فرم اطالعات سوابق آموزشی ،پژوهشی و تجارب حرفه ای

(آبان )1400

نام و نام خانوادگی :سید مصطفی محسنی زاده
نام رشته و مقطع تحصیلی :دکتری تخصصی پرستاری
دانشگاه محل تحصیل:
کارشناسی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترا :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
الف -سابقه فعالیت های آموزشی:
 -1تدریس:

ردیف

تدریس نظری

تدریس عملی

(نام دروس)

(نام دروس)

مقطع تدریس
کارشناسی

تعداد ترم

کاردانی

1

داخلی جراحی 1

*

 6دوره

2

داخلی جراحی 2

*

 7دوره

3

داخلی جراحی 3

*

 7دوره

4

داخلی جراحی 4

*

 6دوره

5

پرستاری ویژه ()CCU

*

 4دوره

6

کارآموزی داخلی جراحی1

*

7دوره

7

کارآموزی داخلی جراحی2

*

 5دوره

8

کارآموزی داخلی جراحی3

*

 5دوره

9

کارآموزی داخلی جراحی4

*

 5دوره

10

کارآموزی داخلی جراحی 1در عرصه

*

 2دوره

11

کارآموزی داخلی جراحی 2در عرصه

*

 2دوره

12

کارآموزی داخلی جراحی 3در عرصه

*

 2دوره

13

کارآموزی داخلی جراحی 4در عرصه

*

 2دوره

14

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

*

 8دوره

15

کاراموزی هماتولوژی (دانشکده
پرستاری مشهد)

*

 8دوره

16

بررسی وضعیت سالمت

*

 6دوره

17

پرستاری در بحران و فوریت ها

*

 5دوره

18

فوریتها (اتاق عمل)

*

 4دوره

19

اصول و فنون عملکرد فردسیار

*

 6دوره

20

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

*

 5دوره

21

روش تحقیق در اتاق عمل

*

 4دوره

22

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

*

 6دوره

23

اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی

*

 5دوره

24

تکنولوژی جراحی اطفال

*

 2دوره

25

تکنولوژی جراحی غددوگوارش

*

 1دوره

26

نشانه شناسی و معاینات بدنی

*

 4دوره

27

فوریتهای داخلی 1

*

 4دوره

28

فوریتهای داخلی 2

*

 3دوره

29

بیماری های داخلی جراحی
1و 2هوشبری

*

 3دوره

30

آشنایی با بیماریهای داخلی
(اتاق عمل)

*

 3دوره

ب -سابقه فعالیتهای پژوهشی:
 -2طرح تحقیقاتی:
طرحهای تحقیقاتی

ردیف

مجری یا

عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

سال اجرای طرح

همکار طرح
1

تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد
تسلط بر یادگیری مبحث عالیم حیاتی

مجری

1389

2

بررسی تأثیر الگوی آموزش بالینی تلفیقی ،بر یادگیری فرآیند پرستاری در
کارآموزی بالینی دانشجویان پرستاری

همکار

1390

3

میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد جنبه های
مختلف ترانسفوزیون خون در سال 1392

همکار

1392

4

مقایسه تاثیر پاشویه با گیاه ختمی و پا شویه با آب ولرم بر کاهش درجه
حرارت بدن کودکان( 6ماهه تا  12ساله) بستری در بیمارستان شهدا قائن

همکار

1396

5

بررسی رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396

مجری

1396

6

فرایند مدیریت بیماری توسط مبتالیان به بیماری التهابی روده و طراحی یک
برنامه مراقبتی

همکار

1396

7

بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر بار مراقبتی و خودکارآمدی
والدین دارای کودک مبتال به دیابت نوع1

همکار

1400

مقاله:

ردیف

مقاالت چاپ شده
عنوان مقاله

سال چاپ

انگلیسی

فارسی

مجله و ایندکس

مقاله
1

تأثیر تدریس با تلفیق دو
الگوی آموزشی همیاری و
یادگیری در حد تسلط بر
یادگیری مبحث عالیم

1390

نویسنده
نفر چندم

*

مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی اصفهان.آذر ماه
 556 :)5( 1390:11تا .568
()ISC

نویسنده
مسئول

حیاتی :تجربه ای از
دانشجویان پرستاری و
اتاق عمل دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
2

میزان آگاهی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
در مورد جنبه های مختلف
ترانسفوزیون خون در سال
1392

1393

3

2015 Effect of Nursing

Process Teaching
Using an Integrated
Method (Concept
Map and Advanced
Organizer) on
Students’ Clinical
Learning

*

فصلنامه پژوهشی خون
جلد ،11شماره  ،4زمستان 93
()ISC

نویسنده
مسئول

 Future of Medicalنویسنده
 Education Journal.مسئول

*

Volume 5, Issue 1,
March 2015, Page 6871

()ISC

4

تاثیر گرمادرمانی موضعی
بر شدت درد بیماران مبتال
به اختالالت انسدادی
مزمن شریانهای محیطی

1394

*

فصلنامه پرستاری قلب و
عروق .دوره سوم ،شماره ،3
پاییز )ISC( .1393

چهارم

5

تأثیر مالقات حمایتی
منظم خانواده بر
شاخصهای فیزیولوژیک

1394

*

فصلنامه پرستاری داخلی
جراحی دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان .دوره چهارم شماره
سوم .پاییز  .1394ص .67-60
()ISC

پنجم

در بیماران  CVAغیر
ونتیله بخشICU
6

7

1395 Effects of Applying

Paper- Based
Versus Electronic
Nursing Process on
Quality of Care
among Nursing
Students
2018 Barriers to the
Implementation of
Nursing Process
From the Viewpoint
of Faculty
Members, Nursing
Managers, Nurses,
and Nursing
Students

 J Res Dev Nursچهارم
)Midw. 2016; 13 (1
:10-18
)(ISC

*

 J Holist Nursسوم
Midwifery. 2018; 28
(2) :137-142
)(Scopus

*

8

بررسی نقادانه کاربرد
پذیری مدل مراقبت پیگیر
در مراقبت از بیماران
مزمن

1396

*

مجله پرستاری و مامایی
ارومیه)10( 15 ;1396 .
794-788:
)(Cinahl

نویسنده
مسئول

9

مقایسه تاثیر تن شویه با
آب ولرم و گل ختمی بر

1396

*

مجله پرستاری کودکان.
16-9: )2( 4 ;1396

سوم

()ISC

کاهش درجه حرارت بدن
کودکان بستری در مرکز
آموزشی– درمانی شهداء
قائن
10

تأثیر آموزش بهداشت
دوران بلوغ بر آگاهی و
سالمت عمومی دختران
مقطع راهنمایی شهرستان
قائن

1396

*

پژوهش پرستاری12 ;1396 .
(37-28: )2
()ISC

اول

11

کاهش افسردگی کودکان
مبتال به سرطان از طریق
حرکات موزون

1397

*

نشریه پژوهش پرستاری ایران،
دوره  ،79شماره  ،4مهر و آبان
1397
()ISC

پنجم

12

مقایسه ارزشیابی بالینی به
روش بحث در مورد بیمار
و دفترچه ثبت مهارتهای
بالینی بر رضایتمندی
دانشجویان پرستاری

1398

*

پژوهش در آموزش علوم
پزشکی30-: )3( 11 ;1398 .
)ISC( 38

چهارم

13

یادگیری تلفیقی و اثر
بخشی آن در آموزش
پرستاری :مطالعه مروری

1398

*

مجله توسعه ی آموزش
جندی شاپور اهواز ،سال دهم،
شماره ،1بهار 89
()ISC

نویسنده
مسئول

14

اعتباریابی مقیاس توانایی
یادگیری خودراهبر در
دانشجویان پرستاری

1398

*

دوماهنامه علمی -پژوهشی
راهبردهای آموزش در علوم
پزشکی28-: )1( 12 ;1398 .
23
()ISC

اول

()SDLI
15

16

17

'2020 Family caregivers

burden in
inflammatory
bowel diseases: An
integrative review
2020 Concerns of
patients with
inflammatory
bowel disease in
the process of
disease
management
2021 Explaining the
Disease
Management
Experiences of
Patients with
Inflammatory
Bowel Disease: A

*

 J Edu Health Promotنویسنده
 2020, 9:289مسئول
)(PMC

*

 Journal of Crohn's andاول

*

Colitis, Volume 14,
Issue Supplement_1,
January 2020, Page
S668

 Journal ofنویسنده
 Gastroenterologyمسئول
Nursing
)(In Press

Qualitative Study

2021 Strategies to

18

Improve Disease
Management in
Patients with
Inflammatory
Bowel Disease: A
Qualitative Study

*

 Journal of Educationنویسنده
 and Health Promotionمسئول
)(In Press

 -3ترجمه و تالیف کتاب:


کتاب تغذیه با شیر مادر (طبق سرفصل دروس رشته پرستاری) ،مشهد ،انتشارات پرستاران جوان.1391 ،

مقاالت همایش ها:
















بررسی کیفیت مراقبتهای پایان عمر در بیماران سرطانی  ،شرکت در سومین همایش کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه
شمال شرق کشور در گرگان (پوستر).1389 ،
رعایت اصول اخالقی در مراقبت از بیماران  ، End-Stageشرکت در همایش اخالق پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی تهران (پوستر).1389 ،
تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری و رضایت دانشجویان ،شرکت در همایش پرستار ،ماما ،پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان
(پوستر).1389 ،
تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیر ی مبحث عالیم حیاتی ،شرکت در همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد در مشهد
مقدس (پوستر) .1389
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران در بیمارستان شهداء قاین -شرکت در همایش اخالق پرستاری ،دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (پوستر).1389 ،
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان فوریتهای پزشکی از شیوه ارزشیابی بالینی با ساختار عینی .همایش سالیانه پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور .دانشگاه علوم پزشکی گناباد (پوستر).1389 ،
اصول اخالقی در مراقبت از بیماران سرطانی ،شرکت در همایش سراسری ارتقاء کیفیت در خدمت مراقبتی ،دانشگاه علوم
پزشکی کردستان (پوستر).1390 ،
بررسی ارتباط خشونتهای دوران بارداری با وزن نوزادان هنگام تولد ،کنگره بین المللی تغذیه ،رشد و تکامل نوزادان و کودکان،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پوستر).1390 ،
بررسی میزان آگاهی والدین از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر  6سال شهرستان قاین .کنگره بین المللی تغذیه ،رشد و
تکامل نوزادان و کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پوستر).1390 ،
تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری دانشجویان ،دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمین جشنواره آموزشی شهید
مطهری ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد (الکترونیک).1390 ،
بررسی تأثیر آموزش فرآیند پرستاری به روش تلفیقی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری قاین .همایش پژوهش در توسعه
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سخنرانی).1390 ،
ارتباط بین خودکارآمدی با ترک اعتیاد در مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد .همایش پژوهش در توسعه
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (پوستر).1390 ،
بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از مراقبت های بعد از عمل جراحی لوزه در مراجعین به بیمارستان آموزشی درمانی
قدس قزوین .پنجمین سمینار سراسری پرستار ،ماما ،پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان (پوستر).1391 ،
بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری بیمارستان شهدای قاین از بیماری آترواسکلروز .همایش کشوری پژوهش در توسعه
سالمت با محوریت آترواسکلروز (پوستر).1391 ،
بررسی میزان یادگیری و رضایت دانشجویان علوم پزشکی در استفاده از روش آموزش تلفیقی .چهاردهمین همایش کشوری و
آموزش علوم پزشکی ،معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران (پوستر الکترونیک).1392 ،







ارتباط شاخص توده بدنی و فشارخون در افراد مبتال به پرفشاری خون در سال  .1392ششمین سمینار سراسری پرستار ،ماما،
پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان (پوستر الکترونیک).1392 ،
بررسی اثر شاخص توده بدنی بر فشار خون افراد مبتال به پرفشاری خون .چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا سالمت و
چالش ها با محوریت فشار خون ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران.1392 ،
بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر سالمتی در دانشجویان دانشگاههای قاین طی سالهای  .1391 -92چهارمین کنگره سراسری
رفتارهای پرخطر ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (پوستر).1392 ،
بررسی شیوع فشارخون باال در افراد سالمند شهر قاین در سال  .1392سیزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی ،دانشگاه
علوم پزشکی شاهرود (پوستر).1392 ،
ارتباط بین گروههای خونی  ABOو بیماریهای قلبی -عروقی در جمعیت عمومی شهرستان قاین .نخستین همایش پژوهشی
فشارخون ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن (سخنرانی).1392 ،


The survey correlation between computer games and behavioral problems children’s
primary schools in Qaen. 25th international congress on pediatrics & 11th congress on
pediatrics nursing. Oct 10-14, 2013. Children’s medical center, Tehran.
 Assessment the effect of puberty health education on health behaviors of girls
educating in junior high school in ghaen. The National Congress of Women Health.
Feb 2014, Isfahan university of medical sciences.
 Comparison the Relationship of Life style with premenstrual syndrome and
dysmenorrheal in female students of nursing and midwifery school and payam noor
university in ghaen, 2013. The National Congress of Women Health. Feb 2014,
Isfahan university of medical sciences.
 بررسی میزان شیوع و علل گرایش به مواد مخدر در بین دانشجویان شهرستان قاین .سومین همایش کشوری پژوهش در
توسعه سالمت با محوریت سبک زندگی سالم ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (پوستر).1392 ،


مقایسه مشکالت جسمی ناشی از وزن کیف مدرسه در دختران و پسران مدارس ابتدایی شهر قائن .سومین همایش کشوری
پژوهش در توسعه سالمت با محوریت سبک زندگی سالم ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (پوستر).1392 ،


Assessment of knowledge of basic cardiopulmonary resuscitation (BLS) and
Advanced (ACLS) and barriers to clinical training in nursing and midwifery students in
Ghaen, 1392. International Congress on Cardiac Emergencies. 19-21 February 2014.
Hormozgan University of Medical Sciences.
 استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان دهنده در سطح آموزش عالی؛ راهی برای افزایش یاددهی و یادداری دانشجویان.
پانزدهیمن همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یزد (انتخاب به عنوان پوستر برتر کشوری).1393 ،


ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری بر اساس مدل ارتقاء مستمر کیفیت ( )C.Q.Iدر بیمارستان آموزشی شهدای قاین.
پانزدهیمن همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنرانی).1393 ،



ارتقاء مهارت ارتباطی پرستاران از طریق آموزش به روش ایفای نقش و نمایش فیلم و مقایسه آن با روش سخنرانی .پانزدهیمن
همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنرانی).1393 ،



بررسی میزان آگاهی پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین از نحوه ی کار با دستگاه الکتروشوک .سمینار
بکارگیری مبانی علمی در پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سخنرانی).1393 ،









بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی بر میزان آگاهی پرسنل پرستاری .چهارمین همایش راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات
پرستاری و مامایی .دانشگاه علوم پزشکی یزد .اسفند .93
راهکارهای ارتقای کیفیت مراقبت روانی اجتماعی بیماران :آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران .چهارمین همایش
راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی .دانشگاه علوم پزشکی یزد .اسفند .93
بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتال به اولسر پپتیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدا قاین .همایش ملی
اورژانس های طب داخلی .دانشگاه آزاد اسالمی قم .اسفند .93
بررسی ارتباط سبک زندگی با فشار خون .چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه آموزش .د ع بیرجند .اردیبهشت .94
بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سالمت عمومی شهروندان شهرستان قاین .چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه
آموزش .د ع بیرجند .اردیبهشت .94
طراحی نرم افزار چیدمان تصادفی سواالت :گامی در جهت افزایش ضریب اطمینان برگزاری آزمون ها .اولین همایش کشوری
آموزش مبتنی بر شواهد .مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی .د ع مشهد .خرداد .1394
اکسیژن درمانی در نوزادان .دومین کنگره سالمت نوزادان ایران .د ع ایران .آبان .1394
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 طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه مواجهه مدیریت شده با رویکرد تهدیدها و فرصت های شغلی:گامی در جهت انگیزش آفرینی
تحصیلی دانشجویان اتاق عمل ،بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی ،شیراز.1400 ،




بررسی تاثیر بکارگیری روش خالقانه ی طراحی و حل جدول کلمات مبتنی بر کارگروهی بر یادگیری دانشجویان ،بیست و
دومین همایش کشوری آموزش پزشکی ،شیراز.1400 ،
برد خود گزارشی خطا ( :)error board reportingرویکردی در جهت کاهش خطاهای بالینی و ارتقای حرفه ای
دانشجویان ،بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی ،شیراز.1400 ،
ارزیابی کیفیت ماساژ قلبی دانشجویان با استفاده از تسهیل کننده ماساژ قلبی ،بیست و دومین همایش کشوری آموزش
پزشکی ،شیراز.1400 ،

فرآیندهای آموزشی ارائه شده در جشنواره آموزشی شهید مطهری:













تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط( .انتخاب به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی و راه یافته
به مرحله کشوری پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری) ( .1391 ،مجری اصلی)
تأثیر تدریس با تلفیق سه الگوی آموزشی پیش سازمان دهنده ،نقشه مفهومی و مطالعه موردی بر یادگیری فرایند پرستاری در
بالین :تجربه ای از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( ،انتخاب به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی و راه یافته به
مرحله کشوری پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)( .1391 ،همکار طرح)
تعیین اثربخشی گروه همساالن بر ارتقاء توانمندی جستجوی منابع علمی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین
(انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)( .1392 ،همکار طرح)
تأثیر حمایت همتا بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا (انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در ششمین
جشنواره آموزشی شهید مطهری)( .1392 ،همکار طرح)
استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان دهنده در سطح آموزش عالی؛ راهی برای افزایش یاددهی و یادداری دانشجویان
(انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)( .1392 ،مجری اصلی)
ارتقاء مهارت ارتباطی پرستاران از طریق آموزش به روش ایفای نقش و نمایش فیلم و مقایسه آن با روش سخنرانی (انتخاب به
عنوان فرآیند برتر دانشگاهی و راه یافته به مرحله کشوری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری) ( .1392همکار طرح)
ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری بر اساس مدل ارتقاء مستمر کیفیت ( )C.Q.Iدر بیمارستان آموزشی شهدای قاین
(انتخاب به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی و راه یافته به مرحله کشوری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری) .1392
(همکار طرح)
طراحی نرم افزار چیدمان تصادفی سواالت :گامی در جهت افزایش ضریب اطمینان برگزاری آزمون ها( .انتخاب به عنوان فرآیند
برتر دانشگاهی و راه یافته به مرحله کشوری هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری) ( .1393مجری اصلی)
ارتقای یادگیری فرآیند پرستاری به روش الکترونیک :گامی در جهت بهبود کیفیت مراقبت بین دانشجویان پرستاری،1396 ،
(مجری اصلی)
طراحی نرم افزار الکترونیک فرآیند پرستاری :گامی در جهت بهبود کیفیت مراقبت پرستاری( ،1396 ،مجری اصلی)

شرکت در کارگاههای آموزشی:


کارگاه روش تحقیق مقدماتی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،اردیبهشت ( .1388کمک مدرس)



کارگاه روش تحقیق ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،آبان .1388



کارگاه آموزشی طرح درس (به مدت  8ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1390 ،





کارگاه آموزشی ( EBMبه مدت  4ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1390 ،

کارگاه آموزشی طراحی و تحلیل پرسشنامه (به مدت  15ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1391 ،
کارگاه آموزشی تولید کلیپ های آموزشی با استفاده از نرم افزار کامتازیا (به مدت  3ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
.1391



























کارگاه آموزشی آشنایی با نگارش فرایند آموزشی (به مدت  3ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1391 ،
کارگاه آموزشی اصول مدیریت کالس (به مدت  10ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1391 ،
کارگاههای آموزشی سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ،مازندران،
.1391
شرکت در دوره های طرح معرفت ویژه اعضای هیئت علمی به مدت  40ساعت (مشهد مقدس) ،معاونت آموزشی وزارت
بهداشت.1391 ،
شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسالم به مدت  16ساعت (مشهد مقدس).1391 ،
شرکت در کارگاههای آموزشی چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری،
تهران.1392 ،
شرکت در کارگاههای آموزشی پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (به
مدت  22ساعت) ،یزد.1393 ،
شرکت در کارگاه چگونه مقاله آموزش پزشکی خود را در ژورنالهای معتبر آموزش پزشکی چاپ کنیم .پانزدهمین همایش
کشوری آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یزد.1393 ،
شرکت در کارگاه برگزاری آزمون های آنالین به مدت  4ساعت .دانشکده پرستاری و مامایی قاین.1394 .
شرکت در کارگاه یادگیری الکترونیکی به مدت  8ساعت .دانشکده پرستاری و مامایی قاین.1394 .
شرکت در کارگاه آموزشی «چگونه ایده خود را به فرآیند آموزشی تبدیل کنیم» به مدت  5ساعت .دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند.1394 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «ادغام علوم انسانی در علوم پزشکی» به مدت  4ساعت .دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1394 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «تحول و نوآوری در آموزش پزشکی» به مدت  5ساعت .دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1394 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «مرور سیستماتیک و متاانالیز» ،به مدت  6ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1395 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «دانش پژوهی آموزشی» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزار  ،»Preziبه مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «ویرایش های مختلف گراندد تئوری» به مدت  6ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1396 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با علم سنجی» ،به مدت  4ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1399 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با سامانه علم سنجی» ،به مدت  4ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1399 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «جستجوی شواهد بالینی در پابمد» ،به مدت  4ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1399 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «اخالق در پژوهش» ،به مدت  4ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1399 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «بهره گیری از داده های علم سنجی در توسعه تحقیقات» ،به مدت 2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند1400 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با سوء رفتارهای شایع در انتشار آثار پژوهشی» ،به مدت  4ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند1400 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «مالحظات اخالقی در پزوهش های آنالین» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی،
1400
شرکت در کارگاه آموزشی «اعتباربخشی آموزشی» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1400 ،



شرکت در کارگاه آموزشی «یادگیری حل مسأله» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1400 ،



شرکت در کارگاه آموزشی «مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند1400 ،
شرکت در کارگاه آموزشی «اعتالی اخالق حرفه ای با محوریت سالمت با طب متعالی» ،به مدت  2ساعت ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند1400 ،





ج -تجارب شغلی:
 -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دانشکده پرستاری قاین از سال  1389تاکنون

 عضو هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان قاینات و مسئول کمیسیون آموزش نظام از تیرماه  1394تا تیرماه 1395 مسئول گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری قاین از  89/6/15تا 90/1/10 مدیر گروه رشته اتاق عمل دانشکده پرستاری قاین از  90/1/10تا بهمن ماه 93 مدیر گروه پیراپزشکی دانشکده پرستاری قاین از بهمن  1393تا بهمن 1394 مسئول  EDOدانشکده پرستاری قاین از  93/3/18بهمن 1394 معاونت آموزشی دانشکده پرستاری قاین از  1400/3/17تا کنون انتخاب به عنوان مربی برتر پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -دانشکده پرستاری قاین) در روز پرستار ،سال 1393 -مربی برتر پژوهشی (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -دانشکده های اقماری دانشگاه) در سال 1394

