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بررسی ارتباط بین بازیهای رایانه ای و اختالالت رفتاری در کودکان دبستانی شهر قاین (سخنراني) ،کنگره ملی
پرستاری کودکان ،تهران ،مهر1392

.34

بررسی ارتباط وضعیت فشارخون سیستول و دیاستول با استرس ،افسردگی و اضطراب در افراد باالی  30سال شهر
قاین (پوستر) ،ششمین سمینار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش ،گلستان ،مهر 1392

.35

بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر سالمتی در دانشجویان دانشگاههای قاین طی سالهای ( 1391-92پوستر)،
چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ،زاهدن ،آبان 1392

.36

ارتباط شاخص توده بدنی و فشارخون در افراد مبتال به پرفشاری خون در سال ( 1392پوستر الکترونیک)،
ششمین سمینار سراسری پرستار ،ماما و پژوهش ،گلستان ،مهر 1392

.37

بررسی اثر شاخص توده بدنی بر فشارخون افراد مبتال به پرفشاری خون (پوستر) ،چهارمین همایش سراسری
راهکارهای ارتقاء سالمت و چالشها یا محوریت فشارخون ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392 ،

.38

مقایسه طبقه بندی بیماریهای کودکان  2ماه تا  5سال مراجعه کننده به خانه های بهداشت بر اساس برنامه مانا در
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای ( 88-89سخنرانی) ،کنگره مدیریت خدمات نظام سالمت در مراقبتهای
بهداشتی اولیه ،زاهدان ،شهریور 1392

.39

مقایسه توانمندی بهورزان در طبقه بندی کودکان سالم بر اساس برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم در
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای ( 88-89پوستر) ،کنگره مدیریت خدمات نظام سالمت در مراقبتهای
بهداشتی اولیه ،زاهدان ،شهریور 1392

.40

مقایسه طبقه بندی بیماریهای کودکان زیر  2ماه مراجعه کننده به خانه های بهداشت بر اساس برنامه مانا در
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای ( 88-89پوستر) ،کنگره مدیریت خدمات نظام سالمت در مراقبتهای
بهداشتی اولیه ،زاهدان ،شهریور 1392

.41

بررسی اثر بخشی بسته آموزشی ویژه والدین کودکان زیر  8سال حادثه دیده ترخیص شده از بیمارستان های شهر
زاهدان در زمینه ارتقاء آگاهی و ایمنی منزل (سخنرانی) ،نخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی
بیمار ،تهران ،بهمن 1391

.42

مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر زمان شروع اولین تغذیه با شیرمادر در زنان نخست
زای مشهد سال ( 1389سخنراني) ،سومین همايش راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي ،يزد،
ارديبهشت 1391

.43

مقایسه خودکارآمدی شیردهی زنان در دو روش حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی (پوستر) ،سومین
همايش راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي ،يزد ،ارديبهشت 91

.44

بررسی تأثیر توزیع سبدهای غذایی حمایتی زنان باردار نیازمند ،بر وزن گیری مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد
نوزاد و روند رشد شیرخوار (سخنرانی)  ،سومین همايش راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي ،يزد،
ارديبهشت 1391

.45

مقایسه اختالالت رشد و تکامل بر اساس برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم در دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان سالهای ( 1388-1389پوستر) ،سومین همايش راهكارهاي ارتقاء كیفیت خدمات پرستاري و مامايي ،يزد،
ارديبهشت 91

.46

تأثیر حمایت همتا بر تغذیه انحصاری با شیرمادر در زنان نخست زای مشهد سال ( 1389پوستر) ،کنگره بین المللی
تغذیهو رشد و تکامل نوزادان و کودکان ،مشهد ،مهر 1390

.47

مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر تغذیه انحصاری با شیرمادر در زنان نخست زای
مشهد سال ( 1389سخنرانی) ،کنگره بین المللی بهداشت باروری و مامایی ،مشهد ،خرداد 1390

.48

مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر خودکارآمدی شیردهی زنان نخست زا (پوستر)،
کنگره بین المللی بهداشت باروری و مامایی ،مشهد ،خرداد 1390

.49

بررسی علل و عوامل مستعد کننده مرگ نوزادان در بیمارستان قائم (عج) مشهد از فروردین  1388تا خرداد 1389
(پوستر) ،همایش پژوهشی شبکه همکار شمال ،بابل،اردیبهشت 1390

.50

مقایسه میانگین نمرات حمایت احساسی ،اطالعاتی و ارزیابی حامیان همتای شیردهی در دو روش حضوری و
تلفنی (سخنرانی) ،همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی ،یزد اسفند 1389

.51

مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر زمان شروع و طول مدت اولین تغذیه با شیرمادر در
زنان نخست زای مشهد سال ( 1389پوستر) ،دومین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مشهد،
اسفند 1389

.52

بررسی عوامل موثر بر زمان و طول مدت اولین تغذیه با شیرمادر (سخنرانی) ،ششمین همایش سالیانه پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ،گناباد ،آذر 1389

.53

تأثیر آموزش بر آگاهی ،نگرش و مهارتهای برقراری ارتباط حامیان همتا در شیردهی(پوستر) ،ششمین همایش
سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ،گناباد،آذر 1389

.54

مداخالت مبتنی بر شواهد در ترویج تغذیه با شیرمادر (پوستر) ،همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد،
مشهد ،مهر 1389
فرآیندهای آموزشی ارائه شده در جشنواره آموزشی شهید مطهری

 .1استفاده 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)1393 ،
 .2ارتقای مهارت ارتباطی پرستاران ا ز طریق آموزش به روش ایفای نقش و نمایش فیلم و مقایسه آن با روش
سخنرانی(انتخاب به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)1393 ،
 .3مطالعات ارتقاء فرایند گزارش نویسی پرستاری بر اساس مدل ارتقای مستمر کیفیت ( )C.Q.Iدر بیمارستان آموزشی
 120تختخوابی شهدا قاین(انتخاب به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)،

1393
.4

تأثیر حمایت همتا بر تغذیه انحصاری با شیرمادر در زنان نخست زا (انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در
ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)1392 ،

 .5تعیین اثر بخشی گروه همساالن بر ارتقاء توانمندی جستجوی منابع علم ی در دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی قاین (انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری)1392 ،
کارگاه ههای ارائه شده
شرکت در کارگاه
وبینار اعتبار بخشي آموزشي ،آبان 1400
کارگاه نگارش برنامه استراتژيک ،شهريور و مهر 1400
کارگاه تحقیقات کیفي 1397 ،و 1398
کارگاه احیاء بزرگساالن1397 ،
کارگاه  ،TOTیونیسف و وزارت بهداشت و درمان ،آذر 1397
کارگاه آموزشی مشاوره شیردهی ،وزارت بهداشت و درمان ،از  1392تا  1397چند دوره
کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ،شهریور 1394
کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های آنالین ،شهریور 1394
کارگاه آموزشی ادغام علوم انسانی در علوم پزشکی ،اردیبهشت 1394
کارگاه آموزشی چگونه ایده خود را به فرآیند آموزشی تبدیل کنیم ،دی 1393
کارگاه آموزشی تغذیه با شیرمادر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آذر 1392
کارگاه آموزشی آمار پیشرفته ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392 ،
کارگاه آموزشی مهارتهای مقدماتی تدریس ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،مهر ماه 1392
کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین طرح درس و طراحی آزمون کتبی  ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،اسفند ماه
1391
مرور سیستماتیک کوکران ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 5ساعت)
بهداشت باروری در نوجوانان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 3ساعت)
آشنایی با مفاهیم مراقبتهای مبتنی بر شواهد و شیوه آموزش آن ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 5ساعت)
مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
امنیت کنتراسپتیوها ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشي  48ساعته مشاوره شیردهي برگزار شده توسط معاونت بهداشتي و درماني دانشگاه علوم
پزشکي بیرجند .مهر و آبان 1400

وبینار سالمت باروري و جمعیت برگزار شده توسط امور بانوان دانشگاه علوم پزشکي بیرجند1400 ،
کارگاه آموزش  20ساعته تغذيه با شیر مادر برگزار شده توسط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند.
1399
دو دوره کارگاه آموزشي تغذيه با شیر مادر در نوزادان بستري در  ،NICUبرگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکي بیرجند 1397 ،و 1398
کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر نوزادان اواخر نارسی برگزار شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ،مرداد 1397
دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک برگزار شده توسط کمیته آموزش و توانمند سازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
تیرماه 1394
کارگاه آموزشی مشاوره شیردهی برگزار شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .مهر 1394
ترويج تغذيه با شیرمادر جهت پزشکان و کارشناسان استان س و ب
تغذيه دورانهاي مختلف زندگي جهت پزشکان و کارشناسان استان س و ب
نرم افزار بررسي مرگ و میر كودكان  1-59ماهه ( )CSOجهت پزشکان و کارشناسان استان س و ب
تشخیص علل مرگ و میر كودكان  1-59ماهه بر اساس طبقه بندي ICD10جهت پزشکان و کارشناسان استان س و
ب
مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران جهت پزشکان ،کارشناسان ،کاردانان و بهورزان شهرستان سراوان
مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال جهت پزشکان ،کارشناسان ،کاردانان و بهورزان شهرستان سراوان
مراقبتهای ادغام یافته سالمت کودکان جهت پزشکان ،کارشناسان ،کاردانان و بهورزان شهرستان سراوان
امنیت کنتراسپتیوها جهت پزشکان ،کارشناسان ،کاردانان و بهورزان شهرستان سراوان
دوره های آموزشی
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه ICDL
آموزش نرم افزار EPI info
آموزش نرم افزار SPSS
آموزش نرم افزار مدیریت مراجع End note

