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- 

 ها و شوراها:کمیته سوابق اجرایی و عضویت در  -4

 . 1384-1382مشاوراموربانوان سازمان انتقال خون گیالن طی سالهای -

 1391تامهرماه سال  1387پیراپزشکی شرق گیالن  از سال -معاون پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی-

 1395آبان  23تا  1393مرداد  11از  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  الملل  بین پردیس پژوهشی معاون-

 1391تامهرماه سال  1387عضوشورای پژوهشی دانشگاه از سال -

 عضو سازمان نظام پرستاری -

 عضوکمیته راهبردی معاونت فرهنگی دانشگاه -

 پژوهشگر مرکز تحقیقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیالن -

 عضو شورای بسیج جامعه پزشکی استان گیالن -

 1390-1387داری دانشکده پرستاری ومامایی شرق گیالن عضوشورای آموزشی ،پژوهشی ،ا-

 1390-1387پرستاری ومامایی شرق گیالن   دانشکدهEDOعضوکمیته -

 عضو کمیته آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر استان گیالن -

 عضو شورای پزوهشی مرکز تحقیقات  مراقبت وسالمت دانشگاه -

 1390-1387 سازمان نظام پرستاری شرق گیالنرابط دانشکده پرستاری لنگرود  با -

 تاکنون.  1396مسئول برنامه ریزی دوره دکتری دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت از سال  -

 تا کنون.  1396استاد مشاور تحصیلی دانشجویان دکتری از سال -
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 تاکنون.  1399مسئول اعتباربخشی معاونت آموزشی دانشگاه از مردادماه سال -

 .پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت عضویت درشورای آموزشی،تحقیقات وفناوری،کمیته ترفیع دانشکده-

 عضویت درکمیته امربه معروف ونهی از منکر دانشکده. -

 عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی -

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت فارسی و انگلیسی: -5

 
Taheri Ezbarami Z, Hassani P, Zagheri Tafreshi M, Alavi Majd H. A qualitative study on individual -1

8.-experiences of chronic hepatitis B patients. Nursing open. 2017 Oct;4(4):310 

 

Hashemian H, Astaneh HK. Khomeiran R, Roushan ZA, -Ezbarami Z, Tabari-Salimi NT, Taheri  -2

based education on Iranian mothers’ -based education and booklet-Comparing the effects of mobile

9.-experimental study. Journal of Pediatric Nursing. 2021 Nov 1;61:122-perception on antibiotics: a quasi 

 

i Z, ZAGHERI TM, ALAVI MH. A qualitative study on marital challenges of Hassani P, TAHERI Ezbaram -3

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL (IRCMJ)   AUGUST 2017 ,  chronic hepatitis B patients..

.Volume 19 , Number 8 

 

ejad E. Adherence to treatment Ezbarami Z, Kazemn-Khomeiran R, Taheri-Marznaki Z, Tabari-Hosseini -4

and its predictive factors among adults with type 2 diabetes in northern Iran. Mediterranean Journal of 

59.-Nutrition and Metabolism. 2019 Jan 1;12(1):45 

 

-ediatric Triage DecisionPouy S, Taheri Ezbarami Z, Shafipour SZ. The Comparative Study on P -5

Making Power in Nurses and Nursing Students: A Cross Sectional Study. Journal of Comprehensive 

Pediatrics. 2019 Feb 28;10(1). 

 

 

M. Evaluating the impact of a  Arzani A, Valizadeh S, Poorkaremi S, Taheri Ezbarami Z, Ghojazadeh -6

multimedia training versus lecture training on attitudes and practices in paediatric nurses in children pain 

8.-management: A randomized controlled trial. Nursing Open. 2020 Jul;7(4):1032 

 

Based -mi ZT, Alizadeh M, Ghoojazadeh M. Impact Of TeamHassanpour T, Valizadeh S, Ezbara -7

Learning Program On The Knowledge And Attitude Of Parents Of Children With Type 1 Diabetes: A 

Clinical Trial. 

of effective Midwifery students and teachers’ views -Firoozehchian F, Ezbarmi ZT, Dadgaran I. Nursing -8
7.-Social and Behavioral Sciences. 2012 Jan 1;47:1832-factors in clinical education. Procedia 
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 مقاالت فارسی:  -6

 

  22نیکوکار ایرج،طاهری ازبرمی   زهرا.  بررسی عفونتهای حاد اسهالی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  -1

 فصل نامه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت. -1376تابستان ،1374آبان الهیجان سال 

  بیمار اعضای  در راقبتیخودم کیفیت  سمیعی سوسن،منجمد زهرا،مهران عباس،طاهری ازبرمی زهرا. بررسی -2

  11حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی تهران دوره  تک موردی وچندموردی. B خانواده های دارای هپاتیت 

 . 63-72صص  1384پاییز و زمستان  3-4شماره 

جوکار فرحناز, طاهری ازبرمی زهرا. مقایسه میزان آگاهی دانشجویان و پرسنل پرستاری در رابطه با عفونت های   -3

 . 83-86،صفحات37گرمسیری.سال دوازدهم،شمارهفصلنامه بیماری های عفونی و ،بیمارستانی.

. بررسی ساختار آموزشی  زهرا , طاهری ازبرمیشهرام عبداله زاده استخری, حیدرزاده, آبتین, یزدانی  -4

 . 19-27(.ص 2)6 ؛9313 زمستان و پاییزهای پزشکی برتر دنیا. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. دانشکده 

  و  دانش. احسان  نژادلیلی کاظم مهشید، تکلیمی میرزایی صغری، پاپکیاده رفیعی زهرا،   ازبرمی  اهریط -5

  در خون انتقال طب  کاربرد درخصوص گیالن پزشکی علوم  دانشگاه پرستاری دانشجویان  بالینی گیریتصمیم

 . 188-199( :3) 17 ;1399. خون پژوهشی فصلنامه. کودکان پرستاری

, پورنجف, حیران. بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به نقش  زهرا جوکار, فرحناز, طاهری ازبرمی -6

 .Jan 10;6(23):6-14 2012جنسیتی خود و جنس مخالف. مجله پژوهش پرستاری ایران. 

7- جوکار فرحناز, طاهری ازبرمی زهرا, یگانه محمدرضا. وضعیت تغذیه کمکی در کودکان زیر یک سال مراجعه  

 کننده به درمانگاه های  ایالم.مجله دانشکده پرستاری ومامایی تهران)حیات(،دوره 14،شماره 61-1،1387،68. 

زاده  نژاد, صغری, عبداله طاهری ازبرمی, نوری, شهاب, جوکار, فرحناز, جعفرشاد, ریحانه, حاجی کریمیان, علی -8

 Jan 2008های منتقله از طریق خون در اهداکنندگان رشت. فصلنامه پژوهشی خون. استخری. شیوع عفونت 

43-10;4(5):337. 

  و هاچالش وضعیت،.   ملوک  پورعلیزاده, زهرا   طاهری, عاطفه  قنبری, نازیال, جوادی, فاطمه  مؤدب-9

  و مامایی پرستاری، فصلنامه. مروری مطالعه یک: ایران  پرستاری در ای  حرفهبین  و ای حرفه  ارتباطات  راهکارهای

 Jan 10;6(3):48-.57 2021. پیراپزشکی
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 های آموزشی:  های علمی و تدریس کارگاهفعالیت -7

 تحقیقکارگاه روش -1

 کارگاه تعارضات حرفه ای -2

  DOPSارزشیابی به طریقه -3

 کارگاه اخالق درپرستاری -4

 مراقبت مبتنی برشواهد درپرستاری -5

 روش های ارزشیابی بالینی در علوم پزشکی  -6

 طراحی  آموزشی مجازی -7

 ایجاد حس تعلق دردانشجویان درفضای آموزش مجازی -8

 کارگاه برنامه ریزی درسی -9

 اهمیت جمع آوری مستندات درفرآیند اعتباربخشی -10

 ها:ها و همایش ارائه شده در کنگره مقاالت  -8
1- Taheri AZ, Mansour GF, Jafarshad R, Jovkar F, Haajikarimian KH, Alinejad S, Abdollahzadeh EG, 

Nouri SH. Evaluation of transfusion transmitted diseases in blood donors in Rasht, the capital city of 

Guilan, the north province of Iran from 2003 to 2005. InJournal of Gastroenterology and Hepatology 2006 

Mar 1 (Vol. 21, pp. A139-A140). 9600 GARSINGTON RD, OXFORD OX4 2DQ, OXON, ENGLAND: 

BLACKWELL PUBLISHING. 

 

2- Taheri-Azbarmi Z, Jafarshad R, Jovkar F, Mansour-Ghanaei F, Abdollahzadeh-Estajhri G, Raoofi S. 

Hospital Staff Knowledge and Skills About Standard Guidelines for Administering Blood and Blood 

Components in Aligoodarz, a Western City of Iran, Spring of 2007: P43. Transfusion Medicine. 2007 

Oct;17:52-3. 

 

3- Taheri-Azbarmi Z, Jafarshad R, Joukar F, Mansour-Ghanaei F, Abdollahzadeh E, Nouri S. Hospital 

Staff Knowledge and Skills about Standard Guidelines for Administering Blood and Blood Components In 

Rasht, a Northern City of Iran, Spring of 2007:# 147. Transfusion. 2007 Nov;47(11). 

 

4-Joukar F, Jafarshad R, Taheri-Ezbarmi Z, Mansour-Ghanaei F, Estakhri G. Hepatitis B Vaccination 

among Patients with Thalassemia in Guilan, the North Province of Iran:# 748. Transfusion. 2008 

Sep;48(9). 

 

5- Taheri-Azbarmi Z, Jafarshad R, Joukar F, Mansour-Ghanei F, Abdollahzadeh-Estakhri G. Transfusion 

Among Patients with Favism in Caspian Littoral, North of Iran:# 1920. Transfusion. 2009 Oct;49(10). 
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 بر برمشکل مبتنی  و وظیفه بر مبتنی شیوه به کودکان  پرستاری در  خون انتقال طب  کاربرد آموزش تاثیر ای مقایسه بررسی -6

بیست ودومین همایش آموزش علوم پزشکی    -گیری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن تصمیم و  دانش

 .)سخنرانی(1400اردیبهشت -شیراز

 علوم دانشگاه پرستار دردانشجویان مشارکتی ازرویکرد استفاده با پرستاری در خون انتقال طب آموزش اثربخشی رسیبر  -7

 .)پوستر( 1400اردیبهشت -بیست ودومین همایش آموزش علوم پزشکی  شیراز -"ترکیبی مطالعه یک:پزشکی گیالن

 

 Webside teachingجهت تدریس بالینی بیماریهای غدد درون ریز به شیوه    SAIDطراحی،اجرا وارزشیابی مدل  -8

 

 1384-گیالن-کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان– مراقبتهای پرستاری در پرستاری از بیماران سرطانی -9

 

 1386-سمینار تازه های پژوهشی  – در بیماران تاالسمیBارزیابی دوام واکسیناسیون هپاتیت  -10

  در-پژوهشی  های تازه  همایش ششمین-گیالن پزشکی علوم  دانشگاه دانشجویان بین در نماز فریضه ادای وضعیت بررسی-11

 1388ومامایی پرستاری عرصه

 1384-ایدز ای منطقه همایش-وایران جهان در ایدز اپیدمیولوژی-12

 ینارسراسریسم 91 بهشتیارد - - یمعنو مراقبت در مورد آنان دگاهی ود یی وماما یپرستار انیدانشجو یمعنو سالمت یبررس-13

 النیگ دانشگاه   -لنیدانشجو یروان بهداشت

 1392ی پزشک -  نارآموزشیسم -جهان یدانشگاهها یبند رتبه ستمیس یبررس -14

15-Planning,implementation and evaluation a competency-based transfusion 

medicine training in Guilan University of Medical Sciences 2018-Annual Asian 

Association of Transfusion Medicine(AATM)conference. 

 

 استاد مشاور(:  -ها )استاد راهنماسرپرستی پایان  -9

 

  و  آگاهی  بر  حضوری  آموزش  و  موبایل  بر مبتنی   دوشیوه  به جنسی تربیت  تاثیرآموزش   ای مقایسه بررسی  -1

 )استادراهنما(.1398سال در رشت شهر کودک  مهدهای  دبستانی پیش  کودکان  مادران  عملکرد

  در   بیوتیک آنتی  مصرف   مورد  در والدین  درک بر  سنتی و  موبایل بر مبتنی شیوه دو  به آموزش  تاثیر  مقایسه   -2

-99سال در  رشت  شهری سالمت خدمات  جامع  مراکز   به کننده مراجعه ساله 6 تا  1  کودکان  مادران

 )استادراهنما( .1398
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  مدیریت بر  روتین مراقبت   با گذار  تئوری بر  مبتنی پرستاری  مراقبت برنامه  اثربخشی ایمقایسه  بررسی  -3

  سال در  رشت  آلرژی و   آسم تخصصی  فوق   کلینیک  به   کنندهمراجعه   آسم دارای  کودکان   مادران خودکارآمدی 

 )استادراهنما( .1400

  نوجوانان در   آن با مرتبط  عوامل  و  بالیا خطر کاهش های  برنامه با مرتبط  دانش و  آمادگی  میزان بررسی  -4

 )استادراهنما( .1399 سال در  رشت شهر دبیرستانی

  دیابت دارای  افراد  در  " پرستار یافته ادغام مربیگری نظریه " بر مبتنی  مراقبت برنامه ارزشیابی و  اجرا توسعه،   -5

 )استادراهنما(ترکیبی.  مطالعه: دو  نوع

  نوزادان های بخش پرستاران مراقبتی   خودکارآمدی با نارس  نوزادان  رفتارهای از درک  ارتباط بررسی  -6

 )استاد مشاور( .1398  گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای

 

  مراکز   کودکان  های بخش  در آن  با مرتبط  عوامل  و  پرستاران دیدگاه  از بیمار ایمنی  فرهنگ  بررسی   -7

 )استاد مشاور( . . 1400    سال رشت  درمانی اموزشی

  میزان   بر پیامد  بر  مبتنی و  سنتی یشیوه  به  کودکان  پرستاری در  تریاژ اصول آموزش   بخشی اثر  بررسی   -8

  .1399  سال در  گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  در پرستاری ی  عرصه دانشجویان  بالینی  گیری   تصمیم و  دانش

 )استاد مشاور( .

  مطالعه   یک: قلبی نارسایی به  مبتال  بیماران برای منزل در  مراقبت  مدل  ارزشیابی  و  اجرا طراحی،  -9

 )استاد مشاور( ترکیبی. 

  اقدام مطالعه یک: تسکینی مراقبت ارائه  در  کودکان انکولوژی  بخش در شاغل پرستاران نقش  بهبود   -10

 )استاد مشاور( پژوهی.

 های پژوهشی و مقاالت: داوری طرح  -10

 طرح های پژوهشی: 

  جامع مراکز به  کننده مراجعه باروری سنین متاهل زنان  در آن با مرتبط عوامل و جنسی نفس عزت  میزان بررسی-1

 1400 سال در رشت شهر سالمت

 19کووید پاندمی در  گیالن پزشکی علوم   دانشگاه  مجازی آموزش  کیفیت ارتقاء راهکارهای ارائه -2

 پرستاران بالینی استدالل مقیاس  فارسی نسخه سنجی روان  های ویژگی -3
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  یک(: covid -19) کرونا بیماری شیوع زمان  در دور  راه از   آموزش درباره پرستاری دانشجویان تجارب تبیین -4

 کیفی مطالعه

 پدیدارشناسی مطالعه یک(: COVID-19)   کرونا بیماری به مبتالشدگان زیسته تجارب تبیین -5

  کووید شیوع حین  در گیالن استان  بیمارستان در شاغل پرستاران آوری  تاب میزان و روان سالمت ارتباط  بررسی -6

19 

  بهزیستی سازمان پوشش تحت داون سندرم به مبتال کودکان والدین در مرتبط عوامل و  اساسی  نیازهای بررسی -7

 1400 سال  در گیالن استان

  دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت با خالقیت  و( وارک کلب،) یادگیری  های  سبک رابطه  بررسی -8

 97-98 تحصیلی سال در گیالن پزشکی علوم   دانشگاه

  مدت  طول  و درد فیزیولوژیک و رفتاری   شاخصهای  بر فرموال  شیر و مادر شیر با بویایی تحریک تاثیر مقایسه -9

  گیالن پزشکی  علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی  مرکز در  بستری نارس نوزادان در گیری  رگ از   ناشی گریه

 1398 سال در

  آموزشی مرکز در بستری  نارس نوزادان دارای مادری های پیامد بر مادران پای بازتابی  ماساژ  تاثیر بررسی -10

 1398 سال در  گیالن پزشکی  علوم دانشگاه به  وابسته منتخب درمانی

  متوسطه دوم دوره  آموزان  دانش در  بهداشتی اعتقاد الگوی  اساس بر جسمانی فعالیت با مرتبط عوامل  بررسی -11

 1399-1400 تحصیلی سال در  رشت شهر

  خدمات  مراکز در کننده مراجعه کودکان مادران در  آن  با مرتبط عوامل  و جنسی تربیت های   سبک بررسی -12

 1399 سال در رشت شهر منتخب سالمت جامع

  شهر  هایدبیرستان متوسطه دوم  دوره  آموزاندانش  در آن  با مرتبط عوامل  و اجتماعی شایستگی وضعیت بررسی -13

 1399 سال در رشت

 پستان  سرطان یافتگان دربقاء مراقبت فرآیند تبیین -14

  مهدهای به کننده  مراجعه خردسال کودکان والدین دیدگاه از آن  با مرتبط وعوامل  جدایی اضطراب  بررسی -15

 1398 سال  در رشت شهر کودک
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  مانورهای  و خارجی  جسم  آسپیراسیون  از پیشگیری  اصول  مورد در افزاری  نرم شیوه به تاثیرآموزش بررسی -16

  مهدهای  به کننده مراجعه مادران گیری وتصمیم دانش بر مدرسه از قبل سنین کودکان در هوایی  راه بازکردن

 1398 سال  در رشت شهر کودک

  تزریق از ناشی فیزیولوژیک  های  شاخص  و درد بر هوگو  نقطه در یخ  با ماساژ و  فشاری طب تاثیر مقایسه -17

 بالینی  کارآزمایی لنفوبالستیک، حاد لوسمی به مبتال کودکان در درمانی شیمی داروی

  در بستری کودکان اضطراب میزان بر الکترونیک محتوای کمک به ورود بدو آشناسازی برنامه تاثیر بررسی -18

 1398 ل سا در گیالن پزشکی علوم  دانشگاه به وابسته کودکان منتخب درمانی آموزشی مرکز

  در بستری کودکان اضطراب میزان بر الکترونیک محتوای کمک به ورود بدو آشناسازی برنامه تاثیر بررسی -19

 1398 ل سا در گیالن پزشکی علوم  دانشگاه به وابسته کودکان منتخب درمانی آموزشی مرکز

 

 های تحقیقاتی مصوب: طرح  -11

  دانشجویان   در شایستگی بر  مبتنی  شیوه  به  پزشکی های  اورژانس آموزش  برنامه ارزشیابی و  اجرا  طراحی،-1

 گیالن  پزشکی علوم  دانشگاه الملل بین واحد   پزشکی دندان

  مدل  بر مبتنی  شناسی پدیدار مطالعه  یک : 19 کووئید  به مبتال  بیماران  از مراقبت  در  پرستاران تجارب  تبیین -2

 واتسون   مراقبت

  نوجوانان در   آن با مرتبط  عوامل  و  بالیا خطر کاهش های  برنامه با مرتبط  دانش  و  آمادگی میزان   بررسی-3

 1399 سال در  رشت شهر دبیرستانی

 نیومن  سیستمی مدل اساس  بر ویروس  کرونا از  یافته بهبود بیماران تجارب  تبیین -4

  در  کینگ  مدل  مفاهیم با آن  ارتباط  و  کینگ مدل اساس  بر سازمانی  قدرت از پرستاران  دیدگاه   بررسی-5

 1399 سال  گیالن، پزشکی  علوم دانشگاه

 ملیس  تئوری اساس  بر  پرستاری نقش  به  گذار  در  کار  تازه  پرستاران  تجارب  تبیین -6

 شناسی  پدیده مطالعه: مزمن B هپاتیت  بیماری به  درمبتالیان(  Stigma)دارشدن نشان  تجارب  بررسی-7

  دیابت دارای  افراد  در  " پرستار یافته ادغام مربیگری نظریه " بر مبتنی  مراقبت برنامه ارزشیابی و  اجرا توسعه،-8

 ترکیبی   مطالعه: دو  نوع
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  مدیریت بر  روتین مراقبت   با گذار  تئوری بر  مبتنی پرستاری  مراقبت برنامه  اثربخشی ایمقایسه   بررسی-9

  سال در  رشت  آلرژی و   آسم تخصصی  فوق   کلینیک  به   کنندهمراجعه   آسم دارای  کودکان   مادران خودکارآمدی 

1400 

 ارزشیابی مدل مراقبت در منزل برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی: یک مطالعه ترکیبی طراحی، اجرا و  -10

گیری مادران کودکان  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل گانیه بر آگاهی، عملکرد و قدرت تصمیم -11

سال   کننده به مهدهای کودک منتخب شهر رشت در خصوص مدیریت صدمات خانگی در خردسال مراجعه 

1396 

 

 
 

 

 

 های آموزشی گذرانده شده: دوره -12

 های آموزشی فرهنگی:دوره –الف 

)ع(  حسین امام قیام فلسفه و علل بررسی "موضوع   با  استادان  اندیشی  هم نشست -1  

راقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم  -2  

در مسیر کامیابی و آرامش درون  -3  

)اقتصادسیاسی ایران( 4انقالب اسالمی سطح اندیشه سیاسی ومبانی -4  

3دانش افزایی استادان باموضوع اصول تعلیم وتربیت اسالمی سطح -5  

 

 های آموزشی مدیریت:دوره -ب

 پزشکی  علوم  آموزش در  رهبری  مدت کوتاه  دوره -1

 اعتباربخشی  و بندی  رتبه سازی، المللی  بین های  شاخص  با آشنایی  مجازی کارگاه -2

 الملل بین حوزه در  بازاریابی اصول با آشنایی  مجازی کارگاه -3

 درمانی  و بهداشتی های  سازمان در زمان  مدیریت  -4
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 های آموزشی علمی تخصصی: دوره -ج

 (ترکیبی)الکترونیکی یادگیری فلوشیپ کشوری دوره  -1

 پزشکی  علوم  در عالی آموزش  سازی  المللی بین دوره  -2

 OSCEکارگاه آموزشی  -3

 ای درآموزش پزشکی  حرفه  تعارضات-4

 آموزشی  پژوهی  دانش-5

 پساکرونا  دردوران مجازی آموزش  های چالش-6

 بیمار  به آموزش   ریزی  وفرآیندبرنامه اصول-7

 پنهان  درسی برنامه کارگاه-8

 آموزش  پژوهی  دانش  آموزشی مقدمات کارگاه-9

 موبایل  اپ  طراحی -10

  کارگاه آینده پژوهی -11

 Science and Networking مجازی کارگاه  -12

  آشنایی با سیستم های آنالیتیک عملکرد پژوهشی مبتنی بر وب  کارگاه مجازی  -13

14- 

 های روش تحقیق:  کارگاه -د

 کارگاه روش تحقیق کمی-1

 کارگاه روش تحقیق پیشرفته -2

3- Clear and successful scientific writing 

 کارگاه ابزارسازی در علوم سالمت -4

 مقاله  نقد کارگاه -5

 نویسی مقاله کارگاه -6

 درپژوهش  اخالق کارگاه -7
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 DOPSطریقه به   وارزشیابی آزمون تحلیل-8

 مقاله  انتشار برای  مناسب مجله  انتخاب کارگاه -9

 بخوانیم  مند  نظام  مروری مقاله  چگونه-10

 کارگاه اقدام پژوهی-11

 کارگاه  مطالعات ترکیبی -12

 کارگاه مطالعات سیستماتیک ومتاآنالیز -13

 "کارگاه پژوهشی"تحلیل داده های کیفی در گراندد تئوری -14

 افتخارات و جوایز:  -13

 معرفی به عنوان نمونه:  -الف

 .  1376در سال  )مقطع کارشناسی( دانشجوی نمونه کشوری -1

 . 1387پژوهشگر نمونه دانشگاه سال -2

 . 1388مربی نمونه پرستاری دانشگاه-3

 .1387استادنمونه دانشگاه سال  -4

 .  کشور 1391صاحب فرآیند برتر آموزشی جشنواره شهید مطهری سال  -5

شهید بهشتی  وی ریاست دانشگاه علوم پزشکی وتقدیر از س دانشجوی رتبه اول  درمقطع دکتری    -6

 . 1393در سال  تهران

  غدد های بیماری بالینی تدریس  جهت  SAID مدل ارزشیابی و اجرا طراحی، آموزشی همکاری در فرآیند  -7

 جشنواره چهاردهمین یادگیری و یاددهی حیطه در ) کسب رتبه دوم Webside teaching شیوه به ریز درون

 (.  شیراز   مطهری شهید آموزشی

 


