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 کنگره های و همایش هامقاالت ارائه شده در 

 محل برگزاری عنوان گنگره  و همایش نویسندگان عنوان مقاله
 نحوۀ ارائه

 پوستر( –)سخنرانی 
 سال ارائه

 بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مراقبن بهداشت شهر تهران

 در زمینه بهداشت دهان و دندان
 فرانک جعفری

بهداشتی ین همایش ملی پژوهشی در شبکه های اول

 درمانی کشور
 58 پوستر مشهد

بررسی عوامل استرس زا در نوجوان مدارس راهنمایی منتخب شهر 

 کرمانشاه
 فرانک جعفری

همایش جامع پرستاری و مامایی و پیراپزشکی 

 کرمانشاه
 64 پوستر کرمانشاه

 فرانک جعفری روش های پیشگیری از بیماریهای مزمن در زنان میانسال و پیر
سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی همایش 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 65 پوستر کرمانشاه

 65 پوستر کرمانشاه سمینار جامع ایجاد سقط جنین در ایران فرانک جعفری اثرات روانی سقط جنین در زنان و مردان

 62 پوستر کرمانشاه بیمارستانیهمایش و کنترل عفونت های  فرانک جعفری تزریقات ایمنی و نقش پرستار

آموزش و پرورش شهر علل تروما در مدارس ابتدایی     بررسی شویع و

 کرمانشاه

 فرانک جعفری

 سهیال آستانگی

 ویدا دلفان

 همایش سرای تروما

 و مراقبت های پرستاری
 69 سخنرانی کرمانشاه

رضایت بررسی مدل اقتدار در کارکنان بیمارستان ها و نقش آن در ایجاد 

 اعتماد و تعهد نسبت به سازمان
 69 پوستر کرمانشاه همایش مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی فرانک جعفری

ارزشیابی برنامه آموزشی خود آزمایی پستان بر دانش  نگرش و رفتار 

-5969معلمین مدارس ابتدایی منتخب آموزش و پرورش شهر کرمانشاه )

5965) 

 فرانک جعفری
سراسری مراقبت های پرستاری در همایش به 

 بیماریهای خاص
 60 سخنرانی کرمانشاه

 همایش سراسری زنان از جنین  فرانک جعفری تأثیر مولتپل اسکلوروزیس بر بارداری و جنین
 دانشگاه

 علوم پزشکی کرمانشاه 
 61 پوستر

بررسی میزان اطالعات کارکنان خدمات بهداشتی از استانداردهای آموزشی 

 و تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در شهر کرمانشاهبهداشت 
 68 پوستر کرمانشاه همایش کشوری استاندارد توسعه و سالمت فرانک جعفری



بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به 

 اینترنت

 فرانک جعفری

 آزیتا کرمی

 هایده حقیقی زاده

پرستاری و  همایش سراسری پژوهشی در آموزش

 مامایی و پیرا پزشکی
 68 پوستر کرمانشاه

بررسی موانع رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری و پرستاران 

 شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

 ثریا مهدوی

 فرانک جعفری   

 بهاره دهقانی 

 شهال صفری  

 زهر اسکندری 

 قانونی ایراناولین کنگره بین المللی پزشکی 
 دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران
 66 پوستر

 بررسی میزان احساس توانمندی پرستاران شاغل در شهر کرمانشاه
 فرانک جعفری

 سهیال آستانگی
 اولین همایش مدیریت و توسعه  سالمت 

 دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه
 66 سخنرانی

شهر کرمانشاه در بررسی مشکالت ناشی از نقش های خانوادگی زنان شاغل 

 66سال 

 فرانک جعفری

 سهیال آستانگی

اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام 

 سالمت
 63 سخنرانی کرمانشاه

سال مراجعه کننده به مرکز  9-8بررسی رفتار انظباطی مادران کودکان 

 تحقیقات و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 فرانک جعفری

 ضاییدکتر منصور ر

اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام 

 سالمت
 63 پوستر کرمانشاه

 ساکشن 
 فرانک جعفری

 سهیال آستانگی

اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه و نظام 

 سالمت
 63 پوستر کرمانشاه

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری و پزشکی در زمینه 

 63شستن دست ها در سال 

 فرانک جعفری

 سهیال آستانگی
 63 سخنرانی کرمانشاه همایش سراسری عفونت های بیمارستانی

 63 پوستر کرمانشاه های بیمارستانیهمایش سراسری عفونت  فرانک جعفریبررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از تماس با خون بیماران تحت عمل 



جراحی توسط کارکنان اتاق های عمل یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

پرستاری از راه دور رویکردی نو در ارائه خدمات پرستاری د رهنگام بالیا و 

 بحران

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

کتابچه مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بهداشت 

 درمان و مدیریت بحران
 35 پوستر کرمانشاه

سالمندان مراجعه کننده به  بررسی میزان شیوع و علل مسمومیت

 5961-34بیمارستان امام خمینی)ره( کرمانشاه از سال 

 فرانک جعفری

 سامان حسینی

کتابچه خالصه مقاالت همایش سراسری سالمت 

 سالمندی
 35 پوستر کرمانشاه

 فرانک جعفری چالش های پیوند کلیه در سالمندان
کتابچه خالصه مقاالت همایش سراسری سالمت 

 سالمندی
 35 پوستر کرمانشاه

بررسی میزان مشکالت روانی سالمندان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

 5934-35سالمندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 فرانک جعفری

کتابچه خالصه مقاالت همایش سراسرس سالمت 

 سالمندی
 35 پوستر کرمانشاه

در سالمندان بررسی میزان مصرف خودسرانه از دارو و عوامل برموثر آن 

 5935شهر کرمانشاه در سال 

 فرانک جعفری

 فرانک جعفری

کتابچه خالصه مقاالت همایش سراسری سالمت 

 سالمندی
 35 سخنرانی کرمانشاه

 5935سال دبستانی در سال  8-52بررسی عوامل مرتبط با چاقی در کودکان
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

سالمت  کتابچه خالصه مقاالت همایش سراسری

 سالمندی
 35 سخنرانی کرمانشاه

 اقدامات الزم درهنگام طغیان  های ناشی از آلودگی های عذایی
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

کتابچه خالصه مقاالت همایش دومین کنگره 

 پژوهش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی
 32 پوستر کرمانشاه

 دچار سندرماصول تشخیص و تدابیر مراقبتی در افراد 
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

کتابچه خالصه مقاالت همایش دومین کنگره 

 پژوهش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی
 32 پوستر کرمانشاه

بررسی میزان عزت نفس در سالمندان مراجعه کننده به واحد مشاوره 

 5935سالمندی مراکز بهداشت شهر کرمانشاه در سال 

 فرانک جعفری

 علیرضا خاتونی دکتر

کتابچه خالصه مقاالت همایش دومین کنگره 

 پژوهش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی
 32 پوستر کرمانشاه

 تاثیر بالیا و حوادث غیر مترقبه بر مادران باردار و پیامدهای بارداری
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

کتابچه خالصه مقاالت همایش دومین کنگره 

 دانشجویان علوم پزشکی پژوهش سالیانه
 32 پوستر کرمانشاه

 اصول تشخیصی و تدابیر مراقبتی در افراد دچار سندرم رابدومیولیز
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1392 پوستر کرمانشاه پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم

بررسی میزان عزت نفس در سالمندان مراجعه کننده به واحد مشاوره 

 5935سالمندی مراکز بهداشت شهرکرمانشاه در سال 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1392 پوستر کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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 تاثیر بالیا و حوادث غیرمترقبه بر مادران باردار و پیامدهای بارداری
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1392 پوستر کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی میزان و علل مصرف غذای آماده در دانشجویان دانشگاه علوم 

 5935پزشکی کرمانشاه در سال 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

پانزدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور
 1393 پوستر شاهرود

anesthesia and drug abuse the challenges and the 
resolutions 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1393 پوستر تهران دانش اعتیاد

مراجعین به داروخانه های سطح شهر  درمانی در -میزان فراوانی و علل خود

 5932کرمانشاه در سال 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1393 سخنرانی همدان همایش سراسری مراقبت و مددجو

PREVALENCE OF SELF-MEDICATION AMONG THE ELDERLY IN 
KERMANSHAH-IRAN 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی

 مهرداد ملکی

healthy aging beyond frontiers 1394 پوستر شیانگ مای 

تعیین سنجه های مناسب در ارزیابی عملکردکیفیت سیستم های بهداشتی 

 درمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1394 پوستر تهران مدیریت و افتصاد کسب و کارکنفرانس ساالنه 

SELF-ESTEEM AMONG THE ELDERLY VISITING THE 
COUNSELLING UNITS OF HEALTHCARE CENTERS IN 

KERMANSHAH-IRAN 

 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
IAGG 1394 پوستر شیانگ مای 

 اتخاذ تدابیر پیشگیری در هنگام وقوع پدیده ریزگردها
 فرانک جعفری

 دکتر علیرضا خاتونی
 1395 پوستر کرمانشاه سراسری مدیریت بحران کنگره

راهکارهای مدیریتی کنترل بحران ریزگردها در کاهش اثرات آسیب زای آن 

 در جامعه

 فرانک جعفری

 خاتونیدکتر علیرضا 
 1395 پوستر کرمانشاه مدیریت بحران

 فهرست انتشارات

 نام همکار عنوان کتاب
 نوع کار 

 گردآوری ( -تألیف –) ترجمه 
 سال چاپ شهر و کشور محل نشر

 بهداشت جامعه 

 (PHC) مراقت اولیه بهداشتی 
 53 انتشارات معارف –تهران  تألیف -
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 اخذ عناوین و رتبه های دانشگاهی

 سال   مکان  عنوان 

 5985 دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع لیسانس58دانشجوی نمونه سال 

 5950 دانشگاه علوم پزشکی تهران   در مقطع فوق لیسانس 5950دانشجوی نمونه سال 

 5962 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  5962استاد برتر گروه آموزشی پرستاری 

 5935 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحقیقات دانشجویی دانشکده  پرستاری و ماماییسرپرست  نمونه کمیته 

 5932 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5932استاد نمونه گروه 

 5939 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرپرست نمونه تحقیقات دانشجویی

 5931 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر نمونه 

 سوابق شغلی

 سرپرستار بخش کودکان و سوپروایزر بیمارستان شهید فهمیده شهر کرمانشاه -5

 سال 2سرپرستار بخش پیوند کلیه و سوپروایزر آموزشی بیمارستان چهارمین شهید محراب شهر کرمانشاه به مدت  -2

 سال 2کاربه عنوان مربی حق التدریس در دانشگاه پرستاری و مامایی دانشگاه تهران به مدت  -9

 کار به عوان مربی عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم بهزیستی به مدت یکسال )مأمور( -0

 تا کنون 5950کار به عنوان مربی عضو هیئت علمی دردانشکده پرستاری و مامایی از سال  -1

 5930لغایت  5963رئیس اداره  آموزش دانشکده پرستاری و مامایی از خرداد  -8

 تاکنون 5963دانشکده پرستاری و مامایی از سال  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی -5

 5939لغایت  5966( دانشکده از سال EDOسرپرست دفتر توسعه وآموزش ) -6

 



 

  

 سابقه پست های اجرائی

 سمت
 محل فعالیت

 با ابالغ از طرف
تاریخ شروع و 

 خاتمه

 دانشکده پرستاری و ماماییDCO مسئول دفتر توسعه آموزش و
پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده

 پزشکی کرمانشاه
 39تا  66از سال  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 30تا  34از سال  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس اداره آموزش

سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده 

 پیراپزشکی

دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

رئیس کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه
 تاکنون 63از سال 

مسئول  کمیته بهداشت عمومی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

علوم دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه 

 پزشکی کرمانشاه

رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی 

 دانشگاه
 32تا  66از سال 

عضو کمیته مشارکت اجتماعی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی 

 دانشگاه
 35تا  60سال از 

 دانشکده  عضو کمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه آموزش
دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 تا کنون 5968از  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشکده عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی و مهارت های بالینی دفتر توسعه و آموزش
ی و مامایی دانشگاه علوم دانشکده پرستار 

 پزشکی کرمانشاه
 تا کنون 5968از  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشکده عضو کمیته ارزشیابی آموزشی دفتر توسعه و آموزش
دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 تا کنون 5968از  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشکده اساتید دفتر توسعه و آموزشعضو کمیته آموزش 
دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 تا کنون 5968از  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 نماینده کمیته بیماریهای رفتاری استان دانشگاه علوم پزشکی
دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
 5969-5961 دانشکدهرئیس 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عضو کمیته برنامه ریزی و مهارت های بالینی دفتر توسعه و آموزش دانشگاه
 معاونت مرکز مطالعات و تحقیقات و توسعه 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 30تا  35از سال 



 

 

 

 سوابق تدریس در کارگاه های آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره سطح دوره نام دوره

  مرکز تحقیقات توسعه آموزشی پزشکی 5 اعضاء مردمی مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی کارگاه مرتبط با سالمت زنان)پوکی استخوان و ...(

 شرکت در دوره های آموزشی ، پژوهشی و اجرائی

 تاریخ برگزاری محل برگزاری مدتطول  سطح دوره نام دوره ردیف

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه روش تحقیق مقدماتی 5
54/54/53 

 50/54/53لغایت

 EDCمرکز مطالعات  روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی SPSSکارگاه آشنایی با روش های آماری  2
لغایت  26/55/62

23/55/62 

 EDC 1/9/53مرکز مطالعات  روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه طرح تحقیقاتی تکمیلی روش 9

 EDC 29/5/62مرکز مطالعات  روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه فن آوری کاربرد نظام چند رسانه ای در آموزش 0

 EDC 26/3/61مرکز مطالعات  روز 5 اعضاء هیئت علمیجهت  کارگاه نگارش طراحی و ارائه پوستر به زبان انگلیسی 1

 94/3/63 مرکز مطالعات روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه ترجمه متون به زبان انگلیسی 8

 25/0/58و20 دانشگاه تربیت مدرس روز 0 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه الگوهای آموزش بهداشت در تغییر رفتار با تأکید بر الگوهای جدید 5

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت 6
لغایت  9/8/65

0/8/65 

 مرکز بهداشت استان کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه مقدماتی روش تدریس 3
لغایت  52/9/51

59/9/51 

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی نگارش و ارائه مقاالت پزشکی به زبان انگلیسیکارگاه  54
لغایت  0/55/62

1/55/62 

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه ارزیابی درون گروهی 55
لغایت  0/55/62

1/55/62 



 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه تکنولوژی آموزشی 52
لغایت  0/55/62

1/55/62 

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه طراحی سئوال و ارزشیابی آزمون 59
لغایت  0/9/63

1/9/63 

 52/0/63 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه شیوه های نوین تدریس 50

 59/0/63 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه نظارت بالینی 51

 22/6/68 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی اطالعاتی و منابع اینترنتیکارگاه آشنایی با بانکهای  58

 29/52/68 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه اخالق در پژوهش های بالینی 55

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی اطالعاتی و استفاده از کتابخانه دیجیتالکارگاه آشنایی با بانک های  56
لغایت  5/6/65

2/6/65 

 1/3/65 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه نحوه داوری مقاالت پژوهشی به زبان انگلیسی 53

 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه روش تحقیق تحقیق کیفی 24
لغایت  54/9/66

55/9/63 

 23/3/61 کرمانشاهمرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی  روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه شرح نامه ها توصیه نامه ها به زبان انگلیسی 25

 56/3/63 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه آموزشی مشاوه با دانشجو به ویژه اساتید راهنما 22

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرکز مطالعات توسعه  روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه آموزش مشاوره با دانشجو ویژه اساتید راهنما 29

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور EDOو   EDCاولین همایش  20

 2/55/63و9 پزشکیوزارت بهداشت درمان و آموزش  روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور EDOو   EDCدومین همایش  21

 29/66و20 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه نقد گرافیکی مقاالت و روش های جستجو در اینترنت 28

 56/3/66 کرمانشاهمرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی  روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه ارزشیابی بر نامه آموزشی 25

 6/52/66 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه آموزشی نظارت بالینی 26

 5/0/66 مرکز مطالعات توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه دانش پژوهش 23

 EDC 2/55/35 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی توانمند دانشگاه علوم پزشکیاستاندارهای استاد  94

 EDC 26/55/35 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی طرح درس و طرح دوره  95

 EDC 9/55/35 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی عدالت در آموزش علوم پزشکی 92

 EDC 9/6/35 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی آشنایی با وب و طراحی صفحات  99



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 دانشجو با رویکرد پست مدرن رابطه استاد،

 )راه حل مدار(
 EDC 50/52/35 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی

91 
 آشنایی با پورتال منابع دیجیتال پزشکی

 کمیته آموزش و توانمندی منابع انسانی دانشگاه کرمانشاه
 EDC 3/52/34 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی

 EDC 28/5/34 روز 5 جهت اعضاء هیئت علمی انتقادیکارگاه تفکر  98

 EDC روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی کارگاه دو روزه روش تدریس د رگروههای بزرگ 95
3/52/34 

54/52/34 

 EDC روز 2 جهت اعضاء هیئت علمی اخالق حرفه ای  96
54/54/34 

55/54/34 

 EDC 1/3/34 روز 5 علمیجهت اعضاء هیئت  آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری 93



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همکاری با مجالت

 نوع همکاری با مجله محل انتشار نام مجله

 5951-5958تأسیس و سیاستگزاری  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پرستاری و مامایی –مجله بهبود 

 تا کنون 5951داوری مقاالت از سال  علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه  مجله علمی پژوهشی بهبود دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 5968داوری مقاالت از سال  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 تا کنون 5965داوری مقاالت از سال  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجله علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 سابقه خدمات مشاوره و همکاری

 تاریخ انجام کار فرد یا مرکز دریافت کننده خدمت نوع خدمت

 24/52/60لغایت  9/54/69 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


