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 )علمی/ آموزشی( سوابق شغلی

 توضیحات خاتمه شروع عنوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ت علمی یأعضو ه

 کردستاندرمانی 
 حدود هشت ماه 1373 1373

بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و علمی گروه  هیأتعضو 

 خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 --- ادامه دارد 1373

دانشگاه علوم پزشکی و  ت علمی گروه پزشکی اجتماعییأضو هع

 خدمات بهداشتی درمانی زنجان
1373 1381 --- 

 بهداشت و ارتقاء سالمتآموزش ت علمی گروه یأضو هع

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 --- ادامه دارد 1391

 

 

 مهارت های حرفه ای و علمی

 توضیحات شروع عنوان

 روش شناسی تحقیق در حوزه سالمت

1373 

لغایت 

1396 

 آموزشی عضو تیم مدرسین دوره های

 مقدماتی و پیشرفته روش تحقیق 

 تدریس و یادگیریروش شناسی 

1395 

 لغایت

 ادامه دارد

عضو مدرسین طراحی و اجرای دوره های 

 آموزشی روش تدریس مقدماتی و پیشرفته

 --- 1388 طراحی و روانسنجی ابزارهای سنجنش و اندازه گیری

 --- EndNot 1390نرم افزار 

 --- SPSS  1373نرم افزار آماری 

  1389 تحلیل عاملی و روایی سازه ها

 1389 مشاوره و مهارت های ارتباطی میان فردیطراحی دوره های آموزشی 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی متعدد، 

جهت اعضای هیأت علمی، کارکنان و 

 دانشجویان

 آشنایی با زبان

 توضیحات سطح مهارت عنوان

 --- متوسط زبان انگلیسی



 زبان ملی عالی فارسی

 زبان مادری عالی کردی

 

 سوابق مدیریتی و اجرایی

 توضیحات خاتمه شروع عنوان

  1379 1374 زنجان کارشناس مسئول آموزش بهداشت استان

دانشکدۀ  رئیس کتابخانه، سمعی و بصری و چاپ و تکثیر

 یراپزشکی و بهداشت
1374 1375 

راه اندازی و تجهیر کامل هر سه واحد، با مجزا 

دانشکده  شدن دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، از

 پزشکی و استقرار در محل جدید

  1376 1375 معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

  1379 1378 مدیر گروه بهداشت عمومی

  1385 1381 مدیر گروه بهداشت عمومی

 قطع همکاری به دلیل ادامه تحصیل 1388 1381 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 قطع همکاری به دلیل بیماری موقتی 1395دیماه  1390 دانشگاه علوم پزشکی زنجانمدیر پژوهشی 

 1397آذر  24 1391 مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
همکاری و ایفای نقش کلیدی در راه اندازی مقطع 

 ، رشته مذکور

  ادامه دارد 1399 مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  ادامه دارد 1396 ( EDCمدیر واحد برنامه ری درسی و آموزشی دانشگاه ) 

انتصاب مجدد  1396 ( EDO مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت  )

 1398در آبان 
 

 1396 ( EDO مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی )

  ادامه دارد 1398 سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش

  ادامه دارد 1396 مسؤول کارگروه برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه

  -- 1399 سرپرست دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان 

  -- 1400 سرپرست سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان 

 -- -- 1399 ارزیاب مدیریت دانش معاونت آموزشی دانشگاه 

 

 

 کارگروه ها سابقه عضویت در شوراها، کمیته ها و

 توضیحات خاتمه شروع عنوان

  1395 1381 دانشگاهعضو شورای پژوهشی 



 لغو عضویت با لغو ابالغ مدیر گروهی 1397 1381 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

  ادامه دارد 1385 عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

  ادامه دارد 1399 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

  1396 1384 کده پزشکیشعضو شورای پژوهشی دان

  1395 1381 دانشگاه     HSRعضو شورای سیاستگزاری 

  1395 1387 عضو کمیته ارتقاء آموزش و پژوهش دانشگاه

  1395 1390 عضو کمیتۀ اعطای امتیاز بازآموزی دوره های آموزشی

  ادامه دارد 1373 عضو شورای آموزشی گروه بهداشت عمومی

  1395 1387 عضو کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری آموزش مداوم

  1395 1392 عضو کمیتۀ علمی احصاء شاخص های عدالت اجتماعی دانشگاه

عضو شورای پژوهشی واحد تحقیقات بالینی مرکزآموزشی درمانی 

 حضرت ولیعصر
1386 1395  

 عضو کارگروه آمار، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و 

 زنجان برنامه ریزی استان
1381 1387  

  1391 1384 سیمای مرکز زنجان عضو شورای علمی پژوهشی سازمان صدا و

 عضو کیمته تخصصی شورای تحقیقات 

 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
1386 1388  

 االختیار دانشگاه در کمیتۀ پژوهشیعضو و نمایندۀ تام 

 کارگروه پژوهش، آمار و فناروی استان زنجان 
1390 1395  

نمایندۀ تام االختیار معاونت تحقیقات و فناوری در تدوین گزارش 

 عملکرد جهت هیئت امنائ دانشگاه
1390 1395  

 عضو و نمایندۀ تام االختیار دانشگاه در کمیتۀ پژوهشی 

 کارگروه پژوهش، آمار و فناروی استان زنجان 
1385 1395  

نمایندۀ تام االختیار دانشگاه در برنامه ریزی و اجرای مراسم 

 گرامیداشت هفتۀ پژوهش استان
1390 1395  

نماینده تام االختیار دانشگاه در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد 

 تحقیقات وفناوری

1390 

 
1395  

  1395 1390 آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان آپفنعضو کارگروه 

  1395 1392 عضو کارگروه اقتصاد دانش بنیان ) نماینده تام االختیار(

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 عوامل اجتماعی سالمت 
 ادامه دارد 1391

بدون ذکر هرگونه دلیل موجهی و علی 

ساعت، ابالغ  140رغم همکاری به میزان 

عضویت در شورای مذکور، در سال 

 برای اینجانب صادر نشد. 1397

  ادامه دارد 1396 دانشگاه EDCعضو شورای هماهنگی 



  ادامه دارد 1396 عضو کارگروه آموزش پاسخگو ) معاونت آموزشی دانشگاه(

  ادامه دارد 1396 عضو کارگروه آموزش مجازی ) معاونت آموزشی دانشگاه(

  ادامه دارد 1396 ارزشیابی استاد و فراگیرعضو کارگروه 

  ادامه دارد 1398 عضو کمیته پژوهش در توسعه آموزش دانشگاه

  ادامه دارد 1397 عضو کارگروه اعتبار بخشی برنامه دانشگاه

 عضو مرکز تحقیقاتی مطالعات باروری و سالمت زنان

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 ادامه دارد 1398

دلیل نیاز و درخواست مرکز عضویت به 

جهت همکاری علمی در رساله دکترای 

 بهداشت باروری

 

 عضویت در کمیته ها و گروه های علمیسوابق 

 توضیحات خاتمه شروع عنوان

(، وزارت  IECمدرس کشوری اطالعات، آموزش و ارتباطات) 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1376 1378 

 جمعیتپروژه بین المللی صندوق 

 سازمان ملل متحد 

مشاور علمی دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1378 1379  

مشاور علمی دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 1395  

  1381 1379 مشاورعلمی متدولوژی معاونت بهداشتی دانشگاه

  1385 1381 مشاور علمی متدولوژی مرکز مشاورۀ دانشکدۀ پزشکی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر 

 لغایت ادامه دارد( 1392سالمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 
  ادامه دارد 1391

 عضو هیأت تحریریۀ فصلنامۀ توسعۀ آموزش

 در علوم پزشکی زنجان 

پاییز 

1390 
  ادامه دارد

 مجری طرح تدوین کوریکولوم های حیطه ها/ عناوین 

 شناسایی شده نیروهای حد واسط، مهارت و حرفه ای
  ادامه دارد 1398

 عضو کمیته داوری فرایندهای یازدهمین جشنواره 

 1397شهید مطهری سال 
1396 1397  

 عضو کمیته داوری فرایندهای دوازدهمین جشنواره 

 1398سال شهید مطهری 
1397 1398 

 

 

 عضو کمیته داوری فرایندهای سیزدهمین جشنواره 

 1399شهید مطهری سال 
1398 1399  



 جشنواره  چهاردهمینعضو کمیته داوری فرایندهای 

 1399شهید مطهری سال 
1399 1400  

همین المپیاد علمی سرارسری نمسؤول حیطه آموزش پزشکی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1395 1396  

مسؤول حیطه آموزش پزشکی دهمین المپیاد علمی سرارسری 

 پزشکی کشوردانشگاه های علوم 
1396 1397  

مسؤول حیطه آموزش پزشکی یازدهمین المپیاد علمی 

 سرارسری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1397 1398  

مسؤول حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی 

 سرارسری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
1398 1399  

تکمیلی عضو تیم مدرسین کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1376 1396 

به بعد، اینجانب از همکاری و  1396از تاریخ 

تدریس در کارگاه روش تحقیق، کنار گذاشته 

 شده ام.

عضو تیم مدرسین طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی 

 روش تدریس مقدماتی ) معاونت آموزشی دانشگاه(
 ادامه دارد 1396

 7و تدریس در بیش از همکاری در طراحی 

 کارگاه یک یا دوروزه جهت اساتید دانشگاه

عضو مدرسین دوره های توانمندسازی اساتید دانشگاه های 

 قطب کالن منطقه شش آمایش کشوری
1399 --- 

همکاری در طراحی و ارائه دوره آموزشی 

 تدوین اهداف آموزشی

 عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی

 علوم پزشکیتوسعه آموزش  
  ادامه دارد 1396

عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش  

 علوم پزشکی
  ادامه دارد 1396

 عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی
Journal of Human, Environment and Health Promotion 

  ادامه دارد 1395

  1395 1392 عضو کمیتۀ علمی پژوهشی بسیج جامعۀ پزشکی استان زنجان 

  ادامه دارد 1392 عضو کمیتۀ علمی انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان

عضو مرکز تحقیقاتی مطالعات باروری و سالمت زنان 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 ادامه دارد 1398

مرکز عضویت به دلیل نیاز و درخواست 

جهت همکاری علمی در یک رساله دکترای 

 بهداشت باروری

 

 

 همکاری در زمینه داوری های علمی و پژوهشی



 توضیحات خاتمه شروع عنوان مجله/ همایش/ جشنواره/

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Research Biomedical and Medical in Advances of Journal 

  داردادامه  1375

 مجله علمی پژوهشی
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 

Zanjan University of Medical Science 
  ادامه دارد 1396

  ادامه دارد 1373 داور مجله توسعه آموزش علوم پزشکی

 مجله علمی 
Journal of Human, Environment and Health Promotion 

  ادامه دارد 1395

 مجله علمی پژوهشی حیات

 ) دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران( 
  ادامه دارد 1390

  ادامه دارد 1390 مجله علمی پژوهشی آموزش و سالمت جامعه

  ادامه دارد 1390 مجله علمی پژوهشی کومش

 مجله علمی پژوهشی ارتقاء سالمت

 دانشگاه تربیت مدرس 
  ادامه دارد 1391

  1396 1389 مجله علمی پژوهشی زاهدان

Journal of Health Literacy (JHL)  1399 ادامه دارد  

 مقاله 10داور علمی  1397 1396 مقاالت نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی

 مقاله 30داور علمی  1398 1397 علمی مقاالت بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی

 مقاله 33داوری علمی  1399 1398 همایش آموزش علوم پزشکیعلمی مقاالت بیست و یکمین 

 داوری بیش از یکصد تجربه ادامه دارد 1396 سامانه ثبت تجارب مدیران وزارت متبوع

  عضو کمیته علمی و داور علمی

 المللی آموزش بهداشت و ارتقا سالمتدومین کنگره بین

 31الی   29

 1394اردیبهشت  
 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

 مقاله 10داوری بیش 

  عضو کمیته علمی و داور علمی

 همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت هفتمین

 15الی   14

 1395اردیبهشت  
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 عضو کمیته علمی و داور علمی

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش  

 سالمتبهداشت و ارتقای 

 اول  الی سوم

 1396آبان  

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مقاله 20داوری بیش 

 عضو کمیته علمی و داور علمی 

همین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و دومین ن

 همایش سواد سالمت

 

  29الی  27

 1397آبان 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مقاله 10داوری بیش 

 



 فعالیت های ویژه

 مالحظات خاتمه شروع عنوان
 (،  IECمدرس کشوری اطالعات، آموزش و ارتباطات) 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 پروژه بین المللی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 1378 1376

 مشاور علمی دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1378 1379  

 مشاور علمی دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 1395  

 همکاری فعال علمی و اجرایی، در برگزاری 

 همایش ملی و بین المللی  15بیش از 
1374 1395  

همکاری در ایجاد گروه مدرسین کارگاه های آموزشی 

 دانشگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته در سطح
1376 1396 

کارگاه یک تا  120طراحی، برنامه ریزی و اجرای حدود 

سه روزه، جهت اساتید، دانشجویان و کارکنان 

 دانشگاه

 ایجاد شورای سیاستگزاری تحقیقات 

 (HSRدر سیستم های بهداشتی ) 
 ادامه دارد 1381

عضویت فعال در شورای مذکور از زمان ایجاد تا سال 

1395 

اندازی سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه علوم راه 

پزشکی زنجان ) سمات(، و ایفای نقش کلیدی در آموزش 

تمامی اساتید و کارشناسان پژوهشی دانشکده ها و مراکز 

 آموزشی تابعه

1390 --- 

در حال حاضر این سامانه، حاوی اطالعات و سوابق 

است و به  کامل چند هزار طرح و پایان نامه تحقیقاتی

طور مستقیم و غیر مستقیم، صدها میلیون تومان 

 صرفه جویی به همراه داشته است.

همکاری و ایفای نقش کلیدی در طراحی و برگزاری کارگاه 

 های آموزشی روش تدریس مقدماتی جهت اساتید دانشگاه
 ادامه دارد 1396

 برگزاری چهار دوه کارگاه دو روزه

 1398و  1397طی سالهای  

اور علمی سامانه ثبت تجارب مدیران وابسته به مرکز د

توسعه و تحول مدیریت اداری وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 ادامه دارد 1396
تجربه، توصیف به عنوان یکی از  100داوری حدود 

بهترین و دقیق ترین داوران از سوی کارگروه 

 مربوطه

 مقاله 80در مجموع داوری حدود  ادامه دارد 1396 پزشکیداور علمی مقاالت جشنواره ملی آموزش 

 مسؤول حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی 

 دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 ادامه دارد 1395

 مدرس،  و برنامه ریز و هماهنگ کننده 

 حیطه آموزش پزشکی در طول دوره مذکور

 سرپرست المپیاد علمی دانشجویان 

 علوم پزشکی زنجاندانشگاه 
1398 1399 --- 

 شرکت در دوره کارشناسی ارشد

 آموزش پزشکی مجازی 
 ادامه دارد 1396

طی سطح اول تا سوم با معدل الف، و ورود به آستانه 

انتخاب پایان نامه، به عنوان اولین نفر در سطح 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 عضو کمیته علمی همایش بین المللی آموزش پزشکی

(AMEEدر دانشگاه علوم پزشکی زنجان ) 
1397 1398 

 همایش به صورت آنالین برگزار شد

 و بسیار مفید بود. 



خارجی رساله دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  داور

 دانشگاه علوم پزشکی همدان
1398 --- --- 

عضو کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی آموزش بهداشت و 

 و دومین همایش ملی سواد سالمتارتقاء سالمت  
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1397

 1396 1397 (Course Plan طراحی فرم مختص تدوین طرح دوره )

فرم مذکور مختص دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

است و حاصل صدها ساعت فعالیت فکری و تبادل 

نظر با برخی همکاران بوده است و در نوع خود، 

 باشد.منحصر به فرد می 

 ایفای نقش کلیدی در بازطراحی فرم های 

 ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

1396 1398  

  ادامه دارد 1395 عضو فعال انجمن بیماران کلیوی زنجان

همکاری در طراحی و برگزاری و تدریس دوره آموزشی 

 «فرزندآوریارتباط و مشاوره برنامه های تشویقی »
1398 

در حال 

برنامه 

ریزی و 

 هماهنگی

دانشگاه ) این برنامه  همکاری با معاونت بهداشت

بهمن ماه و با  17الی  15طی سه روز و از تاریخ 

نفر از   120مشارکت دو همرکار دیگر، جهت حدود 

کارشناسان و پزشکان مراکز و پایگاه های خدمات 

جان جامع سالمت مرکز بهداشت شهرستان زن

برگزار شد و مورد تشویق و تقدیر تک تک شرکت 

 کنندگان قرار گرفت(

 

 جوائز و تشویقی ها

 توضیحات سال عنوان

 1381 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه
دریافت لوح تقدیر از معاونت تحقیقات و 

 فناوری وزارت متبوع
  1376 انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  1384 انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  1393 انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

های متعدد در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه و دریافت لوح تقدیر

 به مناسبت فعالیت های علمی و اجرایی و مدیریتی

سال های 

الی  1375

1395 

لیست مذکور به روز رسانی و تکمیل 

 خواهد شد.

 

 



 واحدهای تدریس شده:

 عنوان واحد
 مقطع

 رشته تحصیلی
 مالحظات زمان

 1396 1373 کارشناسی بهداشت عمومی اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 آموزش بهداشت و ارتباطات
، بهداشت کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی

 محیط و بهداشت حرفه ای
 ادامه دارد 1373

 ادامه دارد 1373 کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی تکنولوژی آموزشی

 1387 1373 کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی جمعیت شناسی و تنظیم خانواده

اصول بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری 

 ها
 ادامه دارد 1392 کارشناسی رادیولوژی

 ادامه دارد 1388 آزمایشگاهیکارشناسی علوم  بهداشت عمومی

 1381 1373 پزشکی عمومی 3، بهداشت 2، بهداشت 1بهداشت 

 روش تحقیق 

 در سیستم های بهداشتی
 ادامه دارد 1384 کارشناسی بهداشعت عمومی

 ارتباط در 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 ادامه دارد 1392 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 تحقیق درروش 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 
 ادامه دارد 1392 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 ادامه دارد 13967 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت روانشناسی رفتار سالم

مدل ها و نظریه ها در آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت
 ادامه دارد 1397 ارتقاء سالمتکارشناسی ارشد آموزش بهداشت و 

 ادامه دارد 1397 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 2و  1فناوری کاربردی 

 مهارت های ارتباطی میان فردی
 کارشناسی ارشد 

 مشاوره در مامائی
1393 1395 

 --- 1398 کارشناسی تغذیه سبک های یادگیری و مطالعه

 ادامه دارد 1398 پزشکی عمومی ارتباطی مؤثر(آداب پزشکی ) مهارت های 

 

 

 

 



   شرکت در کارگاه های آموزشی

 زمان برگزاری دوره /روز تعداد برگزار کننده عنوان کارگاه
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 پژوهشیشرکت در کارگاه های 

 برگزاریزمان  دوره /روز تعداد برگزار کننده عنوان کارگاه
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 همکاری در طراحی و برگزاری و تدریس در کارگاه های آموزشی

 زمان برگزاری دوره /روز تعداد گروه هدف عنوان کارگاه

 روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته
اعضای هیأت علمی، 

دانشجویان، 

 کارشناسان

کارگاه  یک صدبیش از 

 آموزشی یک، دو و سه روزه

 1396لغایت  1376

 

طراحی و برگزاری دوره مهارت آموزی 

 برنامه ریزی ارتباط

 ( IEC) به عنوان مربی کشوری 

کارشناسان مراکز 

بهداشت استان و 

 شهرستان

چهار دوره سه روزه جهت 

چهار دانشگاه علوم پزشکی 

زاهدان، بندرعباس، کردستان، 

 اردبیل

 1376لغایت  1375

 

آشنایی با سامانۀ مدیریت اطالعات 

تحقیقاتی) سمات( جهت کارشناسان و 

شوراهای پژوهشی دانشکده ها و  اعضای

 دانشگاه

دانشکده ها و 

مراکز تحقیقاتی 

 وابسته به دانشگاه

 2 آموزشی برنامه 20 از بیش

 300)آموزش بیش از  ساعته

نفر از اساتید و کارشناسان 

 پژوهشی(

 1392لغایت  1390

 مؤثر مهارت های ارتباطی میان فردی
اعضای هیأت علمی 

 دانشگاه 
 1398و  1397 دوره دو روزه 2

 روش تدریس مقدماتی
اعضای هیأت علمی 

 دانشگاه

دوره کارگاه آموزشی دو  4

 روزه
 1398و  1397

 مهارت های ارتباطی میان فردی
پرستاران مرکز 

 حضرت ولیعصر عج
 1397 یک روزهدو کارگاه آموزشی 

 روش های ارزشیابی فراگیران
اعضای هیأت علمی 

دانشکده پرستاری 

 ابهر 

 1397 یک کارگاه آموزشی یک روزه

 تحلیل و تفسیر شاخص های بهداشتی
کارشناسان واحد 

 دانشگاهآمار 
 1397و  1394 دو کارگاه آموزشی دو روزه

 آشنایی  با اصول نحوه تدوین طرح دوره
دانشکده هها و 

مراکز آموزشی 

 وابسته به دانشگاه،

 2 آموزشی جلسه 10 حدود

ساعته )آموزش بیش حدود 

نفر از اعضای هیأت  200

 علمی(

 1398و  1397

 ادامه دارد

 تدوین طرح دوره و اهداف آموزشی

دانشگاه های اساتید 

قطب کالن منطقه 

شش آمایش 

 کشوری

 99دیمان  22 یک دوره

و تعامل با مهارت های ارتباطی میان فردی 

 دیگران
اعضای هیأت علمی 

 دانشگاه
 99بهمن  9 یک روزه
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ارزیابی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان 

 دانشگاه  علوم پزشکی زنجان، ایران

 29الی  27

 آبان ماه

1397 

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و 

ارتقائ سالمت، مشهد، دانشگاه علوم 

 1397پزشکی مشهد، 

 

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد لیست پایان نامه های مصوب یا خاتمه یافته

 1398لغایت  1396طی سال های گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  
 وضعیت دانشجو نام دانشجو نقش عنوان پایان نامه

ررسی تأثیر برنامۀ آموزشی بر ارتقاء مهارت های ارتباطی ب

 ر زنجانکارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهمیان فردی 

استاد 

 راهنما
  مریم فضلی

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش مهارت های ارتباطی میان 

 زنجانفردی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی 

استاد 

 راهنما

 

 فاطمه قرداشخانی 
 

 / HIV ررسی نگرش دبیران نسبت به رفتارهای پیشگیری ازب

AIDS س آموزان دبیرستانهای شهر زنجان بر اسا در دانش

 مدل اعتقاد بهداشتی

استاد 

 راهنما

  لیال باباخانی

 

ررسی نگرش والدین نسبت به رفتارهای پیشگیری از ایدز ب

ی دانش آموزان دبیرستانهای شهر زنجان بر اساس سازه ها

 مدل اعتقاد بهداشتی
 

استاد 

 راهنما

 

   زینب محرابی 

 HIV/AIDSارزیابی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد 

 در دانش آموزان دبیرستان های شهر زنجان 

استاد 

 راهنما

  آرزو مؤذن
 

http://espace.library.uq.edu.au/list/?cat=quick_filter&search_keys%5Bcore_36%5D=2012+Primary+Health+Care+Research+Conference
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 بررسی مقایسه ای ارتباط سازه های مدل اعتقاد بهداشتی 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و   در HIV/AIDS در مورد 

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

 استاد

 راهنما

 

   سمیرا شریفی

بررسی شیوع اختالل عملکرد جنسی و ارتباط آن با 

خودکارآمدی درک شدۀ جنسی در جمعیت زنان گروه سنی 

 باروری 

استاد 

ی راهنما

 اول

  مریم مغانلو

 

 بررسی تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر مدل بر زایمان 

 به روش طبیعی در زنان باردار تحت پوشش مرکز بهداشت

 شهرستان زنجان 

استاد 

راهنمای 

 دوم

  ناهید ولی زاده

 

 در سیگار ارزیابی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد 

  ، دانش آموزان دبیرستان های شهر زنجان

استاد 

راهنمای 

 دوم

 چنور کریمی

 

 ارزیابی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد

 شهر زنجان  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیدر  سیگار 

استاد 

راهنمای 

 دوم

 

   راحله توحیدی

 و ارتباط یمدل اعتقاد بهداشت یسازه ها یا سهیمقا یبررس

 سالمت نیرابط دزدریاز ا  یریشگیپ یآن باقصد رفتار

 شهرستان زنجان  یتحت پوشش مراکزشهر

استاد 

 راهنما

 

   شهره جعفری

 ارتقاء سالمت پندر یبر الگو یآموزش مبتن ریتاث یبررس

 تب مالت در یماریکننده از ب یریشگیپ یبر رفتارها

 خدابنده ییمناطق روستا یدامداران سنت

استاد 

 راهنما

 

  محمود خالصی

 دانشگاه  انیارتقا دهنده سالمت دانشجو یرفتارها یبررس

 زنجان  یعلوم پزشک

استاد 

 راهنما

 

 محبوبه دانش نیا
 

 یبر ارتقاء مهارت ارتباط یبرنامه آموزش ریتاث یبررس

 استان زنجان  یها مارستانیپرستاران ب یفرد نیب

استاد 

 مشاور

 حمیده عسکریان
 

به کارگیری دو ابزار بومی ایرانی سنجش آگاهی و سازه های 

 رد ایدزمدل تلفیقی باورهای بهداشتی و قصد رفتاری در مو

استاد 

 راهنما

  سوسن فیضی
 

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مبتنی بر بررسی روایی سازه و 

مرکز  مدل پندر در مورد تب مالت در دامداران تحت پوش

 بهداشت استان زنجان

استاد 

 راهنما

 حسین معصومی

 

راحی، روان سنجی و تحلیل عاملی ابزار ارزیابی ط

 خودکارآمدی و رفتار ایمن رانندگی شهروندان زنجان

استاد 

 راهنما

 

 تورج جاللیان
 حال اجرادر 



طراحی، روانسنجی ابزار سنجش آگاهی و ارزیابی آگاهی و 

 مهارت های ارتباطی میان فردی بهورزان مرکز بهداشت

استاد 

 راهنما

 

 فاطمه رحمانی
 در حال اجرا

 ارزیابی و مقایسه خودکارآمدی درک شده و رفتار مادران 

 شاغل و خانه دار در مورد مصرف صبحانه دانش آموزان

استاد 

 اهنمار

  نسرین بگلو
 در حال اجرا

 سایر رشته های تحصیلی

 نقش عنوان پایان نامه
 رشته/ مقطع تحصیلی/ 

 نام دانشجو
 

 و  یاز سوختگ یناش یمفصل یبروز کانترکچرها یبررس

  مرکز در یبستر مارانیمرتبط با آن در ب یرهایمتغ یبرخ

 1396 یال 1395 یسالها یزنجان ط یموسو ا... تیآ

 استاد

 مشاور

دستیار جراحی عمومی/ 

 دانشکده پزشکی
 خاتمه یافته

 در هیاول میفالپ، گرافت و ترم یروشها سهیو مقا نییتع

 مارانیدر ب BCCبعد از برداشتن کانسر  ینیب یبازساز 

 استان زنجان ( رانی)ا انهیخاورم 

استاد 

 مشاور

دستیار جراحی عمومی/ 

 دانشکده پزشکی
 خاتمه یافته

 پس از یدرد یدر ب یدیور میزیسولفات من ریتاث یبررس

 نالینگویفتق ا یجراح

استاد 

 مشاور

دستیار جراحی عمومی/ 

 دانشکده پزشکی
 خاتمه یافته

 کوتاه ینیبال امدیسرم با پ D نیتامیارتباط سطح و یبررس

 یمبتال به سندرم حاد کرونر مارانیمدت و شش ماهه ب 

 یاهلل موسو تیآ مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیب 

 96-95 یزنجان در سال ها 

استاد 

 مشاور

دستیار  قلب و عروق/ 

 دانشکده پزشکی
 خاتمه یافته

انتخاب بر  یبر تئور یمبتن یمشاوره گروه ریتاث یبررس

زنان  ییروابط زناشو تیفیو ک یوالد یمنطق ریشناخت غ

 نابارور

استاد 

 مشاور

 کارشناسی ارشد 

 مشاوره در مامایی

 صفائیآرزو 

 خاتمه یافته

تاثیر برنامه ی جامع آموزش غذا و تغذیه بر امنیت و ایمنی 

غذایی در افراد کم در آمد تحت پوشش کمیته امداد امام 

 خمینی شهر زنجان

استاد 

 مشاور

کارشناسی ارشد بهداشت و 

 ایمنی مواد غذایی

 سحر نظری داراب خانی

 خاتمه یافته

بیماران تحت عمل بررسی وضعیت رعایت حریم خصوصی 

جراحی در اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان در 

 1397سال 

استاد 

راهنمای 

 دوم

 کارشناسی ارشد 

 پرستاریداخلی 

 آرزو ملک محمدی

 خاتمه یافته

  کیفیت بر رویکرد ذهن آگاهی بر مبتنی گروهی مشاوره تأثیر

 باردار زنان خواب
استاد 

 مشاور

 کارشناسی ارشد

 مشاوره در مامایی 

 سهیال خطیبی

 خاتمه یافته



مقایسه تأثیر روش های آموزشی نمایش زنده و مولتی مدیای 

تعاملی، بر افزایش دانش و مهارت تراش کست دندانی 

 دردانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد 

 مشاور

 دکتری عمومی دندانپزشکی

 
 خاتمه یافته

 Ph.Dجویان دکتری تخصصی شدان
تاب » با « بازآموزی اسنادی» بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش 

بر هیجانات تحصیلی، رویکردهای یادگیری و « آوری شناختی

 حل مسئله

استاد 

 مشاور

دکتری تخصصی روانشناسی 

تربیتی/ دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد زنجان

 صغری کرمی

 خاتمه یافته

باورهای انگیزشی و اشتیاق تحصیلی در بررسی میانجیگری 

رابطه با هیجانهای تحصیلی و راهبردهای خود نظم دهی 

یادگیری و مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته 

 پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استاد 

 مشاور

دکتری تخصصی روانشناسی 

تربیتی/ دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد زنجان

 معصومیحسین 

 خاتمه یافته

تطابق  ینیب شیابزار پ یروانسنج یهایژگیو یو بررس یطراح

 هنگام ازدواج یرانیا یزوج ها یجنس

 

استاد 

مشاور/ 

همکار 

 اصلی

دانشگا علوم پزشکی شاهرود، 

مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری

 حاجیه احمدنیا

 خاتمه یافته

ارتباطی میان فردی کارشناسان ارائه الگوی مفهومی مهارتهای 

 ومدیران آموزشی سازمان ها

استاد 

 مشاور

مدیریت دکتری تخصصی 

دانشگاه آزاد اسالمی  /آموزشی

 واحد زنجان

 شهال مرادی

 در حال اجرا

 

 طرح های تحقیقاتی:

 وضعیت نقش سازمان عنوان طرح تحقیقاتی

 مراکز بهداشتی و درمانیتحلیل هزینه خدمات ارائه شده در خانه های بهداشت و 

 روستایی شهرستان زنجان

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

 ساله استان زنجان 12و  6،  3بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان 
د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

بررسی شاخصهای نسخه نویسی توسط پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی روستای 

 جانزن شهرستان

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان زنجان در 

 دیابت زمینه

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار



بررسی خصوصیات یک مدرس خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم 

 زنجان پزشکی

د. ع. پ. 

 زنجان
 یافتهخاتمه  مجری

 بررسی تاثیر جلب مشارکت مردان منطقه اسالم آباد زنجان در ارتقائ کمی و کیفی

 برنامه های تنظیم خانواده

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجمری

سال  15بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت باالی 

 1380طارم )پوشش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان  تحت

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

در مردان معتاد به مواد  C و B هپاتیت - HIV بررسی میزان شیوع عفونت های

 زندان مرکزی شهر زنجان مخدر در

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

بررسی میزان آگاهی و نگرش مردان معتاد مقیم در زندان مرکزی شهر زنجان در 

 ایدز زمینه

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشت مرکز 

 شهرستان زنجان در زمینه ایدز بهداشت

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

بررسی تاثیر آموزش به روش خود آموز بر آگاهی و نگرش بهورزان مرکز 

 مینه ایدزشهرستان زنجان در ز بهداشت

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته ممجری

بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به رابطین سالمت زنجان بر سازه های 

 اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز در جمعیت تحت پوشش مدل

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

) سال  سال استان زنجان  18بررسی شیوع شکاف کام و صورت در جمعیت زیر 

1391) 

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته مجری

برخی متغییرهای علل زنان باردارو  نسبت به خشونت خانگی بر علیه فراوانی بررسی

 1391شهرستان بوکان درسال  درمانی-آن در مراکز بهداشتی مرتبط با

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشگرانبررسی روند تولید مقاالت و کتب علمی توسط 

 1390الی  1370زنجان طی سال های 

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

بررسی میزان تماس فردی کارگران با گرد وغبار سیمان درکارخانه های سیمان 

 1391زنجان و بوکان در تابستان سال 

د. ع. پ. 

 زنجان
 خاتمه یافته همکار

 «ترجمه و بومی سازی پرسشنامه نگرش به سرطان برنبرگ

 ( A-12-1081-7با کد سمات   1395)ثبت شده در تاریخ سوم شهریور 

 (مدیر پروژه و تغیر محل کار به دلیل انصراف طرح توقف)

. ع. پ. د

 زنجان

مجری 

 اصلی
  طرح توقف

 رانهیشگیپ اقدامات و اطالعات یجستجو رفتار ازخطر، درک اضطراب،بررسی میزان 

 19دیکروناکوو یماریب وعیش دوره در زنجان یپزشک علومدانشگاه   انیدانشجو در

د. ع. پ. 

 زنجان
 مجری

درحال 

 گزارش نهایی

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش دانش و رفتارهای پیشگیرانه از عفونتهای تنفسی 

 «تییک مطالعه جمعیتی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداش»  19کرونایی با تأکید بر کووید 

پ. د. ع. 

 زنجان
 مجری

درحال 

 گزارش نهایی



براساس  19ارزیابی روایی سازه های ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از کووید 

 الگوی اعتقاد بهداشتی با رویکرد تحلیل عاملی در مراجعین به سه مرکز خدمات جامع

سالمت منتخب شهر زنجان ) فاز دوم مطالعه: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر 

 1399در سال زنجان 

د. ع. پ. 

 زنجان

 مجری

 در حال اجرا

د براساس الگوی اعتقا 19تبیین عوامل پیشگویی کننده رفتارهای پیشگیرانه از کووید 

در سه مرکز منتخب شهر زنجان ) فاز  19بهداشتی در مراجعین مشکوک به کووید 

 (1399سوم: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر زنجان در سال 

د. ع. پ. 

 زنجان

 مجری

 در حال اجرا

 


