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 استاديارمرتبه دانشگاهي : 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 1385 دانشگاه علوم پزشکي تهران پرستاری کارشناسي 
 1389 دانشگاه علوم پزشکي همدان آموزش بهداشت کارشناسي ارشد

 1392 دانشگاه علوم پزشکي تهران ارتقاء سالمت دکترای تخصصي

 1396 دانشگاه مجازی علوم پزشکی  وزش پزشکی ام دانشجوی کارشناسی ارشد
 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

در  ادیدرمان اعت یبرا نیمعتاد یآمادگ یاسترس بر رو تیریآموزش مد یبرنامه  ریتاث یبررس کارشناسي ارشد:

 یاعتقاد بهداشتمدل  یشهر همدان بر مبنا ادیمراکز ترک اعت

 یطراحی پیام و تاثیر مداخله اموزشی بر مبنای تئوری های ارتقاء سالمت بر ارتقاء رفتارِ درمان دکتراي تخصصي:

 وابستگان به مواد مخدر در مراکز درمانی سوء مصرف مواد شهرستان سبزوار

 

 
محل عکس 

 پرسنلی
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 ( سوابق آموزشيپ

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد سبزوار:

 یآموزش یتکنولوژ

 یشت عمومبهدا

 پرستاری بهداشت جامعه 

 پرستاری بهداشت فرد و خانواده

 کمک های اولیه

 تغذیهاصول 

 ییبهداشت مواد غذا

 های اولیهاصول بهداشت و کمک

 دانشکده علوم پزشکی اسفراین:

 و بهداشت یپزشک اتیکل

 مدارس دانش آموزان و بهداشت

 :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 مقطع کارشناسی:

 اولیه کمک های

 زبان تخصصی

 کاراموزی بهداشت عمومی

 کاراموزی پرستاری

 کاراموزی بهداشت حرفه ای

 مقطع ارشد:

 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 سیستم های اطالع رسانی بهداشتی

 آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سالمت

 کاراموزی

 زبان تخصصی

  پایانامه

 ( سوابق اجرایيت
 1396نشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال سرپرست المپیاد دا

 دانشکده بهداشت همدان ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ریدب

 همدان دانشکده بهداشت ییدانشجو قاتیتحق تهیداور پروپوزال ها و گزارش کارها در کم

 Electronic Physicianمجله داور 

 مارستانیب مارانیو مسئول آموزش بهداشت ب فتیسرش
 

 یت در انجمن هاي علمي و اجرایيت( عضو
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 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضویت در کارگروه بسته طرح تحول سالمت اموزش پاسخگو و عدالت محور

 عضویت در کارگروه هنر و سالمت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران

 گاه علوم پزشکی تهرانعضو دانشجویان استعداد درخشان دانش

 عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یپژوهش یعضو شورا

 کانون قران و عترت دانشگاه علوم پزشکی همدانعضویت در
 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 وابسته  اکرم رسول حضرت بیمارستان میعمو و ویژه های بخش در برنده و تیز نوک وسایل از ناشی های آسیب بررسی

 89 سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه به

 از معنوی مراقبت اهمیت زمینه در پنجم سال پزشکی دانشجویان و چهارم سال پرستاری دانشجویان نگرش مقایسه

     88-89  تحصیلی سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه در بیماران

 90-91 سال در همدان شهر های بیمارستان کارکنان میان در رانبیما ایمنی فرهنگ مطالعه

  91-92 سال در بالینی حاکمیت زمینه در همدان شهر هایبیمارستان پرستاری و اجرایی مدیران دیدگاه بررسی

 تئوری مبنای بر حجاب مورد در همدان پزشکی علوم دانشگاه دختر دانشجویان نگرش با معنوی سالمت رابطه بررسی

 91-92تحصیلی سال در شده ریزی برنامه فتارر

 همدان شهر اعتیاد ترک مراکز مراجعین میان در اعتیاد درمان به اشتیاق و تغییر برای آمادگی در استرس نقش بررسی

 1392 سال در بهداشتی اعتقاد مدل مبنای بر

 بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر نخو پرفشاری بیماران در خون فشار تنظیمی خود رفتارهای با مرتبط عوامل بررسی

 از گیری بهره با همدان پزشکی علوم دانشگاه مجرد دانشجویان بین در ازدواج قصد کننده بینی پیش فاکتورهای بررسی

 1392 سال در شده ریزی برنامه رفتار تئوری

 ای جاده حوادث از ناشی های آسیب زمینه در دیداری هشدارهای مورد در ای حرفه رانندگان رفتار و نگرش بررسی

 1392 سال در منطقی عمل تئوری از استفاده با همدان، شهری برون

  1396به استاد مشاور  سال  انیعدم مراجعه دانشجو لیدال نییتب

 1396سبزوار در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیتوسط دانشجو دیاسات یسنت یابیبا ارزش یکیالکترون یابیارزش سهیمقا

 یفیمطالعه ک کی: 1395آن در سال  لیتسه یو راهکارها یکارکنان شبکه بهداشت دگاهیاز د بیسامانه س یابیارز
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 کردیشده با رو یزیرفتار برنامه ر یدفتر استعداد درخشان در سطح دانشگاه بر اساس تئور یها یژگیو نیو تدو یبررس

 1395سبزوار در سال  یدر دانشگاه علوم پزشک یمیت

 

دانشگاه  انیدردانشجو یلیتحص تیعوامل موثر بر موفق یجهت بررس دیپرس یالگو یرفتار لیمرحله تحل یریبکار گ

 (395سبزوار)  یعلوم پزشک

 پندر یسبزواربراساس الگو یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص زشیانگ یکننده ها ییشگویپ یبررس

 در مردان متاهل شهر سبزوار یعلل و نوع خشونت خانگ یبررس

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 1395 اعتیاد دانش کنگره دهمینسخنرای در ارائه 
Predicting factors related to drug abuse treatment based on applying transtheoretical model 

 

 حجاب( و معنوی سالمت) 1391معنوی  سالمت همایش نخستین در سخنرانی ارائه

 پرستاران( سن و آسیب محل) 1389 سال مامایی و پرستاری دانشجویان کشوری همایش رد سخنرانیارائه 

 کودکان( در سیستینوزیس) 1388 سال مامایی و پرستاری دانشجویان همایش دومین در سخنرانی ارائه

داد )ساختاریابی برنامه مدیریتی و آموزشی دانشجویان استع 1395ارائه پوستر در جشنواره شهید مطهری سال 

 تیمی( رویکرد با شده ریزی برنامه رفتار تئوری اساس درخشان در دانشگاه های علوم پزشکی بر

 

 نوک وسایل از ناشی های آسیب) تهران همکار شبکه پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی کنگره دومین در پوستر ارائه

  دانشور پژوهشی علمی مجله نامه ویژه در شده چاپ مقاله تیز( خالصه

 مقاله معنوی( خالصه مقاله مراقبت) تهران همکار شبکه پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی کنگره دومین در پوستر ئهارا

  پژوهشی دانشور علمی مجله نامه ویژه در شده چاپ

 بهداشتی( اعتقاد مدل و استرس مقاله) سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش ملی کنگره پنجمین در پوستر ارائه

 استرس( و خودکارآمدی مقاله) سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش ملی کنگره پنجمین رد پوستر ارائه

 1391 کار ایمنی و بهداشت سراسری همایش هشتمین در پوسترارائه 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

اری قلب و مجله علمی پژوهشی پرست) عمومی و ویژه های بخش در وبرنده تیز نوک وسایل از ناشی های آسیب بررسی

 (1391 عروق
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 پزشکی علوم دانشگاه در بیماران از معنوی مراقبت زمینه در آخر سال پزشکی و پرستاری دانشجویان نگرش مقایسه

 (1391مجله علمی پژوهشی پرستاری قلب و عروق) ایران

 (1392 رستانمجله علمی و پژوهشی بیما ) همدان شهر پرستاران دیدگاه از بیماران ایمنی فرهنگ ابعاد بررسی

 یمجله علم) بالینی حاکمیت مدل اساس بر سالمت کیفیت ارتقاء مفهوم به نسبت مدیران دیدگاه بررسی

 (1393پژوهان

مجله علمی ) همدان شهرستان درمانی–بهداشتی مراکز کارکنان شغلی فرسودگی با مرتبط عوامل بررسی

 (1393پژوهان

 مدل مبنای بر همدان شهر اعتیاد ترک مراکز مراجعین میان در اداعتی درمان  برای آمادگی در استرس نقش بررسی

   (1393مجله علمی و پژوهشی کومش)  بهداشتی اعتقاد

 کاربرد با: همدان شهرستان روستاهای در فشارخون به مبتال بیماران مراقبتی خود رفتارهای با مرتبط عوامل بررسی

 (1394مجله علمی و پژوهشی کومش) بهداشتی اعتقاد مدل

حجاب )مجله علمی و  مورد در همدان پزشکی علوم دانشگاه دختر دانشجویان نگرش با معنوی سالمت رابطه بررسی

 (1395 پژوهشی دین و سالمت

 

Predictors of intention to marriage based on theory of planned behavior among 

university students in Iran (Electronic Physician 2017) 

Change processes questionnaire for treatment of drug dependents based on 

transtheoretical model: Psychometric properties in Iran 2016(Electronic Physician 2017) 

 

Assessing the Effect of Stress Management Training on the Readiness for Addiction 

Treatment Among Hamadan Drug Abuse Treatment Centers, Based on Applying Health 

Belief Model (Archives of Iranian Medicine 2014) 

 اتترجمه و تأليفخ( 
 استعداد برتر انیدانشجو تیو هدا یابیساختار کتاب: 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
 روش تحقیق کارگاه

 IRCT ایران بالینی کارازمایی ثبت کارگاه

  Scientific Writing آموزشی  کارگاه

 کارگاه روش های ارزشیابی

 کارگاه آموزش مجازی

 کارگاه دوره فلوشیپ اموزش علوم پزشکی
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 SPSSکارگاه 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 
 انیدر دانشجو یو یاچ آ یجام آزمون غربالگران یبرا اطیاتخاذ احت ندیبر مدل فرا یمبتن یمداخله آموزش ریتاث یبررس

 )مشاور( (1396شهر سبزوار) یپرستار

سالمت شهر  رانیدر سف ایدر برابر بال یگسترده بر آمادگ افتهیتوسعه  یمواز ندیآموزش براساس مدل فرآ ریتاث یبررس

 ( )مشاور(1396)  سبزوار

 افتخارات( عناوین و ر
 1392رتبه یک دکترای تخصصی سال  
 ضویت در بنیاد ملی نخبگانع

 تهران یدر دانشگاه علوم پزشک یدر مقطع کارشناس1388سال  یو پژوهش یاخالق ستهیشا یدانشجو

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 ها( فایل مدیریت) اطالعات فناوری هفتگانه مهارتهای های دوره ویژه گواهینامه

 فناوری( مفاهیم) اطالعات وریفنا هفتگانه مهارتهای های دوره ویژه گواهینامه

 ارتباطات( و اطالعات) اطالعات فناوری هفتگانه مهارتهای های دوره ویژه گواهینامه

 وبالگ نویسی

 زبان انگلیسی

 

 


