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 مشخصات فردي
 ملیحه اسحاق زادهنام و نام خانوادگي: 

   حسین نام پدر:

  6096600960 شماره شناسنامه:

 63/60/06تاريخ تولد: 

 متاهل وضعیت ازدواج:

 m.eshaghzadeh93@gmail.comپست الکترونیک : 

 05152228024 تلفن محل کار :

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدريهآدرس محل کار : 

 مربيدانشگاهي : مرتبه 

 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل یلیرشته تحص مقطع

علوم پزشکي  پرستاری کارشناشی

 مشهد

99_88 

علوم پزشکي  روانپرستاری  کارشناسی ارشد

 مشهد

90_39 

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
 

 نوع یک  بر شدت پرخاشگری بیماران اختالل دوقطبی بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت حل مساله

 

 

 

 

 

 

 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري

 

 محل عکس 
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 کارآموزي تئوري

 بهداشت روان گروه بیهوشی

 بهداشت روان در اتاق عمل 

 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری 

 کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی گروه مامایی

  کارآموزی اصول و فنون مامایی

 کارآموزی اصول و فنون مامایی 

 کارآموزی اصول و فنون گروه تکنولوژی اتاق عمل  

 1کارآموزی بزرگساالن و سالمندان 

 2کارآموزی بزرگساالن و سالمندان 

 3کارآموزی بزرگساالن و سالمندان 

 کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

 1کارآموزی عرصه بزرگساالن سالمندان 

 2رصه بزرگساالن سالمندان کارآموزی ع

 3کارآموزی عرصه بزرگساالن سالمندان 

 کاراموزی عرصه مراقبت در منزل

 

 

 

 

 

 * فرآیندهاي آموزشي
  طراحی ،اجرا و ارزشیابی آموزش  "با عنوان کسب فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری

 1931در سال   "خشی بیمارستانهای اعتبارب هبالینی دانشجویان پرستاری براساس سنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سوابق اجرایيت
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 تاریخ پایان تاریخ شروع نام و آدرس محل خدمت سمت

مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

 محور

 

 ادامه دارد 7931 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 ادامه دارد 7931 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک دیاسات یتوانمند ساز تهیمسئول کم

 یپژوهش یتخصص تهیعضو کم

 مارستانیب

 ادامه دارد 7931 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک

دانشکده پرستاری و  EDOهمکاری با 

 مامایی

 ادامه دارد 7931 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 ادامه دارد  7931 دانگاه علوم پزشکی تربت حیدریه EDCهمکاری با مرکز 

 

 

 

 

 ( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایيت
 همدان نایابن س ینیبال یپزشک یپژوهش یداور  مجله علم

 1331داور رویداد استارتاپی سالمت در سال 

 1331در سال سالمت منتور رویداد استارتاپی 
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 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 محل اجرای طرح وضعیت طرح عنوان طرح

پرخاشگری ر آموزش گروهی مهارت حل مساله بر یبررسی تاث

 بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاتمه یافته 

و تعهد بر اضطراب مرگ  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

    شرفتهیمبتال به سرطان پ مارانیب

دانشگاه علوم پزشکی تربت  خاتمه یافته 

 حیدریه

یر تئوری اورالندو بر اضطراب و عالئم حیاتی بیماران بررسی تاث

 تحت آندوسکوپی و کولونوسکوپی

دانشگاه علوم پزشکی تربت  خاتمه یافته 

 حیدریه
بر اضطراب و عالئم  دازوالمیپروپوفول و م ریتاث سهیو مقا یبررس

 یو کولونوسکوپ یتحت آندوسکوپ مارانیب یاتیح

تربت دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه یافته

 حیدریه
بررسی تاثیر میانجی گرایانه خوداندیشی بر صالحیت بالینی 

 دانشجویان پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی تربت  در حال اجرا

 حیدریه
و تعهد همراه  یرشبر پذ یمبتن یدرمان گروه یاثربخش یبررس

در افراد مبتال به  یبر اضطراب اجتماع یکودرامسا یبا مولفه ها

         یاجتماع اختالل  اضطراب

 

دانشگاه علوم پزشکی تربت  خاتمه یافته

 حیدریه

و تعهد همراه  یرشبر پذ یمبتن یدرمان گروه یاثربخش یبررس

در افراد مبتال به اختالل   ییبر کمرو یکودرامسا یبا مولفه ها

         یاضطراب اجتماع

 

دانشگاه علوم پزشکی تربت  خاتمه یافته

 حیدریه

و تعهد همراه  یرشبر پذ یمبتن یدرمان گروه یاثربخش یبررس

در افراد  یمنف یها یابیبر  ترس از ارز یکودرامسا یبا مولفه ها

               یمبتال به اختالل  اضطراب اجتماع

دانشگاه علوم پزشکی تربت  خاتمه یافته

 حیدریه

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل بنفشه بر شدت تب بیماران 

 سکته مغزیمبتال به 

تربت  یدانشگاه علوم پزشک در حال اجرا 

 هیدریح

بررسی دوگانگی احساسات دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

 پزشکی تربت حیدریه نسبت به اهدا و پیوند عضو

تربت  یدانشگاه علوم پزشک در حال اجرا 

 هیدریح

اپیدمیولوژی بروز اختالالت روانی بعد از تشخیص سرطان در 

)ارائه شده به عنوان گرنت محقق جوان در موسسه ملی ایران 

 توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(

 قاتیتوسعه تحق یموسسه مل _

 رانیا یعلوم پزشک

 

 

 مقاالت )کنگره هاي خارجي و داخلي(
 

 سال برگزارینوع  برگزار کنندهعنوان مقاله )در همایش  عنوان رویداد
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 ارائه ها(

 نهمین کنگره ملی آموزش

بهداشت و ارتقا سالمت و دومین 

 همایش بین المللی سواد سالمت

 سالمت گروهی آموزش تأثیر

 مرگ اضطراب بر معنوی

 با سرطان مبتال به بیماران

 پایین  درآمد سطح

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

 
 

 پوستر
31 

ششمین کنگره ملی اخالق 

 پرستاری

 بالینی آموزش تاثیر بررسی

 اساسبر پرستاری دانشجویان

 بر اعتباربخشی های سنجه

 اخالقی  حساسیت

 دانشگاه علوم پزشکی بم

 

 

 

 پوستر

31 

دومین کنفرانس بین المللی 

روانشناسی، مشاوره، تعلیم و 

 تربیت

 گروهی آموزش تأثیر بررسی

 برشدت مسئله حل مهارت

 مبتال به بیماران پرخاشگری

 یک نوع دوقطبی اختالل

موسسه آموزش عالی 

 شاندیز

 

 

 

 یخنرانس

31 

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد 

 در پرستاری و مامایی

 گروهی درمان تاثیر بررسی

 تعهد و پذیرش بر مبتنی

 بر سایکودرام با همراه

 دانشجویان اجتماعی اضطراب

 اضطراب اختالل به مبتال

 اجتماعی

دانشکده پرستاری و 

 مامایی مشهد

 
 
 پوستر

39 

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد 

 پرستاری و مامایی در

 بر مبتنی درمان تاثیر بررسی

 اضطراب بر تعهد و پذیرش

 به مبتال بیماران مرگ

 سرطان 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی مشهد

 

 

 پوستر
39 

دومین کنفرانس بین المللی 

روانشناسی، مشاوره، تعلیم و 

 تربیت

 گروهی درمان تاثیر بررسی

 تعهد و پذیرش بر مبتنی

 های  مولفه با همراه

سایکودرام در بیماران با 

 اختالل تریکوتیلومانیا

 یموسسه آموزش عال

 زیشاند

 سخنرانی 

31 

 یها گزارش یکنگره مل نیسوم

  ینیبال یمورد

مورد نادر از  کیگزارش 

در  نیهوچک ریغ هیلنفوم اول

 قاعده زبان هیناح

و  یدانشگاه علوم پزشک

 یو درمان یخدمات بهداشت

 البرز

 پوستر

39 

 مین همایش سالمت معنویشش

سالمت  یآموزش گروه ریتاث

بر اضطراب مرگ  یمعنو

  مبتال به سرطان مارانیب

فرهنگستان علوم پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران

 پوستر

31 

 31 پوسترفرهنگستان علوم پزشکی  زانینقش دعا در م یبررسسالمت  ملی  شیهما نیششم
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پس از اعمال  مارانیب یبهبود یمعنو

 مارستانیدر  ب یجراح

 ینهم د یو درمان یآموزش

 هیدریتربت ح

 جمهوری اسالمی ایران

CONGRESS ON 
BIOMEDICINE 

The effects of 
silymarin on 
osteogenic 

differentiation of 
mesenchymal stem 
cells derived from 
bone marrow of 

Wistar rats 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 پوستر

39 

 
 

 

 رکت در کارگاه هاي تخصصيشچ(

 سازمان برگزار کننده نام کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایمنی بیمار

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک کیفیت خدمات پرستاری 

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک MOOCآشنایی با 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اخالق در پژوهش

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و نحوه ثبت و ایجاد آن آشنایی با شرکت های دانش بنیان 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آموزش درمانگاهی و سرپایی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نگارش و انتشار مقاالت علمی 

 هدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدری و آشنایی با جشنواره مطهری فرآیند نویسی در اموزش پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مقاله نویسی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک

 

 

 

 

 (مقاالت )مجالت خارجي و داخلي (ح

 نمایه  وضعیت مجله عنوان مقاله

A very rare case report of 

neuroendocrine tumor of the 

inguinal node 

ه دانشگاه علوم مجل

 پزشکی تربت حیدریه
 چاپ شده 

 علمی پژوهشی

Compare the Effectiveness of journal of Accept  



 
 تساری    اراری رپدادکشنه                       

 (EDOدفتر توسعه آموزش )                

 

1 

 

Group-Based Combination of 

Acceptance and 

Commitment Therapy and Habit 

Reversal Training to Drug Therapy 

in 

Reducing Anxiety and Depression 

of Patients with Trichotillomania 

Advanced 

Pharmacy 

Education and 

Research  

 

 

 

scopus 

 

 

 
Compare the Effectiveness of 

Group-Based Combination of 

Acceptance and 

Commitment Therapy and Habit 

Reversal Training to Drug Therapy 

in 

Reducing Trichotillomania 

م مجله دانشگاه علو

 پزشکی تربت حیدریه
Accept 

 

 

 علمی پژوهشی

The effects of silymarin on 

osteogenic differentiation of 

mesenchymal stem cells derived 

from bone marrow of Wistar rats 

International 

Journal of Stem 

Cells 

Accept 

ISI, scopus,pubmed 

Report a rare case of non-Hodgkin's 

primary lymphoma in the base of the 

tongue 

Acta Medica 

Iranica 
 در دست داوری 

scopus 
 

The Effectiveness of Acceptance and 

Commitment-Based Therapy on Death 

Anxiety in Patients with Advanced 

Cancer  

مجله مراقبت پرستاری 

 سینا و مامایی ابن
Accept 

 

 

ISC 

Evaluation the relationship between 

reflux esophagitis and stomach 

Helicobacter pylori infection in patient 

referring to the Zahedan Hospitals, 

Sistan and Baluchistan province, Iran 

Journal of 

pharmaceutical 

research 
Accept 

Pubmed 

 

 

 

 

Use of paracetamol and ibuprofen 

combination for pain relief after oral 

surgery in children 

The international 

medical journal 

Malaysia 
Accept 

 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

 ناشر نویسنده تارخ انتشار نام کتاب

 انتشارات چشم انداز قطب ملیحه اسحاق زاده  1339 1نکات بهداشت روان 

 ثبت در کتابخانه ملی ایران 

 انتشارات چشم انداز قطب ملیحه اسحاق زاده 1339 2نکات بهداشت روان 

 ثبت در کتابخانه ملی ایران
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 انتشارات چشم انداز قطب ملیحه اسحاق زاده 1331 پرخاشگری در اختالل دوقطبی نوع یک 

 ثبت در کتابخانه ملی ایران

 انتشارات چشم انداز قطب ملیحه اسحاق زاده 1331 ع یک همسر آزاری در اختالل دوقطبی نو

 ثبت در کتابخانه ملی ایران 

 

  ذ(راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي
 :در زنان تحت عمل  ینخاع یحس یبر سردرد بعد از ب یدیور نیلینوفیآم ریتأث استاد مشاورپایان نامه با عنوان

 د ،دانشگاه علوم پزشکی گنابانیسزار

 

 ضیباسابقه تعو یبارور نیزنان سن یزندگ تیفیآموزش خانواده محور بر ک ریتأث :پایان نامه با عنوان همکار 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  یقلب چهیدر

 ر( عناوین و افتخارات
  1339استاد نمونه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 

 به برتر در سومین جشنواره پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهاستاد راهنما رت  

 

 

 

 
 

 


