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 اجراییسوابق 
   تا کنون 1400آبان  رجانیس یدانشکده علوم پزشکدبیر امور هیأت علمی  -

 کنون  تا 1400 بهمن سیرجان پزشکی علوم دانشکده  اتدبیر کمیته ترفیع -

 1400آذر تا  1399 مهر ( دانشکده علوم پزشکی سیرجانEDCمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) -

آذر  تا   1399  مهر  رجانیس  یدانشکده علوم پزشکمسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی   -

1400 

تا   1399مهر  یدر آموزش علوم پزشک یمسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور مربوط به طرح تحول و نوآور -

 1400آذر 

 1399تا  1398امام رضا)ع(  مارستانیدر ب (EDO)مسئول دفتر توسعه آموزش  -

 99ی پرستاری ورودی کارشناس انیاستاد مشاور دانشجو  -

 1393-1390 امام رضا)ع( مارستانیب CCUپرستار بخش  -

 1390-1388 ی راز ییماما یدانشکده پرستار یعلم یمسئول انجمن ها -

 

 سوابق پژوهشی 
 مقاالت چاپ شده در ژورنالهای علمی 

 نام مجله  عنوان مقاله 

نویسنده  

نفر  

 چندم

 سال چاپ  ایندکس 

A study of COVID anxiety, 

spiritual well-being and 

resilience levels in patients with 

cancer undergoing 

chemotherapy during the 

COVID-19 pandemic: a cross-

sectional study in the south of 

Iran 

BMC Psychology نفر دوم ISI, Scopus, 

PubMed, 

DOAJ 

2023 

Development and psychometric 

properties of the hospitalized 

elder abuse questionnaire 

(HEAQ): a mixed methods study 

BMC Geriatrics  نفر اول ISI, Scopus, 

PubMed, 

DOAJ 
2022 

Age discrimination perceived 

by hospitalized older adult 

patients in 

Iran: A qualitative study 

Health Promotion 

Perspectives 
 ,ESCI (ISI) نفر سوم 

Scopus, 

PubMed 
2022 

The effect of peer education 

based on Pender's health 

promotion model on quality of 

life, stress management and self-

efficacy of patients with 

multiple sclerosis: a randomized 

controlled clinical trial 
  

 

 

 

BMC Neurology 

 

 

 

 

 

نفر  

 چهارم

 

 

 

ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase, DOAJ 

2022 
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Assessing the expectations and 

perceptions of nursing students 

regarding the educational 

services in a school of nursing 

and midwifery based on the 

SERVQUAL and Kano models: 

A case study 

 

 

 

Hospital Topics 

 

 

 

 نفر دوم

 

 

 

Scopus, 

PubMed 

2022 

 

Psycho-emotional consequences 

of hospitalized elder abuse from 

older patients’ perspective 

Electronic Journal of General 

Medicine 
 ,ISI (ESCI) نفر اول 

Scopus, 

Embase, DOAJ 

2020 

Hospitalized elder abuse in Iran: 

a qualitative study 

BMC Geriatrics  نفر اول ISI, Scopus, 

PubMed, 

DOAJ 

2019 

Prediction of academic burnout 

and academic performance 

based on the need for cognition 

and general self-efficacy: A 

cross-sectional analytical study 

Revista Latinoamericana de 

Hipertension 
 نفر اول 

ISI (ESCI), 

Scopus, 

Embase 

2018 

  ی اجتماع ه یسرما ریتأث یو مدلساز یبررس

کارکنان بهداشت   ی شغل یبر فرسودگ

  ی تعهد سازمان یانج یم یبا بررس  ط؛یمح

  طی: کارکنان بهداشت محی)مطالعه مورد

 مراکز بهداشت قم(

تربت   یمجله دانشگاه علوم پزشک 

 هیدریح

نفر  

 چهارم 

Google 

Scholar-ISC 

Magiran - SID- 

Iran Medex 
. 

1401 

بررسی تأثیر تمرینات بدنی بر سطح  

سالمت عمومی زنان باردار مراجعه کننده 

دوران بارداری به بخش مراقبت های 

 بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(

  یدانشکده پرستار یپژوهش یعلم  ه ینشر

و   یدانشگاه علوم پزشک  ییو ماما

 ی بهشت دیشه  یدرمان یخدمات بهداشت

نفر  

 پنجم

 

1391 

ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در 

مصدومین شیمیایی مبتال به برونشیولیت 

 بدنیانسدادی به نمایه توده 

 ن یقزو ی دانشگاه علوم پزشک یمجله علم 

 

نفر  

 پنجم

DOAJ 1391 

ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در 

مصدومین شیمیایی مبتال به برونشیولیت 

انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه  

 ا...)عج( تهران 

 

 پایش 

 DOAJ 1390 نفرپنجم 

بررسی تأثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر 

کیفیت خواب مصدومین شیمیایی مبتال  بر 

 به برونشیولیت انسدادی 

 

 

 حیات 

نفر  

 پنجم

 

Scopus 1389 

  -بررسی تاثیر بکارگیری الگوی پرسید

پروسید بر کیفیت زندگی بیماران مصروع  

مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...)عج(  

 تهران

نفر اول   ی دانشور پزشک 

و 

نویسنده 

 مسئول

 1388 
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کاربرد گروههای کوچک در آموزش علوم  

 پزشکی 

 ی آموزش در علوم پزشک  یراهبردها

 

 DOAJ 1388 نفر اول 

  -پرسید"تأثیر آموزش بر اساس مدل

بر آگاهی، نگرش و رفتار بیمار   "پروسید

 مصروع

نفر دوم    ی علوم رفتار

و 

 سندهینو

 مسئول

DOAJ 1388 

تأثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر  

کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتال به  

 برونشیولیت انسدادی 

 1388  نفرپنجم  کوثر  ی مجله پزشک

 عوامل تنیدگی زایی شغلی در پرستاران

 

فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری  

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

 1388تابستان  نفر سوم 

 

 

 کودکان و بالیای طبیعی 

 

دانشکده پرستاری  فصلنامه آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

نفر  

 چهارم

 1387تابستان  

 

   مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 سال ارائه  محل برگزاری  عنوان کنگره  نویسندگان  عنوان مقاله 

 اهمیت نقش نیروهای نظامی در شرایط بحران 

 

 زینب نادری

 سودابه مهدی زاده

 ساالری محمد مهدی 

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارتش

1387 

 

اپیدمی بیماری های مسری در حوادث و بالیای  

 غیرمترقبه و اصول پیشگیری از آن 

 زینب نادری

 سودابه مهدی زاده

 اعظم صادقی حسن آبادی 

کنگره   چهارمین 

علمی   سراسری 

 کاربردی طب نظامی 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارتش

 

 

1387 

 زینب نادری مدیریت فاجعه در بالیای طبیعی

 سودابه مهدی زاده

 مرجان دلخوش 

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی  

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارتش

1387 

پروتکل های اورژانس هسته ای در مصدومین  

 حوادث هسته ای 

 مرجان دلخوش 

 اکرم مالکی 

 زینب نادری

 اعظم صادقی حسن آبادی  

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارتش

1387 

  (Jump start)بررسی پروتکل تریاژ کودکان

در حوادث غیر مترقبه و بررسی تفاوت های آن  

 با پروتکل تریاژ بالغین 

 مرجان دلخوش 

 اکرم مالکی 

 اعظم صادقی حسن آبادی 

 نادری زینب

چهارمین کنگره  

سراسری علمی  

 کاربردی طب نظامی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارتش

1387 
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حوادث   و  بالیا  در  نظامی  نیروهای  نقش 

 غیرمترقبه  

 

 زینب نادری

 سودابه مهدی زاده

 محمد مهدی ساالری 

دومین همایش  

سالمت و بهداشت  

 نظامی 

دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه  

 ا...)عج( 

1386 

کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری  اصول  

 در حوادث و بالیای غیرمترقبه 

 

 زینب نادری

 مرجان دلخوش 

 اعظم صادقی حسن آبادی 

 سودابه مهدی زاده

دومین همایش  

سالمت و بهداشت  

 نظامی 

دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه  

 ا...)عج( 

1386 

 سودابه مهدی زاده کودکان و بالیای طبیعی  

 فرزانه ذیقیمت

 منیره انوشه 

 زینب نادری

دومین همایش  

سالمت و بهداشت  

 نظامی 

دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه  

 ا...)عج( 

1386 

 اعظم صادقی حسن آبادی  بیوتروریسم و نقش پرستار در آن 

 زینب نادری

 مرجان دلخوش 

 امین اجلی

دومین همایش  

سالمت و بهداشت  

 نظامی 

دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه  

 ا...)عج( 

1386 

 

 

   طرحهای تحقیقاتی

 

 

 عنوان طرح پژوهشی 

 

 

  تاریخ

 تصویب

 همكار/ همكاران 

سمت در ارتباط با  

فعاليت )مجري و 

 همكار( 

پرستاران   ینی بال یریگ می تصم یچالش ها نییتب

نوزادان و ارائه راهکار مناسب:   ژهیو یبخش مراقبت ها

 محتوا  لیمطالعه تحل کی

1401 
ثابت  سایپر، اریبهمن  میمر  ،ی ژنیب یمصطف

 ی فاطمه محمد، ینادر نبیز، یسروستان

 همکار طرح 

در دانشگاه و    یآموزش پرستار نیشکاف ب نییتب

و   رانیمد دگاهیاز د  نیعملکرد پرستاران در بال

 ی دارشناسیمطالعه پد  کی: یمسئوالن پرستار

1401 
ثابت  سایپر،   یژنیب ی مصطف ،یفاطمه مظلوم

 ینادر  نبیز ،یفاطمه محمد، یسروستان

 همکار طرح 

 یدر خانوارها یعوامل مؤثر بر تک فرزند ییشناسا

 دگاهیو ارائه راهکارها از د رجانیشهرستان س

 یبیمطالعه ترک کی: 1401در سال  نیمتخصص

1401 

  یدریح دیمج ، یرضا صادق، آتش بهار  نیام البن

محمودرضا  ، ینادر نبیز، آژ هیرق ،یجامع بزرگ

 پور  یمحمد موقر، یمسعود

 همکار طرح 

 حوزه در پژوهش های اولویت و نیازها شناسایی

 علوم دانشکده علمی هیات اعضای دیدگاه از آموزش

 1400 سال در  سیرجان  پزشکی

1400 
    پروان مهدیه ،نادری  زینب ،بهار  آتش البنین ام

 مسعودی محمودرضا
 محقق اصلی

  مدل بر مبتنی اموزشی برنامه تاثیر بررسی

  خود رفتارهای, درمان از برتبعیت اورم  خودمراقبتی

 همودیالیز تحت دربیماران زندگی وکیفیت مراقبتی

1400 

    فریدونی ژیال، بیژنی مصطفی ، رضایی سمیرا

  زینب، سروستانی ثابت پریسا، دهقان عزیزاله

 نادری

 طرح همکار

  یحرفه ا  تیو هو یسالمت معنو ن یارتباط ب یبررس

و اضطراب   یبا استرس، افسردگ یپرستار انیدانشجو

 در آنان 

1399 
سودابه    ،نشاط  ی بنفشه تهران ی،نادر نبیز

 وژمجد یب میعبدالرح   ی،عباس عباد  ،زاده  یمهد
 سرپرست طرح 
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روانسنجی  ابزار سنجش   یها یژگیو نییطراحی و تع

در   ی سالمند بستر  مارانی سوء رفتار نسبت به ب

 مارستان یب

1397 

  نبیغالم زاده)سرپرست طرح(، ز  نهی سک 

طرح(، الدن زرشناس، عباس   ی)مجرینادر

 ی عباد

 طرح  یمجر

  یکارشناس انیادراکات و انتظارات دانشجو یبررس

و   یدانشکده پرستار یاز خدمات آموزش یپرستار

مدل سرکوال و   یحضرت فاطمه)س( بر مبنا ییماما

 کانو 

1397 

  یمومن نسب)سرپرست طرح و مجر هیمرض

  نبینشاط )همکار اول(، ز ی اول(، بنفشه تهران

 طلب  کتای )همکار دوم(، شهرزاد ینادر

 همکار طرح

  تیفیبر ک  دیپروس - دیپرس  یالگو یریبکارگ یبررس

  مارستانی مصروع مراجعه کننده به ب مارانیب یزندگ

 1386اهلل)عج( تهران در سال  هیبق

1386 

  نبی)سرپرست طرح( ، زمتیقیفرزانه ذ

عباس   ، یکچوئ نیطرح(، حس ی)مجرینادر

 ی عباد

 طرح  یمجر

 

 : ................................  تالیفات

 

 

 سوابق آموزشی 
   :آموزشی  ابق تدریس در دانشگاهها و مراکزوس

 
تحصیلی مقطع  محل تدریس  تئوری س و عنوان در  

 دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان  ( 1پرستاری سالمت جامعه )

 دانشکده علوم پزشکی  سیرجان 

 کارشناسی پرستاری 

 کارشناسی پرستاری  دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ( 2پرستاری فرد، خانواده، جامعه )

 دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان  ( 3پرستاری بهداشت جامعه )

   رجان یس  یدانشکده علوم پزشک 

 کارشناسی پرستاری 

 ی پرستار یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ط ی و بهداشت مح  یپرستار

 ی پرستار یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ی و ارتباط حرفه ا یاخالق پرستار

 ی پرستار یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  3پرستاری داخلی جراحی بزرگساالن/سالمندان 

 هوشبری  یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  2بیماری های داخلی جراحی 

 ی هوشبر یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  روش تحقیق در علوم پزشکی  

 ی هوشبر یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل  
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 ی هوشبر یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  اخالق حرفه ای  

 ی پرستار یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  کارگاه اخالق حرفه ای 

 ی پرستار یکارشناس رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  شغلی ارگاه آشنایی با مخاطراتک

 

 مقطع تحصیلی  محل تدریس  عملی س و عنوان در

پرستاری سالمت جامعه فرد خانوده ارآموزی ک

 ط محی

مراکز سالمت جامعه وابسته به دانشکده 

 رجان یس  یعلوم پزشک 

 ی پرستار  یکارشناس

فرد و  کاراموزی در عرصه پرستاری سالمت جامعه/

 خانواده /محیط 

دانشکده  مراکز سالمت جامعه وابسته به

 علوم پزشکی سیرجان  

 ی پرستار  یکارشناس

 ی پرستار  یکارشناس دانشکده علوم پزشکی سیرجان  بزرگساالن/ سالمند  یدر عرصه پرستار یکارآموز

مراکز سالمت جامعه وابسته به دانشگاه   1کارآموزی سالمت جامعه 

 علوم پزشکی شیراز 

 ی پرستار یکارشناس

مراکز سالمت جامعه وابسته به دانشگاه   سالمت جامعه 1کارآموزی در عرصه

 راز یش  یعلوم پزشک 

 ی پرستار یکارشناس

وابسته به دانشگاه   مراکز سالمت جامعه سالمت جامعه 2در عرصه یکارآموز

 راز یش  یعلوم پزشک 

 ی پرستار یکارشناس

 پرستاری  کارشناسی دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان  کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان 

 پرستاری  کارشناسی دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان  کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان 

 کارشناسی پرستاری  کرمان  یراز یی ماما یدانشکده پرستار   2و  1کارآموزی در عرصه کودکان 

 

   و سمینارهای آموزشی:  هادر کارگاهسوابق تدریس  

نوع   نام دوره 

 همکاری

تاریخ  محل برگزاری طول مدت دوره 

 برگزاری

راهنمای احیاء قلبی/ریوی منتشر شده تازه های 

 2015بوسیله انجمن قلب آمریکا در سال 

آموزش مداوم جامعه   روز 1 سخنران 

دانشکده  -پزشکی

پرستاری مامایی حضرت  

 فاطمه)س( شیراز

1395 

 1388 تاالر فارابی کرمان  روز 1 سخنران  H1N1مراقبتهای پرستاری در آنفلوآنزای 

بیمارستان سیدالشهداء   روز 1 سخنران   آنتی بیوتیک درمانی نقش پرستار و ماما در  

 کرمان

1388 
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 گواهینامه های تخصصی:  
 ی مجاز وهیبه ش  یآموزش  یمحتوا   دیولت  ژهیو  Camtasiaبا نرم افزار   ییآشنا -

   اسکای روم و وب کنفرانس ناریوب یبرگزار ی پلتفرم بوم با ییآشنا -

 Endnoteبا نرم افزار  ییآشنا -

 SPSS یبا نرم افزار آمار ییآشنا -

 

   های آموزشی: کارگاه شرکت در  

طول مدت   نام دوره 

 دوره 

تاریخ  مجری برنامه 

 برگزاری
 23/5/1401 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 پزشکی  آموزش در بالینت های گروه کاربرد

 24/1/1401 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  5/1 پاسخ و پرسش روش

 13/4/1401 سیرجان پزشکی علوم دانشکده یک ساعت استارت روش به تریاژ جامع

 23/3/1401 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 سالمت  درحوزه سیگما شش رویکرد کاربردهای و مبانی با آشنایی

 24/2/1401 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  4 نویسی  مقاله
 و

25//1401 

Preparations for peer review 2  3/9/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت 

 14/12/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 مشاور  استاد نقش با آشنایی

  پژوهش در  مناسب مجله انتخاب نحوه و معتبر مجالت با آشنایی
 آموزش  حوزه های

 2/12/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2

 1/12/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 پزشکی علوم های پژوهش در  اخالق

 25/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  3 پرسشنامه از استفاده   با ها داده آوری جمع

 24/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 بنویسیم؟  را اخالقی  مالحظات چگونه: نویسی پروپوزال

 حجم تعیین و گیری نمونه های روش انواع: نویسی پروپوزال
 نمونه 

 23/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  5/2

 19/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 کمی  های پژوهش در مطالعات انواع: نویسی پروپوزال

 متغیرهای و فرضیات سواالت، اهداف، نگارش: نویسی پروپوزال
 پژوهش

 18/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2

 18/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 متون  بررسی و مسئله بیان عنوان، نگارش: نویسی پروپوزال

  در تحقیقات بر تاکید با علمی داده  های پایگاه  در جو و جست
 آموزش  حوزه

 17/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2

 17/11/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 آموزش در پژوهش عناوین انتخاب
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 14/10/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  3 ( تجربه یک ذکر) ی  تا الف از آموزشی پژوهی دانش

 13/11/1400 پزشکی کرمان دانشگاه علوم  ساعت2 ( Study Guide) راهنمای مطالعه

 24/9/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 ه یپا یارتباط یمهارت ها

آن به  لیو تبد  دهیخلق ا /یاستارتاپ میبا مفاه یمقدمات ییآشنا
 استارتاپ 

 17/9/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2

 19/8/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  ADDIE 2بر اساس مدل  یآموزش یطراح

 18/8/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 ی ادار ونیبا سامانه اتوماس ییآشنا

 26/7/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 یعلم أت یه یاعضا ینامه ارتقا نییبا آ ییآشنا

 28/6/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 طرح درس و طرح دوره نیتدو

 22/6/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 ی ریادگیو  یاددهی یمبان

 20/5/1400 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک ساعت  2 یآموزش یو عمل پژوه یدانش پژوه

 6/5/1400 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک ساعت  2 آزمون های استدالل بالینی 

 9/6/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  Mendeley 2استناد  تیریآموزش نرم افزار مد 

 19/4/1400 دانشگاه علوم پزشکی البرز  ساعت  56 سومین مدرسه تابستانه اعضای هیأت علمی 
 29/4/1400الی 

 9/3/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 آشنایی با دانش پژوهی در آموزش

  27/2/1400 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  4 آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار  
25/3/1400 

 20/2/1400 رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک ساعت  8 آشنایی با تولید محتوا با نرم افزار استوری الین 
 27/2/1400الی 

 16/12/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 آشنایی با مالکیت فکری 

 12/12/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 اخالق در پژوهش های علوم پزشکی

 30/11/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 جواخالقی و رفتار مدنی 

 2/11/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 اخالق در آموزش با تأکید بر تم طولی 

 26/10/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 رفرنس دهی اندنوت  آموزش نرم افزار

 3/10/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 پروپوزال نویسی

 1/10/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 پیشرفته Excelآموزش نرم افزار 

 25/9/1399 سیرجان پزشکی علوم دانشکده ساعت  2 نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی ایران
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 2021 تهران  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 ترکشنیر یالملل  نیب ناریوب

 6/5/1399 ایالم  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 اخالق در پژوهش ناریوب

شرکت در مجموعه ژورنال کالب های مجازی اخالق  

 پزشکی  

 3/3/1399 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  20

الی  

30 /12 /1399 

 8/1399/ 21 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 کارگاه ارشیابی دانشجو در آموزش های غیر حضوری  

 1/6/1399 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 کارگاه  طرح درس   

کارگاه آموزشی مروری بر اسکای روم، ترفندهای ساده 

 سازی اجرا، رفع اشکاالت کاربران 

 3/7/1399 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2

در  Excelو  Wordکارگاه مجازی کاربردهای 

 مدیریت آموزشی  

 3/6/1399 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  4

 1399/ 24/6 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 فضای ابری کارگاه آموزشی آنالین استفاده از 

 3/7/1399 کرمان  یه علوم پزشک گادانش ساعت  5 کارگاه برنامه ریزی تم طولی اخالق 

 5/5/1399 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 طراحی سئوال جهت سنجش استدالل بالینی 

 1400/ 29/6 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 )جلسه سوم(سلسله وبینارهای تجارب دانش پژوهی

 1400/ 15/6 کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  ساعت  2 سلسله وبینارهای تجارب دانش پژوهی)جلسه دوم(

 1399/ 6/12 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 ی فکر تیبا مالک ییکارگاه آشنا

 1399/ 12/ 12 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 ی علوم پزشک  یها ق در پژوهشالکارگاه اخ

 مت الس یامدهایو پ هایماریکارگاه ثبت ب

 

 1399/ 12/ 11 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2

 1399/ 11/ 30 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 یو و رفتار مدن یقخالکارگاه جو ا

 2/11/1399 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 ی بر تم طول دیق در آموزش با تاکاخالکارگاه 

 26/10/1399 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 اندنوت یده رفرنس نرم افزارکارگاه 

 1399/ 10/ 23 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  MCQ 3سئواالت   یبا نحوه طراح ییکارگاه آشنا

 3/10/1399 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 یسینو کارگاه پروپوزال

 9/1399/ 25 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 ی ایران)نوپا( پزشک اطالعات پژوهش نینظام نو

 8/1399/ 11 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 چاپ مقاله ی انتخاب مجله مناسب برا

 5/1399/ 25 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 در پژوهش  اخالق تازه های
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 9/4/1399 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  ساعت  2 ی اخالق در آموزش مجاز

 1398 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ساعت  2 روش های نوین تدریس

 1398 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  روز 1 روش های ارزشیابی دروس تئوری 

 1398 رجان یس  یدانشکده علوم پزشک  روز 1 برنامه ریزی درسی 

آشنایی با فعالیت های نوآورانه، دانش پژوهانه و  کارگاه 

 جشنواره شهید مطهری 

 1398 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  روز 1

 1398 ی تهران دانشگاه علوم پزشک  روز   1 برنامه آموزش مبتنی بر توانمندی 

 1396   راز یش  یدانشگاه علوم پزشک  روز 1 کارگاه اعتبارسنجی مجالت علمی  

 1394  راز یش  یدانشگاه علوم پزشک  روز Endnote 1کارگاه 

 1393 ی شیراز دانشگاه علوم پزشک  روز 1 کارگاه ابزارسازی در علوم سالمت

کنفرانس علمی آسیب های نخاعی و مراقبت پرستاری  

 در آن 

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1 کنفرانس علمی سکته مغزی و اقدامات پرستاری در آن 

کنفرانس علمی پرستاری و اختالالت آب و الکترولیت  

 ها 

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1

 1392 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1 کنفرانس علمی تروما به سر و اقدامات پرستاری در آن 

 تهیه محتوای الکترونیکی 

 

 1390 پزشکی کرمان دانشگاه علوم  روز2

 

مدیریت نوآوری،مالکیت فکری و اصول ثبت 

 اختراع)پتنت( 

 1389 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز1

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 3 دومین کنگره تحقیقات کیفی در علوم سالمت 

 روز2 کارگاه تحقیقات کیفی)گراندد تئوری( 

 

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 1 طراحی سئواالت چند گزینه ای 

 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  روز 3 آمار کاربردی

چهارمین کنگره سراسرس علمی، کاربردی طب نظامی  

 و حوادث غیرمترقبه

 1387 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  روز3

  دانشگاه علومپزشکی بقیه ا...)عج(  روز2 دومین همایش سالمت و بهداشت نظام 

1386 

 1384 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(  روز 3 سومین کنگره سراسری طب نظامی 
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   :جوایزافتخارات و  
اول ممتازین تحصیلی گروه پزشکی در سومین جشنواره ممتازین، مبتکرین، نوآوران استان کرمان در سال  رتبه  کسب    •

1384 . 

و نیز کسب رتبه اول علمی   86  -85و   85-84در سال های تحصیلی  رتبه اول گروه در دوره کارشناسی ارشدکسب   •

 پرستاری در دانشگاه کارشناسی ارشد  دوره

کسب رتبه دوم رشته پرستاری در آزمون کتبی المپیاد علمی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح در سال   •

1385 . 

 

 شوراها  و ها کمیته در عضویت 
 

 کنون تا 1400  بهمن علمی هیأت اعضای ارتقاء منتخب کمیته عضو -

 تا کنون  1400بهمن عضو کمیته ترفیع و تعیین رکود علمی اعضای هیأت علمی  -

 تا کنون  1401عضو کمیته تمام وقتی و حق التدریس دی   -

 تا کنون  1400آذر  خب جذب تدبیر کمیته من -

 تا کنون  1399اسفند عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  -

 کنون  تا 1400فروردین   رجانیس   یدانشکده علوم پزشک عضو شواری پژوهشی  -

 1400 تا 1399عضو کمیته توانمندسازی اساتید    -

 1400 تا  1399عضو کمیته برنامه ریزی درسی   -

 1400 تا 1399د ی اسات سیتدر تیفیک یاب یو ارزش  شیپا تهیکمعضو  -

 1400 تا 1399عضو کمیته ارزشیابی فراگیران   -

 1400  تا1400عضو کمیته پژوهش در آموزش  -

 1400 تا1399عضو کمیته دانشکده ای دانش پژوهی  -

 1400 تا 1399دبیر کمیته مشورتی دانشجویی    -

 1400تا   1399عضو کارگروه شفاف سازی حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان   -

 1393تا  1391عضوکمیته آموزش به بیمار در بیمارستان امام رضا)ع( از آذر ماه  -

 

 
 


