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Clinical symptoms and causes kidney stones and urinary tract in children,20 congress of Iranian
Urological Association, Tehran,may 28-29,2017
Comparing Washing With Warm Water and Marshmallow to reduce body temperature in children (6
& months to 12 years old) Hospitalized in Shohda Qain. 1 st Congress of New Advances in Pediatric Diseas
Nursing Care, Iran University of Medical Seievces, Tehran, Iran, July 3-5, 2017

مروری بر تظاهرات بالينی و علل سنگ های کليه و مجاری ادراری در کودکان ،بيستمين کنگره ارولوژی ایران26-23 ،
may 2017
مروری بر رضایتمندی مادران کودکان بستری در بيمارستان از کيفيت مراقبت های پرستاری ،کيفيت مراقبت در
پرستاری و مامایی -اولين همایش منطقه ای شرق کشور ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،آذر 1396
بررسی دیدگاه پرستاران و بيماران نسبت به رعایت آئين های اخالق پرستاری ،کنگره بين المللی اخالق در علوم و
فناوری ،انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری ،تهران آذر 1396
رویکردهای اخالقی در ارائه خدمات به نوزادان مبتال به بيماری های مزمن (مروری بر مطالعات) ،کنگره بين المللی
اخالق در علوم و فناوری ،انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری ،تهران آذر 1396
ارزشيابی کيفيت محيط آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی قاین با استفاده از مدل  ، DREEMنوزدهمين همایش
کشوری آموزش علوم پزشکی ،تهران ،اردیبهشت ( 1397پوستر)
تاثير آموزش روش جيگسابر پيشرفت تحصيلی دانشجویان ،سيزدهمين کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم
پزشکی شرق کشور ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،اردیبهشت 1398
تاثير آموزش روش پازل بر پيشرفت دانشجویان پ رستاری ،بيستمين همایش کشوری آموزش پزشکی ،تهران،
اردیبهشت 1398

فرآیندهای آموزشی ارائه شده در جشنواره آموزشی شهید مطهری
ارتقاء توانمندی آموزشی ،پژوهشی دانشجویان کارشناسی پرستاری با رویکرد سالمت روان جامعه در دانشگاه
علوم پزشکی بيرجند (انتخاب به عنوان ف رآیند برتر دانشگاهی در ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری)،
1392
تأثير حمایت همتا بر تغذیه انحصاری با شيرمادر در زنان نخست زا (انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در
ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری)1392 ،
تعيين اثر بخشی گروه همساالن بر ارتقاء توانمندی جستجو ی منابع علمی در دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی قاین (انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری)1392 ،
)مجری اصلی)


ارتقاء مهارت ارتباطی پرستاران از طریق آموزش به روش ایفای نقش و نمایش فيلم و مقایسه آن با روش سخنرانی
(انتخا ب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي و راه يافته به مرحله كشوري هفتمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری)
( .1392همکار طرح)



ارتقاء فرآیند گزارش نویسی پرستاری بر اساس مدل ارتقاء مستمر کيفيت ( )C.Q.Iدر بيمارستان آموزشی شهدای
قاین (انتخاب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي و راه يافته به مرحله كشوري هفتمين جشنواره آموزشی شهيد
مطهری) ( .1392مجری اصلی)
طراحی نرم افزار چيدمان تصادفی سواالت ( )Quiz Randomizerگامی در جهت افزایش ضریب اطمينان برگزاری
آزمون ها( ،انتخاب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي و راه يافته به مرحله كشوري هفتمين جشنواره آموزشی شهيد
مطهری) ( .1394همکار طرح).
 Follow upپس از ترخيص بيمار؛ گامی در جهت سنجش آموزش های ارائه شده و ارتقاء سطح آموزشی بيماران،
(انتخاب به عنوان فرآیند مطلوب دانشگاهی در ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری) )1394 ،مجری اصلی).
آموزش مهارت های ارت باطی به دانشجویان مامایی به دو روش ایفای نقش و بازخورد ویدئویی ،نهمين جشنواره
آموزشی شهيد مطهری ،اردیبهشت (95انتخاب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي و راه يافته به مرحله كشوري نهمين
جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1395همکار طرح).
طراحی نرم افزار آموزش و تفسير گازهای خون شریانی( )ABGinterperetingگامی در جهت تسهيل تفسير گازهای
خون شریانی و اموزش آن ،هفدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند مطلوب
دانشگاهي در نهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1395همکار طرح).
آموزش فرایند پرستاری به روش الکترونيک :گامی در جهت ارتقای کيفيت مراقبت بين دانشجویان پرستاری (انتخاب
به عنوان فرآيند مطلوب دانشگاهي در دهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1396همکار طرح).
طراحی نرم افزار آموزش و تفسير گازهای خون شریانی )(ABGinterperetingگامی در جهت تسهيل تفسير گازهای
خون شریانی و اموزش آن ،یازدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند برتر
دانشگاهي در یازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1397همکار طرح).
ارزشيابی کيفيت محيط آموزشی دانشکده پرستاری قاین با استفاده از مدل  ،DREEMگامی در جهت ارتقاء کيفيت
آموزشی ،دهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي در یازدهمين
جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1397مجری طرح).
طراحی و توليد کليپ های آموزش ویدئویی] گامی در جهت ارتقاء مهارت های ارتباطی دانشجویان مامایی،
یازدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند مطلوب دانشگاهي در یازدهمين
جشنواره آموزشی شهيد مطهری) ( .1397همکار طرح).
ارزشيابی مهارت های بالينی دانشجويان پرستاري با استفاده از طراحی و اجرای الگوی سيپ ( ،)CIPPدوازدهمين
همایش کشوری آموزش پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند برتر دانشگاهي در دوازدهمين جشنواره آموزشی شهيد
مطهری) ( .1398مجری طرح).
ارزیابی شکاف آموزش و عمل گامی در جهت ارتقای آموزش پرستاری ،دوازدهمين همایش کشوری آموزش
پزشکی( ،انتخاب به عنوان فرآيند مطلوب دانشگاهي در دوازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری) .1398
(همکار طرح).
کارگاه ههای ارائه شده

شرکت در کارگاه
























کارگاه آموزشی طراحی و تحليل پرسشنامه (به مدت  15ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1391 ،
کارگاه آموزشی توليد کليپ های آموزشی با استفاده از نرم افزار کامتازیا (به مدت  3ساعت) ،دانشگاه علوم
پزشکی بيرجند.1391 ،
کارگاه آموزشی آشنایی با نگارش فرایند آموزشی (به مدت  3ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1391 ،
کارگاه آموزشی اصول مدیریت کالس (به مدت  10ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند.1391 ،
کارگاههای آموزشی چهاردهمين همایش کشوری آموزش پزشکی و ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری،
تهران.1392 ،
کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته ( به مدت  24ساعت) ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند1392 ،
دوره کشوری تربيت مربی اقدامات پيش بيمارستانی ،اردیبهشت 93
شرکت در دومين کنگره اخالق در پرستاری ،خرداد  1393بمدت  16ساعت
شرکت در دوره های بازآموزی در ارتباط با پرستاری بيش از  900ساعت
کارگاه روند اصالح فرم های ارزشيابی اساتيد ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند بمدت  2ساعت اردیبهشت 94
کارگاه آموزشی یادگيری الکترونيکی ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین بمدت  8ساعت شهریور 1394
کارگاه آموزشی برگزاری آزمون های آنالین ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین بمدت  4ساعت شهریور 1394
ژورنال کالب آموزشی تحول و نوع آوری در آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی (بيمارستان ولی عصر عج) به
مدت  5ساعت شهریور 1394
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی با مخاطبين ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند به مدت  5ساعت-
اردیبهشت1395
نشست هم اندیشی اساتيد (آموزش اخالق) بمدت  12ساعت ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند،بهمن 1395
آشنایی با مالکيت فکری و ثبت اختراع ،بمدت  8ساعت  ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند  ،مهر 1395
آشنایی با بسته های تحول و نوع آوری در علوم پزشکی،بمدت  4ساعت ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین دی
1395
طراحی و اجرای برنامه درسی علوم پزشکی مبتنی بر هنر ،بمدت  4ساعت ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین دی
1395
کارگاه آموزشی spssمقدماتی ،دانشکده پرستاری و مامایی قاین ،بمدت  4ساعت
کارگاه آموزشی نقد و داوری تخصصی مقاالت ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،بمدت  4ساعت ،تير 1396
کارگاه توليد محتوی الکترونيک ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،بمدت  4ساعت ،دی 1397
کارگاه مرجعيت علمی و آینده نگری ،دانشگاه علوم پزشکی بيرجند ،بمدت  5ساعت ،اسفند 1397

برگزاری کارگاه
تدریس در کارگاه پژوهشی تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی به مدت  4ساعت
تدریس در کارگاه روش مستند سازی و گزارش نویسی پرستاری در بيمارستان به مدت  24ساعت
تدریس در کارگاه آموزش مهارت ارتباط در بيمارستان به مدت  16ساعت
تدریس در کارگاه توانمند سازی مربيان بهزیستی  1393 ،بمدت  8ساعت
تدریس در کارگاه آموزش به بيمار 1396
تدریس در کارگاه ارتباط در بحران 1396
تدریس در کارگاه عفونت های بيمارستانی 1397
تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی
تدریس در کارگاه تفسير نوار قلب و روش کار در سی سی یو
تدریس در کارگاه روش ارتقای مستمر کيفيت
و...

دوره های آموزشی
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه ICDL
آموزش نرم افزار SPSS

