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  ):مدارج تحصیلی(الف 

  رشته تحصیلی

گرایش 

رشته 

  تحصیلی

  علمیو درجه  رتبه
محل   دانشگاه

  تحصیل
  معدل  تحصیل مدت

کارشناسی /مربی  روان  پرستاري

 ارشد

ــکی  ــوم پزش عل

  بیرجند

96-99  18,30  

   پایان نامه) ب

  نام استاد راهنما  مقطع تحصیلی  عنوان پایان نامه

بر  وسوسه ،  "مدیریت لغزش"تاثیر آموزش 

خطر  عود و خودکارآمدي پرهیز از مواد در 

  افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون

  

        دکتر مریم نخعی  کارشناسی ارشد

  

  :3جدول 

  :سابقه ارائه خدمات آموزشی )الف

موسسه محل 

  تدریس

مقطع 

  تحصیلی
  سال تدریس  وضعیت همکاري  نوع درس

دانشگاه علـوم  

  بیرجندپزشکی 

کارآموزي هاي فوریت  هـاي    کارشناسی

  داخلی اعصابروان  و 

  97-98  حق التدریس

ــگاه آزاد  دانشـ

اســالمی واحــد 

  بیرجند

کــارآموزي هــاي پرســتاري   کارشناسی

ــتالالت  ــت روان و اخ بهداش

  روان

  1400  حق التدریس

ــگاه آزاد  دانشـ

اســالمی واحــد 

  بیرجند

 ،آسـکی  آزمون همکاري در  کارشناسی

  ایستگاه روان

  1400  حق التدریس

ــگاه آزاد  دانشـ

اســالمی واحــد 

  بیرجند

ــارآموزي   کارشناسی ــوري وک دروس تئ

هاي پرستاري بهداشت روان 

ــتالالت روان، درس  و اخـــ

اصول روانپزشکی در مامایی 

  ...و

تمـام   هیات علمـی 

  وقت

  1401از سال 
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  :انتشارات 4 جدول

  مقاالت منتشرشده درمجالت علمی پژوهشی)الف

  صفحه  شماره  جلد  نام نشریه  عنوان مقاله  )گان(نویسنده
سال 

  چاپ

دکتـــر محمـــد حســـن 

ــورگی،هدي نمایی، سیماس

ــد   ــبخت، ناهیــ خوشــ

ــید  عسگري،ســــــــ

  علیرضاجوادي نیا

بررسی آلودگی صفحه 

هاي مستقر  کلید رایانه

در بخشهاي مختلف به 

ــاي  ــایع پاتوژنهـ شـ

ــتانی در  بیمارســـــ

ــی  ــتان آموزش بیمارس

  بیرجند)عج(ولیعصر
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  کتب منتشرشده )ب

  همکاران/همکار  عنوان کتاب

ترجمه (نوع کار

،تالیف،گردآوري 

  )،ویرایش

  ناشر
شهروکشور 

  محل نشر
  سال چاپ

ــی  ــاي عمل  راهنم

مدیریت لغزش پس 

 از ترك اعتیاد

هدي  خوشـبخت، دکتـر   

  مریم نخعی

ــار    گردآوري ــر چه نش

  درخت

ــد -بیرجنـ

  ایران

1400  

  

  

  :5جدول 

  پروژه هاي تحقیقاتی تصویب شده )الف

  عنوان طرح

نوع فعالیت 

مجري (درطرح

  .....،همکار،

موسسه محل 

  پژوهش

وضعیت 

  فعلی طرح

طول مدت 

  طرح

ارتباط الگوهاي غذایی غالب با شاخص 

هاي تن سنجی در کارکنـان دانشـگاه   

  90علوم پزشکی بیرجند در سال 

ــوم   مجري ــکی عل پزش

  بیرجند

ــه  خاتمــ

  یافته

  ماه 6

بررسـی رابطـه ي هـوش هیجـانی بــا     

ــجویان    ــیلی در دانش ــترس تحص اس

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ــکی    مجري ــوم پزش عل

  بیرجند

ــه خا تمــ

  یافته

  ماه 4

بررســـــی آلـــــودگی صـــــفحه 

کلیــدکامپیوترهاي مســتقر در بخــش 

هاي مختلف بیمارسـتانهاي آموزشـی   

بیمارستان ولیعصر بـه عوامـل یروبـی    

  بیماریزا

بیمارســــــتان   همکار

) عــج(ولیعصــر

  بیرجند

ــه  خاتمــ

  یافته

  ماه 6

بررسی رابطه هوش اخالقـی و امنیـت   

روانی در پرستاران اورژانـس و بخـش   

سـتان هـاي   هاي مراقبـت ویـژه بیمار  

وابسته بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی     

  بیرجند

یمارســتان هــاي   مجري

وابســـته بـــه  

ــوم  ــگاه عل دانش

  پزشکی بیرجند

ــه  خاتمــ

  یافته

  ماه 6

بررسی تاثیر نوشیدنی کاکائو بر میزان 

افسردگی دربیماران بستري دربخـش  

  بیرجند) ع(بیمارستان امام رضاروان 

بیمارستان امـام    مجري

  بیرجند) ع(رضا

ــه  خاتمــ

  یافته

  ماه 12
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  )گرنت(سایرمراکزبودجه هاي تحقیقاتی دریافت شده از )ب

منبع ارائه 

  دهنده بودجه
  مدت زمان  سمت  بودجه گرنت  عنوان گرنت

ستاد مبارزه با 

ــدر   ــواد مخ م

ــت  ریاســــ

  جمهوري

ــان  ــت پای گرن

نامـــــــــه 

کارشناســــی 

  ارشد

ــون  20 میلیــ

  ریال

  سال 1  مجري

          

  

  

  

  :6جدول 

  ....، کارگاه ها و ، همایش کنگره شرکت در )الف

  

  برگزاريتاریخ    نام کنگره  نوع ارائه  مقالهعنوان 

ارتقاء کیفیـت مراقبـت   

در پرســــتاري؛ روش 

  پرایمري یا کیس متود؟

ــت    سخنرانی ــایش کیفی ــین هم اول

مراقبت منطقـه اي شـرق   

  کشور

  1396ماه  آذر 30

موانع : مراقبت تسکینی

  و راهکارها

ــت    پوستر ــایش کیفی ــین هم اول

مراقبت منطقـه اي شـرق   

  کشور

  1396آذر ماه  30

ســرطان و زنــدگی آرام 

تا لحظه مرگ؛ نگاهی به 

ــی در  ــیوه مراقبتـ شـ

  هاسپیس ها

ــت    پوستر ــایش کیفی ــین هم اول

مراقبت منطقـه اي شـرق   

  کشور

  1396آذر ماه  30

سـبک   جایگاه نمـاز در 

  زندگی اسالمی

اولین همایش ملـی نمـاز،     پوستر

  هویت وجوانان

1/12/1397  

پیش بینی امنیت روانی 

پرستاران براساس 

 هوش اخالقی

  

ســـیزدهمین کنگـــره ي   پوستر

ــالیانه   ــی ســ پژوهشــ

دانشجویان علوم پزشـکی  

  1398 -شرق کشور 

  1398اردیبهشت
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  ها کارگاهت درشرک)ب

  

  تاریخ برگزاري  محل برگزاري  طول مدت دوره  کارگاه نام

دانشــکده پرســتاري و مامــایی   ساعت 20  روش تحقیق

  بیرجند

30/3/1390  

راهبردهــاي تفکــر  

  خالقانه

  15/2/1396  دانشگاه  بیرجند  ساعت 8

EndNote 6 ــجویی   ساعت ــات دانش ــه تحقیق کمیت

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

9/9/1396  

SPSS ــجویی   ساعت 4  پیشرفته ــات دانش ــه تحقیق کمیت

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

4/10/1397  

آشنایی با روش هـاي  

 دردبررسی 

سیزدهمین کنگره ي پژوهشـی    ساعت 4

ــالیانه دانشــجویان علــوم    س

  -پزشکی شرق کشور 

5/2/1398  

Workshop 
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2019,09,16  

دانشگاه  علوم پزشکی بیرجنـد    ساعت 2  وبینار آموزشی مندلی

شـرکت مهندسـی    با همکـاري 

  فرآیدا

10/4/1399  

کاربردهاي نرم  وبینار

  wordافزار 

مدیریت اطالع رسانی پزشکی و   ساعت 3

منــابع علمــی دانشــگاه  علــوم 

  پزشکی بیرجند

5/5/1399  

وبینار آموزشی پایگاه 

 scopusاطالعاتی 

دانشگاه  علوم پزشکی بیرجنـد    ساعت 3

با همکـاري شـرکت مهندسـی    

  فرآیدا

16/4/1399  

ــالق در  ــار اخـ وبینـ

از ایــده تــا : پــژوهش

  انتشار نتایج

ــاوري    ساعت 2 ــات و فن ــت تحقیق معاون

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

21/5/1399  

دانشــکده پرســتاري و مامــایی   ساعت 5  کارگاه ایمنی بیمار

  بیرجند

16/9/96  

کارگـــاه مهارتهـــاي 

  ارتباطی

دانشــکده پرســتاري و مامــایی   ساعت 6

  بیرجند

31/2/97  

دانشــکده پرســتاري و مامــایی   ساعت 6  کارگاه کنترل عفونت

  بیرجند

10/2/97  

کارگاه خدمات مبتنی 

  بر شواهد

دانشــکده پرســتاري و مامــایی   ساعت 6

  بیرجند

5/3/98  



 ٦

وبینار آشنایی با علـم  

ــنجی و معیارهــاي  س

  سنجش علم

مدیریت اطالع رسانی پزشکی و   ساعت 4

منــابع علمــی دانشــگاه  علــوم 

  بیرجندپزشکی 

21/8/99  

ــا   ــنایی ب ــار آش وبین

روشهاي جذب گرنت 

  پژوهشی

ــاوري    ساعت 2 ــات و فن ــت تحقیق معاون

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

24/9/99  

ــا   ــنایی ب ــار آش وبین

ــی در  ــات کیف تحقیق

  علوم پزشکی

ــاوري    ساعت 2 ــات و فن ــت تحقیق معاون

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

25/9/99  

ــا   ــنایی ب ــار آش وبین

فرآینـــد انتشـــار  

  کتابهاي علمی

ــاوري    ساعت 3 ــات و فن ــت تحقیق معاون

  دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند

11/3/1400  

معاونت توانمنـد سـازي مرکـز      ساعت 16  دوره استاد حرفه اي 

ــی   ــات علم ــور هی ــذب و ام ج

  دانشگاه آزاد اسالمی

  1400مرداد

  

  

  

  هاتشویقها ، جوایز وتقدیر: 7جدول 

  تاریخ دریافت  محل دریافت   عنوان

رتبــه برتــر طــرح 

ــع  ــی، مقط پژوهش

کارشناســی گــروه 

ــکی  علـــوم پزشـ

چهارمین جشنواره 

دانشجویان مبتکر، 

ــوآور  ــاز و نـ ممتـ

  بسیجی

ــان   ــتان خراس اس

جنـــوبی، بســـیج 

  دانشجویی

4/9/1387  

ــر در   ــه برتـ رتبـ

هشتمین جشنواره 

ممتازین، مبتکرین 

و نوآوران بسـیجی  

  استان

ــان   ــتان خراس اس

جنـــوبی، بســـیج 

  دانشجویی

17/9/1388  

عضو فعال کتابخانه 

دانشـــگاه  هـــاي 

علــوم پزشــکی  

  بیرجند

معاونت تحقیقات و 

  فناوري دانشگاه

3/9/1397  

 
 



 ٧

  :8جدول 

  سوابق کاري، اجرایی،آموزشی

  )هاي(سال/مدت فعالیت  مکان یا سازمان مربوطه  نام کمیته یا شورا

عضــو شــوراي مرکــزي 

کمیتـــه تحقیقـــات  

  دانشجویی

علوم پزشـکی   دانشگاه

  بیرجند

1396  

عضو هیات علمی تمـام  

  وقت

اســالمی  دانشــگاه آزاد

  واحد بیرجند

   1401 از

اســالمی  دانشــگاه آزاد  مدیر گروه پرستاري

  واحد بیرجند

  1401از 

  

 


