
                                                                                                  

 

 :فردی اطالعات

 دکتر عباس قدرتی نام خانوادگی:نام و 

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو

 hodratia1@thums.ac.irG  پست الکترونیک:

 پزشکی علوم دانشگاه رازی خیابان حیدریه تربت رضوی خراسان :کار محل آدرس

  232 -36662225  حیدریه تترب 

 

 تحصیلی سوابق

 55تا  53و تحقیقات سال  واحد علوم -روانشناسی دکتری تخصصی -

 52تا  95سال   تهران پزشکی واحد -پرستاری ارشد کارشناسی-

 98تا96سبزوار سال  پزشکی علوم دانشگاه -پرستاری کارشناسی - 

 

 رساله دکتری:  عنوان

برتنظیم شناختی هیجانی، خودکنترلی، سطوح  (CFTدرمان مبتنی بر شفقت )و  (DBTدیالکتیک درمانی) بررسی مقایسه ای 

 مخدر مصرف موادسوء کورتیزول و سروتونین خون در افراد دارای اختالل 

  ارشد: کارشناسی نامه پایان عنوان

  (NA) گمنام معتادان جلسات در کننده شرکت غیر و کننده شرکت افراد در اعتیاد ترک تداوم ای مقایسه بررسی



 تدریسسوابق 

 : پرستاری گروه

 روانشناسی فردی و اجتماعی-

 روانپرستاری-

 سالمت جامعه بهداشت-

 سالمت فرد و خانواده بهداشت -

 

 : پزشکی فوریتهای گروه

 بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی -

 رفتاریهای  اورژانس -

 باليا در پزشكي هاي فوريت -

 خاص شرايط درپزشكي  فوريت -

 

 علوم آزمایشگاهی:گروه 

 روانشناسی عمومی-

 

 : عمل اتاق گروه

 روانشناسی عمومی-

 عمومی بهداشت -

 

 : مامایی گروه

 زنروانشناسی -

 درمانی بهداشتی خدمات اصول-



 عضویت

 00833شماره عضویت عضویت در نظام روان شناسی و مشاوره کشور با  -

  حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاهعضویت شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی  -

  حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی-علمی مجله داور -

  JEHPبین المللي  مجله داور -

  JRHMSمجله داور  -

 JPHDبین المللي  مجله داور -

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه فناوری و رشد مرکز عضویت در -

  عمل اتاق هوشبری، ،فوریتهای پزشکی پرستاری، گروه مشاور استاد -

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاهفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی  مشاور استاد -

  حیدریه تربت پزشکی علوم دانشجویان سالیانه پژوهشی کنگره مقاالت داوریعضو کمیته  -

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشجویان سالیانه پژوهشی کنگره پنل داورعضو  -

 

  اجرایی سوابق

 تا کنون 9033از سال  مدیر گروه فوریتهای پزشکی -

 ی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهیعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجو -

 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی-

 پژوهشی دانشکده پرستاری و ماماییعضو شورای  -

 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پرستاری و مامایی -

  عمل اتاق هوشبری، ،فوریتهای پزشکی پرستاری، گروه مشاور استاد -

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاهفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی  مشاور استاد -

 36تا  30سال  حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های آزمایشگاه و بالینی مهارتهای مرکز مسئول -

 30تا  83سال   حیدریه تربت دی نهم درمانی و آموزشی بیمارستان بالینی حاکمیت و بخشی اعتبار مسئول -

 30تا  88تربت حیدریه سال  991مدرس دوره های ضمن خدمت کارکنان بیمارستان آموزشی و درمانی نهم دی و اورژانس-



 30تا  86سال  حیدریه تربت دی نهم درمانی و آموزشی بیمارستان سوپروایزر -

 

 اختراع و ایده

 حوزه توانبخشی و پزشکی مهندسی محور در "تراشه لوله به استایلت افزودن"ایده با عنوان  اول رتبه کسب  ●

 9031 اردیبهشت حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه سالمت فناوری و رشد مرکز در اساتید    

 استنشاقی های اسپری انواع با تراکئوستومی و تراشه لوله بین مبدل کانکشن"ایده با عنوان  دوم رتبه کسب ●

  تربت پزشکی علوم دانشگاه آپ استارت جشنواره در "ونتیالتور با مصنوعی بدون تنفس و با بیماران در    

 9031 آذرماه حیدریه     

 6931سال " ارتوپدی اتومات و دستی تراکشن"با عنوان اختراع   ثبت●

 

 طرح های در دست اجرا

 بررسی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی در مورد ویروس کرونا در بین خانواده های آسیب دیده و سالم-9

  93بررسی سالمت روان مردم شهر تربت حیدریه در دوران پاندمی کووید -2

رافسردگی، اضطراب و استرس، تنظیم هیجانی و خودکنترلی بعد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دیالکتیک درمانی ب-0

 93از ترخیص بیماران مبتال به بیماری کوید

اضطراب بیماری و بر کاهش اختالل  (MBTI) بررسی مقایسه ای دیالکتیک درمانی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی -1

 اختالل تبدیلی در مراجعین دارای شبه عالئم قلبی

 9133مراجعه کننده به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در سال  93-بررسی هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته کووید-1

در بیماران دیابتی که واکسن زده با افرادی که نزده  93-بررسی میزان وسواس، ترس و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با کووید -6

 اند

 گزارش موردی-ن جانسون بدنبال مصرف فنی توئینسندرم استیو-7

بررسی راهکارهای ارتقای سالمت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه بارویکرد کاهش هزینه های حامل های انرژی و ارتقای رضایت -8

 شغلی کارکنان

 9133در سال  93بررسی سالمت روان مردم شهر تربت حیدریه در دوران پاندمی کووید -3

http://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action
https://pazhoohan.thums.ac.ir/general/cartable.action


 روما و کیفیت زندگی جنسی در زنان تحت هیسترکتومی و توبکتومیبررسی الکسی تایمیا، اختالل استرس پس از ت-93

 

 داوری طرح ها

 5/11/1988 با رویکرد گراندد تئوری 18تبیین فرایند سازگاری ماماها با فعالیت های بالینی در شرایط پاندمی کوید  88000199 1

2 88000191 
بررسی تاثیر مالقات برنامه ریزی شده آنالین ویدیویی بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران بستری مبتال به کویید 

18 
28/11/1988 

9 88000089 
( بر مسئولیت پذیری افراطی و نشانگان بالینی EST( و طرحواره درمانی هیجانی )STمقایسه تاثیر طرحواره درمانی )
 (OCSجبری ) –افراد مبتال به عالئم وسواسی 

2/10/1988 

 2/8/1988 1988بررسی ارتباط بین احساس پیری با سبک زندگی سالمندان شهرستان تربت حیدریه در سال  88000084 4

5 88000029 
سیتوپالسمی درون یق رتزبدنبال انتقال دو جنین فریز حاصل از گزارش یک مورد بارداری دوقلویی با مول کامل 

 مسپرا
19/8/1988 

9 88000015 
( در covid - 19ساله درطی شیوع کرونا ویروس ) 9 – 12بررسی پیامد های رفتاری ناشی از قرنطینه در کودکان 

 1988شهر تربت حیدریه سال 
24/8/1988 

9 88000000 
جنینی آن در زنان حامله مراجعه کننده –( و پیامدهای مادری nCoV-2019کروناویروس )بررسی شیوع بیماری 

 جهت زایمان به بیمارستان نهم دی شهر تربت حیدریه در دوره پاندمی کرونا ویروس
9/11/1988 

9 89000092 
بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر استرس، اضطراب و رضایتمندی خانواده بیماران مبتال به 

 Covid-19بیماری 
19/11/1988 

 

 )مجالت خارجی و داخلی(مقاالت 

     ● Ghodrati Torbati A, Abbaspour S, Zandi A. Effectiveness of Educational Intervention-

Based Compassion Therapy on Emotional Regulation and Self-Control After Discharge of 

Patients With COVID-19.Journal of Education and Health Promotion.2022;12(2),22-30. 

     ● Ghodrati Torbati A, Irani M, Abbaspour S, Zandi A. Efficacy of Psychoeducational 

intervention on depression and anxiety after discharge in patients with COVID-19. Journal of 

Public Health and Development.2022;21(3),71-83. 
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     ● Ghodrati Torbati A, Moharammi S.I, Abbaspour S, Zandi A. Impact of Dialectical behavior 

therapy on depression and anxiety in patients following COVID-19 discharge. The Open 

Psychology Journal Bentham.2022;3(1),68-74. 

     ● Ghodrati Torbati A, Abbaspour S, Zandi A. The effects of educational intervention based 

on dialectical behavior therapy on emotional regulation and self-control after discharge in 

patients with Covid-19.Health Education and Health Promotion Journal.2022;12(3),34-42. 

     ● Ghodrati Torbati A , Nejat H, Toozandehjani H, Samari A, Akbari Amarghan H .

Comparing of DBT and CFT  on Blood Cortisol and Serotonin  in Drug Abusers. Razavi 

International Journal of Medicine. 2021; 9(1).23-46. 

     ● Ghodrati Torbati A , Nejat H, Toozandehjani H, Samari A, Akbari Amarghan H. Effect of  

      Compassion-Focused Therapy (CFT) on Blood Cortisol and Cognitive-Emotion Regulation 

      in Drug Abusers. Jundishapur J Health Sci. 2020; 12(1):e100148. 

●   Fouladi Dehaghi B, Ghodrati Torbati A,  Teimori GH, Ibrahimi Ghavamabadi L,  

     Jamshidnezhad A. Face masks vs. COVID-19: a systematic review. Enfermeria- Nursing  

     Research and Educations. 2020; 38(2):e13. 

●   Abbaspour S, Ghodrati Torbati A, Tajik R, Atif  KH, Eshghi H, Teimori GH, Zandi A.  

     Prevalence and Correlates of Mental Health Status Among Pre-Hospital Healthcare Staff.  

    Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health Journal. 2020;16, 16-23. 

 

●  Ghodrati-Torbati A, Seyedmoharrami  A, Atif  K., Tatari M, Abbaspour S, Zandi A, Teimori  

     G. Accomplices of job burnout among employees of a medical university. Russian Open  

     Medical Journal(ROMJ). 2019; 8(1):e105. 

● Ghodrati Torbati A, Seyyedmoharrami I, Fouladi Dehagh D , Abbaspour S, Zandi A, Tatari M,  

    Teimori GH. The Relationship Between Organizational Climate, Organizational Commitment  

    and Job Burnout: Case Study Among Employees of the University of Medical Sciences. The  

    Open Public Health Journal. 2019,12:94-100. 

●  Ghodrati Torbati A, Seyyed Moharrami I, Pashib M, Zandi A, Abbaspour S. Effect of  



     premarital counseling on shyness and expectations from marriage among medical science   

     students. Biosci. Biotech. Res. Comm(BBRC). 2017; 10(3):365-371. 

●   Effect of  premarital counseling on shynessand expect from marriage among student of  

     medical science ,2016NAAS JOURNAL SCORE 2016=3048 2016 Cosmos Impact  

     factor=4.006 

 

 

   دیالکتیک  بررسی مقایسه ای قدرتی تربتی عباس، نجات حمید، ثمری علی اکبر، توزنده جانی حسن.    ●

  مجله علمی  .در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بر سطح کورتیزول و خودکنترلی درمانیدرمانی و شفقت     

 .1، شماره7دوره :9038. علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگاه پژوهشی    

 مجلهش موردی شیلوتوراکس بدنبال تروما. گزار .، زهره نجفیقدرتی تربتی عباس، باقری رضا، حسن زاده مجید ●

 .0، شماره1: دوره9031. حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه پژوهشی علمی     

 تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر  قدرتی تربتی عباس، علیزاده هادی، حشمتی هاشم. ●

 بهداشت در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله علمی پژوهشی .رفتارهای تغذیه ای مادران باردار   

 .1شماره، 0دوره  :9031. تهران   

 آنژیو ادم بدنبال مصرف کاپتوپریل. گزارش موردی عارضه  قدرتی تربتی عباس، میری خیزران، حسن زاده مجید. ●

 .0شماره 9: دوره9031. علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگاه پژوهشی مجله علمی    

 تاثیر شرکت مددجویان در جلسات معتادان، حسن زاده مجید، عباسپور صدیقه، زندی آزیتا. قدرتی تربتی عباس ●

 2،دوره :9030. علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگاه پژوهشی مجله علمی  مواد.گمنام در گرایش بر مصرف    

 .0شماره   

 آموزشهای مراقبتی دوران نوزادی بر تاثیر  ، عباسپور صدیقه، زندی آزیتا، حسن زاده مجید.قدرتی تربتی عباس ●

 ، 9030:علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگاه پژوهشی مجله علمی  اضطراب مادران دارای نوزاد نارس. میزان    

 .2شماره 2دوره    



 بررسی مقایسه ای تداوم ترک اعتیاد در ، فائزه صحبایی، نبوی جمال الدین، زارع محمد. قدرتی تربتی عباس ●

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد. هدشرکت کننده و غیر شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام مش افراد   

 .0شماره 20،دوره :9032. تهران    

 مجله .بررسی رابطه هماتوکریت مادر و نتایج بارداری ، حسن زاده مجید، عباسپور صدیقه.قدرتی تربتی عباس ●

 . 10، شماره91دوره  :9033.نوید نو دانشگاه علوم پزشکی مشهد علمی پژوهشی    

 ی حرکتی بر وزنتاثیر تحریک لمس ، عباسپور صدیقه، حسن زاده مجید، زندی آزیتا.قدرتی تربتی عباس ●

 . 10شماره ،91دوره :9033. نوید نو دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجله علمی پژوهشیگیری نوزادان.    

 

 مقاالت چاپ شده در همایش ها و کنگره های  بین المللی 

●   The relationship between creativity and locus of control among students- 2th International  

     Conference on Behavioral Sciences, Istanbul-Turkey, 2015 

 

●   The impact of stress on training in how to deal with test anxiety- International Conference on 

      Science and Technology Research in, Kuala Lumpur - Malaysia ,December 2015 

 

 ●   The effect of stress coping strategies to reduce anxiety and depression in drug dependents  

      International Conference on Science and Technology Research in Kuala Lumpur – Malaysia, 

      December 2015 

 

●   The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on improvement of general health 

     International Conference on Science and Technology Research in Kuala Lumpur Malaysia,  

     December 2015 

 

●   Effect of neonatal care on anxiety of mothers with premature infants- 4th International  

     Congress on Health Psychology Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health 

     Services, Tehran, January 2014 

 



●   The impact of Participation in Narcotics Anonymous meetings on drug trends- 4th  

     International Congress on Health Psychology Shahid Beheshti University of Medical  

     Sciences and Health Services, Tehran January 2014 

 

●   Common causes of head trauma in patients admitted in  ICU- International Congress of  

     Neurological Surgeons, Iran University of Medical Sciences, October 2014 

 

●   Risk factors for myocardial infarction in patients- 2th International Congress on prevention  

     of coronary heart diseases, Shiraz, October 2012 

 

 مقاالت چاپ شده در همایش های داخلی

همایش اورژانس های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی  –بررسی شاخص های کیفی اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه -

 31ساری خرداد-مازندران

 همایش اورژانس های –بررسی اپیدمیولوژی ترومای ستون فقرات در بیماران بخش آی سی یو بیمارستان نهم دی تربت حیدریه -

 31ساری خرداد-بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 همایش اورژانس –مای مغزی در بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان نهم دی تربت حیدریهبررسی اپیدمیولوژی ترو -

 31ساری خرداد-های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

همایش اورژانس های  –حیدریهبررسی مقاسه ای حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در بخش اورژانس بیمارستان نهم دی تربت  -

 31ساری خرداد-تانی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانبیمارس

همایش اورژانس های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی  –بررسی شیوع اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی در بخش مراقبت ویژه -

 31ساری خرداد-مازندران

همایش اورژانس های  –تربت حیدریه بررسی شیوع حیوان گزیدگی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان نهم دی -

 31ساری خرداد-بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران



  -بررسی تحلیل عوامل تنش زای موثر در رضایت شخصی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 9031اعی و فرهنگی ایران مهرماهدومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی، آسیب های اجتم

ی دومین همایش علم -تاثیر استرس شغلی و شیفتهای کاری بر خطاهای حرفه ای در پرسنل بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 9031پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران مهرماه

یران هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ا -بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  پیراپزشکی شغلی در کارکنان  بررسی دلبستگی -

 9031دیماه 

پیشگیری از اختالالت خواب در بیماران مولتیپل اسکلروزیس چاپ شده در همایش اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشکی  -

 9030مازندران 

همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد چاپ شده در  ریهبررسی شاخص های کیفی اورژانس در بیمارستان نهم دی تربت حید-

 9039دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آبان ماه –حاکمیت بالینی 

همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد چاپ شده در  بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه -

 9039سان شمالی آبان ماهدانشگاه علوم پزشکی خرا –حاکمیت بالینی 

 33همایش کشوری اختالالت عروقی مشهد بهمن  –بررسی رفتارهای خود مراقبتی از زخم پای دیابتی  -

 

 مقاالت چاپ شده در کنگره های داخلی

بررسی تاثیر برنامه آموزش مدون بر آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به پدیکولوزیس در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان  -

  31هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران  تهران اردیبهشت – 9030تربت حیدریه سال

ه بر رفتار های پیشگیری کننده از ایدز در آرایشگران مردانه شهرستان تربت بررسی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شد-

 31تهران اردیبهشت  –هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران  – 9030حیدریه سال

 9031مازندران کنگره کشوری زخم مزمن دانشگاه علوم پزشکی–ویژه مراقبت بستردربخش زخمبررسی عوامل تاثیر گذار در ایجاد -



کنگره کشوری زخم مزمن دانشگاه علوم –دنیبر ازمقیاس بااستفاده ویژه مراقبتهای بستردربخش تعیین عوامل خطر ایجادزخم -

 9031پزشکی مازندران

-یه بیمارستان نهم دی تربت حیدردر با عملکرد پرستاران شاغل  رعایت اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانیرابطه  بررسی -

 9030کنگره کشوری بیماریهای عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال ساری خرداد ماه 

دوره های آموزشی پرستاران شاغل در بیمارستان نهم گذراندن رابطه رعایت اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی با    بررسی  -

 9030ساری خرداد ماه  کنگره کشوری بیماریهای عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال -دی تربت حیدریه 

کنگره کشوری بیماریهای عفونی مقاوم به  -بررسی میزان فراوانی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 9030آنتی میکروبیال ساری خرداد ماه 

لوم ه دانشجویان دانشگاه عاولین کنگره پژوهشی سالیان -بررسی رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 9030پزشکی تربت حیدریه سال 

یان اولین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجو -ارتباط بین خوکارآمدی و خود مراقبتی در بیماران مبتال به بیماریهای مزمن انسداد ریوی -

 9030دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال 

چاپ شده در  – 9039ان بخش آی سی یو بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال بررسی ترومای وارده به ستون فقرات در بیمار-

 9039چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی تهران بهمن 

 

 تدریس درکارگاه 

جهت اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت  MBTIشخصیت شناسي زندگي بهتر با روش  :تدريس در کارگاه با عنوان-

 1041حیدريه سال 

 1044جهت اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه سال (TAتحلیل رفتار متقابل ) :کارگاه با عنوانتدريس در -

 1041بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه سال : مهارتهاي ارتباطي تدريس در کارگاه با عنوان-

 1041جهت دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي سال  روش کار پیشرفته با دشتگاههاي ونتیالتور :تدريس در کارگاه با عنوان -



 1044روش کار مقدماتي با دشتگاههاي ونتیالتور جهت دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايیسال  :تدريس در کارگاه با عنوان -

 1044جويان گروه فوريت هاي پزشكي سال اصول مديريت بحران جهت دانش :تدريس در کارگاه با عنوان -

بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه  - در بحران هاي رفتاريتدريس در کارگاه با عنوان : احتیاطات استاندارد  -

 1931سال 

دانشگاه علوم پزشكي تربت بیمارستان نهم دي  -در بیمارستان روان تدريس در کارگاه با عنوان : سوانح و رابطه آن با توسعه  -

 1930حیدريه سال 

 1939بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه سال  - مديريت بحرانتدريس در کارگاه با عنوان :  -

 1932بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه سال  -براي اورژانس ها رواني آمادگي تدريس در کارگاه با عنوان :  -

 1931بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدريه سال  - اورژانس هاي روانمراقبت در تدريس در کارگاه با عنوان :  -

 

 شرکت در همایش ها و کارگاهها

 1041دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال نقش های و توانمندی های آکادمیک اعضای هیئت علمی شرکت در کارگاه -

 1041دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال STATAآشنایی با نرم افزاز  شرکت در کارگاه -

 1041دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال مراقبت های روانی شرکت در کارگاه -

 1041دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سالسبک زندگی قرآنی   شرکت در کارگاه -

 1044دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال روش تدریس پیشرفته شرکت در کارگاه -

 1044دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال مهارت های کنترل خشم شرکت در کارگاه -



 1044دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال اعتبار بخشی آموزشی شرکت در کارگاه -

 1044شرکت در کارگاه امر به معروف و نهی از منکر معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

 1044شرکت در کارگاه رویکرد تمدنی حجاب معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  11کویدشرکت در کارگاه اخالق در پژوهش با تاکید بر پژوهش های  -

 1911سال

 1911شرکت در کارگاه آینده در قلمروی اسالم اساتید و اعضای هیئت علمی شهرستان تربت حیدریه سال -

ی شرکت در دوره آموزشی آنالین اخالق در پژوهش های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشک -

 1911قزوین سال

 1911شرکت در دوره آنالین آرمان آشنایی مقدماتی با انواع مطالعات اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -

 1911شرکت در دوره آنالین تحلیل سواالت آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -

 1911ی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهشرکت در دوره آنالین آرمان از تدریس خصوصی تا تدریس ترکیب -

 1911شرکت در دوره آنالین آرمان آشنایی با آزمونهای کتبی عینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -

شرکت در دوره آنالین آرمان کاربرد مکاتب یادگیری در طراحی سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تربت  -

 1911حیدریه

 1911شرکت در دوره آنالین آرمان آشنایی مقدماتی با انواع مطالعات اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -

 1911دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سالمرکز مشاوره  –شرکت در کارگاه آشنایی با مواد مخدر  -

 1910تربت حیدریه سالدانشگاه علوم پزشکی  -شرکت در کارگاه آسیب شناسی روانی  -



 1910دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -شرکت در کارگاه یادگیری الکترونیکی  -

 1910دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -شرکت در کارگاه روش و فنون تدریس  -

 1910دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال-شرکت در کارگاه اصول تدوین مقاله  -

 1919دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -شرکت در کارگاه آشنایی با سامانه آموزش مجازی و قابلیت های آموزشی  -

 1919دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال-شرکت در کارگاه کاربرد تحقیقات کیفی   -

 1919دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -شرکت در کارگاه روش ها و فنون تدریس  -

 1919دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال - اسکوپوس شرکت در کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی -

 1919دانشگاه تربت حیدریه  -شرکت در کارگاه تخصصی سبک زندگی اسالمی  -

 1919دانشگاه تربت حیدریه  - شرکت در همایش علمی نقش آفرینی نخبگان در مسائل اقتصادی و فرهنگی -

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -شرکت در کارگاه فنون و روشهای ارتباط و ترویج فعال با تکیه بر نیت و انگیزه  -

  1919سال

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری  –شرکت در دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  -

1914 

دانشگاه علوم پزشکی  -اصول تغذیه و بهداشت، مهارتهای زندگی، خانواده، روابط سالم زن و شوهر  شیشرکت در دوره آموز -

 1931مشهد سال 

  (مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -مجله بین المللی پزشکی رضوی مشهد) داوری مقاالت

 

executive functions and its effect on  Development of parenting education package based on1.

parental stress and mental health of parents of children with neurological developmental 

.10-30-2021- Razavi International Journal of Medicine -disorders 



rumination of anger and perceived The effectiveness of stress immunization on resilience and 2.

.09-30-2021- Razavi International Journal of Medicine -stress in women with hypertension 

3.The mediating role of mental wandering between achievement motivation and perceived 

academic stress in nursing students- Razavi International Journal of Medicine -2021-02-27. 

4.Comparing the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Acceptance and 

Commitment Couple Therapy on Family Functioning and Cognitive Flexibility of Couples- 

Razavi International Journal of Medicine -2021-03-05. 

5.The Comparison of the Effectiveness of Psychological Education Based on Olson Model and 

McMaster model on Family Cohesion of Schizophrenic Patients in Bushehr- Razavi 

International Journal of Medicine -2021-03-04. 

Comparing the Effectiveness of Compassion Therapy and Family Therapy Counseling based 6.

- Razavi International Journal of Medicine -on Bowen's Emotional System on Social Adjustment

.04-30-2021 

approach based on choice theory and The comparing effectiveness of reality therapy 7.

 -acceptance and commitment therapy on communication skills of female students of high school

Razavi International Journal of Medicine -2021-03-04. 

8. Predicting Emotional Divorce Based on Psychological Disorders, Extramarital Relationship, 

Job Satisfaction and Personality Traits in Male and Female Physicians in Zanjan- Razavi 

International Journal of Medicine -2021-02-27. 

9. Predicting the Meaning of Life-Based on Moral Development and Cognitive Styles in Patients 

with Type 2 Diabetes- Razavi International Journal of Medicine -2021-02-23. 

10. The Mediating Role of Marital Commitment in the Relationship between Early Maladaptive 

Schemas and Distress Tolerance in Married People in Kerman- Razavi International Journal of 

Medicine -2021-02-23. 

11. Designing a community-based model of adaptation methods for positive prevention based on 

adherence mediated by coping strategies in HIV-positive patients- Razavi International Journal 

of Medicine -2021-02-23. 

12. The causal relationship between perceived stress, perceived social support, and resilience 

with emotional adaptation mediated by life satisfaction of breast cancer patients- Razavi 

International Journal of Medicine -2021-02-22. 

13. Comparison of the Effectiveness of the Transtheoretical Model and Cognitive-Behavioral 

Therapy on Eating Behavior and Weight Loss in Adolescents- Razavi International Journal of 

Medicine -2021-02-21. 

14. Predicting the Meaning of Life-Based on Moral Development and Cognitive Styles in 

Patients with Type 2 Diabetes- Predicting the Meaning of Life-Based on Moral Development 



and Cognitive Styles in Patients with Type 2 Diabetes- Razavi International Journal of Medicine 

-2021-02-21. 

15. Survey the effectiveness of compassion-focused therapy on alexithymia, adaptive behavior, 

adherence to treatment and biological factors in patients with type 2 diabetes-Razavi International 

Journal of Medicine-2021-02-10. 

 

رفتاری بر طرحواره های ظاهر و سبک  تاثیر هم افزایی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه و درمان شناختی -

 9133مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -زندگی کارآمدی وزن افراد مبتال به چاقی

وم مجله علمی پژوهشی دانشگاه عل -سبک زندگی سالمندان شهرستان تربت حیدریهبررسی ارتباط بین احساس پیری با  -

 9033سال  پزشکی تربت حیدریه

 -نبال انتقال دو جنین فریز حاصل از تزریق درون سیتوپالسمی اسپرمدگزارش یک مورد بارداری دوقلویی با مول کامل ب -

 9033سال مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بررسی ارتباط بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و کفایت اجتماعی با نقش میانجی سازگاری تحصیلی در -

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت  -دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران: یک مطالعه مقطعی

 9033سال  حیدریه

مقایسه تاثیر طرحواره درمانی و طرحواره درمانی هیجانی بر مسئولیت پذیری افراطی و نشانگان بالینی افرادمبتال به عالیم وسواسی  -

 1988سال مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -جبری

مجله علمی  -در شهر تربت حیدریه ساله درطی شیوع کرونا ویروس 9 – 12بررسی پیامد های رفتاری ناشی از قرنطینه در کودکان  -

 1988سال  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

توسط پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران مجله علمی داوری مقاله بررسی کیفیت سنجش فشار خون  -

  9030سال  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ال سمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بررسی تطابق آموزش بالینی پرستاری با نقشهای پرستار  -

9030   

 -داوری طرح تحقیقاتی با عنوان : ادراکات دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری و مامایی در رابطه با آموزش ایمنی بیمار -

   9031دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال پژوهشی مجله علمی 



در بیماران مراجعه  داوری طرح تحقیقاتی با عنوان : دانش مرتبط با بیماریهای عروق قلبی، درمان ها و عوامل خطر آن -

   9031دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال پژوهشی مجله علمی  -کننده به مراکز بازتوانی قلب مشهد 

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران شاغل در داوری طرح تحقیقاتی با عنوان :  -

   9031دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال پژوهشی مجله علمی  - بیمارستان های شهر تربت حیدریه

 شامل مقاالت زیر : 9030داوری مقاالت در اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

 خواص عسل و تاثیرات درمانی آن از منظر آیات و روایت و علم پزشکی -

 طب مکمل در دیس منوره -

 9030گیاهی و برخی عوامل مرتبط به آن در روستاییان شهرستان تربت حیدریه مصرف داروهای -    

 مروری بر راهکارهای سالمت غذایی برای زنان باردار با توجه به دو رویکرد طب سنتی ایران و پزشکی مدرن -

 پوکی استخوان و طب سنتی -

 حجامت و طب سنتی -

 درمان کبد چرب با طب سنتی -

 س طب سنتیسالمت روان بر اسا -

  


