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دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي قم
دانشگاه علوم پزشكي قم
دانشگاه علوم پزشكي قم
دانشگاه علوم پزشكي قم

 13ارديبهشت 1733
 11و  11ارديبهشت 1733
 11خرداد 1733
 11و  17ارديبهشت 1733
 11و  17ارديبهشت 1733
 11آذر 1733
1733/11/11
1733/11/11
1731/1/11

1
11
11
11
17

كارگاه هدا (جلب حمايت اجتماعي)
كارگاه هدا (بسيج اجتماعي)
كارگاه پروپوزال نويسي
كارگاه روش تحقيق مقدماتي
كارگاه روش تحقيق مقدماتي
كارگاه پروپوزال نويسي
كارگاه پروپوزال نويسي
كارگاه روش تحقيق مقدماتي

 3آذر ماه 1731

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
دانشگاه علوم پزشكي قم
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم
دانشگاه علوم پزشكي قم

تير ماه 1711
تير ماه 1711
بهمن 1711

شرکت در کارگاه های مختلف:
1
1
7
1
1
1
3
3
1
11
11

نام دوره

سطح فراگیران دوره

كارگروه پايگاه تحقيقات جمعيتي استان خراسان بزرگ

اعضای پايگاه های تحقيقات جمعيتي استان خراسان بزرگ

كارگاه آموزشي استاندارد شير مادر

كليه پرسنل دانشكده بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

كارگاه تحقيق ،توسعه و سالمت

ويژه كارشناسان سازمانهای دولتي شهرستان گناباد

كارگروه منطقه ای كميته های تحقيقات شرق كشور
كارگاه تعيين اولويت های پژوهشي
سمينار منطقه ای ژنتيک
كارگاه تكنولوژی اطالعات
كارگاه شيوه مقاله نويسي علمي
كارگاه نيازسنجي و تعيين اولويتهای پژوهشي
كارگاه مقاله نويسي
كارگاه Endenote

سرپرستان كميته های تحقيقات شرق كشور
معاونين پژوهشي و سرپرستان كميته های تحقيقات دانشجويي
اعضای هيأت علمي دانشگاه
اعضای هيأت علمي دانشگاه
اعضای هيأت علمي دانشگاه
اعضای هيأت علمي دانشگاههای خراسان
اعضای هيأت علمي دانشگاههای علوم پزشكي شرق كشور
اعضای هيأت علمي دانشگاههای علوم پزشكي شرق كشور
17

محل برگزاری

مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و
ارتقاء سالمت گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و
ارتقاء سالمت گناباد
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد

تاریخ

 3دی ماه 1731
 17لغايت  11بهمن 1731
 13اسفند 1731
 11مهر ماه 1731
 11و  13آبان 1731
 71آذر ماه 1731
آذر 1731
 13بهمن 1731
 11 -17آذر 1733
 11و  17اسفند 1733
 11اسفند 1733

11
17
11
11
11
13
13
11
11

كارگاه برنامه ريزی درسي و آموزشي
كارگاه استراتژيهای آموزشي و برنامه ريزی درسي مبتني بر آن
كارگاه تكنولوژی آموزشي
كارگاه مقاله نويسي -مرور سيستماتيک
كارگاه مقاله نويسي تكميلي
كارگاه تعيين حجم نمونه در مطالعات علوم پزشكي
كارگاه معرفت افزايي
كارگاه مهارتهای زندگي
كارگاه مقاله نويسي برای چاپ در مجالت ISI

ويژه اعضای هيأت علمي دانشگاه
اعضای هيأت علمي دانشگاه
ويژه اعضای هيأت علمي دانشگاه
ويژه اعضای هيأت علمي دانشگاه
ويژه اعضای هيأت علمي دانشگاه
ويژه اعضای هيأت علمي و آموزشي دانشگاه
ويژه اعضای هيأت علمي و آموزشي دانشگاه
پرسنل دانشگاه علوم پزشكي گناباد
اعضای هيأت علمي دانشكده بهداشت

 11اسفند 1731
 7بهمن 1733
 1بهمن 1733
 1و  11تير 1733
 11تير 1733
 13خرداد 1733
1733/1/11
 1لغايت 1731/11/11
1733/11/11

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي قم

عضویت در کمیتهها و شوراهای دانشگاه علوم پزشكی:
ردیف

نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مدت فعالیت

1
1
7
1
1
1
3
3
1
11
11

كميته  HSRدانشگاه علوم پزشكي گناباد
گروه تخصصي توانمندسازی  EDCدانشگاه علوم پزشكي گناباد
شورای استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشكي گناباد
گروه مشاركت اجتماعي مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
گروه ارتقاء سالمت مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
كميته علمي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
شورای هماهنگي بين دانشگاهي دانشگاههای علوم پزشكي استانهای خراسان
شورای پژوهشي مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
گروه علمي ارتقاء سالمت جوانان و ميانساالن مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد
شورای آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم
شورای پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قم
شورای پژوهشي دانشكده بهداشت
شورای آموزشي دانشكده بهداشت
شورای راهبردی دانشكده بهداشت

عضو شورا
عضو گروه
عضو گروه
عضو
عضو
عضو
عضو كارگروه كميته تحقيقات دانشجويي
عضو
مسئول گروه
عضو شورا
عضو شورا
عضو شورا
عضو شورا
عضو شورا

مهر  1733تا مهر 1733
آذر  1731تا مهر 1733
ارديبهشت  1733تا مهر 1733
شهريور  1731تا مهر 1733
شهريور  1731تا مهر 1733
آذر  1733تا مهر 1733
آبان  1731تا مهر 1733
آذر  1733تا مهر 1733
دی  1733تا مهر 1733
مهر  1733تا مهر 1731
مهر  1733تا مهر 1731
مهر  1711تا كنون
فروردين  1711تا كنون
فروردين  1711تا كنون

پست های اجرایی:
سمت

مکان فعالیت

مدت

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
مدير گروه بهداشت عمومي
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
مدير گروه بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي قم
دانشگاه علوم پزشكي قم

تير  1731تا مهر 1733
تير  1733لغايت مهر 1733
آذر  1733تا  13فروردين 1731
فروردين  1711تا كنون

عضویت در انلمن ها و ملامع علمی:
نام مجمع

نوع همکاری

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

بنياد ملي نخبگان كشور
انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

عضو
عضو

تهران
تهران

 1731تا كنون
 1731تا كنون

همكاری با ملالت علمی و همایشها:
11

نام مجله یا همایش

نوع همکاری

محل انتشار

مدت همکاری

مجله علمي پژوهشي افق دانش
چهارمين همايش دانشجويي شرق كشور
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم
مجله علمي پژوهشي دانشگته خراسان شمالي
مجله علمي پژوهشي نظام تحقيقات سالمت
مجله علمي پژوهشي جنتاشاپير

داور مجله
داور همايش
داور مجله
داور مجله
داور مجله
داور مجله
داور مجله
داور مجله
داور مجله
داور مجله

گناباد
بيرجند
ايالم
قم
بجنورد
اصفهان
اهواز
اصفهان
گناباد
زاهدان

از سال  1731تا كنون
آبان 1733
مهر  1733تا كنون
بهمن  1733تا كنون
دی  1731تا كنون
 1733تا كنون
 1711تا كنون
 1711تا كنون
 1731تا كنون
 1731تا كنون

داور مجله

اصفهان

 1711تا كنون

داور مجله

سبزوار

مهر  1711تا كنون

International Journal of Preventive
مجله پژوهش و سالمت
مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان
Journal of Education and Health
Promotio
مجله علمي پژوهشي اسرار
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