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  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل یلیرشته تحص مقطع

 4333-4331 دانشگاه آل بويه گرگان پرستاری کارداني

 4331-4338 دانشکده پرستاری و مامايي مشهد پرستاری کارشناسي

 کارشناسي ارشد
 آموزش پرستاری

 داخلي جراحي
 4321-4327 دانشکده پرستاری و مامايي مشهد

 در حال تحصیل دانشکده پرستاری و مامايي مشهد آموزش پرستاری دکتری تخصصي

 

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
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 ستاری از پديده مشغولیت تحصیلي، دوره دکترا تخصصي آموزش پرستاریدرک تجارب زنده دانشجويان کارشناسي پر
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 ( سوابق آموزشيپ

 

 عنوان دروس تدریس شده سال دانشگاه مشخصات فراگیران

 کارشناسي پرستاری
علوم پزشکي 

 سبزوار
4333-4338 

 سال 72دروس داخلي جراحي پرستاری به مدت 

 لسا 71درس اصول و روش آموزش به مددجو به مدت 

 يمامايکارشناسي 
علوم پزشکي 

 سبزوار
 دروس داخلي جراحي و پاتوفیزيولوژی مامائي 4333-4381

کارداني بهداشت خانواده و مبارزه 

 هابا بیماری

علوم پزشکي 

 سبزوار
 های پزشکيهای اولیه و فوريتکمک 4381-4321

 کارشناسي پرستاری
علوم پزشکي 

 سبزوار
4333-4338 

های مختلف ن پرستاری در بخشکارآموزی دانشجويا

-چشم-سوختگي-ارولوژی-ارتوپدی -جراحي )عمومي

 گوش، حلق و بیني(

کارشناسي ارشد پرستاری گرايش 

 یسالمند و داخلي جراحي ،ويژه

علوم پزشکي 

 سبزوار
4333 

 ایروابط حرفه دروس داخلي جراحي، اخالق پرستاری و

 آمار و روش تحقیق پیشرفته

 

 ( سوابق اجرایيت
 

 سمت
محل 

 خدمت
 توضیحات سال

معاونت آموزشي، پژوهشي، 

 دانشجويي و فرهنگي

علوم پزشکي 

 سبزوار
4331-4381 

به تبع مسئولیت معاونت آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و 

های مرتبط را به عنوان فرهنگي دانشگاه ساير مسئولیت

 امشخصیت حقوقي به عهده داشته

 رئیس دانشکده پرستاری و مامايي
لوم پزشکي ع

 سبزوار
4331-4382  

 مدير دانشجويي فرهنگي
علوم پزشکي 

 سبزوار
4323-4323  

عضو هسته گزينش کارکنان 

 دانشگاه

علوم پزشکي 

 سبزوار
4331-4382  

 

 : نتايج بصورت مقاله منتشر شده و در بخش مقاالت ذکر شده است. مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 

 داخلي( )کنگره هاي خارجي و ( مقاالتج

 همايش سراسری منشور حقوق بیمار

مقاله: بررسي وضعیت احترام 

به محدوده قلمرو و حقوق 

 بیمار/ سخنران

 فسا
ارديبهشت ماه  77-74

4387 
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

 عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

 ترويجي اسرار-مجله علمي بررسي تاثیر عصاره پالمباگواروپیه در التیام زخم بستر 4

 ترويجي اسرار-مجله علمي جويان دانشکده علوم پزشکي سبزوارجويي دانشبررسي مشکالت آموزشي و دانش 7

 ترويجي اسرار-مجله علمي های شهر سبزواربررسي میزان احترام به محدوده قلمرو حقوق بیماران در بیمارستان 3

1 
های غرور جواني در ن در مورد جوشآموزان مقطع دبیرستابررسي میزان آگاهي دانش

 4322سال 
 مجله راز بهزيستي

1 Survey on the role of respect for patent territory and rights in 

sabzevar hospitals 
 ترويجي اسرار-مجله علمي

3 
A comparative study of the effect of group memory telling and 

group talk on the level of the happiness of the elderly living in the 

elderly nursing home 

The Journal of 

Clinical and 

Analytical Medicine 

(JCAM) 

2 
مشغولیت دانشگاهی در آموزش علوم پزشکی و عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه 

 مروري

مجله گام های توسعه در 

، دوره آموزش علوم پزشکي

 4331ره دوم. دوازدهم، شما

8 Challenges Ahead of Emergency Medical Technician 

Graduates in the Workplace in Iran: A Qualitative Study 

Journal of Allied 

Health, Summer 

2014, Vol 43, No 2 

 

 ي تخصصيهاشرکت در کارگاه( د
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان کارگاه ردیف

 4321خرداد ماه  31-34 سیزوار نگره آموزش پزشکي جامعهکارگا 4

 4321خرداد ماه  31-34 سبزوار سينگر و روش تدرجامعه يآموزش پزشک يلیتکم کارگاه 7

 4321دی ماه  73-72 سبزوار کارگاه روش تحقیق 3

 4322بهمن ماه  78-73 سبزوار يکارگاه آموزش پزشک 1

 4381ارديبهشت ماه  74 هیأت گزينش 4ماره بخش اول پودمان ش يدوره آموزش 1

3 
 یهاو روش سيتدر یهاوش، رطرح درس نيکارگاه تدو نیچهارم

 يابیارزش
 4384شهريور ماه  42-73 سبزوار

 4384دی ماه  77-71 شهید بهشتي يپژوهش در آموزش پزشک يشناسروش يکارگاه آموزش 2

 4384بهمن ماه  47-41 سبزوار يکپژوهش در آموزش پزش يشناسروش يکارگاه آموزش 8

 4384بهمن ماه  43-71 سبزوار power point يآموزش کارگاه 3
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 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان کارگاه ردیف

 4387آذر ماه  43-41 سبزوار هااورژانس يآموزش برنامه 41

 سبزوار کارگاه روش تحقیق 44
بهمن  4دی ماه لغايت  72

 4387ماه 

47 
 عيسرنقره در کنترل و درمان  يستاليکاربرد پانسمان نانو کر

 يسوختگ یهازخم
 4387اسفند ماه  47 اصفهان

 4383مرداد ماه  سبزوار های اولیه برای بهیارانکارگاه آموزش کمک 43

 4383مرداد ماه  سبزوار نويسي در پرستاریکارگاه گزارش 41

 4383آذر ماه  44 تهران کارگاه تحقیقات کیفي 41

 4383بهمن ماه  47-41 سبزوار کارگاه روش تحقیق 43

 4381بهمن ماه  4 سمنان انديشي پايگاه تحقیقات جمعیتي منطقهاولین نشست هم 42

48 
و روان  اعصاب چشم يقلب، عفون یهااورژانس یآموزباز کارگاه

 ()مدرس
 4381آبان ماه  71-73 سبزوار

43 
 ثارگريشاهد و ا انيمشاور دانشجو دیاسات يکارگاه آموزش نیچهارم

 هادانشگاه
 4381خرداد ماه  3-41 سبزوار

 سبزوار کارگاه آموزشي تدوين طرح درس 71
تیر ماه  4-خرداد ماه 34

4381 

 4381تیر ماه  41 بجنورد های تحقیقاتيکارگاه مديريت پژوهش با تاکید بر تعیین اولويت 74

 4381بهمن ماه  73 سبزوار نويسيکارگاه آموزش مقاله 77

 کارگاه اخالق پزشکي 73
همايش کشور 

 آموزش پزشکي
 4381اسفند ماه  41

71 
 قاتیتحق گاهيپا جاديا نديابهامات و مشکالت در فرا يبررس کارگاه

 کشور يتیجمع
 4383خرداد ماه  2-8 کاشان

 4383مرداد  31-34 تهران انتقال دانش یکارگاه کشور 71

 4383ه تیر ما 43-41 سبزوار کارگاه تحقیقات مشارکتي مبتني بر جامعه 73

72 
 انيدانشجو - یمشاوره موثر برا ینحوه ارائه روشها ياموزش کارگاه

 شاهد و...
 4383اسفند ماه  3-1 سبزوار

78 
های ششمین کارگاه آموزشي اساتید مشاور شاهد و ايثارگر دانشگاه

 علوم پزشکي کشور
 4383اسفند ماه  3-1 سبزوار

 دوره ويژه مديران )مباني روانشناسي( 73
)رياست  انتهر

 جمهوری(
 4381بهمن ماه  77

 (نشي)اصول و ضوابط حاکم بر گز رانيمد ژهيدوره و 31
)رياست  تهران

 جمهوری(
 4381اسفند ماه  77

 4383مرداد ماه  41-43 سبزوار سالمت ستمیدر س يعااجت يابيبازار 34

 4383بهمن ماه  48 سبزوار کارگاه آموزشي ارزيابي دروني  37
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 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان کارگاه ردیف

 4383اسفند ماه  73 سبزوار يپژوهش ینامه ها نيیبا آ ييآشناکارگاه  33

31 
مشاور  دیاسات یهايتوانمند یارتقا يکارگاه آموزش منیهفت

 شاهد انيدانشجو
 4382مرداد ماه  41-42 تبريز

 4382بهمن ماه  74 سبزوار يتلفن هیتخل يدوره آموزش 31

 4382بهمن ماه  8-41 سبزوار پزشکيکارگاه آشنايي با منابع کتابخانه ديجیتال علوم  33

 4382اسفند ماه  47-43 سبزوار نويسيکارگاه مقاله 32

 4382اسفند ماه  77 سبزوار کارگاه اخالق در پژوهش 38

 4382آبان ماه  44-43 سبزوار کیمنابع الکترون یجستجو کارگاه 33

 4382اسفند ماه  41 سبزوار end noteکارگاه  11

 4388ارديبهشت ماه  41 شیراز ي استاد توانمندکارگاه آموزش 14

 4388خرداد ماه  3 سبزوار کارگاه آشنايي با اصالحات برنامه آموزش پزشکي عمومي 17

 4388ا مهر ماه  وزارت شرکت در برنامه سامانه ملي مديريت اطالعات علم و فناوری 13

 4388ماه دی  41-43 وزارت در وازرت بهداشت EDO.EDCنخستین همايش  11

 سبزوار نويسي )تکمیلي(کارگاه مقاله 11
ماه بهمن 1ماه و بهمن 4

4388 

 4388مهر ماه  43 سبزوار های پژوهشينامهکارگاه آشنايي با آيین 13

 4388آبان ماه  78-73 سبزوار کارگاه مرور سیستماتیک متاآنالیز 12

 4388اسفند ماه  3 سبزوار کارگاه اخالق در پژوهش 18

 4388اسفند ماه  3 سبزوار های تدريسکارگاه آموزشي روش 13

 4388آذر ماه  71 سبزوار کارگاه آموزشي تدوين طرح درس 11

 4388بهمن ماه  31 سبزوار جوهای ارزيابي دانشروش 14

17 

سومین جشنواره شهید مطهری با همکاری در ارائه فرآيند آموزشي 

جويان جديدالورود با دانشآشنايي »مطلوب دانشگاهي با عنوان 

 «محیط دانشگاه

 4383اسفند ماه  72 تهران

 4383آذر ماه  71 سبزوار های نوين تدريسروش 13

11 

چهارمین جشنواره شهید مطهری با همکاری در ارائه فرآيند آموزشي 

بازنگری دروس تئوری و عملي رشته »مطلوب دانشگاهي در زمینه 

ای در دانشگاه علوم ی رفتار حرفهبکارگیری الگوها»و « پرستاری

 «پزشکي سبزوار

 4331ارديبهشت ماه  41 مشهد مقدس

 

 عنوان کنگره/سمینار ردیف
 عنوان مقاله

 /نوع ارائه
 تاریخ برگزاري محل برگزاري

4 
اولین سمینار سراسری آموزش به 

 مددجو
 4321شهريور ماه  3-8 ارومیه کنندهشرکت
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 عنوان کنگره/سمینار ردیف
 عنوان مقاله

 /نوع ارائه
 تاریخ برگزاري محل برگزاري

 4321بهمن ماه  2-3 بقیه اهلل نندهکشرکت همايش جامع پرستاری 7

3 
شناسي بالیني سمینار بازآموزی سم

 ها()مسمومیت
 4323خرداد ماه  78-31 سبزوار کنندهشرکت

1 
اولین همايش سراسری ارتقاء کیفیت در 

 مديريت اورژانس
 4384اسفند ماه  3-8 دانشگاه تهران کنندهشرکت

1 
کنگره سراسری جراحي پالستیک و 

 سوختگي
 4387اسفند ماه  77 دانشگاه اصفهان کنندهشرکت

 همايش سراسری منشور حقوق بیمار 3

بررسي وضعیت احترام به 

محدوده قلمرو حقوق بیمار/ 

 سخنران

 فسا
ارديبهشت ماه  77-74

4387 

2 
همايش سراسری پرستاری ايران سال 

 هاها و چالشافق 4111
 4383آذر ماه  41-47 تهران کنندهشرکت

8 

ینار ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان سم

جويان در برنامه آموزشي دانش

 های علوم پزشکي کشوردانشگاه

 4381بهمن ماه  73 تهران کنندهشرکت

3 
ها انديشي توانمندیروزه همسمینار يک

 های پژوهشيو اولويت
 4381مرداد ماه  73 مشهد کنندهشرکت

41 
هشتمین همايش کشوری آموزش 

 پزشکي
 4381اسفند ماه  41-42 کرمان کنندهتشرک

 4383اسفند ماه  41-43 يزد کنندهشرکت نهمین همايش کشوری آموزش پزشکي 44

47 
المللي کنگره اجرای استانداردهای بین

 فدراسیون جهاني آموزش پزشکي
 4382آبان  42-43 کیش کنندهشرکت

 شیراز کنندهشرکت دهمین کنگره آموزش علوم پزشکي 43
ارديبهشت ماه  42-41

4388 

41 
يازدهمین همايش کشوری آموزش علوم 

 پزشکي با عنوان رهبری آموزشي
 تهران کنندهشرکت

ارديبهشت ماه  47-41

4383 

41 
دوازدهمین همايش کشوری آموزش 

 علوم پزشکي
 مشهد مقدس کنندهشرکت

ارديبهشت ماه  47-41

4331 
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 نشجویي ذ(راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دا

 

 دانشجو       استاد مشاور      استاد راهنما      عنوان پایان نامه         ردیف

 

وضعيت            

 پایان نامه

 

 

  1 

بررسیییا ییییاطرر  یییا ر    

گییی ا گری ییا بییر  ریی     

ی ینهییییییا ا  حسییییییا  

شیییییا سا ا سیییییا  ن    

سیییییییاسا  ر سیییییییر   

سییا  ن     ییا ر شهرسیی ا  

 سب ی ر

 

 

         * 

  

 

علا   رال 

  سبر 

  

 
  ی ام  اف ه 

  

 

  2 

بررسییا  رپ سرسیی ار       

ی ژگیییا  یییا  شییی لا ی   

ح ا ییس سییا  ارا یر ب ییه  

 آ  بیییا برگیییارگا سیییار   

سرسییی ار    ر بر ارسییی ا  

 ییا  ی بسیی ه بییه   ر ییگا   

 علیم س شکا سب ی ر.

 

 

        * 

 

  

 

 

 فا  ه ق  ا

 

 

  ی ام  اف ه

 

 

   3 

 

 قا سییه  ی شییری  سن ییر   

ط بر ییار بییا س یی   ر  ییسیی

   یییر یر ییی   ی بلیییی   

یر یی   ییسییط سرسیی ار  ر  

بر ییییار   یمییییس ع ییییر 

جر حییییا قلیییی  بییییا   ر 

بر ارس ا   یا    یه   ر   

 1331سا  

 

 

 

        * 

  

 

 

 علررضا ح   

 

 

 

  ر حا   جر 

 

 
 

 


