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  ٠٢٣١- ٣٣۵۴٠۴٠:جاده دامغان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان تلفن ۵کیلومتر –سمنان : نشاني محل كار 
   ٣۵١۴۵-١٧٩:صندوق پستی    ٠٢٣-٣٣۶۵۴٠٣۶:نمابر  

 دانشکده پرستاری ومامایی.حد بجنورد دانشگاه ازاد اسالمی وا.بجنورد :نشانی محل کار  

  )به ترتیب از باالترین مدرك تحصیلی ( سوابق تحصیلی 
  معدل توضیحات  سال خاتمھ  سال شروع  دانشگاه محل تحصیل  عنوان رشتھ تحصیلي  مدرك تحصیلي

پژوھشی مدیریت خدمات   دکتری
    انصراف  ٩۴  دانشگاه آزاد اسالمی تھران پزشکی  بھداشتی درمانی

آموزش داخلی –پرستاری   رشناسی ارشدکا
  ۶٠/١٧  ١٣٨۵  ١٣٨٢  دانشگاه آزاد اسالمی تھران پزشکی  وجراحی

  کارشناسی
  

  پرستاری
  

  ٨۶/١٧  ١٣٧۶  ١٣٧٢  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان

  علوم تجربی  دیپلم 
    ١٣۶٠  ١٣۵٧  بجنورد- دبیرستان سمیھ   

  ارشد و دکترافهرست پایان نامه هاي گذرانده شده فرد در مقاطع 
  نام اساتید مشاور   نام اساتید راھنما   عنوان پایان نامھ 

تاثیر آموزش برآگاھی ونگرش پرستاران نسبت بھ مشارکت والدین در 
  بیمارستانھای علوم پزشکی  مشھد در  مراقبت از کودک بستری 

  خانم شھال محمدزاده  استاد راھنما خانم شھال مال حسینی
  محمود محمودی

  ) دوره هاي تخصصی گذرانده ( رك آموزشی جانبی مدا 
  سال   كشور   مؤسسھ برگزار كننده دوره   نام دوره 

 جھاد دانشگاھیمدیریت  spssآموزش 
  خراسان شمالی

  ایران
  ١٣٨٨  

  

   سوابق تدریس نظري
  

  نام مؤسسھ                                                     عنوان درس
دانشگاه آزاداسالمی واحد   اصول وفنون پرستاری

  سمنان 
  پرستاری  کارشناسی 

  
  تعداد دوره

   ٨۶سال 
  سال 

دانشگاه آزاداسالمی واحد   ١پرستاری داخلی وجراحی 
  سمنان

  پرستاری  کارشناسی
  

  ادامھ-١٣٨۶  ٨۶سال 

  ادامھ -١٣٨۶  ٨۶سال   "  "  "  ٢پرستاری داخلی وجراحی 
  "  "  "  ٣پرستاری داخلی وجراحی 

  
  ادامھ-١٣٨۶  ٨۶سال 

  ادامھ-١٣٨۶  ٨۶سال   "  "  "  ۴پرستاری داخلی وجراحی 
  ادامھ-١٣٨۶  ٨۶سال         )٢(پرستاری بھداشت جامعھ 

  سوابق تدریس بالینی

  سال   تعداد دوره   رشتھ   مقطع   نام مؤسسھ   عنوان درس 
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  اصول و فنون پرستاری
  

دانشکده پرستاری و مامایی 
  ١٣٨۵  ترم١  پرستاری  کارشناسی  بجنورد

  وابق کار بالینی س
  لغایت   از سال   محل كار   حوزة فعالیت   عنوان شغلي 

  مربی
  

  ENTبخش  جراحی  -
  

  ١٣٨۶  ١٣٨۴  بیمارستان امام علی بجنورد

  مربی
  

  جراحی مغز و اعصاب و 
  ادامھ   ١٣٩۴  بیمارستان امام علی بجنورد  ارتوپد

مادر –درمرکز بھداشت   پرستار 
  ادامھ  ١٣٧۶  کلیھ مراکز بھداشتی بجنورد و سمنان  وواکسیناسیونوکودک 

  مربی 
بیمارستان امام علی بجنورد وفاطمیھ  جراحیبخش   

  ادامھ  ١٣٨۴  سمنان

  سمت هاي اجرایی 
  لغایت   از سال   نام مؤسسھ   عنوان شغلي 

  ١٣٩۴  ١٣٨۶  دانشگاه آزاداسالمی واحد سمنان  ھیات علمیعضو
  ادامھ  ١٣٧٩  اه آزاداسالمی واحدبجنورددانشگ  ھیات علمیعضو

  ضویت در مجامع ملیع
سال شروع   سمت اجرایي  نام انجمن یا مؤسسھ 

  عضویت 
  توضیحات   لغایت 

  سازمان بسیج شیروان وبجنورد
    ١٣٨۶  ١٣٧۶  عضو  

  سازمان بسیج اساتید سمنان
    تاکنون   ١٣٨٩  عضو  

  نظام پرستاری
    تاکنون  ١٣٨۴  عضو  

  انجمن پرستاری
    تاکنون  ١٣٨۵  عضو  

  طرحهاي تحقیقاتی 
  ھمكار اصلي   مجري  بھ اتمام رسیده  در دست اجرا  عنوان طرح تحقیقاتي

بررسی  ارتباط رفتارھای ارتقاء دھنده سالمت وافسردگی در 
   ١٣٨٨بازنشستگان آموزش وپرورش شھر بجنورد در سال 

خالدیان --پارسانیا  )مھری فیروزه (*  ١٣٩٠ *  دانشگاھی 
  نامور-ضانیرم

اثرتکنیک آرام سازی بنسون برمیزان  اضطراب امتحان بررسی  
   در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاداسالمی واحد سمنان

  مھري فیروزه،  مھری فیروزه  در دست داوری   دانشگاھی 
  مھرداد نامور،

  سحر شاه بھرامی

  شرکت در سمینارها ، کنگره  و همایشها
   یالف ـ بین المللی داخل

 ………عنوان سمینار ، 
  

   توضیحات  نحوه ارائھ  شھر  سال  كشور  عنوان خالصھ مقالھ
  پوستر  سخنراني

The first international &4th 
national congress health 
education&promotion  

  
Health promotion 
behaviors among retirees 
of education department  

  
١٣٩٠  ایران

  ریزتب  ٢٠١١

    پوستر  
  

The first international &4th 
national congress health 
education&promotion  

 

 
Eeffctive of education on 
kn0wledge and attitude of 
nursing staff toward 
parent participation in the 
care of hospitalized child. 

  ایران
 

 
١٣٩٠ 

 
 

٢٠١١ 

 
 تبریز

 
 

 
  پوستر

 

  )ملی ( ج ـ سراسري 

  شھر  سال  عنوان خالصھ مقالھ  ………………عنوان سمینار ، 

 سایر توضیحات  نحوه ارائھ
  و نویسنده چندم

  
  

  پوستر  سخنرانی

نقش سازمانھا در برآوردن   ھمایش  سالمند وسالمندی
و  ھمایش داخلی    سخنرانی  بجنورد  ١٣٨٧نیازسالمندان آسایشگاه پردیس 

  نفر اول



 ٣

  بجنورد

ھمایش تازه ھای مراقبتھای پرستاری 
  کودکان

تأثیر آموزش برآگاھی پرستاران 
نسبت بھ مشارکت والدین در مراقبت 

  از کودک بستری
    اصفھان  ١٣٨٨

  
  

  پوستر
  
  
  

  ملی
  نفراول

  کنگره ملی سالمت خانواده مبتنی بر شواھد
بررسی ارتباط بیماریھای جسمانی 
وافسردگی بازنشستگان آموزش 

  جنورد  وپرورش ب
  سخنرانی  اھواز  ١٣٨٩

  ملی  
  نفر اول

  اولین کنگره سراسری سالمت دانشگاھھا 
چھ عواملی باعث ارتباط موثر بین 

یکمطالعھ (استاد ودانشجو می شود؟
  )مروری

    تھران  ١٣٩٠
  ملی  پوستر

  نفر اول

مروری بر آثار تغذیھ برجسم وروان   دومین ھمایش قرآن پژوھی وطب
  ملی  پوستر    زنجان  ١٣٩٠  وآموزه ھای قرآنی

  نفر اول

بررسی اشتغال مجدد بازنشستگان   ھمایش ھمت مضاعف وکار مضاعف 
  ملی    سخنرانی  جھرم  ١٣٩٠  آموزش وپرورش

  نفر اول
 اولین ھمایش ملی تحقیقات نوین در شیمی

  کاربردی
کاربرد نانوذرات ونانو حامل 

  ملی  پوستر    قوچان  ١٣٩٠  )مطالعھ مروری(دردرمان سرطان 
  دومنفر

ھمایش ملی تحقیقات کاربردی سالمت 
  وتوسعھ پایدار

بررسی نیازھای بازنشستگان 
  آموزش وپرورش

  
    دبجنور  ١٣٩١

  پوستر
  
  
  
  

  فر اولن ملی
  

  
  
  

ھمایش ملی ارتفای کیفیت با رویکرد 
  حاکمیت بالین

  

نقش پرستاران درحاکمیت بالینی با 
  ١٣٩١  راجرا منشور حقوق بیما

خراسان 
  شمالی

  
  

  پوستر
  

سراسری  
  فراولن

  
  
  

  
  

ھمایش ملی ارتفای کیفیت با رویکرد 
  )حاکمیت بالینی

مدیریت تیم مراقبتی نسبت بھ 
عفونتھای اکتسابی ازبیمارستان 

یکی از خدمات (درمددجویان بستری
  )بالینی ایمن

١٣٩١  
خراسان 
  شمالی

  
  

  پوستر
  

  نفراول سراسری
  
  
  

دومین ھمایش ملی  بھداشت روانی وسبک  
   اسالمی زندگی

رابطھ میزان افسردگی و ارتباطات 
مذھبی ،سنتی بازنشستگان آموزش 

  وپرورش شھر بجنورد

١٣٩٢ 
ا١٣و١٢

  سفند
    قوچان

ھمکار (نفر اول  پوستر
مھسا شریفی 

  )نودھی

وشیوه برخورد با ) ع(امام ھادی   )ع(ھمایش سبک زندگی امام ھادی 
  مخالفان ومعاندان

١٣٩٣ 
٢۶ 

  فروردین
چاپ   سمنان

  ابدرکت

چاپ در 
کتاب 

مجموع
ه 

  مقاالت 

ندا (نفر سوم
خورشیدی 

  )،مژکان غالمی 
  

ھمایش منطقھ ای نماز، از محراب تا 
  معراج، بندرگز،

مھری، فیروزه؛ مریم حیدری و زھرا 
، تاثیرارگان نماز ١٣٩١افتخاری، 

برسالمتی برخی از دستگاه ھای بدن، 
، معراج ھمایش منطقھ ای نماز، از محراب تا

ز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگ
http://www.civilica.com/Paper-  

تاثیرارگان نماز برسالمتي برخي از 
 دستگاه ھاي بدن

  

  بندر گز  ١٣٩١

چاپ در 
کتاب 

ھمایش 
ودر

/www.c
ivilica.c

om   

  پوستر

مھری، (نفر اول
فیروزه؛ مریم 

حیدری و زھرا 
  )افتخاری

  

سومین ھمایش ملی سالمت وروان و 
  تندرستی 

بررسی میزان استرس و عوامل 
روانی در خانواده ھای بیمران مبتال 

  بھ سرطان 

 ٢١و ٢٠
اسفند
١٣٩٣   

    قوچان
شھال (نفر دوم    پوستر 

مال حسینی و 
  )مھری فیروزه 

سومین ھمایش ملی سالمت وروان و 
  تندرستی

ارتباط اوقات فراغت فردی ومیزان 
افسردگی در بازنشستگان آموزش 

  )پرورش

 ٢١و ٢٠
اسفند
١٣٩٣   

    قوچان 
مھری ( نفر اول   پوستر

فیروزه و زینب 
  )پارسا نیا
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  کشورمقاالت چاپ شده در مجالت داخل 
  

  نویسنده چندم  شماره صفحھ  تاریخ انتشار  شماره منتشر شده  عنوان مجلھ  عنوان مقالھ
موزش بررسی تأثیرآ

مشارکت والدین بر 
نحوه نگرش کادر 

پرستاری در مراقبت 
از کودک بستری در 
بیمارستان دکتر شیخ 

  مشھد   

فصلنامھ پرستاری 
  ومامایی ارومیھ

  
  

  وپژوھشیعلمی 
  

دوره –تابستان 
  ششم،شماره دوم

دوره دھم، شماره 
، ٣٧دوم، پی در پی 

، ١٣٩١خرداد و تیر 
 ١٧۵-١٨٢ص 

١٣٨٧  

  اول  ٨١- ٨۶
  
  

ی فیروزه ،شھال مھر
  مالحسینی، 

شیمی درمانی در 
عوارض (سرطان کبد 

  )وتوجھات پرستاری 

فصلنامھ دانشکده 
پرستاری دانشگاه 
علوم پزشکی بقیھ 

  )عج(هللا
  علمی وعمومی

بھار ،سال 
  ٣۴دھم،شماره 

  اول  ٩- ١۴  ١٣٨٨

تأثیر آموزش 
مشارکت والدین در 
مراقبت از کودک 
بستری بر آگاھی 

  پرستاران

علمی پژوھشی  مجلھ
پرستاری ومامایی 

  اردبیل 
  علمی پژوھشی

  

شماره  سال یاز دھم
٣٩  

  اول  ١٧- ١۴  ١٣٨٨
  
  

مھری فیروزه ،شھال 
مالحسینی، شھال 

  محمد زاده
بررسی  سردرد  -

تنشی و مراقبتھای 
پرستاری در 

     سالمندان

فصلنامھ دانشکده 
پرستاری دانشگاه 
علوم پزشکی بقیھ 

  )عج(هللا
  علمی وعمومی

زمستان سال 
  ۴١یازدھم،شماره 

  اول  ١٠- ١۵  ١٣٨٩

ت البررسی  اختال
شخصیت در افراد 

دارای اختالل 
سوءمصرف مواد 
مراجععھ کننده بھ 
مراکز ترک اعتیاد 

    شھرسمنان

مجلھ علمی پژوھشی  
دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد پژشکی تھران 

،شماره ٢٢دوره 
  ۶٨،پی در پی ٢

  دوم  ١۵۶-١۵٢  ١٣٩١
،مھری زینبپارسانیا، 
  لیال تک فالحفیروزه،

–اختالل کم توجھی 
  بیش فعالی

فصلنامھ علمی 
،فرھنگی ،قرآنی نسیم 

  وحی

  اول  ٢۴- ٢۵  ١٣٩٠  تابستان ،شماره پنجم

ای بررسی فعالیت ھ
جسمانی در 

بازنشستھ ھای 
آموزش وپرورش 

  دشھربجنور

مجلھ سالمت و 
دانشکده  مراقبت

پرستاری مامایی 
 اردبیل

  علمی پژوھشی 
  
  

شماره .١٣سال 
  بھار.اول 

  
  

سال سیزدھم،  ١٠  ١٣٩٠
، بھار 1شماره 

١٣٩٠ 
  ۶- صفحھ  60

مھري فیروزه، زینب 
پارسانیا، زینب 

  اولخالدیان 

بررسی میزان تداوم 
وامل موثر در و ع

ھای  قطع روش
پیشگیری از بارداری 

  در شھر سمنان
  

دوماھنامھ دانشکده 
پرستاری و مامایی 

  ارومیھ
  علمی پژوھشی

 دوره دھم شماره دوم 
 خردادوتیرپی در پی 

٣٧  

علی ، لیال تک فالح  ١٧۵-١٨٢  ١٣٩١
زینب ، نجفی

مھری ،  پارسانیا
 فیروزه

  چھارم
بررسي تاثیر سویا 
برعالئم فیزیکي 
ورواني ورفتاري 
سندرم پیش از 

قاعدگي در 
دانشجویان دختر 

  ندانشگاه سمنا

دوماھنامھ دانشکده 
پرستاری و مامایی 

  ارومیھ
  علمی پژوھشی

  
  
  

دوره یازدھم ،شماره 
پنجم،پی در پی 

  ،مرداد ۴۶
  
  
  

١٣٩٢  
  
  
  
  
  
  

٣١-٣٢٣۵  
  
  

دوره یازدھم، شماره 
، ۴۶پنجم، پی در پی 

، ص ١٣٩٢مرداد 
٣١-٣٢٣۶  

  
  

  سوم
  
  
  

 [1]ھنگامھ بیدختی 
 [2]٭، مریم حیدری 



 ٥

  [3]، مھری فیروزه   

   

  
  
  

 
تاثیر ارکان نماز بر 

  سالمتی بدن
   

فصلنامھ علمی 
  فرھنگی وقرآنی 
  نسیم وحی

  
  شماره ششم 

١٣٩٢  
  

  

  
۴-٢  

  
یروزه مھری، 

مالحسینی شھال، 
  نمیری مھرناز

  اول
تأثیر پیگیری تلفنی 
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رفتارھای 
خودمراقبتی در 
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 یزد

فصلنامھ پرستاری 
  زابل دیابت
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    پرستاری
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  انتشار کتاب

  تعداد صفحه  محل انتشار   سال انتشار  نویسنده   عنوان 

اصول ومھارتھای 
مطابق آخرین  پرستاری

سر فصل مصوب وزارت 
بھداشت ،درمان 
  وآموزش پزشکی 

  پاییز ١٣٩١  مھری فیروزه
گرد آوری 
- ٨: وترجمھ،شابک 

١۴۴٩-١٠- ٧۶۴-٩٧٨  

انشگاه آزاد اسالمی د
  واحد سمنان

384  

          
  انتشارات غیرچاپی 

  تاریخ   آدرس سایت 
Itmedical.blogfa.com  ١٣٩٠ازسال  

  
م پزشکی تھران در رشتھ ولعاد اسالمی واحد آزبورسیھ تحصیلی از دانشگاه  تدریاف

  پرستاری کارشناسی ارشد
١٣٨٢  

  
  

   شرکت در کارگاه ها و دوره هاي آموزشی
  ري فیروزه عضو هیات علمی گروه پرستاريمه

  سمنان ددانشگاه آزاداسالمی واح
  

  
  تاریخ برگزاريتعداد   محل برگزاري  نام کارگاه یا دوره آموزشی  ردیف



 ٨

ساعت 
  روز/

دانشکده علوم پزشکی وخدمات   بازخورد به دانشجو  1
بهداشتی درمانی خراسان 

  )بجنورد(شمالی

  11/11/1386  یک روزه

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  قانونی در پزشکی آموزه هاي  2
معاونت آموزشی مرکز مطالعات 

  وتوسعه آمزش مداوم

  24/11/1386  یک روزه

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   1تعلیم وتربیت   3
  انسانی واحد سمنان

ساعت  40
 94امتیاز 

  100از 

4/7/1384  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   2تعلیم وتربیت   4
  سمنان انسانی واحد

ساعت 40
از 99امتیاز 

100  

30/11/1386  

انگیزش ویاددهی  3تعلیم وتربیت   5
  اثربخش 

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

  29/4/90  ساعت16

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   )3(فن آوري اطالعات  6
  انسانی واحد سمنان

  20/4/90  ساعت16

وآموزش نیروي مرکز مطالعات   )3(روانشناسی تحول  7
  انسانی واحد سمنان

8  29/4/90  

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی  sppsدوره آموزش   8
  بجنورد 

37  9/2/85  

ن خدمات دانشگاه یتبی  9
  )طرح چهره به چهره(آزاداسالمی

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

18  22/8/87  

آشنایی با شیوه هاي تولید چاپ   10
 isiی در مجالتمقاالت علم

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

16  3/4/88  

فنی، (راهکارهاي ارائه مقاالت   11
  )مهندسی،پزشکی ،علوم انسانی

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

16  19/9/87  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   مقدماتی sppsدوره آموزش   12
  انسانی واحد سمنان

16  26/12/87  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   روش شناسی تحقیقی  13
  انسانی واحد سمنان

16  21/10/87  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   روانشناسی تربیتی   14
  انسانی واحد سمنان

20  3/11/87  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي  cvنحوه نگارش   15
  انسانی واحد سمنان

8  13/4/90  



 ٩

هاي تولید چاپ آشنایی با شیوه   16
  isiمقاالت علمی در مجالت

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

16  3/11/90  

17  
  فرهنگی 

گواهی حضور در طرح ضیافت 
واندیشه استادان  با موضوع معرفت 

شناسی اسالمی وفلسفه علم  واندیشه 
  سیاسی در اسالم     

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  نانسانی واحد سمنا

32  1/11/90  

18  
  فرهنگی 

دانشگاه در گواهی هم اندیشی اساتید  
  ازاداسالمی واحد سمنان

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

3  3/10/91  

19  
  فرهنگی 

کارگاه فرهنگی وآموزشی با موضوع 
  طراحی آینده

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

2  11/2/92  

با ابزارها وتکنیکهاي تحقیق آشنایی   20
  وچاپ مقاالت علمی

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

8  20/7/92  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   راهکارهاي ارائه مقاالت  21
  انسانی واحد سمنان

16  23 /9/93  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   حکومت اسالمی و والیت فقیه   فرهنگی 22
  سمنان انسانی واحد

2  12/3/93  

  10/3/93  30  90770021باشناسه (استان سمنان  جنگ نرم  فرهنگی 23
گواهی پایان دوره معرفت افزایی   فرهنگی 24

استادان با موضوع اندیشه اسالمی 
  2ومبانی انقالب اسالمی سطح 

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

14  28/5/93  
  دن/418شماره

با موضوع عرفانهاي  هم اندیشی اساتید  فرهنگی 25
  نوظهور 

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

2  27/8/94  

  هم اندیشی اساتید با موضوع  فرهنگی 25
  مقایسه انقالبهاي فرانسه وایران 

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  نورددر دانشگاه ازاد اسالمی واحد بج

2  28/11/94  

آشنایی با شیوه هاي تولید چاپ   27
  isiمقاالت علمی در مجالت

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

8  29/4/90  

آشنایی با شیوه هاي تولید چاپ   28
  isiمقاالت علمی در مجالت

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد سمنان

16   3/11/89  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   ارش طرح درس آشنایی با نگ  29
  انسانی واحد بجنورد

8  14/11/94  

30  
  )فرهنگی(

کارگاه روش شناسی مطالعات 
  فرهنگی 

  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد بجنورد

8  31/1/95  
  مجوز1/1364- 11- 29

  
مرکز مطالعات وآموزش نیروي   کارگاه مچازي تدوین طرح درس  31

  د بجنوردانسانی واح
8  11/11/94  

  مجوز1/م/1



 ١٠

  
کارگاه طراحی سواالت چند گزینه   32

  اي
مرکز مطالعات وآموزش نیروي 

  انسانی واحد بجنورد
8  28/2/95  

  شماره مچوز3/م/ك
  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي   کارگاه اخالق در دانشگاه  33
  انسانی واحد بجنورد

8  30/1/95  
29 -11 -1/1364  

  
الینی ساختار مند کارگاه آزمون ب-   34

  عینی
  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد بجنورد

8  10/3/95  
  شماره مجوز 86/518

  
کارگاه آزمون بالینی ساختار مند -   35

  عینی
  

مرکز مطالعات وآموزش نیروي 
  انسانی واحد بجنورد

8  12/8/95  
  شماره مجوز 3/م/گ

  کارگاه مجازي اخالق حرفه اي    36
  

د سازي وآموزش هاي دفتر توانمن
  واحد بجنوردکاربردي 

8  12/11/95  
  ك/م/4شماره 

گزارش نویسی در پرستاري  با سمت   36
  مدرس دوره آموزشی 

دفتر توانمند سازي وآموزش هاي 
  واحد بجنورد کاربردي

  86/518شماره   16
18/9/95  

  11108: شناسه 
37  

  )فرهنگی(
چالش هاي فرهنگی فراروي خانواده 

  صر در جهان معا
دفتر توانمند سازي وآموزش هاي 

  کاربردي واحد بجنورد 
معادل (8

نیم واحد 
  )درسی 

  شماره مجوز
10697/99947/157/1395  

8/8/95  
38  

  
  )فرهنگی(

اخالق علمی و "معرفت افزایی استادان
   "حرفه اي سطح یک

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

آیین نامه ارتقا  9بند ماده   16
  مرتبه

9/6/95  
  دن/107شماره 

39  
  
  )فرهنگی(

اندیشه سیاسی "معرفت افزایی استادان
   )اقتصاد مقاومتی(سطح چهار

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

آیین نامه ارتقا  9بند ماده   16
  مرتبه

15/7/96  
  دن/102شماره

الت چند گزینه کارگاه طراحی سوا  40
  اي

دفتر توانمند سازي وآموزش هاي 
  کاربردي واحد بجنورد

8  9/3/95  
  518/86شماره 
  77742شناسه 

به عنوان ناظردرآزمون   41
  ) OSCE(بالینی

  

دفتر توانمند سازي وآموزش هاي 
  کاربردي واحد بجنورد

8  11/9/96  

آموزش هاي دفتر توانمند سازي و  کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی   42
  کاربردي واحد بجنورد

16  11/9/96  
  518/86شماره 



 ١١

  3103شناسه 
دفتر توانمند سازي وآموزش هاي   جستجوي منابع الکترونیک  43

  کاربردي واحد بجنورد
16  12/9/96  

  518/86شماره 
  77735شناسه 

دفتر توانمند سازي وآموزش هاي   روش تحقیق پیشرفته  44
  کاربردي واحد بجنورد

16  13/9/96  
  518/86شماره 

  3116شناسه 
45  SPSSدفتر توانمند سازي وآموزش هاي   مقدماتی

 کاربردي واحد بجنورد

16  14/9/96  
  518/86شماره 
  3108شناسه

46  SPSSدفتر توانمند سازي وآموزش هاي   پیشرفته
 کاربردي واحد بجنورد

16  15/9/96  
  518/86شماره 
  3109شناسه

47  
  فرهنگی 

حلقه کواهی شرکت فعال در 
  هاي علمی 

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
 در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

-  31/6/96  
  96/دن/71:شمالره

48  
  غرهنگی 

دوره معرفت افزایی استادان با 
  موضوع غرب شناسی 

  دفتر نهاد مقام معظم رهبري 
  در دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد

16  9/7/97  
  دن/158:شماره

امه هاي آموزش علوم آیین ن  49
  پزشکی 

دفتر توانمند سازي وآموزش هاي 
  کاربردي واحد بجنورد

  12/10/97و 11  8
  1115:سناسه

          

          

          

          

          

          

  سایر اطالعات
  
  

  فعالیت هاي فرهنگی
       وادامه دارد 86ازسال  عضو بسیج اساتید دانشگاهی - 1
دردانشگاه آزاداسالمی دفتر نهاد مقام معظم رهبري ورزاساتید در  شرکت در جلسات هیات اندیشه -2

  .و ادامه دارد 95بجنورد ازسال 
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  ی وعلمیفرهنگ )ستاوردها و افتخاراتد( علمی جوایز
 

 

  16/11/91وکسب رتبه برتر   در سمنان لوح تقدیر شرکت در مسابقات سراسري قرآن وعترت استادان  - 1

  در دانشگاه آزادواحد سمنان 1392لوح تقدیر به مناسبت روز معلم به عنوان استاد نمونه  اردبهشت -2

 ري دانشگاه آزاداسالمی استانپنجمین چشنواره پژوهش و فناو درلوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر -3

  واحد گرمسار 1392سمنان پنجم دي ماه 

وکسب رتبه برتر   در سمنان تقدیر شرکت در مسابقات سراسري قرآن وعترت استادانلوح   - -4
16/11/92  
  اول وکسب رتبهدر سمنان  تقدیر شرکت در مسابقات سراسري قرآن وعترت استادان لوح   - 4

16/11/93  
  اول وکسب رتبهدر سمنان  دیر شرکت در مسابقات سراسري قرآن وعترت استادان تقلوح   -  -5
7/2/94  
 دانشگاه آزاد واحد اسالمی سمنان شکیزاعضاي هیات علمی رشته پ) گرنت(اخذ اعتبار پژوهانه  - 6

  ریال  192500000به مبلغ  25/9/1393در مورخه  ) مهري فیروزه(

  20/9/96در دانشگاه آزاد واحد اسالمی بجنورددر مورخ برترلوح تقدیر به عنوان پژوهشگر - 7

  1644/1با شماره 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  


