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 مشخصات فردي
 

 عبدالقادر عصاررودینام و نام خانوادگي: 

   غالمعلي نام پدر:

   021 شماره شناسنامه:

 0531تاريخ تولد: 

 متأهل وضعیت ازدواج:

 assarroudia@medsab.ac.irپست الکترونیک: 

 تلفن محل کار :

دانشکده پرستاری و  -پرديس دانشگاه علوم پزشکي -مبعد از مزار شهدای گمنا -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 جراحي پرستاری داخلي کارشناسي ارشد

 0510-18 علوم پزشکي مشهد پرستاری دکترا

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 کارشناسي ارشد: مقايسه تاثیر تغذيه و عدم تغذيه حین هموديالیز بر عوارض جانبي زودرس آن

 پرسشنامه کاربرد و روانسنجي هایي، تعیین ويژگيقلبي ريوی؛ طراح اییتجارب اعضای تیم اح نییتبدکترا: 

 ااحی انگیزش سنجش

 

 
 محل عکس پرسنلی
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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

پیوسته  ارشد کارشناسي شرفتهیپ قیروش تحق تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  5الن/سالمندان بزرگسا یپرستار تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  بررسي وضعیت سالمت تئوری آموزش

 پرستاری

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 سبزوار

کارشناسي پیوسته  فیزيوپاتولوژی تئوری آموزش

 مامايي

 تاکنون 0518

دانشکده پرستاری 

 مشهد

کارشناسي پیوسته و  فوريت ها وریتئ آموزش

 ناپیوسته اتاق عمل

-15نیمسال دوم 

12 

دانشکده پرستاری 

 مشهد

کارشناسي پیوسته و  های ويژهمراقبت تئوری آموزش

 ناپیوسته هوشبری

-15نیمسال اول 

12 

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

کارشناسي ارشد  سنجش و اندازه گیری تئوری آموزش

 پرستاری

 اکنونت 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 



 

 رپستاری و ماماییدااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                       

 

3 

 

 پرستاری سبزوار

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

اسي ارشد کارشن 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

دانشگاه علوم پزشکي 

 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

 صخا

 تاکنون 0503از  فوريتهای پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0508از  فوريتهای پزشکي احیاء قلبي ريوی پیشرفته تئوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 03تا  0508از  بهداشت حرفه ای کلیات پزشکي تئوری آموزش
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دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0500از  کارشناسي اتاق عمل ماريهای داخليآشنايي با بی 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 تئوری 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 تئوری آموزش

ی دانشکده پرستار

 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 کمکهای اولیه تئوری آموزش

 

 سابقه ارائه آموزش باليني

نوع  موسسه محل تدریس

 عالیتف

 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  پرستاری داخلي و جراحي

دانشگاه علوم پزشکي 

 سبزوار

 تاکنون 0501از پرستاری متبررسي وضعیت سال 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  ی پزشکيفوريتها 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

 

 

 

 ( سوابق اجرایيت

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

22/00/0510 

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

 کنونتا

 تاکنون 01/01/0518از  يواسع مارستانیب ينیبال قاتیواحد توسعه تحق يپژوهش یضو شوراع .5
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 انشگاه علوم پزشکي سبزوارعضو شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده پرستاری و مامايي د .1

 عضو شورای پژوهشي دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار .3

عضو کمیته طرح درس و برنامه ريزی درسي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم  .8

 0/0/00لغايت  0/1/03پزشکي سبزوار از تاريخ 

و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  عضو کمیته مهارتهای بالیني مرکز مطالعات .3

 22/00/0510تا  03/3/11از تاريخ 

 تاکنون 03/3/01عضو کمیته تدوين برنامه راهبردی دانشکده پیراپزشکي از تارخ  .0

با  0501عضو کمیته علمي دومین المپیاد علمي دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکي کشور در سال  .1

 زارت متبوع جناب آقای دکتر محققيابالغ معاونت محترم و

مدير مسئول مجله بیهق وابسته به کمیته تحقیقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از   - .01

 سال 3/2به مدت  03/2/11لغايت  0/0/03

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 

 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

 زهیرسشنامه سنجش انگو کاربرد پ 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

تاثیر اجرای برنامه آموزشي پیشگیری از مصرف سیگار بر خودکارآمدی اجتناب از مصرف سیگار در  .8

 دبیرستان نوجوانان دختر دوره ی دوم

 ینوزاد ينمیروب يلیپربیناستر بر ه يلیقطره ب ریتاث يبررس .3

 رانيخواب در پرستاران بازنشسته شمال شرق ا تیفیک شيمایپ .0

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

 نیتحت درمان با و بدون انسول
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 عيوقا ينیب شی( در پMEWSهشدار زودرس ) يازدهیامت یالح شده صحت ابزار اص يبررس .01

 قائم مشهد. مارستانیدر ب یبستر مارانیدر ب یناگوار جد

مختلف در گروه  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 0510بررسي ارتباط سالمت معنوی و کیفیت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد  .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  ،0510بررسي ارتباط سالمت معنوی و رضايت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد  .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 

 استراتژيهای تغذيه ای موثر در پیشگیری و درمان آن

 0502 همايش بیماريهای عفوني  گرگان پوستر

يسه تاثیر دريافت و عدم دريافت غذا حین هموديالیز مقا

 بر عوارض جانبي زودرس آن

کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه و  سخنراني

 ديالیز مشهد

 0503تیر ماه 

بر بالین بیماران  003بررسي داليل دير رسیدن اورژانس 

 از ديدگاه پرسنل اورژانس مشهد

 0503آذر  س، تهرانسومین کنگره ساالنه طب اورژان سخنراني

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 

 05/3/0511اولین همايش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر جايگاه طب در اسالم



 

 رپستاری و ماماییدااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                       

 

8 

 

 بجنورد

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  پوستر

 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 

ارتباط سالمت معنوی و رضايت از زندگي در پرسنل 

 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 

همايش ملي امر به معروف و نهي از منکر،  پوستر

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 0510آذر  25

ي شیوع و عوامل مرتبط با عوارض بیهوشي بررس

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 ماتريکس زمان، فضا، سالمت در سیره نبوی

طب ، دانشگاه علوم پزشکي نبوی در 

 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 

 آموزشي

 12اسفند  0-3

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

 ، طب آينده است؟اسالمي
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 0513آذر 

Do-Not-Resuscitate Order: The Experiences of Iranian 

Cardiopulmonary Resuscitation Team Members 

Oral The second International Clinical 

Oncology Congress 

December 2017 

 

 

 



 

 رپستاری و ماماییدااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                       

 

9 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

1- Nowroozi HM, Assarroudi A, Zeraati A, Esmaili H. Comparison of the Effect of 

Food and Non-food Ingestion During Hemodialysis on Early Acute Side Effects of 

Hemodialysis. Journal Of Sabzevar University Of Medical Sciences, 2008; 15(2):82-87. 

(Persian) 

2- Assarroudi A. The Causes Of Late Arrival Of Pre-Hospital Emergency From The 

Point Of View Of Clinical Emergency Personnel Of The 115 Of Mashhad In 2006. 

DENA, Quarterly Journal of Yasouj Faculty of Nursing and Midwifery, Autumn & 

Winter 2008; 3(3,4): 9-16. (Persian)  

3- Assarroudi A, Ajvadi A. Osteoid Osteoma Of The Distal Metaphysis Radius: Report 

Of A Case. Quarterly Journal Of Sabzevar University Of Medical Sciences, 

2009; 16(3):167-170. (Persian) 

4- Assarroudi A, Golafshani A, Akaberi A. The Relationship Between Spiritual Well-

Being And Quality Of Life In Nurses. Journal Of North Khorasan University Of 

Medical Sciences, 2011; 3(4): 79-88. (Persian) 

5- Assarroudi A, Jalilvand MR, Oudi D, Akaberi A. The relationship between spiritual 

well-being and life satisfaction in the nursing staff of Mashhad Hasheminezhad Hospital 

(2011). Modern Care Journal, 2013; 20(2):230-235. (Persian) 
6- Akaberi A, Hashemian M, Assarroudi A, Hasanpour K. Anthropometric assessment 

in children under 2 year in Torosk, a rural area of Sabzevar, Iran 2004-6. Life Science 

Journal. 2012;9(4):1753-58.  

7- Ganjloo j, Assarroudi A, Rad M.  Entering The Fractured Tracheotomy Tube Into 

The Left Bronchus, A Case Report, Quarterly Journal Of Sabzevar University Of 

Medical Sciences, 2009; 16(3):167-170. (Persian) 

8- Ganjlo J, Talebi Z, Assarroudi A, Rakhshani MH. Comparative Assessment of Effect 

of Education in the OREM`s Self Care Model Way with Current Method on the Quality 

of Life of Diabetic Type 2 Patients. Bimonthly Journal of Sabzevar University of 

Medical Sciences. 2015; 22 (5); 748-757. (Persian) 

9- Heydari A, Assarroudi A. Quality of Reporting of Nursing and Midwifery Cohort 

Studies According to the STROBE Statement. Hayat, Journal of School of Nursing and 

Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2014; 20(3): 60-73. (Persian) 

10- Ahanchian M, Assarroudi A. The relationship between decision-making style and 

self-directed learning in anesthesiology students. MILITARY CARING SCIENCES. 

2015; 2 (13), 24-32. (Persian) 

11- Heydari A, Assarroudi A. Systematic Concept Analysis. Journal of Torbat 

Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015; 3 (2): 49-53. (Persian) 

http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=336287
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=336287


 

 رپستاری و ماماییدااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                       

 

11 

 

12- Ackabery SA, Arab Khazaei S, Arab Khazaei S, Naderi Z, Assarroudi A, 

Kamranian H, Yaghubi M. A new method to promote the quality of life based on 

spiritual wellbeing in health care workers: A predictive model. International Journal of 

Humanities and Cultural Studies (IJHCS). 2016; 2 (3): 1123-1131. 

13- Rad M, Assarroudi A, Armat MR, Shomoossi N. Timeliness: The authors' vested 

right but the editors' last concern. Journal of research in health sciences. 2016; 16 (4): 

235-236. 

14-Assarroudi A, Heydari A. Phenomenography: A missed method in medical research. 

Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2016; 1;33(3):217-25.  

15-Ameli, Z., Assarroudi, A., Akrami, R. Effect of Bilineaster Drop on Neonatal 

Hyperbilirubinemia. Evidence Based Care, 2017; 6(4): 66-73. doi: 

10.22038/ebcj.2016.7982. 

16-Assarroudi A, Nabavi FH, Ebadi A, Esmaily H. Do-not-resuscitate order: The 

experiences of iranian cardiopulmonary resuscitation team members. Indian journal of 

palliative care. 2017;23(1):88-92. 

17-Malekzadeh J, Mazlom SR, Assarroudi A, Rasouly Sangany M. Comparison of the 

Effects of Three Different Counting Methods on Cardiopulmonary Resuscitation Quality 

and Rescuer Fatigue. Evidence Based Care. 2017 Apr 1;7(1):35-42. 

18-Assarroudi A, Heshmati Nabavi F, Ebadi A, Esmaily H. Professional Rescuers’ 

experiences of motivation for cardiopulmonary resuscitation: A qualitative study. 

Nursing & Health Sciences. 2017 Jun 1;19(2):237-43. 

19- Soleimani A, Kiabi FH, Habibi MR, Zeydi AE, Assarroudi A, Sharifi H. 

Intravenous dezocine for suppressing fentanyl-induced cough during general anesthesia 

induction: A potentially effective and clinically feasible method. J Anaesthesiol Clin 

Pharmacol 2017;33:556-7 

20- Assarroudi A, Nabavi FH, Armat MR, Ebadi A, Vaismoradi M. Directed 

qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods 

and data analysis process. Journal of Research in Nursing. DOI:1744987117741667. 

 

 
 

 اتترجمه و تأليفخ( 

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

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

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



 

 رپستاری و ماماییدااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه                       

 

11 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
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 01/02/01 کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکي 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 
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 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 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

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

 51/00/0515 چگونگي برگزاری ژورنال کالب پرستاری دانشکده دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
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)مطالعه مرور نظام مند در آموزش 

 پزشکي( را تدوين کنیم؟

3/5/0511 

مرکز مشاوره آمار و روش تحقیق  دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

 )د.ع.پ. مشهد(

تحلیل عاملي و مدل بندی معادالت 

 (SEMساختاری )
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 ي دانشجویيذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها

  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 "استاد راهنمای دوم پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -2

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

 21/3/0515طالبي ، تاريخ دفاع: 

 يلیپربیر بر هناست يلیقطره ب ریتاث يبررس "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -5
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در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با  ژهيو یمراقبت هااستاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری  -1

محمد دانشجو:   " اگریاح يو خستگ CPR تیفیبر ک ،يسه روش شمارش ماساژ قلب 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  "تحت درمان با و بدون انسولین 2گلیکوزيله در بیماران سالمند مبتال به ديابت نوع 

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

 دانشجو: تکتم مکانیکي  "شمال شرق ايران

 امتیازدهي یابزار اصالح شده  دقت بررسي "استاد راهنمای پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  .5

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

 مريم مفتوحیان

تا  "استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاری سالمت جامعه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عنوان  .1

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

 دانشجو: زينب رفیعي  " در شهر مشهد رستانیدب ی اولپسر دوره  نوجوانان

 

 افتخارات( عناوین و ر

 وزارت بهداشت 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

 0510انشکده پرستاری در سال پژوهشگر برتر د -5

 0510مربي پرستاری نمونه در سال -1

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

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز

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

 و ... سان شماليعلمي پژوهشي  دانشگاه علوم پزشکي خرا

 داور مجالت مختلف بین المللي از جمله:  -2

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

Care Journal  

 آشنايي با مباني رايانه و اينترنت -5
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