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  *اجرائی  سوابق آموزشی  پژوهشی و *
                          

  :يمشخصات فرد
  محمد رضا قنبري    : نام ونام خانوادگی  

         1343: متولد 
   4/2/1372: تاریخ استخدام  دانشگاه علوم پزشکی گلستان   28عضو هیأ ت علمی رسمی قطعی وپایه 

از آن زمان تا کنون در دانشگاه علوم پزشکی  سال در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 10به مدت  1382ابتداي خدمت تا سال  از
    گلستان

 :    ضعیت تحصیلیو - 1

  1362علوم تجربی از د بیرستان امیر کبیر مشهد درسال : د یپلم
  1368بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، : کارشناسی 

 1371 حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین ، از دانشگاه تربیت مد رس،: کارشناسی ارشد
 

  :    سوابق اجرایی واداري - 2

  زاهدان -سال 2دانشگاه  به مد ت  د ومرکز اسنارئیس کتابخانه مرکزي  
 زاهدان -سال 5/1مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه   به مد ت  
  زاهدان -مد یر امور پژوهش دانشگاه  به مد ت چهار سال  
 زاهدان -مد یر گروه پزشکی اجتماعی براي یک دوره دو ساله  
 زاهدان 1379بهمن ماه 21 -19اي ویژه ،عضو کمیته اجرائی اولین کنگره سراسري مراقبته  
  1380اسفند  22 -20عضو کمیته اجرائی کنگره سراسري بیماریهاي کلیه ، زاهدان  
  زاهدان 1380اسفند  3 -1عضو کمیته اجرائی کنگره سراسري نارسائی کلیه و مراقبتهاي پرستاري  
 ، زاهدان 1381، 25 -23عضو کمیته اجرائی شانزدهمین کنگره سراسري بیماري سل  کشوري  
  1371مهر ماه   14 -11تهران .عضو کمیته اجرائی کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم وایران  
  10/12/89(کنونتا  1385مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال(  
  عضو شوراي     EDCدانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 84-83(-ماه 15اه علوم پزشکی گلستان به مدت مدیر امور آموزش دانشگ( 
 عضو کمیته تدوین برنامه استرتژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 عضو کمیته هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 عضو کمیته ستاد معین امور شاهد وایثارگر  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 1387گاهی شهید مطهري دانشگاه در سال دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانش  
  1390دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانشگاهی شهید مطهري دانشگاه در سال  
  1391دبیر کمیته اجرائی جشنواره دانشگاهی شهید مطهري دانشگاه در سال  
  1392(تا کنون 1385مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه از سال( 
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  :سوابق آموزشی  - 3
  :تد ریس  -3- 1

 مهندسی مباره با ناقلین کارشناسی بهداشت محیط  
  زاهدان -)دوره  8(سال   8براي دانشجویان پزشکی براي  2بهداشت  
  زاهدان-دوره 10 ،  نیمی از درس،براي دانشجویان پزشکی 3بهداشت  
  زاهدان - سال10کارآموزي وکارورزي بهداشت دانشجویان پزشکی  به مدت  
 زاهدان - سال 6ي دانشجویان بهداشت  به مدت اصول اپید میولوژي برا  
 اصول اپیدمیولوژي براي رشته هاي  پرستاري ومامائی ، چند ین دوره  
 آمارحیاتی براي دانشجویان پرستاري ، بینائی سنجی وفیزیوتراپی  براي چندین دوره  
 کاربرد سموم ومبارزه با ناقلین در رشته هاي مبارزه با بیماریها ، بهداشت محیط  
 سال 17ره شناسی پزشکی براي تمامی رشته ها به مد ت  حش  
 پاتو لوژي جغرافیائی براي دانشجویان رشته بهداشت براي چند ین دوره  
 اپید میولوژي بیماریهاي واگیر براي دانشجویان  رشته بهداشت براي چند ین دوره  
 روش تحقیق در علوم بهداشتی براي رشته بهداشت براي چندین دوره 
  بهداشت محیط و بهداشت حرفه ايدانشجویان رشته هاي بهداشت عمومیبهداشت کارآموزي ،  
 دوره 35، بیش از دانشجویان ، پزشکان ، کارشناسان، دستیاران واعضاء هیأ ت علمی کارگاه روش تحقیق براي  
  پایان نامه در سطح دکتري حرفه اي ودستیاري 27مشاوره بیش از  
 زاهدان 25 -22زشکان عمومی ، تدریس در برنامه مدون باز آموزي پ ،  
 تدریس درس مصون سازي رشته هاي بهداشت  
 تدریس درس برنامه ملی مبارزه با بیماریها  
 تدریس درس جمعیت شناسی براي تمامی رشته ها  
 تدریس درس اکولوژي انسانی 

 
  :جرائی ا -علمی-3- 2

  زاهدان 1380اسفند  3 -1کلیه ومراقبتهاي پرستاري حادعضو هیأ ت علمی کنگره سراسري نارسائی  
  1380اسفند  22 -20بیماریهاي کلیه زاهدان عضو هیأ ت علمی کنگره سراسري  
   زاهدان 1379بهمن ماه  21- 19عضو هیأ ت علمی اولین کنگره سراسري مراقبتهاي ویژه  
 عضویت در شوراي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مدت چها سال  
 ه دندانپزشکی زاهدانعضویت در شوراي پژوهش دانشکد  
  سال 10عضویت درگروه پزشکی اجتماعی به مد ت  
 زاهدان عضویت در شوراي آ موزشی دانشکده هاي پزشکی وبهداشت  
 عضو کمیته تدوین طرح درس واهداف بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی راهدان  
 عضویت در شوراي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 شکی گلستانزه علوم پعضویت درشوراي آموزش دانشگا  
 عضو مرکز تحقیقات بیماریهاي عفونی وانگلی دانشگاه  
 مشاور علمی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه 
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  :شرکت در دوره هاي آموزشی و پژوهشی - 3-3

  1368اردیبهشت ، اصفهان،   28 -23کارگاه  آ موزشی روش مد یریت وتحقیق در مراقبتهاي اولیه بهداشتی  
 زاهدان، مجري معاونت پژوهشی وزارت 72بهمن ، 8 -2گاه آموزشی روش تحقیق ، کار،  
  72بهمن ماه  21 -16، روشهاي یاددهی وارزشیابی برنامه آموزشی، ........کارگاه آموزشی پزشکی جامعه نگر 

  مشهد
  ، معاونت پژوهشی وزارت 76خرداد  30 -29کارگاه نگارش وارائه مقاالت پزشکی  
 زاهدان ، مجري معاونت پژوهشی وزارت 1374اسفند  10 -9لی روش تحقیق کارگاه تکمی ،  
  ،مد یریت جامع کیفیت  زاهدان ، مجري کمیته کشوري ارتقاء 1380بهمن ماه  25 -23کارگاه،  
  مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور 1381خرداد  7- 6کارگاه ارتقاي مد یریت تحقیقات ،  
 مجري مرکز مطالعت وتوسعه آموزش 79آبان ماه  25 -23نشجوئی تهران ،کارگاه راهنمائی ومشاوره دا  
   زاهدان ، مجري معاونت پژوهشی وزارت 1379بهمن ماه  6 -5کارگاه آموزش مقاله نویسی  
   بهمن ماه ، زاهدان 14 -13پزشکی جامعه نگر  
  معاونت پژوهشی وزارت 1379شهریور ماه  20 -13کارگاه توانمند سازي پژوهشگران  
  زاهدان  79/ 10/ 15کارگاه توجیهی ارزیابی درونی گروههاي آموزشی  
    زاهدان  1378بهمن ماه    14- 13کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر  
   مجري وزارت بهداشت. زاهدان  78آبان ماه  6- 4کارگاه آموزشی ارتقاي کیفیت مستمر در مدیریت  
 زاهدان  80/  3/  24ی    تاریخ کارگاه روش شناختی ارزیابی درونی گروههاي آموزش  
  زاهدان  79/  10/  15کارگاه ارزیابی درونی   تاریخ  
  گرگان   20/9/82-  19.    )1(کارگاه روش برنامه ریزي آموزشی ودرسی  
  گرگان  27/6/82برنامه ریزي استراتژیک  مورخ   کارگاه آموشی  
  گانگر  1/4/87کارگاه آموزشی تکنیکهاي مصاحبه ومشاوره مورخ  
  گرگان6/2/86- 5کارگاه پیشرفته اریابی دانشجو وشیوه هاي طراحی سوال با تاکید بر آزمونهاي کتبی 
 و................................. 

  
  سوابق پژوهشی -4
  :پژوهشی -4- 1
  :طرح تحقیقاتی -4- 1-1

  ري طرحمج .نقش آنوفل کولیسیفاسیس در انتقال بیماري ماالریا در شهر قصر قند بلوچستان .1
طرح . مطالعه عوامل فیزیکی وشیمیائی مؤثر در زیستگاههاي الروي پشه هاي آنوفل در شهر ستان ایرانشهر .2

  مجري طرح. مصوب دانشگاه 
مصوب .مطالعه میزان آلودگی غدد بزاقی آنوفل پولکریموس به اسپروزو ئیت مولد بیماري ماالریادر قصر قند  .3

  بد لیل خشک سالی واثر آن برروي جمعیت پشه ها وانصراف،تمامنا.مجري طرح . شوراي پژوهش دانشگاه 
بررسی میزان ظهور آنتی ژن ویروس پاپیلوما انسانی در مبتال یان به کارسینوم سلول سنگفرش دهان مراجعه  .4

  بعنوان همکار. 1378لغا یت  1375کننده به آزمایشگاههاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 
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بعنوان  1380تمرینات ورزشی استقامتی برروي آهن سرم ورزشکاران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،  بررسی اثر .5
  همکار اصلی

به عنوان  80بررسی شاخص هاي تغذیه اي بیوشیمیائی وهماتولوژي بیماران د یالیزي شهر زاهدان در سال  .6
  همکاراصلی

ظروف وذ خیره شده در منازل شهر زاهدان   بررسی میزان آلود گی میکروبی آب شرب توزیعی توسط تانکر ، .7
  .همکار طرح  1379.

 همکار اصلی. طراحی سیستم پشتیبانی مد یریتی در نظارت وکنترل بیماري ماالریا در استان  .8
 ، طرح وپایان نامه مصو ب دانشگاه ، همکار طرحهپاتیتهاي حاد ویروسی در زاهدانبررسی اتیولوژي  .9

همکار  ي شهر زاهدان، طرح وپایان نامه مصو ب دانشگاه، اي شده در بیمارستانهن تیفوییدي بستررابررسی بیما .10
 طرح

 ساله در مورد تنظیم خا نواده ، طرح مصوب دانشگاه ، همکار اصلی 15-49تعیین سطح آگاهی ونگرش زنان  .11
 طرح مصو ب دانشگاه ، همکار طرح. بررسی لیشما نیوز جلدي در میر جاوه  .12
 ونه هاي شیگال جدا شده از بیماران در زاهدان ، طرح مصو ب دانشگاه ، همکار طرحبررسی مقاومت داروئی گ .13
    -سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  5بررسی توزیع فراوانی عوامل موثر بر سوء تغذیه کودکان زیر  .14

 طرح مصوب ، همکار اصلی. شهر زاهدان 
ساله مدارس  15تا  12همولیتیک گروه آ در نوجوانان سالم  بررسی میزان شیوع حاملین حلقی استرپتوکوك بتا .15

 همکار طرح  ،هر زاهدان  ، طرح مصوب دانشجوئیراهنمائی ش
 ساله در مدارس راهنمائی 15تا  12بررسی میزان حساسیت استرپتوکوك بتا همولیتیک گروه آ در حاملین حلقی  .16

 شهر زاهدان ، طرح مصوب دانشجوئی  ، همکار طرح
علوم پزشکی پاسخ در مراودات اداري حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  دریافت ان انتظار برايبررسی زم .17

 مجري طرح -1384- گلستان
 همکار طرح- 1386سال و باالتر در جمعیت شهري گرگان در سال  15بررسی وضعیت سالمت روانی زنان   .18
ن مراجعه کننده به مرکز آموزشی بررسی شواهد بالینی وعلل انواع آسیب هاي استخوانی ومفصلی در بیمارا .19

 همکار طرح-1388آذر گرگان در سال 5درمانی 
  

  :پایان نامه -2-1-4
در شهرستان زاهدان ، پایان نامه  76سال در سال  1-6بررسی استاندارد وزن براي قد ودور سر در کودکان  .1

  ، به عنوان مشاور 336،
زاهدان پیرامون محتواي برتامه هاي ا موزش مداوم بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی  .2

  به عنوان مشاور. 235پایان نامه آقاي دکتر فدائ شماره   80جامعه دندانپزشکان درسال 
نقش سونوگرافی در تعیین وجود ومحل انسداد سیستم ادراري در مقایسه با اوروگرافی ترشحی در بیماران رنال  .3

لوژي بیمارستان خاتم وبوعلی زاهدان  پایان نامه دستیاري آقاي دکتر کولیکی مراجعه کننده به بخش رادیو
 به عنوان مشاور.محمد سپهریان

تعیین وضعیت کانال مزیو لینگوال نسبت به کانال مزیو باکال در دندانهاي مولر اول دائمی فک وبررسی شیوع  .4
 به عنوان مشاور.   122پایان نامه شماره . باال 

پایان . ي موارد کشیدن دندان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزکی زاهدان اپیدمیولوژي واتیولوژ .5
 به عنوان مشاور.  نامه
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به عنوان .پایان نامه. بررسی میزان آگاهی وتفید دانشجویان دن دانپزشکی و پزشکی نسبت به بهداشت دهان .6
 مشاور

 به  عنوان مشاور. پایان نامه.ح شهر زاهدانبررسی شیوع اختالالت مفصل گیحگاهی فکی در بین معلمین سط .7
پایان 78بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان در دانش آ موزان دختر مقطع د بستان در شهر زاهدان در سال  .8

 نامه به عنوان مشاور
بررسی تاثیر داروي گیاهی ماتریکا برروي التهاب لثه در بیماران مراجعه کننده به بخش پریو دانشکده د  .9

 به عنوان مشاور. پایان نامه. ندانپزشکی زاهدان
اولتراسونیک در وضعیت انساج مقایسه تاثیر جرمگبري در الراژ باکلر وهگزین یا نرمال سا لین بوسیله دستگاه  .10

 به عنوان مشاور. پایان نامه . اند نتال بیمارپریو
 12در بیماران باالي .............مقایسه نتایج درمان روشهاي استئو سنتز باسیم وجا اندازي بسته شکستگی هاي  .11

 سال ، پایان نامه ، به عنوان مشاور
اول  ساعت 24بررسی حساسیت معیارهاي روتین در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان خاتم در  .12

 به عنوان مشاور.  520، پایان نامه شماره  77بستري بیماران در سال 
.  78تا خرداد  75بررسی علل نارسائی حاد کلیه در بیماران بستري شده در بینارستان خاتم زاهدان از مهر  .13

 به عنوان مشاور.  526پایان نامه شماره 
تانی به تنهائی وانفارکتوس بطن راست همراه آن در مقایسه شیوع انواع آ ریتمی ها در انفارکتوس میوکارد تح .14

 ، به عنوان مشاور523پایان نامه ،. بیمارستان خاتم زاهدان........بیماران بستري شده در بخش 
 ، به عنوان مشاور 491پایان نامه ، . مجموعه کامل از استفتائات مراجع تقلید در زمینه احکام پزشکی  .15
 1380شهر زاهدان ،............ی جدا شده از عفونتهاي ادراري در بیماران سرپائی بررسی شیوع باسیلهاي گرم منف .16

 به عنوان مشاور. 698.پایان نامه .
در دانش آموزان ...........بررسی میزان شیوع اکلوژن ایدن آل وانواع مال اکلوژنهاي دندانی بر مبناي تقسیم بندي  .17

 وئی  ، به عنوان مشاورپایان نامه دانشج. ساله شهر زاهدان  13و 12
بررسی مقایسه اي استحکام برش باند رزین کامپوزیت به پرسلن اچ شده با استفاده ازو          بصورت پایان نامه ،  .18

 به عنوان مشاور
مقایسه تاثر اکسی توسین وسنتو مترین در میزان نیاز مداخالت بعدي جهت کنترل خونریزي بعد از زایمان  .19

 به عنوان مشاور.  693پایان نامه شماره .
.  75 - 80. بررسی شیوع فتق هاي اینکار سره کشاله ران در بیمارستان خاتم زاهدان در یک دوره پنج ساله .20

 به عنوان مشاور.  670پایان نامه شماره 
بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پیرامون محتوي برنامه آموزش مداوم جامعه  .21

 به عنوان مشاور. 235پایان نامه شماره . 80 - 81کان در سال دندانپزش
بررسی نگرش اعضاء هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی نسبت به فرآ یند آموزش طب سرپائی در سال  .22

 به عنوان مشاور. 716پایان نامه شماره .  1380
 100گان به زایشگاه قدس زاهدان در تعیین وزن جنین با سونوگرافی ومطالعه چگونگی دقت آن در مراجعه کنند .23

 .به عنوان مشاور . 222پایان نامه شماره . 74لغایت مهر  73نمونه از مهر 
تعیین عملکرد نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه فارغ التحصیالن نیمسال دوم سال  .24

 85-86تحصیلی 
25.  Acute Normovolemic Hemodilution  انسفیوژن خون دگر ساخته بر بیماران کاندید در کاهش میزان تر

 به عنوان مشاور  87-86آذر گرگان طی سال 5عمل جراحی استخوان ران در بیمارستان 
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آذر گرگان طی سال 5بررسی شاخص هاي عملکرد تیرئید در بیماران بستري در بخش روانپزشکی بیمارستان  .26
 به عنوان مشاور 87

 
  :اجرائی -4- 2

  علوم پزشکی زاهدان دانشگاهشی پژوهعضویت درشوري  
  زاهدانعضویت درشوري پژوهشی دانشکده پزشکی  
  زاهدانعضویت درشوري پژوهشی دانشکده بهداشت  
 عضویت درشوراي پژوهشی دانشکده هاي دندانپزشکی زاهدان  
 علوم پزشکی زاهدان عضو هسته مشاوره دانشگاه  
 عضو گروه کاشناسان متدولوژي تحقیق در دانشگاه  
 اي سیاست گزاريعضو شور..HSR ..دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
 علوم پزشکی زاهدان عضو کمیته تا لیف وترجمه دانشگاه  
 عضو شوري پژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
  عضو کمیته پژوهشEDCدانشگاه 

  
  :      شرکت در کنگره - 3-4

 19فونی وگرمسیري ایران ،شیراز دهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیائی وششمین کنگره بیماریهاي ع- 
  ، باارائه مقاله، سخنرانی 76آبان ماه  22

  زاهدان بد ون ارائه مقاله 1370اسفند   7 -3کنگره سراسري ماالریا،  
 ارائه مقاله بایزد  1380آبان ماه  17 -15کشوري بهداشت محیط    چهارمین همایش    
  با ارائه مقاله ، سخنرانی 79اردیبهشت  28 -26،دومین کنگره سراسري ماالریا در ایران  ، تهران ،  
  ،20 - 18پانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیائی وپنجمین همایش کشوري اموزش پزشکی ، شیراز 

  آذرماه 
   بدون ارائه مقاله 1379آبان ماه  26 -23همایش کشوري آموزش پزشکی ، تهران  
   بدون ارائه مقاله  1370دي ماه  2 - 1دانشگاه امام حسین اولین سمینار بررسی لیشمانیوز در ایران  
  بدون ارائه مقاله واز مجریان 1371مهر ماه   14 -11تهران .کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم وایران  
      کرمانشاه  1380آبان ماه  18-15دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیري 
 با ارائه مقاله ، سخنرانی، 1376مهر  30 -  27اي انگلی ایران، تهران دومین کنگره سراسري بیماریه  
 شرکت در هشتمین همایش کشوري آموزش پزشکی  در کرمان با ارائه مقاله  
  86اسفند  14- 16شرکت درنهمین همایش کشوري آموزش پزشکی وروشهاي نوین آموزش پزشکی یزد   
 جشنواره کشوري شهید مطهري در دانشگاه شهید  اولین شرکت در دهمین همایش کشوري آموزش پزشکی و

  بهشتی
  شرکت در یازدهمین  همایش کشوري آموزش پزشکی ودومین جشنواره کشوري شهید مطهري در دانشگاه

  1388علوم پزشکی شیراز  با ارائه دو مقاله اردیبهشت 
  در دانشگاه  همایش کشوري آموزش پزشکی ودومین جشنواره کشوري شهید مطهري دهمینشانزشرکت در

 1392مقاله  اردیبهشت  یکبا ارائه ن  ایراعلوم پزشکی 
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  :چاپ مقاله - 3-4
   نقش آنوفل کولیسیفاسیس در انتقال بیماري ماالریا در قصرقند بلوچستان1- 

 ، مرتضی زعیممحمدرضا قنبري بنجار 
، )طبیب شرق(ات بهداشت درمانی زاهدان مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدم 

 15-18صفحات : 1، تابستان، شماره 1؛ دوره 1378
  ظرفیت انتقال ماالریا و نقش سمپاشی: آنوفل کولیسیفاسیس2-

 ، مرتضی زعیم، عبدالوهاب منوچهري، سقراط فقیه زادهمحمدرضا قنبري بنجار 
: 2، تابستان، شماره 5؛ دوره 1377خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، اسرار، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و  

 54-60صفحات 
  مطالعه عوامل فیزیکی و شیمیایی در زیستگاه هاي الروي پشه هاي آنوفل3-

 ، عطااهللا رخش خورشید، مسعود صالحی، عبدالغفار حسن زهیمحمدرضا قنبري 
، )طبیب شرق(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی زاهدان  مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه پزشکی 

 221-227صفحات : 3، پاییز، شماره 7؛ دوره 1384
  1378- 80بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدي در شهرستان گرگان طی سال هاي 4-

 ، کاظم کاظم نژادمحمدرضا قنبريعبداله عباسی،  
 275-278صفحات : 5، بهار، شماره 2؛ دوره 1383پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  

  بررسی میزان آلودگی میکروبی آب شرب در شهر زاهدان5-
 ، فردوس کرد مصطفی پورمحمدرضا قنبريعطااهللا رخش خورشید، محمد جعفري مدرك،  
، )طبیب شرق(علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی زاهدان مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه پزشکی دانشگاه  

 9-15صفحات : 1، بهار، شماره 4؛ دوره 1381
  بررسی ارتباط ژنوتیپ هاي مختلف پاپیلوما ویروس انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی دهان6-

 دي، حسین نجم آبامحمدرضا قنبريسودابه سرگلزایی، محمدرضا کیخایی، عبدالوهاب مرادي،  
 438-448صفحات : 3، ، شماره 4؛ دوره 1384مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  

 بررسی میزان تقاضا براي خدمات قابل ارائه بوسیله پزشکان در استان گلستان 7-
 محمدرضا قنبريعبداهللا عباسی، محمد قرقره چی، کاظم کاظم نژاد تبریزي،  
 647-652صفحات : 11، پاییز، شماره 3؛ دوره 1384هشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران، مجله علمی پژو 

  سال شهر زابل 18شیوع پرفشاري خون در جمعیت باالي 8-
 ، مهین بدخش، نصرت اهللا مسینایی نژاد، محمد عباس زادهمحمدرضا قنبريمحمدرضا گودرزي،  
، )طبیب شرق(هدان، فصلنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی زاهدان مجله تحقیقات علوم پزشکی زا 

 183-190صفحات : 4، زمستان، شماره 4؛ دوره 1381
  نمونه گیري در پژوهش9-

 محمدرضا قنبرينورمحمد بخشانی،  
، )طبیب شرق(هداشت درمانی زاهدان مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب 

 43-50صفحات  :1-2، بهار و تابستان، شماره 2؛ دوره 1379
سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در  5بررسی عوامل موثر بر سوء تغذیه در کودکان زیر 10-

  1380سال 
 ا موسوي گیالنی، سیدرضمحمدرضا قنبريفرزانه منتظري فر، منصور کرجی بانی،  
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 63- 68صفحات : 28، تابستان، شماره 10؛ دوره1382مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 
11 . Attitudes Of Academic Staffs Of Zahedan University Of Medical Sciences Toward 

Ambulatory Care Education.   
 Borji A.,Imani M.,Shariati J.,Ghanbari M.R. Iranian Journal Of Medical Education 2002; 2(2 (8 

Supplement)):20-21.  
   

12.. Attitudes Of Clinical Faculty Members Of Zahedan University Of Medical Science On 
Teaching In Ambulatory Care Setting  .  

 Borji.A   Imani.M   Ghanbari.Mr   Mirlotfi.P.Journal Of Medical Education    Summer 2005 Vol.7 
 No.2. 

   1386 بررسی دیدگاه فارغ التحصیالن در خصوص عملکرد نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 13
. بویه گرگانمجله علمی دانشکده پرستاري و مامائی .. ، ، موسی کیانی ، محمد رضا یوسفی محمد رضا قنبري ،سیامک رجائی 

1390; 8 )2: (69-76  

  سال و باالتر در جمعیت شهري گرگان و برخی عوامل مرتبط با آن  15وضعیت سالمت روان زنان  - 14
مجله علمی دانشکده .. لطفعلی نژاد الهاممحمدرضا یوسفی ،  پاداش ، تازیکی ، لیال صادق علی ، قنبري محمدرضا ،ساالري  هادي

  83-77) :1( 10 ;1392. ه گرگانپرستاري و مامائی بوی
اعضاء هیأت علمی  رضوي قابلیت تلفیق آموزش اخالق پزشکی در طول دوره بالینی دانشجویان پزشکی از دیدگاه - 15

  بالینی 
گام هاي توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات  ، محمدعلی محققی، سید حسن امامیمحمد رضا قنبريمحمدرضا یوسفی، 

 1- 10 صفحات: 1، بهار و تابستان، شماره 9؛ دوره 91کرمان،  .پزشکی دانشگاه علوم پزشکی موزشو توسعه آ
 
16.Adjustment and completion of BASNEF model to provide a new model for educating large 
population in related to Cutaneous leishmaniasis  
Hazavehei SMM.1, Heshmati H*.21 Hasanzadeh A3, Hosseini SH4.Ghanbari MR5 , Behravesh  
.Vector-borne Dise ases Research Center, North Khorasan University of Medical sciences Journal 
of Zoonoses 2014;1(1)  
 

  :  تقد یر نامه ها  -5 
 7 مورد تقد یرنامه در زمینه هاي پژوهشی ، اجرائی  
 1380در سال  علوم پزشکی زاهدان ر نمونه دانشگاهپژوهشگ   
  ودریافت لوح تقدیر از مقام محترم وزارت 1385استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

  
  
  

 10/92ضا قنبري محمدر
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