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 91ورودی مهر کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 1393، ورودی بهمن و سالمت اجتماعی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی
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 افتخارات و جوایز: 

 ، مقطع دکتری تخصصی 1400دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری، سال  •

 کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 25رتبه برتر دوره  •

 1390دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  •

 1389پژوهشگر جوان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  •
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 کسب رتبه سوم ارائه پوستر در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور •

تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد مبنی بر شرکت فعال در اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه   •

   1387های علوم پزشکی سراسر کشور، اصفهان، بهمن 

 سمت های اجرایی: 

 1401عضو کمیته ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 

 1401فاینال دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی پرستاری تربت حیدریه، مسئول برگزاری آزمون 

 1401عضو کمیته طراحی و برنامه ریزی آزمون آسکی، دانشگاه علوم پزشکی پرستاری تربت حیدریه، 

 مسئول راه اندازی ارشد پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 1401سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مسئول واحد توانمند 

 1400شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، بهمن 

 1400دبیر واحد استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 

 1386-1389مدیر مسئول مجله علمی ورزشی پویا، سال 

 لیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورعضو کمیته اجرایی ششمین همایش سا

رابط فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم  

 1389پزشکی کشور، کرمانشاه مرداد  

 تا کنون 1394از سال  دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیعضو شورای کمیته تحقیقات 

 1395اسفند ماه  16دبیر علمی دومین همایش دانشجویی سالمت، رفاه اجتماعی و توانبخشی 

 1396دبیر کمیته تحقیقات دانشجوی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 

 اختراع:

 26/01/96، دایره ای کیسه استومیابزار برش 

 فعالیت های پژوهشی: 

 پایان نامه:

. استاد راهنما: دکتر شکوه  یدرمان یمیتحت ش یسرطان یمارانگوش بر تهوع و استفراغ ب یطب فشار یرتاث یبررس •

 ورعی. دانشجو: محمد اقبالی 
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، تئوری توانبخشی زودهنگام در افراد دچار آسیب تروماتیک مغزی و استخراج توصیه های مراقبتی اصالحی وسعهت •

کتر سید علی حسینی اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی، دکتر وفا رحیمی اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا خانکه و د

 موقر 

 طرح های پژوهشی مصوب: 

بررسی رضایتمندی و دیدگاه  بیماران  در حال ترخیص از عملکرد آموزشی پرسنل درمانی بیمارستان های گناباد   •

 محمد پور  استاد مشاور: حمیدرضا تولیده ای ، یوسف علیزاده استاد راهنما: دکتر علی محمد اقبالی. 1390سال 

مبتال به سرطان  یماراندر ب یدرمان یمیاز ش یبا اسانس نعناع  بر تهوع و استفراغ ناش یدرمان یحهرا یرتاث یبررس •

   ، احمد جوهری و دکتر سعید یکانی نژادمحمد اقبالی. دکتر شکوه ورعی، 1392. پستان

بر   • تاثیر طب فشاری گوش  بارداری تعیین  تهوع و استفراغ دوران  باردار مبتال به  تهوع و استفراغ در زنان  شدت 

:  مراجعه کننده به مرکز پره ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار یک سو کور

  فائزه فتح ا... بیگی، دکتر کیارش ساعتچی. محمد اقبالی،دکتر نگارنده، 

راضیه  اقبالی، محمد ، دکتر نگارنده دکتر عبادی،محمد اقبالی، ، MATبررسی روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه  •

 بندری، فایزه محمد زاده 

 : دکتر حسینی، محمد اقبالی، راضیه بندری ویژگی ها، موانع و تسهیل کننده ها :دانشگاه فناور •

، محمد اقبالی، راضیه  بررسی روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه  نگرش حرفه ای شدن در دانشجویان پرستاری •

 بندری 

، راضیه 1395بررسی نگرش حرفه ای شدن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال  •

 بندری، محمد اقبالی

ضو بر خانواده بیماران مرگ مغزی، همکار، همکاری با دانشگاه علوم  بررسی تاثیرات روانشناختی ناشی از اهدائ ع •

 پزشکی همدان 

طراحی و بررسی امکان سنجی و قابلیت اجرای یک مداخله والدین محور برای بهبود تغذیه و رشد و تکامل سال   •

لوم بهزیستی و  های اولیه کودکی در استان های محروم ایران، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه ع

 انگلستان UCLتوانبخشی و دانشگاه 

، کد طرح  COVID-19الت خواب در پرستاران در اپیدمی ارزیابی شیوع اختالل استرس پس از سانحه و اختال •

 زهرا یزدانی، محمد اقبالی. مجری. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دکتر رضا نگارنده،  47377-160-1-99



 
4 

 اقبت از بیمارانرن درگیر در مااسترس درک شده و ارتباط آن با عالیم افسرگی و اضطراب پرستاربررسی وضعیت  •

، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی خلخال، کبری قربان زاده، محمد اقبالی، مبتال به کرونا ویروس

 همکار اصلی طرح 

• Recommendations for routine healthcare delivery by non-physician health professionals, 

who are usually in direct patient contact, within the context of the COVID-19 pandemic, 

excluding acute COVID-19 care, Tanja Stamm Vienna University. International 

collaboration 

• Patient perspectives on healthcare during the COVID-19 pandemic and suggestions for 

care redesign thereafter: a qualitative study in all six WHO regions, Tanja A Stamm *, 

PhD; Yuki Seidler1, Margaret R Andrews, Mohammad Eghbali, Juliet Kiguli3,  Valentin Ritschl, 

Maisa Omara, Gertraud Schaffer, Erika Mosor Vienna University. International collaboration 

  سیستماتیک  مرور  یک:    COVID19  گیری  همه  طی  سالمت  مراقبت  کارکنان  در  فردی  حفاظت  تجهیزات  از  استفاده  عوارض  بررسی •

 . دکتر نگارنده، نفیسه زارعی و محمد اقبالی 1400اردیبهشت  ،  . مرکز مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهرانفراتحلیل  و

قربان زاده، محمد    یکبر یل،  منتخب استان اردب  یها  یمارستانپرستاران ب  یشغل  یتو رضا  ینیبال  یتصالح  ینارتباط ب  یبررس •

 ی همکار اصلی،اقبال

• Perspectives of people at increased risk of severe illness from COVID-19 and those who have 

contracted COVID-19 regarding health care, Erika Mosor, Valentin Ritsch, Yuki Seidler, Maisa 

Omara, Margaret Renn Andrews, Siniša Štefanac, Gertraud Schaffer, Ernst Leitgeb, Helga 

Lechner-Radner,Paul Studenic, Tanja  Stamm, Eghbali Mohammad. Vienna University. 

International collaboration 

، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  در ایران  Galveston Orientation And Amnesia Testاعتباربخشی و بومی سازی آزمون   •

 دکتر شریف الحسینی 

 

 : مجالت و شورای پزوهشی   داور 

 تا کنون  1393دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، داور طرح ها و گزارش نهایی کمیته تحقیات  •

 1395داور مقاالت مجله مراقبت سرطان  •

 Nursing practice todayداور مقاالت مجله  •

 ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش1395داور بخش سخنرانی همایش تروما، بهمن  •

 1395داور مقاالت مجله مرور سیستماتیک تابستان  •

 همین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور. سبزوار داور مقاالت در د •

، دانشگاه علوم بهزیستی و  سالمت، رفاه اجتماعی و توانبخشی داوری مقاالت در اولین همایش دانشجویی  •

 1394توانبخشی. آذر 

http://www.medcongress.ir/post/365


 
5 

 1395ساالنه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شهریور داور مقاالت در هفدهمین همایش  •

، دانشگاه علوم بهزیستی و  سالمت، رفاه اجتماعی و توانبخشی همایش دانشجویی دومین داوری مقاالت در  •

 1396اسفند ماه توانبخشی. 

 کی خلخالداور پروپوزال در دانشگاه علوم پزش •

 1397اردیبهشت  22داور یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی،  •

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللیژه و یهامراقبت  یپرستار یهنشرداور  •

• International Journal of Women's Health 

 پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)پایش( مقاالت مجلهداور  •

 داور مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  •

 1400عضو شورای پزوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، از سال   •

 Frontiers in Psychologyداوری  مقاله در مجله  •

 Open Veterinary Journalداور مجله  •

 journal of Health Sciences & Surveillance Systemداور مجله  •

 مقاالت چاپ شده: 

تاثیر رایحه درمانی با اسانس نعناع   هاد شاهی.  رمحمد اقبالی، شکوه ورعی، مهدی حسینی، میر سعید یکانی نژاد، ف •

. مجله دانشگاه علوم پزشکی  بیماران مبتال به سرطان پستان بر تهوع و استفراغ فاز حاد ناشی از شیمی درمانی در  

 66-71، 9، شماره 20بابل، دوره  

های دریافت  درک و رضایت بیماران از آموزش محمد پور علی، اقبالی محمد، تولیده ای حمید رضا، علیزاده یوسف. •

  ، 1392( زمستان  31)پیاپی   4ره  شما  8. پژوهش پرستاری دوره  های دانشگاه علوم پزشکی گنابادشده در بیمارستان 

28 -19 

محمد اقبالی، شکوه ورعی، سیده فاطمه جاللی نیا، مژگان اعلم صمیمی، کیارش ساعتچی، میر سعید یکانی نژاد.   •

تاثیر طب فشاری گوش بر تهوع و استفراغ فاز حاد ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطان پستان. مجله  

 29-39،  2، شماره  21امایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)حیات(. دوره دانشکده پرستاری و م

محمد اقبالی، شکوه ورعی، میر سعید یکانی نژاد، فاطمه جاللی نیا، کیارش ساعتچی، مژگان اعلم صمیمی. تاثیر   •
ان  :  طب فشاری گوش در کنترل فاز تاخیری تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتال به سرطان پست

 1- 12.  12، شماره 4فصلنامه پرستاری گروه های آسیب پذیر، سال    .کارآزمایی بالینی تصادفی شده 

http://www.medcongress.ir/post/365
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سلمان برسته، مهناز سید الشهدایی، سید فاطمه جاللی نیا، محمد اقبالی، محسن نظامی قلعه نویی. بررسی ارتباط   •
  4، شماره10. نشریه پژوهش پرستاری، دوره  2دیابت نوع  سواد سالمت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به  

.51-43 
بررسی  ،   دکتر محمد بابامیری ، دکتر یونس محمدی ،دکتر مجید حمیدی ،اقا محمد اقبالی ،اقای سید علی مهدیون •

نشریه پرستاری مراقبت  ،  ضو در استان همدانسالمت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان ع
 4، شماره 12دوره  . های ویژه

ابراهیمی، محمد   • ابراهیمی برمی،  علی حسینی،محمد پور  تبیین چالش های    بنفشه  اقبالی، راضیه بندری.  محمد 
دوره  راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.    .مجله کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور

 675-6،1399.6، شماره 13

• Eghbali M, Yekaninejad MS, Jalalinia SF, Samimi MA, Sa'atchi K. The effect of auricular 

acupressure on nausea and vomiting caused by chemotherapy among breast cancer 

patients. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016;24:189-94. 
• Eghbali M, Varaei S, Yekaninejad MS, Mohammadzadeh F, Shahi F. To What Extend 

Aromatherapy with Peppermint Oil Effects on Chemotherapy Induced Nausea and 

Vomiting in Patient Diagnosed with Breast Cancer? A Randomized Controlled Trial. J. 

Hematol. Thromboembolic Dis. 2017;5(06). 

• Eghbali, M., Bandari, R., Heravi‐Karimooi, M., Ghaesemzadeh, F. and Montazeri, A., 

2021. Psychometric properties of the Persian version of Instrument of Professional Attitude 

for Student Nurses (IPASN). Nursing Open, 8(2), pp.784-791. 

• Eghbali, M., Negarandeh, R., Ebadi, A., Bandari, R. and Mohammadzadeh, F., 2020. 

Psychometric assessment of the Persian version of short clinical scale to measure 

chemotherapy-induced nausea and vomiting: the MASCC antiemetic tool. Supportive Care 

in Cancer, 28(9), pp.4353-4359. 

• Eghbali M, Negarandeh R, Froutan R. COVID-19 epidemic: Hospital-level response. 

Nursing Practice Today. 2020;7(2):81-83 

• Negarandeh, R., Eghbali, M., Janani, L., Dastaran, F., andSaatchi, K. (2020) 

Auriculotherapy as a Means of Managing Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Double-

Blind Randomized Controlled Clinical Trial. Complementary Therapies in Clinical 

Practice 40, 101177. 

https://jccnursing.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86
https://jccnursing.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://jccnursing.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://jccnursing.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://jccnursing.com/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://jccnursing.com/article-1-481-fa.html
https://jccnursing.com/article-1-481-fa.html
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• Eghbali M, Khankeh H, Ebadi A. The importance of early rehabilitation in traumatic brain 

injury. Nursing Practice Today. 2020; 7(2):84-86 

• Mohammad Eghbali; Hamidreza Khankeh; Seyed ali Hosseini; Vafa Rahimi-Movaghar; 

Abbas Ebadi,Early Rehabilitation Care for Patients with Traumatic Brain Injury (TBI): a 

Concept Analysis study,Trauma Monthly, DOI:  10.30491/TM.2020.241407.1152 

• Froutan, R., Eghbali, M., Hoseini, S.H., Mazloom, S.R., Yekaninejad, M.S. and Boostani, 

R., 2020. The effect of music therapy on physiological parameters of patients with 

traumatic brain injury: A triple-blind randomized controlled clinical trial. Complementary 

therapies in clinical practice, 40, p.101216. 

• Stamm TA, Andrews MR, Mosor E, Ritschl V, Li LC, Ma JK, Arias AC, Baker S, Burton 

NW, Eghbali M, Fernandez N. The methodological quality is insufficient in clinical 

practice guidelines in the context of COVID-19: systematic review. Journal of clinical 

epidemiology. 2021 Mar 7. 135(2021)125–135 

• Factors affecting the implementation of early rehabilitation care in patients with Traumatic 

brain injury: A multidisciplinary perspective. 

• Mohammad Eghbali, Sayed Ali Hosseini, Vafa Rahimi-Movaghar, The Effect of Early 

Rehabilitation Intervention on Functional Outcome in Patients with Traumatic Brain 

Injury: A Systematic Review Protocol, Systematic Review, Under review 

• Mohseni, M., Eghbali, M., Bahrami, H., Dastaran, F., andAmini, L. (2021) Yoga Effects 

on Anthropometric Indices and Polycystic Ovary Syndrome Symptoms in Women 

Undergoing Infertility Treatment: A Randomized Controlled Clinical Trial. Evidence-

Based Complementary and Alternative Medicine 2021, 5564824. 

• Eghbali M, Khankeh H, Hosseini S A, Ebadi A, Rahimi-Movaghar V. Factors Affecting 

the Implementation of Early Rehabilitation Care in Patients with Traumatic Brain Injury: 

A Multidisciplinary Perspective. Med J Islam Repub Iran. 2021; 35 (1) :1096-1103 

• Stamm, T.A., Seidler, Y., Andrews, M.R., Eghbali, M., Kiguli, J., Ritschl, V., Omara, M., 

Schaffer, G., Mosor, E., Mpinga, E.K. and Bukonda, N.K.Z., 2008. Patient 

Representatives’ Perspectives on Healthcare at the Time of COVID-19 and Suggestions 

for Care Redesign After the Pandemic: A Qualitative Study in Twenty-Four Countries. 

Journal Articles, 1, p.16. 

 ارائه مقاله در همایش: 

https://dx.doi.org/10.30491/tm.2020.241407.1152
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• Factors affecting the implementation of early rehabilitation care in patients with 

Traumatic brain injury: A multidisciplinary  perspective. Mohammad Eghbali 

,hamidreza khankeh  ,Sayed Ali Hosseini, Abbas Ebadi , Vafa Rahimi-Movaghar , Simin 

Zarabadi-pour. 7th Annual Research Congress of Semnan University of Medical Sciences 

University of Medical Science. Poster presentation 

• The effects of vitamin D supplementation on sexual function and sexual hormones 

among women with multiple sclerosis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-

Controlled Trial. Simin Zarabadi-pour,Mohammad Eghbali,Leila Amini,Seyed 

Massood Nabavi. 7th Annual Research Congress of Semnan University of Medical 

Sciences University of Medical Science. Oral presentation 

تاثیر موسیقی درمانی تلفیقی با خاطره گویی بر سطح هوشیاری و عملکرد شناختی در بیماران مبتال به آسیب مغزی   •

، سید حمید حسینی، راضیه فروتن، محمد اقبالی، سید  1400اذر ماه    2المت،  تروماتیک، سمینار سراسری مراقبت و س

 رضا مظلوم، سعید یکانی نژاد، رضا بوستانی، سخنرانی 

بررسی روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه بالینی تهوع و استفراغ جهت اندازه گیری تهوع و استفراغ  ناشی از   •

  9تا    6.  کشور  یعلوم پزشک  یدانشگاه ها  یی دانشجو  یش هما  یننوزدهم  ،شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطان

 ، پوستر 1397شهریور ماه 

• The effect of aroma therapy with peppermint oil on acute nausea and vomiting induced by 

chemotherapy among breast cancer patients: Randomized control trial.19th annual research 

congress of Iranian Medical Sciences Students. Oral presentation  

طب فشاری گوش بر خستگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی، اولین کنگره بین المللی طب تاثیر  •

 . پوستر 1394مهر ماه مکمل و جایگزین. 

، دومین همایش سالمت، رفاه اجتماعی و توانبخشی،  یمطالعه مرور  یکفناور و نوآور:    یدانشگاه ها  یها  یژگیو •

 سخنرانی

• The effect of Auricular Acupressure on acute nausea and vomiting induced by 

chemotherapy among breast cancer patients, Mohammad Eghbali, Shokoh Varaei, Mir 

Saeed Yekaninejad, Seydeh Fatemeh Jalalinia, Mozhgan Aalam Samimi, Kiarash Saatchi, 

The International Congress on Complementary and Alternative Medicine ,poster 

https://www.researchgate.net/profile/Carole_White2/publication/5610767_Barriers_and_facilitators_to_caring_for_individuals_with_stroke_in_the_community_The_family's_experience/links/54d247f50cf25017917daeba/Barriers-and-facilitators-to-caring-for-individuals-with-stroke-in-the-community-The-familys-experience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Carole_White2/publication/5610767_Barriers_and_facilitators_to_caring_for_individuals_with_stroke_in_the_community_The_family's_experience/links/54d247f50cf25017917daeba/Barriers-and-facilitators-to-caring-for-individuals-with-stroke-in-the-community-The-familys-experience.pdf
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• Use of ear acupressure as a strategy to relieve nausea and vomiting caused by 

chemotherapy in patients with breast cancer,Mohammad Eghbali, Shokuh Varee, Mir 

Saeed Yekaninejad, Seyede Fateme Jalalinia, Mojgan Alam Samimi, , Kiarash Saatch.1 st 

The International Congress on Complementary and Alternative Medicine - poster 

• Characterize of early rehabilitation intervention for patient with traumatic brain 

injury: systematic review: Mohammad Eghbali, hamidreza khankeh, razie Bandari. The 

first student conference regarding trauma in Tehran. Poster 

• The effect of Auricular Acupressure on acute nausea and vomiting induced by 

chemotherapy among breast cancer patients, Mohammad Eghbali,Shokoh Varaei, Mir 

Saeed Yekaninejad, Seydeh Fatemeh Jalalinia, Mozhgan Aalam Samimi, Kiarash,12 th 

international breast cancer congress. 22-24. Feb 2017, Tehran. Poster 

• The effect of Auricular Acupressure on fatigue induced by chemotherapy among 

breast cancer patients, Mohammad Eghbali,Shokoh Varaei , Seydeh Fatemeh Jalalinia, 

Mozhgan Aalam Samimi, Kiarash Saatchi , Mir Saeed Yekaninejad , 12 th international 

breast cancer congress. 22-24. Feb 2017, Tehran. Oral presentation 

درک و رضایت بیماران  "یوسف علیزاده، حبیب شارعی نیا.   علی محمد پور، محمد اقبالی، حمید رضا تولیده ای، •

و   7کشوری دانش و تندرستی،  ر. دوازدهمین سمینا"از آموزش دریافت شده در بیمارستانهای علوم پزشکی گناباد

 شاهرود، پوستر 1391اسفند  8

ی شیوع درد های بررسمهدی بصیری مقدم، محمود رضا متقی، زهرا روحانی، منصوره رنجبر، محمد اقبالی.  •

. ششمین همایش سالیانه  ستون فقرات و برخی عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر گناباد

 ، پوستر1389پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذر 

مقایسه خود ادراکی  محمود رضا متقی، الهه سبزه نوقابی، زهرا روحانی، محمد اقبالی، زهرا صفر پور غریب.  •

. ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان  و رابطه آن با مشارکت ورزشی جسمانی دختران و پسران ورزشکار  

 ، پوستر 1389علوم پزشکی شرق کشور، آذر 

بررسی سطح آمادگی جسمانی ، زهرا صفر پور غریب، آرزو کیانی،محمد اقبالی. محمود رضا متقی ،زهرا روحانی •

. ششمین همایش سالیانه پژوهشی   1388دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و تهیه نورم امتحانی در سال  

 ، پوستر 1389دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذر 
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مقایسه اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد دانشجویان . محمد اقبالیمحمود رضا متقی ،زهرا روحانی،  •

. ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذر شرکت کننده در مسابقات لیگ کشوری

 ، پوستر 1389

. بررسی آگاهی، شیوع مصرف مواد  محمد اقبالیمحمود رضا متقی ، علی کاشی، موسی سجادی ،زهرا روحانی،  •

. ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم ا و عوامل مرتبط با آن در بدنسازان شهرستان گنابادنیروز

 ، پوستر1389پزشکی شرق کشور، آذر 

 :شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی

 2گواهینامه مهارت فنی حرفه ای، رایانه کار  

 1گواهینامه مهارت فنی حرفه ای، رایانه کار  

 1387بهمن    17تا    15کارگاه آموزشی نشریات، اصفهان  

 1388  26تا    24کارگاه آموزشی نشریات، تهران ،  

 1389کارگاه آشنایی با روش های آزمایشگاهی سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مهر  

  1387صفهان، بهمن  شرکت در اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ا 

 1389شرکت در دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، مشهد، اردیبهشت  

 دوره مقدماتی طب سنتی در موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تهران   - 

 1390آذر ماه   ، انجمن پرستاران قلب ایران /روزه آی سی یو جنرال    9دوره    - 

   87- 1388نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی گناباد    /کارگاه پروپوزال نویسی    - 
 کارگاه زخم بستر/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران   - 

 کارگاه روش تحقیق کمی در پرستاری/ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 

 کارگاه آلزایمر/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران   - 

 کارگاه مراقبت از دهان در بیماران بستری در آی سی یو/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران   - 

 کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته/دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران   - 

 . تهران91شرکت در دومین همایش بین المللی ایمنولوژی، آسم و آلرژی. یکم تا سوم اسفند ماه

ایمنولوژی، آسم و دومین همایش بین المللی    . Emergency Nursing Care In Asthma And Allergyکارگاه  

 . تهران 91 .یکم تا سوم اسفند ماه  آلرژی

دومین همایش بین المللی ایمنولوژی، آسم و آلرژی.یکم تا سوم   .Noninvasive Ventilation Therapyکارگاه  

 . تهران 91  اسفند ماه

آلرژی.یکم تا سوم دومین همایش بین المللی ایمنولوژی، آسم و   .Psychological Caring For Clientsکارگاه  

 . تهران 91  اسفند ماه

 دانشگاه علوم پزشکی تهران   1392بهار   Pubmedکارگاه  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1392بهار    Present skillکارگاه  
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دومین همایش بین المللی ایمنولوژی، آسم و آلرژی.یکم تا سوم اسفند   . New Guideline In Pediatricکارگاه  

 تهران.  91  ماه

 16/12/1391کنفرانس علمی یک روزه. دوره زخم و استومی. سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران.

 22/1/1392کنفرانس علمی یک روزه. فشار خون. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 . تهران 1392دوره بادکش درمانی/ فروردین  

 1392دانشگاه علوم پزشکی تهران. مهر شرکت در کارگاه الکتروکاردیوگرام/ دانشکده پزشکی  

 1392شرکت در کارگاه تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه/ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آذر  

 1392شرکت در کارگاه آریتمی/ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آذر  

 1392شرکت در هشتمین سمینار ساالنه طب اورژانس/ تهران/ آذر ماه 

 1392شرکت در کنگره آموزش به بیمار/ تهران/  

 1392شرکت در کارگاه شیمی درمانی/بهمن  

 1393شرکت در کارگاه زخم  شرکت کولوپالست/ خرداد ماه  

 1393. آبان   Up to dateشرکت در کارگاه جستجوی مقاالت در سایت  

 1394. اردیبهشت  جشنواره آموزشی شهید مطهریشانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و  شرکت در  

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران1394، خرداد ماه    Preziشرکت در کارگاه نرم افزار  

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران1394شرکت در کارگاه مراقبت از سوختگی  و زخم سوختگی ، تیر ماه  

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1394مرداد ماه  شرکت در کارگاه مهارت  نگارش پروپوزال تحقیق کیفی،  

 1394شرکت در کارگاه زخم بستر و پانسمان، آذر  

 1394شرکت در کارگاه نقد مقاالت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دی ماه 

 شرکت در کارگاه ابزار سازی 

 1395شرکت در کارگاه فنومنولوژی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خرداد ماه  

 1395، آکادمی تحلیل آماری کالج، تیر ماه  SPSSشرکت در کارگاه مقدماتی و پیشرفته  

 1395شرکت در کارگاه مقاله نویسی کیفی به زبان انگلیسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرداد ماه  

 1395شرکت در برنامه ترومبوآمبولی در بارداری.شهریور  

 ، تهران 1395پیشرفته استوما و اختالالت جنسی استومیت ها، شهریور  شرکت در سمینار مراقبت های  

 شرکت درکارگاه مرور سیستماتیک و متاانالیز: شهریور و مهر ماه. دانشگاه علوم پزشکی تهران

 شرکت در کارگاه رگرسیون. دکتر کشتکار. 

 1395دی ماه    22شرکت در چهارمین سمینار مراقبت های ویژه پرستاری، تهران،  

 . بیمارستان بهمن   1395مهرماه   29شرکت در کنفرانس علمی یک روزه هموویژالنس.  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران،  1395بهمن ماه   EMBASE   ،11شرکت در کارگاه جستجو پیشرفته در بانک اطالعاتی  

 . بیمارستان بهمن   1395  شهریور  15شرکت در کنفرانس علمی یک روزه ترومبو امبولی در بارداری و پس از بارداری.  

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.1395شهریور    29شرکت در کارگاه تحلیل محتوای کیفی،  

 ، دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی 1395شهریور   27شرکت در کارگاه مطالعات کیفی: گراندد تئوری،  

 رستان بهمن ، بیما1395دی ماه   30کنفرانس علمی یک روزه مراقبت های ویژه،  
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 ، تهران1395مهر ماه    29کنفرانس علمی یک روزه هموویژالنس،  

 1395دیماه    22چهارمین سمینار مراقبت های ویژه پرستاری،  

 1395اسفند   11بیستمین سمینار ساالنه طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، 

 1396اردیبهشت   2کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا،  

 1396مرداد    18کنفرانس اموزه های قانونی برای پزشکان و کادردرمان، 

 1396مهر    26دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی ،  

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396بهمن   18حلیل و انالیزداده های کیفی  شرکت در کارگاه مهارت های ت 

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396بهمن   4مصاحبه در مطالعات کیفی  شرکت در کارگاه مهارت های  

، دانشگاه علوم پزشکی 1396اسفند    4و3و2شرکت در مدرسه زمستانی اخالق در انتشار پژوهش های علوم پزشکی،  

 جندی شاپور اهواز 

 5ویان علوم پزشکی کشور،  شرکت در کارگاه کشوری آموزش داوری مقاالت نوزدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشج

 97اردیبهشت   6و  

 تهران   1397تیر ماه    B Braun ،26کنفرانس علمی یک روزه مراقبت از زخم شکرت  

 1397شرکت در دوره جامع مدیریت زخم، جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت تا مرداد ماه  

 1398محصوالت هارتمن، فروردین  کنفرانس علمی یک روزه مراقبت از زخم  

 ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الل 1397دومین مدرسه زمستانی اخالق در انتشار پژوهش های علوم پزشکی،  بهمن    

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1398دوره اموزش ثبت اختراعات پیشرفته، اردیبهشت  

 1397دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی،  کنفرانس مدیریت و رهبری اثر بخش در بیمارستان ،  

 1399کارگاه آموزشی نرم افزار پرزی و فوکاسکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

 ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1400دی ماه   30شرکت در کارگاه نگارش علمی مقاالت، 

 1400شرک در چهارمین رویداد استارتاپ زعفران، تربت حیدریه،  

 1400شرکت در دوره متوسطه دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهریور  

 1401شرکت در دوره پیشرفته دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین ماه  

 1401اردیبهشت    20شرکت در کارگاه اصول و الزامات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،  

 1401اردیبهشت    26کارگاه نقش ها و توانمندی های آکادمیک مورد انتظار اساتید دانشگاه علوم پزشکی،  شرکت در  

، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، خرداد MBTIشرکت در کارگاه سبک زندگی بهتر با شخصیت شناسی به روش  

1401 

 1401یه، خرداد ماه  شرکت در کارگاه نگارش علمی مقاالت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدر

 1401در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد ماه    team based learningشرکت در کارگاه اموزشی  

 1401شرکت در کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، خرداد ماه  

مربیان بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، بهمن ماه شرکت در کارگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی و  

1400 

شرکت در کارگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی  مربیان بالینی) قوانین و مقررات کارآموزی(، دانشگاه علوم 

 1400پزشکی تربت حیدریه، بهمن ماه  
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 1401پزشکی تربت حیدریه، تیرماه  شرکت در کارگاه اصول تدوین طرح درس و طرح دوره، دانشگاه علوم  

 

 عضویت در انجمن ها: 

 1391عضو انجمن علمی پرستاران قلب ایران از دیماه    - 

 1391عضو انجمن علمی پرستاران ایران از دیماه  - 

 عضو جمعیت جوانان هالل احمر ایران - 
 عضو انجمن پدیدار شناسی -

 سابقه کار بالینی:

 ماه  2سابقه کار در بخش ارتوپدی بیمارستان نهم دی تربت حیدریه به مدت  

 1392اردیبهشت    تا   1391از بهمن    سابقه کار در بخش آی سی یو بیمارستان البرز تهران- 

 1393تا فروردین ماه   1392آبان   -ای سی یو جنرال بیمارستان فوق تخصصی بهمنسابقه کار در بخش    - 

 تا کنون  1393آبان   -بخش ای سی یو جنرال بیمارستان فوق تخصصی بهمنسابقه کار در    - 

) بخش های 1392سال تحصیلی واحد بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال اول    31/2تدریس    - 

 نفرولوژی، گوارش و ارتوپدی(

) بخش های نفرولوژی، 1392تحصیلی واحد بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال دوم سال    21/4تدریس  

 اورلوژی و ارتوپدی( 

 رشته کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیتدریس درس کمک های اولیه) تئوری(،  

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   PREZIتدریس کارگاه نرم افزار  

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ENDNOTEتدریس کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار  

 تدریس کارگاه پروپوزال نویسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 تدریس دوره روش تحقیق . دانشجویان کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 برای دانشجویان ارشد پرستاری،   Endnoteتدریس کارگاه  

 1397تدریس کارگاه روش تحقیق برای شبکه همکار تهران، خرداد ماه 

 1397تدریس کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، خرداد ماه 

بهزیستی و توانبخشی، با عنوان جستجوی منابع الکترونیکی، دانشگاه علوم  تدریس کارگاه اموزشی یک روزه  

 1396اردیبهشت  

 1400تدریس دوره توانمند سازی روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ترم مهر سال  

 1400تدریس کارگاه ونتیالتور، پرستاران بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه، آبان 

 1400آبان    27دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،  تدریس کارگاه تازه های مراقبت در دیابت، آموزش مداوم،  

 1400تدریس کارگاه خونریزی های مغزی و مراقبت های پرستاری، بیمارستان امام حسین)ع( تربت حیدریه، دی ماه 

تدریس کارگاه روش های نوین آموزش و ارزشیابی بالینی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 1400 حیدریه، بهمن ماه

 1401تدریس کارگاه روش های آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، خرداد ماه 
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 1401تدریس کارگاه احیای قلبی ریوی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، اردیبهشت  


