مقطع دبیرستان شهرستان آبادان در سال تحصیلی 

 0934ركت و ارائه مقاله در شانزدهمین همایش كشوری آموزش علوم پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی ایران  در سال ش .9

 ."تاثیر بازخورد شفاهی بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری  "به صورت پوستر با عنوان 

نشگاه در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شركت و ارائه مقاله در اولین همایش كشوری یاددهی و یادگیری در حوزه و دا .4

 ."آموزش بالینی و چالش های موجود  "به صورت پوستر با عنوان  0939شمالی در سال 

به صورت پوستر  0939شركت و ارائه مقاله در همایش كشوری از نظریه تا عمل در دانشگاه علوم پزشكی ایران  در سال  .1

 ."بازخورد در آموزش بالینی  كاربرد ارزیابی تكوینی و ارائه "با عنوان 

به صورت پوستر با عنوان  0931رمانی/ اجالس آسیایی در سال همین كنگره بین المللی روان ددر نشركت  و ارائه مقاله  .6

 تاثیر شناخت درمانی بر نگرش به اعتیاد نوجوانان دارای والد معتاد

 

 

معاونت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز واحد بین  برگزار شده توسط آشنایی با اینترنترگاه آموزشی شركت در كا .0

 .0931سال  در  الملل اروند

در   معاونت توسعه پژوهش و فن آوری دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شده توسط  مقدماتی( (spssشركت در كارگاه  .2

 .0932سال 

در   فن آوری دانشگاه جندی شاپور اهواز معاونت توسعه پژوهش و برگزار شده توسط  متوسطه( (spssشركت در كارگاه  .9

 .0932سال 

 شركت در كارگاه هاي علمي

 و خارجي هاي داخليدر همایش  ارائه مقاالت به شکل سخنراني و پوستر
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دانشگاه علوم پزشكی خراسان معاونت توسعه پژوهش و فن آوری  ژورنالیسم پزشكی برگزار شده توسط شركت در كارگاه .4

 .0934سال شمالی در 

دانشگاه علوم ن آوری معاونت توسعه پژوهش و ف سمینار تولید علم و رتبه بندی دانشگاه ها  برگزار شده توسطشركت در  .1

 .0934سال پزشكی خراسان شمالی در 

 .0931در كارگاه سنجش و ارزیابی آزمون برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكی سبزوار در سال شركت  .6

 .0931شركت در سمینار تفسیر نوار قلب پیشرفته برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكی سبزوار در سال  .7

 

 

 

 


