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 1131تاریخ تولد: 

 متاهل وضعیت ازدواج:
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 44311144 تلفن محل کار :

 گروه مامایي -پرستاری و مامایيدانشکده  – دانشگاه علوم پزشکي سبزوارآدرس محل کار : 

 11پایه  مربي-ضو هيات علميعمرتبه دانشگاهي : 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 43-1141 دانشگاه علوم پزشكی مشهد مامايی سیكارشنا
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 و مامايی مشهد

 ( سوابق آموزشيپ

 سوابق تدريس:
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عضو و  1103عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار در راستاي انجام طرح و تعهدات از شهريور ماه  .1

 تا كنون. 1101ماه  ارديبهشتاز  رسميمي عضو هيات علو  1110از بهمن ماه  پيمانيمي هيات عل

 1141همكاري با دانشكده پرستاري و مامايی مشهد به صورت حق التدريس )واحد زايشگاه( از سال تحصيلی  .1

 )بالينی(. 1103تا 

همكاري با دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به صورت حق التدريس در واحدهاي زايشگاه و پره ناتال از سال  .1

 )بالينی(. 1103تا  1144تحصيلی 

برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی  روش تحقيقروزه  1تدريس در كارگاه  .4

 سبزوار.

ازسوي آموزش مداوم در بيمارستان مبينی دانشگاه علوم پزشكی  نوزاد سالمروزه  1تدريس در كارگاه  .5

 سبزوار.

در دانشگاه آزاد  "اي جلوگيري از رفتارهاي پرخطر )مرحله دوم(راه ه"روزه  1تدريس در كارگاه  .3

 .1101-01اسالمی سبزوار در نيم سال دوم تحصيلی 

 

 ( سوابق اجرایيت
ماه در واحد زايشگاه بيمارستان شهداي شهرستان قوچان در سال  1گذراندن طرح نيروي انسانی به مدت  .1

1141-1143. 

 تا كنون. 1101-01م سال اول تحصيلی مسئول دروس تئوري گروه مامايی از ني .1

 تا كنون. 1101-01استاد راهنماي تحصيلی دانشجويان مامايی مقطع كارشناسی از نيم سال اول تحصيلی  .1

 تا كنون. 1101پژوهشی اسرار دانشگاه علوم پزشكی سبزوار از سال -داور مجله علمی .4

م پزشكی سبزوار از نيم سال اول تحصيلی داور مقاالت مجله بيهق كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علو .5

 تا كنون. 01-03

 داور پروپوزال هاي تحقيقاتی شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار در دوران طرح و تعهدات. .3

داور طرح هاي تحقيقاتی كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار از نيم سال اول تحصيلی  .1

 تا كنون. 01-03
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-14مورخ  دانشگاه علوم پزشكی سبزواردر  پژهشی دانشجويان علوم پزشكی شرق كشورمين كنگره داور ده .4

13/1/1104 

 :EDCهمكاري با 

 .1103تا فروردين  1101پرستاري و مامايی از مهر دانشكده  EDOمسئول  .1

ي و مامايی جهت دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستار "آزمون بالينی كوتاه"تهيه محتواي آموزشی با عنوان  .1

 .1103مشهد در مرداد ماه 

 تا كنون. 1103فعاليت به عنوان عضو واحد ارزشيابی در  دانشگاه علوم پزشكی سبزوار از مهرماه  .1

 مسئول تهيه و تدوين كتابچه ثبت مهارتهاي كارورزي براي ارزشيابی بالينی دانشجويان مامايی. .4

 تهيه و تدوين فرم هاي ارزشيابی بالينی اساتيد. .5

 و تيم حيطه استدالل بالينی چهارمين المپياد دانشجويان علوم پزشكی دانشگاه سبزوار.عض .3

 .EDCعضو كميته تدوين استراتژيک  .1

 .1105اخالق حرفه اي تيم تحول سالمت از  كارگروهعضو  .4

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 .1101علوم پزشكی سبزوار از سال  مدير مسئول نشريه خبري بازتاب كميته تحقيقات دانجويی دانشگاه .1

 . 1140مهر ماه  "مراقبت مبتنی بر شواهد"فعاليت به عنوان عضو كميته اجرايی در همايش سراسري  .1

 1103خرداد ماه  1-5كه  "بهداشت باروري"فعاليت به عنوان عضو كميته اجرايی در كنگره بين المللی   .1

 برگزار شد.

بيمارستان رضوي مشهد در  "ارتباطات حرفه اي"كنگره بين المللی  فعاليت به عنوان داور بخش پوستر در .4

 .1103سال 

راهكارهاي ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري و "عضو فعال هيات رئيسه جلسات دومين همايش سراسري  .5

 .1140برگزار شده در اسفند ماه  "مامايی

كيفيت خدمات پرستاري و راهكارهاي ارتقاي "عضو فعال هيات رئيسه جلسات سومين همايش سراسري  .3

 .1140برگزار شده در اسفند ماه  "مامايی



 

، دادکشنه زپشکی                       سبزوار م زپشکی  علو  دااگشنه 

 

4 
 

 .1140عضو فعال در برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش در سال  .1

 .1140-03مسئول واحد پژوهش كميته تحقيقات دانشجويی در سال تحصيلی  .4

 عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويی در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد. .0

 دانشجويی و بسيج جامعه پزشكی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار. عضويت در بسيج .13

 تا كنون. 1101عضو فعال اردوهاي جهادي دانشگاه علوم پزشكی سبزوار از سال  .11

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

بررسی آگاهی و نگرش دانشجويان دانشگاه "پايان يافته با عنوان  مجري دانشجو در طرح تحقيقاتی مصوب .1

 . 1144-40در سال  44141با كد  "مشهد نسبت به آموزش الكترونيكیعلوم پزشكی 

مقايسه رضايتمندي دانشجويان مامايی از "با عنوان اتمام يافته مجري دانشجو در طرح تحقيقاتی مصوب  .1

 .1140-03در سال  44101با كد  "1140ارزشيابی بالينی به روش نوين و رايج در سال 

مقايسه وضعيت موجود و مطلوب ارزشيابی بالينی "با عنوان  اتمام يافتهب مجري دوم در طرح تحقيقاتی مصو .1

با كد  "1103دانشجويان مامايی از ديدگاه دانشجويان و مربيان دانشكده پرستاري و مامايی مشهد در سال 

 .1140-03در سال  40134

 "ش مراقبت ويژه نوزادانتبيين تجربه والدين در مورد  درد نوزادانشان در بخ "همكار طرح در طرح مصوب  .4

 در دانشگاه علوم پزشكی سبزوار.

در  "تاثير برنامه اموزشی بر عملكرد ماماها در ديستوشی شانه"همكار طرح در طرح مصوب در حال اجرا  .5

 .1103دانشگاه علوم پزشكی مشهد در سال 

 تنفسی ديسترس درمان در سورفكتانت انواع بالينی اثرات مقايسه"همكار طرح در طرح مصوب اتمام يافته  .3

 در سبزوار مبينی شهيد برادران بيمارستان نوزادن ويژه هاي مراقبت بخش در شده بستري نارس نوزادان

 .1101در سال  "1144-40 سالهاي

 نوزادان ويژه هاي مراقبت بخش ميرنوزادان و مرگ  ميزان بررسی"اتمام يافته مجري اول در طرح مصوب  .1

 . 1101در سال  "1145-01 هاي سال طی در آن با مرتبط عوامل شيوع و سبزوار شهر

 دانشگاه ومامايی پرستاري دانشجويان در اخالقی حساسيت مقايسه " اتمام يافتهمجري اول در طرح مصوب  .4

 . 1101در سال  "1101 سال در ها رشته اين در شاغلين با سبزوار پزشكی علوم
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 ارائه مامايی مراقبتهاي كيفيت از مادران رضايتمندي ميزان بررسی " اتمام يافتهاستاد راهنما در طرح مصوب  .0

 . 1101در سال  "1101 سال سبزوار مبينی شهيد بيمارستان زايشگاه واحد در شده

 مورد در سبزوار شهر زنان عملكرد و نگرش اگاهی، بررسی" در حال  اجراياستاد راهنما در طرح تحقيقاتی  .13

 .04در سال  "04 سال در اسمير پاپ تست

 پيامدهاي و مادر مختلف سنين در بارداري فراوانی بررسی "استاد راهنما در طرح تحقيقاتی در حال اجراي  .11

 ."1104 سال در سبزوار شهرستان مبينی بيمارستان در آن با مرتبط بارداري

بررسی مقايسه اي نگرش مادران با پرستاران در خصوص  "مجري اول در طرح تحقيقاتی مصوب با عنوان  .11

اهميت و ميزان حمايت هاي پرستاري از والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي 

 ."1101نوزادان بيمارستان شهيد مبينی سبزوار در سال 

در سال  " بررسی وزن هنگام تولد و عوامل موثر بر آن بوسیله رگرسیون چندکی "مجري در طرح تحقيقاتی  .11

1104. 

 
 

 

 ره هاي خارجي و داخلي()کنگ ( مقاالتج

موضوع بحث  تاریخ ردیف

 مجمع

محل 

 برگزاري

 عنوان
/ سخنراني

 پوستر

1 10-14/11 /
1144 

كاربرد يادگيري 

الكترونيكی در علوم 

 پزشكی

دانشگاه علوم 

پزشكی 

 مشهد

بررسی آگاهی و نگرش دانشجويان 

دانشگاه علوم پزشكی مشهد نسبت 

 به آموزش الكترونيكی

 سخنراني

1 3/1/ 1140 
همايش سراسري 

رويكردهاي نوين 
ارزشيابی بالينی در 

 علوم پزشكی

دانشگاه علوم 

پزشكی 
 مشهد

كاربرد روش ارزشيابی بالينی 

مشاهده مستقيم مهارتهاي عملی 
(DOPSدر  مامايی ) 

 پوستر

همايش مراقبت  14-11/1/40 1
 مبتنی بر شواهد

دانشگاه علوم 
پزشكی 

 مشهد

 روش هاي كاهش درد ليبر و

اولويت آنها از ديدگاه ماماها: 

 مطالعه مبتنی بر شواهد

 

 سخنراني
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4 14-11/1/40 
همايش مراقبت 

 مبتنی بر شواهد

  

دانشگاه علوم 

پزشكی 
 مشهد

روش هاي دارويی و غير دارويی 

تسكين درد ليبر: مرور مبتنی بر 

 شواهد

 

 پوستر

5 14-11/1/40 
همايش مراقبت 

 مبتنی بر شواهد

 
 دانشگاه علوم

پزشكی 

 مشهد

ارزيابی عينی مهارتهاي عملكردي 

دانشجويان مامايی در امتحان 

جامع پايان دوره: مقايسه دو روش 

 چک ليست و نظر مربی متخصص

 پوستر

همايش سراسري  1140/  13/4 3
اخالق كاربردي حرفه 

 اي گلستان

دانشگاه علوم 

پزشكی 

 گلستان

بررسی نظرات بيماران در مورد 
طی، رفتار و حيطه هاي ارتبا

اخالق حرفه اي دانشجويان مامايی 

دانشكده پرستاري و مامايی مشهد 

 1140در سال 

 سخنراني

1 13-11/0 /
1140 

همايش سراسري 

پرستار، ماما، پژوهش 
 گرگان

دانشگاه علوم 

پزشكی 
 گلستان

بررسی نحوه ارتباط، رفتار و اخالق 

حرفه اي دانشجويان مامايی 
ی مشهد دانشكده پرستاري و ماماي

 1140در سال 

 پوستر

4 0-1/11 /
1140 

دومين همايش 
سراسري راهكارهاي 

ارتقاء كيفيت خدمات 

 پرستاري و مامايی 

 يزد

بررسی رضايتمندي دانشجويان و 

مربيان مامايی از روش ارزشيابی 

بالينی كتابچه كارورزي در سال 
1140 

 سخنراني

0 23-26 
March 

2011 

congress of  th6

Asian Medical 

Education 

Association 

Trends in 

Medical 

Education 

Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Practical 

experience of 

conducting  Multi-

source feedback 

(MSF) in 

midwifery 

students of 

Mashhad Faculty 

of Nursing And 

Midwifery 

 پوستر
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13 23-26 
March 

2011 
congress of  th6

Asian Medical 

Education 

Association 

Trends in 

Medical 

Education 

Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Objective 

assessment of 

midwifery students' 

practical skills in 

comprehensive final 

exam: comparison of 

checklist method 

with expert tutor's 

opinion 

 

 پوستر

11 23-26 
March 

2011 

congress of  th6

Asian Medical 

Education 

Association 

Trends in 

Medical 

Education 

Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Modern Clinical 

Evaluation Trends: 

Assessment of 

Performance in 

Practice? 

 

 پوستر

11 11-

13/1/1103 

دوازدهمين همايش 

كشوري آموزش 

 پزشكی 

 مشهد
ارزشيابی بالينی:  روش هاي نوين

راهكاري جهت ارتقاي شايستگی 

 حرفه اي

پوستر 

 الكترونيک

11 11-

13/1/1103 

دوازدهمين همايش 

كشوري آموزش 
 پزشكی 

 مشهد

بررسی ميزان عالقه مندي 

دانشجويان مامايی نسبت به 
بكارگيري روشهاي نوين سنجش 

 بالينی

پوستر 

 الكترونيک

14 13-

11/1/1103 

ي و مراقبتهاي پرستار

مامايی: چالش ها و 

 راهكارها
 شيراز

مقايسه ميزان رضايتمندي 

دانشجويان و مربيان مامايی از 

درجه با كتابچه 133سنجش 
 كارورزي

 پوستر

15 10-

14/1/1103 

كنگره بين المللی 

 "ارتباطات حرفه اي"
بيمارستان 

رضوي 

 مشهد

ارتباطات و اخالق حرفه اي در 
رابطه مددجو و مددكار در علوم 

 پزشكی

 پوستر

13 5-1/1/1103 
كنگره بين المللی 

مامايی و بهداشت "

 "باروري

دانشگاه علوم 

پزشكی 

 مشهد

بررسی تاثير طب فشاري بر درد 

قاعدگی در زنان مبتال به 

 ديسمنوره اوليه: مطالعه مروري

 پوستر
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11 1140 
دومين جشنواره 

پژوهشی دانشجويان 
تحصيالت تكميلی 

دانشگاه علوم پزشكی 

 هدمش

دانشگاه علوم 
پزشكی 

 مشهد

درجه، راهكاري  133ارزشيابی 

جهت ارتقاي مهارت حرفه اي؟ 
بررسی ديدگاه دانشجويان 

 دانشكده پرستاري و مامايی مشهد

 پوستر

14 14-15/3/03 
دوازدهمين كنگره 

ساليانه پژوهشی 

دانشجويان علوم 
پزشكی ايران )ملی و 

 بين المللی(

 اصفهان

يان از بررسی نظرات دانشجو

كيفيت آموزش بالينی مربيان 
دانشكده پرستاري و مامايی مشهد  

-40در نيمسال دوم تحصيلی 
1144 

 پوستر

10 14-
11/1/1101 

سيزدهمين همايش 
كشوري آموزش در 

 علوم پزشكی
 ساري

تاثير بكارگيري روش هاي نوين 

ارزشيابی بالينی بر رضايتمندي 

 دانشجويان مامايی

 پوستر

13 11-

10/1/1101 

سومين همايش 

راهكارهاي ارتقاء 

كيفيت خدمات 
 پرستاري و مامايی 

دانشگاه علوم 
پزشكی 

 صدوقی يزد

مقايسه رضايتمندي دانشجويان از 

روش ارزشيابی بالينی رايج با 

DOPS 

 

 سخنراني

11 27-

30/Jul/2012 

2nd World 

conference on 

educational 

technology 

 قبرس

 

Practical Experience of 

the Mini-CEX in 

Undergraduate 

Trainees 

 سخنراني

11 5-8 
November 

2012 

همايش پرستار حرفه 
 اي،  حرفه پرستاري

 تهران

بررسی ميرايی نوزادان بخش 
مراقبت هاي ويژه نوزادان شهر 

سبزوار و علل مرتبط در طی سال 

 1145-01هاي 

 پوستر

11 11-

0/1/1101 

مين همايش  14

 آموزش پزشكی

 هرانت

مقايسه وضعيت موجود و مطلوب 

ارزشيابی بالينی دانشجويان 
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 مربوط به مقاالت در نشریات معتبر داخلي به زبان فارسي  1جدول شماره 

بررسي آگاهي و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسببت ببه   عنوان مقالهه :   .1

 آموزش الكترونيكي

 111تا  134 :(4)13مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی / زمستان  عنوان ، شماره وايندكس مجله :

   EBSCO-CINAHL، EMRO ،ISCايندكس: 

،  بي بهي لهيح حسهيني   رباب لطيف نژاد رودسري*، حميده جعفري ، اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت : 

 اكرم اسفالنی

 1140 سال انتشار مجله :

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايهه شههده  گههزارش مههوارد نههادر  مقالههه تحقيقهی نههوم مقالههه : 

 سايرموارد سردبير

  کاهش درد زایمان با ماساژ یخ :عنوان مقاله  .2

پژوهشی مبناي كميته تحقيقهات دانشهجويی دانشهگاه  -مجله فصلنامه علمی عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 4-1 -علوم پزشكی مشهد

 ايندكس:  

 پروين ساالري،  بي بي ليح حسيني اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

  1144سال انتشار مجله :

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايههه شههده  گههزارش مههوارد نههادر  ه تحقيقههی مقالههنههوم مقالههه: 

 سايرمواردسردبير

 

بباليني   يبررسي ميزان رضایتمندي دانشجویان مامبایي از روش ارزشبياب   عنوان مقاله : .3

 1140کتابچه ثبت مهارتهاي کارورزي در دانشكده پرستاري و مامایي مشهد در سال 

 11(4)؛ 1103مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی / اسفند  دكس مجله:عنوان ، شماره و اين

 CINAHL-EBSCO، EMRO ، ISCايندكس: 

، فرزانهه جعفرنهژاد، سيدرضها (نويسهنده مسهئول) بي بي ليح حسهيني  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 پور، حسين كريمی مونقی مظلوم، محسن فروغی

 1103 سال انتشار مجله :

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايههه شهده  گههزارش مهوارد نههادر  مقالهه تحقيقههی  لههه :نههوم مقا

 سايرمواردسردبير

 (ي)گزارش مورد لوسليمننگوم جادیدر ا کيفول دينقش اس عنوان مقاله : .4
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فصلنامه علمی، پژوهشی كميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشهكی و  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 درمانی سبزوار -مات بهداشتیخد

 ايندكس:  

 بي بي ليح حسيني ،: مينا قلعه نويیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

    1101سال انتشار مجله: 

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايههه شهده  گههزارش مهوارد نههادر  مقالهه تحقيقههی  نههوم مقالههه :

 سايرمواردسردبير

نبوزادان   يتنفسب  سترسیانواع سورفكتانت در درمان د ينيبال اثرات سهیمقا عنوان مقاله : .5

-40 ينوزادن شهرستان سبزوار در سبالها  ژهیو يشده در بخش مراقبت ها ينارس بستر

1144 

، 13، دوره 1101نامهه  ژهيهسهبزوار )اسهرار( در و یمجله دانشگاه علوم پزشك عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 5شماره 

   ISC: ايندكس

 نفهرد، محمدحسه يیفهاب، عصهمت یالهداغ ترايژاد، من انيهاشم : نسريننويسندگان به ترتيب اولويتاسامي 

 يني )نويسنده مسئول(حس حيل يب يب، نیرخشا

    1101سال انتشار مجله: 

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايههه شهده  گههزارش مهوارد نههادر  مقالهه تحقيقههی  نههوم مقالههه :

 سايرمواردسردبير

  : گزارش یک مورد نادرينيب يمادرزاد ليعدم تشك وان مقاله :عن .6

، 13، دوره 1101نامهه  ژهيهسهبزوار )اسهرار( در و یمجله دانشگاه علوم پزشك عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 5شماره 

   ISC: ايندكس

 ئول(يني )نويسنده مسحس حيل يب يبژاد، ن انيهاشم : نسريناسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

    1101سال انتشار مجله: 

نامههه بههه  متاآنههاليز  مههروري نمايههه شهده  گههزارش مهوارد نههادر  مقالهه تحقيقههی  نههوم مقالههه :

 سايرمواردسردبير

 مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بين المللي و داخلي به )زبان خارجي(  1جدول شماره 
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 اتترجمه و تأليفخ( 

 . 1143در مجله غذا و دارو در سال  "ميكال ها، پيام آور سالمتفيتوك"انتشار مطلب  .1

به سرپرستی آقاي دكتر حسن   "چگونه از كودك سالمم مراقبت نمايم"با عنوان  منتشر شده كتابتاليف  .1

 بسكابادي، فوق تخصص نوزادان نارس توسط دانشگاه علوم پزشكی بجنورد.

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 مربوط به شرکت در کارگاههاي دانش افزایي و توانمند سازي - 4جدول شماره 

مدت  تاریخ نام دوره ردیف

بر 

حسب 

 ساعت

محل 

 تا از دوره

دانشگاه  1  15/11/44 مقدماتی Medlineكارگاه آموزشی جستجوي  1

علوم 

پزشكی 

 مشهد
دانشگاه  Ebsco 5/13/40  1كارگاه هاي آموزشی جستجوي  1

علوم 
پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  Nursing consult 5/13/40  1كارگاه آموزشی جستجوي  1

علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  Emerald 11/11/40  1كارگاه آموزشی جستجوي  4

علوم 
پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  EBM 11/11/40  1كارگاه آموزشی  5
علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  Ovid 11/11/40  1كارگاه آموزشی جستجوي  3

علوم 
شكی پز
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 مشهد

 10/1/40 "روش هاي نوين ارزيابی دستياران"كارگاه آموزشی  1

 

10/1/40 

 

دانشگاه  5

علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  End note 15/11/44  4كارگاه آموزشی رفرنس نويسی  4

علوم 
پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  End note 11/1/03  1كارگاه آموزشی رفرنس نويسی  0

علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  X3  End note 1/3/40  4گاه آموزشی رفرنس نويسی كار 13

علوم 
پزشكی 

 مشهد

آشنايی با مفاهيم مراقبتهاي مبتنی "كارگاه آموزشی  11

 "بر شواهد و شيوه آموزش آن

دانشگاه  5  0/5/40

علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  5 11/1/40 11/1/40 "تحقيقات كيفی و توسعه تئوري"كارگاه  11

علوم 
كی پزش

 مشهد

كنفرانس غربالگري مبتنی بر شواهد "كارگاه آموزشی  11
 "در نيمه اول بارداري

دانشگاه  4 10/1/40 10/1/40
علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  3 10/11/40 10/11/40 "احياي نوزاد"كارگاه  14

علوم 
پزشكی 

 مشهد

 "متا آناليز كاربردي پيشرفته"كارگاه  15

 

ه دانشگا 5 11/4/03 11/4/03
علوم 

پزشكی 

 مشهد



 

، دادکشنه زپشکی                       سبزوار م زپشکی  علو  دااگشنه 

 

14 
 

 "Cochrane systematic review"كارگاه  13

  

25-May-
2011 

دانشگاه  5 

علوم 
پزشكی 

 مشهد

مراقبت مبتنی بر شواهد با تاكيد بر "كارگاه آموزشی  11
 "مفاهيم آماري

دانشگاه  4  
علوم 

پزشكی 

 مشهد

14 Adolescent reproductive health: using 
research for improving services 

26-May-
2011 

دانشگاه  1 

علوم 

پزشكی 
 مشهد

كنفرانس علمی يک روزه تازه هاي "كارگاه آموزشی  10
 "ناباروري

دانشگاه  4 1/1/03 1/1/03
علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  Academic English 10/11/03 10/11/03 4كارگاه آموزشی  13

علوم 

پزشكی 
 مشهد

11 CPR 1/4/01 1/4/01 11 نشگاه دا
علوم 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  4  14/3/01 كارگاه تكنيک هاي اداره ديستوشی شانه 11

علوم 

پزشكی 
 مشهد

دانشگاه  13 11/11/01 11/11/01 طراحی پرسشنامه و ارزيابی پايايی و روايی 11
علوم 

پزشکی 

 سبزوار
دانشگاه  4 13/1/03 13/1/03 كارگاه طراحی وبالگ 14

علوم 
پزشكی 

 مشهد

 4 11/1/40 11/1/40 "طراحی پوستر"كارگاه آموزشی  15
 

دانشگاه 

علوم 



 

، دادکشنه زپشکی                       سبزوار م زپشکی  علو  دااگشنه 

 

10 
 

پزشكی 

 مشهد

دانشگاه  3 5/5/01 5/5/01 "مفاهيم، آموزش و ارزيابی استدالل بالينی"كارگاه  13

علوم 

پزشكی 
 سبزوار

 تهران 3 11/1/01 11/1/01 كارگاه هاي چهاردهمين همايش آموزش پزشكی 11
دانشگاه  4 03 03 "حيت بالينیارزيابی صال"كارگاه  14

علوم 
پزشكی 

 سبزوار

دانشگاه  11 11/13/04 11/13/04 كارگاه كليات آمار زيستی 10
علوم 

پزشكی 

 سبزوار

دانشگاه  13 11/1/04 13/1/04 كارگاه جستجوي منابع الكترونيک 13

علوم 
پزشكی 

 سبزوار

دانشگاه  4 1/1/05 1/1/05 كارگاه مقاله نويسی 11
علوم 

ی پزشك

 سبزوار

دانشگاه  4   مقدماتی SPSSكارگاه  11

علوم 

پزشكی 
 مشهد

دانشگاه  4   "مشاوره و راهنمايی پايان نامه"كارگاه  11
علوم 

پزشكی 

 سبزوار
 سبزوار 3  14/4/01 كارگاه ضيافت انديشه 14
كارگاه دانش افزايی اساتيد با موضوع معرفت شناسی  15

 دينی

 سبزوار 11  0/5/01

گاه دانش افزايی اساتيد با موضوع انديشه سياسی كار 13
 در اسالم

 سبزوار 11  

 سبزوار 13  كارگاه دانش افزايی اساتيد با موضوع انديشه سياسی  11
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 در اسالم
باغرود  13 11/1/01 11/1/01 طرح ضيافت انديشه اساتيد  14

 نيشابور

 سبزوار 11  14/4/01 تاريخ تمدن اسالمی يک 10

 سبزوار 11  14/4/01 حرفه اي يکاخالق  43
 سبزوار 1 10/1/01 10/1/01 ارتقاء سالمت اداري )بصيرت افزايی( 41
 سبزوار 4  14/4/01 كارگاه دانش افزايی اساتيد با موضوع حجاب و عفاف 41
 سبزوار 8   كارگاه كابرد الگوهاي نوين تدريس در علوم پزشكی 41
اوين پژوهشی دانشگاه كارگاه آموزشی تعيين اولويت عن 44

 علوم پزشكی سبزوار

 سبزوار 11 4/11/04 4/11/04

طرح ضيافت انديشه اساتيد با موضوع اصول تعليم و  45
 1تربيت 

 سبزوار 14  

 سبزوار 1   جلسه هم انديشی اساتيد 43
 سبزوار 3 13/0/05 13/0/05 كارگاه مدل هاي كسب و كار 41
 سبزوار 13 11/0/03 13/0/03 كارگاه روش هاي آموزشی موثر 44
 مشهد 4 14/1/03 14/1/03 كارگاه ارتباط بين فردي موثر در بالين 40
 سبزوار 3 13/13/01 13/13/01 و دانشجويان هزاره سوم "حرفه اي گرايی"كارگاه  53
 سبزوار 3   طرح دوره -كارگاه طرح درس 51

 سبزوار 3   طرح دوره مجازي -كارگاه طرح درس 51

 سبزوار 1 11/11/03 11/11/03 كارگاه آموزشی آموزش پاسخگو 51
 سبزوار Camtasia 13/13/05 13/13/05 4كارگاه نرم افزار  54
 سبزوار 4 14/0/05 14/0/05 كارگاه آموزش مجازي 55
دانش افزايی استادان با موضوع تعامل استاد و "كارگاه  53

 "دانشجو

 سبزوار 4 15/11/01 15/11/01

 سبزوار 4 11/11/01 11/11/01 كارگاه "نايی با آيين نامه هاي اعضاي هيات علمیآش" 51
 "آشنايي با آيين نامه هاي اعضاي هيات علمي" 54

 كارگاه

 سبزوار 4 13/1/05 13/1/05

 سبزوار 3  13/3/01 ديدگاه طب سنتی در آموزش علوم پزشكی 50
ش علوم كارگاه ديدگاه فرايند و مديريت فرايند در آموز 33

 پزشكی

 سبزوار 3  13/1/04

آرايه آموزشی در وبينار )كالس " كارگاه آموزشی  31

 Adobe connect (مجازي

 سبزوار 1  11/3/03

آموزش نحوه كار با سيستم مديريت "كارگاه آموزشی   31

 LMSيادگيري الكترونيک 

 سبزوار 1  11/3/03

محتواي آشنايی با نرم افزار توليد "كارگاه آموزشی   31

 Articulate storylineالكترونيک 

 سبزوار 0  13/3/03
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 سبزوار medical Journalism 14/0/03  1كنفرانس  34
 سبزوار Virginity testing 10/11/03  11كارگاه  35
 سبزوار 15  4/01 طرح ضيافت انديشه اساتيد 33
 دارالقرآن 13  11/03 قرآن مجيد روانخوانی -دوره روخوانی اخذ گواهی اتمام 31
 دارالقرآن 13  3/01 اخذ گواهی اتمام دوره تجويد قرآن مجيد 34
لغايت  10 طرح ضيافت انديشه اساتيد 30

 04تير  11

 سبزوار 13 

دي ماه  14 كارگاه جستجوي پيشرفته 13
04 

 سبزوار 4 

كارگاه چگونه مقاالت خود را در مجالت بين المللی  11

 چاپ كنيم

 سبزوار 4  04بهمن  5

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

- 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 44 سال ماماي نمونه آموزشي. 1 

 49 سال ماماي نمونه آموزشي. 2

 1140آذر  13-11 گرگانپرستار، ماما، پژوهش  يهمايش سراسردر بخش پوستر  رتبه اول مقاله برگزيده .3

 

 

 تخصصيمهارت ها تخصصي و غير ( ز

 زبان انگليسي:

سلط به و م 1143كانون زبان ايران در سال از   advancedاخذ مدرك زبان انگليسی در آخرين سطح  .1

 ترجمه متون و مقاالت.

 رايانه:

 (:1و  1)  ICDLمهارت  1اخذ مدرك  .1

 مفاهيم پايه و فن آوري (1

1) windows  )استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ها( 

 (wordواژه پرداز ) (1

 (Power pointارايه مطالب ) (4
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 (Internetاطالعات و ارتباطات ) (5

 (Excelصفحات گسترده ) (3

 .1144(، از جهاد دانشگاهی مشهد در سال Accessبانک هاي اطالعاتی ) (1

 


