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ایجاد بخش، آزمایشگاه، دانشکده، گروه آموزشی، رشته جدید، طراحی بسته های آموزشی مانند پوسترهای آموزشی، تهيه مواد آموزشی )–1جدول شماره 

    (راهنمای یادگيری یا نرم افزار آموزشی

 نام مواد آموزشی  ردیف
تاریخ ایجاد 

 و تکميل
 محل ایجاد

 

 

 نوع

مالحظات 

)مدرك تائيد 

کننده مربوط 

به تهيه مواد 

آموزشی 

 ضميمه گردد.(

 

  کتابچه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1931 "ویژگی ها و مهارت های شهروندی"کتابچه طراحی  1

2 

 

  کتابچه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1932 "کودکان و تلویزیون"کتابچه طراحی 

شت باروری و جنسی باید آنچه که دانش آموزان در مورد بهدا"کتابچه طراحی  9

 "بدانند

  کتابچه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1931

رشته جدید آموزشی تغذیه، فناوری اطالعات سالمت،  4ثبت و پیگیری نهایی  4

 علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط در دانشکده علوم پزشکی اسداباد

   تاسیسبارگزاری و  دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1931

   تاسیسبارگزاری و  دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1931 و دریافت مجوز کمیته اخالق از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید 1

داشتن توصیه نامه از دکتر محمدحسین کاوه از اساتید آموزش بهداشت علوم  6

 پزشکی شیراز )مدیر گروه شیراز(

   دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1936

ن توصیه نامه از دکتر غالمرضا گرمارودی از اساتید آموزش بهداشت علوم داشت 7

 پزشکی تهران )مدیر گروه تهران(

   دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1931

داشتن توصیه نامه از دکتر داوود شجاعی زاده از اساتید آموزش بهداشت علوم  1

 پزشکی تهران )رییس برد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت(

3119    دانشکده علوم پزشکی اسداباد 
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 ، طرح ایده های نو برای ارایه دروس(تهيه طرح درس)مربوط به سوابق تدریس  -2جدول شماره 

 ردیف
 

 

 

 

 

تعداد  نام درس ترم تحصيلی

واحد 

 درس

تعدادواح

د معادل 

در درس 

 مشترك

نوع درس 

نظری بالينی ، 

 آزمایشگاهی

مالحظات 

)گواهی معتبر 

 هر یك از

واحدها یا 

ساعت 

مشارکت در 

آموزش بالينی 

 ضميمه شود.(

 

  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 ، دانشگاه علوم پزشکی گنابادتکنولوژی آموزشی 31-31نیمسال اول سال تحصیلی  1

  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-32نیمسال اول سال تحصیلی 2

  نظری واحد 2 واحد 2 گناباده علوم پزشکی ، دانشگامبارزه با بیماری های غیر شایع و اپیدمیولوژی آنها 31-31نیمسال اول سال تحصیلی  9

  نظری واحد 2 واحد 2 مبارزه با بیماری های غیر شایع و اپیدمیولوژی آنها، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال اول سال تحصیلی  4

  نظری واحد 2 واحد 2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 33-411یمسال اول سال تحصیلی ن 1

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 دروش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی گنابا 31-31سال تحصیلی  دومنیمسال  6

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 روش تحقیق، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 36-37 سال تحصیلی دومنیمسال  

  نظری واحد 2 واحد 2 کمکهای اولیه و اقدامات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه آزاد سنندج 11-13نیمسال اول سال تحصیلی  7

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 های اولیه در شرایط اضطراری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد اقدامات بهداشتی و کمک 36-37نیمسال اول سال تحصیلی  1

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال اول سال تحصیلی  3

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 مات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری، دانشکده علوم پزشکی اسداباداقدا 31-33نیمسال اول سال تحصیلی  11

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 33-411نیمسال اول سال تحصیلی  11

  نظری واحد 2 واحد 2 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-32ل تحصیلی نیمسال اول سا 12
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  نظری واحد 2 واحد 2  آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-31نیمسال اول سال تحصیلی  19

  نظری واحد 2 واحد 2  ، دانشگاه علوم پزشکی گنابادآموزش بهداشت و ارتقای سالمت 31-32سال تحصیلی  اولنیمسال  14

  نظری واحد 2 واحد 2 اسداباد علوم پزشکی  کدهآموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانش 37-31نیمسال اول سال تحصیلی  11

  نظری واحد 2 واحد 2 اسدابادعلوم پزشکی  کدهآموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانش 33-411نیمسال اول سال تحصیلی  16

  نظری واحد 2 واحد 2 گناباداصول و کلیات خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی  31-31نیمسال دوم سال تحصیلی  17

  نظری واحد 2 واحد 2 اصول و کلیات خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-32نیمسال دوم سال تحصیلی  11

  نظری واحد 2 واحد 2 اصول و کلیات خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  13

  نظری واحد 2 واحد 2 اصول و کلیات خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد  31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  21

  نظری واحد 2 واحد 2 پزشکی اسداباد  اصول و کلیات خدمات بهداشتی، دانشکده علوم 33-411نیمسال اول سال تحصیلی  21

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 بهداشت مدارس و دانش آموزان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-32نیمسال اول سال تحصیلی  22

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت مدارس و دانش آموزان، دانشگاه علوم پزشکی  36-37نیمسال دوم سال تحصیلی  29

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت مدارس و دانش آموزان، دانشگاه علوم پزشکی  37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  24

  عملی  -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت مدارس و دانش آموزان، دانشگاه علوم پزشکی  31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  21

  عملی -نظری  واحد 2 واحد 2 بهداشت دهان و دندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-31ل تحصیلی نیمسال دوم سا 26

  عملی -نظری  واحد 2 واحد 2 بهداشت دهان و دندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-32نیمسال دوم سال تحصیلی  27

  عملی -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت دهان و دندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه علوم پزشکی  31-36نیمسال دوم سال تحصیلی  21

  عملی -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت دهان و دندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه علوم پزشکی  37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  23

  عملی -نظری  واحد 2 واحد 2 اسدابادبهداشت دهان و دندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد و دانشگاه علوم پزشکی  31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  91

واحد 2 اقتصاد بهداشت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-32نیمسال اول سال تحصیلی  91   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت سالمندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-36م سال تحصیلی نیمسال دو 92   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت سالمندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  99   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت سالمندان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  94   نظری واحد 2 

واحد 1 دمصون سازی، دانشکده علوم پزشکی اسدابا 37-31نیمسال اول سال تحصیلی  91   نظری واحد 1 

واحد 1 دمصون سازی، دانشکده علوم پزشکی اسدابا 31-33نیمسال اول سال تحصیلی  96   نظری واحد 1 

واحد 1 دپزشکی اسدابامصون سازی، دانشکده علوم  33-411نیمسال اول سال تحصیلی  97   نظری واحد 1 

واحد 2 اکولوژی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  91   نظری واحد 2 

واحد 2 زبان تخصصی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  93   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31ی نیمسال دوم سال تحصیل 41   نظری واحد 2 
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واحد 2 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  41   نظری واحد 2 

واحد 2 شکی اسدابادنظام های سالمت در ایران و جهان دانشکده علوم پز 31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  42   نظری واحد 2 

واحد 2 کلیات پزشکی و بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  49   نظری واحد 2 

واحد 2 کلیات پزشکی و بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  44   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت عمومی برای کاردان های فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31ی نیمسال دوم سال تحصیل 41   نظری واحد 2 

واحد 2 بهداشت عمومی برای کاردان های فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسداباد 31-33نیمسال دوم سال تحصیلی  46   نظری واحد 2 

واحد 2 دانشکده علوم پزشکی اسداباد ترم تحصیلی( 2)ادر و کودک هداشت مب 37-31نیمسال اول سال تحصیلی  47   نظری واحد 2 

واحد 2 تنظیم خانواده، دانشگاه آزاد سنندج دانشکده علوم پزشکی اسداباد 13-31نیمسال اول سال تحصیلی  41   نظری واحد 2 

واحد 2 کده علوم پزشکی اسدابادتنظیم خانواده، دانشگاه آزاد سنندج دانش 13-31نیمسال دوم سال تحصیلی  43   نظری واحد 2 

واحد 2 اصول مدیریت دانشکده علوم پزشکی اسداباد 33-411نیمسال اول سال تحصیلی  11   نظری واحد 2 

واحد 2 اصول برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسداباد 33-411نیمسال اول سال تحصیلی  11   نظری واحد 2 

واحد 2 جمعیت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی سنندج 13-31ی نیمسال اول سال تحصیل 12   نظری واحد 2 

واحد 2 گنابادجمعیت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی  31-31نیمسال اول سال تحصیلی  19   نظری واحد 2 

واحد 1 کاراموزی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-31نیمسال اول سال تحصیلی  14   عملی واحد 1 

واحد 1 کاراموزی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 31-31نیمسال دوم سال تحصیلی  11   عملی واحد 1 

واحد 6 کاراموزی بهداشت جامعه، گروه پرستاری، دانشجویان پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 36-37نیمسال دوم سال تحصیلی  16 واحد 6    عملی 

واحد 6 کاراموزی بهداشت جامعه، گروه پرستاری، دانشجویان پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسداباد 37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  17 واحد 6    عملی 

واحد 1 بهداشت عمومی 6کاراموزی در عرصه دانشجویان ترم  37-31نیمسال دوم سال تحصیلی  11 واحد 1    عملی 

واحد 6 پرستاری 4کاراموزی درس بهداشت جامعه دانشجویان ترم  37-31لی نیمسال دوم سال تحصی 13 واحد 6    عملی 

21/1 )کارگاه توجیهی( 7کاراموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی ترم  33-411نیمسال اول سال تحصیلی  61  21/1   عملی 
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، ارایه مدرك MPH، گواهی دوره  EDOو  EDCخصصی )گواهی عضویت در مراکر گواهی علمی اضافه بر مدرك و شرکت در کارگاههای ت – 9جدول شماره 

MS ساله خارج از کشور( 1ماهه تا  6، گواهی دوره های 

گواهی  EDOیا  EDCگواهی عضویت در 

دوره 
MPH 

گواهی ارایه 

 MSمدرك 

گواهی دوره 

ماهه  6های 

ساله  1تا 

خارج از 

 کشور

مالحظات)مدرك 

تائيد کننده 

 مربوطه و

مستندات 

 ضميمه گردد.(

 

     تاکنون 1936دانشکده علوم پزشکی اسداباد از سال  EDC عضو  .1

 1937دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه تهران از سال  –دانشجوی ترم دوم رشته ارشد آموزش پزشکی  .2

MS-  
 MS   

ه علوم پزشکی تهران، خرداد ماه دارای مدرک بین الملی امداد و نجات بین المللی سازمان حالل احمر، دانشگا .9

1931 
    

     1931تدریس در کارگاه روش تحقیق مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .4

تدریس زبان انگلیسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی بسج دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده  .1

 1913بهداشت، 

    

     1931ی استان کرمانشاه، تدریس در کالس های آموزشی بهزیست .6

     1936تدریس در کارگاه تعیین کننده های اجتماعی سالمت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .7

تدریس در کارگاه ارگونومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، معاونت بهداشتی، کارکنان ادارات شهرستان  .1

26/11/1936. 

    

علوم پزشکی اسداباد، معاونت بهداشتی، کارکنان علوم پزشکی،  تدریس در کارگاه ارگونومی، دانشکده .3

1/11/1936. 

    

معاونت بهداشتی، کارکنان دانشکده علوم  تدریس در کارگاه سواد سالمت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، .11

 .1937خرداد  21پزشکی، 
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کارکنان دانشکده علوم  ،یونت بهداشتاسداباد، معا ی، دانشکده علوم پزشکروش های آموزشیکارگاه تدریس در  .11

 .1937 تیر 91 ،یپزشک

    

     .1937 آبان، 1 وبژه دانشجویاناسداباد،  ی، دانشکده علوم پزشکروش تحقیقکارگاه تدریس در  .12

     .1937 آذر، 21 وبژه دانشجویاناسداباد،  ی، دانشکده علوم پزشکروش تحقیقکارگاه تدریس در  .19

در  1937آذر ماه  12تا  11روز از تاریخ  9شی به مناسبت هفته جهانی ایدز به مدت برگزاری برنامه آموز .14

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد.

    

اسداباد،  ی، دانشکده علوم پزشک soc کارگاه کارگاه عملی و تئوری شیوه زندگی سالم در میانسالیتدریس در  .11

 . 11/37/ 91روستایی، کارشناسان و مراقبین سالمت شهری و  ،یمعاونت بهداشت

    

     .1937بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، بهمن  6تدریس در کارگاه نیازسنجی، دانشجویان ترم  .16

بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  6تدریس در کارگاه جستجوی منابع اطالعات، دانشجویان ترم  .17

 .1937بهمن 

    

بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، بهمن  6مقدماتی، دانشجویان ترم  spssتدریس در کارگاه  .11

1937. 

    

بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  6تدریس در کارگاه بیماری های واگیر، دانشجویان ترم  .13

 .1937مهرماه 

    

ت عمومی، دانشکده علوم پزشکی بهداش 6تدریس در کارگاه جستجوی منابع اطالعاتی، دانشجویان ترم  .21

 .1937اسداباد، بهمن ماه 

    

بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، بهمن ماه  6تدریس در کارگاه روش تحقیق، دانشجویان ترم  .21

1937. 

    

ه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، بهمن ما 6تدریس در کارگاه گزارش نویسی، دانشجویان ترم  .22

1937. 

    

اسفند  11بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  6تدریس در کارگاه مقاله نویسی، دانشجویان ترم  .29

 .1937ماه 

    

     .1937بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، بهمن ماه  6، دانشجویان ترم spssتدریس در کارگاه  .24

در بخش های : آموزش بهداشت و ارتباطات، بیماری های واگیر و  تدریس و اجرای کارگاههای کاراموزی .21

 .37بهداشت عمومی در نیمسال اول  7بیماری های غیرواگیر، برای دانشجویان ترم 
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 91طراحی پیام و رسانه، کارکنان معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  تدریس در کارگاه اصول  .26

 .1931مرداد 
    

آذر  3در کارگاه مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت، معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، تدریس  .27

1931. 
    

تدریس در کارگاه جستجو در منابع و پایگاههای الکترونیک، ویژه اعضای هیأت علمی، دانشکده علوم پزشکی  .21

 .1931آذر  6اسداباد، 
    

و پایگاههای الکترونیک، ویژه دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، تدریس در کارگاه جستجو در منابع  .23

 .1931بهمن  21
    

     .1931بهمن  91تدریس در کارگاه گزارش نویسی، ویژه دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .91

     .1931من به 91تدریس در کارگاه مقاله نویسی، ویژه دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .91

     .1933 فروردین  21اسداباد،  یدانشکده علوم پزشک ،اعضای هیأت علمی ژهیو ،مجازیدر کارگاه  سیتدر .92

     .1933  نیفرورد 26اسداباد،  یدانشکده علوم پزشک ،حق التدریس یاعضا ژهیو ،یدر کارگاه مجاز سیتدر .99

     1932کی گناباد، شرکت در کارگاه محاسبه حجم نمونه، دانشگاه علوم پزش .94

     1932شرکت در کارگاه آنالیز آماری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .91

     1932شرکت در کارگاه خالقیت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .96

     1932شرکت در کارگاه منتورشیپ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .97

     1932ک، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شرکت در کارگاه متدولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژی .91

     1931شرکت در کارگاه اندنوت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .93

     1939، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  Essay Writing Workshop Elsevierشرکت در کارگاه  .41

     1931پزشکی تهران، شرکت در کارگاه جایگاه پیام در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم  .41

     1931مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  spssشرکت در کارگاه  .42

     1931پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  spssشرکت در کارگاه  .49

     1931شرکت در کارگاه تحلیل عاملی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  .44

     1936م پزشکی اصفهان، شرکت در کارگاه آنالیز مسیر، دانشگاه علو .41

     1936شرکت در کارگاه اخالق پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  .46
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     1936شرکت در کارگاه اخالق پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  .47

     1936شرکت در کار شرکت در کارگاه قوانین و ضوابط دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  .41

     1936(، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1ارزشیابی دانشجو )سطح  شرکت در کارگاه .43

     1936شرکت در کارگاه آنالیز و تحلیل های آماری، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  .11

     1936شرکت در کارگاه سیستماتیک ریویو، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  .11

 1/2/1937در تاریخ  "ان و عترت و سالمتمدل های پژوهشی در حوزه قر "شرکت در کارگاه آموزشی  .12

 شهرستان کرمانشاه
    

     .37مهر  23و  21اخالق در پژوهش -شرکت در کارگاه روش و مدیریت تحقیق )ویژه ارتقاء( .19

     .37آبان  9و  2شرکت در کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش )ویژه ارتقاء(  .14

     .37آبان  9و  2شرکت در کارگاه آزمون سازی در علوم سالمت،  .11

     . 11/2/31شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .16

     .3/7/31شرکت در کارگاه اخالق در آموزش، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .17

     1932شرکت در کارگاه محاسبه حجم نمونه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .11

     1932آماری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  شرکت در کارگاه آنالیز .13

     1932شرکت در کارگاه خالقیت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .61

     1932شرکت در کارگاه منتورشیپ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .61

     1932شرکت در کارگاه متدولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژیک، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  .62

     1931کت در کارگاه اندنوت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شر .69

     1939، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  Essay Writing Workshop Elsevierشرکت در کارگاه  .64

     1931شرکت در کارگاه جایگاه پیام در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .61

     1931مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  spssشرکت در کارگاه  .66

     1931همدان،  یدانشگاه علوم پزشک ،پیشرفته spssشرکت در کارگاه  .67
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     1931شرکت در کارگاه تحلیل عاملی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  .61

     1936، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک ،آنالیز مسیرشرکت در کارگاه  .63

     1936، همدان یدانشگاه علوم پزشک ،خالق پژوهشادر کارگاه  شرکت .71

     1936همدان،  یشرکت در کارگاه اخالق پژوهش، دانشگاه علوم پزشک شرکت در کار .71

     1936همدان،  ی، دانشگاه علوم پزشکقوانین و ضوابط دانشگاهیشرکت در کارگاه  .72

     1936 همدان، یک، دانشگاه علوم پزش(1ارزشیابی دانشجو )سطح شرکت در کارگاه  .79

     1936 همدان، یدانشگاه علوم پزشکشرکت در کارگاه آنالیز و تحلیل های آماری،  .74

     1936 همدان، یدانشگاه علوم پزشکشرکت در کارگاه سیستماتیک ریویو،  .71

داد ماه دارای مدرک بین الملی امداد و نجات بین المللی سازمان حالل احمر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خر .76

1931 

    

 1/2/1937در تاریخ  "مدل های پژوهشی در حوزه قران و عترت و سالمت "شرکت در کارگاه آموزشی  .77

 شهرستان کرمانشاه.

    

     .37مهر  23و  21 اخالق در پژوهش-روش و مدیریت تحقیق )ویژه ارتقاء(شرکت در کارگاه  .71

     .37آبان  9و  2 (رتقاءویژه ا) کارگاه آموزشی اخالق در پژوهششرکت در   .73

     .37آبان  9و  2، آزمون سازی در علوم سالمتشرکت در کارگاه  .11

     . 11/2/31 ،اسداباد یه علوم پزشککددانششرکت در کارگاه اخالق در پژوهش،  .11

     .3/7/31 ،اسداباد یه علوم پزشککددانششرکت در کارگاه اخالق در آموزش،  .12

     . 31دانشگاه علوم پزشکی همدان، آبان  "در پژوهش های زیست پزشکی اخالق "شرکت در کارگاه  .19

     . 1931شرکت در کارگاه اندنوت، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، آذر  .14

     .1931اسفند  1شرکت در کارگاه پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  .11

     .1933فروردین  91درسی پنهان، دانشکده علوم پزشکی اسداباد، شرکت در کارگاه آموزشی برنامه  .16
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 21/1/33 خیاصفهان در تار -کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "راند مجازی" یشرکت در کارگاه مجاز .17

 اسداباد.  یدر دانشکده علوم پزشک
    

 -کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشکا میزبانی ب "میبرگزار کن نیآنال یچگونه آزمون ها" یشرکت در کارگاه مجاز .11

 اسداباد.  یدر دانشکده علوم پزشک 14/1/33 خیاصفهان در تار
    

اصفهان  -کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "نرم افزارهای رایج تولید محتوا" یشرکت در کارگاه مجاز .13

 اسداباد.  یدر دانشکده علوم پزشک 11/6/33 خیدر تار
    

در دانشکده  14/7/33 خیدر تار سنندج یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "طرح دوره" یکت در کارگاه مجازشر .31

 اسداباد.  یعلوم پزشک
    

در دانشکده  21/7/33 خیدر تار سنندج یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "طرح دوره" یشرکت در کارگاه مجاز .31

 اسداباد.  یعلوم پزشک
    

     . 11یرحضوری در مرکز آموزش مداوم پزشکی و نمره شرکت حضوری و غ .32

در  1/1/33 خیدر تار اصفهان یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "آزمون تشریحی" یشرکت در کارگاه مجاز .39

 اسداباد.  یدانشکده علوم پزشک
    

 خیدر تار اصفهان یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "آزمون های باز پاسخ )تشریحی(" یشرکت در کارگاه مجاز .34

 اسداباد.  یدر دانشکده علوم پزشک 11/1/33

    

 یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "Adobe connectبرگزاری کالس آنالین با " یشرکت در کارگاه مجاز .31

 اسداباد.  یدر دانشکده علوم پزشک 13/1/33 خیدر تار کرمانشاه

    

در  21/1/33 خیدر تار همدان یدانشگاه علوم پزشکا میزبانی ب "اخالق در پژوهش " یشرکت در کارگاه مجاز .36

 اسداباد.  یدانشکده علوم پزشک

    

 یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "Adobe connectبرگزاری کالس آنالین با " یشرکت در کارگاه مجاز .37

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 21/1/33 خیدر تار همدان

    

دانشگاه علوم با میزبانی  "برگزاری کالس آنالین با طراحی تکلیف در آموزش مجازی" یزشرکت در کارگاه مجا .31

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 21/1/33 خیدر تار کرمانشاه یپزشک
    

 یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "تبیین مفهوم پاسخگویی اجتماعی در حوزه سالمت" یشرکت در کارگاه مجاز .33

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 1/3/33 خیدر تار سنندج
    

در  سنندج یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "برنامه ریزی پنهان و مدیریت آن" یشرکت در کارگاه مجاز .111

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 12/3/33 خیتار
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 خیدر تار همدان یزشکدانشگاه علوم پبا میزبانی  "طراحی فرایند آموزشی " یشرکت در کارگاه مجاز .111

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 11/3/33
    

 خیدر تار همدان یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "(1طراحی و فنون تدریس) " یشرکت در کارگاه مجاز .112

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 24/3/33
    

در  همدان یدانشگاه علوم پزشکمیزبانی  با "شیوه های ارزیابی صالحیت بالینی " یشرکت در کارگاه مجاز .119

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 91/3/33 خیتار
    

با میزبانی  "چالش های برنامه درسی پنهان در یادگیری اخالق حرفه ای " یشرکت در کارگاه مجاز .114

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 91/3/33 خیدر تار کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک
    

در  اصفهان یدانشگاه علوم پزشکبا میزبانی  "آموزش های مبتنی بر کامپیوتر " یرکت در کارگاه مجازش .111

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 1/11/33 خیتار
    

دانشگاه با میزبانی  "نظریه های یادگیری –روش های تدریس نظری مقدماتی  " یشرکت در کارگاه مجاز .116

 اسداباد. یدر دانشکده علوم پزشک 9/11/33 خیدر تار سنندج یعلوم پزشک
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 (اصلی طرح پژوهشی  همکا –مجری طرح پژوهشی -همکار اصلی طرح ملی پژوهشی –طرح ملی پژوهشی )مجری انجام طرحهای پژوهشی -4 جدول شماره

تاریخ  محل انجام عنوان طرح پژوهشی ردیف

 ارائه

)شامل نام  اسامی همکاران به ترتيب اولویت

 متقاضی(

 

سمت در ارتباط با 

فعاليت )مجری و 

 همکار(

 

1 

 

تاثیر برنامه آموزش شهروندی مبتنی بر نظریه عمل منطقی 

(TRA در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز در )

 (، 1721دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ) کد – 1931سال 

  د.ع. پ شیراز

1931 

  دکتر مهین نظری دکتر محمد حسین کاوه،

 مجری اول

 

 

2 

 

تأثیر برنامه آموزشی نظریه محور بر رفتار بهداشت باروری و 

تعیین کننده های آن در دانش آموزان ایران؛ با استفاده از نظریه 

ی تعدیل یافته ی رفتار برنامه ریزی شده. دانشگاه علوم پزشکی 

 1931، 611( با کد اخالق 3121111111)کد  1931تهران 

  د.ع. پ تهران

 

1931 

دکتر فاطمه دارابی، دکتر داود شجاعی زاده، دکتر 

محمدحسین کاوه، دکتر محمدحسین کاوه، دکتر 

 فرشته مجلسی، دکتر مهدی یاسری

 همکار اصلی

 

9 

 

اثربخشی آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر 

تا  6میزان و نحوه نظارت والدین بر تماشای تلویزیون کودکان 

سال شهر گناباد. دانشگاه علوم پزشکی گناباد، )کد  11

 1911/ب(، 991/1

  گنابادد.ع.پ. 

1911 

دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی دلشاد، دکتر مهدی 

 مشکی

 مجری سوم

 

4 

تأثیر تلفیق الگوی رفتار برنامه ریزی شده با تئوری جایگاه مهار 

ن گناباد، سالمت بر پیشگیری رفتار خودارضایی در نوجوانا

 ( 4/32، )کد 1932دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

  گنابادد.ع.پ. 

 

1932 

دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی دلشاد، دکتر مهدی 

 مشکی

مجری اول و استاد 

 مشاور

 

 

1 

هایپوتیروییدی نوزادی در شهرستان نیشابور و ارتباط آن با 

طالعه : یک م 11-31برخی عوامل فردی و اجتماعی در سالهای 

 ( 4/32، )کد 1931دانشگاه علوم پزشکی گناباد، . مورد شاهدی

  گناباد د.ع. پ

1931 

مجری اول و استاد  دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی عالمی

 مشاور
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6 

بررسی شیوع عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی 

دانشگاه علوم . عوامل فردی و خانوادگی در شهرستان فردوس

 ( 9/32، )کد 1931گناباد،  پزشکی

  گناباد.د.ع. پ

1931 

مجری اول و استاد  دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی عالمی

 مشاور

 

7 

 

تاثیر آموزش بهداشت روان به شوهران زنان باردار در بهبود 

دانشگاه . وضعیت سالمت روان وکاهش افسردگی دوران بارداری

 ( 1/32، )کد 1931علوم پزشکی گناباد، 

  . پ گنابادد.ع

1931 

مجری اول و استاد  دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی عالمی

 مشاور

 

8 

بررسی  وضعیت سالمت روانی، اجتماعی و ویژگی های فردی 

رانندگان برون شهری و درون شهری شهرستان نیشابور و ارتباط 

. دانشگاه علوم پزشکی 1932آن با وقوع تصادفات آنان در سال 

 (2/32کد ، )1931گناباد، 

  گناباد.د.ع. پ

1931 

مجری اول و استاد  دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی عالمی

 مشاور

تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء فعالیت جسمانی سالمندان شهر  1

 1932گناباد. دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

  گناباد.د.ع. پ

1932 

 مجری دوم دکتر فاطمه دارابی، دکتر علی عالمی

 

11 

ثیر برنامه آموزشی بر نگرش مراقبین مراکز توانبخشی و تأ

(. کد 1931مراقبتی افراد دارای ناتوانی ذهنی در شهر اسداباد )

 مجری اصلی 331113طرح: 
020IR.ASAUMS.REC.1399. 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، دکتر شاهین سلطانی 1933 د.ع.پ اسداباد

 

11 

النی خواب و خستگی با ارتباط کیفیت اختالالت اسکلتی عض

 (.1939/4/7کیفیت زندگی رانندگان در شهر کرمانشاه )کد: 

  د.ع. پ کرمانشاه

1939 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، دکتر میترا ابولفتحی

ارتباط باورهای کنترل سالمت با شدت خودارضایی با توجه به  11

)کد  1939عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان گناباد؛ 

 /پ(./ت619

 همکار اصلی دکتر فاطمه دارابی، آقای دکتر مهدی مشکی 1933 د.ع.پ اسداباد

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقاء سالمت پندر  19

-31بر احساس تنهائی در زنان سالمند شهر اسداباد در سال 

 مجری اصل 331111. کد طرح: 1936
IR.ASAUMS.REC.1399.00….. 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، دکتر مینا ماهری 1933 د.ع.پ اسداباد

شناسایی موانع دسترسی زنان دارای معلولیت جسمی حرکتی به  14

خدمات بهداشت باروری در شهرستان اسدآباد : یک مطالعه 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، دکتر شاهین سلطانی 1933 بادد.ع.پ اسدا
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مجری اصلی )در مرحله کمیته  331111کد طرح:  کیفی.

 اخالق(

 .021IR.ASAUMS.REC.1399کد اخالق: 

 

19 

شناسایی موانع دسترسی زنان دارای ناتوانی به خدمات سالمت: 

مجری اصلی )در  331116کد طرح:  مطالعه مرور سیستماتیک

 مرحله کمیته اخالق(

 IR.ASAUMS.REC.1399.006کد اخالق: 

 مجری اول دکتر شاهین سلطانی دکتر فاطمه دارابی، 1933 د.ع.پ اسداباد

 2بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بیماران دیابتی نوع  16

مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم 

مجری  331114. کد طرح: 1936-31پزشکی اسداباد در سال 

 .IR.ASAUMS.REC.1399 023اصلی، 

بی، دکتر مینا ماهری، دکتر بهنام دکتر فاطمه دارا 1933 د.ع.پ اسداباد

 رضا مخصوصی

 مجری اول

بررسی عوامل رفتاری مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه تحت  17

پرسید. پوشش مرکز بهداشت و درمان شهر اسداباد: کاربرد مدل 

 مجری اصلی 331111کد طرح: 

 IR.ASAUMS.REC.1399.008کد اخالق: 

 مجری اول ارابی، دکتر مینا ماهریدکتر فاطمه د 1933 د.ع.پ اسداباد

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر  11

انجام غربالگری سرطان کولورکتال در مردان و زنان میانسال 

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اسدآباددر سال

 مجری اصلی 331112. کد طرح: 1931

 EC.1399.003IR.ASAUMS.Rکد اخالق: 

دکتر فاطمه دارابی، دکتر مینا ماهری، مرضیه  1933 د.ع.پ اسداباد

 حصاری

 مجری اول

تاثیر برنامه آموزش شهروندی مبتنی برنظریه عمل منطقی در  13

در سال دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر اسداباد 

 مجری اصلی  331119. کد طرح: 1931

 .1399.007IR.ASAUMS.RECکد اخالق: 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، اسم دانشجو 1933 د.ع.پ اسداباد

تأثیر آموزش پیشگیری از آلودگی به ویروس ایدز توسط گروه  21

همساالن براساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان 

مجری  331111. کد طرح: 1931شهرستان اسداباد در سال 

 .022IR.ASAUMS.REC.1399اصلی 

 مجری اول دکتر فاطمه دارابی، دکتر مینا ماهری 1933 اسداباد د.ع.پ
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21 

 

تعیین تأثیر آموزش براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر 

ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف تنقالت کم ارزش در 

کاهش چاقی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان اسداباد. 

ر مرحله داوری در سامانه ؛ همکار اصلی )د331221کد: 

 پژوهشیار د.ع. اسداباد(

دکتر نظری پویا، خانم مریم والیی، دکتر فاطمه  1911 د.ع.پ اسداباد

 دارابی

 همکار طرح

بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در  22

در شهرستان اسداباد،   13سالمندان در رابطه با کوید 

مرحله قرارداد در سامانه ؛ همکار اصلی )در 331221کد:

 پژوهشیار د.ع. اسداباد( 

دکتر نظری پویا، خانم مریم والیی، دکتر فاطمه  1933 د.ع.پ اسداباد

 دارابی

 همکار طرح

بررسی بخش های مختلف بیمارستان از لحاظ آلودگی به ویروس  29

در شرایط قبل و بعد از ضد عفونی و استریلیزاسیون  13کووید

 ...؛ مجری اصلیبخش ها کد طرح: 

دکتر مخصوصی، دکتر نظری پویا، دکتر یعقوبی،  1933 د.ع.پ اسداباد

 خانم نجفی، فاطمه دارابی

 همکار اصلی

افراد مبتال به کرونا  یشگاهیو آزما ینیبال جی، نتامیعال یابیارز 24

؛ مجری اصلی 331113اسدآباد، کد طرح: در شهرستان  روسیو

 مانه پژوهشیار د.ع. اسداباد()در مرحله عقد قرارداد در سا

دکتر مخصوصی، دکتر نظری پویا، دکتر یعقوبی،  1933 د.ع.پ اسداباد

 فاطمه دارابی

 همکار اصلی

بررسی شیوع و تنوع اختالالت گفتار و زبان در مراجعین مرکز  21

) در مرحله  فوق تخصصی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی

 کمیته اخالق( 

تر محمدجواد نظری پویا، دکتر فاطمه دارابی، دک 1933 د.ع.پ اسداباد

 دکتر امین شیانی

 مجری دوم

بررسی پیامدهای مادری و جنینی در مادران باردار مبتال به  26

COVID-19 .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

دکتر فاطمه رجعتی، دکتر مژگان رجعتی، دکتر  1933 د.ع.پ اسداباد

 فاطمه دارابی

 همکار اصلی

سی تأثیر بازخورد کمی و کیفی آزمون های پایان ترم بر برر 27

در مرکز  1937-33کیفیت طراحی سوال طی دوره سه ساله 

 مطالعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 

دکتر امین شیانی، دکتر فاطمه دارابی، دکتر  1933 د.ع.پ اسداباد

 ساالری

 همکار اصلی
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)شامل مقاالت کامل در کنگره های داخلی و بين المللی، ارائه گواهی شرکت در کنگره هاا،    گره های داخلی و بين المللیارائه مقاالت در کن -5*جدول شماره 

 ارائه گواهی مقاله در کنگره ها )اعم از پوستر یا سخنرانی(، ارائه خالصه مقاالت چاپ شده در کنگره های داخلی و  بين المللی(

حل برگزاری م موضوع تاریخ نام کنگره ردیف

 کشور

نوع 

 شرکت

ارائه 

 سخنرانی

 به صورت

شفاهی 

ریا پوست  

اسامی همکاران  موضوع گزارش یا سخنرانی

ل به ترتيب )شام

 نام متقاضی(

مالحظات 

)مدرك تائيد 

 کننده مربوطه و

مستندات چاپ 

مقاالت ضميمه 

 گردد.(

1 

 

 

 

Conference on 

Urbanization and 

Health Shiraz, 2010 

0212 Indoor air pollution in 

developing countries, 

and acute lower 

respiratory infections 

in children 

 Indoor air pollution in پوستر شیراز-ایران

developing countries, and 

acute lower respiratory 

infections in children 

دکتر فاطمه 

 دارابی، دکتر

محمدحسین 

 هینکاوه، دکتر م

 نظری

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

 

0 

 

The third congress of 

the infant health and 

prinatalogy Iran, 

Zanjan, 2010. 

 

0212 Urbanization and 

green spaces, 

Conference on 

Urbanization and 

Health Shiraz, 2010. 

A study of infant 

mortality in the new 

city Kermanshah 

Province 

 Urbanization and green پوستر شیراز-ایران

spaces, Conference on 

Urbanization and Health 

Shiraz, 2010. A study of 

infant mortality in the 

new city Kermanshah 

Province, 

دکتر فاطمه 

 دارابی، دکتر

محمدحسین 

 کاوه، دکتر مهین

 نظری

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

3 
Conference on 

Spirituality, Quran 

researchers and 

health Gonabad 

University of Medical 

Sciences, 2012 

0210 Prayer and personal 

and social rights 
گناباد-رانیا  Prayer and personal and پوستر 

social rights 
دکتر فاطمه 

علی  دارابی، دکتر

 دلشاد

ه گواهی با چکید

 مقاله
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4 

 

Conference on 

Spirituality, Quran 

researchers and 

health Gonabad 

University of Medical 

Sciences, 2012 

 

0210 Saying prayer and 

worship on life 

expectancy and 

mental health 

 Saying prayer and پوستر گناباد-ایران

worship on life 

expectancy and mental 

health 

دکتر فاطمه 

علی  دارابی، دکتر

 دلشاد

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

5 

 

Family Health 

Promotion 

Conference, 

University of Medical 

Sciences, Sanandaj, 

2013 

0213 Citizenship education 

in schools: results of a 

controlled 

interventional study 

with a pretest and 

post-test using the 

theory of reasoned 

action 

 Citizenship education in پوستر سنندج-ایران

schools: results of a 

controlled interventional 

study with a pretest and 

post-test using the theory 

of reasoned action 

دکتر فاطمه 

 دارابی، دکتر

محمدحسین 

 کاوه، دکتر مهین

 نظری

ه هی با چکیدگوا

 مقاله

 

6 

 

 

Family Health 

Promotion 

Conference, 

University of Medical 

Sciences, Sanandaj, 

2013 

0213 The impact of 

parental education 

based on the theory of 

planned behavior and 

how to monitor 

students' parents 

watching TV, 

 The impact of parental پوستر سنندج-ایران

education based on the 

theory of planned 

behavior and how to 

monitor students' parents 

watching TV, 

دکتر فاطمه 

علی  دارابی، دکتر

دلشاد، دکتر 

 مهدی مشکی

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

7 

 

 

Family Health 

Promotion 

Conference, 

University of Medical 

Sciences, Sanandaj, 

2013 

0213 Compare the quality 

of life for children 12 

to 18 years old, 

employed and 

unemployed women 

in Gonabad and social 

factors affecting it 

 Compare the quality of پوستر سنندج-ایران

life for children 12 to 18 

years old, employed and 

unemployed women in 

Gonabad and social 

factors affecting it 

دکتر فاطمه 

دارابی، رقیه 

 قنبری

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

 

 

8 

 

 

Family Health 

Promotion 

Conference, 

University of Medical 

Sciences, Sanandaj, 

2013 

0213 Comparison of the 

prevalence of 

musculoskeletal 

disorders among male 

and female students in 

the first grade, 

second, third, deaf 

high schools in West 

 Comparison of the پوستر سنندج-ایران

prevalence of 

musculoskeletal 

disorders among male 

and female students in 

the first grade, second, 

third, deaf high schools 

in West 

دکتر فاطمه 

 دارابی

ه گواهی با چکید

 مقاله
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9 
National Conference 

on Applied Research 

in Health Promotion, 

School of Nursing 

and Midwifery, 

khorasgan Islamic 

Azad University, 

2013. 

 

0213 The effect of 

education based on 

the theory of planned 

behavior and how to 

monitor students' 

parents watching TV, 

 The effect of education پوستر خوراسگان-ایران

based on the theory of 

planned behavior and 

how to monitor students' 

parents watching TV, 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر علی 

دلشاد، دکتر 

 مهدی مشکی

ه گواهی با چکید

الهمق  

12 National Conference 

healthy lifestyle, 

technology, education 

and health 

promotion, Birjand 

University of Medical 

Sciences, 2013. 

 

0213 Citizenship 

education in schools: 

results of an 

experimental study 

with pretest, posttest 

controlled using the 

theory of reasoned 

action 

 Citizenship education in  بیرجند-ایران

schools: results of an 

experimental study with 

pretest, posttest 

controlled using the 

theory of reasoned action 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر 

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

11 
Congress and cancer 

prevention Tehran 

University of Medical 

Sciences, 2014. 

 

0214 Compare the quality 

of life of patients with 

gastrointestinal cancer 

3 months and 9 

months after surgery, 

 Compare the quality of  تهران-ایران

life of patients with 

gastrointestinal cancer 3 

months and 9 months 

after surgery, 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر 

پروانه تیموری، 

 دکتر بیدارپور

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

 

10 

Imam Khomeini 

International 

Conference Center 

Tehran medical 

University Tehran, 

2016. 

0216 Quality of life for 

cancer patients, 

National Congress of 

health education 

 

 Quality of life for cancer  تهران-ایران

patients, National 

Congress of health 

education 

دکتر فاطمه 

دارابی، مرضیه 

 حصاری

ه گواهی با چکید

 مقاله

 

 

 

 

13 

National Congress of 

health education, 

Imam Khomeini 

International 

Conference Center 

Tehran medical 

University Tehran, 

2016. 

 

0216 The effect of female 

employment on the 

quality of life for their 

children 

 The effect of female  تهران-ایران

employment on the 

quality of life for their 

children 

دکتر فاطمه 

دارابی، رقیه 

 قنبری

ه گواهی با چکید

الهمق  
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14 

 
National Congress of 

health education, 

Imam Khomeini 

International 

Conference Center 

Tehran medical 

University Tehran, 

2016 

0216 Received a certificate 

of attendance at the 

Seventh National 

Congress of health 

education and health 

promotion 

 Received a certificate of  هرانت-ایران

attendance at the Seventh 

National Congress of 

health education and 

health promotion 

دکتر فاطمه 

 دارابی

ه گواهی با چکید

 مقاله

15 National Congress of 

health education, 

Imam Khomeini 

International 

Conference Center 

Tehran medical 

University Tehran, 

2016. 

 

0216 Citizenship education 

in schools, the result 

of an interventional 

study with a pretest-

posttest using the 

theory of reasoned 

action 

 Citizenship education in  تهران-ایران

schools, the result of an 

interventional study with 

a pretest-posttest using 

the theory of reasoned 

action 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر 

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله

16 International 

Conference on 

Sustainable 

Development Health 

School of Health, 

Tehran University of 

Medical Sciences, 

2016 

0216 Received a certificate 

of participation in the 

first International 

Conference on Health 

for Sustainable 

Development 

 Received a certificate of  تهران-ایران

participation in the first 

International Conference 

on Health for Sustainable 

Development 

دکتر فاطمه 

 دارابی

ه ی با چکیدگواه

 مقاله

17 1. Congress Seventh 

of the latest 

research 

achievements 

(doctor Yalda), 

2016. 

0216 Prevalence of 

disability in Iran 
کنگره  -ایران

  -دکتر یلدا 

 تهران

 Prevalence of disability 

in Iran 
دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر 

 شاهین سلطانی

ه گواهی با چکید

همقال  

18 News Conference 

University Shahid 

Beheshti University of 

Medical Sciences, 

2017. 

 

0217 Effect of education 

based on the theory of 

planned behavior on 

sexual and 

reproductive health 

behaviors of students 

in Tehran 

شهید  -ایران

 بهشتی

 Effect of education based 

on the theory of planned 

behavior on sexual and 

reproductive health 

behaviors of students in 

Tehran 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر داود 

شجاعی زاده، 

دکتر 

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله
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19 News Conference 

University Shahid 

Beheshti University of 

Medical Sciences, 

2017. 

 

0217 Effect of theory based 

intervention to 

promote physical 

activity among 

adolescent girls: a 

randomized control 

trial 

شهید  -ایران

 بهشتی

 Effect of theory based 

intervention to promote 

physical activity among 

adolescent girls: a 

randomized control trial 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر داود 

شجاعی زاده، 

دکتر 

محمدحسین 

کاوه، مهدی 

 یاسری

ه گواهی با چکید

 مقاله

02 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017. 

 

0217 The effect of socio-

demographic factors 

on constructs of 

modified theory of 

planed behavior 

(TPB) in relation to 

reproductive health in 

adolescents: cross 

sectional study. 

-The effect of socio  اصفهان -ایران

demographic factors on 

constructs of modified 

theory of planed behavior 

(TPB) in relation to 

reproductive health in 

adolescents: cross 

sectional study.  

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر داود 

شجاعی زاده، 

دکتر 

محمدحسین 

کاوه، مهدی 

 یاسری

ه گواهی با چکید

 مقاله

01 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017. 

 

0217 The effectiveness of a 

theory-based 

intervention on 

Iranian adolescent 

girls’ sexual and 

reproductive health: a 

randomized control 

trial. 

 The effectiveness of a  اصفهان -ایران

theory-based intervention 

on Iranian adolescent 

girls’ sexual and 

reproductive health: a 

randomized control trial.  

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر داود 

شجاعی زاده، 

دکتر 

محمدحسین 

کاوه، مهدی 

 یاسری

ه گواهی با چکید

 مقاله

00 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017 

0217 Development and 

Psychometric 

Properties of a Belief-

Based Reproductive 

Health Behavior 

Questionnaire for 

Female Adolescents. 

 Development and  اصفهان -ایران

Psychometric Properties 

of a Belief-Based 

Reproductive Health 

Behavior Questionnaire 

for Female Adolescents. 

دکتر فاطمه 

دارابی، دکتر داود 

شجاعی زاده، 

دکتر 

محمدحسین 

کاوه، مهدی 

 یاسری

ه گواهی با چکید

 مقاله
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03 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017 

0217 Psychometric analysis 

of the HIV behaviors 

Questionnaire for 

Female Adolescents 

(HBQFA) in Iran 

 Psychometric analysis of  اصفهان -ایران

the HIV behaviors 

Questionnaire for Female 

Adolescents (HBQFA) in 

Iran 

دکتر فاطمه 

رابی، دکتر داود دا

شجاعی زاده، 

دکتر 

محمدحسین 

کاوه، مهدی 

 یاسری

ه گواهی با چکید

 مقاله

04 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017 

0217 Interventions to 

promote puberty 

health among 

adolescent girls: a 

randomized control 

trial. 

 Interventions to promote  اصفهان -ایران

puberty health among 

adolescent girls: a 

randomized control trial. 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر داود 

شررررررجاعی زاده، 

دکتررررررررررررررر 

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله

05 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017 

0217 Development and 

Psychometric 

Properties of a Belief-

Based Puberty Health 

Behavior 

Questionnaire for 

Adolescents 

(PHQFA). 

 Development and  اصفهان -ایران

Psychometric Properties 

of a Belief-Based 

Puberty Health Behavior 

Questionnaire for 

Adolescents (PHQFA). 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر داود 

شررررررجاعی زاده، 

دکتررررررررررررررر 

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله

06 THE 3rd 

international and 8th 

national congress on 

Health education and 

Health promotion, 

23-25 Aug Isfahan, 

Iran, 2017 

0217 The relationship 

between quality of life 

and lifestyle 

enhancing health in 

adult patients with 

thalassemia major. 

 The relationship between  اصفهان -ایران

quality of life and 

lifestyle enhancing health 

in adult patients with 

thalassemia major. 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر مینرا  

 ماهری

ه گواهی با چکید

 مقاله

07 3 rd. Annual Gerash 

Oncology Congress, 

30 November – 1 

December 2017. 

 

0217 Preventive & 

therapeutic effects of 

propolis on cancer 

-گراش -ایران

 شیراز

 Preventive & therapeutic 

effects of propolis on 

cancer 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، هاجر حرق  

 شناس

ه گواهی با چکید

 مقاله

08 3 rd. Annual Gerash 

Oncology Congress, 

0217 Studding process of 

cancer in Asadabad 
-گراش -ایران

 شیراز

 Studding process of 

cancer in Asadabad 
ه گواهی با چکیددکتررررر فاطمرررره 
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30 November – 1 

December 2017. 

 

دارابی، هاجر حرق  

 شناس

 مقاله

09 Medical sciences 

international 

congress on Istanbul, 

Turkey, 2018. 

 

0217 The impact of a TPB-

based educational 

intervention on 

nutritional behaviors 

in Iranian adolescent 

girls: a randomized 

controlled trial 

-The impact of a TPB  ترکیه

based educational 

intervention on 

nutritional behaviors in 

Iranian adolescent girls: a 

randomized controlled 

trial 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر داود 

شررررررجاعی زاده، 

دکتررررررررررررررر 

 محمدحسین کاوه

 هگواهی با چکید

 مقاله

32 Iranian society of 

microbiology. 4-6 

September, 2018. 

0218 Evaluation of the 

incidence of 

brucellosis in a 10-

year period in 

Asadabad city, 

Hamedan province 

 Evaluation of the  تهران -ایران

incidence of brucellosis 

in a 10-year period in 

Asadabad city, Hamedan 

province 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابرری، مرضررریه  

 حصاری

ه گواهی با چکید

 مقاله

31 THE 9th national 

congress on Health 

education and Health 

promotion, and 3th 

congress on health 

literacy, 18-20 

November Mashhad, 

Iran, 2018. 

0218 Evaluation of 

Knowledge, Attitude 

and Practice of people 

regarding supply and 

consumption food 

substance in Ramsar 

seashore; 

 Evaluation of  مشهد -ایران

Knowledge, Attitude and 

Practice of people 

regarding supply and 

consumption food 

substance in Ramsar 

seashore; 

دکتررررر فاطمرررره 

علری   دارابی، دکتر

 مرادی

ه گواهی با چکید

 مقاله

30 THE 9th national 

congress on Health 

education and Health 

promotion, and 3th 

congress on health 

literacy, 18-20 

November Mashhad, 

Iran, 2018. 

0218 Citizenship Skills 

Training Program for 

High School Girl 

Students in Iran: A 

school-based 

randomized controlled 

trial; 

 Citizenship Skills  مشهد -ایران

Training Program for 

High School Girl 

Students in Iran: A 

school-based randomized 

controlled trial; 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر مینرا  

مررراهری، دکترررر  

 محمدحسین کاوه

ه گواهی با چکید

 مقاله

33 3rd international and 

21 national 

conference on 

environmental health. 

Zanjan Iran. 

February 26-28/2019 

 

0218 Health effects of 

Ahvaz megacity 

criteria air pollutants 

(MCAP) in humans 

during 2013-2010. 

 Health effects of Ahvaz  زنجان -ایران

megacity criteria air 

pollutants (MCAP) in 

humans during 2013-

2010. 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابرری، پریرروش  

دوربررراش، دکترررر 

 مهین نظری

ه گواهی با چکید

 مقاله



24 

 

نهمااااين کنگااااره ملاااای  34

آماااااوزش بهداشااااات و  

ارتقااای سااالمت و سااومين   

 27کنگااره سااواد سااالمت،   

، در 1917آبااااان،  91تااااا 

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 مشهد.

ارتبررراط برررین سررربک زنررردگی   

ارتقررراء دهنرررده سرررالمت برررا    

کیفیررررت زنرررردگی در میرررران  

بیمررراران بزرگسرررال مبرررتال بررره 

 تاالسمی ماژور

مشهد -ایران ارتبرررراط بررررین سرررربک زنرررردگی    

ارتقرراء دهنررده سررالمت بررا کیفیررت    

زنررررردگی در میررررران بیمررررراران   

بزرگسرررال مبرررتال بررره تاالسرررمی    

 ماژور

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر مینرا  

 ماهری

ه ی با چکیدگواه

 مقاله

نهمااااين کنگااااره ملاااای  35

آماااااوزش بهداشااااات و  

ارتقااای سااالمت و سااومين   

 27کنگااره سااواد سااالمت،   

، 1917آباااااان،  91تاااااا 

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 مشهد.

افسرررررررردگی، اضرررررررطراب و  1937

حمایررررررت اجتمرررررراعی درک 

شرررررده در میررررران بیمررررراران 

بزرگسررررال مبررررتال برررره بتررررا  

تاالسرررررمی مررررراژور: یرررررک   

 مطالعه مقطعی.

مشهد -ایران افسررررردگی، اضررررطراب و حمایررررت   

اجتمرررراعی درک شررررده در میرررران 

بیمرراران بزرگسررال مبررتال برره بتررا     

تاالسرررمی مررراژور: یرررک مطالعررره    

 مقطعی.

دکتررررر فاطمرررره 

دارابی، دکتر مینرا  

 ماهری

ه گواهی با چکید

 مقاله

ششااامين کنگاااره سااااليانه  36

اخاااالز پزشاااکی ایاااران،  

دانشاااگاه علاااوم  -فاااارس

 21تااا  27پزشااکی جهاارم  

 .17ذر ماه آ

دکتررررر فاطمرررره  اخالق در سالمت  جهرم -ایران اخالق در سالمت 1937

 دارابی

ه گواهی با چکید

 مقاله

ششااامين کنگاااره سااااليانه  37

اخاااالز پزشاااکی ایاااران،  

دانشاااگاه علاااوم  -فاااارس

 21تااا  27پزشااکی جهاارم  

 17آذر ماه 

مقایسرررره آگرررراهی اخالقرررری    1937

پرسررررررتاران و دانشررررررجویان  

م پرسررررتاری دانشررررگاه علررررو  

پزشررررکی همرررردان در سررررال  

1936 

مقایسرررررره آگرررررراهی اخالقرررررری    جهرم -ایران

پرسررررررررتاران و دانشررررررررجویان  

پرسررررررتاری دانشررررررگاه علرررررروم 

 1936پزشکی همدان در سال 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابرررری، زیبررررا  

 محمدی

ه گواهی با چکید

 مقاله

ششااامين کنگاااره سااااليانه  38

اخاااالز پزشاااکی ایاااران،  

دانشاااگاه علاااوم  -فاااارس

 21تااا  27پزشااکی جهاارم  

 17آذر ماه 

اعرررتالی اخرررالق حرفررره ای در   1937

 آموزش پرستاری
اعررررتالی اخررررالق حرفرررره ای در     جهرم -ایران

 آموزش پرستاری
دکتررررر فاطمرررره 

دارابرررری، زیبررررا  

 محمدی

ه گواهی با چکید

 مقاله

ششااامين کنگاااره سااااليانه  39

اخاااالز پزشاااکی ایاااران،  

دانشاااگاه علاااوم  -فاااارس

بررسرررری میررررزان حساسرررریت  1937

اخالقرررررررری دانشررررررررجویان 

پرسررررتاری دانشررررگاه علرررروم   

بررسررررری میرررررزان حساسررررریت     جهرم -ایران

اخالقرررری دانشررررجویان پرسررررتاری  

دانشرررگاه علررروم پزشرررکی همررردان  

دکتررررر فاطمرررره 

دارابرررری، زیبررررا  

ه گواهی با چکید

 مقاله
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 21تااا  27پزشااکی جهاارم  

 17آذر ماه 

پزشررررکی همرررردان در سررررال  

1936 

 محمدی 1936در سال 

ششااامين کنگاااره سااااليانه  42

پزشاااکی ایاااران،  اخاااالز 

دانشاااگاه علاااوم  -فاااارس

 21تااا  27پزشااکی جهاارم  

 17آذر ماه 

بررسررررری میرررررزان آگررررراهی   1937

اخالقررری و عوامرررل مررررتبط برررا 

آن در دانشرررررررررررررررررجویان 

پرسررررتاری دانشررررگاه علرررروم   

پزشررررکی همرررردان در سررررال  

1936 

بررسررری میرررزان آگررراهی اخالقررری و   جهرم -ایران

عوامررررررل مرررررررتبط بررررررا آن در  

ه دانشررررجویان پرسررررتاری دانشررررگا

علررروم پزشرررکی همررردان در سرررال  

1936 

دکتررررر فاطمرررره 

دارابرررری، زیبررررا  

محمرردی، سرراحل 

 داردرفشی

ه گواهی با چکید

 مقاله

انجمااان آماااوزش پزشاااکی  41

( پخااااش AMEEاروپااااا )

آنالیاان بااا کشااور سااوئيس  

 1917شااهریور ماااه   7تااا  5

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 کرمانشاه

همرررررایش برررررین المللررررری    1937

 آموزش پزشکی
همرررایش برررین المللررری آمررروزش      هکرمانشا -ایران

 پزشکی
ه گواهی با چکید 

 مقاله

در  1917شاااهریور  1تاااا  7 40

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 همدان

شررررررررکت در نررررررروزدهمین  1937

کنگررررررره بررررررین المللرررررری 

دانشرررررجویانش دانشرررررگاههای   

 علوم پزشکی کشور

شرررررکت در نرررروزدهمین کنگررررره    همدان -ایران

بررررررین المللرررررری دانشررررررجویانش  

پزشرررررکی  دانشرررررگاههای علررررروم

 کشور

ه گواهی با چکید 

 مقاله

علاام،  و زن ملاای جشاانواره 43

 . 17دوم، بهمن  دوره

 

ه گواهی با چکید  شرکت در جشنواره  تهران -ایران شرکت در جشنواره 1931

 مقاله

انجمااان آماااوزش پزشاااکی  44

( پخااااش AMEEاروپااااا )

 4آنالیاان بااا کشااور اتااریش  

 1918شاااهریور مااااه  6تاااا 

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 کرمانشاه.

شرررررکت در همررررایش بررررین   1931

 المللی آموزش پزشکی
شررررکت در همرررایش برررین المللررری   کرمانشاه -ایران

 آموزش پزشکی
ه گواهی با چکید 

 مقاله

بيساااتمين کنگاااره باااين    45

المللااااای دانشاااااجویان   

دانشاااااگاههای علاااااوم  

 8تاااا  5پزشاااکی کشاااور، 

در  1918شاااااااااااهریور 

شررررکت در بیسرررتمین کنگرررره  1931

بررررین المللرررری دانشررررجویانش   

دانشرررگاههای علررروم پزشرررکی   

 کشور

شرررررکت در بیسررررتمین کنگررررره     کرمانشاه -ایران

بررررررین المللرررررری دانشررررررجویانش  

دانشرررررگاههای علررررروم پزشرررررکی 

 کشور

ه گواهی با چکید 

 مقاله
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دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

داور کرمانشاااه )بااه عنااوان   

و سرپرسااااات کميتاااااه  

 تحقيقات دانشجویی(

مقایساااااه حساسااااايت   46

ن و اخالقااااای پرساااااتارا 

دانشااااجویان پرسااااتاری  

دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی 

 1916همدان در سال 

1933   

کنگررررره سررررالیانه  هشررررتمین

اخرررررالق پزشرررررکی ایرررررران،  

آذر  23ترررررررا  21 -تهرررررررران

 33ماه

مرکرررز تحقیقرررات  

اخرررالق و ترررراریخ  

پزشرررکی دانشرررگاه 

علرررروم پزشررررکی  

 تهران

 -زیبررررا محمرررردی    

سرررررررررررررررراحل 

 -داردرفشررررررررررری

–محبوبررره اخالقررری 

 -دارابرررری فاطمرررره

 فینج معصومه

 

ه گواهی با چکید

 مقاله

بررساای ارتباااط آگاااهی بااا    47

حساساااايت اخالقاااای در  

پرسااتاران دانشااگاه علااوم   

پزشااکی هماادان در سااال   

1916 

 

کنگررررره سررررالیانه  هشررررتمین 1933

اخرررررالق پزشرررررکی ایرررررران،  

آذر مررراه  23ترررا  21 -تهرررران

33 

مرکرررز تحقیقرررات  

اخرررالق و ترررراریخ  

پزشرررکی دانشرررگاه 

علرررروم پزشررررکی  

 تهران

 -یزیبررررا محمررررد    

سرررررررررررررررراحل 

 -داردرفشررررررررررری

–محبوبررره اخالقررری 

 -نجفرررری معصررررومه

 دارابی فاطمه

 

ه گواهی با چکید

 مقاله
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و مقااالت   ISCمقاالت بين المللای   – ISIپژوهشی بين المللی  –)شامل مقاالت علمی  و بين المللیمقاالت در نشریات معتبر داخلی  چاپ - 6 جدول شماره

* مقاالت داری کد اخالز دانشگاه باشند. )کد اخالز جهت تایيد مقاالت از معاونت تحقيقاات   سایر مقاالت( –الت علمی ترویجی مقا –علمی پژوهشی داخلی 

 به بعد می باشد.( 14و فناوری دانشگاه اخذ شود. شامل مقاالت از فروردین 

 

 ردیف

 نوع مقاله تحقيقی عنوان مقاله

 

ناشر یا محل  نام نشریه

 انتشار

مشخصات 

 نشریه

اسامی همکاران به ترتيب  تاریخ انتشار

 اولویت )شامل نام متقاضی(

 مالحظات امتياز
مقاله 

 تحقيقی

گزار

ش 

موارد 

 نادر

مرور

ی 

نمایه 

 شده

 متاآناليز

نامه 

به 

سرد

 بير

سال 

چند

 م

 سال ماه شماره

 

1 

 

 

Comparison of Quality of 

Life 3 and 9 Months after 

Surgery in Patients with 

Gastrointestinal Cancer 

 

 -توصیفی 

 تحلیلی

 

 

 

 

  The Journal 

of Urmia 

University of 

Medical 

Sciences, 

2013. 
 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

ارومیه 

علمی  –

 پژوهشی

4 

 

 

 

 

24 4 2119 Nader Esmailnasab , 

Parvaneh Taymoori, 

Fateme Darabi 

  

صفحه اول و 

 صفحه کد مقاله

 

 

 

2 

 

Educational intervention to 

improve oral health beliefs 

and behaviors during 

pregnancy: a randomized-

controlled trial.  

 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

the Egyptian 

Public 

Health 

Association  

 

کشور 

 هند

ISI/PUB

MED/SC

OPUSE 

 

 

 

 

هصفحه اول و صفحه کد مقال 2115  11 صفحه اول و   

کد مقالهصفحه   

 

3 

Effects of Citizenship 

Education on Knowledge, 

Attitude, Subjective Norm 

and Behavioral Intention of 

High School Girls in 

Shiraz, Southern Iran 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    J Health Sci 

Surveillance 

Sys 
 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 شیراز

 

ISI/PUB

MED/SC

OPUSE 

 

1 

 

 

 

1 

 
July 

 

2013 
هصفحه اول و صفحه کد مقال صفحه اول و   

 صفحه کد مقاله

http://scholar.google.com/scholar_url?url=http%3A%2F%2Feprints.umsu.ac.ir%2F3336%2F&hl=en&sa=T&ei=5DyVWoXTCNa4mAHEr4vIDw&scisig=AAGBfm1cHEZ4Cv3_ppi17yLrOLusCspDxQ&nossl=1&ws=1600x723
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http%3A%2F%2Feprints.umsu.ac.ir%2F3336%2F&hl=en&sa=T&ei=5DyVWoXTCNa4mAHEr4vIDw&scisig=AAGBfm1cHEZ4Cv3_ppi17yLrOLusCspDxQ&nossl=1&ws=1600x723
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http%3A%2F%2Feprints.umsu.ac.ir%2F3336%2F&hl=en&sa=T&ei=5DyVWoXTCNa4mAHEr4vIDw&scisig=AAGBfm1cHEZ4Cv3_ppi17yLrOLusCspDxQ&nossl=1&ws=1600x723
http://scholar.google.com/scholar_url?url=http%3A%2F%2Feprints.umsu.ac.ir%2F3336%2F&hl=en&sa=T&ei=5DyVWoXTCNa4mAHEr4vIDw&scisig=AAGBfm1cHEZ4Cv3_ppi17yLrOLusCspDxQ&nossl=1&ws=1600x723
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4 

 

 

Citizenship in schools a 

descriptive study based on 

the theory of reasoned 

action.  

 

 -توصیفی 

 تحلیلی

 

 

 

 

  Health 

system 

research 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

صفحه اول و   صفحه اول و صفحه کد مقاله 2112  8 5

 صفحه کد مقاله

 

5 

The effect of women's 

employment on children's 

quality of life 
 

 

 -توصیفی 

 تحلیلی

 

 

 

 

  Journal of 

Research & 

Health 

Social 

Development 

& Health 

Promotion 

Research 

Cente 

 –علمی 

 پژوهشی

دانشگاه 

علوم 

زشکی پ

 گناباد

 29 May 

 
صفحه اول و   صفحه اول و صفحه کد مقاله 2116

 صفحه کد مقاله

 

6 

Effect of theory-based 

intervention to promote 

physical activity among 

adolescent girls: a 

randomized control trial 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

Electronic 

Physician 

Luala 

Lumpur, 

Malaysia 

 

PUBME

D/SCOP

USE 

4 1 April 2117 صفحه اول و   صفحه اول و صفحه کد مقاله

 صفحه کد مقاله

 

 

7 

 

 

Irrational use of Medicine 

Status in Elderly 

Population of Gonabad 

 

 -توصیفی 

 تحلیلی

    Quarterly of 

the Horizon 

of Medical 

Sciences  

علمی 

 پژوهشی

 -مجله 

افق 

 دانش

علوم 

پزشکی 

 گناباد

5 11 Win 2114 صفحه اول و   صفحه اول و صفحه کد مقاله

 صفحه کد مقاله

 

8 

 

 

 

The Impact of Education on 

the Basis of the Theory of 

Planned Behavior on the 

Level and Method of 

Supervision of Their 

Parents on Watching 

Television by Students. 

 بنیادی 

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

torbat 

Hydariye 

University 

medical 

Sciences. 

علمی 

 پژوهشی

 

علوم 

پزشکی  

تربت 

 حیدریه

صفحه اول و   صفحه اول و صفحه کد مقاله 2119  1 4

 صفحه کد مقاله

 

9 

 

 

The effect of educational 

programs based on the 

theory of planned behavior 

on parental supervision in 

students’ television 

watching. 

 بنیادی 

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Med J Islam 

Repub Iran 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 ایران

 

PUBME

D/SCOP

USE 

416 91  Augus

t 
اول و  صفحه  صفحه اول و صفحه کد مقاله

 صفحه کد مقاله
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11 

 

 

Development and 

implementation of Persian 

test of Elderly for 

Assessment of Cognition 

and Executive function 

(PEACE). 

 

 بنیادی

 مداخله ای

 

 

 

 

  Journal of 

electronic 

physician. 

PUBMED/SCO

PUSE 
7 7 Nove

mber 
صفحه اول و  2015

 قالهصفحه کد م

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

11 

 

Evaluation of the effect of 

chain training methods on 

improvement of household 

awareness on and attitude 

toward healthy nutrition 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Chron Dis J  دانشگاه علوم

 پزشکی سنندج

حه اول و صف 2115  9 1

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

12 

 

The effect of socio-

demographic factors on 

constructs of modified 

theory of planed behavior 

(TPB) in relation to 

reproductive health in 

adolescents: cross sectional 

study. 

 

 -توصیفی 

 تحلیلی

 

 

 

 

  Health 

education 

and health 

promotion 

علوم پزشکی 

دانشکده  -تهران

 بهداشت

 

4 

 

1 

  

2117 

صفحه اول و 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

13 

 

 

The Role of Health 

Education on Emerging 

Diseases: A Systematic 

Review. 

علمی 

 پژوهشی

    J Health 

Educ Res 
  پاکستان

9 

 

5 

  

2117 

صفحه اول و 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

14 

Development and 

Psychometric Properties of 

aBelief-Based 

Reproductive 

HealthBehaviorQuestionnai

re for Female Adolescents.  

 کاربردی

 –ابزارسازی 

کارازمایی 

 بالینی

    Iran J Public 

Health 

ISI 

PUBMED 

SCOPUSE 
 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 

صفحه اول و  2118  47 8

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

15 

 

 

The effectiveness of a 

theory-based intervention 

on Iranian adolescent girls’ 

sexual and reproductive 

health: a randomized 

control trial. 

 بنیادی

خله ای مدا

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

RJIS. 
دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 
PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و  2117  6 4

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

16 

 

Knowledge, Attitude, and 

self-efficacy regarding 

Internet addiction among 

female students of Tehran 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Journal of 

Research & 

Health 

Social 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

 

5 

 

8 

  

2118 

صفحه اول و 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله
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University of Medical 

Sciences 

Developmen

t & Health 

Promotion 

Research 

Center 

 

17 

 

Prevalence of disability in 

Iran 
 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Research 

journal of 

pharmaceuti

cal, 

biological 

and 

chemical 

sciences 

ISI 

PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و  2015  7 5

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

18 

 

A Survey of Intensity and 

Prevalence of Anxiety, 

Depression and Stress 

among 18-49 years women 

in Rafsanjan City, South of 

Iran 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Frunsinuse 

environment

al bulletin, 

ISI/PUBMED/S

COPUSE 
صفحه اول و  2017   

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

 

19 

 

Comparison of risperidone 

and melatonin effects in 

methylphenidate treated 

children with Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder for treatment of 

sleep disorders. 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  J Sleep 

Disord Ther 
  علمی پژوهشی

4 

 

6 

  

2117 

صفحه اول و 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

21 

 

Effectiveness of a TPB-

based nutritional behaviors 

educational intervention 

among adolescent girls: 

results from a randomized 

trial in Iran 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Frunsinuse 

environment

al bulletin, 

ISI/PUBMED/S

COPUSE 
صفحه اول و  2017  91 

 لهصفحه کد مقا

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

21 

 

 

An investigation of 

particulate matter and 

relevant cardiovascular 

risks in Abadan and 

Khorramshahr in 2014–

2016 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  TOXIN 

REVIEWS 

ISI/PUBMED/S

COPUSE 
صفحه اول و  2118   

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 مقالهصفحه کد 

 

22 

 

 

Association between cancer 

risk and polycyclic 

aromatic hydrocarbons’ 

exposure in the ambient air 

of Ahvaz 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Int J 

Biometeorol 

Springer 

 

ISI/PUBMED/S

COPUSE 

صفحه اول و  2118  62 8

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله



31 

 

 

 

23 

Risk factors of drivers 

related traffic accident in 

kashan. 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Journal of 

Safety 

Promotion 

and Injury 

Prevention 

دانشگاه شهيد 

 تهران -پزشکی 

2 6 summ

er 
صفحه اول و  2018

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

24 

Spatial analysis of driving 

accidents leading to deaths 

related to motorcyclists in 

Tehran  

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Chinese 

Journal of 

Traumatolog

y 

 کشور چين

 
ELSEVIER 

 

PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و  2111  22 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

25 

Effect of educational 

intervention based on 

PRECEDE-PROCEED 

model combined with self-

management theory on self-

care behaviors in type 2 

diabetic patients. 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

Diabetes & 

Metabolic 

Syndrome: 

Clinical 

Research & 

Reviews 

 6 12 Nove

mber 
ل و صفحه او 2118

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

62 

Effectiveness of  self-

management program for 

people with type 2 diabetes 

mellitus based on 

PRECEDE PROCEED 

model 

 بنیادی

مداخله ای 

کارازمایی  –

 بالینی

    Journal of 

Diabetes & 

Metabolic 

Syndrome: 

Clinical 

Research & 

Reviews 

ELSEVIER 

 

PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و  2111  19 

 صفحه کد مقاله

صفحه اول و  

 صفحه کد مقاله

 

27 

Development and 

Psychometric 

Properties of the 

Menstrual Health-

Seeking Behaviors 

Instrument for 

Female 

Adolescents in 

Tehran 

 کاربردی

 –ابزارسازی 

کارازمایی 

 بالینی

     

Journal 

of 

Reproduc

tion and 

Infertility 

ELSEVIE

R 

 

PUBMED 

SCOPUSE 

 

صفحه اول و صفحه  2118  11 4

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

 

28 

Comparison of 

three statistical 

methods to 

determine natural 

range of androgen 

hormones: summed 

Likert scale, k-

means cluster 

analysis, and 

 Journal     تحلیلی

of 

Family 

and 

Reproduc

tive 

Health 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 تهران

صفحه اول و صفحه  2118  12 2

 کد مقاله

ل و صفحه او 

صفحه کد 

 مقاله

http://europepmc.org/abstract/med/11769298
http://europepmc.org/abstract/med/11769298
http://europepmc.org/abstract/med/11769298
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receiver operating 

characteristic curve 

 

29 

The Effect of 

Citizenship 

Education Program 

Based on Theory 

of Planned 

Behavior on High 

School Girl 

Students in Iran: A 

Randomized 

Controlled trial. 

 بنیادی

 –مداخله ای 

کارازمایی 

 بالینی

    Journal 

of HP & 

HE. 

IJHEHP 

دانشگاه 

علوم 

ی پزشک

 تهران

صفحه اول و صفحه  2111  6 4

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

 

31 

The role of 

environmental 

factors on the 

intensity of 

pedestrian traffic 

accidents in Tehran 

city 2013-2014 

 

 کاربردی

 

 

 

 

 

  Jims PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و صفحه  2117  621 7

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

 

31 

The effectiveness 

of home-use 

photobiomodulatio

n toothbrush for 

treating dentin 

hypersensitivity: A 

pilot study. 

 بنیادی

 –مداخله ای 

کارازمایی 

 بالینی

    LASER 

THERAP

Y 

Elsevier 

 

PUBMED 

SCOPUSE 

   2019 

Volume 

28 Issue 

3 Pages 

193-

198. 

صفحه اول و صفحه 

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

 

 

 

26 

Long-term survival 

of peritoneal 

dialysis in children; 

a historical cohort 

study 

مطالعه 

کاربردی 

 کوهورت

    Int J 

Pediatr 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 تهران

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

9 7 Sep

t 
صفحه صفحه اول و  2113

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

 

33 

Prevalence and 

Risk Factors of 

Technique Failure 

in Iranian Children 

and Adolescent on 

Peritoneal Dialysis 

 کاربردی

 تحلیلی

 

 

 

 

  Int J 

Pediatr 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 تهران

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

حه صفحه اول و صف 2113  11 7

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله
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34 Oral health status 

and associated 

lifestyle 

behaviors in a 

sample of Iranian 

adults: 

anexploratory 

household survey 

cross-

sectional 

study 

    BMC 

Oral 

Health 

(2020) 

20:82 

BMC 

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

21 82   

2121 

ول و صفحه صفحه ا

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

23 Evaluation of a 

school-based 

HIV/AIDS 

educational 

intervention among 

Iranian highschool 

girls: A 

randomized 

controlled trial 

 بنیادی

 –مداخله ای 

کارازمایی 

 بالینی

    Journal 

of 

Reproduc

tion and 

Infertility

. 2020; 

19(4):22

9-236. 

 

PUBMED 

SCOPUSE 

صفحه اول و صفحه  2121 - 4 19

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

بررسی  22

اپیدمیولوژی 

خودکشی در 

شهرستان 

اسداباد طی 

سال های 

5233-5231 

 -توصیفی 

 تحلیل

مجله     

دانشگا

ه علوم 

پزشکی 

رفسنجا

5233ن؛

. 

 

 -علمی 

 پژوهشی
5

3 

خرداد  - 

1933 

صفحه اول و صفحه 

 کد مقاله

صفحه اول و  

صفحه کد 

 مقاله

23 The Effect of 

Educational 

Intervention based 

on Theory of 

Planned Behavior 

on the 

Improvement of 

Colorectal Cancer 

Screening 

Intention among 

Average-Risk 

Individuals 

Referring to 

Asadabad City 

Clinics. 

 بنیادی

 –مداخله ای 

کارازمایی 

 بالینی

    Journal of 

education 

and health 

promotion. 

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

   2121 Mina Maheri, 

Fatemeh 

Darabi, 

Saeideh 

Khalili, 

Marziyeh 

Hesari. 
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23 

Investigating the 

effect of readiness 

of comprehensive 

health service 

centers in dealing 

with disasters on 

organizational 

performance in 

Asadabad 

University of 

Medical Sciences, 

Hamadan province 

in 2016. 

 -توصیفی 

 تحلیل

    Iranian 

journal of 

work 

health 

SCOPUSE    6161 Mustafa 

Houshmandi 

shoja, 

Fatemeh 

Darabi 

  

 

 

 

23 

Sexual health in 

women with 

intellectual 

disabilities: 

Concerns and 

Needs. 

 -توصیفی 

 تحلیل

    BMC 

Public 

Health 

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

   6161 Behzad 

Karami 

Matin; 

Michelle 

Ballan; 

Fatemeh 

Darabi; Ali 

Kazemi 

Karyani; 

Moslem 

Soofi; Shahin 

Soltani 

  

 

 

 

01 

The effect of 

Multivitamin - 

Mineral 

supplementary on 

Quality of life of 

Elderly people 

living in nursing 

homes: A 

Randomized 

Clinical Trial. 

 بنیادی

 –مداخله ای 

کارازمایی 

 بالینی

    Journal 

of 

Gerontol

ogical 

Nursing 

ISI/ 

PUBMED 

SCOPUSE 

   6161 Mitra 

Abolfaathi, 

Fatemeh 

Darabi 

  



35 

 

 

 

05 

Exploring Drug 

Use Process 

among Migrant 

Workers in 

Workplaces: A 

Qualitative Study. 

 BMC     مطالعه کیفی

Public 

Health 

ISI/ 

PUBME

D 

SCOPUS

E 

   6161 Maryam 

Khazaee-

Pool; 

Fatemeh 

Darabi; Koen 

ponnet; 

Hossein 

Mashhadi 

Abdolahi; 

Alireza 

Rohban; 

Tahereh 

Pashaei 

  

 

 

 

06 

Prevalence of 

physical disability 

in Iran. 

     Journal of 

Research 

in 

Medical 

Sciences 

    0202 Shahin 

Soltani, 

Fatemeh 

Darabi 

  

 

 

 

 

02 

The relationship 

internet 

dependence with 

social competence 

in nursing students 

of Hamadan 

University of 

medical science in 

2017 

 -توصیفی 

 تحلیل
    NURSIN

G 
    0202 Ziba 

Mohammadi, 

Shadi 

Ghasemi, 

Zahra 

Mousavi, 

Fatemeh 

Darabi. 

  

 

 

 

00 

The feasibility 

study of Internet-

assisted play 

therapy to resolve 

psychological 

disorders in 

primary healthcare 

settings: A 

qualitative study. 

 -توصیفی 

 تحلیل
    MJRI     0202 Sevil. 

Momeni, M. 

Shabani, N 

Nejaddadgar, 

A. Azimii, F. 

Darabi 
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03 

Prevalence of 

Anxiety, 

Depression and 

Stress in CABG 

Candidate Patients 

and Factors 

affecting it at 

Farshchian 

Cardiovascular 

Hospital in 

Hamadan in 2019 

 -توصیفی 

 تحلیل
    Gilan 

Universit

y of 

medical 

sciences. 

    0202 Behrooz Goli, 

Ebrahim 

Jaafaripooyan

, Ali Moradi, 

Reza 

Safiarian 

Pegah Ameri, 

Fatemeh 

Darabi. 

  

 

 

 

 

02 

Factors associated 

with aggression 

among Iranian 

adolescent 

students. Journal 

of Advances in 

Medical and 

Biomedical 

Research 

 -توصیفی 

 تحلیل
         0202 Gholamreza 

Garmaroudi, 

Ali Moradi, 

Khaled 

Rahmani, 

Fatemeh 

Darabi. 
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عضویت در هياات  و یا  و ارزیابی مقاالت، مجالت معتبر علمیگواهی داوری عضویت و همکاری در هيئت تحریره مجالت معتبر علمی ) شامل  -7جدول شماره 

باشاد،   6/1، بااالی   scopus ،ISI  ،ISCبر اساس  مجالت بين المللیسال  impact factor 2گواهی عضویت در هيات تحریریه مجالتی که  علمی کنگره ها،

 مجالت داخلی مورد تایيد وزارتين( عضویت در هيات تحریریهگواهی 
 
 

نام سردبير  ام مجلهن ردیف

 مجله

سال 

 عضویت

 امتياز نوع همکاری مدت همکاری

 

1 

 (chronic Disease Journal) 

 
  اوری مقاالتد تا کنون 1932از آذر ماه  1912 

  داوری مقاالت تاکنون 1934از سال  14  مجله تخصصی سالمت و پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2

 

 

9 

Member of scientific advisory board of Progress in 

Medical Sciences 
  اوری مقاالتد تاکنون 2111از مارچ  17 

 

 

4 

  داوری مقاالت تاکنون 36از سال  16  مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

1 

 

 فصلنامه حیات، دانشکده پرستاری، علوم پزشکی تهران

 
  داوری مقاالت تاکنون 36از سال  16 

 

6 

 

 آموزش و سالمت جامعه همدانمجله 
 

  داوری مقاالت تاکنون. 36از سال  16 

 

7 

 

  داوری مقاالت تاکنون. 36از سال  16  مجله سالمت کار ایران
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1 

 

  داوری مقاالت تاکنون. 39از سال  39  مجله پژوهش و سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

3 

International Journal of Health Promotion and 

Education، 
  داوری مقاالت تاکنون. 36از مهر ماه سال  36 

 

11 

APJON. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing.  37  داوری مقاالت تاکنون 37از شهریور  

داور نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور  11

 1937شهریور 
 37  

 تاکنون 37از سال 
  ی مقاالتداور

12 Journal of Research in Medical Sciences  31  داوری مقاالت تاکنون. 31فروردین  

19 Osong Public Health and Research Perspectives  18  تاکنون 31از فروردین 

 

  داوری مقاالت

14 International Quarterly of Community Health 

Education 
  داوری مقاالت تاکنون 31از شهریور  18 

دانشگاه علوم  -داور ششمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران، فارس 11

 پزشکی جهرم

  داوری مقاالت 37آذر ماه  23تا  27 17 

داور نوزدهمین  کنگره بین المللی دانشجویانش دانشگاههای علوم پزشکی  16

 کشور
در  1937شهریور  3تا  7 17 

همداندانشگاه علوم پزشکی   

ه داور و سرپرست کمیت

 تحقیقات دانشجویی

 

داور بیستمین کنگره بین المللی دانشجویانش دانشگاههای علوم پزشکی  17

 کشور
در  1931شهریور  1تا  1 18 

نشاهدانشگاه علوم پزشکی کرما  

ه داور و سرپرست کمیت

 تحقیقات دانشجویی

 

قه جنوب غرب کشور، داور مقاالت پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منط 11

1937 
  داور کنگره 1937 17 
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13 Progress in Medical Sciences  31  داوری مقاالت تاکنون 31از آبان  

21 Sage Open  31  تاکنون 31از آبان   داوری مقاالت 

21 International Journal of Nursing Practice  31  تاکنون 31از آبان   داوری مقاالت 

22 BMC Women's Health  33  داوری مقاالت  

 تاکنون 31از بهمن  31اسفند  دکتر مشکی علوم پزشکی گناباد س مجله نظام تحقیقات سالمت دانشگاهکارشنا 29

 

  کارشناس مسول مجله

24 BMC Pediatrics    داوری مقاالت تاکنون 31از آذر  

21  Health Education and Health Promotion    داوری مقاالت تاکنون 31از آذر  

26 INQURY    داوری مقاالت تاکنون 33از آذر  

27 JBE    داوری مقاالت تاکنون 33از آذر  

https://journals.modares.ac.ir/
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ز دستاوردهای پژوهشی خود، تدوین کتاب به عنوان منبع مربوط به کتابها )تاليف کتاب با قيد نوع و سال انتشار، تاليف کتاب حاصل ا – 8*جدول شماره 

 درصد مطالب آن تغيير یافته باشد( 21تجدید چاپ کتاب تاليفی در صورتيکه  –ترجمه کتاب  –ویرایش علمی کتاب، تاليف بخشی از کتاب  –آموزشی 
ف
ردی

 

مربوط  نوع فعاليت عنوان کتاب به زبان اصلی

بااااه 

 درس

چااااپ  نوع کتاب

 چندم

اسامی همکاران باه   ناشر

ترتياااب اولویااات 

 )شامل نام متقاضی(

 مالحظات

)گواهی و 

مستندا

ت معتبر 

ضميمه 

 گردد.(

ترجم تاليف

 ه

تجدید 

 چاپ

ویراساا

 تاری

 

کمك  درسی

درساا

 ی

 پایه

 

1 

  ویژگی ها و مهارت های شهروندی

 کتابچه

دانشرررگاه علررروم   1931      

 پزشکی شیراز

دکترررر محمدحسرررین 

 ارابیکاوه، فاطمه د

 

 کودکان و تلویزیون 2

 

 

 کتابچه

دانشرررگاه علررروم   1932      

 پزشکی گناباد

دکتررر علرری دلشرراد،   

 فاطمه داربی

 

آنچه کره دانرش آمروزان در مرورد      9

بهداشررت برراروری و جنسرری بایررد  

 بدانند

 

 کتابچه

دانشرررگاه علررروم   1931      

 پزشکی گناباد

دکترررر داود شرررجاعی 

زاده، دکترررررررررررررر 

محمدجسرررین کررراوه، 

 طمه دارابیفا

 

 

 



41 

 

 ، سایر زبانها با ارایه مدرك معتبر(IELTS  ،TOFEl ،MCHE)شامل گواهی معتبر آزمون  تسلط به زبان دوم – 1جدول شماره 
 

مالحظات )گواهی و مستندات معتبر ضميمه  نوع مدرك زبان دوم ميزان تسلط به زبان نام زبان دوم

 گردد.(

 

 انگلیسی

 

 خوب

 
MSRT 
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 USثبات اختاراع جهاانی مطاابق اساتانداردهای       –سابقه یکسال پسا دکترا  –فعاليتهای فناوری )ثبت اختراع داخلی با تایيدیه علمی  -11شماره  *جدول

pattent  وEuro pattent –  و  تایياد معاونات علام   دستيابی و فروش دانش فنی باا   -با تایيد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوریتجاری سازی فناوری

 (فناوری ریاست جمهوری

مالحظات )گواهی و مستندات  موضوع  تاریخ نام فعاليت فناوری  ردیف

 معتبر ضميمه گردد.(
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رتباه   –ق اخذ جوایز از جشنواره ها و المپيادهای معتبر علمی )دانشگاهی ، کشوری ، بين المللی( و موارد دیگر شامل تقدیر و تشاوی  -11*جدول شماره 

رتباه هاای آزماون     –مدال المپياد دانش آموزی جهاانی و کشاوری   –مدال المپياد دانشجویی کشوری  –های اول تا سوم بورد تخصصی و فوز تخصصی 

نمارات  معدل  -گواهی عضویت در بنياد ملی نخبگان یا گواهی دفاتر استعدادهای درخشان.( –گواهی دانشجوی نمونه کشوری  –سراسری برای هر مقطع 

 کارشناسی ارشد و دکترا و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا–کارشناسی 

 ردیف
 

 مرجع صادر کننده  نوع  عنوان  *

مالحظات )گواهی و 

مستندات معتبر ضميمه 

 گردد.(

 

1 

در  دومین جشنواره ملی زن و علم )جایزه دکتر مریم میرزاخانی(برگزیده 

 . 1931اردیبهشت سال 

 لوح تقدیر ضمیمه شده است وزیر کشور ه ملیجشنوار

برگزیده جشنواره پایان نامه های برتر )جایزه ویژه خیام( در شهریور  2

1931. 

 گواهی ضمیمه شده است دانشگاه قم جشنواره پایان نامه های برتر

 یمه شده استضم گواهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی دانشجویان برتر دانشگاه ناستعداد درخشا عضو 9

 

4 

معرفی  -هفته پژوهش .1911-31دانشگاه علوم پزشکی شیرازپژوهشی در  نمونهدانشجوی 

 دانشجویان برتر دانشگاه

 گواهی ضمیمه شده است دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

1 

کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

عضو استعداد   - 1911-31سال یراز در از دانشگاه علوم پزشکی ش

 درخشان

 گواهی ضمیمه شده است دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دانشگاهی

 گواهی ضمیمه شده است تهراندانشگاه علوم پزشکی   63/16معدل کارشناسی معدل کل   6

 گواهی ضمیمه شده است شیراز دانشگاه علوم پزشکی رتبه دانشگاهی 71/13نمره پایان نامه  -)معدل کل(  93/11معدل ارشد  7

 گواهی ضمیمه شده است تهراندانشگاه علوم پزشکی  رتبه دانشگاهی 3/13نمره پایان نامه  -11معدل دکترا   1

 گواهی ضمیمه شده است جشنواره مطهری فعالیتهای فرهنگی اجتماعی . 31شرکت در جشنواره مطهری، اردیبهشت  3

 گواهی ضمیمه شده است  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی .  31پزشکی، اردیبهشت  شرکت در بیستمین همایش آموزش 11
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اصول تعلیم و تربیت اسالمی و اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب  11

ساعت  92اسالمی، طرح ضیافت اندیشه استادان، علوم پزشکی گناباد، 

 1931فرهنگی، 

 گواهی ضمیمه شده است بادگنادانشگاه علوم پزشکی  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

تاریخ علم متناسب با علوم پزشکی و تاریخ تمدن اسالمی، طرح ضیافت  12

 1931ساعت فرهنگی،  16اندیشه استادان، علوم پزشکی گناباد، 

 گواهی ضمیمه شده است گناباددانشگاه علوم پزشکی  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

طرح ضیافت اندیشه استادان،  استاد، دانشگاه اسالمی، حماسه سیاسی، 19

 1931ساعت فرهنگی،  21علوم پزشکی گناباد، 

 گواهی ضمیمه شده است گناباددانشگاه علوم پزشکی  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

-32عضو بسیج اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  14

1931 

 گواهی ضمیمه شده است نابادگدانشگاه علوم پزشکی  فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

عضو بسیج اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  11

1939 

 گواهی ضمیمه شده است دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

مدل های پژوهشی در حوزه قران و عترت و  "شرکت در کارگاه آموزشی 16

 رستان کرمانشاه.شه 1/2/1937در تاریخ  "سالمت

 گواهی ضمیمه شده است دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

عضو بسیج فعال جامعه پزشکیش دانشکده علوم پزشکی اسداباد، از مهر  17

 (.911119111111921تاکنون )شناسه بسیجی:  1936

 ضمیمه شده است گواهی دانشکده علوم پزشکی اسداباد فعالیتهای فرهنگی اجتماعی

 1933مهر جشنواره قرآنی هدهد در رشته سبک زندگی قرآنی  شرکت در 11

در دانشکده علوم پزشکی اسداباد )قبولی در مرحله اول و شرکت در مرحله 

 (. 33آبان  21دوم در 

  دانشکده علوم پزشکی اسداباد فعالیتهای فرهنگی اجتماعی
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 ها و پست های اجرایی سابقه موقعيت – 12جدول شماره 

 

نام محل کار 

 گذشته و فعلی

نوع  نوع مسئوليت  واحد سازمان

 استخدام

تاریخ  تاریخ شروع شهرستان

 پایان

 تلفن نشانی

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
سرپرست آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده 

 شکی اسدابادعلوم پز
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مرداد 
آذر  12

33 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 مدیر گروه، گروه بهداشت عمومی معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 37از مهر  اسداباد متعهد خدمت

 سری ابالغ( 2) 31و آبان 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

ده علوم دانشک

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
دبیر شورای آموزشی، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از مهر 
تا آبان 

33 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
دبیر شورای پژوهشی، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از مهر 
تا آبان 

33 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو شورای آموزشی، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
و ابالغ مجدد از  37از مهر  اسداباد متعهد خدمت

 33آذر 

بهمن،  22سداباد، بلوار همدان، ا تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
دبیر کمیته ترفیع پایه اعضای هیات علمی، 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از مهر 
تا آبان 

33 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

علوم  دانشکده

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
دبیر کمیته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از آبان 
تا آبان 

33 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
پزشکان  مسؤل سامانه آموزش مداوم جامعه

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از فروردین 
تا خرداد 

31 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی
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دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
دبیر امور هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از مهر 
بهمن،  22دان، اسداباد، بلوار هم -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
بیمارستان امام 

 علی )مرکز قلب(

عضو افتخاری مرکز تحقیقات قلب و عروق 

بیمارستان امام علی کرمانشاه، به عنوان همکار 

 611/11141پژوهشی. با شماره نامه 

 اسداباد متعهد خدمت
 1936از بهمن 

اکنونت کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی،  

 بیمارستان امام علی )ع(

 

دانشگاه علوم 

دانشکده بهداشت  پزشکی شیراز

 و تغذیه

 یلیترم تحص کی یسیکالس زبان انگل یبرگزار

 یمقطع کارشناس یبهداشت عموم انیدانشجو یبرا

در  رازیش یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

 1913هداشت، ج دانشکده ب، بسی1913سال 

 شیراز دانشجو

 1913سال 

 

 دانشکده بهداشت و تغذیه 1913

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمینه نظام پیشنهادات در حوزه آموزش: 

http://sus.behdasht.gov.ir: 19214232 
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر
اکنونت بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
مؤسس کمیته اخالق در پژوهش های زیست 

 پزشکی در دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31تیر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
لمی، دانشکده عضو کمیته ترفیع اعضای هیات ع

 علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
سرپرست کمیته پژوهش در آموزش، ویژه اعضای 

 هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی اسداباد
باداسدا متعهد خدمت  

 36 اسفنداز 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمیته رسانه و آموزش، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمیته استعداد درخشان، دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
انشکده علوم عضو کمیته برنامه ریزی درسی، د

 پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 36از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

http://sus.behdasht.gov.ir/
http://sus.behdasht.gov.ir/
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دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 ادسفیر سالمت، دانشکده علوم پزشکی اسداب

 
 اسداباد متعهد خدمت

 36از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

عضو کمیته ارزشیابی دانشجو، دانشکده علوم  معاونت آموزشی پزشکی اسداباد

 پزشکی اسداباد

 اسداباد متعهد خدمت
 36از مهر 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 زشیمعاونت آمو پزشکی اسداباد
عضو کمیته ارزشیابی استاد، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37از آبان 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمیته مهارت های بالینی، دانشکده علوم 

 دپزشکی اسدابا
 اسداباد متعهد خدمت

 37از آبان 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 عضو کمیته اخالق، دانشکده علوم پزشکی اسداباد معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 عضو شورای نشر، دانشکده علوم پزشکی اسداباد معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضویت بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی 

 نشگاهها در بستر آمایش سرزمینیدا
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضویت بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های علوم 

 پزشکی
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22، بلوار همدان، اسداباد تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 مسؤل بسته نظام ارزیابی آزمون ها معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
وسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت عضو بسته ت

گرایی برنامه های آموزش عالی سالمت، دانشکده 

 علوم پزشکی اسداباد

 اسداباد متعهد خدمت
37 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
ی عضو کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشک

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
عضو بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی،  معاونت آموزشی

ونتاکن 1937 اسداباد متعهد خدمت  
 بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 
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 ساختمان معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو بسته توسعه آموزش مجازی، دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 1937 اسداباد متعهد خدمت

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی کی اسدابادپزش
عضو بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 1937 اسداباد متعهد خدمت

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
وم عضو بسته اعتالی اخالق حرفه ای، دانشکده عل

 پزشکی اسداباد
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 1937 اسداباد متعهد خدمت

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو بسته اعتباربخشی، برنامه ها، مؤسسات و 

بیمارستان های آموزشی، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد

7193 اسداباد متعهد خدمت بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای 

کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی، دانشکده 

 علوم پزشکی اسداباد

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 1937 اسداباد متعهد خدمت

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کمیته اقتصاد آموزشی بسته کارافرینی، 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون 37مرداد  اسداباد متعهد خدمت

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد EDCعضو  معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37مهر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
؛ سامانه 9عضو کمیته اعتبار بخشی کالن منطقه

 سال یکسالآموزش مداوم، به مدت 
 اسداباد خدمت متعهد

 31اسفند 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
، آموزش مداوم، دانشکده علوم 6عضو کمیته ماده 

 پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 37فروردین 
31مرداد  بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  

 معاونت آموزشی ساختمان

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
در بازدید اعتباربخشی دفتر  9نماینده کالن منطقه 

آموزش مداوم از دانشگاه های علوم پزشکی دزفول، 

 شوشتر و بهبهان

 اسداباد متعهد خدمت
 37اسفند  12از 

 11تا 

 37اسفند 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ونت آموزشیساختمان معا
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دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
برگزارکننده مصاحبه دانشجویان رشته فوریت های 

 روز 9به مدت  31پزشکی در شهریور ماه 
 اسداباد متعهد خدمت

 31شهریور 
شهریور 

31 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشگاه علوم 

 شگاه مجازیدان پزشکی شیراز
شرکت در دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک، 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 شیراز متعهد خدمت

 31آذر  31آذر 
شیراز، بلوار چمران، دانشگاه 

 مجازی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
مؤسس کمیته اخالق در پژوهش های زیست 

 پزشکی در دانشکده علوم پزشکی اسداباد 
 اسداباد تعهد خدمتم

 31آبان 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  -

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 پزشکی اسداباد
 معاونت آموزشی

ثبت نام در سامانه تأمین نیروی انسانی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

(https://tarhreg.behdasht.gov.ir/)  با کد

  417117349919رهگیری 

 اسداباد متعهد خدمت

 1933از اسفند 

 تاکنون
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 عضو کمیته آسیب های اجتماعی شهرستان اسداباد  معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 33ماه از تیر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کارگروه تدوین برنامه گسترش ارتباطات 

علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی 

 معتبر بین المللی 

 اسداباد متعهد خدمت
 1933از مرداد ماه 

بهمن،  22دان، اسداباد، بلوار هم تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
عضو کارگروه تدوین برنامه گسترش ارتباطات 

علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی 

 معتبر بین المللی

 اسداباد متعهد خدمت
 33از مرداد 

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 عضو کمیته رکود علمی دانشکده معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 33از آذر 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

دانشکده علوم 

 سکی گروه پرستاریعضو کمیته برگزاری آزمون آ معاونت آموزشی پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 33دی ماه 
بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  تاکنون

 ساختمان معاونت آموزشی

 

 

 

 

 

 

https://tarhreg.behdasht.gov.ir/
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 گواهی و مستندات سابقه خدمت هيات علمی و غير هيات علمی()  سوابق اشتغال متقاضی – 19جدول شماره 

نام محل کار گذشته و 

 فعلی

 تلفن نشانی تاریخ پایان تاریخ شروع شهرستان نوع استخدام نوع مسئوليت  واحد سازمان

دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد
 هیات علمی معاونت آموزشی

 متعهد خدمت
 تاکنون 1936شهریور  اسداباد

بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار 

 ساختمان معاونت آموزشی

 

 هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 خدمتمتعهد 

 32اسفند  31اسفند  گناباد
استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 معاونت آموزشی

کارشناس دفتر مجله تخصصی 

 پژوهش و سالمت 
 گناباد متعهد خدمت

  1931از فروردین 
تا اسفند 

1939 
 خراسان رضوی

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 سنندج

ی و دانشکده پزشک

 بهداشت
 همکار پژوهشی

 حق تدریس
 تاکنون 11مهر  سنندج

سنندج، دانشگاه علوم پزشکی 

 روبروی هتل شادی
 

دانشگاه آزاد واحد سماء 

 سنندج
 مدرس دانشکده سماء

 حق تدریس
 31مهر  13مهر  سنندج

سنندج، دانشگاه آزاد واحد سماء 

 روبروی دانشگاه علوم پزشکی
 

 بهزیستی استان کرمانشاه
حد آموزش و وا

 مشاوره
 مدرس

 حق تدریس
 11شهریور  11فروردین  کرمانشاه

کرمانشاه، چقامیرزا، کمیته امداد 

 امام خمینی
 

معاونت بهداشتی شهرستان 

 جوانرود 
 کاردان بهداشت خانواده درمانگاه 

طرح خدمات 

 پیراپزشکان
 19 اسفند 19فروردین  جوانرود

کرمانشاه، شهرستان جوانرود، خیابان 

 1لقانی، درمانگاه شماره طا
 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 معاونت آموزشی
دبیر کمیته ترفیع پایه اعضای 

هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی 

 اسداباد

 اسداباد متعهد خدمت
 37از مهر 

33تا آبان  بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  

 ساختمان معاونت آموزشی

 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 عاونت آموزشیم

دبیر کمیته برنامه ریزی درسی، 

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 اسداباد متعهد خدمت

 31از آبان 
33تا آبان  بهمن،  22همدان، اسداباد، بلوار  

 ساختمان معاونت آموزشی
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 ی(استاد راهنما و مشاور ) گواهی و مستندات سابقه خدمت هيات علمی و غير هيات علم – 14جدول شماره 

 

 سال دانشگا رشته و مقطع راهنما/مشاور عنوان ردیف

بررسی روایی و پایایی رفتار تغذیه ای و فعالیت فیزیکی  1

ساله شهر تهران  11تا  12در میان دختران نوجوان 

با استفاده از مدل  1931در سال  TPBمبتنی بر نظریه 

Graded response . 

استاد مشاور پایان نامه مقطع 

ارشد: خانم سحر کارشناسی 

تهرانی نژاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 1931 دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی  مشاور دفتر مشاوره پژوهشی در مبحث پروپوزال نویسی 2

 بهداشت عمومی

 1939تا  1931از مهرماه  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بهداشت عمومی، دانشگاه  مشاور دانشجویان کارشناسی 9

 علوم پزشکی گناباد 

دانشجویان کارشناسی  مشاور

 بهداشت عمومی

اددانشکده علوم پزشکی اسداب  1939تا  1931از مهرماه  

کارشناسی بهداشت  1استاد مشاور دانشجویان ترم  4

 عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد

دانشجویان کارشناسی  مشاور

 بهداشت عمومی

ادعلوم پزشکی اسداب دانشکده  تاکنون 1936از مهرماه  

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی،  1

 . 33سال  دانشکده علوم پزشکی اسداباد

دانشجویان کارشناسی  مشاور

 بهداشت عمومی

اددانشکده علوم پزشکی اسداب  36ورودی  

فوریت پزشکی،  31استاد مشاور دانشجویان ورودی  6

 لوم پزشکی اسداباددانشکده ع

دانشجویان کاردانی  مشاور

 فوریت های پزشکی

اددانشکده علوم پزشکی اسداب  31ورودی  
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 سایر موارد – 15جدول شماره 

 

 تخصص و مهارت در نرم افزارهای تخصصیالف( 

 

 ميزان تسلط نام نرم  افزار

EndNote خوب 

SPSS خوب 

Package Office M خوب 

Camtasia خوب 

Z-screen خوب 
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 افتخارات علمی و فرهنگی کسب شدهب( 
 

 مکان/زمان موضوع

 1911-31دانشگاه علوم پزشکی شیراز استعداد درخشان  عضو 1

 1931اردیبهشت سال   دومین جشنواره ملی زن و علم )جایزه دکتر مریم میرزاخانی(برگزیده  2

 1931شهریور  مه های برتر )جایزه ویژه خیام( برگزیده جشنواره پایان نا 9

 1931ز سال ا عضو بنیاد ملی نخبگان ) ثریا(  4

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1937)نفر سوم( در سال  پژوهشگر برتر 1

 دانشکده علوم پزشکی اسداباد 1931)نفر اول( در سال  پژوهشگر برتر 6

 1937دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دانشگاه تهران؛  ش پزشکیدانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموز 7

 1911-31دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی برتر پژوهشی 1

  1931دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقطع کارشناسی ارشد در پایان نامه  (1/13) عالیکسب درجه  3

 (11/13)معدل:1911-31دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  بهداشتکسب رتبه اول در بین فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد آموزش  11

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترم تحصیلی در گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  1کسب رتبه علمی برتر در طی  11

 1931تهران دانشگاه علوم پزشکی   مقطع دکترادر پایان نامه  (7/13) عالیکسب درجه  12

 1931تهران دانشگاه علوم پزشکی  (.11/11دوره دکترای تخصصی )معدل کل  19
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 ( سابقه فعاليت های فرهنگیج

 زمانکان/م فعاليت

 1931دانشگاه علوم پزشکی ایران اردیبهشت  شرکت در جشنواره مطهری 1

 1931دانشگاه علوم پزشکی ایران اردیبهشت   یدر بیستمین همایش آموزش پزشکشرکت  2

اصول تعلیم و تربیت اسالمی و اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی،  دان،طرح ضیافت اندیشه استادر شرکت  9

 ساعت فرهنگی 92

 1931لوم پزشکی گناباد،عدانشگاه 

 1931لوم پزشکی گناباد،عدانشگاه  ساعت فرهنگی 16طرح ضیافت اندیشه استادان، تاریخ علم متناسب با علوم پزشکی و تاریخ تمدن اسالمی، در شرکت  4

 1931لوم پزشکی گناباد،عدانشگاه  هنگیساعت فر 21، دانشگاه اسالمی، حماسه سیاسی، ه استادانطرح ضیافت اندیشدر شرکت  1

 1931-32دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  عضو بسیج اساتید و اعضای هیأت علمی  6

 1939دانشگاه علوم پزشکی تهران،  عضو بسیج اساتید و اعضای هیأت علمی  7

 تاکنون 1936از مهر دانشکده علوم پزشکی اسداباد،  زشکیعضو بسیج فعال جامعه پ 1

 1/2/1937در تاریخ  کرمانشاه علوم پزشکیدانشگاه   "مدل های پژوهشی در حوزه قران و عترت و سالمت "شرکت در کارگاه آموزشی 3

 نونتاک 1931دانشکده علوم پزشکی اسداباد، از مهر  عضو کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی  11

 

 

 

 


