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School Female Students in Iran: A Randomized Controlled trial. 

 موقعیت های شغلی و حرفه ای

 الف( تشویق ها، جوایز و تقدیرها

 محل دریافت/سال علت دریافت عنوان

 8523دانشگاه علوم پزشکی تهران، خرداد ماه  سازمان حالل احمر امداد و نجاتبین المللی  گواهی لوح تقدیر

 8511-25دانشگاه علوم پزشکی شیراز استعداد درخشان  عضو لوح تقدیر

دومین جشنواره ملی زن و علم )جایزه دکتر مریم برگزیده  تقدیرلوح 

  میرزاخانی(

 8521اردیبهشت سال دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

 8521شهریور دانشگاه علوم پزشکی تهران،  برگزیده جشنواره پایان نامه های برتر )جایزه ویژه خیام(  لوح تقدیر

 8521از سال سامانه ثریا،   ثریا(عضو بنیاد ملی نخبگان ) لوح تقدیر

 8522سال ، دانشکده علوم پزشکی اسداباد پژوهشگر برتر )نفر سوم(  لوح تقدیر

 8521سال  ،دانشکده علوم پزشکی اسداباد پژوهشگر برتر )نفر اول(  لوح تقدیر

 8511-25دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی برتر پژوهشی لوح تقدیر

مقطع کارشناسی در پایان نامه  (1282) لیعاکسب درجه  لوح تقدیر

 ارشد 

  8525دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد  لوح تقدیر

 آموزش بهداشت

 (15282)معدل:8511-25دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

 8511-8525،لوم پزشکی شیرازدانشگاه ع  دانش آموخته برتر دوره کارشناسی ارشد لوح تقدیر

 8523تهران دانشگاه علوم پزشکی   مقطع دکتراپایان نامه  در (2282) عالیکسب درجه  

 8523تهران دانشگاه علوم پزشکی  (15281دل کل دوره دکترای تخصصی )مع 
 

 ب( سابقه ارائه خدمات حرفه ای )مشاوره، همکاری و غیره(

ن دریافت کننده مرکز یا سازما نوع خدمت حرفه ای

 خدمات

 تاریخ ارائه خدمات

طرح خدمات پیراپزشکان مراکز بهداشتی درمانی 

 شهری و روستایی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 جوانرود

 8515از فروردین تا اسفند سال 

 8511از فرورین تا شهریور  بهزیستی استان کرمانشاه واحد آموزش و مشاوره

 8525تا سال  8511از سال  آزاد واحد سماء سنندجدانشگاه  تدریسالمدرس حق 

 8525تا سال  8511از سال  دانشگاه علوم پزشکی سنندج همکار پژوهشی

 8527تا  8525از سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو هیئت علمی

 8528همنتا ب 8525از اسفند سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد کارشناس دفتر مجله تخصصی پژوهش و سالمت

 8528تا بهمن 8525از اسفند سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو هیئت علمی

https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=683186
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=683186
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 ادامه دارد 8526سال شهریور از  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو هیئت علمی
 

 ج( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی

 تا از مکان فعالیت سمت ردیف

 8528بهمن  8525اسفند  اددانشگاه علوم پزشکی گناب کارشناس پژوهشی  .8

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان امام علی   .7

 کرمانشاه

 مرکز قلب بیمارستان امام علی )ع(

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ادامه دارد 8526بهمن 

سرپرست کمیته پژوهش در آموزش، ویژه اعضای هیأت علمی   .5

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

ده علوم پزشکی اسداباددانشک  22 26اسفند  

 22 26مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .9

 سفیر سالمت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .3

 

 ادامه دارد 26مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 8955 26مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد پزشکی اسداباد عضو کمیته ارزشیابی دانشجو، دانشکده علوم  .6

عضو بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرایی برنامه   .2

 های آموزش عالی سالمت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 ادامه دارد 22مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 8955 22آبان  دانشکده علوم پزشکی اسداباد داعضو کمیته ارزشیابی استاد، دانشکده علوم پزشکی اسداب  .1

 ادامه دارد 22آبان  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته مهارت های بالینی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .2

عضو بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، دانشکده علوم   .85

 پزشکی اسداباد

 داردادامه  8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 ادامه دارد 8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو بسته توسعه آموزش مجازی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .88

عضو بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، دانشکده علوم پزشکی   .87

 اسداباد

 ادامه دارد 8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

وم پزشکی عضو بسته اعتالی اخالق حرفه ای، دانشکده عل  .85

 اسداباد

 ادامه دارد 8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

، مؤسسات و بیمارستان های عضو بسته اعتباربخشی، برنامه ها  .89

 آموزشی

 ادامه دارد 8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

عضو بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت   .83

 ی اسدابادعلمی در علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشک

 ادامه دارد 8522 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

عضو کمیته اقتصاد آموزشی بسته کارافرینی، دانشکده علوم   .86

 پزشکی اسداباد

 ادامه دارد 22مرداد  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 ادامه دارد 22مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد دانشکده علوم پزشکی اسداباد EDCعضو   .82
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ل برگزاری برنامه آموزشی به مناسبت هفته جهانی ایدز به مسؤ  .81

 روز از تاریخ  5مدت 

دانشکده علوم پزشکی 

بهداشت عمومی، اسداباددانشجویان 

 پرستاری و فوریت های پزشکی

آذر ماه  85

8522 

آذر ماه  87

8522 

شکی اسداباددانشکده علوم پز ، آموزش مداوم، دانشکده علوم پزشکی اسداباد6عضو کمیته ماده   .82 21مرداد  22فروردین    

در بازدید اعتباربخشی دفتر آموزش  5نماینده کالن منطقه   .75

 مداوم از دانشگاه های علوم پزشکی دزفول، شوشتر و بهبهان

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 22اسفند 

اسفند  83تا 

22 

اسداباد دانشکده علوم پزشکی عضو کمیته اخالق، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .78  ادامه دارد 21مهر  

 22 21مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو شورای نشر، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .77

عضویت بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها در   .75

 بستر آمایش سرزمینی

 8955 21مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 ادامه دارد 21مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد اخت های علوم پزشکیعضویت بسته توسعه و ارتقای زیرس  .79

 ادامه دارد 21مهر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد مسؤل بسته نظام ارزیابی آزمون ها  .73

؛ سامانه آموزش مداوم، 5عضو کمیته اعتبار بخشی کالن منطقه  .76

 به مدت یکسال سال

 21 21اسفند  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

برگزارکننده مصاحبه دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در   .72

 روز 5به مدت  21شهریور ماه 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 21شهریور  21شهریور 

شرکت در دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک، دانشگاه علوم   .71

 پزشکی شیراز

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 21آذر  21آذر 

ر پژوهش های زیست پزشکی در مؤسس کمیته اخالق د  .72

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 21آبان 

21 

ثبت نام در سامانه تأمین نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و   .55

 (952552295585آموزش پزشکی )کد رهگیری 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 8522اسفند 

 ادامه دارد

 ادامه دارد 22تیر ماه  دانشکده علوم پزشکی اسداباد ای اجتماعی شهرستان اسدابادعضو کمیته آسیب ه  .58

عضو کارگروه تدوین برنامه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و   .57

 نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی

مرداد ماه  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

8522 

 ادامه دارد

گسترش ارتباطات علمی با مراکز و  عضو کارگروه تدوین برنامه  .55

 نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 22مرداد 

 ادامه دارد

 ادامه دارد 22آذر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته رکود علمی دانشکده  .59

عضو کمیته برگزاری آزمون آسکی گروه پرستاری )ایستگاه   .53

 جامع( بهداشت

 78و  86، 85 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 22دی ماه 

22 

 ادامه دارد 22دی ماه  دانشکده علوم پزشکی اسداباد دبیر کمیته رعد  .56

 ادامه دارد 22بهمن ماه  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته موارد خاص دانشکده  .52

شکی اسداباددانشکده علوم پز مسئول امور پژوهشی کلینیک تو.انبخشی  .51  ادامه دارد 8955آبان  

 ادامه دارد 8955آذر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد دبیر جشنواره مطهری  .52

 ادامه دارد 8955آبان  دانشکده علوم پزشکی اسداباد کارشناس پژوهش کلینیک توانبخشی قائم  .95

ه داردادام 8955دی  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته علمی جشنواره مطهری  .98  
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 ادامه دارد 8955دی  دانشکده علوم پزشکی اسداباد عضو کمیته داوری جشنواره مطهری  .97

 ادامه دارد 8955تیر  دانشکده علوم پزشکی اسداباد اقتصاد آموزش تخصصی رئیس کارگروه  .95

دادامه دار 8958آبان  دانشکده علوم پزشکی اسداباد دبیر کمیته دانشگاهی صیانت از حقوق شهروندی  .99  

 

 سوابق آموزشی

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 مؤسسه محل تدریس رشته تحصیلی مقطع تحصیلی عنوان درس

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی تکنولوژی آموزشی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی تکنولوژی آموزشی

یع و مبارزه با بیماری های غیر شا

 اپیدمیولوژی آنها

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  

مبارزه با بیماری های غیر شایع و 

 اپیدمیولوژی آنها

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی

ای غیر برنامه ملی مبارزه با بیماری ه

 واگیر و اپیدمیولوژی آنها

 باددانشکده علوم پزشکی اسدا بهداشت عمومی کارشناسی

 ددانشگاه علوم پزشکی گنابا بهداشت عمومی کارشناسی روش تحقیق

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی روش تحقیق

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه 

 در شرایط اضطراری

دانشکده علوم پزشکی اسداباد و  بهداشت عمومی کارشناسی

 دانشگاه آزاد سنندج

شتی و کمک های اولیه اقدامات بهدا

 در شرایط اضطراری

 دانشگاه آزاد سنندج مهندسی عمران کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 اسدابادعلوم پزشکی  کدهدانش بهداشت عمومی کارشناسی متآموزش بهداشت و ارتقای سال

 گناباددانشکده علوم پزشکی  بهداشت عمومی کارشناسی اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت مدارس و دانش آموزان

 اسدابادعلوم پزشکی  کدهدانش بهداشت عمومی کارشناسی موزانبهداشت مدارس و دانش آ

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت دهان و دندان

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی ت دهان و دندانبهداش

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی اقتصاد بهداشت

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت سالمندان

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی مصون سازی
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 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی ام های سالمت در جهان و ایراننظ

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی اکولوژی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی زبان تخصصی

اباددانشکده علوم پزشکی اسد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت باروری  

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی نظام های سالمت در ایران و جهان

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی کلیات پزشکی و بهداشت

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد فوریت پزشکی کاردانی بهداشت عمومی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی هداشت مادر و کودکب

 دانشگاه آزاد سنندج کامپیوتر کارشناسی انوادهتنظیم خ

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی اصول مدیریت

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد عمومی بهداشت کارشناسی اصول برنامه ریزی

 دانشگاه آزاد سنندج کامپیوتر کارشناسی جمعیت شناسی

 گناباددانشگاه علوم پزشکی  بهداشت عمومی کارشناسی جمعیت شناسی

کارشناسی  در عرصه کاراموزی

 بهداشت عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهداشت عمومی کارشناسی

کارشناسی  کاراموزی بهداشت جامعه

 پرستاری

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد پرستاری کارشناسی

کارشناسی  در عرصه کاراموزی

 بهداشت عمومی

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد بهداشت عمومی کارشناسی

 

 ب( سرپرستی و راهنمایی پایان نامه ها و رساله دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

طع مق عنوان پایان نامه/رساله ردیف

 تحصیلی

 وضعیت نقش رشته تحصیلی

بررسی روایی و پایایی رفتار تغذیه ای و فعالیت فیزیکی در میان  8

 TPBساله شهر تهران مبتنی بر نظریه  83تا  87دختران نوجوان 

  Graded responseبا استفاده از مدل  8523در سال 

کارشناسی 

 ارشد

 خاتمه یافته استاد مشاور آمار زیستی

تیروییدی نوزادی در شهرستان نیشابور و ارتباط آن با برخی هایپو 7

: یک مطالعه مورد 13-25عوامل فردی و اجتماعی در سالهای 

 (9227)کد  شاهدی

 خاتمه یافته استاد راهنما بهداشت عمومی کارشناسی

بررسی شیوع عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی  5

 ( 5227)کد  رستان فردوسعوامل فردی و خانوادگی در شه
 خاتمه یافته استاد راهنما بهداشت عمومی کارشناسی

تاثیر آموزش بهداشت روان به شوهران زنان باردار در بهبود وضعیت  9

 ( 8227)کد  سالمت روان وکاهش افسردگی دوران بارداری
 خاتمه یافته استاد راهنما بهداشت عمومی کارشناسی
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نی، اجتماعی و ویژگی های فردی بررسی  وضعیت سالمت روا 3

رانندگان برون شهری و درون شهری شهرستان نیشابور و ارتباط 

 (7227)کد  8527آن با وقوع تصادفات آنان در سال 

 خاتمه یافته استاد راهنما بهداشت عمومی کارشناسی

تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء فعالیت جسمانی سالمندان شهر  6

 8527گناباد 

 خاتمه یافته استاد راهنما بهداشت عمومی سیکارشنا

 

 سوابق پژوهشی

 الف( طرح های تحقیقاتی مصوب

وضعیت  محل تصویب عنوان طرح

 طرح

نوع 

 همکاری
ثیر برنامه آموزش شهروندی مبتنی بر نظریه عمل منطقی تأ  .8

(TRAدر دانش آموزان دختر دبی ) رستان های شهر شیراز در

 8525سال 

کده دانش وهشیشورای پژ

 بهداشت

 علوم پزشکی شیراز دانشگاه

 مجری پایان یافته

تأثیر برنامه آموزشی نظریه محور بر رفتار بهداشت باروری و   .7

تعیین کننده های آن در دانش آموزان ایران؛ با استفاده از نظریه 

 تعدیل یافته رفتار برنامه ریزی شده

 همکار اصلی پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی تهران

اثربخشی آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر   .5

تا  6میزان و نحوه نظارت والدین بر تماشای تلویزیون کودکان 

 سال شهر گناباد 88

 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تأثیر تلفیق الگوی رفتار برنامه ریزی شده با تئوری جایگاه مهار   .9

 خودارضایی در نوجوانان گناباد سالمت بر پیشگیری رفتار 

 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

هایپوتیروییدی نوزادی در شهرستان نیشابور و ارتباط آن با   .3

: یک مطالعه  13-25برخی عوامل فردی و اجتماعی در سالهای 

 مورد شاهدی 

 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی بررسی شیوع عفون  .6

 عوامل فردی و خانوادگی در شهرستان فردوس 
 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تاثیر آموزش بهداشت روان به شوهران زنان باردار در بهبود   .2

 وضعیت سالمت روان وکاهش افسردگی دوران بارداری
 مجری یافته پایان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی  وضعیت سالمت روانی، اجتماعی و ویژگی های فردی   .1

رانندگان برون شهری و درون شهری شهرستان نیشابور و ارتباط 

 8527آن با وقوع تصادفات آنان در سال 

 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ر هتاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء فعالیت جسمانی سالمندان ش  .2

 8527گناباد. دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تأثیر برنامه آموزشی بر نگرش مراقبین مراکز توانبخشی و   .85

 مراقبتی افراد دارای ناتوانی ذهنی در شهر اسداباد
 مجری پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد

توجه به عوامل جمعیت شناسی در  باورهای کنترل سالمت با  .88

 8525دانشجویان گناباد؛ 
 همکار اصلی پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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شناسایی موانع دسترسی زنان دارای ناتوانی به خدمات سالمت:   .87

 مطالعه مرور سیستماتیک

 مجری پایان یافته دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 7سالمت در بیماران دیابتی نوع بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده   .85

مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم 

 8526-21پزشکی اسداباد در سال 

 مجری پایان یافته دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی عوامل رفتاری مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه تحت   .89

 مدل پرسید پوشش مرکز بهداشت و درمان شهر اسداباد: کاربرد

 مجری پایان یافته دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر   .83

انجام غربالگری سرطان کولورکتال در مردان و زنان میانسال 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اسدآباد در سال 

8521 

ددانشکده علوم پزشکی اسدابا  مجری پایان یافته 

تاثیر برنامه آموزش شهروندی مبتنی بر نظریه عمل منطقی در   .86

در سال دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر اسداباد 

8521 

 مجری پایان یافته دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 
 
 

تأثیر آموزش پیشگیری از آلودگی به ویروس ایدز توسط گروه   .82

ل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان همساالن بر اساس مد

 8521شهرستان اسداباد در سال 

 مجری پایان یافته دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی بخش های مختلف بیمارستان از لحاظ آلودگی به   .81

در شرایط قبل و بعد از ضد عفونی و  82ویروس کووید

 استریلیزاسیون بخش ها

 همکار اصلی افتهپایان ی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی تأثیر بازخورد کمی و کیفی آزمون های پایان ترم بر   .82

در مرکز  8522-22کیفیت طراحی سوال طی دوره سه ساله 

 مطالعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 همکار اصلی پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ین چبررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی مبتنی بر مدل جور  .75

)جیک ساو( بر دانش و عملکرد و رضایت دانشجویان رشته 

 بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مجری در حال اجرا

با میزان  82بررسی ارتباط بین تزریق واکسیناسیون کووید   .78

 های ویژه و غیربستری به دلیل این بیماری در بخش  مراقبت 

 وِیژه در بیمارستان قائم شهر اسدآباد

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزشی قرارداد پذیرش و تعهد به   .77

نوجوانان و تئوری انتخاب به والدین بر کاهش گرایش به 

 خودکشی نوجوانان شهرستان اسدآباد

سداباددانشکده علوم پزشکی ا  مجری در حال اجرا 

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقاء سالمت پندر   .75

-21بر احساس تنهائی در زنان سالمند شهر اسداباد در سال 

8526 

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

شناسایی موانع دسترسی زنان دارای معلولیت جسمی حرکتی   .79

روری در شهرستان اسدآباد: یک مطالعه به خدمات بهداشت با

 کیفی

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
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بررسی شیوع و تنوع اختالالت گفتار و زبان در مراجعین مرکز   .73

 فوق تخصصی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی

 

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بعد  قبل ونشجویان در دوران مقایسه ارزشیابی اساتید توسط دا  .76

 انشگاه علوم پزشکی کرمانشاهاز کرونا در د

 مجری در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی تغییرات وضعیت شناختی بیماران ضربه مغزی در دوره   .72

 حاد بهبودی پس از ضایعه

 همکار اصلی در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بهداشتی مادر تعیین ویژگی ه  .71

 در زنان باردار ایرانی

 همکار اصلی در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی پروفایل سالمت و ارتباط آن با پیامدهای مادری و   .72

جنینی مادران باردار کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  کرمانشاه: کوهورت مادران باردار

 همکار اصلی در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتال به   .55

COVID-82  .35555352دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 همکار اصلی در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 آن در میانبررسی ارتباط اختالالت قاعدگی و عوامل مرتبط با   .58

 سنین باروری: مطالعه ای مقطعی 82زنان مبتال به کوید 

 همکار اصلی در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نشخوار اساس اضطراب سالمت و مرگ بر از ترس بینیپیش  .57

  همدان استان 82 کووید بیماران فکری

 

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

یکولوم آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته رشته طراحی کور  .55

ده فارسی( در دانشک -زبانگی کردی درمانی )با گرایش دو گفتار

 علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مجری در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

طراحی، اجرا و ارزشیابی فرآیند تلفیق آموزش تئوریک و مواجهه   .59

یان بهداشت عمومی با دوره کاراموزی: کاربردی زودرس دانشجو

  Preceptor ship& preceptor از مدل

 همکار اصلی در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی انگیزه های اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با   .53

 سال شهرستان اسداباد 53الی  83آن در افراد سنین 

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه ای زنان باردار با ریسک ابتال   .56

به پیامدهای بارداری و شاخص های تن سنجی نوزادان در استان 

 همدان: مطالعه کوهورت آینده نگر

 همکار اصلی در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

کفی و قالب طبی از جنس پارچه پنبه ای )استخراج از الیاف   .52

 گیاهی(

 مجری در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 تئوری رفتار برنامه ریزی شده مبتنی برتأثیر مداخله آموزشی   .51

رفتارهای سالم تغذیه ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی ارتقاء بر 

 8955هر اسدآباد در سال ش

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش زیباشناسی با افکار   .52

 خودکشی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

انشجویان بررسی رابطه سالمت روان و جراحی های زیبایی در د  .95

 دانشگاههای اسداباد

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

https://research.kums.ac.ir/general/cartable.action
https://research.kums.ac.ir/general/cartable.action
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تا  8526های اپیدمیولوژی خودکشی در شهر اسداباد طی سال  .98

8955 

 مجری در حال اجرا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 ب( مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله هنمای نام مجله عنوان ردیف

8.  Association between cancer risk 

and polycyclic aromatic 

hydrocarbons’ exposure in the 

ambient air of Ahvaz, southwest 

of Iran. 

nternational 

Journal of 

Biometeorology 

ISI Gholamreza Goudarzi, Sahar 

Geravandi, Nadali Alavi, Esmaeil Idani, 

Shokrolah Salmanzadeh, Ahmad Reza 

Yari, Farkhondeh Jamshidi, 

Mohammad Javad Mohammadi, Akbar 

Ranjbarzadeh, Farzaneh Aslanpour 

Alamdari, Fatemeh Darabi, Alireza 

Rohban. 
7.  Citizenship in Schools: A 

Descriptive Study Based on the 

Theory of Reasoned Action 

مجله نظام سالمت 

 اصفهان

ISC Mohammad Hossein Kaveh, Fatemeh 

Darabi, Mahin Nazari, Seyed 

Hamidreza Tabatabaei, Gholamreza 

Sharifirad. 
5.  COMPARISON OF QUALITY 

OF LIFE 5 AND 2 MONTHS 

AFTER SURGERY IN 

PATIENTS WITH 

GASTROINTESTINAL 

CANCER 

مجله دانشگاه علوم 

ی ارومیهپزشک  

ISC Nader Esmailnasab, Parvaneh 

Taymoori, Fateme Darabi 

9.  Comparison of Risperidone and 

Melatonin Effects in 

Methylphenidate Treated 

Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder for 

Treatment of Sleep Disorders. 

J Sleep Disord 

Ther 
ISC Gholami Damian F, Mahmoodi Gharaie 

J, Sabzali P, Darabi F and Haji Seyed 

Javadi P 

3.  Comparison of Two Statistical 

Methods to Determine Normal 

Range of Androgen Hormones: 

K-Means Cluster Analysis and 

Receiver Operating 

Characteristic Curve. 

Journal of Family 

and Reproductive 

Health 

ISI Fahimeh Ramezani-Tehrani, Khaled 

Rahmani, Ali Moradi, Seyed Ali 

Montazeri, Razieh -Yarandi, Fatemeh 

Darabi 

6.  Development and 

implementation of Persian test of 

Elderly for Assessment of 

Cognition and Executive 

function (PEACE). 

Electronic 

Physician. 
PubMed Pari Sadat Haji Seyed Javadi, Azadeh 

Zendehbad, Fatemeh Darabi, 

Shahrzad Khosravifar, Maryam 

Noroozian.  

2.  Development and Psychometric 

Properties of Menstrual Health 

Seeking Behaviors Questionnaire 

(MHSBQ-97) in Female 

Adolescents 

J Reprod Infertil PubMed Fatemeh Darabi, Mehdi Yaseri, 

Alireza Rohban, Farideh Khalajabadi-

Farahani 

1.  Developmental and 

Psychometric Properties of a 

Belief-based Reproductive 

Health Behavior Questionnaire 

for Female Adolescent 

Iran J Public 

Health 
ISI Fatemeh Drabi, Mehdi YASERI, 

Hossein SAFARI, Mohammad Hossein 

KAVEH, Farideh KHALAJ ABADI 

FARAHANI, Davoud 

SHOJAEIZADEH. 
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2.  Educational intervention to 

improve oral health beliefs and 

behaviors during pregnancy: a 

randomized-controlled trial 

Journal of the 

Egyptian Public 

Health Association 

PubMed Narjes Bahri, Hamid R. Tohidinik, 
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BASED EDUCATIONAL 

INTERVENTION ON 

NUTRITIONAL BEHAVIORS 

IN IRANIAN ADOLESCENT 
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Mehdi Yaseri, Fereshteh Majlessi, 

Davoud Shojaeizadeh 
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، داود شجاعی فاطمه دارابی

زاده، محمدحسین کاوه، مهدی 

 یاسری



17 
 

75.  The effect of socio-demographic 

factors on constructs of modified theory 

of planed behavior (TPB) in relation to 

reproductive health in adolescents: 

cross sectional study 

THE 2rd international and 1th national 

congress on Health education and 

Health promotion, 02-02 Aug Isfahan, 

Iran, 0202. 

 

، داود شجاعی فاطمه دارابی

زاده، محمدحسین کاوه، مهدی 

 یاسری

78.  The effectiveness of a theory-based 

intervention on Iranian adolescent 

girls’ sexual and reproductive health: a 

randomized control trial. 

THE 2rd international and 1th national 

congress on Health education and 

Health promotion, 02-02 Aug Isfahan, 

Iran, 0202 

، داود شجاعی فاطمه دارابی
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ارتقاء دهنده سالمت با ارتباط بین سبک زندگی   .59

کیفیت زندگی در میان بیماران بزرگسال مبتال به 

 تاالسمی ماژور

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

، 8522آبان،  55تا  72و سومین کنگره سواد سالمت، 

 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 ، مینا ماهریفاطمه دارابی

عی درک شده در افسردگی، اضطراب و حمایت اجتما  .53

میان بیماران بزرگسال مبتال به بتا تاالسمی ماژور: یک 

 مطالعه مقطعی.

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

، 8522آبان،  55تا  72و سومین کنگره سواد سالمت، 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 مینا ماهری فاطمه دارابی،

 -ه اخالق پزشکی ایران، فارسششمین کنگره سالیان اخالق در سالمت  .56

 .22آذر ماه  72تا  72دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 فاطمه دارابی

مقایسه آگاهی اخالقی پرستاران و دانشجویان   .52

 8526پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 
 -ششمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران، فارس

 22اه آذر م 72تا  72دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 ، زیبا محمدیفاطمه دارابی

 -ششمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران، فارس اعتالی اخالق حرفه ای در آموزش پرستاری  .51

 22آذر ماه  72تا  72دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 ، زیبا محمدیفاطمه دارابی

بررسی میزان حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری   .52

 8526در سال دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 -ششمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران، فارس

 22آذر ماه  72تا  72دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 ، زیبا محمدیفاطمه دارابی

بررسی میزان آگاهی اخالقی و عوامل مرتبط با آن در   .95

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در 

 8526سال 

 -پزشکی ایران، فارس ششمین کنگره سالیانه اخالق

 22آذر ماه  72تا  72دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
، زیبا محمدی، فاطمه دارابی

 ساحل داردرفشی

مقایسه حساسیت اخالقی پرستاران و دانشجویان   .98

 8526پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 

 -هرانتکنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران،  هشتمین

 22آذر ماه 72تا  73

ساحل ، زیبا محمدی

، محبوبه اخالقی ،داردرفشی

 نجفی معصومه، دارابی فاطمه

بررسی ارتباط آگاهی با حساسیت اخالقی در   .97

 8526پرستاران دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 

 -هرانتکنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران،  هشتمین

 22آذر ماه  72تا  73

ساحل زیبا محمدی، 

، به اخالقیمحبو ،داردرفشی

 دارابی فاطمه ،نجفی معصومه

 کنگره /شرکت کننده در همایش

 مرکز ارائه دهنده عنوان همایش

 2تا  3( پخش آنالین با کشور سوئیس AMEEانجمن آموزش پزشکی اروپا ) همایش بین المللی آموزش پزشکی  .8

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 8522شهریور ماه 

ه بین المللی شرکت در نوزدهمین کنگر  .7

 دانشجویانِ دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان 8522شهریور  2تا  2

 8522دوم، بهمن  علم، دوره و زن ملی جشنواره  .5

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 6تا  9( پخش آنالین با کشور اتریش AMEEانجمن آموزش پزشکی اروپا ) همایش بین المللی آموزش پزشکی  .9

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 8521شهریور ماه 

شرکت در بیستمین کنگره بین المللی   .3

 دانشجویانِ دانشگاههای علوم پزشکی کشور

تا  3بیستمین کنگره بین المللی دانشجویانِ دانشگاههای علوم پزشکی کشور، 

 رپرستدر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )به عنوان داور و س 8521شهریور  1

 کمیته تحقیقات دانشجویی(

 8955، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانش آموختگان  سمینار تعهد حرفه ای در خدمات نظام سالمت  .6

 8522آذر ماه  72تا  73دانشگاه علوم پزشکی تهران،  هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران  .2

 8955پزشکی، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  فرهنگستان علوم نهمین همایش ملی قرآن، عترت و سالمت  .1

شرکت در بیست و ششمین جشنواره قرآن و   .2

 8955-8958عترت در سال 

 8955-8958 دانشگاههای علوم پزشکی )هدهد(،
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دانشگاه  8958شهریور ماه  2تا  3(؛ AMEEانجمن آموزش پزشکی اروپا ) همایش بین المللی آموزش پزشکی  .85

 همدانی علوم پزشک

تبیین علمی چرائی تغییر سیاست های جمعیتی   .88

 (5در ایران )

 82628958دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 

 72628958دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  (9جایگاه بیمار محوری در نظام سالمت )  .87

 52628958دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  (3جایگاه بیمار محوری در نظام سالمت )  .85

 

 /داور طرحهامجالت داخلی و خارجی وردا د(

 تا از مجلهعنوان  ردیف

داخلی ی پژوهشیطرح ها و داور مجالت  

 ادامه دارد 8525سال  (Journal of Research and Health) شمجله سالمت و پژوه  .8

 ادامه دارد 26سال  دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمجله   .7

 ادامه دارد 26سال  تهران حیات، دانشکده پرستاری، علوم پزشکی مجله  .5

 ادامه دارد 26سال  مجله آموزش و سالمت جامعه همدان  .9

 ادامه دارد 26سال  مجله سالمت کار ایران  .3

 ادامه دارد 8527آذر  (chronic Disease Journal) مجله بیماری های مزمن دانشگاه علوم پزشکی سنندچ  .6

 Journal of Research in Health) کی همدانمجله تحقیقات در علوم سالمت دانشگاه علوم پزش  .2

science ) 
 ادامه دارد 8526

1.  Journal of biostatics and epidemiology 8523 ادامه دارد 

2.  Health Education and Health Promotion (Tarbiatmidares) 8521 ادامه دارد 

 ادامه دارد 8522 سامانه پژوهشیار دانشکده علوم پزشکی اسداباد  .85

خارجیپژوهشی  مجالت عضو تحریریه /داور   

8.  International Journal of Health Promotion and Education  ادامه دارد 26مهر ماه 

7.  Journal of Research in Medical Sciences  21فروردین  ادامه دارد 

5.  Osong Public Health and Research Perspectives  21فروردین  ادامه دارد 

9.  International Quarterly of Community Health Education  21شهریور  ادامه دارد 

3.  Progress in Medical Sciences  21آبان  ادامه دارد 

6.  Sage Open  21آبان  ادامه دارد 

2.  International Journal of Nursing Practice  21آبان  ادامه دارد 

1.  Journal of International Medical Research 21 ادامه دارد 

2.  BMC Women's Health 21 ادامه دارد 

85.  BMC Pediatrics  ادامه دارد 21آذر 

88.  INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and 

Financing 
 ادامه دارد 22آذر 

87.  Journal of Adolescence 22 ادامه دارد 
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85.  Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinical Integrada  ادامه دارد 8955شهریور 

89.  International Journal of Adolescent Medicine and Health 8955 ادامه دارد 

83.  Psychology Research and Behavior Management  ادامه دارد 22دی ماه 

86.  Journal of Obstetrics and Gynecology  ادامه دارد 22دی ماه 

82.  International Food Research Journal  ادامه دارد 22اسفند 

81.  Asian Journal of Social Psychology  ادامه دارد 8522فروردین 

82.  journal Risk Management and Healthcare Policy  ادامه دارد 8522فروردین 

75.  Medical Research Journal  ادامه دارد 8955شهریور 

78.  Journal of Health Literacy  ادامه دارد 8955شهریور 

77.  Qeios  ادامه دارد 8955شهریور 

75.  International Journal of Spine Research  ادامه دارد 8955شهریور 

79.  Journal of Health Sciences  ادامه دارد 8955مهر 

73.  African Journal of Primary Health Care & Family Medicine  ادامه دارد 8955مهر 

76.  Annals of Medicine  ادامه دارد 8955آبان 

72.  European Journal of Midwifery  ادامه دارد 8955دی 

71.  Health Psychology and Behavioral Medicine  ادامه دارد 8955دی 

72.  Journal of Pharmaceutical Research International (JPRI)  ادامه دارد 955اسفند 

55.  Cogent Medicine  ادامه دارد 955اسفند 

58.  Clinical Medicine Insights Oncology  ادامه دارد 955اسفند 

57.  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  ادامه دارد 955اسفند 

55.  Journal of HIVAIDS & Social Services مه داردادا 955 مهر  

59.  BMJ Open  ادامه دارد 958فروردین 

53.  PLOS ONE 8955 ادامه دارد 

56.  Women’s Reproductive Health 8522 ادامه دارد 

52.  Children's Health Care 8958 ادامه دارد 

51.  International Journal of Sexual and Reproductive Health Care  ادامه دارد 958اردیبهشت 

52.  Health Education Research  ادامه دارد 958اردیبهشت 

95.  BioMed Research International  ادامه دارد 958خرداد 

98.  International Journal of Pediatrics  ادامه دارد 958خرداد 

97.  Asian Journal of Research and Reports in Endocrinology  ادامه دارد 958تیر 

95.  Annals of Psychiatry and Treatment  ادامه دارد 958تیر 

99.  Clinical Medicine Insights: Oncology  ادامه دارد 958تیر 

93.  Breast Cancer: Basic and Clinical Research ادامه دارد 958 مرداد 

96.  Journal of Environmental Health Science and Engineering  ادامه دارد 8955خرداد 

92.  community medicine and public health 8955 ادامه دارد 

https://www.jmedicalres.org/
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91.  Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 8955 ادامه دارد 

92.  chronic Disease Journal 8955 ادامه دارد 

35.  Global Journal of Biotechnology and Biomaterial Science 8955 ادامه دارد 

38.  Global Journal of Clinical Virology 8955 ردادامه دا  

37.  Journal of Biostatistics and Epidemiology 8955 ادامه دارد 

35.  Journal of Environmental Health Science and Engineering 8955 ادامه دارد 

39.  Open journal of pain medicine 8955 ادامه دارد 

33.  Journal of Oncology 8955 ادامه دارد 

36.  Women's Reproductive Health 8955 ادامه دارد 

32.  BMC Endocrine Disorders 8955 ادامه دارد 

31.  Journal of Osteoporosis 8958 ادامه دارد 

32.  International Journal of Oral and Craniofacial Science 8958 ادامه دارد 

65.  International Food Research Journal  8521 ادامه دارد 

68.  Heliyon 8958 ادامه دارد 

67.  PLOS Neglected Tropical Diseases 8958 ادامه دارد 

65.  Open Journal of Pain Medicine 8958 ادامه دارد 

69.  Sage Open Medicine 8958 ادامه دارد 

63.  Journal of Advanced Transportation 8958 ادامه دارد 

66.  BMC Psycology 8958 ادامه دارد 

62.  Asian Journal of Medicine and Health 8958 ادامه دارد 

 د( داور کنگره و همایش ها

 مکان2سال نام کنگره یا همایش ردیف

 8522دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آذر  ششمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران، فارس  .8
 8522دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهریور  جویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشورپنجمین کنگره دانش  .7
 8521شهریور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور داور نوز  .5
 8521دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهریور  بیستمین کنگره بین المللی دانشجویانِ دانشگاههای علوم پزشکی کشور  .9

 

 

 مهارت در نرم هافزارها

 نرم افزار ردیف

8.  EndNote 
7.  Office 

5.  SPSS 

9.  Lizrel 
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3.  Amouse 

6.  Package Office M 
2.  Camtasia 
1.  Z-screen 

2.  OKam 

 

 تدریس در کارگاه

 مکان/تاریخ عنوان کارگاه ردیف

 88287211دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  -دانشکده بهداشت و تغذیه زبان انگلیسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی  .8

 76288221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  جستجو در پایگاههای اطالعاتی  .7

 8287221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  گزارش نویسی  .5

 55288221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مقاله نویسی  .9

 122222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  بیماری های غیرواگیر  .3

 922222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  بیماری های واگیر  .6

 222222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  ش بهداشت و ارتقای سالمتآموز  .2

 7523222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  روش تحقیق  .1

 8229226دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  spssآشنایی با مقدمات   .2

 82288222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  گزارش نویسی  .85

 8222222، دانشکده علوم پزشکی اسداباد روش تحقیق  .88

 82288222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مقاله نویسی  .87

 926226دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  کارگاه تعیین کننده های اجتماعی سالمت  .85

 86288222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  روش تحقیق  .89

 7522222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  روش تحقیق  .83

)کد سیستمی:  (SOCنسالی )شیوه زندگی سالم در میا  .86

75182) 

 55285222دانشکده علوم پزشکی اسداباد، 

 76285226دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  (75182)کد سیستمی: ارگونومی   .82

 7825222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  )کد سیستمی( 75158سواد سالمت   .81

می: )کد سیست آشنایی با تکنولوژی و شیوه های آموزشی  .82

75221) 

 5829222دانشکده علوم پزشکی اسداباد، 

 3285226دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  ( 75182: )کد سیستمیارگونومی   .75

 5825222دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  راهنمای برقراری ارتباط استراتژیک برای سالمت  .78

 7223221، دانشکده علوم پزشکی اسداباد اصول طراحی و تولید پیام آموزشی و رسانه  .77

 5826221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  آموزش فن بیان و اصول برقراری ارتباط مژثر  .75

 7222221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مؤلفه های اجتماعی تأثیرگذار  .79

 622221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  جستجو در بایگاههای اطالعاتی  .73

 7822222اسداباد، دانشکده علوم پزشکی  اخالق در پژوهش  .76

 792228955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  آموزش تزریقات واکسن  .72
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 782228955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  آموزش بهداشت و ارتباطات  .71

 752228955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  بهداشت سالمندان  .72

 882872955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  اخالق در پژوهش  .55

 72628955-82628955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  اصول مقاله نویسی و پروپوزال نویسی  .58

 722828958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  نیازسنجی  .57

 812728958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  عالئم حیاتی -پراتیک   .55

 228728955دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  اصول گزارش نویسی  .59

 در یارتباط یمهارتها و مشاوره اصول یآموزش کارگاه  .53

 (آموزش و کارشناسان ناظر )مراقبین بهداشت آموزش

 92328958دانشکده علوم پزشکی اسداباد، 

 792328958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  تأثیر سبک زندگی سالم در ارتقای سالمت )بهورزان(  .56

 862228958اسداباد، دانشکده علوم پزشکی  آموزش بهداشت و ارتباطات  .52

 752228958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  بهداشت سالمندان  .51

 812228958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  بهداشت میانساالن  .52

 752228958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مراقبت کودک بیمار  .95

 792328958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مراقبت کودک سالم  .98

 712228958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  ای ارتباطیمهارت ه  .97

 552228958، شهرستان اسداباد فرمانداری سبک زندگی سالم  .95

 552228958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مهارت های ارتباطی و مشاوره  .99

 

 در کارگاه شرکت

 مکان/تاریخ عنوان کارگاه ردیف
 5826219تا  5526219دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  داری دستورالعمل جدید روش های پیشگیری از بار  .8
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  محاسبه حجم نمونه  .7
 8125228تا  8225228 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گناباد   آمار استنباطی  .5
 87285228 خیتار دانشگاه علوم پزشکی گناباد  روش تحقیق  .9
 8225228  خیتار دانشگاه علوم پزشکی گناباد تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات روش های نمونه گیری و   .3
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  آنالیز آماری  .6
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  خالقیت  .2
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  منتورشیپ  .1
 8527پزشکی گناباد، دانشگاه علوم  متدولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژیک   .2

 8525دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  اندنوت  .85
88.  Essay Writing Workshop Elsevier  ،8525دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 8523دانشگاه علوم پزشکی تهران،  جایگاه پیام در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  .87
 8523دانشگاه علوم پزشکی ایران،  تحلیل عاملی  .85
 8526دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  یرآنالیز مس  .89
 8526دانشگاه علوم پزشکی همدان،  قوانین و ضوابط دانشگاهی  .83
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 8526دانشگاه علوم پزشکی همدان،  (8ارزشیابی دانشجو )سطح   .86
 8526دانشگاه علوم پزشکی همدان،  آنالیز و تحلیل های آماری  .82
 8526دانشگاه علوم پزشکی همدان،  سیستماتیک ریویو  .81
 22مهر  72و  71دانشگاه علوم پزشکی همدان،  اخالق در پژوهش -روش و مدیریت تحقیق )ویژه ارتقاء(  .82

 22آبان  5و  7دانشگاه علوم پزشکی همدان،  آموزشی اخالق در پژوهش )ویژه ارتقاء(   .75

 22آبان  5و  7دانشگاه علوم پزشکی همدان،  آزمون سازی در علوم سالمت  .78

 8527221انشکده علوم پزشکی اسداباد، د اخالق در پژوهش  .77
 222221دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  اخالق در آموزش  .75
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  محاسبه حجم نمونه  .79
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  آنالیز آماری   .73
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  خالقیت   .76
 8527ی گناباد، دانشگاه علوم پزشک منتورشیپ  .72
 8527دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  متدولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژیک   .71
 8525دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  اندنوت   .72
 8523دانشگاه علوم پزشکی تهران،  جایگاه پیام در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت   .55
58.  spss 8523دانشگاه علوم پزشکی همدان،  مقدماتی 
57.  spss 8523همدان،  یدانشگاه علوم پزشک  یشرفتهپ 
 8523دانشگاه علوم پزشکی ایران،  تحلیل عاملی   .55
 8526، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک آنالیز مسیر  .59
 8526، همدان یدانشگاه علوم پزشک اخالق در پژوهش  .53
 8526همدان،  یدانشگاه علوم پزشک شرکت در کارگاه اخالق پژوهش  .56
 8526 همدان، یدانشگاه علوم پزشک های آماریآنالیز و تحلیل   .52
 8522 ،کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک مدل های پژوهشی در حوزه قران و عترت و سالمت  .51
 22مهر  72و  71 همدان، یدانشگاه علوم پزشک  اخالق در پژوهش-روش و مدیریت تحقیق )ویژه ارتقاء(  .52

 22آبان  5و  7 همدان، یاه علوم پزشکدانشگ  (ویژه ارتقاء) آموزشی اخالق در پژوهش  .95

 22آبان  5و  7 همدان، یدانشگاه علوم پزشک آزمون سازی در علوم سالمت  .98

 8527221 ،اسداباد یه علوم پزشککددانش اخالق در پژوهش  .97
 222221 ،اسداباد یه علوم پزشککددانش اخالق در آموزش  .95
 21ی همدان، آبان دانشگاه علوم پزشک اخالق در پژوهش های زیست پزشکی  .99
 8521دانشکده علوم پزشکی اسداباد، آذر  اندنوت  .93
 8521اسفند  3دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  شرکت در کارگاه پیشگیری از انتقال ویروس کرونا  .96
 8522فروردین  58دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  آموزشی برنامه درسی پنهان  .92
  7523222، اصفهان-مانشاهکر یدانشگاه علوم پزشک راند مجازی  .91
  8923222 ،اصفهان-کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک  میبرگزار کن نیآنال یچگونه آزمون ها  .92
 8126222، اصفهان -کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک نرم افزارهای رایج تولید محتوا  .35
 8922222 خیدر تار سنندج یدانشگاه علوم پزشک طرح دوره  .38
 7122222 خیدر تار سنندج یعلوم پزشکدانشگاه  طرح دوره  .37
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شرکت حضوری و غیرحضوری در مرکز آموزش مداوم پزشکی و   .35

 35نمره 

 سامانه آموزش مداوم پزشکی

 321222 خیتاراصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک آزمون تشریحی  .39
 8121222 خیتاراصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک آزمون های باز پاسخ )تشریحی  .33
 8221222 خیتارکرمانشاه،  یدانشگاه علوم پزشک Adobe connectس آنالین با برگزاری کال  .36
 7821222 خیتار همدان، یدانشگاه علوم پزشک اخالق در پژوهش  .32
 7121222 خیتار همدان، یدانشگاه علوم پزشک Adobe connectبرگزاری کالس آنالین با   .31
 7121222 خیتار کرمانشاه، یدانشگاه علوم پزشک یبرگزاری کالس آنالین با طراحی تکلیف در آموزش مجاز  .32
 322222 خیتارسنندج،  یدانشگاه علوم پزشک تبیین مفهوم پاسخگویی اجتماعی در حوزه سالمت  .65
 8722222 خیتارسنندج،  یدانشگاه علوم پزشک برنامه ریزی پنهان و مدیریت آن  .68
 8122222 خیتارهمدان،  یدانشگاه علوم پزشک طراحی فرایند آموزشی  .67
 7922222 خیتارهمدان،  یدانشگاه علوم پزشک (8طراحی و فنون تدریس )  .65
 5522222 خیتارهمدان،  یدانشگاه علوم پزشکمیزبانی  شیوه های ارزیابی صالحیت بالینی  .69
 5522222 خیتارکرمانشاه،  یدانشگاه علوم پزشک چالش های برنامه درسی پنهان در یادگیری اخالق حرفه ای  .63
 8285222 خیتاراصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک ش های مبتنی بر کامپیوترآموز  .66
 5285222 خیتارسنندج،  یدانشگاه علوم پزشک نظریه های یادگیری –روش های تدریس نظری مقدماتی   .62
 ب 7122222 خیتاردانشکده علوم پزشکی اسداباد،  طرح درس  .61
62.  Adobe connect  ،8721222 خیتاردانشکده علوم پزشکی اسداباد 
 8821222 خیتاردانشکده علوم پزشکی اسداباد،  ضوابط و مقررات دانشگاهی  .25
 83285222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  مدرس عالی آموزش و ،فناوری علم تحوالت پژوهی آینده  .28
 86285222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی همدان،  نحوه آماده سازی محتوای آموزشی جهت سامانه آرمان  .27
 82285222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی سنندج،  یادگیری در بزرگساالن  -روش های تدریس نظری مقدماتی   .25
 78285222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  روش ها و فنون تدریس بالینی   .29
 55285222 خیتاراصفهان،  - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اشتباهات رایج در تولید یک محتوای مجازی   .23
 55285222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی همدان،  نوید  -فرادید –نحوه برگزاری آزمون آنالین   .26
 2288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی همدان،  نحوه برگزاری کالس مجازی با سامانه نوید   .22
 2288222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روش ها و فنون ارزشیابی بالینی   .21
 2288222 خی، تاردانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی جلسه هفتگی ارائه موارد اخالق پزشکی  .22
 85288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  روش های تدریس   .15
 85288222 خیتاردانشکده علوم پزشکی اسداباد،  برخورد استاد با دانشجو   .18
 83288222و  89 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ن اده از نرم افزار استوری الیتولید محتوای الکترونیکی با استف  .17
 89288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی بوشهر،  شناسایی مجالت چپاولگر   .15
 83288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی سنندج،  تدوین و بازنگری کوریکولوم   .19
 86288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی ایالم،  لینی و علوم پایه مسئولیت های قانونی اعضای هیأت علمی با  .13
 82288222و  81 خیتاردانشگاه علوم پزشکی ایالم،  مالکیت فکری   .16
 75288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی همدان،   آموزش بالینی دانشجویان در بیماران سرپایی  .12
 77288222 خیتار دانشگاه علوم پزشکی همدان، الگ بوک و کارپوشه   .11
 82288222و  81 خیتار دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مالکیت فکری   .12
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 .72288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  اندنوت   .25
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،  مرور مجله  -اخالق  .28

 72288222 خی، تاردانشگاه علوم پزشکی تهران
 72288222 خیتار دانشکده علوم پزشکی اسداباد، اخالق در آموزش   .27
ارتقاء بسته آموزش و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت   .25

(MHLE ) 

 72288222 خیتار دانشکده علوم پزشکی اسداباد،

 71288222 خیتار دانشگاه علوم پزشکی همدان، تهیه الگ بوک و کارپوشه   .29
 .71288222 خیتار پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم ارتقاء سالمت محیط کار   .23
 71288222 خیتاردانشگاه علوم پزشکی همدان،  چگونه یک کالس آنالین خوب برگزار کنیم   .26
 72288222 خیتار دانشگاه علوم پزشکی سنندج، آموزش درمانگاهی  -روش های تدریس بالینی مقدماتی  .22
 بیمارستان شریعتیق و تاریخ پزشکی، مرکز تحقیقات اخال  تاریخ پزشکی؛ فرصت ها و تهدیدها  .21

 9287222دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
 3287222 خیتار دانشگاه علوم پزشکی همدان، امنیت آزمون های آنالین   .22

راهکارهای سخنرانی و تسهیلگری حرفه ای در فرایند یاددهی و   .855

  یادگیری دانشجویان

 85287222دانشگاه علوم پزشکی آبادان، 

 85287222، المیا یدانشگاه علوم پزشک هیو علوم پا یعلم أتیه یاعضا یقانون تیمسئول  .858
اخالق -مدرسه زمستانه اخالق در پژوهش دانشگاه عالمه  .857

 آکادمیک بازدارنده ها و پیشران ها

 88287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان

اخالق در  –مدرسه زمستانه اخالق در پژوهش دانشگاه عالمه   .855

 نتشارات علمی سرقت علمی و راهکارهای مقابله با آن ا

 87287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان

جنبه های  –مدرسه زمستانه اخالق در پژوهش دانشگاه عالمه   .859

 حقوقی سوء رفتارهای پژوهشی 

 85287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان

 87287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان مجازی حمایت روانی از یادگیرندگان در آموزش   .853
 86287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی سنندج چالش های اخالقی در کرونا با تأکید بر نقش اخالقی مردم   .856
 82287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی سنندج یادگیری در بزرگساالن  -روش های تدریس نظری مقدماتی   .852
 82287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان ویژه ارتقاء  -ی آموزشی دانش پژوه  .851
توانمندسازی کارشناسان سالمت در ارتقاء طبیعت عمومی از   .852

  82-رفتارهای پیشگیرانه کوید

 81287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 75287222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی سنندج اخالق در پژوهش های کرونا   .885
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   اخالق پزشکی  .888

 22728955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   گراند راند اخالق پزشکی  .887

 752728955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 752728955 خیصفهان در تارا یدانشگاه علوم پزشک دانش پژوهی  .885
 772728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان قوانین و ضوابط دانشگاهی   .889
 732728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان  آشنایی با وظایف استاد مشاور  .883
 812728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان نحوه صدور گواهی فوت   .886
 812728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  تعامل در آموزش مجازی  .882
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 812728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  اعتالی اخالق حرفه ای  .881
 892828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  کالس وارونه مجازی  .882
 812728955 خیدر تار اندانشگاه علوم پزشکی همد  کالس وارونه مجازی  .875
 812728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان ضوابط و مقررات دانشگاهی   .878
 772828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان اخالق حرفه ای  .877
 772828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان تعامل در آموزش مجازی   .875
 852728955 خیدر تار اه علوم پزشکی همداندانشگ  برگزاری کالس با ادبی کانکت  .879
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   گراند راند اخالق پزشکی  .873

 52528955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   اخالق پزشکی  .876

 32528955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 8221222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مون باز پاسخ آز  .872
 8288222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اشتباهات رایج در تولید یک محتوای مجازی   .871
 1285222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آموزش نرم افزار کامتازیا   .872
 8221222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزاری کالس آنالین با ادبی کانکت   .855
 "چالش های برنامه درسی پنهان در یادگیری اخالق حرفه ای  .858

 به صورت وبینار 

 .5522222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 .55288222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روش ها و فنون ارزشیابی بالینی   .857
 .78285222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ن تدریس بالینی روش ها و فنو  .855
 .7121222 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طراحی تکلیف در آموزش مجازی   .859
 .752728955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  و استاد مشاور یضوابط و مقررات آموزش  .853
و  772528955 خیدر تار علوم پزشکی همدان دانشگاه روش ها و فنون تدریس   .856

752528955 
 752528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  9اخالق حرفه ای   .852
 82928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان 3اخالق حرفه ای   .851
 82928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان طرح درس در آموزش مجازی   .852
 832928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان (  نوید -آزمون آنالین )فرادید نحوه برگزاری  .895
 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   گراند راند اخالق پزشکی  .898

 892928955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 862928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان ارائه بازخورد مناسب  .897
 خیتارتا  822928955 خیتار از اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی البرز مدرسه تابستانه ویژه اعضاء هیأت علمی   .895

722928955 
 772928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  نحوه طراحی سئواالت تشریحی  .899
 762928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان دانشجویی  نوآورانه های ایده  .893
 712928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان  ایده های نوآورانه دانشجویی   .896
 722928955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  6اخالق حرفه ای   .892
 892328955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  CMAمطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز، نرم افزار   .891
 822328955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  دیبا سامانه نو یس مجازکال ینحوه برگزار  .892
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 72628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  اخالق در آموزش مجازی  .835
 خیتارتا  72628955 خیتار از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مدرسه تابستانه اخالق پزشکی   .838

92628955 
 12628955 خیدر تار کی آباداندانشگاه علوم پزش طرح درس   .837
 892628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان اصول مدیریت کالس   .835
 12628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادگیری  -فعالیت های نوآورانه در حیطه یاددهی   .839
 8728828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان خالقیت در تدریس   .833
دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی با همکاری دفتر مشاوره و  ه در بحران با تأکید بر خودکشی مداخل  .836

 892628955 خیدر تارسالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
 832628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طراحی و روانسنجی ابزار در تحقیقات علوم پزشکی   .832
831.  Portfolio Coaching  822628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
 822628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعتالی اخالق حرفه ای با محوریت سالمت با طب متعالی   .832
سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های توسعه ای و طرح   .865

 های پژوهش در آموزش

 82628955 خیتار در دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

868.  Reflective Learning 772628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 752628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  ارائه بازخورد در آموزش مجازی  .867
 792628955 خیدر تار دانشکده علوم پزشکی نیشابور کاربرد هنر در دروان کرونا و پس از کرونا   .865
 582628955 خیدر تار دانشکده علوم پزشکی ایالم استاد راهنمای مطلوبی داشته باشیم چگونه   .869
 862628955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اخالق  حرفه ای با محوریت سالمت با طب متعالی  .863
 52228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان اخالق در آموزش آکادمیک   .866
 92228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پنهان در آموزش علوم پزشکی نقش برنامه درسی  .862
 228955 73و  812228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان  استدالل بالینی و روش های ارزیابی آن  .861
 882228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اخالق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی   .862
 782228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مبتنی بر هوش هیجانی  تدریس  .825
 712228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تدریس بر مبنای دانش علوم مغز و ذهن   .828
 32128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تدریس و تقویت بازاندیشی در آموزش علوم پزشکی   .827
 872128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یادگیری در آموزش بالینی  -اصول یاددهی  .825
 752228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیات پزشکی مبتنی بر شواهد   .829
 722228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان چالش های اخالقی در آموزش آنالین   .823
 722228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تدریس آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان    .826
تا  7528828522 خیتار از دانشگاه علوم پزشکی مجازی   مقدمات کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان  .822

752528955 
 همعاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، وبینار ستاد امر ب به صورت با همکاری  "رسول اهلل اسوة حسنه  .821

 خیتارمامایی، -معروف و نهی از منکر دانشکده پرستاری

 872128955تا 852128955
 832128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقادپذیری  با تدریس   .822
 و  752228955 خیدر تار وبینار دانشگاه علوم پزشکی آبادان ایفای نقش در آموزش پزشکی  با تدریس  .815

812128955 
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 822128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان فه ای اخالق حر  .818
 752128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان اخالق در آموزش   .817
 792128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان تعامل مؤثر با دانشجو  .815
 732128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان رویکرد آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان با تدریس   .819
 762128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان  EDCآشنایی با کمیته های دانشجویی در   .813
 762128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آموزش در جلسات گزارش صبحگاهی  .816
 52228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آموزش درون بخشی   .812
 822228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ر به صورت وبینا  .811
 782228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  استدالل بالینی  .812
 822228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( Case Reportگزارش موردی )  .825
 712228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خود را ثبت کنم یاختراع خارجچگونه   .828
 862228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان الگ بوک و کارپوشه   .827
 782228955-77 خیدر تار ه علوم پزشکی همداندانشگا روش ها و فنون تدریس مقدماتی   .825
 92228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان نحوه برگزاری کالس مجازی با سامانه نوید   .829
 752228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان کالس وارونه   .823
چگونه با طراحی محتوای مناسب یاددهی و یادگیری بهتری   .826

 داشته باشیم

 782228955 خیدر تار اه علوم پزشکی آباداندانشگ

 752228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان آشنایی با دانش پژوهی آموزشی   .822
 752228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان روش های ارزشیابی عملی دانشجویان در بالین   .821
ازی سبیهارتقای پیامدهای آموزش اخالق پزشکی با استفاده از ش  .822

های اخالق بالینی: راهبردی برای آموزش سناریوهای چالش

 ای رشته تعاملی و بین

 بیمارستان شریعتیمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، 

 722228955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 722228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اخالق در پژوهش   .755
 828528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در علوم پزشکی  روش های تحقیق کیفی  .758
 328528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  استدالل بالینی  .757
 92228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان ی مجاز یکالس صبحگاه ینحوه برگزار  .755
 882228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اخالق حرفه ای   .759
 32128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روش های تقویت بازاندیشی   .753
 52228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد راند بالینی   .756
 828528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  پاسخگویی سالمت اجتماعی  .752
 828528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  نحوه بیان خبر ناگوار پزشکی و مواجهه اخالقی با خطا  .751
 828528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  از تحقیق تا سیاست  .752
 828528955 خیدر تار لستاندانشگاه علوم پزشکی گ  قواعد فقهی کاربردی در پزشکی  .785
 728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  افسردگی و ناامیدی  .788
 728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  آموزش پزشکی مبتنی بر شبیه سازی  .787
 728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  اخالق سازمانی  .785
 728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  اخالق حرفه ای اساتید، اخالق در آموزش دانشگاهی  .789
 728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  مالحظات اخالق حرفه ای در پاندمی کرونا برای اساتید  .783
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 528528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان انی پدافند غیرعامل در نظام سالمتمب  .786
 528528955 خیدر تار م پزشکی گلستاندانشگاه علو  اخالق در انتشار آثار پژوهشی  .782
مالحظات اخالقی در جراحی های تشخیصی و درمانی در بیماران   .781

  مبتال به سرطان

 528528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 528528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی گلستان  اخالق در بالیای طبیعی  .782
 7528528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  انتقال تجربه صنعتی  .775
 128528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  عات کوهورتآشنایی با مطال  .778
 7728528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان  PBLه یادگیری مبتنی بر حل مسال  .777
 بیمارستان شریعتیریخ پزشکی، مرکز تحقیقات اخالق و تا  اخالق پزشکی ارائه موارد  .775

 628828955 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای سامانه  I-SPRING تولید فایل مولتی مدیا از طریق نرم افزار  .779

 ن آرما

 328828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی همدان

 8828828955 خیدر تار ه علوم پزشکی آباداندانشگا )ویژه ادمین های سامانه طبیب( سامانه طبیب  .773
آمادگی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی   .776

  گانه المپیاد 6کشور در حیطه های 

 8828828955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 7228528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آموزش پروسیجر  .772
771.  what dose a student or trainee need most from an 

educator?  the roles of a teacher or trainer  
 7528528955یخ تاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

 8528528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راهنمای یادگیری   .772
755.  Lessons leaned for using technology enhanced 

learning during the pandemic (amee 0200) 
 628528955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 832228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازخورد   .758
 12228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده از هنر در آموزش پزشکی   .757
مجازی به خوبی استفاده چگونه در بخش2گروه خود از آموزش   .755

 کنیم 

 82228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 52128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( اهمیت، ضرورت، پیامدها و پیشگیری8فرسودگی شغلی )  .759
 852128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( نشانه شناسی، پیشایندها و تدابیر فردی 7فرسودگی شغلی )  .753
( پیشایندهای سازمانی و مداخالت سازمانی 5فرسودگی شغلی )  .756

 به صورت  "مؤثر

 822128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

( چگونگی محافظت افراد از ابتالء به 9فرسودگی شغلی )  .752

 افسردگی شغلی 

 792128955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 752228955 خیدر تار دانشگاه علوم پزشکی آبادان های ارزشیابی عملی دانشجویان در بالین روش  .751
 7128528955دانشگاه علوم پزشکی  همدان  چگونه یک کالس آنالین خوب برگزار کنیم  .752
 7828528955دانشگاه علوم پزشکی همدان  برگزاری کالس با ادبی کانکت  .795
جمع آوری داده ها با " ه پژوهش در آموزشمدرسه زمستان  .798

    "استفاده از پرسشنامه

 7328828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

آشنایی با مجالت معتبر و  " مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .797

    "نحوه انتخاب مجله مناسب در پژوهش های حوزه آموزش

 728728955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
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اخالق در پژوهش های  " نه پژوهش در آموزشمدرسه زمستا  .795

    "علوم پزشکی

 828728955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

چگونه مالحظات اخالقی " مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .799

    "را بنویسیم

 7928828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

انواع روش های نمونه  " مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .793

   "عیین حجم نمونهگیری و ت

 7528828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

انواع مطالعات در پژوهش  "مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .796

 "های کمی

 8228828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

پروپوزال نویسی: نگارش  "مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .792

 اهداف، سؤاالت و فرضیات

 8128828955ان دانشکده علوم پزشکی سیرج

پروپوزال نویسی: نگارش عنوان،  " زمستانه پژوهش در آموزش  .791

   "بین مسأله و بررسی متون

 8128828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

جستجو در پایگاه های  " مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .792

  "داده علمی با تأکید بر تحقیقات در حوزه آموزش

 8228828955ن دانشکده علوم پزشکی سیرجا

انتخاب عناوین پژوهش در  " مدرسه زمستانه پژوهش در آموزش  .735

 آموزش

 8228828955دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 8228828955دانشگاه علوم پزشکی شیراز   کارگاه اخالق در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت   .738
 ان شریعتیبیمارستمرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،  اخالق گراند راند  .737

مالحظات اخالقی در اجرای  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 8955، 82واکسیناسیون عمومی کووید 
 792882955دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  تهیه پوستر برای سمینارها  .735
 128728955دانشگاه علوم پزشکی مجازی  منش حرفه ای در محیط های آموزش مجازی   .739
 2272958دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ده پزشکی در ایران پزشکی از راه دور و آین  .733
 73272958و  79272958دانشکده علوم پزشکی سیرجان  مقاله نویسی     .736
 88252958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  (BLSآشنایی با احیای قلبی ریوی پایه )  .732
 88252958زشکی اسداباد، دانشکده علوم پ آشنایی با اصول تزریقات ایمن و برقراری راه وریدی  .731
 55282958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مباحث مربوط به قوانین آموزشی  .732
 55282958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  مباحث مربوط به استاد مشاوری  .765
 779282958دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  آشنایی با سامانه پژوهشیار  .768
 3272958کده علوم پزشکی اسداباد، دانش آشنایی با سامانه علم سنجی  .767
اداره یک جلسه آموزشی: استفاده از یخ شکن، انرژی بخش و   .765

 خاتمه دهنده

 1292958دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 55252958معاونت پژوهشی دانشکده مجازی،  اصول پروپوزال نویسی  .769

 75232958ن، دانشکده علوم پزشکی سیرجا کاربرد گرو های بالینت در آموزش پزشکی  .763
 732328958دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟  .766

(، ISCمؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ) (Endnotr, Mendelyنظام مدیریت منابع و استناد )  .762

872628958 
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در پژوهش های  ISC ،Scopus ،WOSCCکاربرد پایگاههای   .761

 علم سنجی

 12628958(، ISCؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )م

 77272958دانشکده علوم پزشکی سیرجان،  مقابله با استرس  .762

 87262958دانشکده علوم پزشکی سیرجان،  کاربرد الگ بوک و پورتفولیو در آموزش و ارزیابی  .725

تا  232628958اسداباد از دانشکده علوم پزشکی نیشابور مدرسه تابستانه کشوری پژوهش و فناوری  .728
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