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 داخلی جراحی آموزشیگروه  دانشیار

 موزشي آهاي مدارك و دوره 

 1393 ران،يا  ی دانشگاه علوم پزشک يیو ماما  يدانشکده پرستار ،يپرستار يدکتر ▪

 1383، ايران ی دانشگاه علوم پزشک و مامايی  ي، دانشکده پرستارداخلی جراحیارشد  یکارشناس ▪

 1380، گیالن یدانشگاه علوم پزشک يیو ماما يدانشکده پرستار ،يپرستار یکارشناس ▪

  دوره هاي آموزشي

 ساعت.  4ويژه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم  "پاورپوينت حرفه اي"کارگاه  ▪ /د 24799 17/6/1399

 /د 22003 3/6/1399
  هیات اعضاي  ويژه " "Adobe Connectنحوه برگزاري وبینار آموزشی با نرم افزار "کارگاه  ▪

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات   مرکز توسط ساعت.  2 قم   پزشکی علوم  دانشگاه علمی

 ساعت  3  "کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سالمت"کارگاه  ▪ 42/د/535 29/4/1399

 /د 22387 15/6/1399
توسط  ساعت  4ويژه اعضاي هیات علمی دانشگاه  "Camtasiaآشنايی با نرم افزار "کارگاه  ▪

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 /د 22397 5/6/1399
ساعت. توسط مرکز مطالعات و توسعه  2 "اصول تولید محتوي الکترونیکی استاندارد "کارگاه  ▪

 آموزش علوم پزشکی 

 کارگاه پروپوزال نويسی از سري کارگاه هاي آشنايی با ساختار پژوهش   ▪ /د 37889 9/10/1398

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 /د 24899 5/6/1399
ويژه اعضاي هیات   "د آموزشیآشنايی با دانش پژوهی آموزشی و نحوه طراحی فراين "کارگاه  ▪

 پزشکی  علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت توسط 2علمی دانشگاه 

 /د34726 9/9/1399
 توسعه و  مطالعات مرکز ساعت توسط 2 "روش هاي تدريس در آموزش مجازي "کارگاه  ▪

 پزشکی علوم آموزش

   "شیوه نامه اجرايی دوره هاي توانمندسازي آموزشی اعضاي هیات علمی"کارگاه  ▪ /د 17071 12/5/1398

 /د17062 12/5/1398
  هیات اعضاي آموزشی  توانمندسازي هاي دوره اجرايی نامه شیوه""گواهی مديريت کارگاه  ▪

 "علمی

 42/د/1919 8/11/1399
ساختار پژوهش توسط دانشگاه علوم  از سري کارگاه هاي آشنايی با  "نقد مقاالت کمی "کارگاه  ▪

 ساعت  6پزشکی قم به مدت 

 /د 38918 15/11/1399
ويژه اعضاي هیات   "دانشجو در آموزش مجازي)آموزش آنالين و آفالين-تعامل استاد"کارگاه  ▪

 ساعت  2علمی دانشگاه به مدت 

 /د 39485 19/11/1399
  مدت به دانشگاه  علمی  هیات اعضاي  ويژه "تعهد، اخالق حرفه اي و مسئولیت پذيري "کارگاه  ▪

 ساعت  2

 ساعت  4 "مروري بر تخلفات پژوهشی  "کارگاه  ▪ 99/د/4519/325 25/11/1399

 دو ساعت  "روش تدريس مقدماتی"کارگاه  ▪ /د41565 2/12/1399

 دو ساعت   "روش تحقیق مقدماتی  "کارگاه  ▪ /د 43249 14/11/1399

 (  OSCEصالحیت حرفه اي)آزمون  "کارگاه  ▪ /د 43345 15/11/1399

   "تازه هاي اخالق در نشر"کارگاه  ▪ 19/ 2381/25 21/10/1399

 /د 1318 26/12/1399
ويژه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم توسط مرکز    "(1ارزشیابی برنامه)"کارگاه  ▪

 ساعت  2مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 ساعت 4توسط دانشگاه علوم پزشکی بم  articulate story lineکارگاه آموزش نرم افزار  ▪ 1400/پ/م/498 25/1/1400

 6/8/1399ساعت در تاريخ  2کارگاه اصول و فنون مذاکره دانشگاه علوم پزشکی قم  ▪ 42/د/2653 25/12/1399

 /د1361 17/1/1400
شکی قم توسط ويژه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پز  "(1لیدرشیب آموزشی )"کارگاه  ▪

 26/12/1399ساعت در تاريخ  2مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 /د 1401 17/1/1400
  مرکز توسط قم  پزشکی علوم دانشگاه علمی  هیات اعضاي ويژه  "روش تدريس مقدماتی"کارگاه  ▪

 ساعت   2به مدت  1399/ 9/12پزشکی در تاريخ  آموزش توسعه و  مطالعات

 /د1469 17/1/1400
  قم  پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات  اعضاي ويژه  "اصول و روش هاي آموزش بالینی"کارگاه  ▪

 ساعت 2به مدت   19/11/1399پزشکی در تاريخ  آموزش توسعه و  مطالعات مرکز توسط

 /د 1518 17/1/1400
  مرکز توسط قم  پزشکی علوم دانشگاه علمی  هیات اعضاي ويژه  "ارزشیابی هیات علمی"کارگاه  ▪

 ساعت  3به مدت  13/12/1399پزشکی در تاريخ  آموزش توسعه و  عاتمطال

 /د 4732 29/12/1399
  مرکز توسط قم  پزشکی علوم دانشگاه علمی  هیات اعضاي ويژه "دانش پژوهی آموزشی" کارگاه  ▪

 ساعت   2 مدت به 6/12/1399 تاريخ در پزشکی آموزش توسعه و  مطالعات

 1400/پ/م/500 29/1/1400
 آموزش توسعه و مطالعات مرکز بم توسط پزشکی علوم  دانشگاه  "اخالق حرفه اي" کارگاه  ▪

 ساعت  2 مدت به  25/12/1399 تاريخ  در پزشکی

16/12/1399 2575/60/99 
توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم   "وبینار اخالق در انجام کار آزمايی بالینی  " ▪

 ساعت  2به مدت  26/11/1399پزشکی خراسان شمالی در تاريخ  

 ساعت  2 20/10/1399دي ماه   20وبینار آنالين آشنايی با سامانه هاي نوپا  ▪  

توسط مرکز  30/1/1400ويژه اعضاي هیات علمی دانشگاه در تاريخ   "آموزش پاسخگو"کارگاه  ▪ /د 5192 19/2/1400
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 ساعت 2مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به مدت 

 "آشنايی با قوانین و مقررات انضباطی دانشجويان"کارگاه  ▪ /د11659 10/3/1400

14/4/1400 17632 
مديريت تغییر و اصول  -رهبري آموزشی"کارگاه توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه  ▪

 "مذاکره

 ( Role Modelاستاد)الگومحوری "کارگاه توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه  ▪ /د 15594 24/3/1400

  

ويژه   "مهارت هاي ارتباطی استاد و دانشجو"کارگاه توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه  ▪

 اساتید مشاور دانشگاه 

 کشور یفرهنگستان علوم پزشک يسالمت معنو ی مل  شيهما نیشرکت در سوم ▪

 کشور  یفرهنگستان علوم پزشک يسالمت معنو  ی مل ش يهما نیدر چهارم شرکت ▪

 ( 1) یاسالم  تیو ترب میبا موضوع تعل دی اسات يیدر دوره دانش افزا شرکت ▪

 ( 2) ی اسالم تیو ترب میبا موضوع تعل يیدر دوره دانش افزا شرکت ▪

 ی با عنوان اقتصاد مقاومت یجی بس دیاسات یشيدر هم اند شرکت ▪

 در قران  هیبا موضوع عدالت، انصاف و تزک یاخالق پزشک يواکاو يدر سلسله نشست ها شرکت ▪

  ،ياخالق حرفه ا تيعدم رعا یشناس بیآس ،يبر اخالق حرفه ا يمقدمه ا "یاموزش کارگاه  ▪

   "ماریدر برخورد با ب ياخالق حرفه ا قيمصاد

 زمان  تيريبا موضوع مد یدر نشست فرهنگ شرکت ▪

 "يمراقبت معنو ي اصول و روش ها"روزه کيدر کارگاه  شرکت ▪

  "يو شاگرد پرور سي انتقال تجارب تدر "با موضوع دیاسات  یشيدر نشست هم اند  شرکت ▪

 "یشناخت سبک زندگ نيد يالگو يو مولفه ها یستیچ "روزه کيدر کارگاه  شرکت ▪

 (1)سطح  يبا موضوع اخالق حرفه ا دیاسات يیدر کارگاه دانش افزا شرکت ▪

 ميقران کر يرشته ا انیمطالعات م  یالمل نیب ش يهماشرکت در  ▪

 در دانشگاه  تيانس با نماز و معنو يراهکارها یشيدر نشست هم اند  شرکت ▪

 "يفنومنولوژ قیروش تحق "در کارگاه سيتدر ▪

 یسیانگل  یسيدر کارگاه مقاله نو شرکت ▪

 یلیتحص شرفتیپ   یابیدر کارگاه ارزش شرکت ▪

    "تمرکز  شيافزا يراهکارها" یدر کارگاه آموزش شرکت ▪

 "یمقدمات سيروش ها و فنون تدر"در کارگاه  شرکت ▪

 (نيسالمت و د  يدر پژوهش ها يدر )کارگاه ابزار ساز شرکت ▪

 Scientific Writing (1)در کارگاه دو روزه  شرکت ▪

 "یعشق و سالمت   "در کارگاه شرکت ▪

 "مقاالت ينقد و داور  "در کارگاه شرکت ▪

 "تا رفتار شهياز اند  یاخالق پزشک "در کارگاه شرکت ▪

 "ENDnote "در کارگاه شرکت ▪

 سئواالت   لیو تحل هيآزمونها و تجز یبا نحوه طراح يی در کارگاه آشنا شرکت ▪

 "محتوا لیتحل کرد يبا رو یفیک  قیروش تحق "در کارگاه شرکت ▪

 "یعلم  أتیه  ياعضا يو ارتقا عیترف نیبا قوان يیآشنا "در کارگاه شرکت ▪

 )  TBLسي) روش تدرمیبر ت یمبتن يریادگي"در کارگاه  شرکت ▪

 یفیبا مطالعات ک يی در کارگاه آشنا شرکت ▪
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 طرح درس يدر کارگاه داور شرکت ▪

 spssبا نرم افزار  يی در کارگاه اشنا شرکت ▪
 

  زبان 

 ، فارسی، انگلیسی)زبان مادري( ترکی

  مندي هاي حرفه ايعالقه 

 مراقبت هاي ويژه پرستاري  ▪

 آموزش بیمار   ▪

 هاي کیفی پژوهش ▪

  ي کنونيهاي حرفه اعضويت 

▪  

   رانيعلوم سالمت ا  یشناس ده يپد  یموسس انجمن علم تیهئ عضو ▪

 سازمان نظام پرستاريعضو  ▪

 انجمن پرستاري قلب ايران  ▪

 عضو هیات تحريريه مجله علوم پزشکی قم  ▪

  Health spirituality and Medical Ethicsمجله  هيريتحر  اتیعضو ه ▪

  کنوني انتصابات آكادميك

 يی و ماما يدانشکده پرستار سیرئ •

 دانشگاه قم  يیدانشجو  قاتیتحق  تهیکم سرپرست •

 يی و ماما يو ارتقاء دانشکده پرستار عیمنتخب ترف تهیکم سیرئ •

 انسان جامعه و سالمت شي هما یعلوم پزشک تهیکم ریو دب ی علم نده ينما •

برنامه آموزش مداوم   یعلم ریدب •

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 )   CCU , ICU open Heart) 1380پرستار بالین بخش هاي مراقبت ويژه از سال  ▪

 مربی بالینی دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه شاهد تهران  ▪

 1384علمی دانشگاه از سال  عضو هیات  ▪

 تدريس دروس داخلی جراحی و دروس کارشناسی ارشد پرستاري اورژانس  ▪

 تدريس دوره هاي بازآموزي دروس ويژه ▪

  شايستگي هاي آموزشي

 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه
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مرکز قلبب  بهخون مراجعه کننده  يمبتال به پرفشار مارانیدر ب یبهداشت يو ارتباط آن با باورها  يیدارو  مياز رژ  يرویپ   زانیم  یچگونگ  یبررس -1

 )مقطع کارشناسی ارشد(:  1383تهران 

 )مقطع دکتراي تخصصی( 1393کیهرمنوت  یشناس ده يمطالعه پد  کي: يعروق کرونر  وند یبا پ  یجربه زندگ -2

منتقل شده در استان قم در   يیتروما مارانیبر اساس استانداردها در ب ینیو زم يیاورژانس هوا یزمان  يهاشاخص ياسهيمقا یبررس -3

 استاد راهنما(اکبر اقبالی)، 1395سال

استاد  )، آرزو خاکسارقم  یبهشت دیشه مارستانیدر بخش اورژانس ب ماریب  یمنيفرهنگ ا تيبر رعا SBARارتباط به روش  ریتاث نییتع -4

 راهنما(

چمران   د یشه مارستانیپرستاران در پاسخ به بحران در ب ايحرفه تیبر میزان ارتقاء صالح ا يمقابله با حوادث و بال یتاثیر برنامه آموزش یبررس -5

 استاد راهنما()، مريم لطیف1396ساوه در سال 

، الهام  1390-1397  هايسال نیقم ب یبهشت دیشه مارستانیدر ب يعروق کرونر وندیپس از پ  مارانیمجدد ب يعوامل مرتبط با بستر یبررس -6

 )استاد راهنما( علی مددي

، جعفر 1396-1398قم،   یبهشت دیشه ی درمان یبه مرکز آموزش وکاردیبا انفارکتوس حاد م مارانیب يدر مراجعه ریتاخ هاي امد یپ  یبررس -7

 )استاد راهنما(شهبازپور

، 1399  قم در سال    یوابسته به دانشگاه علوم پزشک ي ها مارستانیدر اورژانس ب یشخص تيبا رضا مارستانیترک ب يامدهایعلل و پ  یبررس -8

 سجاد احمدي)استاد راهنما(

تروما در شهر  يها مارستانیبه بخش اورژانس ب نیکاهش آن در مراجع ي و راهکارها کلتیمرتبط با  تصادفات موتور س يعوامل فرد یبررس -9

 )استاد مشاور(، مريم اسفندياري  قم

)استاد  ، مهدي بخشیقم  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انيدانشجو در یروانشناخت  یستيرابطه بین کیفیت خواب با بهز ي سهيو مقا بررسی -10

 راهنما(

 )استاد راهنما(، خديجه رحمتی نژاد: يک مطالعه کیفیروحانیونتبیین حقوق بیمار از ديدگاه  -11

 شهر قم، زهرا رمضان زاده )استاد مشاور( يها مارستانیحادثه ب  ی فرمانده  ستمیس یآمادگ یابيارز -12

 ارات شانت
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 مقاالت فارسی

مجله دانشکده پرستاري    "زندگی با دفیبريالتور قابل کاشت: يک مطالعه پديده شناسی"    يریدهقان ن  دیرضا نگارنده، ناه  ،یمحمد عباس  -1

  1393،   3، شماره  20و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران )حیات(  دوره 

  "مارانیاز ب  يو مراقبت معنو  تينگرش پزشکان به معنو  "  زادي، احمد پر  ی محمد عباس  ،ی دهقان  ایطهران، فرب  ياحمر  ي هد  ،يیاحمد کچو  -2

 1395ماه  ریو ت138مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و ششم، شماره 

محمد  -3 مسلم  ، یقم  نیمه  ،يداود  عباس  ،یزهرا  راهبردها"  یمحمد  تحص  یلیتحص  يسازگار  یفراشناخت  يارتباط  عملکرد  در    یلیو 

 1395سال  16 ;1395. یآموزش در علوم پزشک یراني. مجله ا"قم یدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو

در   يباردار  ستهيتجربه ز  ، یبازگشت دوباره به زندگ  "  یمحمد عباس  ،یدالهي   ن يمقدم، پرو  يزهرا بهبود  کبخت،ین  رضایعل  ا،ین  ی زهره خلج  -4
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 95مرداد   5، شماره 21دوره   اسوج،ي یدانشگاه علوم پزشک ی پژوهش یارمغان دانش، مجله علم "یدارشناسي مطالعه پد  کيمثبت:   HIVزنان 

پردنجان   ،یگیب  دیجمش  وسفي  ، یعتيشر  یعبدالعل   -5 براز  حس  ،یشهرام  عباس  یقیحق  نیمحمد  محمد   ي تمنديرضا  زانیم  یبررس"ی زاده، 

و    يپرستار  ینیمجله بال"1394ز سالشهر اهوا  یآموزش  يها  مارستانیطرح تحول سالمت در ب  ياز اجرا   ماریو همراهان ب  مارانیپرستاران، ب

 1396، بهار 1، شماره 6دوره  /يیماما

شمش  -6 مظفر  درزاده،یح  يمهد   ، يمحمد  یمحمدعل   ،يمحمد  نينورالد  ،يریمحمود  عباس   یميکر  نهی سک  ،يناصر  محمد  تجربه   "  یپور، 

 1395قم، دوره دهم، شماره سوم،   یپزشکمجله دانشگاه علوم "یشناس  دهي مطالعه پد کي:  نایمراقبت از خود افراد ناب ستهيز

 ه ي نشر   "شهرستان شاهرود  ینیدر پرستاران بال  ی شغل  ی با فرسودگ  یارتباط تنش اخالق  "  ی محمد عباس  ، یمیابراه  نیحس  ، ی صادق  يمهد  -7

    1395 ری، خرداد و ت2شماره  ازدهم،ي دوره  يپژوهش پرستار

عوامل مرتبط با حوادث    ی بررس  "  افرديآر  وبيا  ، یجعفر کاووس  ، یلیاسماع   يمهد  دیس  ، یاکبر اعظم  یعل   ، ی صادق  ي مهد  ، یمحمد عباس  -8

پ   یمنيا  يارتقا  مجله "فوت در شهرستان شاهرود  ايمنجر به جرح  يجادها یکیتراف مصدوم  يریشگیو  دوره    تیاز  شماره  4ها.   .2  .

 .  1395تابستان 

  ر یخرداد و ت  ،ي آموزش پرستار  هينشر"نیدر خصوص عناصر مؤثر بر آموزش بال  يپرستار   انيدانشجو  دگاهيد  "  یرضا نوروززاده، محمد عباس  یبهمن آقائ  -9

 1396،  2، شماره1، دوره    1396

نگارنده، رضا مسعود  ،یمحمد عباس  -10 افراد دارا   سته يتجارب ز  نییتب  "  ی عیرب  یلیل  ،يرضا    دهي(: مطالعه پدICDقابل کاشت)  التوريبریدف  يهمسران 

 1396،   3،  6در علوم سالمت،    یفیک   قاتیمجله تحق"کیهرمنوت  یشناس

 ت یفیو ک  یتیشخص  يها  یژگيو  نیب  ی همبستگ  "  یمیحک  نیمحمدحس  ،یمحمد عباس  ،یحقان  دی، حم  ی ، مرجان مردان  يیدالشهدایمهناز س -11

 1396ازدهميقم، دوره دهم، شماره    یمجله دانشگاه علوم پزشک  "قم  یدانشگاه علوم پزشک  يپرستار   انيدر دانشجو  یزندگ

مجله  "ک یهرمنوت  یشناس  دهيمطالعه پد  کي:  يعروق کرونر   وندیپ  يبرا  مارانیانتظار ب  سته يتجربه ز  "  ينرگس اسکندر  ،ینیگائ  نای، م  یمحمد عباس-12

 1396م، سالشماره چهار  ازدهم،يقم، دوره    یدانشگاه علوم پزشک

تأثیر آموزش کارگاهی بر خودکارآمدي پرستاران همراه با    "  یميمعصومه کر  ،یرضا قاسم  ،یپور، محمد عباس  ی، غالمرضا خادم  ير یبردس  خیحجت ش-13

 127-133دوره اول، شماره دوم ص    ،يراز  يی و ماما  يمجله دانشکده پرستار   يیو ماما  يسالمت در پرستار  يگام ها"پیگیري در زمینه آموزش به بیمار  

 1394سال  

عباسي،  انصار   نیحس-14 نوروززاده  ی،  محمد  ب  یزندگ  تیفیک  "رضا  با سالمت پرستاران  علوم پزشک  يها  مارستانیمرتبط  فصلنامه  " زاهدان  یدانشگاه 

   1394  سال،  3بیمارستان، سال چهاردهم، شماره  

مجله  ". یپارس جنوب  يدر پرسنل مجتمع گاز  یمنيفرهنگ ا  یابيارز  "  یمحمد عباس،  ی مسعود رضائ  ،یمنش  ني، حسام الدینجار کالئ  یرحمت  فاطمه  -15

 1396  سال    64   -73( :6)  14سالمت کار ايران.  ی  علمی پژوهش

بر    یروحان  یمراقبت مذهب  "روح اله فرهادلو، احسان موحد،محمد پرورش مسعود    ان،يواحد  یمصطف  ،یمی، طاهره رح  یمحمد عباس  ،یثاراله شجاع  -16

 1397سال      45   -55( :3)  4و سالمت.    نيپژوهش در د  يمجله  "یمارستانیو اضطراب ب  یآن بر افسردگ  ریو تاث  مارانیب  نیبال

( 5)  12قم.    یدانشگاه علوم پزشک  يمجله  "یشناس  دهي: مطالعه پديیازدواج دانشجو  سته يتجربه ز   "  یخاک  مانهي، ا  ی محمد عباس  ا،ین  ی زهره خلج  -17

 1397سال     79   -89:

در بخش    يبستر   مارانیثبات: تجارب خانواده ب  یابيباز  "  یمحمد عباس  ،یفاطم  د یس  مهینع  ،يمحمد   نينورالد  ،یفراهان  یاشقل  ،منصورهینیگائ  نایم  -18
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 1397  103   -118( :1)  7در علوم سالمت.    یفیک  قاتیتحق  يمجله  "ژهي مراقبت و

م  یعباس   -19 س  يموسو  رج،يا  يیرزایمحمد،  تأث  رضا،یعل  يشعور  د،یمج  دیموحد  رضا.  ش  ری نوروززاده  به  بر    یسخنران  وهیآموزش  جزوه  و 

.  1386کامکار قم در سال    مارستانیکننده به بمراجعه  زیاليتحت درمان با همود  مارانیدر ب  یسرم  يهااز شاخص  یوزن بدن و برخ  راتییتغ

 . 51-45( :3) 1 ;1386قم.   یزشکمجله دانشگاه علوم پ 

. مجله دانشگاه علوم  هیکل  شرفتهیمزمن پ  يیمبتال به نارسا   ماریدر ب  زیآمت یموفق  ی مورد حاملگ  کي  ی. معرفدیمحمد، مهران ناه  یعباس  ن،یحس  یثقف-20

 67-63( :1)  2  ;1387قم.    یپزشک

.  ابتيمبتال به د  ماریتراشه در ب  کوزيمورد نادر موکورما  کي. گزارش  دیمهران ناه  ،ي مهد  ينوروز   جه،يندوشن خد  پوریمحمد، عل   یپرهام محمود، عباس-21

 60-57( :3)  3  ;1388قم.    یله دانشگاه علوم پزشکمج

گاز خردل شهرستان سردشت. مجله   يويمبتال به عوارض ر يیایمیجانبازان ش یزندگ  تیفی. کرضایعل يیاسکو يد یام ، یدرعلیح یمحمد، جمال یعباس-22

 39-34( :4)   5  ;1390قم.    یدانشگاه علوم پزشک

  ماران یب  ی راحت  زانیبر شدت کمردرد و م  تی وضع  ر ییمختلف تغ  يهاوه یاثر ش  سهيمحمد. مقا  یعباس  نه،یتهم  2یمحمدرضا، دادخواه تهران  خواهگانهي-23

 45-39( :1)  6  ;1391قم.    ی. مجله دانشگاه علوم پزشکشدهیتصادف  ینیبال  يیعروق کرونر: کارآزما  یوگرافيپس از آنژ

گاز خردل شهرستان سردشت. مجله   يويمبتال به عوارض ر يیایمیجانبازان ش یزندگ  تیفی. کرضایعل يیاسکو يد یام ، یدرعلیح یمحمد، جمال یعباس-24

 39-34( :4)   5  ;1390قم.    یدانشگاه علوم پزشک

پس    مارانیب  یراحت  زانیبر شدت کمردرد و م  تیوضع  رییمختلف تغ يهاوه یاثر ش  سهيمحمد. مقا  یعباس  نه،یتهم  یمحمدرضا، دادخواه تهران خواهگانهي-25

 قم.  ی. مجله دانشگاه علوم پزشکشدهیتصادف  ینیبال  يیعروق کرونر: کارآزما  یوگرافياز آنژ

و عوامل    نيمجدد متعاقب سزار  يبستر  وعیابوالفضل. ش  یگیربابه، محمد ب  یمحمد، احمدل  یعباس  ما،یافراشته س  مه،یفه  ياباد   یعل  با،يمقدم فر  یاسالم-26

 62-55( :6)  12  ;1397قم.    ی. مجله دانشگاه علوم پزشک1396شهر قم، سال    يهامارستان یب  کردهمان يمرتبط با آن در زنان زا

. مجله دانشگاه علوم  1396قم، سال    یدانشگاه علوم پزشک  انيدانشجو  یسطح و عوامل مرتبط با شادمان  یمحمد. بررس  یعباس  ثم،یم  يریام  ینیحس-27

 65-58( :9)  12  ;1397قم.    یپزشک

. 1397قم در سال    یدانشگاه علوم پزشک  يگروه پرستار  یدرون  یابي. ارزمهیحک  یدهقان   ه،یسم  انیمعصومه، مومن  ياکبر  ده،یسع  يدر یمحمد، ح  یعباس-28

 58-65: (S1)  13  ;1398قم.    یمجله دانشگاه علوم پزشک

. یفیمطالعه ک  کيطرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت شهر قم:    یتيريمد  يهاچالش   نییمحمد. تب  یعباس  ه،یمرض  یسینرگس، رئ  ياسکندر-29

 89-78( :2)  13  ;1398قم.    یمجله دانشگاه علوم پزشک

ح-30 الهام،  واحد  یعباس  ده، یسع  يدر یگلفشان  آباد  یدهقان  ، یمصطف  انيمحمد،  بررس  يعبد   مه،یحک  يخرم  همکاران..  و    زيتجو  تیوضع  یبهاره، 

 21-12( :5)  14  ;1399قم.    ی. مجله دانشگاه علوم پزشک1397استان قم، سال    يمارستانها یدر ب  کهایوتیبیآنت

ان.  زنج  یدانشگاه علو م پزشک  یآموزش  يها  مارستانیبخش اورژانس ب  يعملکرد   ي. شاخص ها ر یام  یمحمد، جالل  یمحمد رضا، عباس   يمحمد  نيد-31

 91-84( :2)  15  ;1400قم.    یمجله دانشگاه علوم پزشک

پاشا  یاقبال  -32 مومن  يیاکبر،  فاطمه،  بررس  یعباس  ه،یسم  انی ثابت  زم  يیهوااورژانس    یزمان   يهاشاخص   ياسهيمقا  یمحمد.  استاندارد   ینیو    ي هابا 

 19-23( :3) 14  ;1398.  ي. پژوهش پرستار 1395قم در سال    از تصادف در استان   یناش   يیدر مصدومان تروما  یالمللنیب

  یمنيفرهنگ ا  تيرعا  زانی بر م  SBAR  یآموزش مدل ارتباط  ریتاث".  نبيز  یميمحمد، کر  یعباس  ه،یسم  انیثابت فاطمه، مومن  يیخاکسار آرزو، پاشا  -33
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 49-58( :1)  15  ;1399.  ي. پژوهش پرستار "1396قم در سال    یبهشت  دیشه  مارستانیتوسط پرستاران بخش اورژانس ب  مارانیب

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 کتاب جامع تروما، مراقبت پیش بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما  -1

 ی قلب ژهي و يدر بخش مراقبت ها يپرستار -2

 ه یکل وندیو پ  زیاليدر د يپرستار  يها مراقبت -3

 دستگاه گوارش  یدر آندوسکوپ  يپرستار -4

 پرستاران  يبرا  وي یس یبخش س يداروها يکاربرد يراهنما -5

 ي در پرستار جيرا اختصارات -6

 ي در پرستار يو کاربرد جيرا اصطالحات -7

 كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها 

 30/7/93 تهران   -دانشگاه شاهد اخالق و فرهنگ در علوم سالمت   يسراسر  شيهما •

 1394دي ماه    15-17دانشگاه علوم پزشکی ايران      ران يا  يآموزش پرستار  يواکاو   کنگره •

   1395مازندران       یدانشگاه علوم پزشک        یمارستانیب  ياورژانس ها   شيهما •

   1395اه قم            دانشگ     انسان سالمت جامعه  يرشته ا  نیب  یمل  شيهما •

       1395جهرم    یدانشگاه علوم پزشک           ها و راهبردها  کردهيرو  تيتحول نظام سالمت در حوزه معنو  یمل  شيهما •

 1395دانشگاه علوم پزشکی بايل      رامسر  يسراسر   شيهما  نیپنجم •

 اد یکنگره دانش اعت  نیدهم •

 نظام سالمت   کردي بحران با رو  تيريمد  يسراسر  کنگره •

   يسالمت معنو  شيهما  نیچهارم •

 1396ماریو آموزش به ب  یجشنواره خود مراقبت  نیو دوم  یکنگره مل  نیپنجم •

 1396  قم  یدانشگاه علوم پزشک  يیدانشجو/یپژوهش  شيهما  نیدوم •

 1396  و جهان  رانيشدن در ا  يو حرفه ا   يپرستار  یالملل  نیکنگره ب •

  جوايز و افتخارات 

  95پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشگر برتردانشکده -1

 96 قم  یدانشگاه علوم پزشک  برتر پژوهشگر-2

  اطالعات ديگر

•  

 1401 شهريورآخرين بازبيني: 

 

 

 

 


