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 مشخصات فردي
 

 عبدالقادر عصاررودینام و نام خانوادگي: 

   غالمعلي نام پدر:

   021 شماره شناسنامه:

 0531تاريخ تولد: 

 متأهل وضعیت ازدواج:

  aassarroudi@gmail.com  -assarroudia@medsab.ac.irپست الکترونیک:

 محل کار : تلفن

دانشکده پرستاری و  -پرديس دانشگاه علوم پزشکي -بعد از مزار شهدای گمنام -بلوار توحید شهر -سبزوارآدرس محل کار : 

 مامايي

 استاديارمرتبه دانشگاهي: 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 0530-01 علوم پزشکي مشهد هوشبری نيکاردا

 0501-02 علوم پزشکي شاهرود پرستاری کارشناسي

 0505-08 علوم پزشکي مشهد پرستاری داخلي جراحي کارشناسي ارشد

 0510-18 علوم پزشکي مشهد پرستاری دکترا

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 ر عوارض جانبي زودرس آنکارشناسي ارشد: مقايسه تاثیر تغذيه و عدم تغذيه حین هموديالیز ب

 پرسشنامه کاربرد و روانسنجي هایقلبي ريوی؛ طراحي، تعیین ويژگي اییتجارب اعضای تیم اح نییتبدکترا: 

 ااحی انگیزش سنجش

 

 
 محل عکس پرسنلی

mailto:assarroudia@medsab.ac.ir-
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 ( سوابق آموزشيپ

 سابقه ارائه آموزش تئوري

 تاریخ رشته عنوان درس نوع درس نوع فعالیت موسسه محل تدریس

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

پیوسته  ارشد کارشناسي يآموزش یزيو برنامه ر سيروش تدر تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

پیوسته  کارشناسي در منزل یپرستار یمراقبت ها تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

ته پیوس ارشد کارشناسي شرفتهیپ قیروش تحق تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  5بزرگساالن/سالمندان  یپرستار تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  بررسي وضعیت سالمت تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  اتولوژیفیزيوپ تئوری آموزش

 مامايي

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 مشهد

کارشناسي پیوسته و  فوريت ها تئوری آموزش

 ناپیوسته اتاق عمل

-15نیمسال دوم 

12 

دانشکده پرستاری 

 مشهد

کارشناسي پیوسته و  های ويژهمراقبت تئوری آموزش

 ناپیوسته هوشبری

-15نیمسال اول 

12 

شکي دانشگاه علوم پز

 سبزوار

کارشناسي ارشد  سنجش و اندازه گیری تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0511از 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  2داخلي جراحي  تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0511از 

 تاکنون 0511از کارشناسي ارشد  مفاهیم ونظريه های پرستاری تئوری آموزشدانشگاه علوم پزشکي 
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 پرستاری سبزوار

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  5داخلي جراحي  تئوری آموزش

 پرستاری

0510  

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  سمینار مسائل پرستاری تئوری آموزش

 پرستاری

0510 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  تمرين تدريس تئوری آموزش

 پرستاری

0510  

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0501از  پرستاری اصول و فنون پرستاری تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0503از  فوريتهای پزشکي 2فوريتهای داخلي تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 00تا  0508از  فوريتهای پزشکي تروما تئوری آموزش

علوم پزشکي دانشگاه 

 سبزوار

 00تا  0508از  فوريتهای پزشکي فوريتهای محیطي تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0508از  فوريتهای پزشکي آشنايي با سازمانهای امدادی تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

  00تا 0508از  فوريتهای پزشکي فوريتهای پزشکي در باليا تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

فوريتهای پزشکي در گروههای  تئوری آموزش

 خاص

 تاکنون 0503از  فوريتهای پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0508از  فوريتهای پزشکي احیاء قلبي ريوی پیشرفته تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 03تا  0508از  حرفه ایبهداشت  کلیات پزشکي تئوری آموزش
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دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0500از  کارشناسي اتاق عمل آشنايي با بیماريهای داخلي تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0500از  کارشناسي هوشبری نشانه شناسي و معاينات فیزيکي تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0500از  کارشناسي هوشبری کمکهای اولیه یتئور آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0501از  کارشناسي هوشبری روش تحقیق تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0511از  کارشناسي هوشبری مراقبت های پس از بیهوشي تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0513از  کارشناسي پرستاری مراقبت پرستاری در منزل ریتئو آموزش

دانشکده پرستاری 

 مشهد

 0513تا  0512از  کارشناسي هوشبری مديريت بیهوشي تئوری آموزش

دانشکده پرستاری 

 مشهد

 0513تا  0512از  کارشناسي پرستاری داخلي جراحي تئوری آموزش

دانشگاه حکیم 

 سبزواری 

 0501 تربیت بدني ای اولیهکمکه تئوری آموزش

 

 سابقه ارائه آموزش باليني

نوع  موسسه محل تدریس

 فعالیت

 تاریخ رشته عنوان درس نوع درس

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0503از  پرستاری 5و2و0داخلي و جراحي  بالیني آموزش
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دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

بالیني در  آموزش

 عرصه

 01تا  0503از  تاریپرس داخلي و جراحي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0501از پرستاری بررسي وضعیت سالمت بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  داخلي و جراحي بالیني آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0511از

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0501از پرستاری اصول و فنون پرستاری بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 03تا  0503از  مامايي بررسي وضعیت سالمت بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0503از  هوشبری بیهوشي بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 01تا  0508از  فوريتهای پزشکي احیاء قلبي ريوی پیشرفته بالیني آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 01تا  0508از  فوريتهای پزشکي اصول و فنون و نشانه شناسي بالیني آموزش

 12-10نیمسال دوم  کارشناسي پرستاری داخلي جراحي بالیني آموزش دانشکده پرستاری مشهد

 01تا  0501از  پرستاری داخلي و جراحي بالیني آموزش دانشگاه آزاد فردوس

 

 

 

 ق اجرایي( سوابت

تا  21/5/0510مدير تحصیالت تکمیلي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از  .0

22/00/0510 

 تا 20/8/0518مدير تحصیالت تکمیلي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از  .2

01/0/0513 

 کنونتا 22/02/0518ي سبزوار از دانشگاه علوم پزشکمدير توسعه فناوری و مراکز تحقیقاتي  .5
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 کنونتا 03/13/0513از  علوم پزشکي سبزواررئیس واحد انتشارات دانشگاه  .1

 کنونتا 1/2/0513دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از  يپژوهش یضو شوراع .3

 کنونتا 18/18/0513از  مرکز تحقیقات بیماری های مزمن غیرواگیر يپژوهش یضو شوراع .8

 تحقیقات سالمت سالمندانمرکز  يپژوهش یضو شوراع .3

 تاکنون 01/01/0518از  يواسع مارستانیب ينیبال قاتیواحد توسعه تحق يپژوهش یضو شوراع .0

 تاکنون 13/15/0513کمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از  يپژوهش یضو شوراع .1

 تاکنون 00/11/0513از  عضو کمیته کنترل کیفي مرکز پايش عوامل موثر بر سالمت )کوهورت سبزوار( .01

 عضو شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار .00

 عضو شورای پژوهشي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار .02

عضو کمیته طرح درس و برنامه ريزی درسي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم  .05

 0/0/00لغايت  0/1/03بزوار از تاريخ پزشکي س

عضو کمیته مهارتهای بالیني مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  .01

 22/00/0510تا  03/3/11از تاريخ 

 تاکنون 03/3/01عضو کمیته تدوين برنامه راهبردی دانشکده پیراپزشکي از تارخ  .03

با  0501دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکي کشور در سال  عضو کمیته علمي دومین المپیاد علمي .08

 ابالغ معاونت محترم وزارت متبوع جناب آقای دکتر محققي

مدير مسئول مجله بیهق وابسته به کمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از   - .03

 سال 3/2به مدت  03/2/11لغايت  0/0/03

 اجرایيت( عضویت در انجمن هاي علمي و 
 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 

      0503ساله شهر سبزوار مصوب   3ماهه تا  8بررسي علل افت رشد کودکان  .0

مقايسه اثر سه دوز خوراکي میدازوالم بر کاهش میزان اضطراب جداسازی اطفال از والدين مصوب  .2

0510 

  اگریاح يو خستگ CPR تیفیبر ک ،يسه روش شمارش ماساژ قلب ریتاث سهيمقا .5

 زهیو کاربرد پرسشنامه سنجش انگ يروان سنج ،يطراح ؛یوير يقلب یایاح میت یتجارب اعضا نییتب .1

 ایاح زهیانگ اسنجشیاح

 يو روانسنج ي: طراحیو پرستاران از کسب اعتماد حرفه ا یپرستار انيتجارب دانشجو نییتب .3

 یاپرسشنامه اعتماد حرفه
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صرف سیگار بر خودکارآمدی اجتناب از مصرف سیگار در تاثیر اجرای برنامه آموزشي پیشگیری از م .8

 نوجوانان دختر دوره ی دوم دبیرستان

 ینوزاد ينمیروب يلیپربیناستر بر ه يلیقطره ب ریتاث يبررس .3

 رانيخواب در پرستاران بازنشسته شمال شرق ا تیفیک شيمایپ .0

 2نوع  کیابتيسالمند د ارانمیدر ب لهيکوزیگل نیقند خون بر سطح هموگلوب يابيخودارز ریتاث سهيمقا .1

 نیتحت درمان با و بدون انسول

 عيوقا ينیب شی( در پMEWSهشدار زودرس ) يازدهیامت یصحت ابزار اصالح شده  يبررس .01

 قائم مشهد. مارستانیدر ب یبستر مارانیدر ب یناگوار جد

در گروه  مختلف یترم ها انيدانشجو قیتلف قياز طر انيدانشجو یمهارتها یریادگيسطح  یارتقا .00

 یکار آموز یها

 یپرستار یدر گروهها انيدانشجو ينیبال يابیدانشگاه در باره نقاط قوت و ضعف ارزش دیاسات دگاهيد .02

 0501در سال  ی، اتاق عمل و هوشبر ييو ماما

در دانشجويان دختر واکسینه شده در دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  HBsAbبررسي تیتر  .05

 05/01/0511مصوب 

، کمیته 0510ي ارتباط سالمت معنوی و کیفیت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد بررس .01

 تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

رابطه مهارت های اجتماعي با انگیزه پیشرفت تحصیلي دانشجويان علوم پزشکي خراسان شمالي،  .03

 کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

، کمیته 0510ارتباط سالمت معنوی و رضايت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد بررسي  .08

 تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 

 سال  عنوان همايش فعالیت عنوان

بررسي نقش تغذيه در بیماران مبتال به پنوموني و 

 موثر در پیشگیری و درمان آناستراتژيهای تغذيه ای 

 0502 همايش بیماريهای عفوني  گرگان پوستر

مقايسه تاثیر دريافت و عدم دريافت غذا حین هموديالیز 

 بر عوارض جانبي زودرس آن

کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه و  سخنراني

 ديالیز مشهد

 0503تیر ماه 

ماران بر بالین بی 003بررسي داليل دير رسیدن اورژانس 

 از ديدگاه پرسنل اورژانس مشهد

 0503آذر  سومین کنگره ساالنه طب اورژانس، تهران سخنراني
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اولین همايش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر تاثیر نماز بر سالمت روان

 بجنورد

05/3/0511 

اولین همايش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر رابطه قرآن و بهداشت روان

 بجنورد

05/3/0511 

اولین همايش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر اه طب در اسالمجايگ

 بجنورد

05/3/0511 

همايش کشوری قرآن منشور سالمت،  سخنراني پرستاری قرآني، راهي برای حرفه ای شدن پرستاری

 سبزوار

25/0/0511 

بررسي ارتباط سالمت معنوی و کیفیت زندگي در 

 پرستاران بیمارستان شهید هاشمي نژاد مشهد

دومین سمینار ابعاد رفتاری و اجتماعي در  سترپو

 سالمت، شاهرود

 21/1/0511و20

رابطه مهارت های اجتماعي با انگیزه پیشرفت تحصیلي 

 دانشجويان علوم پزشکي خراسان شمالي

هشتمین همايش سالیانه پژوهشي  پوستر

دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکي 

 شرق کشور، بجنورد

آبان  23-21

0510 

تباط سالمت معنوی و رضايت از زندگي در پرسنل ار

 0510مراکز بهداشتي شهر بجنورد 

همايش ملي امر به معروف و نهي از منکر،  پوستر

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 0510آذر  25

ارتباط سالمت معنوی و کیفیت زندگي در پرسنل مراکز 

 0510بهداشتي شهر بجنورد 

معروف و نهي از منکر،  همايش ملي امر به پوستر

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 0510آذر  25

بررسي شیوع و عوامل مرتبط با عوارض بیهوشي 

عمومي در ريکاوری بیمارستانهای شهر سبزوار در سال 

0511 

سومین کنگره پژوهشي سالیانه دانشجويان  پوستر

 علوم پزشکي کشور بابل

 0510مهر  20-00

المللي سیره نخستین همايش علمي بین پوستر ضا، سالمت در سیره نبویماتريکس زمان، ف

نبوی در طب ، دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز 

 12بهمن  5-2

بررسي فراواني و علل تقلب در دانشجويان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

اولین کشوری همايش چالشها و  سخنراني

راهکارهای مشارکت دانشجو در نظام 

 وزشيآم

 12اسفند  0-3

ماتريکس زمان، فضا، سالمت در سیره نبوی؛ آيا طب 

 اسالمي، طب آينده است؟

-چهارمین همايش علمي پژوهشي طب پوستر

 الرضا، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

00-03 

  0515ارديبهشت

-چهارمین همايش علمي پژوهشي طب پوستر آسیب شناسي تشکلهای طب اسالمي در ايران

 انشگاه علوم پزشکي مشهد الرضا، د

00-03 

  0515ارديبهشت

 0513آذر سومین همايش سالیانه علمي پژوهشي  سخنرانيبررسي تأثیر قطره بیلي ناستر بر هیپربیلي روبینمي 
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 دانشجويان علوم پزشکي سبزوار 0511نوزادی در بیمارستان قائم )عج( مشه سال 

Do-Not-Resuscitate Order: The Experiences of Iranian 

Cardiopulmonary Resuscitation Team Members 

Oral The second International Clinical 

Oncology Congress 

December 2017 
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 اتترجمه و تأليفخ( 

 0511و  0500انتشارات سالمي و جامعه نگر، تهران  "روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتي" -0 

 0510انتشارات انديشه رفیع، تهران،  "طيهای پیش بیمارستاني، فوريتهای محیفوريت" -2

 0500نشر آژند، سبزوار،  "دانش و نیايش"  -5
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 زمان  عنوان کارگاه موسسه برگزار کننده محل برگزاری

 08بهمن  ارزشیابي دروني وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

آشنايي با مقاله نويسي و نحوه داوری  نت آموزشيمعاو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 مقاالت

 08بهمن 

بسیج جامعه پزشکي و فرمانداری  فرمانداری سبزوار

 سبزوار

 03ارديبهشت  مديريت بحران در حوادث غیر مترقبه

 0503آذر  ده گام در پژوهش معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0503آذر  طرح درس اونت آموزشيمع دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0503بهمن  کتابخانه ديجیتال معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0503اسفند  End Noteمقاله نويسي و  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 
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 0500ارديبهشت  اخالق در پژوهش معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0500مهر  آشنايي با آيین نامه های پژوهشي معاونت آموزشي وم پزشکي سبزوار دانشگاه عل

 0500ديماه  مقاله نويسي تکمیلي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0500بهمن  روشهای ارزشیابي دانشجو معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 0500اسفند  روشهای تدريس زشيمعاونت آمو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 20/0/01 استدالل بالیني EDC دانشگاه علوم پزشکي شیراز

 Ovid 05/0/01آشنايي با  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 21/01/01 روشهای تدريس EDC دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

رتباط اساتید مشاور با فنون برقراری ا معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 دانشجو

20/01/01 

 EBSCO 51/01/01آشنايي با  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 20/00/01 تعیین حجم نمونه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 01/02/01 کيکاربرد نانوتکنولوژی در پزش شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

اصول و مباني پژوهشهای اسالمي در  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 طب

21/2/0511 

 00/1/0511و01 روشهای آموزش مؤثر EDC دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 03/02/11 استاد مشاور معاونت دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 Peer Review 3/1/0512نحوه داوری مقاالت  شکده پرستاریدان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 23/8/0512 متاآنالیز دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 Systematic Review 01/01/0512 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 21/5/0515 تحلیل محتوا دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 01/1/0515 آشنايي با تدوين کوريکولوم دانشکده پرستاری ه علوم پزشکي مشهد دانشگا

 21/00/0515 يادگیری مشارکتي دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 51/00/0515 چگونگي برگزاری ژورنال کالب دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 03/2/0511 مقدمه ای بر تئوری پردازی ستاریدانشکده پر دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
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 03/2/0511 مقدمه ای بر تئوری پردازی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 BEME reviewچگونه يک پروپوزال  دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

)مطالعه مرور نظام مند در آموزش 

 پزشکي( را تدوين کنیم؟

3/5/0511 

مرکز مشاوره آمار و روش تحقیق  شگاه علوم پزشکي مشهد دان

 )د.ع.پ. مشهد(

تحلیل عاملي و مدل بندی معادالت 

 (SEMساختاری )

و  01/01/0511 

21/01/0511 

 0/00/0518 تجزيه و تحلیل داده های پژوهشي معاونت تحقیقات و فناوری سبزوار دانشگاه علوم پزشکي

 Developing a protocol for ونت تحقیقات و فناوریمعا سبزوار دانشگاه علوم پزشکي

Cochrane Systematic Review 
 28/00/0518و  23

 1/02/0518و 5 نگارش و انتشار مقاالت علمي معاونت تحقیقات و فناوری سبزوار دانشگاه علوم پزشکي

 02/13/0513 ياخالق در انتشارات علم معاونت تحقیقات و فناوری سبزوار دانشگاه علوم پزشکي

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي

  دفاع شده:

بررسي تاثیر طب فشاری در نقطه ی نیگان  "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -1

 دانشجو: فاطمه زينعلي  "های شکميبر درد، تهوع ، استفراغ و اضطراب در جراحي

ای تأثیرآموزش بر  بررسي مقايسه "دوم پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  استاد راهنمای -2

دانشجو: زهرا   "دوديابتیک  نوع اساس الگوی خود مراقبتي اورم  با روش رايج، بر کیفیت زندگي بیماران 

 21/3/0515طالبي ، تاريخ دفاع: 

 يلیپربیناستر بر ه يلیقطره ب ریتاث يبررس "د پرستاری با عنوان استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارش -5

 زهرا عامليدانشجو:   "0511مشهد در سال قائم)عج( مارستانیدر ب ینوزاد ينمیروب

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با  ژهيو یمراقبت هااستاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری  -1

محمد دانشجو:   " اگریاح يو خستگ CPR تیفیبر ک ،يشمارش ماساژ قلب سه روش ریمقايسه تاث "عنوان 

 يسنگان يرسول

 در حال اجرا:

تأثیر خودارزيابي قند خون بر سطح هموگلوبین  "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  .0

 دانشجو: آتوسا آريافر  "ن انسولینتحت درمان با و بدو 2گلیکوزيله در بیماران سالمند مبتال به ديابت نوع 

پیمايش کیفیت خواب در پرستاران بازنشسته  "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  .2

 دانشجو: تکتم مکانیکي  "شمال شرق ايران
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 تیازدهيام یابزار اصالح شده  دقت بررسي "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  .5

دانشجو:   " بستری در بیمارستان بیماراندر  جدیناگوار  وقايع بیني پیش( بر MEWSهشدار زودرس )

 مريم مفتوحیان

روزمره  یها تیبر فعال نگیتله نرس ریتاث يبررس"ارشناسي ارشد پرستاری با عنوان استاد راهنمای پايان نامه ک .1

 سفیدی نرگسدانشجو:   "يپس از سکته قلب مارانیب يزندگ

بر   SBARاستفاده از روش   ریتاث يبررس"ارشناسي ارشد پرستاری با عنوان استاد راهنمای پايان نامه ک .3

 زادهعلي عباسدانشجو:  "بجنورد هایمارستانیب CCU یدر بخش ها یپرستار یمراقبت ها تیفیک

 يعضالن قيتخاب محل تزران ریتاث يبررس"ارشناسي ارشد پرستاری با عنوان استاد راهنمای پايان نامه ک .8

 قاتيدر بخش تزر قياز تزر يو شکل بدن؛ بر درد ناش کیدموگراف ک،يآنتروپومتر یبراساس شاخص ها

 یاعظم خسروجرددانشجو:  "0513سبزوار در سال  يواسع مارستانیب

تا  "وان استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری سالمت جامعه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عن .3

در  گاریاجتناب از  مصرف س یبر خودکارآمد  گاریاز مصرف س یریشگیپ ياجرای برنامه آموزش ریث

 دانشجو: زينب رفیعي  " در شهر مشهد رستانیدب ی اولنوجوانان پسر دوره 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 زارت بهداشتو 0510دکترای تخصصي پرستاری در سال ورودی کسب رتبه دوم کشوری در آزمون  -0 

 کسب رتبه اول در دوره آموزشي دکترای تخصصي پرستاری و رتبه اول آزمون جامع -2

 0510پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری در سال  -5

 0510مربي پرستاری نمونه در سال -1

 0511-10مدرس نمونه گروه پرستاری در سال تحصیلي -3
 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز

تلف داخلي از جمله: مجله علمي پژوهشي  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، مجله داور مجالت مخ -0

 و ... علمي پژوهشي  دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 داور مجالت مختلف بین المللي از جمله:  -2

Nurse Education Today, Journal of Research in Nursing, Evidence-based 

Care Journal  

 ي رايانه و اينترنتآشنايي با مبان -5
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 آشنايي با بانک های اطالعاتي و نرم افزارهای مرتبط  -1


