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  پزشکی تربت حیدریه.
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بررسی عوامل موثر بر خود کنترلی بیماران وابسته به انسولین تحت پوشش مر کز دیابت  -2

 88- حیدریه  تربت

 87-بررسی فراوانی ریسک فاکتور ها ي بیماریهاي قلبی در شهرستان تربت حیدریه -3

بررسی عوامل تنش زا و راههاي مقابله در بیماران همو دیالیزي تحت درمتن در مرکز دیالیز  -4

 88-تربت حیدریه

 89-در مبتالیان به دیابت در شهرستان تربت حیدریهA1Cبررسی میزان هموگلوبین  -5

 رسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به انرژي در مانی در جمعیت عمومی شهر مشهد.بر -6

آموزشی نهم دي شهرستان تربت  بیمارستان در شاغل پرستاران در روان سالمت سطح بررسی -7

 حیدریه

دانشجویان دانشگاههاي شهرستان در و بر خی عوامل موثر بر آن باال فشارخون شیوع بررسی -8

 تربت حیدریه

درمان وجودي بر کاهش اضطراب دانشجویان شاهد وایثارگردانشگاههاي تربت اثر بخشی  -9

 حیدریه

رفتاري و وجودي بر کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه _اثر بخشی درمان شناختی -10

 علوم پزشکی تربت حیدریه



استرسورهاي موثر بر مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ویژه نوزادان  -11

  شهرستان تربت حیدریه–دي بیمارستان نهم 

بررسی میزان آگاهی مادران داراي نوزاد نارس در زمینه مراقبت و پیگیري هاي پس ا  -12

  دربیمارستان آموزشی نهم دي شهرستان تربت حیدریه  NICUز ترخیص از

بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان  -13

 تربت حیدریه

سال در بخش ریفرال 30خون و ارتباط آن با سبک زندگی در افراد باالي  بررسی فشار -14

 تربت حیدریه

 تاثیر آموزش مراقبتهاي دروان نموزادي بر میزان اضطراب مادران داراي نوزاد نارس  -15

  نگرش دانشجویان نسبت به تقلب و راهکارهاي مقابله با آن -16

17- students attitude about cheating and its confronting strategies  نگرش(

)آن با مقابله راهکارهاي و امتحانی تقلب درباره دانشجویان  

18- Effect of premarital counseling on shyness and expect from 

marriage among student medical sciences. 

19- A survey on accidents and indicator the health of the firefighters 

working in a petrochemical center during 2012 and 2013 

 

20- Mental health among Iranian combat veterans whith ankle-foot 

neuromusculoskeletal injuries 

  کنگره  هاي بین المللی:شرکت در

  بیمارستان سینا-تهران-ایران–شرکت در کنگره بین المللی جراحی عروق  
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 )89- مبتالیان به دیابت در شهرستان تربت حیدریه
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NICU،عباسپور صدیقه-* آناهیتازندي،91-مشهد پزشکی علوم-نوزاد سالمت ارتقاء سراسري کنگره  
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  ارگاه:کسابقه تدریس در 
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  90- تربت حیدریه- ديبیمارستان نهم -ارگاه نوزاد سالم ویژه گروه ماماییتدریس درک-2

تربت - بیمارستان نهم دي -ارگاه فارماکولوژي در مامایی ویژه گروه ماماییک تدریس در-3

  91-حیدریه

  آن درمانهاي و افسردگی عنوان با مداوم آموزش  کارگاه مدرس و علمی دبیر  -4

  زندگی پایانی مراحل بیماران از مراقبت عنوان با مداوم آموزش کارگاه مدرس و دبیرعلمی  -5
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  اختالل پانیک  عنوان با کالب ل ژورنا مدرس -9
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  :و مسئولیتها  عضویت 

  هوشبري گروه مدیر

 پیراپزشکی دانشکده دانشجویان مشاوره اساتید مسئول

  گروه هوشبرياستاد مشاور 

  گروه اتاق عملاستاد مشاور

  مسئول کمیته برنامه ریزي آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  مشاوره دانشجویانعضو شوراي تامین بهداشت روانی و 



  عضو کمیته استعدادهاي درخشان 

  دبیر کارگروه هنر و سالمت 

  شرکت در کارگاههاي آموزشی:

  91-دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه-کار گاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته -

  92- داشگاه فردوسی مشهد–کارگاه طرح بصیرت افزایی -

  92 -حیدریهدانشگاه تربت –کارگاه اندیشه اساتید -

  92_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه راهکارهاي موثر بر ارتقاءآموزش مجازي در دانشگاه

 92_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -کارگاه یادگیري مسئله محور

  93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه مهارتهاي ارتباطی

  93_شگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدان  _کارگاه آسیبهاي روانی دانشجویان

 93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه منابع الکترونیکی 

 93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه روشهاي نوین در تدریس 

 93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه آشنایی با سامالنه آموزش مجازي

مل و غیر عامل در تهدیدات زیستی دانشگاه علوم پزشکی تربت کارگاه مبانی و اصول پدافند عا

 93_حیدریه

 93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه توانمند سازي فرهنگی

 93_دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _گروههاي آموزشی کارگاه مقدماتی ارزشیابی درونی

  94-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه _کارگاه رابطه استاد و دانشجو با محوریت اخالق

 94-کارگاه روشها و فنون تدریس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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  95دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه_کارگاه آموزشی ارتباط قاطعانه 

  -95لوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه ع کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی

 95 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه DSM 5کارگاه آموزشی تغییرات

  95دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه_کارگاه آموزشی ارتباط قاطعانه 

  95کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  95 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه DSM 5کارگاه آموزشی تغییرات

  95_کارگاه آسیب شناسی مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  96_کارگاه آموزشی مرور ساختارمند و متا آنالیز دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  95_کارگاه آموزشی نقد و داوري تخصصی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  95_زشی فرایند نویسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهکارگاه آمو

  96_کارگاه آموزشی مطالعات کیفی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  
  


