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 59. پرستار برگزیده کشوری 2

 50پژوهشگر برتر سال . 0

 2831جراحی( -. کسب رتبه اول کارشناسی ارشد پرستاری )گرایش داخلی8

 

 : آموزشی و اجراییسوابق  -3

  موسسه يپ علوم اعصاب در فلوشدورهNIPS 2835سال  ژاپن 

  2852تا 2833دانشگاه آزاد ابهرمربی 

 تا کنون 2852دانشگاه ع. پ. تربت حيدریه از سال  هيئت علمی عضو 

  2851تا  2852دانشگاه ع. پ. تربت حيدریه از رئيس کتابخانه مرکزی 

  2852توسعه آموزش عضو کميته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و 

  2852عضو شورای پژوهشی کميته تحقيقات دانشجویی 

  2852استاد مشاور گروههای پرستاری و اتاق عمل 

  2850مسئول محور طب سنتی و گياهان دارویی جشنواره نوآوری و شكوفایی پزشكی و سالمت 

  2858عضو شورای فناوری از  

 2851یش آما 5منطقه  -ینيعضو کارگروه توسعه دانش طب تسك 

  2851آمایش  5منطقه  -علوم اعصابعضو کارگروه توسعه 

  تا 2859دانشگاه ع. پ. تربت حيدریه رئيس اداره پرستاری 

  2859معاون کميته پژوهش معاونت درمان دانشگاه ع. پ. تربت حيدریه 

  2859دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه  05عضو کميسيون ماده 

  2859دانشگاه عضو کارگروه مراقبت در منزل 

  2859عضو کميته کنترل عفونت بيمارستانی دانشگاه 

  .مسئول حيطه استدالل بالينی چهارمين، پنجمين، ششمين، هفتمين و هشتمين المپياد علمی دانشجویان علوم پزشكی دانشگاه ع

 پ. تربت حيدریه

  2859عضو شورای پژوهش دانشگاه 

 2859آموزشی در سطح دانشكده ها و معاونت آموزشی  موجود امكانات و نياز مورد آموزشی تجهيزات تخصصی عضو کارگروه  

  2859عضو کارگروه خبرگان علمی معاونت آموزشی 

  2859عضو کميته دانشگاهی ارتقا سالمت مادر و نوزاد 

 2851ی درمان -یموزشموسسه ای و مراکز  بسته اعتباربخشی مسئول کارگروه 

 2851ی قلب و اورژانس بيمارستان مسئول برنامه ریزی آموزشی در بخش ها 

 2851فرهنگی دانشگاه  -معاون دانشجویی 

  2851عضو کميته دانشگاهی بيماری های قلبی و عروقی 

  2851عضو ستاد اجرایی طرح تحول نظام سالمت 

  2851عضو کميته هماهنگی مداخله در رفتارهای خود آسيب رسان 

  2851رئيس کميته اجرایی انتخابات شورای صنفی 

 2851بير شورای فرهنگی د 

 داوری مجله دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه 

 داوری مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 



 

 :تدریسسوابق  -4
 

 عملی تئوری

 کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی 3جراحی -پرستاری داخلی

 1کارآموزی پرستاری داخلی  پرستاری بهداشت روان

 کارآموزی در عرصه پرستاری بحران بررسی وضعیت سالمت

 جراحی -کارآموزی داخلی تشریح آناتومی

 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری    1جراحی  -پرستاری داخلی

 کارآموزی پرستاری کودکان اصول مهارت های پرستاری

 کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان 2پرستاری کودکان 

 کارآموزی اتاق عمل سیاراصول و فنون عملکرد 

  آشنایی با وسایل و تجهیزات

  1پرستاری کودکان 

  اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

  فرآیند اصول آموزش به مددجو

  اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

  جا بجایی و حمل بیمار 

  1تروما 

  2یو جراح یداخل یها یماریب یپرستار

  4یو جراح یداخل یها یماریب یپرستار

  فوریت پزشکی در شرایط خاص

  فناوری اطالعات در پرستاری

  فرآیند آموزش به بیمار

  1بهداشت مادر و نوزاد

  تکنولوژی جراحی

  روش احیاء قلبی

  پرستاری اصول و فنون

 



  مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل

  مفاهیم پرستاری
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 :نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی مقاالت در

 

  کاهش رفتارهای دردی آزمون فرمالين با تزریق مرفين به داخل هسته پاراژیگانتوسلوالریس موش صحرایی

 .81-80(:0)1مجله دانش و تندرستی  عنوان مجله و شماره مجله : 

 ارمی الهه , صوفی آبادی محمد , اسماعيلی محمدحسين , حقدوست یزدی هاشم , اژدری زرمهری حسن اسامی نویسندگان: 

  ;2855تابستان سال انتشار مجله : 

 1.8امتياز :                 8نمایه نوع                                                                                                                                                                                               

 تاثير سنگ شكنی برون اندامی بر تغييرات نوار قلبی در بيماران مبتال به سنگ کليه 

 .01-02((:99سل )مسل 2)21فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی سبزوار )اسرار(   عنوان مجله و شماره مجله :     

 ارمی الهه , فقيه سعيد , فيض زاده بهزاد , اسماعيلی حبيب اله , اژدری زرمهری حسن اسامی نویسندگان: 

 ;2835سال انتشار مجله : بهار 

 

 ارتباط فشارخون متوسط شریانی و ضربان قلب با سنگ شكنی برون اندامی در بيماران با سنگ کليه 

 .19-12((:11)پياپی  8)21مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوین   له :عنوان مجله و شماره مج     

 ارمی الهه , فقيه سعيد , فيض زاده بهزاد , اسماعيلی حبيب اله , اژدری زرمهری حسن اسامی نویسندگان: 

 ;2852سال انتشار مجله : پایيز 

 

 اثرات مختلف استرس حاد و مزمن ناشی از بی حرکتی روی آزمون فرمالين در موش صحرایی نر 

 .150-852((:19)پی در پی  1)22مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان   عنوان مجله و شماره مجله :     

 قيه اله , صوفی آبادی محمد , ارمی الهه , حيدری اورنجقی نيما , قاسمی الميرا , مهدی پور حبيب اله , صالحی ب اسامی نویسندگان: 

 اژدری زرمهری حسن

 ;2852سال انتشار مجله : مهر و آبان 

 

 اورکسين بر محروميت غذایی حاد در آزمون فرمالين  2اثر آنتاگونيست گيرنده 

 . 81-01((:11)پی در پی  2)21عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوین       

 قاسمی الميرا , صالحی بقيه اله , نخست حدیثه , صوفی آبادی محمد , ارمی الهه , اژدری زرمهری حسن اسامی نویسندگان:

 ;2850سال انتشار مجله : بهار 

 

 بر تشنج های ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری  Tanacetum sonboliiالكلی گياه بررسی اثر عصاره هيدرو

 فصلنامه گياهان داروییعنوان مجله و شماره مجله :      



 فيروزه نادری، محمد محمدزاده، حسن اژدری زرمهری، الهه ارمی، علی سنبلی، محمد صوفی اسامی نویسندگان:

 2852، پایيز 11شماره  سال یازدهم،سال انتشار مجله : 

 

 دهد یم شینر افزا ییرا در موش صحرا نياز آزمون فرمال یناش یدرد یرفتارها یبياسترس مزمن نا همگن ترت

 Physiol Pharmacol 2013, 16(4): 371-379عنوان مجله و شماره مجله : فيزیولوژی و فارماکولوژی       

 الهه ارمی، الميرا قاسمی، محمود اله دادی سلمانی، حسن اژدری زرمهری اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 موش صحراییميانی بصل النخاع روی بی دردی ناشی از استرس شنا درآزمون فرمالين در  -اثر غير فعال کردن موقتی بخش روسترال شكمی

 Physiol Pharmacol 2013, 17(1): 116-124عنوان مجله و شماره مجله : فيزیولوژی و فارماکولوژی       

 ، حسن اژدری زرمهریندا سليمانی، الهه ارمی، مهدی عباس نژاد، علی شمسی زاده اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

    صحرایی موش در داغ یصفحه فرمالين آزمون از ناشی درد روی بر جانبی سلوالریس پاراژیگانتو یهسته داخل به ليدوکایين تزریق اثر بررسی

 ( 2850-0)  - 39, شماره 02دوره  عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان      

   جمعه امام مهدی محمد دکتر ، ارمی الهه ، پوزش سينا ، رحمنی ابوالفضل ، زرمهری اژدری حسن دکتر اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 یاز پنتيلن تترازول در موش سور یتشنج ناش یبر رو Salvia sahendicaگياه  یاثر عصاره هيدروالكل یبررس

 ( 2850(، تابستان 13 یاپي) )پ - 1, شماره 21سمنان جلد  یدانشگاه علوم پزشك یپژوهش یفصلنامه علمعنوان مجله و شماره مجله : :      

 محمد محمدزاده ،یالهه ارم ،ی، فيروزه نادر یزرمهر یاژدر حسن اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 نيالقاء شده با فرمال یدرد یبر رفتارها ییغذا تيدرون زاد در محروم کیدرژيوئياوپ ستميدخالت س یبررس

 2850، تير و خرداد 8، شماره 05دوره ی کرمان، دانشگاه علوم پزشك یپژوهش یفصلنامه علمعنوان مجله و شماره مجله :      

 ، حسن اژدری زرمهریینيسادات حس قهی، صدی، الهه ارمیمحمدرضا ساروخان اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 یموش سور یتترازول بر رو لنيپنت قیاز تزر یتشنج ناش یگلپر رو اهيبرگ گ یدروالكلياثر عصاره ه یبررس

 Volume 21, Number 86 (5-2013) ی زنجاندانشگاه علوم پزشك یپژوهش یفصلنامه علمعنوان مجله و شماره مجله :      

 یمحمد یعل نيامي، بنالهه ارمی، ، حسن اژدری زرمهرییديسع فاطمه اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 ییدرد در آزمون فرمالين در موش صحرا یبر رفتارها ییغذا تيمحروم ريدر تاث یو نژاد یهای جنستفاوت

  2850 بهار - 2, شماره 05دوره مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،  عنوان مجله و شماره مجله :     

 یبينعمت اله غ، ی، حسن اژدری زرمهری*، محمد صوفی آبادی، الهه ارمیاله صالح هيبق اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : 

 

 از آزمون فرمالين در فرزندان بالغ موش صحرایی اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتيبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی

http://www.phypha.ir/ppj/browse.php?mag_id=52&slc_lang=en&sid=1
http://www.phypha.ir/ppj/browse.php?mag_id=53&slc_lang=en&sid=1


 2850: هفته دوم آذر ماه 091، شماره 82دوره ،  عنوان مجله و شماره مجله : مجله دانشكده پزشكی اصفهان     

 الهه ارمی, حسن اژدری زرمهری فرزاد رجایی, اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله : آذر 

 

 یبرون اندام یتحت درمان با سنگ شكن هيبا سنگ کل مارانيدر ب یبطن یكارديتاک

 2850سال  0شماره  نشریه راشدعنوان ، شماره و ایندکس مجله: 

 اسامی نویسندگان: ارمی، موهبتی، اژدری زرمهری

 نوع مقاله : گزارش موارد نادر      2850سال انتشار مجله :

 

 نيدر آزمون فرمال 0فاز  یانیفاز و قسمت پا نتریاثرات استرس مزمن شنا با تعداد جلسات مختلف بر مرحله ا

 2858بهار  2شماره  5، دوره مجله دانش و تندرستیعنوان ، شماره و ایندکس مجله: 

 یقاسم راي، الم یدريح ماين ،پوزش،، الهه ارمی،،حسن اژدری زرمهری نايس اسامی نویسندگان:

     2858سال انتشار مجله : بهار 

 حاصل از استرس حاد در آزمون فرمالين یدرد یدر القاء ب 2 نياورکس رندهيارزیابی نقش گ

 55( پایيز 8)29شماره و ایندکس مجله: 

 یزدی-، هاشم حق دوست یلياسماع ني، محمد حسیقاسم راي، المیاورنجق یدريح مايصوفی آبادی، ن محمد اسامی نویسندگان:

 ، حسن اژدری زرمهریی، الهه ارم

 سال انتشار مجله : فيزیواوژی و فارماکولوژی

                                  

 ميانی پياز مغزشكمی-درد در بخش سری یلیتعد سميمكان

 ، حسن اژدری زرمهرییخادم نيحس دي، سیمحمد زاده، الهه ارم محمد اسامی نویسندگان:

 2850سال انتشار مجله :زمستان 

 

 نگرش دانشجویان درباره تقلب امتحانی و راهكارهای مقابله با آن

  2851تير -خرداد  - 0، شماره 3دوره  نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشكی عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

 خيزران ميری ،الهه ارمی ،زهره زندی ، مجيد حسن زاده ،مهناز بهرامی اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت:

 

 

 نوزاد نارس یاضطراب مادران دارا يزانبر م یدوران نوزاد یمراقبت یآموزشها

 58تابستان  -عنوان ، شماره و ایندکس مجله: علوم پزشكی تربت حيدریه

  اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت:

 زهره زندی ،الهه ارمی ،  ، محمد رضا ميش مست همجيد حسن زاد ،رصدیقه عباسپو، عباس قدرتی تربتی  

 

 

 آموزشی شهر تربت حيدریه ارتباط با پرستاری مبتنی بر شواهد در بيمارستان آگاهی و نگرش پرستاران در

 54-46 ، صفحه2859، زمستان 1، شماره 02دوره عنوان ، شماره و ایندکس مجله: مجله بيهق دانشگاه علوم پزشكی سبزوار 

  اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت:

 مرضيه دولتشاهی ؛محمدرضا عسگری ؛ مهناز بهرامی ؛الهه ارمی 

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/issue/view/206
https://edcbmj.ir/browse.php?a_id=766&sid=1&slc_lang=fa&html=1
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://edcbmj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/issue_103_111_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+46-54.html
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12972&_au=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87++%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12972&_au=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87++%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12552&_au=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12552&_au=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12973&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12973&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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http://beyhagh.medsab.ac.ir/?_action=article&au=12974&_au=%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C


 

 نر صحرایی در موشهای آب و غذا برمصرف مرفين اثر در اورکسينرژیک سيستم نقش بررسی

 58بهار  -8، شماره 29جلد -عنوان ، شماره و ایندکس مجله: کومش

 محمد صوفی آبادی، صمد ناظمی، الهه ارمی، حسن اژدری زرمهری اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت:

 

 وریمر مطالعه یک: انیردر ا ربيماو  رپرستا طتباار اریبرقر یچالشها

 2853 ربها رم،چها رهشما رم،چهادوره  ،پزشكیاپيرو  مامایی ری،پرستا فصلنامه  عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

 میار لهه، اتقدسی محسنآزاد،  یمظهر فرشته اسامی نویسندگان به ترتيب اولویت:

 نتو اوا کروا دیكراز رو دهستفاا با ممفهو تحليل مطالعه یک: ریپرستادر  خالقیا صالحيت

 2853 پایيز. 8 رهشما. 1دوره  یهرحيد تربت پزشكی معلو هنشگادا مجله  عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

 یانتید رمنصو،  یباقر جحا یباد محسن، میار لهها نویسندگان به ترتيب اولویت:اسامی 

 :مقاالت در نشریات معتبر بین المللی و داخلی به )زبان خارجی(

Intra-periaqueductal gray matter microinjection of orexin-A decreases formalin-induced nociceptive 

behaviors in adult male rats.  

Journal , Vol, No: J Pain 12:280-287. 
Authors: Azhdari-Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y, Erami E, Khakpay R, Azizi H, Rohampour 

K  Year of Publication: (2011) 

 

Intra-paragigantocellularis lateralis injection of orexin-A has an antinociceptive effect on hot plate and 

formalin tests in rat. doi:  

Journal , Vol, No: Brain Res 1478:16-23. 
Authors: Erami E, Azhdari-Zarmehri H, Ghasemi-Dashkhasan E, Esmaeili MH, Semnanian S 

Year of Publication: (2012) 
  

Blockade of orexin receptor 1 attenuates the development of morphine tolerance and physical 

dependence in rats.  

Journal , Vol, No: Pharmacol Biochem Behav 103:212-219. 
Authors: Erami E, Azhdari-Zarmehri H, Rahmani A, Ghasemi-Dashkhasan E, Semnanian S, 

Haghparast A 

Year of Publication: (2012) 
 

Antagonism of orexin-1 receptors attenuates swim- and restraint stress-induced antinociceptive 

behaviors in formalin test.  

Journal , Vol, No: Pharmacol Biochem Behav 103:299 

Authors: Heidari-Oranjaghi N, Azhdari-Zarmehri H, Erami E, Haghparast A 

Year of Publication: (2012) 
 

Effect of Food Deprivation on Formalin-Induced Nociceptive Behaviors and Beta-Endorphin and Sex 

Hormones Concentration in Rats 

Authors: Mohammad-Reza Sarookhani,  Elmira Ghasemi-Dashkhasan,  Nima Heidari-Oranjaghi,  

Hassan Azhdari-Zarmehri *,  Elaheh Erami ,  Sedighe-Sadat Hosseini  

Journal , Vol, No:  Iranian Biomedical Journal, Volume 18, Number 2 (2014) 

   
 

A Rat Muscle Pain Model Based on Intramuscular Formalin Injection 

Authors:  Elaheh Erami , Hassan Azhdari-Zarmehri 

Journal , Vol, No: Caspian.J.Neurol.Sci 2016, 2(5): 22-28 



Year of Publication: 2016 

Characterization-of-nociceptive-behaviors-induced-by-formalin-in-the-glabrous-and-hairy-skin-of-

rats 

Authors Erami E, Azhdari-Zarmehri H, Imoto K, Furue H. 

Journal , Vol, No: Caspian.J.Neurol.Sci 2016, 2(5): 22-28 

 

Religion, Spirituality and Risk of Coronary Heart Disease: A Matched Case–Control Study and Meta-

Analysis 

Authors Rohoullah Hemmati, Zeinab Bidel , Milad Nazarzadeh, Maryam Valadi , Somayeh Berenji 

,Elahe Erami , Fatten Al Zaben, Harold G. Koenig, Ali Sanjari Moghaddam , Farshad Teymoori , 

Siamak Sabour ,Saeed Reza Ghanbarizadeh , Tahereh Seghatoleslam 

Journal , Vol, No: Journal of Religion and Health , 22 october 2018 

 

 های علمی:ها و کنفرانسدر همایش شرکت

 

 اسامی همكاران به ترتيب )شامل نام متقاضی( محل برگزاری موضوع بحث مجمع تاریخ

 3تا 1

شهریور 

31 

هجدهمين کنگره فيزیولوژی و 

 دانشگاه علوم پزشكی مشهد  فارماکولوژی ایران  

Erami E, Faghih S, Esmaily H, 

Mohabati H, Faiz-zadeh B, 

Azhdari Zarmehri H:      

 00-05از 

شهریور 

2850 

 دانشگاه علوم پزشكی ایران هفتمين کنگره دانش اعتياد، 

Elaheh Erami 1*, Hassan Azhdari 

Zarmehri2, Abbas Haghparast 

تا  20از 

اسفند  21

2858 

چهارمين همایش راهكارهای ارتقاء 

 کيفيت خدمات پرستاری و مامایی
 یزددانشگاه علوم پزشكی 

 الهه ارمی، محمد رضا عسكری، حسن امانی

تا  01از 

ابان  01

2851 

دومين کنگره ملی مراقبت از بيماری 

 های مزمن: دیابت
 دانشگاه علوم پزشكی اهواز

الهه ارمی، سيد محمد اسحاق زاده نامقی، رضا 

 کاهی

تا  01از 

بهمن  05

2851 

دومين کنگره بين المللی و بيست و 

ولوژی سومين کنگره فيزی

 فارماکولوژی

 دانشگاه علوم پزشكی زاهدان

 الهه ارمی

اسفند  9

2859 
 دانشگاه علوم پزشكی مشهد کنگره شهدای دانشجوی استان

 الهه ارمی

هجدهمين کنگره فيزیولوژی و  2831

 فارماکولوژی

 الهه ارمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

نوزدهمين کنگره فيزیولوژی و  2833

 فارماکولوژی

 الهه ارمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

همایش منطقه ای مهارت های  2833

 بالينی پرستاری

 الهه ارمی دانشگاه آزاد ابهر 

سيزدهمين کنگره بين المللی  2835

 اورولوژی

 الهه ارمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erami%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azhdari-Zarmehri%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furue%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446948


 فرنوش رشوند الهه ارمی، دانشگاه علوم پزشكی تهران دومين کنگره بين المللی سردرد 2835

چهارمين همایش راهكارهای ارتقاء  2858

 کيفيت پرستاری و مامایی

 الهه ارمی دانشگاه علوم پزشكی بيرجند

 الهه ارمی دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه همایش باروری و سالمت 2851

 

 پژوهشی/فرهنگی/ شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 محل برگزاری سال برگزاری نام کارگاه یا دوره آموزشی

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2850 کارگاه یادگيری مبتنی بر حل مسئله

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2850 دوره آموزشی تربيت مربی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك Refrence Manager  2850کارگاه آشنایی با 

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2850 2آمار زیستی و روش های تجزیه و تحليل داده ها کارگاه 

 رانیا

 تهران Skills  clinical Key -Nursing 2858سمينار آموزشی  

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك Scopus 2858کارگاه آشنایی با منابع الكتریكی 

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2858 کارگاه روش ها و فنون تدریس

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2858 کارگاه ارزیابی درونی گروههای آموزشی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2858 کارگاه آشنایی با سامانه آموزش مجازی

 رانیا

اههای دانشگکارگاه آموزشی تخصصی فرایند تامين منابع الكترونيک 

 علوم پزشكی کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  2858

 یپزشك

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  2858 کارگاه آموزشی مدیریت تخصصی منابع کتابخانه ای

 یپزشك

 هیدريتربت ح یدانشگاه علوم پزشك 2858 کارگاه آموزشی کاربرد تحقيقات کيفی در علوم پزشكی

 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه 51 ها و فنون تدریسکارگاه آموزشی روش 

 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه 51 کارگاه آموزشی یادگيری الكترونيک

 وزارت بهداشت clinical Key 2851کارگاه مجموعه منابع بالينی 

 تهران

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 59 کارگاه آموزشی آسيب شناسی روانی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 59 کارگاه آموزشی ارتباطات قاطعانه

 رانیا



تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2859 کارگاه فرایند نویسی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 کارگاه مرور ساختارمند و متاآناليز

 رانیا

تربت حيدریه،  یعلوم پزشك دانشگاه 2851 کارگاه مدیریت منابع اطالعاتی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 کارگاه آشنایی با برنامه ریزی آموزشی با تاکيد بر طرح دوره

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 2کارگاه روش شناسی انواع مطالعات کمی و مطالعات کيفی 

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 0مطالعات کمی و مطالعات کيفی کارگاه روش شناسی انواع 

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 کارگاه اخالق در پژوهش های زیست پزشكی

 رانیا

کارگاه مدیریت پروژه در نظام سالمت و نحوه تعيين اولویت های 

 پژوهشی

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 2851 کارگاه آمار مقدماتی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 51 کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 51 کارگاه آموزشی علم سنجی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 51 کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزشی

 رانیا

تربت حيدریه،  یدانشگاه علوم پزشك 51 کارگاه آموزشی چگونگی برگزاری کالس به شيوه وارونه

 رانیا

 کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای

 

05/58/2850 

 

 

 دانشگاه تربت حيدریه

 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 02/8/50 همایش بصيرت در انتخابات

 دانشگاه تربت حيدریه 0/0/2858 کارگاه سبک زندگی سالم

 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه 03/1/51 کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی سطح یک

 هحيدری دانشگاه علوم پزشكی تربت 25/1/2858 کارگاه اصول و مبانی پدافند غير عامل و پدافند زیستی

 دوره مجازی 59 مقدمات اخالق در پژوهش

 50 کار گاه طرح معرفت )فنون و روشهای ارتباط(

 

 

 دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدریه

 کارگاه اندیشه اساتيد 

 

 حيدریه دانشگاه تربت 2850



 کارگاه طرح بصيرت افزایی 

 

 دانشگاه علوم پزشكی مشهد 2858

 

 لوح تقدیر های دریافتی:

 سال صدور مقام صادر کننده موضوع لوح تقدیر ها

مسئول بسيج استان خراسان  مشارکت در زمينه هدایت و تشكيل کاروان های راهيان نور 

  رضوی

51 

 

 قدردانی به واسطه تالش در خدمت رسانی به جامعه

 

 

 

ریاست دانشگاه علوم پزشكی 

  تربت حيدریه

51 

 2151نقشه راه درمان قدردانی به واسطه تالش در تدوین 

 

 

مدیر کل دفتر مدیریت 

بيمارستانی و تعالی خدمات 

 بالينی 

51 

قدردانی به واسطه تالش در هماهنگی، برنامه ریزی و 

 برگزاری آیين تجليل از مقام پرستار

معاون درمان دانشگاه علوم 

  پزشكی تربت حيدریه

59 

 59 وزیر محترم بهداشت  59 پرستار برگزیده کشوری

قدر دانی به واسطه تالش در راستای محقق شدن اهداف 

 دومين جشنواره علمی فرهنگی کيميا
 معاون فرهنگی و دانشجویی 

59 

 50 معاون آموزشی و پژوهشی 50پژوهشگر برتر سال 

 


