
 
 تساری    اراری رپه دادکشن                      

 (EDOدفتر توسعه آموزش )                

 

1 

 

 مشخصات فردي
 رسول رازنهاننام و نام خانوادگي: 

   اسماعیل نام پدر:

    0910083436 شماره شناسنامه:

 1371تاريخ تولد: 

 مجرد وضعیت ازدواج:

  rr4239@gmail.com - rr4239@outlook.com  rr4239@yahoo.com -پست الکترونیک :

 52229202-051 تلفن محل کار :

دانشکده  - هيدریتربت ح يدانشگاه علوم پزشک - یراز ابانیخ - هيدریتربت ح -خراسان رضوی آدرس محل کار : 

 پرستاری مامايي

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص قطعم

 1397-1395 دانشگاه علوم پزشکي گناباد پرستاری يکارشناس

 1394-1390 دانشگاه علوم پزشکي ايران پرستاری سالمت جامعه کارشناسي ارشد

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
با روش برگشتي بر خودکارآمدی و سبک زندگي ارتقادهنده سالمت  بررسي تاثیر آموزش "پايان نامه کارشناسي ارشد، 

 ، استاد راهنما سرکار خانم فراهاني نیا."2در افراد دارای ديابت نوع 

 ، استاد راهنما جناب آقای علي دلشاد"بررسي سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت در میانساالن شهر گناباد"

 

  ( سوابق آموزشيپ

 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري
 همکاری با دانشگاه علوم پزشکي ايران به عنوان مربي کارآموزی

 همکاری با دانشگاه علوم پزشکي ايران با تدريس در کالس های آموزشي ويژه نوجوانان 

 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي
 کارگاه طراحي و تدوين پوستر دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد 
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 ي( سوابق اجرایت
 بیمارستان خاتم االنبیاء تهران  پرستار -1

 داور در بخش پوستر در دوازدهمین کنگره پژوهشي سالیانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور -2

 داور مکاتبه ای در دوازدهمین کنگره پژوهشي سالیانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور -3

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 ن نظام پرستاریعضو سازما

 عضو انجمن علمي پرستاران ايران

 عضو جمعیت جوانان هالل احمر ايران
 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
، "آگاهي، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي گناباد نسبت به طب مکمل در شهر گناباد"

 استاد راهنما سرکار خانم محمدی
 

 هاي خارجي و داخلي()کنگره  ( مقاالتج
 تاثیر آموزش با روش برگشتي بر خودکارآمدی افراد دارای ديابت نوع دو  -1

در هجدهمین کنگره پژوهشي  "دهنده سالمت در مردان و زنان میانسال شهر گنابادبعاد سبک زندگي ارتقامقايسه ا" -2

 به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکي قزوينبه عنوان ارايه دهنده مقاله  1396ساالنه دانشجويان علوم پزشکي کشور

در دوازدهمین  "مان هموديالیز در شهرستان گنابادبررسي میزان افسردگي، اضطراب و استرس در بیماران تحت در" -3

  دانشگاه علوم پزشکي گناباد/  1396کنگره پژوهشي سالیانه دانشجويان علوم پزشکي شرق کشور آذر 

دهمین همايش دانشجويي تازه های علوم در  "ا دهنده سالمت در میانساالن شهر گنابادبررسي سبک زندگي ارتق" -4

 به عنوان ارايه دهنده مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 96بهداشتي کشور، ارديبهشت 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
The Effect of Teach-Back Method on Health Promoting Lifestyle of Patients with Type 

2 Diabetes. URL: http://jccnc.iums.ac.ir/article-1-172-en.html 
 

 اتترجمه و تأليفخ( 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
ساعت، مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم  10دوره آموزشي احیای قلبي ريوی مقدماتي و پیشرفته به مدت  (1

 پزشکي ايران

 ساعت، دانشگاه علوم پزشکي ايران 4کارگاه آموزشي پژوهشي طراحي و تدوين پوستر به مدت  (2
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 ساعت، سازمان نظام پرستاری 24به مدت  CCUدوره آموزشي  (3

 ساعت، سازمان نظام پرستاری 30جنرال مقدماتي به مدت  ICUدوره آموزشي  (4

 ساعت، سازمان نظام پرستاری 20جنرال تکمیلي به مدت   ICUدوره آموزشي  (5

 ساعت، مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي ايران 10کارگاه اخالق در پژوهش به مدت  (6

اعت، مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي س 10کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان به مدت  (7

 ايران

ساعت، معاونت پژوهشي دانشگاه  4به مدت  (VPN)کارگاه استفاده از پايگاه های اطالعاتي در خارج از دانشگاه   (8

 علوم پزشکي ايران

 ساعت، بیمارستان خاتم االنبیا 4به مدت  کارگاه گزارش نويسي دقیق و جامع پرستاری (9

 ساعت، دانشگاه علوم پزشکي ايران 10به مدت  شي روش تدريس و طرح درسدوره آموز (10

 ، دانشگاه علوم پزشکي ايرانکنگره واکاوی آموزش پرستاری در ايرانشرکت در  (11

 ساعت، مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 5به مدت  کارگاه مهارت های برقراری ارتباط موثر (12

 ساعت، دانشگاه علوم پزشکي ايران 4ه مدت ب کارگاه طراحي و تدوين پوستر (13

 ساعت، مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 5کارگاه مقاله نويسي به مدت  (14

 ، دانشگاه علوم پزشکي ايرانکارگاه پروپوزال نويسي (15

 کارگاه روش تحقیق کمي در پرستاری، دانشگاه علوم پزشکي ايران (16

 دانشگاه علوم پزشکي ايران ovid بانک های اطالعاتي کارگاه آشنايي با منابع الکترونیکي و (17

 ساعت، دانشگاه علوم پزشکي ايران 10به مدت   SPSS آموزشي تحلیل آماری با نرم افزار  کارگاه (18

 ساعت، دانشگاه علوم پزشکي ايران 10به مدت  کارگاه فتوشاپ (19

 کارگاه مبتني بر شواهد، مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز (20

 کارگاه پويايي گروه، دانشگاه علوم پزشکي ايران (21

 کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکي گناباد (22
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 شرکت در کنگره طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکي ايران (23

 ، دانشگاه علوم پزشکي ايرانکنگره واکاوی آموزش پرستاری در ايرانشرکت در  (24

 ه اعضای هیت علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدريهای ويژشرکت در کارگاه اخالق حرفه (25

 شرکت در کارگاه مقاله نويسي ويژه اعضای هیت علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدريه (26

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 افتخارات( عناوین و ر
 پالسي ی زخم با تکنولوژی جتوشوشستبا عنوان  دارای اختراع 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 مهارت های بالیني

 مهارت های پژوهشي

 مهارت های آموزشي

 SPSS, EndNote, Mendeley ، مجموعه آفیس :یافزارنرم یهامهارت

 :يخارجزبان یهامهارت

Total Reading Structure Listening 
MHLE 
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