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 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  همایش کشوری ایمنی  ی داروی بررسی انواع و علل خطاها و اشتباهات 1390

 دانشگاه آزاد ارومیه  بهداشت و سالمت جوانان  ارتباط رفتارهای بهداشتی با وضعیت تحصیلی  1396

 دانشگاه آزاد ارومیه  بهداشت و سالمت جوانان  استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با سطح شادی  1396

 دانشگاه آزاد ارومیه  بهداشت و سالمت جوانان  تدهای ارتقاء سالمتی در دانشجویان پرستاری گیری م بررسی میزان بکار  1396

 
 

 

 

 

 

 

 

 کارگاهها و دوره های آموزشي در  ز:شرکت
 

 

 محل برگزاري  طول مدت دوره  همایش ها و كارگاهها سال

EDC دوروز کارگاه شیوه های ارایه مطلب در همایش های علمی 1385 اه ستاد دانشگ  

8413  ستاد دانشگاه EDC یک روز کارگاه آموزش پژوهش آمار و داده پردازی و اطالع رسانی 

 ستاد دانشگاه EDC یک روز کارگاه برنامه ریزی درسی و تدوین طرح درس                 1384

EDC دوروز کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی                                 1384 ه ستاد دانشگا  

6138  ستاد دانشگاه EDC یک روز طرح درس  

 ستاد دانشگاه EDC سه روز  ارتقاء کیفیت 1379

 معاونت پژوهشی دانشگاه  یک روز در منابع پزشکی  Searchروش های  1386

1386 Power point یک روز EDC ستاد دانشگاه 

 معاونت پژوهشی دانشگاه  یک روز ( End Noteرفرانس نویسی)  1385

 ستاد دانشگاه EDC دو روز پژوهشیرسازی ابزا 1387

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز ( End Noteرفرانس نویسی)  1389

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز درتدوین مقاالت  Wordاستفاده از  1389

1389 Scientific Writing معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز 
1389 EBM روز  یک عاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه م    

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز  آموزش عمومی آمار  1389

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز  اند نوت  1388

1389 End Note  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز 

فناوری دانشگاه  یقات و معاونت تحق یک روز  آمار و داده پردازی پیشرفته  1388  

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز  آمار و داده پردازی پیشرفته  1389

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز  روش تحقیق مقدماتی  1388

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  یک روز  اخالق درپژوهش  1388

EDC دوروز پژوهش در آموزش 1384 اه ستاد دانشگ   

8413  ستاد دانشگاه EDC دو روز  برنامه ریزی درسی و تدوین طرح درس  

 ستاد دانشگاه EDC دوروز کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  1384



 ستاد دانشگاه EDC سه روز  ( 2روش تحقیق در آموزش ) 1383

 معاونت پژوهشی دانشگاه سه روز  داه پردازی و اطالع رسانی -آمار  1383

 ستاد دانشگاه EDC دوروز (3آموزش)پژوهش در  1384

 ستاد دانشگاه EDC دوروز (2پژوهش در آموزش) 1383

 ستاد دانشگاه EDC دوروز کارگاه شیوه های ارایه مطلب در همایش های علمی  1385

 ستاد دانشگاه EDC دو روز  روش ها و فنون تدریس در عرصه بالینی 1395

EDC یک روز  ترفیع پایه مبتنی برشواهد  1391 نشگاه تاد داس  

 ستاد دانشگاه EDC دوروز پرستاری و مامایی مبتنی برشواهد  1390

خوی  یک روز  دانش پژوهی آموزشی 1390 EDC 

 معاونت تحقیقات و فناوری ارومیه  یک روز  الویت بندی پژوهشی براساس نیازسنجی علمی  1393

یه معاونت تحقیقات و فناوری اروم  یک روز  آموزش مهارتهای نگارشی 1393  

 

 

 ج: تالیف و ترجمه: 
 

 مشخصات كتاب  سال

1387-88  منابع و راههای پیشگیری از خودکشی در دست اقدام  

 کتابجه آموزشی برای بیماران دیالیزی   1375

 

 

 ارائه خالصه مقاله در کنگره ها: 
 

 نام كنگره  نام مقاله   سال

 کنگره سراسری سالمندان  بررسی وضعیت افسردگی سالمندان  1378

علوم پزشکی شهید بهشتی  انشگاهد  

 کنگره ملی مراقبت در بیماریهای خاص  استرسورها در بیماران نارسائی مزمن کلیه  1385

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

 کنگره تازه های مراقبتهای پرستاری  بررسی راهکارهای افزایش کارایی مدیریت خدمات پرستاری بالینی  1380

 سازمان تامین اجتماعی 

 کنگره تغذیه  د مادران در استفاده از قطره آن کمکی عملکر 1381

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی  توانائی خودمراقبتی در بیماران سکته مغزی  1380

 وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی

پزشکی ایران علوم  کنگره سراسری استرس دانشگاه بررسی استرسورها دربیماران دیالیزی  1378  

 دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی  رضایتمندی والدین از مراقبت های پرستاری در بخش اطفال  1391

 دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی  ارتباط بین معنویت و اضطراب در پرسنل شاغل خوی  1391

 ره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی ایران کنگ  ور بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت خانواده مح 2015

 کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی ایران  مقایسه تاثیر دوروش آموزشی سخنرانی و جزوه بردانش مراقبت درمنزل 2015

 کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی ایران  بررسی علل نارسایی مزمن کلیه  2015



 کنگره بین المللی ارتقاء سالمت زنان ارومیه وامل موثر برآن ان و عروش انتخابی زایم 1392

 کنگره بین المللی ارتقاء سالمت زنان ارومیه روشهای اورژانسی پیشگیری از بارداری  1392

بیماران سکته قلبی 0بررسی عادات غذایی و شاخص توده بدنی   1392  کنگره بین امللی چاقی مادر و کودک  

 کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه ان دربالین پرستار رعایت حقوق  1396

 کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه بررسی رفتارهای حرفه ای پرستاران  1396

 کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه بررسی حرفه پرستاری برکیفیت زندگی زنان  1396

 کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه ای در دانشجویان پرستاری   ی حرفهعوامل موثر برارزشها 1396

 کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به استانداردهای پرستاری  1396

 یهکنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری اروم  پیشگیری از بیماریهای مزمن  1396

9613  کنگره بین المللی حرفه ای شدن پرستاری ارومیه بررسی ارزشهای حرفه ای شدن در پرستاری  

 

 :مربوطه رشته ی در ای حرفه تجارب
 

 تاکنون  74جغرافیایی دانشكده پرستاري  و بهداشت از سال    عضو هیئت علمی تمام وقت -1

 عضو شوراي آموزشی دانشكده   -2

    انشكدهعضو شوراي  پژوهشی د -3

 استاد راهنما و مشاور دانشجویان                             -4

 مسئول اساتید راهنما دانشجویان  --5 

 مدرس در کالس هاي   روش هاي تحقیق و اصول آموزش به بیمار  در شبكه بهداشت و درمان خوي  -6

 انتخاب بعنوان مدرس نمونه    -7

 انشكدهمجري و عضو گروه ارزیابی درونی د  -8

   86به عنوان کمیته علمی همایش ارتقا سالمت دانشكده پرستاري و مامایی ارومیه  در سال  -9

 86به عنوان کمیته علمی همایش نیایش و سالمت دانشكده پرستاري و بهداشت خوي  در سال  -10

 1393بعنوان عضو کمیته علمی همایش تعامل با بیمار و جامعه در سال  -11

 1396گنگره بین المللی حرفه شدن پرستاري علمی  عضو کمیته -12

 عضو کمیته انظباطی  -13

 عضو کمیته ترفیع پایه  -14

 عضو هسته شوراي آموزشی  -15

 مسئول کمیته نظارت برآزمونها -16

 مسئول اعتبار بخشی حوزه هیئت علمی-17

 مسئول اساتید راهنما  -18

 


