
 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 نام و نام خانوادگي
 دانشكده پزشكيبهداشت و پزشكي اجتماعي  استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه

 دكتر سيده زهرا مصطفويان
 

 1/6/1931آخرين تاريخ به روز رساني:

 دوره های تکمیلی .3 تحصیالت .2 اطالعات شخصی .1

 طرح های تحقیقاتی .6  انتشارات)بر اساس سبک ونکوور( .5 پست های علمی دانشگاهی .4

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا .9 پایان نامه های دانشجویی .8  سخنرانی ها .7

 اختراعات،جوایز و امتیازات ویژه .12 اداری -مناصب علمی  .11 تجربیات .11

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .15 عالئق تحقیقاتی .14 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .13

   توصیه نامه علمی .16

 اطالعات شخصي .1

 سيده زهرانام:

 مصطفوياننام خانوادگي:

 11/3/1331*تاريخ تولد:

 ساری*محل تولد:

 (= يک دختر)تعداد فرزندانمتاهل *وضعيت تاهل: مجرد /

 10133153390*موبايل( –*منزل  –مطب  –بيمارستان : )تلفن 

 فكس:

  Dr.Mostafavian@ mshdiau.ac.irپست الكترونيكي:

 وب سايت:

 *صندوق پستي:
 در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر  روی سايت قرار نمي گيرد.محرمانه قلمداد شده و مطالب  *(اين

 تحصيالت .1

 تاريخ دريافت مدرک كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

 دکترای تخصصی
پزشکی 

 اجتماعی
 1388 ایران تهران علوم پزشکی ایران

 1376 ایران تهران علوم پزشکی ایران پزشکی دکترای عمومی

 
 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره های آموزشي گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

MPH 1386-1385 ایران تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران یک سال 

دانشجوی کارشناسی 

 ارشد آموزش پزشکی

 1397 ایران شیراز شیرازدانشگاه علوم پزشکی  در حال تحصیل
 ادامه دارد

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 1386 مشهد تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران روز 3 کارگاه روش تحقیق

 1387 مشهد تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران روز 1 کارگاه پزشکی قانونی

 1386 مشهد تهران م پزشکی ایراندانشگاه علو روز 3 کارگاه تغذیه با شیر مادر

مفاهیم پایه ارزیابی فناوری 

 سالمت

 14/1/91 ایران مشهد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز 1

 29/11/91 ایران مشهد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز ICD10 1کارگاه یک روزه 

 25/11/91 ایران مشهد گاه علوم پزشکی مشهدمعاونت درمان دانش روز ICD10 1کارگاه یک روزه 

کارگاه نشست علمی تخصصی 

 تفسیر سوره حجرات

 8/4/93 ایران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد روز 1

کارگاه تولید محتوی چند رسانه 

 ای

واحد آموزش الکترونیک دانشکاه علوم پزشکی  ساعت 4

 مشهد

 31/7/91 ایران مشهد

الب انقانديشه سياسي و مباني 

 اسالمي

ه )ضيافت انديشیدانشگاه آزاد اسالم  9منطقه   ساعت 16

 (استادان

رانيا مشهد  1393 

)ضیافت اندیشه یدانشگاه آزاد اسالم  9منطقه    اصول تعلیم وتربیت اسالمی

 استادان(

رانيا مشهد  1393 

برنامه ریزی و الگوهای تدوین 

 طرح درس

رانيا مشهد شهدواحد م یدانشگاه آزاد اسالم ساعت 24  1392 

 اثربخش یاددهیو  زشیانگ

 یبرنامه درس نیتدو آموزش

رانيا مشهد واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم ساعت 21  1393 

رانيا مشهد واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم 21 آموزش مدیران گروه  ها  2139  

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت 

 تحصیلی

رانيا مشهد احد مشهدو یدانشگاه آزاد اسالم 24  1392 

 1393 رانیا مشهد مشهد یدانشگاه علوم پزشک روز 4 زمیژورنال کالیکارگاه مد

1روز کارگاه فلسفه دین  1396 رانیا مشهد واحد مشهد یدانشگاه آزاد اسالم 

1روز  MCQکارگاه  یدانشگاه آزاد اسالم  غير  

 حضوری

 1395 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

ریحضو وزارت بهداشت دو روز  کارگاه آسکی   1398 

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد استاديار 1391

 

 

 

 

 
 

 انتشارات)بر اساس سبک ونكوور( .3

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

 

Peivandi MT, Mostafavian Z, Nemati M, Balme M. The effect of serum albumin and anemia in 

surgical site infection in open fractures of tibia.Iranian Journal of Orthopaedic surgery.vol 8.No 

4.2010:172-8 

1 

 سال در تهران شهر آندومتریوز به مبتال بیماران در زندگی کیفیت ارزیابینجومی مرضیه ، بیجاری بیتا، کاشانیان مریم ، مصطفویان زهرا.

 1390 آذر ، 90 شماره ، 18 دوره رازی پزشکی علوم مجله1388

2 

 گچ ای مقایسه پیوندی محمدتقی، کچویی امیررضا، صدری محوالتی اقبال،مصطفویان زهرا، ابراهیم زاده محمد حسن،رازی امین. بررسی

 یران، دورها مفاصل و استخوان جراحی بزرگساالن. مجله در رادیوس دیستال ثبات با شکستگی های درمان ساعد در بلند گچ و کوتاه

 138  -133های صفحه ، 1390 تابستان ، 3 شماره نهم،

 

3 

 در زندگی مصطفویان زهرا، گوهردهی فرزاد، شاکریان ساره، نجومی مرضیه، کیایی عباس، عالمی پور آرش، رضوانی محمد. کیفیت

 پزشکی علوم . مجله( PDQ-39پارکینسون) زندگی کیفیت اختصاصی سنجش ابزار از استفاده با ارزیابی :پارکینسون به مبتال بیماران

 1391فروردین  ، 94 شماره ، 19 دوره رازی

4 

Farajpor A, Mostafavian Z, Rah chamani MA. The professionalism and medical ethics education 

through cadaveric dissection.J Med Edu Dev.2018 ; 12(4): 248-59 
5 
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 

 

 

 

 

 

ii. )در مجالت انگليسي)يا ساير زبان ها 

 

Nojomi M, Mostafavian Z, Shahidi GA, Jenkinson C. Quality of life in patients with Parkinson's 

disease: translation and psychometric evaluation of the Iranian version of PDQ- 39. JRMS 2010; 

15(2): 63-69 

1 

Nojomi M, Mahjubi B, Mostafavian Z. Validation of Iranian Version of FI-QOL Scale in Patients 

with Fecal Incontinence. Applied Research Quality Life (2010) 5:233–240 

2 

Peivandi M, Ashraf H, Shahpari O, Mostafavian Z, Azami M, Balme M, Fatehi A, Bekhradianpour 

N. Ipsilateral Traumatic Fractures of the Proximal and Distal Parts of the Humerus (Floating Arm) 

With Fracture of Distal Clavicle: A Case Report. Iran Red Cres Med J. 2013; 15(6) 

3 

Homam M, Farajpour A, Khadem S, Mostafavian Z*. The Experiential Comparison of 

Levetiracetam Efficacy in Migraine Headache with Sodium Valproate. Caspian J Neurol Sci 

2016;2(5): 42-49. 

* corresponder  

4 

Farajpour A, Raisolsadat SMA, S. Moghadam s, Mostafavian Z*. Perception of educational 

environment among undergraduate students of health disciplines in an Iranian university. IJME. 

2017; 8:300-306. 

5 

Mostafavian Z, Farajpour A, Raisolsadat SMA. Prevalence of violence against nurses and some 

relevant factors: Frequency of violence against nurses. Medical Science, 2018, 22(91), 243-250. 

6 

Mostafavian Z, Farajpour A, Abbasish Z. Mothers' preferences toward Breaking Bad News about 

their children cancer'  

7 

Mostafavian Z, Abbasish Z .Evaluation of physicians' skills in breaking bad news to cancer patients. 8 

Mostafavian Z, Abbasish Z, Farajpour A, Hosseini G. The data on health locus of control and its 

relationship with quality of life in HIV-positive patients. Data in Brief. 2018; 18: 1967–1971. 

 

9 

Mostafavian Z, Ghareh S, Torabian F, Sarafraz yazdi M, Khazaei MR. Data on Insulin therapy 

refusal among type II diabetes mellitus patients in Mashhad, Iran. Data in Brief. 2018;  

 

10 

FARAJPOUR A , AMINI E, PISHBIN E , MOSTAFAVIAN Z , AKBARI FARMAD S. Using 

modified Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) to assess undergraduate medical students. 

J Adv Med Educ Prof. July 2018; Vol 6 No 3 

11 

Zahra Mostafavian , Arezou Farajpour , Shadan Nessari Ashkezari , Zahra Abbasi Shaye.Academic 

Burnout and Some Related Factors in Medical Students. Journal of Ecophysiology and Occupational 

Health.2018; Volume 18, Issue 1-2. 

 

12 

 13 

 

 

b. كتاب ها 

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234091830489X#!
http://www.informaticsjournals.com/index.php/JEOH/search/authors/view?firstName=Zahra&middleName=&lastName=Mostafavian&affiliation=Department%20of%20Community%20Medicine,%20Mashhad%20Branch,%20Islamic%20Azad%20University,%20Mashhad&country=IR
http://www.informaticsjournals.com/index.php/JEOH/search/authors/view?firstName=Arezou&middleName=&lastName=Farajpour&affiliation=School%20of%20Medical%20Education,%20Shahid%20Beheshti%20University%20of%20Medical%20Sciences,%20Tehran&country=IR
http://www.informaticsjournals.com/index.php/JEOH/search/authors/view?firstName=Shadan%20Nessari&middleName=&lastName=Ashkezari&affiliation=Department%20of%20Community%20Medicine,%20Mashhad%20Branch,%20Islamic%20Azad%20University,%20Mashhad&country=IR
http://www.informaticsjournals.com/index.php/JEOH/search/authors/view?firstName=Zahra%20Abbasi&middleName=&lastName=Shaye&affiliation=Clinical%20Research%20and%20Development%20Unit,%20Akbar%20Hospital,%20Mashhad%20University%20of%20Medical%20Sciences,%20Mashhad&country=IR
http://www.informaticsjournals.com/index.php/JEOH/issue/view/1877
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 طرح های تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجری طرح عنوان طرح
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

بررسی تاثیر استفاده از گرافت در شکستگی باز 

 تیبیا

دکتر محمد تقی 

 پیوندی

-زهرا مصطفویان

 امیر رضا کچویی

 1391 1391 ایران مشهد

حد خون و تعداد وا ISSبررسی ارتباط بین اندکس 

 دریافتی

دکتر سعیده 

 صباغ 

-زهرا مصطفویان

 حسن خداپرست

 1391 1389 ایران مشهد

بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده 

 به بخش اورژانس بر حسب شیف کاری

-زهرا مصطفویان معصومه صیدی

 غالمرضا بختیاری

 1391 1388 ایران مشهد

 

 

 پوستر و  سخنراني .5

i. كنفرانس های داخلي 

 
 نويسندگان محل تاريخ ارائهنوع  عنوان مقاله عنوان همايش

چهارمین سمینار 

سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش 

دانشگاه علوم  1391آذر  پوستر پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران رفتارهای مراقبتی 

پزشکی 

 گرگان -گلستان

حوا عبدالهی، زهرا مصطفویان، 

 جواد افضلی ، بهناز سمیعی 

دوازدهیمن همایش 

کشوری آموزش 

  پزشکی

اردیبهشت  سخنرانی پرستاری از دیدگاه بیمارانرعایت اخالق حرفه ای 
1391 

حوا عبدالهی، زهرا مصطفویان،  مشهد

محمد تقی پیوندی، جواد 

محمودی، بهناز سمیعی، جواد 

 افضلی

سومین سمینار 

سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش

مبتال به سرطان پستان غیر بررسی کیفیت زندگی زنان 

متاستاتیک یک سال پس از تشخیص و رابطه آن با نوع 

 عمل جراحی

دانشگاه علوم  1389آذر  پوستر

پزشکی 

 گرگان -گلستان

حوا عبدالهی،فاطمه همایی، زهرا 

مصطفویان، جواد افضلی ،افسانه 

 قانع

هفدهمین همایش 

کشوری آموزش 

انجام ازمون داپس در ارزیابی بررسی روایی، پایایی و قابلیت 

 کارورزان بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

اردیبهشت  سخنرانی
1395 

ارزو فرج پور، میترا امینی، الهام  تهران

پیش بین، الهه محمدی، زهرا 
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 مصطفویان پزشکی

هفدهمین همایش 

کشوری آموزش 

 پزشکی

بررسی مقایسه ای اضطراب کارآموزان پزشکی در ازمون 

پره اینترنی و ازمون صالحیت بالینی پره اینترنی در جامع 

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

اردیبهشت  پوستر
1395 

 پور، فرج آرزو تهران

 مام،ھ رانھم مصطفویان، راھز

محمد علی رییس السادات، سمانه 

 سروقد مقدم

هفدهمین همایش 

کشوری آموزش 

 پزشکی

کودکان مبتال بررسی نحوه ارائه خبر بد و تمایالت مادران 

 گوارانسبت به نحوه دریافت خبر نبه سرطان 

اردیبهشت  پوستر
1395 

رزو فرج پور، زهرا آ تهران

مصطفویان)نویسنده و  ارائه دهنده 

) 

 تاریخ ملی مایشھ

 تمدن در پزشکی

 ایران و اسالم

  ایران در پزشکی تشریح علم هتاریخچ

 

 معاونت 1395خرداد پوستر

 دانشجویی

نگیھفر  

 آزاد اهدانشگ

 دھمش اسالمی

 پور، فرج آرزو

 راھز موسوی، سنجر ناصر

 هھال مام،ھ رانھم مصطفویان،

 محمدی

 پزشکی کنگره اولین

 ایران اجتماعی

-V-RISK) 11خشونت خطر غربالگری ابزار هنجاریابی

 روانپزشکی بیمارستان یک به مراجعین در (10

انجمن علمی  1395بهمن  سخنرانی

پزشکی 

-اجتماعی ایران

 تهران

 زهرا مصطفویان

 پزشکی کنگره اولین

 ایران اجتماعی

 زندگی کیفیت با آن ارتباط و سالمت کنترل منبع بررسی

 HIV عفونت به مبتال افراد در

انجمن علمی  1395بهمن  پوستر

پزشکی 

-اجتماعی ایران

 تهران

،محمد رضا زهرا مصطفویان

 خجسته

 پزشکی کنگره اولین

 ایران اجتماعی

 به نسبت سرطان به مبتال کودکان مادران تمایل بررسی

 فرزندشان بیماری خبر دریافت

انجمن علمی  1395بهمن  پوستر

پزشکی 

-اجتماعی ایران

 تهران

 ،آرزو فرج پورزهرا مصطفویان

 پزشکی کنگره اولین

 ایران اجتماعی

 های بیمارستان در شاغل پرستاران علیه خشونت فراوانی

 در مشهد اسالمی آزاد دانشگاه به وابسته آموزشی

 1394 سال

انجمن علمی  1395بهمن  پوستر

پزشکی 

-اجتماعی ایران

 تهران

،محمد رضا زهرا مصطفویان

 خجسته

 کیفیت زندگی در بیماران مبتال به بی اختیاری مدفوع 

 

    

همین همایش هجد

کشوری آموزش 

 پزشکی

اردیبهشت  پوستر زشکی با سوگند جسدآغاز آموزش پروفشنالیسم در پ
1396 

محمد علی راه رزو فرج پور، آ تهران

 چمنی

 ،زهرا مصطفویان

 

همین همایش هجد

کشوری آموزش 

 پزشکی

بررسی فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل موثر بر آن در 

 1395دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مشهد در سال 

اردیبهشت  پوستر
1396 

 ر، رزو فرج پوآ تهران

 ،زهرا مصطفویان

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

همین همایش نوزد

کشوری آموزش 

 پزشکی

 بیماران به ناخوشایند خبر ارائه در پزشکان مهارت بررسی

 سرطان به مبتال

اردیبهشت  سخنرانی
1397 

رزو آ زهرا مصطفویان)نویسنده(، تهران

 زهرا عباسی شایهفرج پور،

همین همایش نوزد

کشوری آموزش 

 پزشکی

 در تحصیلی فرسودگی با آن اطارتب و آموزشی عدالت

 پزشکی دانشجویان

اردیبهشت  پوستر
1397 

رزو آ زهرا مصطفویان)نویسنده(، تهران

 عارفه فاضلیفرج پور،

همین همایش نوزد

کشوری آموزش 

 پزشکی

بررسی انگیزه انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان ترم اول 

 رشته های علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد

اردیبهشت  رپوست
1397 

 رزو فرج پور، آ  تهران

زهرا ناصر سنجر موسوی 

 مصطفویان

همین همایش نوزد

کشوری آموزش 

 پزشکی

بررسی سالمت معنوی دانشجویان پزشکی در بدو ورود به 

 دانشکده پزشکی 

اردیبهشت  پوستر
1397 

 رزو فرج پور، آ تهران

 ،زهرا مصطفویان

 محمد علی راه چمنی

 نهمین کنگره ملی

آموزش بهداشت و 

 ارتقای سالمت 

بررسی سواد سالمت در دانشجویان پزشکی دانشگاه ازاد 

  1396اسالمی مشهد در سال 

زهرا مصطفویان، مهدی  مشهد 1397ابان  پوستر 

اردکانی،اشکان مرادیان، ملیحه 

 عابدی،علی چراغی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 
 

 

ii. كنفرانس های بين المللي 

 
 نويسندگان محل تاريخ نوع ارائه قالهعنوان م عنوان همايش

هشتمین کنگره بین 

 المللی ام اس

اپیدمیولوژی مالتیپل اسکلروز در مناطق تحت پوشش 

 1391دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

دانشگاه علوم  1391 پوستر

 -پزشکی مشهد

 مشهد

 زهرا مصطفویان، طیبه توحیدی

 حسن خداپرست،

اولین کنگره بین 

 وساینسالمللی نور

Epidemiology of Multiple Sclerosis in 

Khorasan Razavi Province 
دانشگاه علوم  2117 پوستر

 -پزشکی مشهد

 مشهد

 مریم نبی پور، زهرامصطفویان

3rd 

international 

conference on 

Mental Health 

and Human 

Resilience 

 

Health locus of control and its 

relationship with quality of life in HIV-

infected patients 

oral June 21-

23, 2017 
London, UK Zahra Mostafavian , 

Masoumeh Sadat 
Dastgheib 

AMEE 2018  Evaluation of physicians' skills in 

breaking bad news to cancer patients 
Oral  25-29 

 August 

2018  

Basel, 

Switzerland 
Zahra Mostafavian( 

presenter)  

Zahra Abbasi Shaye  

AMEE 2018  Educational justice and its relation to 

academic burnout in medical students 
Oral  25-29 

 August 

2018  

Basel, 

Switzerland 
Zahra Abbasi Shaye ( 

presenter)  

Zahra Mostafavian 

 

 

 

 
 

 

 

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 
 

 

 دانشجويي پايان نامه های .9

 تاريخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

سوالی در بیماران با اختالالت  11هنجاریابی ابزار غربالگری خطر خشونت  عمومی پزشکی الهام مسعودی

 روانی

1393 

سعیده 

 غضنفری

بررسی فراوانی خشونت علیه کادر درمانی بیمارستان های وابسته به  عمومی پزشکی

 1392می مشهد در سال دانشگاه آزاد اسال

1393 

نبع کنترل سالمت و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتال به مبررسی  یعموم یپزشک منیره کریمی

 ایدز

1394 

لیال ترکمن 

 زاده

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی پس از درمان با  یعموم یپزشک

 سلول های بنیادی

1396 

 1396 بررسی مهارت پزشکان در ارائه خبر ناخوشایند به بیماران مبتال به سرطان یعموم یپزشک یفرزانه ضراب

بررسی فرسودگی تحصیلی  در دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی مشهد سال  یعموم یپزشک عارف سلیمانی
95 

1395 

به نحوه دریافت خبر بررسی تمایل مادران کودکان مبتال به سرطان نسبت  یعموم یپزشک زهرا ترکمنی

 بد

1396 

دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مقایسه سواد سالمت در زنان بار یعموم یپزشک نرگس رحمانی

 درمانی با زنان باردار مراجعه کننده به مطب های خصئوصی

1397 

 

 

 طرح های تحقيقاتي در دست اجرا: .0

 

 

 

 

 

 

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 

 تجربيات .11

a. آموزشي 

 محل تدریس عنوان درس
تعداد 

 احدو
 مدت تدریس

رشته 

 تحصیلی
 مقطع

 اصول خدمات بهداشتی
دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 علوم پایه پزشکی سال 7 2

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

 با بیماری ها

دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 علوم پایه پزشکی سال 7 2

امور جمعیتی و بهداشت 

 خانواده

دانشگاه آزاد اسالمی  -پزشکی دانشکده

 مشهد
 علوم پایه پزشکی سال 7 2

 آمار و روش تحقیق پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 کارآموزی پزشکی سال 7 2

اپیدمیولوژی بیماری های 

 شایع در ایران

دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 کارآموزی پزشکی سال 5 2

هداشت و پزشکی کارآموزی ب

 اجتماعی

دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 کارآموزی پزشکی سال7 3

کارورزی بهداشت و پزشکی 

 اجتماعی

دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده پزشکی

 مشهد
 کارورزی پزشکی سال 7 4

b. كلينيكي و عملي 

 1397حضور در کلینیک سالمت بیمارستان آریا از سال 

 

c. ساير 

 

 

 

 

 

 

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 

 اداری -پست علمي  .11

 عنوان پست
تاريخ 

 شروع

تارخ 

 خاتمه
 محل خدمت

روستای –شهرستان ساری -استان مازندران 1378 1376 مسوول مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 شرفدارکال

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391 1388 ماهه 59تا  1مسوول کمیته مرگ کودکان 

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391 1388 دبیر کمیته پژوهشی

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391 1388 مسوول سایت معاونت درمان

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک 1391 1388 عضو شورای پژوهشی دانشگاه 

دانشکده  EDC مرکز -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تاکنون 1392 مدیر گروه بخش بهداشت و پزشکی اجتماعی

 پزشکی

 یدانشکده پزشک-مشهد یدانشگاه آزاد اسالم 31/1/95 1392 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده  EDCمرکز  -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  1392 سرپرست کمیته پزشکی پاسخگو

 پزشکی

 یدانشکده پزشک-مشهد یدانشگاه آزاد اسالم تاکنون 1391 عضو کمیته پایان نامه

 یدانشکده پزشک-مشهد یدانشگاه آزاد اسالم تاکنون 1394 عضو کمیته ارتقاء هیئت علمی

دانشکده  EDCمرکز  -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تاکنون 1398 سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزشی

 پزشکی

 

 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .11

 مكان زمان عنوان نوع

    

    

 

 نجمن ها و مجامع علمي رسميعضويت در ا .13

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان

 تاکنون 1388 انجمن پزشکی اجتماعی ایران

 

 



 آزاد اسالمی مشهد دانشگاه

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
 11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

  عالئق تحقيقاتي .14

 
 مهارت های ارتباطی

 هنجاریابی پرسشنامه ها

 و پژوهش در آموزش آموزش پزشکی

 پزشکی پیشگیری         

         
 

 

 فعاليت های اجتماعي و فرهنگي .13

 
 

 
 

 امه علميتوصيه ن .16

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف

رتبه 

 دانشگاهی

رشته 

 تحصیلی
 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل کار

آدرس پست 

الکترونیکی و 

 سایت شخصی

1       

2       
 

 های بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرک تاريخ دريافت مدرک نوع مدرک

MHLE 1391 49 تهران 

 
 

 


