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 مربیمرتبه دانشگاهی : 

  

  الف) سوابق تحصیلی

 

  سال تحصیل  محل تحصیل  یلیرشته تحص  مقطع

  پرستاري  کارشناشی
شگاه علوم دان

  مشهدپزشکی 
1383  

  پرستاري کودکان  کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

  بهشتی

1391  

 
            

  ب ) عنوان پایان نامه هاي زمان تحصیل 

سال با درك مادران از کیفیت  11- 12بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان 

  رس ابتدایی شهرستان تربت حیدریهجام مادران در مدازندگی مرتبط با سالمت دهان و حس انس

   ) سوابق آموزشیپ

  کارآموزي)- عملی -*تدریس (تئوري

  پرستاري کودك سالم و کودك بیمار سوتدریس در

  )1تدریس درس ارتوپدي(پرستاري بزرگساالن / سالمندان 

  کارآموزي کودك سالم و بیمار در بخش اطفال

  کارآموزي بخش ارتوپدي

  در کارگاه هاي آموزشی *سخنرانی
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  * فرآیندهاي آموزش

  طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش بالینی دانشجویان پرستاري بر اساس سنجه ها ي اعتبار بخشی بیمارستان

 

  ) سوابق اجراییت

  NICUمسئول برنامه ریزي آموزشی در بخش اطفال و 

  عضو بسته ي اعتبار بخشی بیمارستانی

  يعضو بسته ي بین المللی ساز

  ت) عضویت در انجمن هاي علمی و اجرایی

 

  مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

  هفته تمرین هوازي و مقاومتی بر عوامل خطرزاي قلبی عروقی زنان مبتال به پارکینسون 8بررسی مقایسه اي اثر . 1

سال با درك مادران از کیفیت  11-12بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان . 2

  گی مرتبط با سالمت دهان و حس انسجام مادران در مدارس ابتدایی شهرستان تربت حیدریه. زند

  

 

  (کنگره هاي خارجی و داخلی) ) مقاالتج

  ساله تحت درمان هاي دندان پزشکی3-6ارائه مقاله بررسی تاثیرقصه گویی برترس واضطراب کئدکان

  105388ا شناسه اولین همایش بین المللی بهداشت،سالمت وتکامل کودکان ب

  سومین همایش بین المللی سیره نبوي (ص)در طب

 مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

 
1.  Dental health status and family Health-Related Quality of Life in a sample of Iranian primary 
school children  

2. Evaluation the effect of storytelling on fear and anxiety in 3-6 year children 
undergoing dental therapies  

 

  اتترجمه و تألیفخ) 

  

  : ي تخصصیشرکت در کارگاه ها) د

  7/10/96 دانش پژوهی آموزشیگارگاه 

  14/12/95فرآیند نویسی گارگاه
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  5/10/96مهارت هاي ارتباطی گارگاه

  20/9/96شناسایی دانشجویان آسیب پذیر گارگاه

  28/2/96تعلیم وتربیت دراسالم آداب گارگاه

  5/11/96چگونگی برگزاري کالس به شیوه وارونه گارگاه

  21/6/96روشهاي آماري گارگاه

  22/7/96اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی گارگاه

  18/3/96استراتژي هاي جستجودر پایگاههاي اطالعاتی گارگاه

  14/4/96مدیریت منابع اطالعاتی گارگاه

  16/8/96بع الکترونیکجستجوي منا گارگاه

  27/7/96آشنایی با برنامه ریزي آموزشی باتاکیدبر طرح دوره گارگاه

  4/5/96روش شناسی انواع مطالعات کمی ومطالعات کیفی گارگاه

  25/4/96روش شناسی انواع مطالعات کمی ومطالعات کیفی گارگاه

  11/6/96آمار مقدماتی گارگاه

  31/3/96مرورساختارمندومتاآنالیز گارگاه

  17/4/96کارگاه مدیریت پروژه درنظام سالمت ونحوه تعیین اولویت هاي پژوهشی

  15/6/96هاي مربوطه صآشنایی با علم سنجی وشاخ گارگاه

  24/11/96سنجی علم گارگاه

  30/11/96نگارش وانتشار مقاالت علمی گارگاه

  20/1/96آموزش درمانگاهی وسرپایی گارگاه

  28/8/97بنیان ونحوه ثبت وایجاد آنآشنایی با شرکت هاي دانش  گارگاه

  1/7/96آشنایی با فرآیندنویسی گارگاه

  

  ذ )راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی 

  افتخارات) عناوین و ر

  مهارت ها تخصصی و غیر تخصصی) ز

  


