
 

 

 

 مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگي: مصطفي راد

 نام پدر: حسن

 5511تاريخ تولد: 

 وضعيت ازدواج: متاهل

  mostafarad633@yahoo.comپست الکترونيک:

 آدرس محل کار: دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 مرتبه دانشگاهي: استاديار

 

 الف( سوابق تحصيلي

 سال تحصيل محل تحصيل تحصيليرشته  مقطع

 کارشناسي

 

  5535-5531 علوم پزشکي شيراز پرستاري

آموزش پرستاري داخلي  کارشناسي ارشد

 جراحي

 5531-5531 تربيت مدرس تهران

 5531-5531 علوم پزشکي مشهد آموزش پرستاري دکتري

 



 ب( عنوان پايان نامه زمان تحصيل:

بررسني تايير برنامه ورزشي رراحي شده بر ميزان شد  خستگي بيااران سرراني تحت  عنوان پايان نامه  کارشنناسني ارشند:    

 اشعه درماني

عنوان پايان نامه دکتري: بررسي فرايند مديريت رفتارهاي نامحترمانه ي دانشجويان پرستاري توسط استادان: رراحي مدل 

 تجويزي براي ارتقاء رفتارهاي محترمانه

 

 پ( سوابق آموزشي

نوع 

 استخدام

 -رسمي 

 پيماني

تمام 

وقت 

 يا

پاره 

 وقت

مرتبه 

 دانشگاهي

محل  جمع مدت تاريخ سمت

 خدمت

سرباز 

هيئت 

 علمي

تمام 

 وقت

0831-

0838 

مربي 

هئيت 

علمي 

 سرباز

 از

0831 

 تا

0838 

 سال

8 

 سال

دانشگاه  ماه

علوم 

پزشکي 

 سبزوار

حق 

 التدريس

پاره 

 وقت

5515-

5511 

 2 5511 5515 مربي

 سال

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 سبزوار

حق 

 التدريس

پاره 

 وقت

5511-

5511 

دانشگاه آزاد   5 5511 5511 مربي

 فردوس

تاام  پيااني

 وقت

عضو  مربي 

هيئت 

 علاي

 51 اکنون  23/5/5511

 سال

2 

 ماه

دانشکده 

پرستاري 

 سبزوار

 

 تدريس دروس تئوري و عملي و کارآموزي:



 پرستاري در فوريتها

 ويژه آي سي يو

 2تروما 

 کاراموزي اي سي يو

 کاراموزي داخلي جراحي

 

 شرکت در  کارگاه هاي توانمند سازي: 

 شرکت در ضيافت انديشه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار برگزار شده در خزرآباد ساري

 scientific writingشرکت در کارگاه 

 شرکت در نشست علاي عدالت در سالمت

 شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش

 شرکت در کارگاه برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکي )کارگاه تهويه مکانيکي دراورژانس

 پرستاري اورژانس

 کارگاه آموزشي پاورپوينت

 )مطالعه مرور نظام مند در آموزش پزشکي( را تدوين کنيم؟ BEME Reviewکارگاه چگونه يک پروپوزال 

  scientific writingکارگاه 

   هاي ارتباريکارگاه مهار

 آشنايي با تدوين کوريکولوم

 کارگاه مقدمه اي بر تئوري پردازي

 روش تحقيق دلفي

 کارگاه مقاله نويسي

 کارگاه روش هاي آموزش موير

 کارگاه روش تحقيق



 کارگاه آشنايي با آيين نامه هاي پژوهشي

 کارگاه اخالق در پژوهش

 کارگاه آموزشي روش شناسي پژوهشي در آموزش پزشکي

 کارگاه تحقيقا  مشارکتي مبتني بر جامعه

 کارگاه جستجوي منابع الکترونيک

 آشنايي با آيين نامه هاي پژوهشي

 کارگاه مقاله نويسي

 کارگاه آشنايي با منابع ديجيتال علوم پزشکي

 شرکت در ساينار مديريت بحران در حوادث غير مترقبه

 پژوهشي در پرستاري شرکت در جشنواره علاي 

 توجيهي سومين الاپياد دانشجويان علوم پزشکي کشورکارگاه 

 گارگاه آشنايي با فنون برقراري ارتباط اساتيد مشاور با دانشجو

 OSCEکارگاه آموزشي 

 کارگاه آموزشي روشهاي تدريس

 کارگاه مرور سيستااتيک و متاآناليز

 کارگاه آشنايي با پايگاه هاي ارالعاتي

 سومين هاايش بحران 

 سي پي ار کارگاه آموزشي

 کارگاه روش تحقيق

 کارگاه آموزشي مقاله نويسي

 کارگاه اصول و مباني پژوهش هاي اسالمي در رب

 کارگاه آموزشي تدورين ررح درس

 کارگاه ده گام در پژوهش



 کارگاه آموزشي ارزيابي دروني

 کارگاه آموزشي کشوري استاد تواناند

 کارگاه آموزشي روش هاي ارزشيابي دانشجو

 آشنايي با اصالحا  برنامه آموزش پزشکي عاوميکارگاه 

 کارگاه توجيهي سومين الاپياد دانشجويان علوم پزشکي کشور

 آموزش و هدايت دانشجويان حيطه استدالل باليني

 گواهي شرکت در داوري مقاال  هاايش مبتني بر شواهد

 اولين نشست فرهنگي اساتيد

 

 سرپرستي پايان نامه ها:

 رماني بر ميزان خستگي بيااران مبتال به سرران پستان تحت اشعه درماني خارجيبررسي تايير خنده د

 تايير کيسه يخ بر درد ناشي از کشيدن بخيه هاي محل برش جراحي برداشت وريد پا پس از عال جراحي قلب

ام رضا )ع( بياارستان ام بررسي تايير محلول دياليز سرد بر وضعيت خارش حين هاودياليز بيااران مبتال به نارسايي مزمن کليه

 مشهد

 بررسي تايير مصرف مکال کورکومين بر ليپيدپروفايل سرم و التهاب سيستايک  در بيااران هاودياليزي 

 بيااران پس از عال جراحي هرني اينگوينالدرد بر تهوع و مبتني بر شواهد  بررسي تايير راه اندازي

 زياليتحت درمان با هاود اارانيقرار در بيب ياستاندارد بر سندرم پا زياليسرد و محلول د زياليمحلول د ريتاي سهيمقا يبررس

 بررسي تايير محلول دياليز سرد بر کيفيت خواب بيااران تحت درمان با هاودياليز در بياارستان واسعي سبزوار

مقايسه تايير استفاده از بالشتک هاي حاوي ژل کتيرا با فوم در پيشگيري از زخم بستر در بيااران ترومايي بستري در بخش 

 مراقبت هاي ويژه بياارستان هاي مشهد

بر کيفيت زندگي سالاندان مبتال به سندرم حاد کرونري شهر بجنورد  بررسي تايير برنامه خود مديريتي مبتني بر مدل پنج آ

 5531سال 

 بررسي تايير هازمان فشار،رهاسازي سريع پوست وکشيدن پوست در درد ناشي از تزريق عضالني

ي شگاهبررسي مقايسه اي داروي هپارين به دو روش تزريق وريدي متناوب و انفوزيون مداوم با پاپ سرنگ ؛ بر نتايج آزماي

 وعوارض احتاالي در بيااران سندرم کرونري حاد

مراجعه کننده به  سالاندان زانوي مفصل بردرد ديکلوفناک موضعي با ژل سياهدانه روغن موضعي استعاال اير مقايسه

  5531 سال در  سالمتکده رب سنتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
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آموزشي بر دانش، نگرش و عالکرد پرستاران در استفاده از مهار فيزيکي مقايسه تايير آموزش به روش ارائه بسته با کارگاه 

 قرار بستري در بخش مراقبت ويژهبيااران بي

 بررسي تايير آموزش مراقبين سالاندان به شيوه شبکه هاي اجتااعي مجازي برتبعيت درمان بيااران حاد کرونر

جه گازهاي خون شرياني بيااران بخش مراقبتهاي ويژه بياارستان واحد بر نتي 1111و  5111بررسي مقايسه اي تأيير هپارين 

 5531هاي سبزواردر سال 

 

 ت( سوابق اجرايي:

 تا کنون 21/1/5531مدير گروه پرستاري از 

 OSCEعضو کايته برگزاري امتحانا  

 عضو کايته پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان

 51/1/13/آ تاريخ 1515/51نامه به شااره عضو گروه مصاحبه کننده به منظور جذب هيا  علاي 

/آ 1351/522با شااره نامه هاي  11و  13عضو تيم مصاحبه کننده براي پذيرش دانشجويان  رشته فوريت پزشکي در سالهاي 

 /پ پ د231/522و 

 EDC/115/522با شااره نامه  5513استاد مشاور دانشجويان استعدادهاي درخشان در سال 

سال به شااره نامه  1و برنامه ريزي آموزش مداوم جامعه پزشکي دانشکده علوم پزشکي به مد   عضو شوراي هااهنگي

 51/1/11تاريخ  51311/522

 21/3/13/  و تايخ 1511/522با شااره نامه  23/52/11و  3رراح سئواال  آزمون استخدامي دانشگاه در مورخه هاي 

 EDC/111/522لوم پزشکي به مد  سه سال به شااره نامه عضو شوراي پژوهشي مرکز مطالعا  و توسعه اموزش ع

 /پ پ د115/525نفر به شااره نامه  25رشته اتاق عال به تعداد  11استاد مشاور دانشجويان ورودي نياسال اول 

مسئول کايته ررح درس و برنامه ريزي درسي مرکز مطالعا  و توسعه آموزش به مد  سه سال به شااره نامه 

151/522/EDC  53/1/13تاريخ 

 /پ پ د53/522نفر به شاار نامه  21اتاق عال به تعداد  5513استاد مشاور دانشجويان ورودي 

مسئول حيطه استدالل باليني سومين الاپياد علاي دانشجويان علوم پزشکي کشور در دانشگاه  علوم پزشکي سبزوار به شااره 

 1/5/31در تاريخ  31/پ/د/11/351نامه 

 

 تحقيقاتي مصوب:ررح هاي 

ديدگاه اساتيد دانشگاه درباره نقاط قو  و ضعف ارزشابي باليني دانشجويان در گروه هاي رستاري و مامايي و اتاق عال و 

 13هوشبري در سال 

 11صحت فشار سنج هاي بياارستان هاي شهر سبزوار در سال 



 11-13صيلي مشخصا  استاد موير باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري در سال تح

بررسي ديدگاه دانشجويان وپرستاران و ماماهاي شاغل در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در مورد ميزان اير بخش بودن زبان 

 5511انگليسي دانشگاهي در مقطع کارشناسي در سال 

ه تحت پوشش پايگاه بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عالکرد مردم در خصوص مزايا و معايب روغن نباتي مايع و جامد در منطق

  13تحقيقا  جاعيتي سبزورا درسال 

 5511ويژگيهاي استاد موير باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 

ر بخش دمقايسه تايير استفاده از بالشتک هاي حاوي ژل کتيرا با فوم در پيشگيري از زخم بستر در بيااران ترومايي بستري 

 مراقبت هاي ويژه بياارستان هاي مشهد

 بررسي تايير محلول دياليز سرد بر کيفيت خواب بيااران تحت درمان با هاودياليز در بياارستان واسعي سبزوار

اي محل برش جراحي برداشت وريد پا در بيااران تحت عال جراحي بررسي تايير کيسه بخ بر د رد ناشي از کشيدن بخيه ه

 5532قلب باز بياارستان امام رضا در سال 

بررسي ارتباط بين سرمايه هاي روانشناختي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان پزشکي، پرستاري و مامايي دانشگاه علوم 

 5531-5535پزشکي سبزوار در سال 

 مدرس کارگاه ها:

 

کارگاه آموزشنني مراقبت پرسننتاري از بيااران با کاهش سننط  مدرس 

در بياارسنننتان  21/3/5511لغايت  21/3/5511هوشنننياري در تاريخ 

 امداد شهيد بهشتي مبحث اختالال  اتوايايون در سيستم عصبي

 

 

 

لغننايننت  21/3/5511تننارينخ  

21/3/5511 

 ساعت 1

 31و  13 مدرس دانشجويان الاپياد در  حيطه استدالل باليني سال

 

 31و  13

 

 ساعت 511بيش از 

ارديبهشنننت  21و  53مندرس کارگاه مقدماتي روش تحقيق در تاريخ  

5513 

 

ارديبهشنننت  21و  53تنناريخ 

5513 

 ساعت 52

 55/5مندرس کنارگناه انواع شنننوک ها و مراقبتهاي مربوره در تاريخ    

 25/5/5513/لغايت 21/5و  52/5لغايت 

و  52/5لغايت  55/5در تناريخ  

 25/5/5513/لغايت 21/5

 ساعت 21

مندرس کنارگناه سننني پي ار و انتوباسنننيون و اقداما  حف  حيا  و    

 21/3/5511پروتوکولهاي درماين 

 

 ساعت 1 21/3/5511
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مندرس کنارگناه سننني پي ار و انتوباسنننيون و اقداما  حف  حيا  و    

 51/1/5511پروتوکولهاي درماين 

 

 ساعت 1 51/1/5511

کاک هاي اوليه براي بهياران در مرداد ماه مندرس کنارگاه آموزشننني   

 ساعت 51به مد   5515

 

 51 مرداد ماه 5515

 13اسفند  51و  51مدرس کارگاه آموزشي روش تحقيق در تاريخ 

 

 ساعت 51 13اسفند  51و  51تاريخ 

مندرس کننارگناه اداره مصننندوم دچننار فورينت سنننوختگي در تنناريخ     

5/52/5511 

 ساعت 1 5/52/5511تاريخ 

مندرس کننارگناه اداره مصننندوم دچننار فورينت سنننوختگي در تنناريخ     

5/52/5511 

 1 5/52/5511تاريخ 

 25/1/5513مدرس کارگاه آموزشنني مداخال  پرسننتاري دارو درماني 

 23/1/5513الي 

 

 23/1/5513الي  25/1/5513

 

 ساعت 1

مدرس کارگاه آموزشني شنکسنتگي هاي باز و مراقبتهاي پرستاري در    

 1/5511/ 51الي  53تاريخ 

 

 1/5511/ 51الي  53تاريخ 

 

 ساعت  1

 21/3/5513و  23/3/5513مدرس کارگاه سي پي ار پيشرفته در تاريخ 

 

 

و  23/3/5513تنننارينننخ  

21/3/5513 

 

 

 ساعت  1

 21/3/5531مدرس کارگاه مراقبتهاي ويژه در اي سي يو در تاريخ هاي 

 ABGمبحث تفسير  23/3/5531لغايت 

 

 

 

 

 

 

لغايت  21/3/5531تاريخ هاي 

مبحننث تفسنننير  23/3/5531

ABG 

 

 ساعت  1

مدرس کارگاه داخلي جراحي دو مبحث شننکسننتگي قفسننه صنندري و 

 22/51/13تا  25/51/13مراقبت از چست تيوب 

 

 ساعت 1 22/51/13تا  25/51/13

سخنراني در کنفرانس علاي با عنوان تايير برنامه ورزشي رراحي شده 

خسنتگي مزمن بيااران سنرراني تحت اشعه درماني خارجي   بر ميزان 

 51/5/5515در 

 

 51/5/5515خارجي در 

 

 ساعت 2

و  3/52/11رراح سننئواال  آزمون هاي اسننتخدامي دانشننگاه در تاريخ 

23/52/11 

 

و  3/52/11در تنننارينننخ  

23/52/11 

 

 ساعت 51

 تهيه الگ بوک آموزشي براي گروه پرستاري 

 

 

 ساعت 11 13سال 

   شرکت در بيش از صد کارگاه علاي و پژوهشي

 21/5/5531و  55/5/5531مدرس کارگاه سي پي ار پيشرفته در تاريخ 

 در بياارستان امداد

و  55/5/5531تنننارينننخ  

21/5/5531  

 ساعت 1



 21/5/5531و  55/5/5531مدرس کارگاه سي پي ار پيشرفته در تاريخ 

 در بياارستان امداد

 

و  55/5/5531تنننارينننخ  

در بيانارسنننتان   21/5/5531

 امداد

 

 ساعت 1

 

 

 مقاالت داخلي:

 استاد موير باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 بررسي دقت فشارسنجهاي بياارستانهاي شهرستان سبزوار

 گزارش يک مورد )خانوار( از بوتوليسم غذازا با مصرف کاه 

   : گزارش مورديديسمئران در حين خواب در هيپرپاراتيروشکستگي پاتولوژيک 

 اير آموزش بر آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي در انتقال خبر بد به بياار

 تايير خنده درماني بر شد  خستگي و کيفيت زندگي مبتاليان به سرران پستان تحت اشعه درماني خارجي

 ارتباط خشونت خانگي عليه زنان با ضايعا  پيش بدخيم و بدخيم سرويکس: مطالعه مروري

 درد ناشي از بخيه هاي محل برداشت وريد پا پس از عال جراحي قلبتايير کيسه يخ بر شد  

 بررسي تايير برنامه ورزشي رراحي شده بر ميزان شد  خستگي بيااران سرراني تحت اشعه درماني خارجي

 علل و راهکارهاي فاصله تئوري و عال در پرستاري از ديدگاه آموزش: يک مطالعه مروري بررسي
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 التحصيالن و مدرسان فوريت پزشکي: يک مطالعه کيفيبررسي ديدگاه ها و تجارب فارغ 

بررسي مقايسه اي عالئم باليني و نشانه هاي هاراه سکته قلبي حاد در مردان و زنان مراجعه کننده به بياارستان امام رضا )ع( 

 و قائم )عج( مشهد

 علل مراجعه دير هنگام بيااران سکته قلبي به اورژانس
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 ارائه مقاالت:

 انگليسي دانشگاهي در مقطع کارشناسي ارائه پوستر اير بخش بودن زبان

 ارائه پوستر صحت فشارسنجهاي بياارستانهاي سبزوار

رفتارهاي نامحترمانه در نظام آموزشني پرسنتاري ايران بر اسناس تجارب اسنتادان و دانشنجويان پرستاري: يک مطالعه تحليل      

 محتواي کاي

 بسته آموزشي نحوه انتقال خبر بد در مامايي با استراتژي اسپايکس

 ن به سرران پستان تحت اشعه درماني خارجيتايير خنده درماني بر شد  خستگي و کيفيت زندگي مبتاليا

 تايير دياليز سرد بر خارش حين دياليز بيااران با نارسايي مزمن کليه

 ستگي بيااران سرراني تحت اشعه درماني خارجياير خنده درماني بر خ

 مداخال  غير دارويي در درمان خستگي مرتبط با سرران: مطالعه مروري
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