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به نام خدا

:سابقه آموزشی
دو سال فعالیت آموزشی نظري و بالینی به عنوان هیئت علمی طرح خدمت در دانشکده پرستاري و - 1

واحد 59/53واحد نظري و 5/10(درمانی تبریز -مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
.86-87لی تا نیمه دوم سال تحصی84-85از نیمه دوم سال تحصیلی ) بالینی

یک نیم سال فعالیت آموزشی نظري و بالینی به عنوان بورس عام وزارت در دانشکده پرستاري و - 2
از ) واحد بالینی7/2واحد نظري و 5/4(درمانی تبریز - مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

.تا به حال86- 87نیمه دوم سال تحصیلی 

التدریس در دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه به عنوان مربی حقدو سال فعالت آموزشی بالینی- 3
-83از نیمه دوم سال تحصیلی ). واحد بالینی55/27(درمانی تبریز -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

. 83-84تا پایان نیمه دوم سال تحصیلی  82

دانشکده پرستاري مراغه التدریس در دو ترم تحصیلی فعالیت آموزش بالینی به عنوان مربی حق- 4
).واحد بالینی7(وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

التدریس در دانشگاه آزاد اسالمی سه سال سابقه تدریس نظري، عملی و بالینی به عنوان مربی حق- 5
واحد 3واحد نظري و 29که شامل 85-86لغایت نیمسال دوم 83-84واحد بناب از نیمسال دوم 

.باشدواحد بالینی می30ود عملی و حد

شرکت در برنامه آموزش دانشجویان پرستاري عراقی دانشگاه هاولر عراق در تابستان سال تحصیلی - 6
.تبریز به مدت سه هفته) ع(به عنوان مربی هیئت علمی در داخلی قلب بیمارستان امام رضا 87-86

گاه سلیمانیه عراق در تابستان سال شرکت در برنامه آموزش دانشجویان پرستاري عراقی دانش- 7
تبریز به ) ع(هاي ویژه مغز بیمارستان امام رضا به عنوان مربی در بخش بخش مراقبت85-86تحصیلی 

.مدت دو هفته

ISIمقاالت منتشر شده در اندکس
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Comparison the effect of two clinical teaching models on performance of nursing
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بررسی خشونت . داداش زاده عباس، نامدار حسین، اکبري محمد علی، اهللا بخشیان عاطفرحمانی آزاد،
مجله علمی پزشکی قانونی . ذربایجان شرقیمحل کار علیه پرسنل فوریت هاي پزشکی در استان آ

.107تا 100): 2(15. 1388

تاثیر آموزش بر مبناي نقشه مفهومی در . فتحی آذر اسکندر، محجل اقدم علی رضارحمانی آزاد،
.46تا 39): 40(17. 1383نشریه پرستاري ایران . یادگیري نظري دانشجویان پرستاري

تاثیر الگوي تعدیل شده تسلط . ضا، فتحی آذر اسکندر، روشنگر فریبرزمحجل اقدم علی ررحمانی آزاد،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی . آموزشی بر یادگیري شناختی و عملکردي دانشجویان پرستاري

1386 .7)2 :(267-277.

تباطی تاثیر الگویی از مهارت آموزي بر مهارت هاي ار. ابراهیمی حسینرحمانی آزاد،نامدار حسین، 
.332-323): 2(8. 1388مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی . دانشجویان پرستاري با بیمراان روانی

)نویسنده مسئول(
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. ، ریسی فر افسانهرحمانی آزادسرهنگی فروغ، معصومی معصومه، عبادي عباس، سید مظهري مرجان، 
پرستاري مراقبت . شجویان پرستاريتاثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت هاي تفکر انتقادي دان

.148- 143): 4(3. 1389ویژه 

خشونت . ، اهللا بخشیان عاطفه، داداش زاده عباس، نامدار حسین، اکبري محمد علی،رحمانی آزاد
پژوهش در . فیزیکی محل کار از دیدگاه پرسنل فوریت هاي پزشکی در استان آذربایجان شرقی

.39ا ت31): 11و 10(3. 1387پرستاري 

دیدگاه بیماران در مورد رعایت . ، قهرمانیان اکرم، محجل اقدم علی رضا، اهللا بخشیان عاطفهرحمانی آزاد
. استقالل آنها طی مراقبت هاي پرستاري در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

. 14تا 7): 9و 8(3. 1387پژوهش در پرستاري 

رابطه آگاهی از . رحمانی آزاد، عبداهللا زاده مهالنی فرحناز، اسودي کرمانی ایرج، آقا حسینی شیما سادات
تا 44): 5(3. 1389مجله اخالق و تاریخ پزشکی . تشخیص سرطان با امید در بیمراان مبتال به سرطان

)نویسنده مسئول(.52

طح تکامل اخالقی س. رحمانی آزادزیرك محمد، مقدسیان سیما، عبداهللا زاده مهالنی فرحناز، 
.55تا 45): 4(4. 1390مجلهاخالق و تاریخ پزشکی . دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز

)نویسنده مسئول(

عملکرد بالینی مربیان پرستاري از دیدگاه . قهرمانیان اکرم، زمانزاده وحیدرحمانی آزاد،رستمی حسین، 
.31تا 22): 62(22. 1388نشریه پرستاري ایران . اداسالمیدانشجویان و مربیان پرستاري دانشگاه آز

)نویسنده مسئول(

مقایسه تاثیر آموزش . ، محجل اقدم لیرضا، فتحی آذر اسکندر، عبداهللا زاده مهالنی فرحنازرحمانی آزاد
بر مبتنماي نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیري درس فرایند پرستاري دانشجویان پرستاري 

.49تا 41): 1(7. 1386مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی . اه علوم پزشکی تبریزدانشگ
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مقایسه تاثیر روش . رحمانی آزادسرهنگی فروغ، معصومی معصومه، عبادي عباس، سید مظهري مرجان، 
. 1388پرستاري مراقبت ویژه . آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیري شناختی

3)1 :(1 -5.

مقایسه تاثیر پازل و سخنرانی برنامه ریزي شده بر . رحمانی آزادترابی زاده کاملیال، فتحی آذر اسکندر، 
مجله ایرانی آموزش در . اجتنماعی کالس هاي درس–ادراك دانشجویان پرستاري از فضاهاي روانی 

.301-290): 4(9. 1388علوم پزشکی 

میزان رعایت خلوت بیماران طی مراقبت . انزاده وحید، محجل علیرضا، زمرحمانی آزادقهرمانیان اکرم، 
. 45تا 37): 55(21. 1387نشریه پرستاري ایران . هاي پرستاري از دیدگاه پرستاران و بیماران

)نویسنده مسئول(

ردپرستاريدانشجویانومربیاندیدگاه. زادهزمانوحید،رحمانیآزادایزدي،احمدحیدرزاده،مهدي
- 704): 7(11. 1390مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .اثربخشبالینیمربیهايویژگیمورد
717.

بهبالینیارزیابیوآموزشتأثیرمقایسه. امینیایینسیمداوودي،عارفه،رحمانیآزاد،ولیزادهسوسن
. بالینیمحیطهايدرپرستاريدانشجویانشناختییادگیريبرتلفیقی،روشباکارمجموعهروش

)نویسنده مسئول(.253-245): 3(11. 1390مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 

. عارفه داوودي، حسن رضازاده، آزاد رحمانی، حسین صومی، سیما لک دیزجی، عاطفه اهللا بخشیان
راحی بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیمراان سرطان معده بعد از عمل ج

).اخذ پذیرش. (مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز. گاسترتومی در بیمارستان هاي شهر تبریز

هاي تحقیقاتیطرح
در پیشگیري % 10و بتادین % 2و کلرهگزدین گلوکونات % 70مقایسه تاثیر الکل اتیلیک : عنوان طرح- 1

هاي ي داخلی یکی از بیمارستانهااز فلبیت در محل کاتترهاي ورید محیطی بیماران بستري در بخش
.آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ساعت100: درصد        ساعت100: همکار                      پیشرفت: نوع همکاري



6

ارجاعی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز : محل تصویب طرح
)دانشکده پرستاري

مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران در رابطه با رعایت خلوت و استقالل بیماران در : عنوان طرح- 2
.هاي بناب و مراغهبیمارستان

ساعت130: درصد        ساعت100: همکار اصلی                     پیشرفت: نوع همکاري
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب: محل تصویب طرح

مقایسه دو روش یادگیري در حد تسلط و روش رایج آموزش بالینی بر یادگیري : رحعنوان ط- 3
.هاي ویژه مغزشناختی و عملکرد دانشجویان سال آخر پرستاري در واحد بالینی مراقبت

ساعت175: مجري طرح                     ساعت: نوع همکاري
ارجاعی (خدمات بهداشتی درمانی تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و : محل تصویب طرح
)دانشکده پرستاري

جراحی -هاي منتخب داخلیکیفیت مستندات پرستاري و عوامل موثر بر آن در بخش: عنوان طرح- 4
مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ساعت150: همکار اصلی                     ساعت: نوع همکاري
ارجاعی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز : یب طرحمحل تصو

)دانشکده پرستاري

هاي ارتباطی دانشجویان اثرات دو روش سنتی و یادگیري بر حد تسلط بر مهارت: عنوان طرح- 5
پرستاري با بیماران روانی

ساعت150: همکار اصلی                     ساعت: نوع همکاري
ارجاعی (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز : محل تصویب طرح
)دانشکده پرستاري

بررسی مشکالت آموزش بالینی دانشجویان پرستاري از دیدگاه مربیان و دانشجویان : عنوان طرح- 6
.1386هاي مراغه و بناب در سال پرستاري در دانشگاه

ساعت130: همکار اصلی                     ساعت: نوع همکاري
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب: محل تصویب طرح

جراحی - ادراکات دانشجویان پرستاري از محیط آموزشی بالینی در بخشهاي داخلی: عنوان طرح- 7
.دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ساعت200: درصد        ساعت100: پیشرفتمجري طرح                     : نوع همکاري
ارجاعی از (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز : محل تصویب طرح

)EDCطریق تیم 

بررسی عومال پیش بیمارستانی و داخل بیمارستانی موثر در تاخیر درمان بیماران مبتال به سکته - 8
.1386هاي بناب و مراغه در سال بیمارستانحاد قلبی مراجعه کننده به 

ساعت130: درصد        ساعت100: همکار اصلی                     پیشرفت: نوع همکاري
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب: محل تصویب طرح

بریزدانشگاه علوم پزشکی ت115هاي فوریت پزشکی شاغل در مراکز خشونت علیه تکنسین- 9
مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در : مجري طرح    محل ارجاع: نوع همکاري

ساعت150: درصد        ساعت100: پیشرفت

رابطه رشد پس از سانحه با حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به -10
بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی هماتولوژي و انکولوژي مرکز تحقیقات : مجري طرح    محل ارجاع: ارينوع همک
تبریز 

ساعت150: درصد        ساعت100: پیشرفت

مقایسه امید و کیفیت زندگی در بیماران آگاه و ناآگاه از تشخیص سرطان در بیماران مبتال به -11
اضی طباطبایی تبریزسرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید ق

دانشگاه علوم پزشکی هماتولوژي و انکولوژي مرکز تحقیقات : محل ارجاعهمکار اصلی: نوع همکاري
تبریز 

ساعت150: درصد        ساعت100: پیشرفت

رابطه سالمت معنوي و امید در در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید -12
یی تبریزقاضی طباطبا
دانشگاه علوم پزشکی هماتولوژي و انکولوژي مرکز تحقیقات : محل ارجاعهمکار اصلی: نوع همکاري

تبریز 

ساعت100: درصد        ساعت100: پیشرفت
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:طرح هاي در حال اجرا

ضی کاربرد نظریه عدالت در خانواده بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قا- 1
طباطبایی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی هماتولوژي و انکولوژي مرکز تحقیقات : مجري طرح    محل ارجاع: نوع همکاري
تبریز 

ساعت100: درصد        ساعت50: پیشرفت

نیازهاي مراقبت حمایتی در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی - 2
طباطبایی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی هماتولوژي و انکولوژي مرکز تحقیقات : مجري طرح    محل ارجاع: ع همکارينو
تبریز 

ساعت100: درصد        ساعت25: پیشرفت

نامهمشاوره پایان

مقایسه امید و : عنوان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریز- 1
. به سرطان در شهرستان تبریزرابطه آن با آگاهی از تشخیص بیماري در بیماران مبتالکیفیت زندگی و

)دفاع شده. (1388: سال. شیما سادات آقاحسینی: دانشجو

آگاهی پرستاران : عنوان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریز- 2
تاري و عملکرد آنان در رعایت شرح وظایف پرستاري در مراکز اي و شرح وظایف پرساز قوانین حرفه

)دفاع شده. (1388: سال. نژادحمداهللا علی: دانشجو. 1388آموزشی درمانی تبریز، 

بررسی دانش، : عنوان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریز- 3
. اه علوم پزشکی تبریز در زمینه ثبت مستندات پرستارينگرش و عملکرد پرستاران شاغل در دانشگ

)دفاع شده. (1387: سال. مدینه جاسمی: دانشجو

مقایسه استدالل : عنوان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریز- 4
: سال. محمد زیرك: دانشجو. 1389، اخالقی در دانشجویان پرستاري وپرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

)دفاع شده. (1390
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اجتماعی شدن : عنوان. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریز- 5
. احمد شهیم: دانشجو، 1389مامایی تبریزفارغ التحصیالن پرستاري دانشکده پرستاري واي دانشجویان وحرفه
)دفاع شده. (1390: سال

درك پرستاران و : عنوان. یان نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري و مامایی تبریزپا- 6
درمانی شهید قاضی - بیماران انکولوژي از اهمیت رفتارهاي مراقبتی و ارایه برنامه مراقبتی در مرکز آموزشی

)دفاع شده. (1380: سال.رقیه عظیم زاده: دانشجو، 1388طباطبایی تبریز، 

رکت در همایش هاش
اي مقایسه شایستگی حرفه. آریااقدم، اکرم قهرمانیان، داوود پرتويآزاد رحمانی، علیرضا محجل- 1

دانشجویان در حال فراغت از تحصیل دانشکده پرستاري و مامایی تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی از دیدگاه 
دانشکده پرستاري و . 1385آبان ماه 17و 16. همایش سراسري در آموزش پرستاري و مامایی. آنان

.مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاثیر آموزش بر مبناي نقشه . زادهاقدم، فرحناز عبداهللاآذر، علیرضا محجلآزاد رحمانی، اسکندر فتحی- 2

مفهومی در یادگیري درس فرایند پرستاري دانشجویان ترم دوم پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
و 26. المللی دانشجویان علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریزدوازدهمین کنگره بین. 1383سال
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 1384اسفند 27
عوامل و مداخالت موثر بر کیفیت زندگی وابسته به . نژادخصال، زیبا کریمآزاد رحمانی، مهدیه نیک- 3

-هاي پرستاري در بیمارياي مراقبتاولین همایش منطقه. نارسایی قلبیسالمتی در بیماران مبتال به 

.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب1384دي ماه 15و 14. هاي ایسکمیک قلبی
آموزي براي یافته از مهارتالگویی تطابق. زادهاقدم، فرحناز عبداهللاآزاد رحمانی، علیرضا محجل- 4

. 1385آبان ماه 17و 16. سراسري در آموزش پرستاري و ماماییهمایش . آموزش بالینی پرستاري
.دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی آگاهی و . نژاد، صفیه روحیزاده، زهرا حسیناکرم قهرمانیان، آزادر حمانی، حوریه موسی- 5
هاي ناشی چاقی و بیماري. یماري قلبیاي مرتبط با بعملکرد مردم شهرستان بناب در مورد عوامل تغذیه

آذر سال 28الی 26. از آن، هفتمین همایش سراسري دانشکده پرستاري و مامایی حضرت فاطمه
.دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1385

هاي یبنقش پرستاران در نوتوانی بعد از آس. دیزجیاقدم، آزاد رحمانی، سیما لکعلیرضا محجل- 6
آذر ماه 30و 29. دومین همایش سراسري پرستاري توانبخشی در اختالالت مغز و اعصاب. اي مغزضربه

.دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه شاهد. 1385
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هاي پیش بیمارستانی و اورژانسی در مراقبت. دیزجیاقدم، آزاد رحمانی، سیما لکعلیرضا محجل- 7
و 29. ین همایش سراسري پرستاري توانبخشی در اختالالت مغز و اعصابدوم. اي مغزهاي ضربهآسیب

.دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه شاهد. 1385آذر ماه 30
هاي پرستاري از مقایسه میزان رعایت خلوت بیماران در طی مراقبت. آزاد رحمانی، اکرم قهرمانیان- 8

، 1387اردیبهشت 15و 14مللی اخالق پزشکی، السومین همایش بین. دیدگاه پرستاران و بیماران
.تهران

هاي پرستاري از مقایسه میزان رعایت خلوت بیماران در طی مراقبت. آزاد رحمانی، اکرم قهرمانیان- 9
المللی اخالق پزشکی، سومین همایش بین. جراحی با پرستاران ویژه-هاي داخلیدیدگاه پرستاران بخش

.ان، تهر1387اردیبهشت 15و 14
اجتماعی شدن حرفه اي دانشجویان . احمد شهیم، مژگان لطفی، آزاد رحمانی، مسعود فالحی-10

، 1390در ماه19و 18، جایگاه پرستاري حرفه اي و حرفه پرستاري در نظام سالمتهمایش . پرستاري
).سخنرانی(.71، صتهران

همایش . انشجویان پرستاريسطح حرفه اي شدن د. احمد شهیم، مژگان لطفی، آزاد رحمانی-11
.128، ص، تهران1390در ماه19و 18، جایگاه پرستاري حرفه اي و حرفه پرستاري در نظام سالمت

).پوستر(
رابطه آگاهی از تشخیص سرطان با امید در بیماران مبتال به . شیماسادات آقاحسینی، آزاد رحمانی-12

).سخنرانی(.37، گرگان، ص 1389آبان 20،ايهمایش سراسري اخالق کاربردي حرفه. سرطان
دیدگاه دانشجویان پرستاري در . سیما مقدسیان، آزاد رحمانی، فرحناز عبداهللا زاده، محمد زیرك-13

همایش سراسري اخالق کاربردي . هاي پرستاريمورد برخی معضالت اخالقی رایج در حیطه مراقبت
).سخنرانی(.83، گرگان، ص 1389آبان 20،ايحرفه

رابطه آگاهی از تشخیص سرطان با کیفیت زندگی در . شیماسادات آقاحسینی، آزاد رحمانی-14
.106، گرگان، ص 1389آبان 20،ايهمایش سراسري اخالق کاربردي حرفه. بیماران مبتال به سرطان

).پوستر(

گواهی کمیته علمی همایش

: محل برگزاري. هاي مزمنبتال به بیماريهاي پرستاري از کودکان معضو کمیته علمی سمینار چالش
.1389تیرماه 23و 22: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز
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گواهی کمیته اجرایی همایش

: محل برگزاري. هاي مزمنهاي پرستاري از کودکان مبتال به بیماريعضو کمیته اجرایی سمینار چالش
.1389تیرماه 23و 22: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز

هاشرکت در کارگاه

ساعت5: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: محل برگزاري. کارگاه آشنایی با امور پایان نامه- 1
دانشکده پرستاري و مامایی : محل برگزاري). Log Book(کارگاه تدوین راهنماي یادگیري بالینی - 2

یک روز: تبریز  زمان
دانشکده پرستاري و مامایی تبریز         : محل برگزاري. ریوي مقدماتی و پیشرفته- لبیکارگاه احیاي ق- 3

ساعت4: زمان
ساعت4: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: محل برگزاري. کارگاه آزمونها عینی- 4
تساع12: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: کارگاه روشهاي آماري  محل برگزاري- 5
4: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: محل برگزاري. کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس منیجر- 6

ساعت

یک روز : زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: کارگاه ارزشیابی درونی  محل برگزاري- 7
دانشکده : برگزاريهاي پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی  محلکارگاه اولین همایش فوریت- 8

یک روز: زمان. پرستاري و مامایی تبریز
دانشکده : محل برگزاري. هاي مزمنسمینار دو روزه مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به بیماري- 9

1389تیرماه 23و 22: زمان. پرستاري و مامایی تبریز
محل . یري و ارزشیابی دانشجویانسمینار یک روزه استفاده از سیستم وب محور در آموزش، یادگ-10

1389بهمن 9: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: برگزاري
برگزاري کارگاه-8
ساعت12: زمان. تبریز) ره(بیمارستان اما خمینی : محل برگزاري. کارگاه بررسی وضعیت سالمتی- 1
شکده پرستاري و مامایی تبریز         دان: محل برگزاري. کارگاه دوره آموزشی جانبازان ضایعه نخاعی- 2

ساعت1: زمان
دانشکده پرستاري و مامایی تبریز         : محل برگزاري. کارگاه دوره آموزشی جانبازان ضایعه نخاعی- 3

ساعت2: زمان
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دانشکده پرستاري و مامایی : محل برگزاري. کارگاه یک روزه اصول مقاله نویسی به زبان فارسی- 4
28/11/89: نزما. تبریز

: زمان. دانشکده پرستاري و مامایی تبریز: محل برگزاري. هاي پژوهشیکارگاه سه روزه تدوین طرح- 5
1387بهمن 10و 3دي و 26

هاتقدیر و تشکر و مقام- 9

به خاطر تالش در زمینه آموزش بالینی 7/2/1385تقدیر و تشکر درج در پرونده پرسنلی به تاریخ - 1
رستاريدانشجویان پ

به خاطر تقدیر پرسنل بیمارستان امام 22/8/1386تقدیر و تشکر درج در پرونده پرسنلی به تاریخ - 2
تبریز در راستاي تالش در زمینه آموزش بالینی دانشجویان پرستاري) ع(رضا 

وره تقدیر و تشکر به خاطر اهتمام در امر آموزش دانشجویان پرستاري دانشگاه هاولر عراق در طول د- 3
آموزشی در ایران

المللی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی لوح افتحار و عنوان مقاله برتر در همایش بین- 4
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 1384اسفند 27و 26. تبریز

هاي ريهاي پرستاري در بیمااي مراقبتلوح افتخار و عنوان مقاله برتر در اولین همایش منطقه- 5
.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب1384دي ماه 15و 14. ایسکمیک قلبی

1383عنوان حکم قهرمانی در مسابقات فوتسال جام رمضان در سال - 6

هاي یادگیري  زبانفعالیت-10
.3/12/1385در تاریخ 51با نمره MCHEنمره مدرك زبان - 1
نشکده پرستاري و مامایی تبریز و موفقیت در گذراندن ساعت حضور در دوره آموزش زبان دا40- 2

.5/83دوره با نمره 
ساعت حضور در دوره آموزش زبان دانشکده پرستاري و مامایی تبریز و موفقیت در گذراندن 40- 3

.25/79دوره با نمره 
زساعت حضور فعال در دوره بحث علمی به زبان انگلیسی دانشکده پرستاري و مامایی تبری3- 4
ساعت حضور فعال در دوره بحث علمی به زبان انگلیسی دانشکده پرستاري و مامایی تبریز6- 5
یک ساعت حضور فعال در دوره بحث علمی به زبان انگلیسی دانشکده پرستاري و مامایی تبریز به - 6

عنوان سخنران


