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 :و رسالهب( عنوان پایان نامه 

کارشناسی ارشد: بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشت فردی دانش آموزان مدارس 

 راهنمایی تربت حیدریه

 علوم پزشکی دکتری: طراحی مدل اعتبار سنجی ارتقاء کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه

 ب( سوابق آموزشی:

 1377-1382مربی پاره وقت دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه

 1382-1387مربی غیرهیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه

 1387مربی هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه از سال 

 عملی کارآموزی(-تدریس )تئوری

اصول  - مددجو به پرستاری کودکان و آموزشی -اصول مهارتهای پرستاریگروه پرستاری: 

 جراحی –کارآموزی داخلی  –کارآموزی مدیریت  -مدیریت خدمات پرستاری

 مدیریت مامایی -کار در اتاق زایمان اصول و روشگروه مامایی: 

اصول  -کار در اتاق عمل روشاصول  -فرد سیارعملکرد  و فنون گروه اتاق عمل: اصول

 کارآموزی مدیریت  –اخالق حرفه ای  -استریلزاسیون و ضدعفونی مدیریت در اتاق عمل

نشانه  -اخالق حرفه ای -مدیریت در اتاق عمل -کاردر اتاق عمل روشگروه هوشبری: اصول 

 مدیریت درد. -ریوی -روش احیاء قلبی -بیماری ها شناسی



 فوریتهای داخلی -مراقبتها فوریتهای پزشکی: اصول و فنون

مدیریت و رفتار سازمان در  -گروه رادیو لوژی: مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری

 بیمارستان 

 گروه بهداشت عمومی: اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه

 سخنرانی در کارگاه های آموزشی:

 1390کارگاه روش تحقیق مقدماتی، دانشجویان پرستاری و مامایی  -

ارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی ، دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت ک -

 1391حیدریه 

شبکه بهداشت درمان تربت حیدریه بهیاران ، پرستاران و CPRکارگاه آموزشی  -

 1384تیرماه

بیمارستان نهم دی تربت حیدریه بهمن بهیاران کارگاه احیاء قلبی و ریوی، پرستاران و  -

1384 

 1387و سرپرستاران بیمارستان نهم دی بهمن  سوپروایزر پرستاریسمینار مدیریت  -

های فوریت های پزشکی تکنسین و بهیاران کارگاه اورژانس های محیطی، پرستاران،  -

 1384بیمارستان نهم دی دیماه 

 1384بیمارستان نهم دی بهمن پرستاران اصول مراقبت در سوختگی ها  -

پرستاران و ماماها بیمارستان نهم دی  –بیماری های داخلی جراحی در بارداری  -

 1385دیماه



 1384ماما پرستار بیمارستان نهم دی بهمن  -در پرستاری و مامایی گزارش نویسی -

 1384بیمارستان نهم دی بهمن بهیاران پرستاران  اورژانس ها تروماهاپرستاری در  -

 1384و درمان گزیدگی ها پرستاران  و بیمارن بیمارستان نهم دی دی  مراقبتاصول  -

 1385بیمارستان نهم دی شهریور بهیاران پرستاران  -معاینات فیزیکی -

 1385بیمارستان نهم دی مرداد  -بیماران -پرستاران -مسمومیت ها -

 1384پرستاری داخلی اعصاب پرستاران بیمارستان نهم دی  مرداد  -

 1385پرستاران بیمارستان نهم دی شهریور  تروماها اصول مراقبت در -

 سوابق اجرایی:

 1377-1380سرپرستاربخش اطفال بیمارستان نهم دی  تربت حیدریه  -

 1380-1382سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 1382-1383سرپرستاربخش اطفال بیمارستان نهم دی  تربت حیدریه  -

 1378-1383بیمارستان نهم دی تربت حیدریه گردش در سوپروایزر  -

 1385-1388قائم مقام دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه  -

دی دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه اهنمایی پایگاه بسج شهید علم الهاستاد ر -

1388-1382 

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه  -

1388-1385 

 1390-1393علوم پزشکی تربت حیدریهمسئول امور هیئت علمی دانشکده  -

 1398مسئول امور بالینی دانشکده پرستاری مامایی از سال  -



 1390استاد مشاور دانشجویان پرستاری  -

 1390-1393عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1391-1393العات و توسعه آموزشی پزشکی عضو کمیته مهارتهای بالینی مرکز مط -

عضو کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

1399 

 1398پرستاری تربت حیدریه  نظام عضویت اجرایی پنجمین دوره انتخابات  -

 1397عضویت کمیته اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشکده پرستاری و مامایی،  -

 تا کنون  1400تیرماه

 تا کنون 1400مسئول بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه، مهرماه -

 ت( همکاری با مجالت و همایش ها 

عضو کمیته علمی اولین کنکره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  -

 تربت حیدریه

پزشکی عضو کمیته داوری اولین کنکره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم -

 تربت حیدریه

 دانشجوییداوری طرح های پژوهشی  -

 انشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهداوری مقاالت فصلنامه پژوهش د -

 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -



تربت حیدریه شبکه بهداشت و درمان دبیر علمی سمینار اورژانسهای قلب و عروق  -

1388 

 ( طرح های تحقیقاتی ث

اعتبار یابی درون سازمانی برنامه درسی مدرسه محور از نظر اعضاء هیأت علمی  -

 گاهدانش

رکنان در تصمیم گیری از نظر رابطه تصمیم گیری مشکوک با کیفیت مشارکت کا -

 انمدیر

 ج( مقاالت

برآورد مدل اعتبار سنجی کمال گرایی مثبت و منفی بهبود کیفیت گروه های  -

 1399 3آموزشی دانشگاه جمله دانشکده پزشکی مشهد دوره 

رهبری و  فصلنامه -برآورد مدل اعتبار سنجی ارتقاء کیفیت گروه های آموزشی  -

 1398بهار  10سال سیزدهم شماره  -مدیریت آموزشی گرمسار

یل اولویت بندی مدل های اعتبارسنجی در راستای ارتقاء کیفیت لیین و تحتب -

 آموزشی نشریه پژوهشی در نظام های آموزشی )در حال بررسی(

مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان  بیمارانمسمومیت دارویی در بررسی میزان  -

 1393زنجان  -نهم دی کنگره مسمومیت و خودکشی

بستری در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  بیماراندر  آرتریت سلیبررسی شیوع  -

 1391کنگره بیمارهایی عفونی و گرمسیری ایران 



ن بستری در بخش اطفال بیمارستان در کودکا اداریبررسی میزان شیوع عفونتهای  -

 1390کودکان ایران مشهد  نفرولوژینهم دی دومین کنگره بین المللی 

بستری در بخش  بیمارانبررسی و مقایسه شیوع عفونت های بیمارستانی در  -

دهمین کنگره بیماریهای عفونی و شانزجراحی اعصاب بیمارستان نهم دی :

 1387گرمسیری ایران 

بستری ارسال به آزمایشگاه کنگره بیمارهای  بیمارانبررسی میزان کشت مثبت  -

 1386و گرمسیری ایران  عفونی

 ان مدارس راهنماییبررسی آگاهی نگرشی و عملکرد بهداشت فردی دانش آموز -

بخش های جراحی بررسی و مقایسه میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در  -

ی کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و داخلی بیمارستان نهم د  اعصاب

1385 

بیمارستان در بخش اطفال یادمان  پنومونی کودکان بستریبررسی میزان شیوع  -

 1386در مشهد  سرور تحقیقاتی کودکانسومین جشنواره علمی  نهم دی

شهرستان تربت حیدریه . بهیاران بررسی میزان شیوع تولد نوزاد کم وزن در  -

 1386آبان  سرورکودکان سومین جشنواره علمی تحقیقاتی 

مبتال به نارسایی قلبی کنگره  بیماراناجتماعی خانواده های  -بررسی نیازهای روانی -

 1385نارسایی قلبی ایران 

 پرستاران از منابع اطالعات حرفه ای  استفادهو بررسی میزان شناخت آگاهی  -



بررسی میزان ایمنی کارکنان خدماتی شاغل در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه  -

 1387و گرمسیری ایران  بیماری های عفونی کنگره 

اعتباریابی درون سازمان برنامه درسی مدرسه محور از نظر اعضاء هیئت علمی  -

 دانشگاه 

منظر  مشکوک با کیفیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری از گیری رابطه تصمیم -

 مدیران 

 یشناخت میخون و تنظ نی( بر سطح سروتونDBT) کیالکتید یرفتاردرمان یاثربخش -

 در مصرف کنندگان مواد مخدر یجانیه

 د( شرکت و کارگاه های تخصصی

ه و تحلیل داده ها دانشگاه علوم پزشکی تربت زیتج یکارگاه آموزشی روش ها -

 1392حیدریه 

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزشی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تربت  -

 1392حیدریه 

پزشکی تربت حیدریه کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک دانشگاه علوم  -

1393 

های چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم  کارگاه توجیهی مسئولین حیطه -

 1391پزشکی سراسر کشور داشگاه علوم پزشکی تبریز 

کارگاه آموزشی دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای دانشگاه تربت  -

 1392حیدریه



 1393ی دانشگاه تربت حیدریه کیفی در علوم پزشک تحقیقاتکارگاه کاربرد  -

 1391کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1392زشکی تربت حیدریه پکارگاه آموزشی تربیت مربی، دانشگاه علوم  -

کارگاه آموزشی کارآفرینی در نظام سالمت مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی  -

 1398تربت حیدریه 

 1399شی آینده در قلمرو اسالم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارگاه آموز -

 1399کارگاه آموزشی نقد تحقیقات کمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1399کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

علوم کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه جستجو علمی به کمک اینترنت دانشگاه  -

 1388پزشکی تربت حیدریه 

کارگاه اصول سخنرانی مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  -

 1388مشهد 

 1388کارگاه روش های نوین تدریس مراکز دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -

 1388اه روش های نوین ارزشیابی دانشجو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گکار -

 1388دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاه برنامه ریزی آموزشی -

 1387کارگاه آموزشی ارزشیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -

 1387کارگاه کلیات آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -

 1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد  OSCEکارگاه آموزشی  -

 1387کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -



 1387معاونت آموزشی  ارزشیابی درونیو تدریس و  یروش ها کارگاه -

سمینار هم اندیشی تحقیقات بین دانشگاهی، معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد  -

1386 

کارگاه آموزشی روش های ارایه مشاوره برای دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت  -

  1386بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 1386دانشکده پرستاری مامایی نیشابور  SPSSکارگاه آموزشی  -

 1384پژوهشی علوم پزشکی مشهد  تکارگاه تخصصی آمار معاون -

 1379شبکه بهداشت درمان تربت حیدریه  تغذیه با شیرمادرکارگاه آموزشی ترویج  -

 1379کارگاه آموزشی احیاء نوزاد شبکه بهداشت درمان تربت حیدریه  -

 1378غذیه با شیر مادر شبکه بهداشت درمان فردوس کارگاه آموزشی ت -

 1378کارگاه آموزشی منطقه ای احیاء نوزادان شبکه بهداشت تربت حیدریه  -

 1383اداره بهزیستی تربت حیدریه  پیشگیری از اعتیادکارگاه آموزش  -

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی 

 ر( عناوین و افتخارات 

 کنکور دکتری در رشته مدیریت آموزشی 4رتبه 

 از طرف سال عنوان نمونه ردیف

1 
مربی نمونه 

 پرستاری 

138

6 

دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد )دکترملکی(



 کارمند نمونه 2
138

2 

دریافت لوح تقدیر از معاون پشتیبانی دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد ) دکتر غرویان(

3 
مسئول بخشی 

 نمونه

138

1 

درمان تربت دریافت لوح از مدیر شبکه بهداشت و 

 حیدریه )دکتر برادران(

  

 

 سال از طرف عنوان تقدیر ردیف

1 

شرکت در طرح ملی 

واکسیناسیون بعنوان مسئول 

 تیم

 1382 بهرامیرئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر 

2 

کمک به برگزاری دوره 

آموزشی ضمن خدمت 

 کارکنان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد )دکتر 

 (معموری
1385 

3 
برگزاری دوره آموزشی 

 اینات پزشکیعم

معاون درمان دانشگاه علوم گزشکی مشهد )دکتر 

 (معموری
1385 

4 

احیاء هیئت علمی بسیج 

دانشجویی دانشکده پرستاری 

 مامایی

مسئول بسیج دانشجویی خراسان رضوی 

 )ابوالقاسم خوشنود(
1386 

 تقدیر در روز معلم 5
خراسان رضوی مدیریت سازمان بسیج اساتید 

 )علیرضا صحرایی(
1386 

6 

مشاوره و خدمات به 

دانشجویان شاهد وایثارگر 

 دانشکده

مدیر کل امور دانشجویی شاهد و ایثارگر از 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )دکتر 

 حسینی نژاد(

1386 

 فعالیت در بسیج دانشجویی 7
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه 

 )ساالری(
1386 

 



 صصی :خذ( مهارتهای تخصصی و غیر ت

 خوبتسلط به زبان انگلیسی در حد  -

 پروانه صالحیت حرفه ای پرستاراندارای  -


