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تحصیلی سوابق  

لک نمیانگی یلىالتحصفارغ تاریخ  تحصیل شهرمحلکشور و   تحصیل محل دانشگاه   دوره 

50/17 گرگان -ایران 1386  تاندانشگاه علوم پزشکی گلس   1 

40/19 تهران -ایران 1389   2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

 

زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی خوب متوسط

 

ایحرفه هایهارتم  

فعالیت آغاز تاریخ اىحرفهمهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  هامسئولیت عناوین   

21/4/1392  21/4/1390  معاونت تحقیقات و فناوری 

لستاندانشگاه علوم پزشکی گ  
تاریکارشناس مرکز تحقیقات پرس  

15/6/1393  20/6/1392  ت تحقیقات و فناوریمعاون 

لستاندانشگاه علوم پزشکی گ  

ید کارشناس دفتر مجله حکیم س

 اسماعیل جرجانی

17/6/1393 تا کنون  هیات علمی گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی 

8/1393 تا کنون  معاونت تحقیقات و فناوری 

لستاندانشگاه علوم پزشکی گ  

مدیر اجرایی مجله حکیم سید 

 اسماعیل جرجانی

 دانشکده پیراپزشکیedoسرپرست  دانشکده پیراپزشکی  تا کنون
     

تحقیقاتی عالیق  

آغازفعالیت تاریخ عالقمندى عنوان   

 تحقیقات در زمینه اتاق عمل 



 تحقیقات در زمینه پرستاری

 تحقیقات در زمینه سالمندی
 

شده تدریس هایدوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

1394-1393-کیدانشکده پیراپزش  اصطالحات پزشکی 

1394-1393-دانشکده پیراپزشکی  فوریت ها 

1394-1393-دانشکده پیراپزشکی  اخالق حرفه ای 

1394-1393-دانشکده پیراپزشکی  روش احیاء قلبی ریوی 

5139-1393-دانشکده پیراپزشکی  روش تحقیق 

5139دانشکده پیراپزشکی  مدیریت در اتاق عمل 

 

شده ستدری هایکارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  برگزارکننده سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

 تهران 1388

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 ایران 

 کارگاه آموزش روش تحقیق مقدماتی

 گرگان 1390

ریمرکز تحقیقات پرستا  

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

 کارگاه مقاله نویسی فارسی

 گرگان 1390

معاونت تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

 کارگاه پروپوزال نویسی

 گرگان 1390

اهدفتر پرستاری دانشگ  
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

 از مراقبت در ای حرفه اخالق: اخالق کارگاه

 بیمار

مرکز مطالعات و توسعه  1390

آموزش علوم پزشکی 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

ور فاکتتحلیل ابزار با استفاده از کارگاه 

 آنالیز

 سیزدهمین کنگره پژوهشی بابل 1390

سالیانه دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور

حقیق کیفیکارگاه ت  

دانشگاه علوم پزشکی و  گرگان 1391 و ارسال به  کارگاه مقاله نویسی فارسی



ریمرکز تحقیقات پرستا خدمات بهداشتی درمانی  

 گلستان

 مجالت

 

هاکارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  هبرگزارکنند سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

مراقبت مرکز تحقیقات  1388

های پرستاری دانشکده 

 پرستاری و مامایی

 وم پزشکی ودانشگاه عل

خدمات بهداشتی درمانی 

 ایران 

 کارگاه آموزش روش تحقیق کیفی

مرکز تحقیقات مراقبت  1388

های پرستاری دانشکده 

 پرستاری و مامایی

 وم پزشکی ودانشگاه عل

خدمات بهداشتی درمانی 

 ایران

 کارگاه مقاله نویسی فارسی

یمعاونت تحقیقات و فناور 1390  دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

 مقدماتی Spssکارگاه 

مرکز مطالعات و توسعه  1390

 آموزش علو پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

شیوه های نوین ارزشیابیکارگاه   

مرکز مطالعات و توسعه  1390

 آموزش علو پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی 

 گلستان

تحلیل ارزیابی آزمون های چند گزینه کارگاه 

 (MCQای )

 با مدرس تربیت دانشگاه تهران 1390

 علمی انجمن همکاری

 ایران پرستاری

آموزشی مهارتهای مصاحبه در کارگاه 

 تحقیقات کیفی

رانته 1390  دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات درمانی تهران، 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی

بین المللی موضوعات و مسائل چالش کارگاه 

 برانگیز در تحقیقات کیفی

 

تحقیقاتی هایطرح  

یلتکم تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاىطرح عناوین مجریان   

م دانشگاه علو گرگان خاتمه یافته 

انپزشکی گلست  

ان کیفیت زندگی زن بررسی مریم چهره گشا

باردار مبتال به تهوع و 

استفراغ حاملگی مراجعه 



کننده به مراکز آموزشی 

 درمانی بیمارستان دزیانی

دانشگاه علوم  گرگان خاتمه یافته 

انپزشکی گلست  

 -روانی نیازهای بررسی مریم چهره گشا

 نتعیی فاکتورهای و اجتماعی

 یسرطان بیماران در آن کننده

 مرکز به کننده مراجعه

گرگان آذر 5 درمانی آموزشی  

دانشگاه علوم  گرگان خاتمه یافته 

انپزشکی گلست  

 بررسی شیوع سوء رفتار در همکار طرح

سالمندان در شهرستان های 

1390گرگان و آق قال در سال   

مصوب  

 دانشکده

دانشگاه علوم  گرگان

انپزشکی گلست  

تریسهیال کالن  

 مریم چهره گشا

طراحی و روان سنجی ابزار 

قلدری در محیط کار "

 پرستاران

مصوب  

 دانشکده

دانشگاه علوم  گرگان

انپزشکی گلست  

 سهیال کالنتری

 زهرا سبزی

 مریم چهره گشا

طراحی و روان سنجی ابزار 

م سنجش وضعیت کوریکولو

پنهان در موسسات آموزش 

 عالی سالمت

مصوب  

 دانشکده

نشگاه علوم دا گرگان

انپزشکی گلست  

آنالیز دود جراحی حاصل از  همکار طرح

الکتروسرجری در حین اعمال 

 جراحی ارتوپدی

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال اجرا محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 

- - - - 
 

شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

نتهرا پوستر شانزدهمین کنگره  

انجمن قلب و عروق 

 ایران

و  چهره گشامریم 

 همکاران
ر سندرم سینوس بیمار همه را درگی

 می کند حتی شیرخواران

 دهمین کنگره پژوهشی تهران پوستر

ی دانشجویان علوم پزشک

 ایران

و  چهره گشامریم 

 همکاران
دار بررسی کیفیت زندگی زنان بار

یملگمبتال به تهوع و استفراغ حا  



چهارمین سمینار  گرگان پوستر

 سراسری پرستار، ماما و

 پژوهش

و  چهره گشامریم 

 همکاران
بررسی ارتباط کیفیت زندگی 

 نوجوانان مبتال به صرع با عوامل

ه دموگرافیک در مراجعه کنندگان ب

و  انجمن صرع ایران و کلینیک مغز

اعصاب بیمارستان لقمان حکیم 

 تهران

همایش  سیزدهمین ساری پوستر

کشوری آموزش علوم 

 پزشکی

و  چهره گشامریم 

 همکاران
آزمون آسکی، تجربه ای دلهره آور 

 یا ارزشیابی عادالنه؟

پنجمین سمینار  گرگان سخنرانی

 سراسری پرستار، ماما و

 پژوهش

و  چهره گشامریم 

 همکاران
The relation between 
demographics and clinical 
characteristics of cancer and 
fatigue severity in patient 
referred to Panj-Azar 
teaching hospital in 2012 

 7th international  چاپ در کتابچه
medical student’s 
congress in Novi 
Sad 

و  چهره گشامریم 

 همکاران
Evaluation of quality of life 
in epileptic adolescents and 
demographic factors in Iran 

اولین همایش سراسری  گرگان پوستر

دانشجویی بیماریهای 

 نادر و ژنتیکی

و  چهره گشامریم 

 همکاران
نوپای پیر :مروری بر یافته های 

-موجود درباره سندرم هاچینسون

 گیلفورد یا سندرم پروجریا

اولین همایش سراسری  گرگان پوستر

دانشجویی بیماریهای 

 نادر و ژنتیکی

و  ره گشاچهمریم 

 همکاران
پیری در جوانی :مروری بر یافته های 

 موجود درباره سندرم ورنر

للی اولین کنگره بین الم تهران سخنرانی

و چهارمین کنگره ملی 

دی بررسی مسائل سالمن

 در ایران و جهان

و  چهره گشامریم 

 همکاران
تجربه نوه ها از زندگی با پدربزرگها و 

 مادر بزرگها

للی ولین کنگره بین الما تهران پوستر

و چهارمین کنگره ملی 

دی بررسی مسائل سالمن

 در ایران و جهان

و  چهره گشامریم 

 همکاران
Life satisfaction Index 
Among Elderly People  
Residing in Gorgan and Its 
Correlation with Certain 
Demografic Factors in 
2013 

 


