رزومه

نام و نام خانوادگي :بي بي فاطمه باقرنژاد حصاري
پست الکترونیکftbagher@gmail.com :

کس

سوابق تحصیلي:
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل اخذ مدرک

گرایش

سال اخذ مدرک

کاردانی

بهداشت عمومی

بهداشت خانواده

علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

علوم پزشکی مشهد

83

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت

علوم پزشکی اصفهان

88

آموزش بهداشت و

آموزش بهداشت و

ارتقاي سالمت

ارتقاي سالمت

علوم پزشکی یزد

98

دکتراي تخصصی

79

 عنوان پایان نامه آخرین مقطع تحصیلي:طراحی ،اجرا و ارزشییبی ی اخاه آ واشزشییی ا بری ر ی شرا شییریه

اجبمیعی ر عزت نفس نشجشانین دهبر شیی ر

برجرخ (اطیلعآ یرکب ی )

سوابق فعالیت آموزشي(دانشگاهي)
دانشگاه محل

تاریخ

رشته ومقطع تدریس

تدریس
علوم پزشکی

کاردانی بهداشت محیط  ،کارشناسی بهداشت عمومی  ،کارشناسی پرستاري ،

از سال  88تا

بیرجند

کارشناسی ارشد پرستاري بهداشت جامعه  ،کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،

کنون

کارشناسی پرستاري اتاق عمل  -بیش از  100واحد درسی تدریس گردیده است .
دانشگاه علمی

کاردانی و کارشناسی رشته بهداشت در سوانح و حوادث -بیش از  20واحد درسی

کاربردي استان

ارایه گردیده است.

از سال 94-89

از سال 99

استادیار دانشکده
پرستاري و مامایی
قاین

طرحهاي پژوهشي:
عنوان
ررسی وضعب

سمت در طرح

رفبیرهیا پبشگبرا کررخه از ا بال و گسبرش

مجري

سال انجام طرح
89

وضعیت طرح
خاتمه یافته

ونف شانزاا نشع و در بن دانش واشزان ر اسیس اخل اعبقید
خاشبی
اقییسآ دو روش واشزش سخررانی و هشدواشز ر وگیهی

اجرا

90

هییمآ ییفبآ

و عم کرد ایدران در اشرد رونخ ر شخ و یکیال یغذیآ اا
کشدکین
ررسییی ابزان و گیهی ،نگرش و عم کرد اراجعبن آ

اجرا

94

هییمآ ییفبآ

اراکز خاشییبی دراینی در را طآ ی رهی عشاال هطر
بمیرا هیا ق ی و عروقی  -اجرا -هییمآ ییفبآ
ررسییی ییربر اخاه آ واشزشییی در وگیهی  ،نگرش و

اجرا

94

هییمآ ییفبآ

عم کرد دانش واشزان در را طآ ی رهی عشا ال هطر
بمیرا هیا ق ی و عروقی
رر سی سشاد سالا

زرگ سیالن در ا سبین هرا سین

همکیر

94

هییمآ ییفبآ

جرش ی
اجبمیعی درک

اقییسییآ وگیهی  ،هشدکیرواخا  ،حمیی

اجرا

95

هییمآ ییفبآ

شخه و هشداراق بی در بمیران دیی بی نشع  2ش ر یزد و
برجرخ
ررسی یجیرب واشزش دهرخگین خاش

آ سیلمرخان

اجرا

98

همکیر

98

دردس

ررسی

گزارش ن ییی
رر سی و ضعب

سشاد سالا

و سالا

عمشای روحینبشن

گزارش ن ییی

اسبین هراسین جرش ی-همکیر -در حیل اجرا
یخوین سرخ سالا

اسبین-چشم انخاز 1404

همکیر

98

در حیل اجرا

طراحی اجرا و ارز شبی ی اخاه آ واشز شی کیهش چر ی هشن

اجرا

در حیل اجرا

98

ر اسیس اخل اعبقید خاشبی
رر سی رفبیرهیا پب شگبرا کررخه از ا بال و گ سبرش کرونی

اجرا

هییمآ ییفبآ

99

ویروس ر اسیس اخل اعبقید خاشبی
ررسییی حمیی
بمیران

اجبمیعی درک شییخه و کبفب

زنخگی در

اجرا

هییمآ ییفبآ

99

شد ییفبآ کرونی

ررسییی دانش  ،نگرش و عم کرد پزشیی کین ارط قآ جرشب
آ اخیری

شرقی ایران نس

همکیر

در حیل اجرا

99

یلبری بمیران ا بال آ کشویخ

-19
اسبرایژا هیا اخاهالیی راا

شد دانش  ،نگرش و عم کرد

همکیر

در حیل اجرا

98

جیاعآ و پر سرل خا شبی در ه صشص کربرل  ،پب شگبرا و
دراین افزایش چر ی هشن
اری یط اهبالل وزن ی الگشا غذایی و ف عیل ب

فبزیکی در

همکیر

در حیل اجرا

98

کشدکین و نشجشانین  18-6سیل در ش ر برجرخ

مقاالت چاپشده:
عنوان

نمایه

نام نشریه

اقییسآ ییربر دو روش

علمي

اج آ واشزش در

واشزش سخررانی و هشد

پژوهشي

ع شم پزشکی.

واشز ر یغببر وگیهی و

ضریب

نفرچندم

سال چاپ

تأثیر(I

نویسندگا

)F

ن

0.28

زاسبین)5( :10 ،89

3

مقاله
3

عم کرد ایدران در اشرد
رونخ رشخ و یکیال یغذیآ
اا کشدکین کمبر از سآ
سیل.
ررسی سطح وگیهی و

علمي

مجله علوم

عم کرد ایدران در اشرد

پژوهشي

پزشکي زاهدان

رونخ رشخ و اراحل

اردی ش

90

3

1

یکیال یغذیآ اا
ررسی وضعب

وگیهی و

عم کرد ایدران در اشرد

علمي

ویژه نیاآ کرگره

زاسبین 2008- ISSN89

پژوهشي

سراسرا سالا

.7977

3

1

اراحل یکیال یغذیآ اا

کشدکین و

کشدکین

نشجشانین زاهخان

ررسی سطح وگیهی

علمي

ویژه نیاآ کرگره

زاسبین 2008- ISSN89

ایدران در اشرد پییش

پژوهشي

سراسرا سالا

.7977

رشخکشدک.

3

1

کشدکین و
نشجشانین زاهخان

عخال

در نظیم سالا

علمي

اج آ ع می

پژوهشي

پژوهشی اخیری

0.1

1387-

2

1

اطالعیت سالا
ویژه نیاآ شمیره 2

ررسی وضعب

کبفب

علمي

زنخگی کیرارخان دانشگیه پژوهشي

ع شم پزشکی برجرخ .

هیا

اج آ اراق

0.06

 .اردی ش

.94

4

3

نشین -دانشگیه
ع شم پزشکی
برجرخ

Effect of educational
intervention based
on health promotion
model (HPM) on
promoting behavior
in safe delivery
among Afghani
pregnant women
refugee’s inSirjan,
Iran
پبش بری کررخه

ISI

Biosci.
Biotech. Res.
Comm.

علمي

اج آ دیی

رفبیرهشداراق بی در

پژوهشي

ابی شلبسم ایران-

کربرل نیق بن و

علمي

بمیرا هی در هرگیم

پژوهشي

female Adolescents
and life skills based
on the social
cognitive Theory.
qualitative study.
- Investigating
the life skills
and self-

بمیران دیی بی

روز الیی

و

2.89

10(3): 398)403 (2017

0.07

وذر – دا .1396

-

4

3

6

مسئول

شمیره  . 2دوره .17
97-104

اج آ یصشیر
سالا

دوره هفبم شمیره

 ،ویژه نیاآ

3

3

دوم 1395 .

پبشس

ISI

Internal
journal
pediatrics.

1.5

ISI

Internal
journal
pediatrics.

1.5

5 Vol 7: N.8, Ague 2019

2مسئول

5

2مسئول

Vol 7: N.8,
Jun 2019

-

esteem in
teenage girls
in Birjand ,
Iran.
وضعب وگیهی ،
هشدکیرواخا و رفبیرهیا
هشد اراق بی در بمیران

علمي

اج آ خاش

پژوهشي

یشسعآ دانشگیه

دیی بی نشع  2اراجعآ

و

0.10

سیل هشبم  .شمیره

3

1مسئول

 ، 2سیل98

ع شم پزشکی
کراین

کررخه آ ک بربک دیی
ش ر برجرخ .
داسبین گشیی  ،روشی

علمي

اج آ ع می

نشین راا یشانمرخ سیزا

پژوهشي

دانشگیه ع شم

یی سبین -176 ،98

پزشکی برجرخ

185

ایدران در زابرآ پبشگبرا

0.06

5

دوره  ،26شمیره 2

5

از حشادث کشدکین .
یعببن ارر اخاه آ

علمي

واشزشی ا بری ر

پژوهشي

ی شرا شریهبی

نشریآ پییش .

0.14

سیل هجخهم  ،شمیره

7

3مسئول

پرجم  .و ین .98
485-495

اجبمیعی ر وضعب
ا یرت هیا زنخگی
نشجشانین دهبر
ررسی عشاال پبش

علمي

بری کررخه عزت

پژوهشي

نفس در نشجشانین

نشریآ پییش.

0.14

سیل هجخهم .شمیره

6

1مسئول

ششم  .وذر و دا . 98
545-537

دهبر .
-

A
Systemat
ic Review
about
Educatio
nal
Intervent
ions
based on
the
Health
Belief
Model
)(HBM
aimed to
prevent
and
control

International
Journal of
Ayurvedic
Medicine,

Vol 11(1),
15-22

-

3

2

diabetes
-in Iran

مسئول2

مسنول1

5

4

2020; 7(2)

20219(35:130)

Women.
Health. Bull.

1 Medical
Journal of
Islamic
Republic of
Iran

ISC- Self-Esteem in
DOJA Adolescent Girls:

A Qualitative
Study
Scopus Psychometric

pubme measure beliefs and
d preventive behaviors
toward COVID-19
based on Health
Belief Model
(HBM): Validation
of a questionnaire

2

4

2021(9:590105)

2.48

Frontiers
Public
Healthu

ISI

Investigating
preventive behaviors
toward COVID-19
among Iranian
people

1

4

3  شمیره،23 دوره

0.10

نشریآ اخیری

Scopus

 نگرش و عم کرد،وگیهی

99 پییبز

سالا

اراجعبن اراکز خاشبی و
دراینی روسبییی در را طآ
ی رهی از عشاال هطر
بمیراهیا ق ی و عروقی

3

3

10

، 2  شمیره، 7 سیل

مجله علوم

99 یی سبین

مراقبتي نظامي

2021

J Edu Health
promot

 علميThe Effect of
Education on Fast
 پژوهشيFood Consumption
Behavior in
Primary School
Students in
Birjand
ISI Knowledge ,skill
and preventive
behaviors
regarding covid-19

among the public
in shahrekord of
Iran
ISI Investigating
preventive
behavior towards
covid-19 among
Iranian people
ISI The impact of the
Covid-19 Epidemic
on diagnosis
,treatment,
concerns
,problems and
mental health in
patients with
gastric cancer

Front public
health

2021

Journal of
Gastrointesti
nal cancer

2021
Doi:1001007/s12
029-0210000692-0

59010
5

9

نفر اول

مقاالت /خالصه مقاالت/پوستر پذیرفته شده در همایشهاي علمي به تفکیک ملي وبین المللي :
عنوان
عخال

در نظیم سالا

نام همایش
عخال

در سالا

یعببن ا شکالت سالابی سیلمرخان – 60

همییش سراسرا

 69سیلآ در ش رسبین رشبخشار

سیلمرخا و پزشکی

محل

سال

نوع

برگزاري

برگزاري

ارائه

نوع همایش

اصف ین

87

پشسبر

ای

اصف ین

87

پشسبر

ای

سیلمرخان
رر سی ییربر واشزش در وگیهی سیلمرخان

سیلمرخا و پزشکی

 69 -60سیلآ در را طآ ی درد افیصل

سیلمرخان

رر سی و ضعب

ا صرف اکمل هیا اشلبی

ویبیابن و فروس سییشلفیت و اری یط ون ی

کرگره سیراسیرا یغذیآ

اصف ین
اش خ

87
87

پشسبر
پشسبر

ای
ای

نشزادان و کشدکین

سبر رشخ کشدکین  6-12ایهآ
ررسی وضعب

یغذیآ یکمب ی کشدکین

 6-12ایهآ

هم

اضیعف و اریقیا سالا

کرگره سیراسیرا یغذیآ

اش خ

87

پشسبر

ای

نشزادان و کشدکین

همییش هم

اضیعف ،

کیر اضیعف سیل

برجرخ

89

پشسبر

ای

داشگراف بک اع بیدین

ررسییی وضییع ب

اراجعآ کررخه آ ارکز گذرا شیی رسییبین

برجرخ

درهمییش اسبینی

89

پشسبر

اسبینی

پبشگبرا اولبآ از اعببید

برجرخ"
Comparing two methods of
education ( Lecture- Self
learning ) on changing
knowledge and practice
among mothers that have child
under 3years old about
growth monitoring and
nutrition development under
coverage of Isfahan Health
center
Education-based needs
assessment health staff in
health deputy of Birjand
University of Medical Sciences
in Relationship with education
& health promotion
ررسی سطح وگیهی ایدران داراا کشدک

کرگره سراسرا سالا

زیر  3سیل در اشرد پییش رشخ کشدک

کشدکین و نشجشانین

ررسی سطح وگیهی ایدران داراا کشدک

کرگره سراسرا سالا

زیر  3سیل در اشرد اراحل یکیال یغذیآ

کشدکین و نشجشانین

کرگره بن الم ی
واشزش سالا

ی ریز

سیل 90

کرگره بن الم ی
واشزش سالا

90

پشسبر

بن الم ی

ی ریز

90

پشسبر

بن الم ی

سیل 90

زاهخان
زاهخان

89
89

سخررانی
سخررانی

ای
ای

اا
ررسی وضعب

اصرف شبر اصرشعی در

ی ران

همییش شبر ایدر

89

پشسبر

ای

ش رسبین رشبخشار" در همییش شبر ایدر
ییربر گروه یا حمییبی ر ابزان اصرف

ی ران

همییش شبر ایدر

89

پشسبر

ای

شبر اصرشعی
ررسی اصرف شبر اصرشعی در اراکز
خاشبی دراینی

کرگره ا ی سالا

ایدر

و کشدک و شبر ایدر

ررسی نبییج پیپ اسمبر در ش رسبین

کرگره بن الم ی ایاییی

رشبخشار

و خاش

ررسی ییربر اخاه آ یرظبم هینشاده ر

کرگره بن الم ی ایاییی

گروه یا اراق
ررسی وضعب

اش خ

89

پشسبر

ای

ویژه یرظبم هینشاده
سالا

دانش واشزان

اسبین هراسین جرش ی
نقش پزشک هینشاده در عخال

و خاش

سالا

یرورا ایران

شبراز

در سالا

اش خ

91

پشسبر

ای

–

اجراا واشزش شغ در اخارس راهرمییی

کرگره بن الم ی یجیرب

دهبرانآ

و کیرکردهیا نظیم
سالا

90

پشسبر

بن الم ی

اخرسآ

همییش پزشک هینشاده و
عخال

اش خ

89

پشسبر

بن الم ی

یرورا ایران

سمبریر بن الم ی
سالا

اش خ

89

پشسبر

بن الم ی

جرشرد

91

پشسبر

بن الم ی

نبیز سرجی واشزشی کیرکرین خاشبی

کرگره بن الم ی یجیرب

جرشرد

91

پشسبر

بن الم ی

و کیرکردهیا نظیم
سالا
اقییسآ دو روش واشزشی در وگیهی و
عم کرد ایدران داراا کشدک زیر  3سیل در
را طآ ی اراحل یکیال یغذیآ اا

همییش کششرا پژوهش
در یشسعآ سالا

برجرخ

92

پشسبر

ای

–

برجرخ سیل

ررسی ییربر واشزش هشداراق بی از طریق

کرگره بن الم ی

هشداراق بی

واشزش بمیر و

ی ران

93

پشسبر

بن الم ی

هشداراق بی
ررسی ابزان یشانمرخا ایدران در زابرآ

کرگره بن الم ی

پبشگبرا از هفگی و وسپبراسبشن

واشزش بمیر و

ی ران

93

پشسبر

بن الم ی

هشداراق بی
سطح وگیهی  ،نگرش و عم کرد افراد در

کرگره بن الم ی

را طآ ی بمیرا هیا ق ی و عروقی

واشزش بمیر و

ی ران

93

پشسبر

بن الم ی

هشداراق بی
ررسی وضعب

داشگرافبک اراجعبن آ

اراکز گذرا سالا

برجرخ

ررسی ابزان وگیهی اراجعبن آ اراکز
گذرا سالا
سالا

نس

آ ایخز و هپییب

جسمی  ،روحی و روانی ی

هشداراق بی در کیرکرین دانشگیه ع شم
پزشکی
ررسی کبفب

زنخگی کیرارخان دانشگیه

ع شم پزشکی برجرخ

کرگره بن الم ی دانش

ی ران

93

پشسبر

بن الم ی

اعببید
کرگره بن الم ی دانش

ی ران

93

پشسبر

بن الم ی

اعببید
چ یرابن همییش

برجرخ

94

پشسبر

ای

کششرا پژوهش در
یشسعآ سالا
چ یرابن همییش

برجرخ

94

پشسبر

ای

کششرا پژوهش در
یشسعآ سالا

ارزشبی ی رنیاآ واشزش از طریق شیشث

چ یرابن همییش

برجرخ

94

پشسبر

ای

کششرا پژوهش در
یشسعآ سالا
اخاه آ واشزشی در سطح وگیهی و نگرش

کرگره بن الم ی

و عم کرد دانش واشزان در را طآ ی بمیرا

و

هیا ق ی و عروقی
واشزش خاش

از طریق شیشث

واشزش خاش

ی ران

95

پشسبر

بن الم ی

اریقیا سالا
کرگره بن الم ی
واشزش خاش
اریقیا سالا

و

ی ران

95

پشسبر

بن الم ی

بن الم ی

پشسبر

95

ی ران

کرگره بن الم ی
و

نبیز سرجی واشزشی کیرکرین در را طآ ی

واشزش خاش

واشزش خاش

اریقیا سالا
بن الم ی

پشسبر

95

ی ران

کرگره بن الم ی
و

سیلمرخان

نبیز سرجی سالا

واشزش خاش
اریقیا سالا

بن الم ی

پشسبر

95

ی ران

کرگره بن الم ی
و

واشزش خاش

ایدران داراا

 سیل در را طآ ی رشخ و یکیال3 کشدک زیر

اریقیا سالا
بن الم ی

پشسبر

95

ی ران

کرگره بن الم ی
و

واشزش خاش

ررسی سطح سشاد سالا
کشدک

ررسی ییربر واشزش در وگیهی سیلمرخان
شد شبشه زنرگی سیلم

در را طآ ی

اریقیا سالا
ای

پشسبر

95

برجرخ

همییش کششرا پژوهش
–

در یشسعآ سالا

نجیرهیا ذهری ر قصخ رفبیرهیا
هشداراق بی در سیلمرخان ا بال آ

95 برجرخ
ای

پشسبر

95

برجرخ

اسب شوریری

همییش کششرا پژوهش
–

در یشسعآ سالا
95 برجرخ

ای

پشسبر

95

ی ریز

در الیی
هی

International

Poster

2015

International

Poster

2017

International

Poster

International

International

Tehran

سالا

هشدکیرواخا ی عم کرد رفبیرهیا
هشداراق بی سیلمرخان ا بال آ
زانش

اخیری

و فشری

اسب شوریری

ا یرزه ی بمیرا هیا واگبر و نیق بن در
الیی
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Relationship between
premenstrual syndrome and
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2017

Isfahan
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health education
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efficacy and self care in type 2
diabetic patients in Birjand

Poster

2017

Isfahan
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health education
and promotion

A Survey on the Health
literacy of mother in
preventing child poisoning

Poster

2017

congress on
health education
and promotion

A survey on attitude of
mother in preventing
aspiration of children

Isfahan

Comparison quality of life in
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health education
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2017
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International
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عضش کمببآ اجرایی همییش کششرا پژوهش در یشسعآ سالا

 عضش فعیل انجمن ع می دانشجشیی واشزش خاش
 ارکز یحقبقیت عشاال اجبمیعی اشرر ر سالا



دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ سیل 92

و اریقیا سالا

دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ

ارکز یحقبقیت ق ب و عروق دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ
عضش کمببآ رنیاآ ریزا همییش ی ببن سبیس

هیا جمعببی ا بری ر سالا

ایدر و کشدک دانشگیه ع شم پزشکی

برجرخ
 عضش انجمن ابخصصین ایران از سیل 83
 د بر کمببآ ارگ و ابر ایدران و کشدکین در ش کآ خاش
 د بر کمببآ شبر ایدر ش کآ خاش

و دراین ش رسبین رشبخشار از سیل  83یی 88

و دراین ش رسبین رشبخشار از سیل  83یی 88

 عضش کمببآ ینشان فراینخارا ش رسبین رشبخشار از سیل  84یی 88
 عضش کمببآ واشزش ش کآ خاش
 د بر کمببآ سالا

و دراین ش رسبین رشبخشار از سیل  84یی 88

هینشاده ش کآ خاش

 عضش کمببآ رسینآ ش کآ خاش

و دراین ش رسبین رشبخشار از سیل  84یی 88

و دراین ش رسبین رشبخشار از سیل  84یی 88

 د بر کمببآ احصیء و اریقیا فرایرخ هی در ش کآ خاش

و دراین ش رسبین رشبخشار سیل 86-85

 عضش کمببآ اجرایی کمبسبشن یحشل ادارا و را ط کمببآ یخصصی احصیئ اصالح و اریقیا فرایرخهی
 عضش کمببآ ششراا پذیرش و ررسی پبشر یدات دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی 90
 د بر کمببآ ششراا پذیرش و ررسی پبشر یدات دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی 90
 عضش کمببآ  HSRاعیون

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی کرشن

 د بر کمببآ ع می – پژوهشی اعیون
 عضش کمببآ سالا

هینشاده اعیون

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی کرشن
خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی کرشن

 عضش کمببآ رنیاآ ریزا اسبرایزیک اعیون

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ

 عضش کمببآ پشبب ینی طرح واکسبریسبشن هپییب
 عضش کمببآ سبید دانشگیهی اراق

 Bاعیون

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ

از ونف شونزا دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ

 عضش کمببآ اجراا طرح نظیم نشین پییش و ارزشبی ی رنیاآ هیا خاش

یرورا در سیل 85

 عضش کمببآ ارگ و ابر کشدکین دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ از سیل  88یی کرشن
 عضش کمببآ اطالع رسینی  ،ی بغیت و واشزش هفبآ سالا
 عضش کمببآ راه ردا طرح یخوین رنیاآ جیاع سالا

 عضش کمببآ رنیاآ ریزا همییش ی ببن سبیس

اعیون

خاشبی

اسبین

هیا جمعببی ا بری ر سالا

ایدر و کشدک در سیل 94

 عضش کمببآ اطالع رسینی طرح یکمب ی واکسبریسبشن
 عضش کمببآ رگزارا هفبآ پخافرخ غبر عیال ارکز خاش
 عضش ری

کمببآ دائمی سالا

اسبین

روانی  ،اجبمیعی و اعببید در دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ

 عضش کمببآ اجرایی رگزارا کیرگیه ارطقآ اا طرح هخا در سیل90
 عضش کمببآ اجرایی همییش کششرا پژوهش در یشسعآ سالا
 عضش کیرگروه اجرایی رنیاآ پییش عخال

در سالا

در سیل 90

دانشگیه در سیل 90

 عضش کمببآ دانشگیهی یغذیآ ی شبر ایدر دانشگیه
 عضش کمببآ نبیز سرجی اعیون
 عضش سبید دانشگیهی اراق

خاشبی
ونف شانزا

 د بر کمببآ ع می –پژوهشی اعیون

خاشبی

 عضش فعیل انجمن ع می دانشجشیی واشزش خاش

و اریقیا سالا

 عضش ارکز یحقبقیت عشاال اجبمیعی اشرر ر سالا

دانشگیه

داور اجالت و پییین نیاآ :
داورا پییین نیاآ در دانشکخه پزشکی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ


داورا پییین نیاآ ییربر رنیاآ واشزش سیهبیرارخ و پبگبرا پس از یرهبص ر روز عشارض و اشرییلببی جراحی ق ب یز



داورا طرح یحقبقییی ییربر رنیاآ واشزشی – حمییبی ر هشدکیرواخا و فشیر اراق بی اراقب هینشادگی بمیران ا بال
آ سکبآ اغزا



داورا پییین نیاآ ییربر واشزش گروهی روان شریهبی ر نگرش اراق ین هینشادگی بمیران ا بال آ اهبالل اسکبزوفرنی
نس

آ بمیرا روانی



داورا ررسی را طآ اعبمید آ نفس و اصرف سبگیر در دانشجشیین دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ



داورا پییین نیاآ ررسی وگیهی  ،نگرش و عم کرد دانشجشیین دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ نس

آ یب هشنریزا

دهرخه کریمآ –کرگش


داورا اقیلآ ی عرشان ییربر رویکرد دراین ا بری ر پذیرش و یع خ ر یرس از درد زایمین در اج آ ع می دانشگیه ع شم
پزشکی برجرخ

Vestigation of predictors of dairy consumption in students of Shahr-e Kord university of
medical sciences . MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE



IMPROVING FOOD CHOICES OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN USING NUTRISCIE-CARD
GAME. Asian Journal of Education and Social Studies



جوایز و افتخارات:
-

کسب ری آ  7وزاشن کیردانی آ کیرشریسی وزارت خاش
کسب ری آ  20وزاشن کیرشریسی ارشخ وزارت خاش
کسب ری آ اول فعیلبب یا پژوهشی در اعیون
کسب لشح سپیس از رییس
اعیون

-

در سیل 87

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در سیل 88

دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در هصشص کسب ری آ اول فعیلبب یا پژوهشی در

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در سیل 88

کسب لشح سپیس از رییس
اعیون

در سیل 81

دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در هصشص کسب ری آ اول فعیلبب یا پژوهشی در

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در سیل 90

کسب یششیق نیاآ از رییس

دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در هصشص حضشر فعیل و اخاوم در ششراا پذیرش و

ررسی پبشر یدات دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ در سیل 88
-

کسب یقخیر نیاآ از اشیور وزیر در ااشر ینشان

کسب یقخیر نیاآ هیا ابعخد از اس شلبن ار شطآ در سطح وزارت خاش
فعیلب

و دانشگیه ع شم پزشکی اش خ و برجرخ در را طآ ی

هیا حشزه کیرا

سوابق اجرایي و شغلي:
-

کیرشریس خاش

هینشاده هرداد  83یی ارداد  .85ش رسبین رشبخشار – دانشگیه ع شم پزشکی اش خ

-

کیرشریس خاش

اخارس و یغذیآ هرداد  83یی ارداد  85ش رسبین رشبخشار – دانشگیه ع شم پزشکی اش خ

-

کیرشریس سیلمرخان ش رسبین رشبخشار سیل 87

-

کیرشریس اس شل سالا

هینشاده از ارداد  85یی ش ریشر  .88ش رسبین رشبخشار – دانشگیه ع شم پزشکی

اش خ
-

کیرشریس اس شل واشزش سالا
رئبس گروه واشزش خاش

اعیون

و اریقیا سالا

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ  .ش ریشر  88یی ش ریشر 94
اعیون

خاشبی دانشگیه ع شم پزشکی برجرخ – ش ریشر 94

سایر مهارتها:
شرکت در دوره ها یا کارگاههاي تخصصي:
 -کیرگیه کششرا وشرییی ی اصشل اذاکره  ،چینآ زنی و ج ب حمیی

رسینآ اا

 کیرگیه کششرا یخوین و طراحی پبیم و سبج اطالع رسینی کیرگیه کششرا طرح هیا ریر اریقیا سالا کیرگیه واشزشی نبیز سرجی واشزشی در واحخهیا خاشبی کیرگیه واشزشی یکرش لشژا ااشزشی کیرگیه واشزشی روش واشزش ار بین کیرگیه واشزشی یحشل نظیم ادارا کیرگیه واشزشی اری یط اشرر ی احبط و دیگران کیرگیه واشزشی ا یرت هیا زنخگی کیرگیه واشزشی یخوین رنیاآ عم بییی کیرگیه واشزشی روش یحقبق در سبسبم هیا خاشبی کیرگیه واشزشی یشانمرخ سیزا کیرشریسین و کیرکرین نظیم سالا -و سییر کیرگیه هیا یخصصی و

شد اخیری

 وشرییی ی نرم افزار SPSS -کیرگیه واشزشی ا یرت هیا عمشای یر ب

اخرس

 کیرگیه واشزشی ار ی گرا در حشزه سالا وشرییی ی نرم افزارپییش و ارزشبی ی داه ی رسینآ هی و اخاهالت واشزشی کیرگیه واشزشی وشرییی ی نرم افزار ENDNOTE و بریر واشزشی پییگیه اطالعییی scopus -و بریر واشزشی فرایرخ ر

اهبراع داه ی

 و بریر واشزشی وشرییی ی ا ینی اهالق در نشرکیرگیه واشزشی روش یا اولشی

رخا
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