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 ( سوابق آموزشيپ

 

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار به صورت مربي حق سابقه تدريس در دانشکده پرستاری  .3

واحد کارآموزی  واحد عملي در دروس 16به تعداد  3113-3115التدريس در سالهای 

 ، اصول و فنون پرستاری.(3.4.1.2) های داخلي و جراحيپرستاری بیماری

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار به صورت مربي حق سابقه تدريس در دانشکده پیراپزشکي  .4

در دروس واحد کارآموزی فوريتهای  3114-11نیمسال دوم سال تحصیلي  التدريس در

 ناسي.و نشانه ش (3)، ترومای(3)داخلي

سبزوار به صورت مربي حق  آزاد اسالميسابقه تدريس در دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه  .1

واحد عملي در  31به تعداد  3113-3111سالهای  نیمسال تحصیلي تابستان در التدريس در

، اصول و فنون (3.4.1.2) های داخلي و جراحيدروس واحد کارآموزی پرستاری بیماری

 .موزی پرستاری بهداشت جامعهو کارآ پرستاری

نیروی سابقه تدريس در دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار به صورت  .2

دروس واحد  در تاکنون 3115-3110نیمسال دوم سال تحصیلي  از طرحي هیات علمي

، نشانه شناسي و پرستاری فنون پرستاری ، اصول و(3.4.1.2) پرستاری بزرگساالنکارآموزی 

 .(3پرستاری سالمندان) تئوریو تدريس واحد  در مشکالت شايع ايران

 

 ( سوابق اجرایيت

 .تا کنون 3110سالهای  از دانشجويياساتید و در حوزه قرآني دانشگاه  -فرهنگي  رابط (3

نظارت بر اجرای بیش از )تا کنون 3110سالهای  ازدانشگاه  يبالینطرح های تحقیقاتي ناظر  (4

 (تا کنون طرح 35
 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
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 :مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 يابتیکتاثیر پانسمان با عسل مانیوکا و پانسمان معمولي بر روند بهبودی زخم پای دمقايسه . 3

 میزان اضطراب مبتاليان به سکته قلبي تأثیر استنشاق اسانس گل محمدی بربررسی . 4

 11در اعضا هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال  Well-Beingبررسي میزان  .1

2 .The Effect of cognitive-behavioral Treatment on Depression in 

Hemodialysis Patients ( رفتاری برافسردگي بیماران هموديالیزی -تاثیر درمان شناختي). 

5 .The Effect of Behavioral-Cognitive Treatment on Sleep Quality in 

Hemodialysis Patients (رفتاری برکیفیت خواب بیماران هموديالیزی -درمان شناختي  تاثیر.) 

 

 
 
 

 :)کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

شرکت و ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره ساالنه ملي و ششمین کنگره بین المللي پژوهشي  .3

 "با عنوان  پوستربه صورت  3112ماه  دانشجويان علوم پزشکي کشور در زنجان در شهريور

 ." تأثیر بیان احساسات گروهي بر اضطراب بیماران در شرف آنژيوگرافي عروق کرونر

شرکت و ارائه مقاله در سومین همايش سالیانه علمي پژوهشي دانشجويان علوم پزشکي  .4

جرای شرح بررسي موانع و راهکارهای ا "با عنوان  سخنرانیبه صورت  3115سبزوار در سال 

 ."3111 در سال های سبزواروظايف پرستاران بیمارستان

  
 

 

 :مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

در  تأثیر بیان احساسات گروهي بر اضطراب بیماران در شرف آنژيوگرافي عروق کرونر بررسي .3

 .168-135، 3112، مهر و آبان ماه 2، شماره 44مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، دوره 
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 Wrong Medication by Nurses in Public Wards of "تحقیقاتي با عنوان چاپ مقاله  .4

Sabzevar Hospitals"  در مجلهand Health Journal of Biomedicine   دانشگاه

 Volume 2, Issue 2, Spring 2017, Page 37-45. علوم پزشکي سبزوار،

 The Effectiveness of Tens (Transcutaneous Electrical "مقاله چاپ  .1

Nerve Stimulation) in Reducing Pain during Replacing the 

Dressing in Hospitalized Patients in Burn Center of Sabzevar"  در

 .Translational Biomedicine ;06 march 2018 ;Vol 9 No.1:143;مجله 

 Effects of Prayer on the Spiritual Health of Patients with " مقالهچاپ  .2

Chronic Heart Failure   " در مجله Religion and Health 2018, Vol: 6, 

No:1, Pages: 29-36. 

 The effect of self-care intervention program on daily " مقالهچاپ  .5

living activities among patients with diabetes mellitus" در مجلهJ 

Biostat Epidemiol. 2018; 4(1): 10-6. 

 Assessment of observing nursing job descriptions in " مقالهچاپ  .0

Sabzevar City, Iran" در مجله J Biostat Epidemiol. 2018; 4(1): 17-23. 

 

 
 

 :اتخ( ترجمه و تأليف

  

 .3115انتشارات شاملو، بهمن ماه  ؛"مباني نظری پرستاری عمومي"تالیف کتاب با عنوان   (3

کاهش اضطراب کاتتريزاسیون قلبي به کمک گروه درماني و مشاوره "تالیف کتاب با عنوان   (4

 .3110، و دانشسنجش انتشارات  ؛"گروهي

http://www.jbiom.com/issue_6528_6530_Volume+2%2C+Issue+2%2C+Spring+2017%2C+Page+37-45.html
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 ويژه دانشجويان پرستاری و پیراپزشکي؛ "کلیات کارآموزی بالیني"تالیف کتاب با عنوان   (1

 .3110، نوآوران دانشانتشارات 

 ؛دانشجويان پرستاری و پیراپزشکي( ويژه)"  ICUکارآموزی در "تالیف کتاب با عنوان  (2

 .3111، نوآوران دانشانتشارات 

 

 

 :( شرکت در کارگاه هاي تخصصيد

 

برگزار شده در اولین جشنواره تابستاني در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در  "قرآن پژوهي"شرکت در کارگاه آموزشي   .3

 .3113سال 

برگزار شده در اولین جشنواره تابستاني در  "روش تحقیق )نمونه گیری، روايي و پايايي("شرکت در کارگاه آموزشي   .4

 .3113دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 

برگزار شده در اولین جشنواره تابستاني در  "روش تحقیق )مروری بر فرآيند تحقیق("شرکت در کارگاه آموزشي  .1

 .3113دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 

برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجويي در دانشگاه  "دوره مقدماتي روش تحقیق"کارگاه آموزشي  01شرکت در .2

 .3116رارديبهشت ماه سال علوم پزشکي سبزوار د

برگزار شده در اولین جشنواره تابستاني در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در  "مقاله نويسي"شرکت در کارگاه آموزشي  .5

 .3113سال 

برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجويي در دانشگاه علوم  "روش تحقیق"مین کارگاه آموزشي  358شرکت در  .0

 .3111ماه سال  پزشکي سبزوار در آبان

برگزار شده توسط کمیته تخصصي آموزش دانشجويي  "آيین نگارش دستوری پايان نامه"شرکت در کارگاه آموزشي  .1

 .3111در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال  (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 

زار شده توسط مرکز اطالعات علمي جهاد برگ "آشنايي با نحوه نگارش پايان نامه"شرکت در کارگاه آموزشي  .8

 .3114در تهران در تیر ماه سال  (SID)دانشگاهي

برگزار شده توسط مرکز  "Endnoteآشنايي با نگارش علمي و نرم افزار رفرنس نويسي "شرکت در کارگاه آموزشي  .1

 .3114تحقیقات سلولي و مولکولي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در بهمن ماه سال 

ساعت برگزار شده  286به مدت  "دوره عالي روش تحقیق در پرستاری"ر دوره بین المللي آموزشي  با عنوان شرکت د .36

 .3113در تهران در سال  QALتوسط موسسه آموزشي 

 286به مدت  "دوره عالي ارزيابي کمّي و کیفي تحقیقات در پرستاری"شرکت در دوره بین المللي آموزشي  با عنوان  .33

 .3114در تهران در سال  QALه توسط موسسه آموزشي ساعت برگزار شد

ساعت برگزار شده توسط  256به مدت  "های پرستاریدوره عالي چالش"شرکت در دوره بین المللي آموزشي  با عنوان  .34

 .3111در تهران در سال  QALموسسه آموزشي 
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ساعت برگزار شده  316به مدت  "ICDLهای رايانه کار دوره"ای  با عنوان های آموزشي فني و حرفهشرکت در دوره .31

ای کشور و شورای عالي کار در سبزوار و کسب نمرات خوب و خیلي خوب در سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه

3188. 

ويژه اعضای هیات علمي، برگزار شده توسط کمیته توانمندسازی  "ابزارسازی در پژوهش "شرکت در کارگاه آموزشي  .32

سال آذر ماه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در  (EDO)آموزش دانشکده پرستاری و مامايي  اساتید و دفتر توسعه

3110. 

ساعت، ويژه اعضای هیات  0به مدت  "نظريات يادگیری و روش های تدريس اثربخش"شرکت در کارگاه آموزشي  .35

ه آموزش علوم پزشکي علمي، برگزار شده توسط کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمي و مرکز مطالعات و توسع

(EDC) 3110 سالبهمن ماه وم پزشکي سبزوار در دانشگاه عل. 

ساعت، ويژه اعضای هیات علمي، برگزار شده توسط کمیته  0به مدت  "نرم افزار نويد"شرکت در کارگاه آموزشي  .30

دانشگاه علوم پزشکي  (EDC)ه آموزش علوم پزشکي توانمندسازی اعضای هیات علمي و مرکز مطالعات و توسع

 .3111سبزوار در 

ساعت، ويژه اعضای هیات علمي، برگزار شده توسط کمیته  0به مدت  "نوپانرم افزار "شرکت در کارگاه آموزشي  .31

دانشگاه علوم پزشکي  (EDC)ه آموزش علوم پزشکي توانمندسازی اعضای هیات علمي و مرکز مطالعات و توسع

 .3111سبزوار در 

ساعت، ويژه اعضای هیات علمي، برگزار شده  0به مدت  "اخالق در کارآزمايي بالیني"شرکت در کارگاه آموزشي  .38

دانشگاه  (EDC)ه آموزش علوم پزشکي توسط کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمي و مرکز مطالعات و توسع

 .3111علوم پزشکي سبزوار در 

دی  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار دربرگزار شده ساعت،  0به مدت  "طب سنتي ايراني"آموزشي  کنفرانسشرکت در  .31

 .3110 ماه سال

ساعت، ويژه  2به مدت  "کاهش رفتارهای نامطلوب فراگیران با درک تفاوتهای فردی" دانش افزاييشرکت در کارگاه  .46

 .3110 تیر ماه سال دانشگاه علوم پزشکي سبزوار درمعاونت آموزشي اعضای هیات علمي، برگزار شده توسط 

 

 

 

 :ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 

 

 

 :افتخارات( عناوین و ر

 

بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت  کشوریدر مرحله  ايراني  –در رشته سبک زندگي اسالمي  اولرتبه کسب  .3

 .3111وزارت بهداشت در سال 
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بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت  استانیدر مرحله  ايراني  –در رشته سبک زندگي اسالمي  اولرتبه کسب  .4

 .3111وزارت بهداشت در سال 

فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و  ، معاون محمدرضا فراهانیلوح تقدير از جناب آقای دکتر دريافت  .1

 .3111در سال  آموزش پزشکي به جهت کسب رتبه اول کشوری در جشنواره قرآن و عترت

به جهت کسب  سبزوار پزشکي رياست محترم دانشگاه علوم،  علیرضا مسلملوح تقدير از جناب آقای دکتر دريافت  .2

 .3111در سال  رتبه اول کشوری در جشنواره قرآن و عترت

 پزشکي دانشگاه علومفرهنگي و دانشجويي محترم  معاونت،  علی دلبریلوح تقدير از جناب آقای دکتر دو دريافت  .5

بیست و در  و نیز کسب رتبه اول دانشگاهبخش اساتید و دانشجويي  رابط فرهنگيمسئولیت انجام به جهت  سبزوار

 .3111در سال وزارت بهداشت  جشنواره قرآن و عترت سومین

طرح در اداره به عنوان مخترع و مالک اصلي  "طراحي و ساخت آنژيوکت از جنس پالتین"ثبت اولیه اختراع با عنوان  .0

 .3110ثبت اختراعات کشور در سال 

اخذ مجوز چاپ و نشر کتب فوق از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوی و مدير مسئول انتشارات شاملو در  .1

 .3110ان دانش در تهران در سال و انتشارات سنجش و دانش و همچنین انتشارات نوآور 3115مشهد مقدس در سال 

 .(3186-3116)سال  36عضويت فعال در بسیج محالت به مدت  .8

 .(3116-3110)سال  0عضويت فعال در بسیج دانشجويي و بسیج جامعه پزشکي به مدت  .1

 .3112و  3182های روزه آموزش تکمیلي بسیج در سبزوار و مشهد مقدس در سال 25 گذراندن دوره .36

قهرماني در مسابقات ورزشي والیبال به مناسبت دهه فجر برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکي کسب عنوان نايب  .11

 .3111سبزوار در سال 

حضور و مشارکت در برگزاری هر چه بهتر در يازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری و نیز چهارمین و  .34

کاربر و بازرس "به ترتیب به عنوان  3110و  3114در سالهای  ،پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا

 ."انتخابات شهرستان سبزوار
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