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 :) 9( مقاالت
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 1390اسالمي، همدان 
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9- Spiritual health , Depression and anxiety relationship in acute myocardial infarction in 

hospitals in URMIA Iran 
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  1384 –شماره يك  –سال سوم  –ماهنامه دانشكده پرستاري و مامائي اروميه  -بهداشت دهان و دندان در اسالم  -14

15- A comparison study on family violence rate in wives with addicted and non-addicted 
husbands in urmia  -  RABMS - urmia university of medical sciences 2019 

  1387پائيز  -43شماره  -سال يازدهم–مجله علوم سياسي  -تحول گرائي عرفان و سياست در حكمت متعاليه  -16
 

 ) :12مقاالت و خالصه مقاالت ارائه شده در همايش ها(
  1391اروميه، همايش ملي قرآن پژوهشي و طب » بهداشت و آراستگي پوست، مو و ناخن از منظر قرآن و روايات«  -1
ظر حكمت م خميني (ره)، همايش متعاليه از منتحول گرائي عرفان وسياست در حكمت متعاليه با تأكيد بر ديدگاه اما -2

  1387قم سال  ،متعاليه
  1384سمنان سال  ،همايش سراسري آموزه هاي ديني و سالمت جسم» درماني روزه روزه و سالمتي با رويكرد اثرات «  -3
 1378كنگره صحيفه سجاديه، شيراز سال » روش هاي تربيت اخالقي در صحيفه سجاديه «  -4
 1384تبريز سال  ،»بيم و اميد دانشجويي « همايش سراسري  »راههاي تقويت هويت ملي و ديني «  -5
  1394چاقي مادر و كودك، اروميه سال كنگره بين المللي » بررسي عوامل پيشگيري از چاقي در سبك زندگي اسالمي «  -6
، اروميه »همايش ملي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري» ارتباط مؤثر با بيمار با تأكيد بر آموزه هاي دين مبين اسالم «  -7

1393 
 1392كنگره بين المللي ارتقاء سالمت زنان، اروميه » معنويت در زندگي راههاي ايجاد و گسترش «  -8



  1394كنگره بين المللي چاقي مادر و كودك، اروميه » راههاي پيشگيري از چاقي در آموزه هاي اسالمي «  -9
 »بصورت پوستر « مالقات آزاد و پيامدار آن -10
مت زنان، اروميه ارتقاء سالن المللي كنگره بي» بررسي تطبيقي مباني معرفتي حقوق زن از ديدگاه اسالم و فمنيسم «  -11

1392 
12- “ The role of Islamic thoughts in socialization of nursing” international congress of 

nursing  URMIA  2017  
 

 ): 1پژوهش هاي تحقيقاتي (
، دانشگاه »جماعت در دانشگاه نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي نسبت به نماز و اقامه نماز «انجام طرح تحقيقاتي  -1

 1382علوم پزشكي اروميه 
 
 

 ): 16دروس تدريس شده (
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 1391دوره ضيافت استادان دانشگاه اروميه » انديشه سياسي و مباني انقالب اسالمي « تدريس  -10
 1393دوره ضيافت استادان دانشگاه صنعتي اروميه » نديشه سياسي و مباني انقالب اسالمي ا« تدريس  -11
 )شش دوره(علوم پزشكي اروميه، دوره ضيافت استادان دانشگاه » انديشه سياسي و مباني انقالب اسالمي « تدريس  -12

1396-1392 
 علوم پزشكي اروميه، (دو  دوره)(سطح دو) دانشگاه » انديشه سياسي و مباني انقالب اسالمي « تدريس  -13

 1396-1395 
 تدريس چندين دوره آموزشي مداوم در دانشگاه علوم پزشكي اروميه  -14
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 1395اروميه 
 1391، 3حوزه علميه خواهران سطح  ،تدريس كارگاه روش تحقيق -16

 
 : )3يا در دست اقدام ( كتاب هاي چاپ شده

 ، چاپ اول1390فوائد پزشكي نماز، انتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشكي اروميه -1
 در حال تدوين –اصول و مباني تغذيه و دانستني هاي پزشكي و بهداشتي آن در آموزه هاي دين مبين اسالم  -2
 در شرف اتمام -امام خميني (ره)نظريه توسعه سياسي  -3

 



 ): 20(حضور در نشستها و همايش هاي علمي 
 1385بسيج جامعه پزشكي كشور ، مشهد » كنگره كشوري اخالق پزشكي كاربردي « در شركت فعال  -1
 1383بسيج جامعه پزشكي كشور، تهران » همايش علمي بهداشت و خانواده « در شركت فعال  -2
 1383مركز هم انديشي اساتيد نهاد، » كشور دبيران هم انديشي دانشگاههاي سراسر همايش  «در شركت فعال  -3
 1390معاونت امور اساتيد،  »همايش جريان شناسي سياسي و فرهنگي  «در شركت فعال  -4
 E.D.C   ،1385 اروميه »كارگاه توجيهي رتبه بندي و بانك اطالعات دانشگاهها  «در شركت فعال  -5
 1383معاونت امور اساتيد، قم » كارگاه روش ارزشيابي دروس معارف اسالمي «در شركت فعال  -6
 E.D.C  ،1383 اروميه» كارگاه آمار و داده پردازي  «در شركت فعال  -7
 1384معاونت امور اساتيد، قم » كارگاه انديشه سياسي امام خميني (ره)«در شركت فعال  -8
  1381معاونت امور اساتيد، قم  »كارگاه اومانيسم  «در شركت فعال  -9

 1382معاونت امور اساتيد، قم » ديني كارگاه تجربه «در شركت فعال  -10
  1382معاونت آموزشي پژوهشي، تهران » كارگاه فرهنگ و ارتباطات« در شركت فعال  -11
 1377معاونت آموزشي پژوهشي، تهران » آموزش سياسي  كارگاه« در شركت فعال  -12
مركز مطالعات و توسعه آموزشي دانشگاه » مديريت و سازمان از ديدگاه قرآن و نهج البالغه  كارگاه« در شركت فعال  -13

 1385علوم پزشكي اروميه 
 E.D.C  ،1383دانشگاه علوم پزشكي اروميه) »  Reference manager مدير مرجع نويسي ( كارگاه« شركت فعال در  -14
 E.D.C  ،1382دانشگاه علوم پزشكي اروميه» برنامه ريزي آموزشي مبتني بر دستاورد  كارگاه« در شركت فعال  -15
 E.D.C  ،1383دانشگاه علوم پزشكي اروميه» اسرار جستجوگر گوگل  كارگاه« در شركت فعال  -16
 E.D.C  ،1383دانشگاه علوم پزشكي اروميه ) »1روش تحقيق در آموزش ( كارگاه« در شركت فعال  -17
 E.D.C  ،1383دانشگاه علوم پزشكي اروميه ) »2روش تحقيق در آموزش ( كارگاه« در شركت فعال  -18
 E.D.C  ،1384دانشگاه علوم پزشكي اروميه ) »3روش تحقيق در آموزش ( كارگاه« در شركت فعال  -19
 E.D.C  ،1383دانشگاه علوم پزشكي اروميه »ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي كارگاه« در شركت فعال  -20

 
 ): 7و امتيازهاي معنوي ( ها اختراع

 1386استاد نمونه گروههاي معارف اسالمي كشور، تهران  -1
 »1387دانشگاههاي دولتي ،قم  سال  5مديريت شوراي گروه هاي معارف اسالمي منطقه « مدير نمونه   -2
 1385به مناسبت فراخوان ملي مقاله سال پيامبر اعظم، قم سال » طرح نگين هستي « مسؤل نمونه  -3
 1385برگزيده دومين جشنواره صحيفه سجاديه دانشگاهيان سراسر كشور، تهران  -4
 1382 ، مشهد» اولين همايش ملي پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه« برگزار كننده نمونه  -5
مدس نمونه طراحي و برگزاركننده گفتمان هاي ديني در جهت پاسخگويي به شبهات فكري نسل جوان (مهارت هاي  -6

  1389گفتماني)، اروميه سازمان تبليغات 
 1393اروميه سال » مركز تخصصي علوم قرآن « نمونه از جانب  ارزياب و استاد -7

 
 ):Lecture( )8(و مدعو سخنراني ويژه 

 سال گذشته  15پايان نامه در  200ان نامه هاي حوزه علميه الزهراء اروميه بالغ بر استاد ارزياب پاي -1
 1392دانشگاه علوم پزشكي اروميه، سال » كنگره بين المللي ارتقاء سالمت زنان ) « Lectureسخنران مدعو ( -2
 1393كي اروميه، سال دانشگاه علوم پزش» همايش ملي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري ) «  Lectureسخنران مدعو (  -3
 1394دانشگاه علوم پزشكي اروميه، سال» » كنگره بين المللي چاقي مادر و كودك) «  Lectureسخنران مدعو ( -4



 1390دانشگاه علوم پزشكي اروميه، سال» همايش ملي قرآن پژوهي و طب) «  Lectureسخنران مدعو ( -5
6- As a lecture in international congress of nursing and professionalism in Iran and the 

world URMIA , IRAN 2017 زبان انگليسي) ا(ارائه ب  
 1385دانشگاه علوم پزشكي اروميه » كنفرانس احتياطات همه جانبه در مراقبت ايدز « سخنران  -7
 1389دانشگاه علوم پزشكي اروميه » كنگره سالمت باروري و تنظيم خانواده « سخنران  -8

 
 )26و اجرايي ( سوابق كاري
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 مدير گروه معارف اسالمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه سه دوره آموزشي -5
 1385-1387دانشگاههاي دولتي كشور  5مدير شوراي گروههاي معارف اسالمي منطقه  -6
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 1388عضو شوراي پژوهشي حوزه علميه خواهران استان  -9

 1382اصلي شوراي حل اختالف دادگستري  عضو -10
 1394-1399لي شوراي روحانيت شهرستان اروميه عضو اص -11
 1385-1399عضو اصلي شوراي فرهنگ عمومي استان  -12
 1391-1393-1396كميته فرهنگي و اجتماعي شوراي توسعه و امنيت پايدار استان عضو اصلي  -13
 1385-1399عضو اصلي شوراي هماهنگي تبليغات استان  -14
 عضو اصلي شوراي شئونات  -15
 1385عضو اصلي شوراي دانشگاه علوم پزشكي اروميه  -16
 عضويت در چندين كميته علمي، همايش ها، و كنگره هاي كشوري و دانشگاهي  -17
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