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 کتابخانه ملي ایران –اد دانشگاهيهشتمين کنگره سرطان پستان جه، 5700آبان 2و 3طراحي و روان سنجي ابزار سنجش خود آزمایي پستان براساس تئوری انگيزش محافظت.پنجشنبه و جمعه 

26.Delshad M. H, Hidarnia A, Pourhaji F .The impact of the health belief model to maintain the accidents preventive behaviors in children.1 th 

national conference of healthy life, 26-28 April 2016. 

، اولين همایش کشوری سبک زندگي سالم ، دانشگاه علوم پزشكي گيالن ، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي  5701اردیبهشت  0، 2بر حفظ  رفتارهای پيشگيرانه از سوانح و حوادث درکودکان ، تأثير مدل اعتقاد بهداشتي 

 موثر بر سالمت.

http://www.iran-iasp2015.ir/
http://www.ibcrc.ir/congress


27.Delshad M. H, Dayer Ms, Pourhaji F.SDGs & environmental sustainability in Post-2015 .2 th international conference on futures study, 

management and economical development 04 February 2016- Mashhad. 
 توسعه اوتصادیدانشگاه فردوسي مشهد ،  دومين کنفرانس بين المللي آینده پژوهي ، مدیریت و  00بهمن  51درپایداری محيط زیست ، 6951پس از سال  توسعه پایدار

28.Delshad M. H, TavafianSS, PourhajiF  ,Hidarnia A, Mohammadi KA.The effects of demands and priorities of health promotion model in 

importance of secondary behaviors competing health behavior, Third National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social 

and Cultural Studies, February 6, 2016 in Tehran. 
عي و فرهنگي، توسعه پایدار در علوم تربيتي و روانشناسي،مطالعات اجتما اثرات تقاضاها و ترجيح های الگوی ارتقای سالمت پندر در اهميت به رفتارهای ثانوی روابت کننده با رفتار بهداشتي ، سومين کنفرانس ملي

 تهران. 00بهمن  53محمد حسين دلشاد ، صدیقه السادات طوافيان ، فاطمه پورحاجي، عليرضا حيدرنيا، خانعلي محمدی،

29. Delshad M. H, Hidarnia A, Niknami S, TavafianSS,Pourhaji F.Maintenance of preventive behaviors of hepatitis B virus infection in health 

care workers. 11 th national congresses Eastern country medical sciences student research, May 17, May 19, 2016. 
یازدهمين کنگره پژوهشي .  ،محمد حسين دلشاد، عليرضا حيدرنيا، شمس الدین نيكنامي ، صدیقه السادات طوافيان ، فاطمه پورحاجي تيم سالمتهپاتيت ب در کارکنان  عفونت پيشگيرانه از رفتارهای تداوم بررسي

 .01اردیبهشت  79لغایت  62دانشجویان علوم پزشكي شرق کشور ، 

30. Delshad M. H, Pourhaji F ,Amin Shokravi F.  A study of jealousy in people addicted to drugs. 9 National Congress of Health Sciences 

student mobilizations Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 

های علوم بهداشتي بسيج دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي شهيد ی تازهدلشاد  محمد حسين، پورحاجي فاطمه . دکتر فرخنده امين شكروی . بررسي ميزان حسادت در افراد معتاد به مواد مخدر ، نهمين همایش کشور

 . 01اردیبهشت  66بهشتي، 

31. Pourhaji F, Vahedian Shahroodi M, Delshad M. H, Pourhaji F. Health Literacy and Breast Cancer Screening among Iranian Women.News 9 

National Congress of Health Sciences student mobilizations Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2015. 
 50-53شهد، ،پوستر ، اولين همایش سواد سالمت دانشگاه علوم پزشكي م يپورحاجي فاطمه . واحدیان شاهرودی محمد ، دلشاد محمد حسين ، فهيمه پورحاجي. سواد سالمت و رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان ایران

 .01فروردین 

32. Peyman N, Pourhaji F, Delshad M. H, Pourhaji F. Health literacy and predicting of Protection motivation theory (PMT) in preventive 

behaviors from crash in mothers referred to health centers in Mashhad in 2015.News 1 National conference of health literacy Mashhad University 

of Medical Sciences. 
ای پيشگيری کننده از حادثه سقوط در مادران مراجعه کننده به مراکز پيمان نوشين ، پورحاجي فاطمه ، دلشاد محمد حسين ، فهيمه پورحاجي. سواد سالمت و پيش بيني کنندگي های تئوری انگيزش محافظت در رفتاره

 .01فروردین  50-53، اولين همایش سواد سالمت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، ،پوستر  داشتي درماني شهر مشهدبه

 

33. Delshad M. H, Alizadeh S,Delshad Z, Pourhaji F . Investigate the relationship between health literacy and self-esteem of the control 

resources on educational achievement.News 9 National Congress of Health Sciences student mobilizations Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences. 
های علوم يلي دانشجویان پوستر کاغذی ، نهمين همایش کشوری تازهدلشاد محمد حسين، دکتر سوسن عليزاده ،زهرا دلشاد، پورحاجي فاطمه . بررسي نقش ابعاد منبع کنترل و عزت نفس سواد سالمت بر پيشرفت تحص

 . 01اردیبهشت  66بهداشتي بسيج دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

34. Pourhaji F, Vahedian Shahroodi M, Delshad M. H, Pourhaji Z. Evaluation of socio-cultural factors related to breast cancer screening 

behavior. 1 Interational Congress of Health for students  Shiraz University of Medical Sciences 21October 2016. 
 7تا  5فرهنگي مرتبط با رفتار غربالگری سرطان پستان، اولين کنگره بين المللي مطالعات اجتماعي سالمت ، شيراز ،  پورحاجي فاطمه . واحدیان شاهرودی ، دلشاد محمد حسين ، زهره پورحاجي . بررسي عوامل اجتماعي

  01دی 
 

35. Pourhaji F, Vahedian Shahroodi M, Ghofranipour F,vafaee najar A,Delshad M. H, Pourhaji Z.Effects of a Psychosocial Intervention Based 

on Protection Motivation Theory on Breast Self-examination Attitudes and Behaviors. 28th September, 2016. Poster-presentation. Poster ID: DP-

051. Paper ID: 289. 
 ه رواني اجتماعي در نظریه انگيزش محافظت در  نگرش  رفتارهای خودآزمایي  پستان. اثر ات مداخل

36. Pourhaji F, Vahedian Shahroodi M, Ghofranipour F, Delshad M. H, Pourhaji F .The Effect of an Educational Program Based on Self-

efficacy Model of Breast Self-examination Behavior in Health Volunteers. 28th September, 2016. Poster-presentation. Poster ID: NL-038. Paper 

ID: 184. 
 

37. Alighias M, Tavafian S S, Niknami Sh, Delshad M. H .Educational and psychological intervention with nurse’s chronic low back pain 
intensity in Iran: a randomized clinical trial.4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 
 

38.Delshad M. H, Pourhaji F, Tavafian S S, Naserinia S J , Ammari AA ,PourhajiF, PourhajiR. Educational Intervention work-related 

Musculoskeletal Disorders among Office Staff Sahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran.4 th National Seminar of Musculoskeletal 

Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 
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40. Tavafian S S, Jamshidi Ah R, jamshidi F, Delshad M. H. Multidisciplinary lifestyle behavioral management in patients with knee 

osteoarthritis: a randomized controlled study from Iran.4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 
 
41.Tavafian S S, Delshad M. H, Pourhaji F .the educational program improves the quality of life and functional disability and back pain in 

patients with low back pain.4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 

 

42. Solaimanizadeh L, Jafari M, Pourhaji F , Asra Nassehi , Delshad M. H. The study reviews chronic low back pain and disability of nurses in 
Bam, Iran. 4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 
 

43. Pourhaji F ,Ammari AA ,Delshad M. H,PourhajiR. To investigate the relationship between self-efficacy, real self-esteem and behavior in 

foot care on people with diabetes. 4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 

 
44. Tavafian S S, Jamshidi Ah R, jamshidi F, Delshad M. H. Training program on patients with osteoarthritis of the knee Fit lifestyle: lifestyle 

behavioral management. 4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - October 21, 2016 Sari, Iran. 

 

 45.Tavafian S S, Jamshidi Ah R, Mohammad K, Delshad M. H.Comparing a multidisciplinary group-based rehabilitation program with oral 

drug treatment alone up to 36 months: an original trial Treatment of low back pain.  4 th National Seminar of Musculoskeletal Disorders. 19 - 
October 21, 2016 Sari, Iran. 
46. Pourhaji F ,Ammari AA ,Delshad M. H,PourhajiR. The relationship between foot-care self-efficacy beliefs, self-esteem and real behavior in 

people with diabetes foot care. 2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 2016.Babol, Iran. 
 

47. Tavafian S S, Jamshidi Ah R, jamshidi F, Delshad M. H. Multidisciplinary lifestyle behavioral management in patients with knee 

osteoarthritis: a randomized controlled study from Iran. 2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 2016.Babol, 

Iran. 
 
48.Delshad M. H, Pourhaji F, Tavafian S S, Naserinia S J , Ammari AA ,PourhajiF, PourhajiR. Ergonomic intervention and work-related 

musculoskeletal disorders among office workers in Tehran, Iran.2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 

2016.Babol, Iran. 
 

49.Tavafian S S, Jamshidi Ah R, Mohammad K, Delshad M. H. Treatment of low back pain: Extended follow up of an original trial comparing a 

multidisciplinary group-based rehabilitation program with oral drug treatment alone up to 36 months.2th National Congress of 

NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 2016.Babol, Iran. 
 
50. Solaimanizadeh L, Jafari M, Pourhaji F , Asra Nassehi , Delshad M. H. Chronic Low Back Pain and Disability among Nurses: A Cross 

Sectional Study from Bam, Iran .2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 2016.Babol, Iran. 
51.Alighias M, Tavafian S S, Niknami Sh, Delshad M. H .Psychological Intervention and Pain Severity among a Sample of Iranian Nurses 

Suffering from Chronic Low Back Pain: a Randomized Clinical Trial.2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-

17, 2016.Babol, Iran. 
52.Tavafian S S, Delshad M. H, Pourhaji F .Multi-dimensional educational program back pain and improve quality of life and functional 

disability in patients with low back pain.2th National Congress of NeuroMusculoskeletal Disorders. November 16-17, 2016.Babol, Iran. 
 
53. Delshad M. H, Niknami Sh , Pourhaji F. Effect of educational program on improving the quality of life and health care workers with chronic 

back pain.The 10 th University Students Conference on Innovation in Health Sciences, Tehran, Iran, Wednesday, May 10, 2017. 
 

54. Delshad M. H, Hidarnia A, Pourhaji F. The effect of stretching exercises program on disability due to musculoskeletal pain in office workers 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences.The 10 th University Students Conference on Innovation in Health Sciences, Tehran, Iran, 

Wednesday, May 10, 2017. 
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55. Delshad M. H, Hidarnia A, Pourhaji F. Telegram effect of education based on self-care on maternal blood pressure Tehran Shamiran.The 10 

th University Students Conference on Innovation in Health Sciences, Tehran, Iran, Wednesday, May 10, 2017. 

 

 

56. Pourhaji F, Dayer s, Delshad M. H, Pourhaji R. International Health Regulations; instruments required in the field of health.The 10 th 

University Students Conference on Innovation in Health Sciences, Tehran, Iran, Wednesday, May 10, 2017. 
 

57. Pourhaji F , Ghofranipour, F. pourhaji, R Delshad M. H, Breast cancer Women's reproductive health as a factor in sustainable development 

Goals, 14th International Conference on Urban Health (ICUH) 2017, poster presentation in Coimbra  portugal  from September 26-29, 2017. 
Content-ICUH2017@elsevier.com.http://conferences.elsevier.com/index.cfm 

 

58.Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji,  Comparing the Effects of Tensioning Exercise Methods on the Reducing Work-

Related Musculoskeletal Pain (TERMP) in Iranians Computer users Office Workers based on the developed pender model.7th International 

Nurse Education Conference , poster presentation.May 6 - 9, 2018 | Banff, Canada. 

 
59.Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji,  Development and psychometric testing of a new instrument to measure Tension 

Exercise (TE) based on the developed pender model. 2017 International Conference on Education Stockholm. June 4-8, 2017, poster 

presentation. 
 

60. Pourhaji F ,Ammari AA ,Delshad M. H .The Relationship Between Self-efficacy of Foot Care and Self-Care Behavior in Patients with 

Diabetes. The 5th National Congress and the 2nd Patient Patient Self-care Weekly. July 26-28, 2017, poster presentation, Article number: 180, at 

15:30 - 9:30 am. 

پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود  ،  180لهبه شماره مقا بررسي ارتباط بين خودکارآمدی مراوبت از پا و رفتار خودمراوبتي در بيماران مبتال به دیابت.دلشاد محمد حسين  عباسعلي عماری ، پورحاجي فاطمه ،

 تهران -5702 ماه مرداد 2 الي 0، پوستر، مراوبتي آموزش بيمار

 

61. Pourhaji F ,Ghofranipour F ,Delshad M. H . study of socio-cultural factors related to the self-care behavior of breast cancer in women over 

40 years of age in Tehran. The 5th National Congress and the 2nd Patient Patient Self-care Weekly. July 26-28, 2017, poster presentation, Article 

number: 65, at 15:30 - 9:30 am. 

پنجمين کنگره ملي و  ، 21به شماره مقاله تهران شهر سال 09 باالی زنان در پستان سرطان از خودمراوبتي رفتار با مرتبط فرهنگي اجتماعي عوامل بررسي .دلشاد محمد حسين  غفراني پور فضل اهلل ، پورحاجي فاطمه ،

 تهران -5702 ماه مرداد 2 الي 0، پوستر، دومين جشنواره خود مراوبتي آموزش بيمار

62. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Survey of Lack of stretching exercises in Iranians Office Workers cover of health 

centers in Tehran City based on the developed pender model :As a preventive behaviors.The 3rd International & 8th National Congress on Health 

Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 25 Aug 2017 Isfahan  Iran, poster presentation. 

 
63. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Designing and Developing the Tension Exercise Scale based on Developed of 

HPM .The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 25 Aug 2017 Isfahan  Iran, poster 

presentation. 

 
64. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Socio-cultural factors related to knowledge, attitude and practice about Tension 

Exercise in Office workers in Tehran .The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 

25 Aug 2017 Isfahan  Iran, poster presentation. 

 
65. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Survey of Lack of stretching exercises in Iranians Office Workers cover of health 

centers in Tehran City based on the developed pender model :As a preventive behaviors.The 3rd International & 8th National Congress on Health 

Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 25 Aug 2017 Isfahan  Iran, poster presentation. 

 

66. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Application of the Developed of HPM on Prediction of the Office workers Tension 

exercise.The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion 25 Aug 2017 Isfahan  , poster presentation. 

 

67. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Tension Exercise as Preventive Behaviors among Office Workers: A Cross-

sectional Study from Tehran, Iran.The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 25 

Aug 2017 Isfahan  Iran, poster presentation. 
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68.pourhaji F, Ghofranipour F, Delshad M. H. Socio-cultural factors related to knowledge, attitude and practice about mammography behavior 

in Women over 40 years old in Tehran.The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 

25 Aug 2017 Isfahan Iran, poster presentation. 

 

69.pourhaji F, Ghofranipour F, Delshad M. H. Effects of coping planning and action planning on breast self-examination behavior.The 3rd 

International & 8th National Congress on Health Education & Promotion. Wednesday 23 Friday 25 Aug 2017 Isfahan Iran, poster presentation. 

 
70. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. Relevance between Stretching Exercise and Transtheoretical model in Health office workers 

of Medical Sciences in Iran.  The 2rd National Congress on Clinical movement science congress. Tuesday, December 12-14, 2017.Ahvaz.Iran. 

 

71.Delshad M. H, pourhaji F, Hidarnia A, Niknami S, Effects of a psychosocial intervention based on Protection Motivation Theory on 

Improving Standard Precautions. The 11th university students conference on innovations in health sciences-  Tehran Iran, poster 

presentation.May2018.  

 

72.Delshad M. H, pourhaji F, Hidarnia A.Factors Predicting the Standard Precautions for Health care-associated infection Control of Tehran"s 

comprehensive health services health workers based on the theory of protection motivation. The 11th university students conference on 

innovations in health sciences-  Tehran Iran, poster presentation.May2018. 

73. Delshad M. H, pourhaji F, Hidarnia A The effects of an educational program on beliefs and exercise behavior of chronic low back pain 

healthcare workers . The 11th university students conference on innovations in health sciences- Tehran Iran, poster presentation.May2018. 

 

74. Delshad M. H, pourhaji F,  Izadi rad H, Masoudy GH.R. Jadgal KH.M.Compare the prevalence of musculoskeletal disorders and its 

associated factors among farmers and city workers Agh Ghala : A cross-sectional studyCompare the prevalence of musculoskeletal disorders and 

its associated factors among farmers and city workers Agh Ghala : A cross-sectional study. The 11th university students’ conference on 

innovations in health sciences- Tehran Iran, poster presentation.May2018. 

 

75.Delshad M. H, H,pourhaji F, Niknami S, The effect of interventions based on Health Promotion modeling on computer operators" postural 

with a Single leg balance test. The 11th university student’s conference on innovations in health sciences- Tehran Iran, poster 

presentation.May2018. 

 

محيط  متوسطه با بکارگيري رویکرد سالمت دانش آموزان دوره دوم بر سوادآموزش خودمراقبتی  بررسی تاثير.پورحاجی ، فاطمه. حيدرنيا ،ع ، دلشاد م ح ، پورحاجی فهيمه. 15

 .1011.مشهد ، ایران . آبان ماهHN10105061360کد مقاله "سالمت سواد"دومين همایش ملی  بهداشت و ارتقاء سالمت و نهمين کنگره ملی آموزش، شبيه سازي شده
77. Delshad M. H ,Tavafian S S , Kazemnejad A, F. pourhaji. Psychometric Evaluation of the Short Form of Commitment to a plan of action 
Scale for Stretching Exercise among the office employees Based on HPM.The 9th National Congress of Health Education & Promotion and The 

Second National Congress of Health Literacy.mashhad, iran. poster presentation 2018 ID:HN10108581390. 

 

انجام حرکات  الگوي پندر در پيش بينی فردي و تاثيرات موقعيتی سازه تاثيرگذارنده اي بين مقایسه تاثير دو. دلشاد م ح ، طوافيان ص ص ، کاظم نژاد ا، پورحاجی ف . 11

 .1011ماه. مشهد ، ایران . آبان "سالمت سواد"دومين همایش ملی  بهداشت و ارتقاء سالمت و نهمين کنگره ملی آموزش .کششی
78.Fatemeh Pourhaji, Fazlollah Ghofranipour, Delshad M. H. Socio-cultural factors related to breast cancer screening behavior in women in 

Tehran The 12 the University Students Conference on Innovation in Health Sciences, Tehran, Iran, 2019. 

 

79. Fatemeh Pourhaji, Fazlollah Ghofranipour, Delshad M. H. The effect an educational program based on the self - efficacy model of 
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نيم سال  1

 تحصيلی
 پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس

 دستيار پژوهشی )پژوهشيار( در  دانشکده پزشکی دانشگاه تربيت مدرس
نيم سال 

1تحصيلی   
وقتپاره  دانشگاه تربيت مدرس  

عضو کميته رفاهی، کارگروه پژوهش در آموزش، توانمندسازي اعضاي هيات علمی و فناوري هاي 

 و موکس آرمان ، استدیو الین و مدکسنوین آموزشی 
سال 1  

 دانشگاه علوم پزشکی

 تربت حيدریه
 پاره وقت

سال 1 پژوهشگر عضو هسته پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس  پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس 

سال 2 عضو انجمن فناوري اطالعات و ارتقاء سالمت ایران  پاره وقت انجمن تهران 

آواي  –عضو هيئت تحریریه گاهنامه  انجمن علمی دانشجویی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 11115شماره مجوز –سالمت
 پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس سال 1

 عضو هيئت تحریریه مجله بين المللی انگليسی زبان کشور آمریکا

Journal of Anatomical Science and Research 
 پاره وقت کشور امریکا سال 1

 پاره وقت کشور ترکيه 2111سال  NeuroQuantology  عضو هيئت تحریریه مجله بين المللی کشورترکيه

 مدیر داخلی و اجرایی مجله انگليسی زبان

International Journal of Musculoskeletal Pain  prevention 
سال 1  پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس 

 دبيرعلمی مجله انگليسی زبان

International Journal of Musculoskeletal Pain  prevention 
سال 1  پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس 

سال 1 پژوهشگران جوان جهاد دانشگاهیجهادگرافتخاري کانون پژوهشی  پاره وقت دانشگاه تربيت مدرس 

 معرفی به عنوان جوان نخبه

   برتر شميران جوانان يمشورت يشوراعضو 

 ي فرماندارينماینده شبکه و کارشناس برنامه ریز

 - فرمانداري شميرانات سال2

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Public%20Library%20of%20Science&tip=pub
http://www.imedpub.com/information-for-editors.php
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/about/editorialTeam


 - بنياد ملی نخبگان سال0 عضویت در بنياد ملی نخبگان -مشمول استعداد برتر و نخبه 

 عضو انجمن آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران

 عضو انجمن علمی آموزش بهداشت

 عضو انجمن علمی بهداشت عمومی

 International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)عضو انجمن

 عضو شبکه نوآوري تهران ) تينت(عضو کميته تحقيقات دانشجوئی  و 
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي عضویت در  

 عضو شوراي مرکزي انجمن آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

ضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربيت مدرسع  

سال 0  

) همزمان(   

 انجمن آموزش بهداشت

 

 دانشگاه تربيت مدرس

 پاره وقت

 - فرمانداري شميرانات سال1 مسئول پژوهشی بسيج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان شميرانات 

 عضو انجمن اهل قلم کشور

 ی ورزشی ایرانانجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسعضو 
 - تهران سال 1

 همکار مجله بين المللی

 International J of Medical Toxicology and Forensic Medicine  
سال 1  

  دانشگاه علوم پزشکی

 شهيد بهشتی
 نيمه  وقت

 فعاليت در انجمن بهداشت و ارائه نتایج مجمع عمومی عادي ساليانه

چهارمارایه گزارش هيئت مدیره دوره     -1  

ارایه گزارش مالی ساالنه ودوره چهارم   -2  

مرکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشتاخذ تائيدیه تاسيس  -0  

 انتخابات اعضاي هيئت مدیره وبازرسی انجمن براي دوره جدید

اشت(تصویب تغييرات اساسنامه )مصوب وزارت بهد  

 تصویب تغييرنام انجمن )مصوب وزارت بهداشت(

 - انجمن -

 داراي اثر در جشنواره ملی رسانه هاي سالمت در ارتقاي سواد سالمت

 جشنواره فيلم هاي آموزشی
 - وزارت بهداشت و درمان  11سال 

ر بررسی تداوم رفتارهاي پيشگيري کننده از هپاتيت ب د "نامه کارشناسی ارشدانتخاب پایان

 به عنوان رساله برتر دانشجویی "کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی 
 - دانشگاه تربيت مدرس -

 - دانشگاه تربيت مدرس - ژورنال کالپ در دانشکده پزشکی 1اجراي 

 کارشناس مسئول هماهنگی و گسترش شبکه بهداشت و درمان شميرانات

رزشيابیکارشناس مسئول واحد آمار ، برنامه ریزي ، پایش و ا  

 شبکه شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی بازرسی، مسئول 

هاي تخصصی بهداشت دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو گروه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهيد بهشتی و بازرس معتمد  

 دانشگاه

سال1  
 دانشگاه علوم پزشکی

 شهيد بهشتی
وقت  تمام  

سال11 عضو بانک مدرسين دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  - دانشگاه شهيد بهشتی 

11– 15نماینده فرماندار شميرانات در انتخابات مجلس درسال 11سال  15-11 شميرانات   

 عضو ستاد عملياتی برنامه هاي تحول سالمت در حوزه بهداشت

 دبير کميته صيانت از حقوق شهروندي

هورزي شميراناتعضو شوراي ب  

 عضو کميته مرکزي ایراپن

 عضو کميته خرید و بهبود استانداردهاي فيزیکی و تجهيزاتی شبکه

 عضو کميته نقل وانتقاالت پرسنلی شبکه

15-16سال  15-16 شميرانات   

 همکاري در مجتمع آموزش عالی سالمت ورامين
 11سال

 

مجتمع آموزش عالی 

 سالمت

 

 پاره وقت

 پاره وقتدانشگاه علوم پزشکی شهيد  15سال  ن همایش تازه هاي علوم بهداشتیداورو همکار دهمي

http://tinet.ir/
http://tinet.ir/
http://sallamat.blogfa.com/


 بهشتی

 سال) همزمان( 1 همکار مرکز همکاري هاي درمانی ایران در حوزه تسهيالت مراکز جراحی
خصوصی کلينيک نور و 

 نگاه 
 پاره وقت

–دارکات پزشکی مدیر داخلی داروخانه هالل احمر شهرستان فيروزکوه زیر مجموعه سازمان ت

 شرکت پخش سها هالل
 پاره وقت شرکت پخش سها هالل سال ) همزمان( 2

 سال0 تدریس در دانشگاه آزاد و پيام نور
پيام  –دانشگاه آزاد 

 نورپردیس
 پاره وقت

آموزشيار نهضت سوادآموزي و همکار اجرایی در راه اندازي شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی 

 در آذربایجان غربی
 سال ) همزمان( 1

 -نهضت سواد آموزي 

 خصوصی
 پاره وقت

 پاره وقت خصوصی سال ) همزمان( 2 کارآموز داروخانه شبانه روزي دکتر آستا در آذربایجان غربی

 سال 2 کارشناس امور بهداشتی موسسه  حدید در شهرستان اروميه
سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
 پاره وقت

 تمام وقت آموزش و پرورش سال 2 رس شهرستان اروميهمدرس و مربی بهداشت مدا

 شهيد باکري 6عاشوراي حوزه مقاومت بسيج  116عضو گردان 
 سال 6

 ) همزمان( 

سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
 پاره وقت

 سال ) همزمان( 5 عضو بسيج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهيد بهشتی
 وقت  تمام

 سال ) همزمان( 1 عضو بسيج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهيد بهشتی
 تمام  وقت

 کارشناس مسئول واحد برنامه ریزي ، پایش و ارزشيابی

 کارشناس آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 مسئول آموزش هاي الکترونيکی مرکز بهداشت شرق تهران

بصري مرکز بهداشت شرق تهرانمسئول سمعی   

سال 6  

 ) همزمان(
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
 تمام  وقت

 پایشگر مشاوران پيش از ازدواج مرد شرق تهران
 سال 6

 ) همزمان(
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
 تمام  وقت

 سال 6 مسئول گزارش عملکرد مرکز بهداشت شرق تهران
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
 تمام  وقت

 نيازسنجی سالمتعضو تيم 
 سال 6

 ) همزمان( 

مرکز بهداشت شرق 

 تهران
 تمام  وقت

 سال 6 مسئول پورتال سازمانی مرکز بهداشت شرق تهران
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
 تمام  وقت

راه اندازي سایت یادگيریهاي الکترونيکی مرکزبهداشت شرق تهران)آماده سازي هاي  دوره ها ، 

 .(مسابقات و نظرسنجی ها و..
- 

مرکز بهداشت شرق 

 تهران
- 

 - راه اندازي سيستم طراحی فرمهاي آنالین
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
- 

 - راه اندازي سامانه طراحی نظرسنجی
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
- 

 - راه اندازي سامانه پيامک کوتاه
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
- 

 - محتواي صوتی بهداشت روان در هفته سالمتتهيه نماهنگ ها و ویدیوکليپ آموزشی منجمله تهيه 
مرکز بهداشت شرق 

 تهران
- 

 -برچسبها -خبرنامه -کاالنما -بولتن –کتابچه  -برگچه  -تهيه بنر،پوستر و پمفلت هاي دفترک

 تارنگاشت بهداشتی منجمله تهيه کتابچه آموزشی سالمندان طراحی پمفلت -تراکت

- 

 

 مرکزبهداشت شهرستان

 فيروزکوه

بهداشت شرق  مرکز

- 



 تهران
به روز رسانی و ارسال منابع مفيد از طریق خبرنامه وسامانه پيامک متصل به وبالگ آموزش بهداشت 

 www.delshad264.blogfa.comو ارتقاي سالمت
 - خصوصی -

 کارشناس برنامه هاي بيماریهاي غيرواگير شهرستان فيروزکوه
 سال 6

 ) همزمان( 
 م  وقتتما مرکزبهداشت فيروزکوه

 مسئول بخش درمان پيشگيري هاري در منطقه فيروزکوه
 سال 6

 ) همزمان( 

مرکزبهداشت شهرستان 

 فيروزکوه

 تمام  وقت

 

 مسئول سمعی بصري شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه
 سال 0

 ) همزمان(
شبکه بهداشت 

 شهرستان فيروزکوه
 پاره  وقت

 کارشناس پژوهشی واحد تحقيق و توسعه
 سال 0

 مزمان() ه
مرکزبهداشت شهرستان 

 فيروزکوه

 تمام  وقت

 

، سوانح منزل ، تجزیه و تحليل آمارو نظارت برسطوح محيطی ،غربالگري سرطان  TSH-P.K.U-G6PDاجراي طرح 

سينه و پروستات ، برنامه ریزي و عملياتی کردن مدیریت بحران و چارت سازمانی آن ، اجراي طرح غربالگري دیابت و 

سطح شهرستان،آموزش به کارمندان ادارات ،دانش آموزان ، بهورزان ، رابطين بهداشتی و مردم. همکاري در  فشارخون در

 برپایی و نياز سنجی کارگاههاي آموزشی ارتقابرنامه جامعه ایمن و محلی کردن چارت بندي مدیریت  بحران

 مرکزبهداشت شهرستان

 فيروزکوه
 تمام  وقت

 

 داده جهت پرونده آموزشی کارکنان ایجادبانک اطالعاتی پایگاه
مرکزبهداشت شهرستان 

 فيروزکوه
- 

 راه اندازي وبالگ رابط آموزشی شهرستان فيروزکوه و لينک به سایت شبکه
- 

 

مرکزبهداشت شهرستان 

 فيروزکوه

- 

 
ارائه مصوب شده ارتقاء کيفيت در زمينه هاي فرایند غربالگري هيپوتيروئيد نوزادي ، مشاوره ایدز ، 

،  11، برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان  15فرایند واکسيناسيون مننژیت سربازان در سال 

و  ارایه پيشنهاد  11آموزش بيماریها از طریق وبالگ آموزشی و ارتقاء مراقبت بيماران دیابتی درسال 

 به کميته پذیرش و بررسی پيشنهادات دانشگاه درخصوص بهبود مستمرامور

- 

 

شهرستان  مرکزبهداشت

 فيروزکوه

- 

 

 همکاري درآرشيوبندي وبانک اطالعاتی کتابخانه اي  دررایانه
- 

 
 تمام  وقت مرکزبهداشت فيروزکوه

 کارشناس سوانح و حوادث غيرمترقبه شبکه بهداشت فيروزکوه

 سال 6

 ) همزمان( 

 

 مرکزبهداشت فيروزکوه
 پاره وقت

 

 تمام  وقت مرکزبهداشت فيروزکوه  سال 6 کارشناس بهداشتی در کاروان راهيان نور

 مشاور پيش از ازدواج در مرکز بهداشتی درمانی شهداي هفتم تير
 سال ) همزمان( 1

 

شهداي هفتم تير 

 فيروزکوه
 پاره وقت

 مدرس زیست شناسی در آموزشگاه فناوران و قلم چی
 سال ) همزمان( 2

 
 خصوصی در فيروزکوه

 پاره وقت

 

 و مقاربتی در دانشگاه آزاد اسالمیمشاور بيماریهاي رفتاري 

 

 سال ) همزمان( 2

 
 مرکزبهداشت فيروزکوه

 پاره وقت

 

 تمام  وقت مرکزبهداشت فيروزکوه سال 6 رابط آموزشی شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان فيروزکوه

 وظيفه خدمتی )کارشناس دارویی و آزمایشگاهی ( بيمارستان امام خمينی

 سال  1

 ) همزمان(

 

 پاره وقت شبکه بهداشت فيروزکوه

شبکه  G6PD –P.K.Uعضویت در کميته هاي سوانح و حوادث غيرمترقبه ، تاالسمی و دیابت و

 بهداشت فيروزکوه

 سال  6

 ) همزمان(

 

مرکزبهداشت شهرستان 

 فيروزکوه
 تمام  وقت

 تمام  وقت مرکزبهداشت فيروزکوه سال 6 عضو تيم ارتقاء کيفيت



 

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Researchداور مرجع مجله 
 مجازي دانشگاه اصفهان سال 1

  تهران  کاندیداي شورایاري محله نبی اکرم )ص( تهران در پنجمين انتخابات شورایاري

 تخصصی( اخذشده: -علمی)عمومی –مهارت و گواهينامه هاي تخصصی -1

 ميزان تسلط نوع توانائی نوع مهارت

 تخصصی

 رشته 

 11گواهينامه دوره آشنایی با مقررات پژوهشی و کتابخانه هاي مرکزي در سال 
دانشگاه تربيت 

 مدرس
Advanced 

 )ویراستار حرفه اي(WhiteSmokeو   Clear Edits  ،ultra editآشنایی به نرم افزار  -

 ابزاري براي مدیریت منابع EndNote آشنایی با برنامه نرم افزار اندنوت  -

 Meshآشنایی با سامانه مدیریت اطالعات تحقيقاتی -

 مدیریت مراجع در نگارش مقاالت Mendeley نرم افزارآشنایی با برنامه  -

 Reference manager 12توانایی کار با نرم افزار  -

 مدیریت کيفيت رایورزان Internal Audit HSE-MS Training Courseداراي گواهينامه  -

 Advanced مختلف

 زبان خارجی

 داراي دیپلم زبان از کانون زبان ایران
خواندن،نوشنن،م

 کالمه
- 

 Intermediate عمومی ساعت 11به مدت  Interchangeداراي گواهينامه 

 Intermediate عمومی Cambridgeليسانس از دانشگاه  فرازما پردازش تحت ESOLداراي مدرک معتبر بين المللی 

 رایانه

ICDL 
آموزش و پژوهش 

 وزارت کشور

Upper 

Intermediate 

 PHP   برنامه نویسی کامپيوتر
فرازما پردازش 

 تهران
Preliminary 

EPI6  - SPSS - DOS - ACDSee-Photoshop-InternetworkVARP&secured-SWICH MAX4  

VIDEO STUDIO - Multimedia Builder 

.Camtasia.Studio - Cool Record Edit Deluxe- prezi- CD DVD Label Maker 

 Intermediate مختلف

 پژوهش هاي کاربردي و طرح ها:-11
 سال . عنوان و نوع پژوهش کاربردي) همکار (11-1

 11سال ي ایدزبررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع راهنمائی شهر اروميه در مورد بيمار

 16سال  بررسی نياز آموزشی مادران در مورد اسهال حاد و مصرف او. آر .اس در منزل در کودکان زیر پنج سال درپایگاههاي تحقيقات جمعيتی اروميه

 16سال ( در مردان شهرستان اروميهErectile Dysfunctionبررسی شيوع ناتوانی نعوظ )

 16سال هنمائی شهر اصفهان در مورد بيماري انفلوانزاي پرندگان دوره کارآموزي جهت طرح در درس روش تحقيقبررسی آگاهی دانش آموزان مقطع را

 15سال بررسی علل عدم تمایل به وازکتومی در مردان شاغل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهري شهرستان فيروزکوه

 11سال بهداشتی درمانی شهري شهرستان فيروزکوه در مورداستفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري دیدگاه و تجربيات زنان جوان مراجعه کننده به مرکز

 11سال  بررسی ميزان آگاهی مبتالیان سالمند به کاتاراکت از بيماري قبل از عمل جراحی 

بيماري تب مالت در روستاهاي تحت پوشش مرکز  بهداشتی درمانی بررسی ميزان تاثير الگوي اعتقاد بهداشتی در نگرش زنان روستائی دامداردر مورد پيشگيري از 

 هفتم تير
 11سال 

 11سال  بررسی ميزان رضایت مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی و درمانی شهداي هفتم تير

 11سال  واحد مبارزه با بيماریهاطرح اجرایی وتحقيقاتی جامعه ایمن با عنوان راهکارهاي ایمنی زیست در کاهش حوادث وسوانح با همراهی همکاران 

 11سال  بررسی تأثيراجراي مروج سالمت برارتقاء شاخص هاي سالمت مدارس استان فارس

 11سال  بررسی الگوي مصرف موادغذایی درجمعيت سالمندان شهر فيروزکوه

http://forum.weare.ir/index.php/topic/9229-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87/


 11سال  بررسی تأثيراجراي مروج سالمت برارتقاء شاخص هاي سالمت مدارس استان اراک

 11سال گندزداهاي مورداستفاده باتکيه برعوامل عفونتزاي غالب، دربيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی

 12سال بررسی رابطه منبع کنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلی دانشجویان دانشگاه پيام نور واحد پردیس

 سال . عنوان پژوهش در دست اقدام11-2

 11سال  UPS مداخله آموزشی   B :يرانه کارکنان تيم سالمت در مورد خطرات شغلی ویروس هپاتيترفتارهاي پيشگ

 11سال  بررسی تأثيربرنامه آموزش بهداشت برآگاهی ،نگرش و رفتارهاي پيشگيري کننده کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی دررابطه باعفونت هپاتيت 

 11سال  Bارد پيشگيري کننده از عفونت هپاتيت مطالعه تداوم رعایت احتياط هاي استاند

 11سال  بررسی وضعيت برنامه آموزشی مراکز مشاوره قبل از ازدواج برمبناي تئوري عمل منطقی

Predicting Tension Exercise in Office Workers using Pender Model: a cross sectional study from Tehran, Iran.   11سال 

Assessment of psychosocial factors affecting Tension exercise (TE) to reduce work-related musculoskeletal pain Forecast 
questionnaire (CTERMPPQ): Psychometric Measure of Iranians Office Workers  

 11سال 

Work-Relevant Musculoskeletal Disturbances among Office workers Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Iran  11سال 

Application of the Developed of HPM on Prediction of the Office workers Tension exercise(DHPMTE) in Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences in Iran 

 11سال 

 تشویق نامه ها: -11

 تاریخ از عنوان
دریافت تقدیر نامه به عنوان عضو کميته ستادمرکزي انفوانزاي فوق حاد پرندگان و مدرس آنفلوانزادر 

 همایش بسيجيان ناحيه ها
 15اسفند معاونت سياسی انتظامی فرمانداري شهرستان فيروزکوه

 دریافت تقدیر نامه همکاري مناسب در امر سوانح ، حوادث
، حوادث و فوریتهاي پزشکی ریاست مرکز مدیریت سوانح 

 معاونت سالمت وزارت بهداشت
 11تير ماه 

 11/1/11 فرماندار شهرستان فيروزکوه دریافت تقدیرنامه در خصوص برگزاري موفق همایش جامعه ایمن

ت و رئيس واحد بيماري هاي غيرواگير مشاور معاونت بهداش دریافت تقدیرنامه در خصوص اجراي مناسب برنامه ادغام دیابت در نظام شبکه و ارتقاي سالمت 

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 11سال 

 11سال  مدیر کميته امداد امام خمينی ) ره( جنوب شرق تهران دریافت تقدیرنامه در امر آموزش بهداشت مددجویان

رصد و بيست داراي تقدیرنامه در خصوص اقدامات پژوهشی و آموزشی تاثير گذار ، در کسب رتبه چها

 و سوم و حضور در جمع پانصد دانشگاه برتر جهان
 12سال  ریاست دانشگاه تربيت مدرس

 11سال معاونت سوادآموزي اداره کل آذربایجان غربی دریافت تقدیرنامه فعاليتهاي سوادآموزي

-51 -51دریافت تقدیرنامه در خصوص اجراي طرح هاي کشوري واکسيناسيون هپاتيت ب متولدین 

11 
 11و 15، 16سالهاي سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه

 15مرداد  فرماندهی ناحيه مقاومت بسيج فيروزکوه لوح تقدیر جهت شرکت در رزمایش یاوران امام حسين ناحيه فيروزکوه

تقدیر نامه در خصوص گسترش و ترویج برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان و ارتقاي کمی و 

 ی آن بعنوان رابط آموزشی شبکه فيروزکوهکيف
 15دي ماه  از معاونت پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دریافت تقدیر نامه درخصوص همکاري با مدیریت واحد جهت اجراي سياستهاي آموزشی 

کارکنان در واحدمربوطه، اطالع رسانی به کارکنان واحد در خصوص دوره هاي آموزشی 

نحوه برگزاري ،دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات مرتبط و انجام هماهنگی  ضمن خدمت ،

هاي مورد نياز در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان با واحد آموزش ضمن خدمت 

 مدیریت تشکيالت ، آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه .

از مدیریت تشکيالت ،آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 شتیعلوم پزشکی شهيد به
1/0/11 

 11و  15، 16سالهاي  سرپرست  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه تکميلی  MUPPING UPدریافت تقدیرنامه در خصوص اجراي طرح هاي کشوري 

 01/2/11 ریاست مرکزبهداشت شهرستان فيروزکوه دریافت تقدیر نامه در برگزاري کارگاه نقش ریز مغذي ها در سالمت انسان

 11دي  سرپرست  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه بيماریهاي مشترک انسان و دام  اجراي طرح پيشگيري وکنترل مدیریت حوادث اجراي

 دریافت تقدیرنامه با اخذ رتبه اول رشته بهداشت عمومی
معاون آموزشی دانشکده بهداشت و آموزشکده  

 پيراپزشکی اروميه
 11سال 

 12سال ریاست دانشگاه تربيت مدرس دانش آموختگان کارشناسی ارشدکسب رتبه دوم 



 سرپرست  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه دریافت تقدیر نامه در خصوص اجراي طرح فلج اطفال دراتباع غير ایرانی مناطق مهاجرنشين
فروردین و اردیبهشت ماه 

 11سال 

ت کارکنان با واحد آموزش ضمن خدمت مدیریت دریافت تقدیر نامه در خصوص آموزش ضمن خدم

 تشکيالت ، آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه .

ار مدیریت تشکيالت ،آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه 

 علوم پزشکی شهيد بهشتی
1/0/11 

 .25/5/11 بکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوهسرپرست  ش دریافت تقدیر نامه در خصوص تشکر از همکاري در هفته سالمت و یاري رسانی به برگزاري آن

 Aدریافت تقدیرنامه  درخصوص ارتقاء سطح آگاهی و ارتقاء در امر پيشگيري از آنفلوانزاي نوع 

 دردانشگاه علوم آزاد اسالمی واحد فيروزکوه از سوي ریاست دانشگاه
 11/12/11 ریاست دانشگاه علوم آزاد اسالمی واحد فيروزکوه

 21/12/11 مدیریت تشکيالت ،آموزش و بودجه برنامه اي دانشگاه  با مدیریت واحد جهت اجراي سياستهاي آموزشی کارکنان در واحدمربوطه.همکاري 

 11سال  سرپرست  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه دریافت تقدیرنامه در خصوص اجراي طرح هاي واکسيناسيون هپاتيت ب  نوبت سوم 

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دیرنامه در خصوص انجام امورمحوله طی سال جهاداقتصاديدریافت تق

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران سالگرد پيروزي آن00دریافت تقدیرنامه در برپایی مراسم هاي دهه فجرانقالب در

 11سال  بهداشت شرق تهرانریاست مرکز  دریافت تقدیرنامه در فعاليت هاي ارتقاء سالمت جامعه

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در هفته سالمت زنان

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه درهفته جهانی کودک

 11سال  ق تهرانریاست مرکز بهداشت شر اقدامات ارتقاي سالمت در محدوده شرق تهران به مناسبت روز جهانی بهداشت

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص بهبود امر پاپ اسمير، تنطيم خانواده

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران کمک به برگزاري مراسمات هفته سالمت در سال توليد ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی

 11سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران ز جهانی کودک در غرفه برج ميالددریافت تقدیرنامه در خصوص رو

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص راه اندازي سيستم الکترونيکی نمودن پرونده هاي بهداشت خانواده

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص برگزاري برنامه هاي روز جهانی غذا و تخم مرغ

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص اجراي برنامه هاي هفته سالمت مردان، زنان و سالمندان

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص کمک به برگزاري مراسمات هفته سالمت

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران امه در خصوص اجراي طرح خون گيري کارکنان مرکز بهداشتدریافت تقدیرن

 12سال  مدیر بسيج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص فعاليت هاي مقررشده

 12سال  ج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شرق تهرانمدیر بسي دریافت تقدیرنامه در خصوص طرح ویزیت رایگان ساکنان روستاهاي جاجرود

 12سال  ریاست مرکز بهداشت شرق تهران دریافت تقدیرنامه در خصوص همکاري در توسعه سالمت مردم با واحد پيشگيري از بيماریها

 12و  11سال هيد بهشتیدانشگاه علوم پزشکی ش گروه تشویقی واخذیکسال تعجيل در ارتقاي گروه در حکم کارگزینی و...... 1دریافت 

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران مسئول کميته شعر و ادب مرکز بهداشت

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران برگزار کننده مسابقات فرهنگی و مسئول بخش ادبی نشریه الکترونيکی

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران تشویق به جهت اجراي برنامه دیابت 

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران انی خانه هاي بهداشتبسيجی فعال در امدادرس

تی معاون اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهش به هنگام سازي آزمایشگاه مرجع منطقه اي اچ آي وي دانشگاه شهيد بهشتی   1010 

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران تيم مدیریت کاهش خطرات و بالیا

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران اي هفته سالمت زنانبسيجی فعال در اجراي برنامه ه

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران ماهه مناطق شرق تهران 5تشویق در عملکرد مناسب 

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران تشویق فعاليت هاي هفته ملی کودک  و....

 1010 مرکز بهداشت شرق تهران تشویق نامه درخصوص عملکرد مناسب پایش مراکز معين 

 11 تربيت مدرس جشنواره حرکت دانشجویی

 11-16 شميرانات مورد( از ریاست شبکه بهداشت شميرانات 1تشویقات متعدد )

 11-16 بنياد نخبگان استان تهران برنده اثر برتر رویداد فرهنگی یاداستاد و تاو در بنياد نخبگان استان تهران

بهداشت شميرانات )راه اندازي سامانه سيب و نظارت مورد( از ریاست شبکه  5) 15تشویق هاي سال 

 بر ورود اطالعات در شبکه ، در پيشبرد اهداف بهداشتی و ارتقاي کيفيت زندگی (
 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات اجراي سرشماري جمعيت پایگاه هاي برون سپاري و مناطق روستائی



 و توانمندسازي منابع انسانی توسعه آموزش 
 شبکه بهداشت و درمان شميرانات

15 

 به مناسبت روز جهانی بهداشت عمومی از تالش ها در حيطه ارتقاي سطح سواد سالمت 

 ) خود  مراقبتی (

 شبکه بهداشت و درمان شميرانات
15 

 15 شبکه بهداشت و درمان پردیس دیس تقدیر ریاست شبکه بهداشت پردیس در تالش براي انتزاع دوشبکه شميرانات و پر

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات همکاري موثر در واحد گسترش براي اعتالي امور بهورزي

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر از ریاست شبکه به عنوان مسئول خدمت رسانی در دشت الر 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات نی بر عملکردتقدیر ریاست شبکه در مورد اجرایی کردن کارانه مبت

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر از ریاست شبکه در مورد ارتقاي برنامه پزشک خانواده روستائی  

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات ساله مصوب وزارت بهداشت 11تقدیر ریاست شبکه در مورد تدوین تشکيالت نيروي انسانی 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات قدیر ریاست شبکه در مورد اجرایی نمودن پالک زنی اموال اهدائی خيرینت

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در مورد ارتقاي و بهبود عملکرد کارکنان در سامانه سيب

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات شميران در امر سالمت تقدیر ریاست شبکه در مورد بهبود همکاري با خيرین و سمن هاي

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در مورد ارتقاي و بهبود آموزش کارکنان 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در مورد نظارت و همکاري در تکميل بهينه زیج حياتی مراکز و خانه ها

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در مورد برنامه عملياتی برتر

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در مورد تحليل عملکرد ، برنامه ریزي پانل اطالعات سالمت

 15 ميراناتشبکه بهداشت و درمان ش  MPHتقدیر ریاست شبکه در مورد مساعدت در برگزاري دوره 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه از دستاوردهاي ملی بهداشت در حوزه تحت پوشش در طرح تحول سالمت 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه از جذب داوطلبان سالمت متخصص

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات هاي برون سپاري   تقدیر ریاست شبکه از برنامه ریزي و نظارت مناسب از پایگاه

 تقدیر ریاست شبکه از همکاري در ساخت و ساز پروژه هاي عمرانی شميران

 ) خانه بهداشت مزرعه سادات و امامه(
 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات

 15 ميراناتشبکه بهداشت و درمان ش تقدیر ریاست شبکه در احراي برنامه هاي آموزشی تغذیه 

 15 شبکه بهداشت و درمان شميرانات تقدیر ریاست شبکه در برنامه مشارکت مردمی و ارتقا سالمت

 11 فرمانداري شميرانات تقدیر از فرماندار شميرانات در خصوص ایفاي نقش موثرپژوهشی به عنوان پژوهشگر برتر تهران

 ي شميراناتفرماندار تقدیر در برگزاري موفق مجمع سالمت شميرانات
11 

 

 11 دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدریه تقدیرنامه به عنوان کارشناس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدریه در انجام امور محوله 

 عمومی و غيره: -دوره هاي تخصصی ضمن خدمت  -12

 سال محل اخذ عنوان

 10خرداد  موسسه فرهنگی شریف واحد رایانه دانشگاه شهرري ح کاددریافت مدرک رایانه سيستم داس در ) خصوصی ( به عنوان طر -

 11 گروه تخصصی مطالعه شریف interchange2گذراندن دوره تندخوانی وزبان انگليسی تاسطح -

 11 فرازما پردازش TESOLداراي مدرک بين المللی تدریس زبان   -

 11سال  دانشکده بهداشتعلوم پزشکی آذربایجان غربی در   کارگاه تحقيق و پژوهش -

 کارگاه روش تحقيق -
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کميته پژوهشی 

 دانشکده بهداشت
 11اردیبهشت 

 16اسفند  12-11 شبکه بهداشت فيروزکوه کارگاه واکسيناسيون سه روزه هپاتيت ب وعوارض آن به -

 15اردیبهشت  معاونت اموربهداشتی شهيد بهشتی کارگاه باز آموزي تاالسمی -



 15خرداد معاونت اموربهداشتی شهيد بهشتی دوره آموزش حيوان گزیدگی -

 دوره توجيهی بدو خدمت -
مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزي استان تهران
 15خرداد

 15خرداد  22-21 شبکه بهداشت فيروزکوه کارگاه ارتقاء کيفيت برنامه هاي آموزشی -

 15خرداد  معاونت اموربهداشتی شهيد بهشتی ه آموزشی تکنولوژي آموزشیکارگا -

 15تيرماه  فرمانداري شهرستان فيروزکوه کارگاه مدیریت بحران -

 15تير  10 معاونت بهداشتی دانشگاه شهيد بهشتی ژنتيککارگاه تاالسمی ومشاوره  -

 15تير  مرکز همایش رازي بل انتقال بين انسان ودامشرکت در چهارمين همایش روز ملی مبارزه با بيماریهاي قا -

 15مرداد  1و11 معاونت بهداشتی دانشگاه شهيد بهشتی کارگاه بهداشت سالمندان -

 15مرداد شبکه بهداشت فيروزکوه کارگاه بهداشت سالمندان -

 15شهریور  معاونت اموربهداشتی شهيد بهشتی دوره برنامه کامپيوتري آمار -

 15شهریور  11-12 شبکه بهداشت فيروزکوه آموزشی مانا و کودک سالم کارگاه -

 15شهریور  مرکز مدیریت بيماریها شرکت در همایش هاري  -

 15شهریور مهر آبان  دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، کتابخانه  راهکارهاي استفاده از بانک هاي اطالعاتی و منابع تخصصی علوم  پزشکی  -

 15آبان  بيمارستان امام خمينی تهران بالگري بيماریهاي متابوليک نوزادان همایش غر -

 ) رایانه (  ICDL1,2گواهينامه "داراي  -
مرکز فناوران دانش وابسته به دفتر آموزش و پژوهش 

 استانداري تهران
 15تيرماه لغایت آبان ماه 

 15دي 21آبان و  1و2 زکوهشبکه فيرو کارگاه آموزشی آنفلوانزا و آنفلوانزاي پرندگان  -

 11اردیبهشت 11 شبکه فيروزکوه دوره آزمایشات تاالسمی  -

 11خرداد ماه  شبکه فيروزکوه کارگاه تست هاي تشخيصی و گزارش موارد ماالریا در بيمارستانها  -

 11تير  معاونت اموربهداشتی شهيد بهشتی کارگاه تاالسمی و مشاوره ژنتيک  -

 11سال  سازمان تبليغات شهرستان فيروزکوه و روانخوانی قرآن  کارگاه روخوانی -

یمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشت ژنتيک کارگاه تاالسمی ومشاوره  -  11شهریور 1و11 

 11شهریور و مهر  سازمان تبليغات شهرستان فيروزکوه  (  1ترجمه و تفسير سوره مبارکه مسبحات ) -

 11آبان ماه  دانشگاه علوم پزشکی ایران یهاي فراموش شده  سميناربيمار -

   11دي  21-26 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه آموزشی تحليل آماري  -

 11دي ماه  15 دردانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کارگاه بيماریهاي مشترک انسان ودام  -

هداشت و درمان شهرستان فيروزکوه شبکه  ب SPSSکارگاه تحليل آماري و  -  11بهمن  

 11سال  شهرداري تهران نخستين همایش جامعه ایمن در مرکز همایش هاي برج ميالد  -

نا سالن ابن سي –دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   111101111سمپوزیوم آنفلوانزاي خوکی باکد  -  22/2/11 

 20/2/11 بيمارستان امام حسين تهران دوره پدافند غيرعامل و کمک هاي اوليه  -

ناسالن ابن سي –دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   111101116سمينار دوروزه بيماریهاي تيروئيد با کد  -  6-1/0/11 

نیسالن امام خمي –دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   11011همایش سراسري بروسلوز با کد  -  1-2/1/11 

  21/12/11-25 معاونت امور بهداشتی دانشگاه شهيد بهشتی کارگاه بيوتروریسم  -

 21/2/11و22 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه مراقبت سرخک ، سرخچه و سندرم مادرزادي وانفلوانزا  -

ن فيروزکوهشبکه  بهداشت و درمان شهرستا کارگاه توانمند سازي داوطلبان سالمت ومتخصصين ویژه برنامه و مربيان -  11/1/11و15 

 0/0/11و  20/2/11 بيمارستان امام حسين تهران کمک هاي اوليه و پدافندغيرعامل  -

 6/6/11و0 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه برنامه غربالگري هيپوتيروئيد نوزادان و افزایش گذراي آن -

د بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهي همایش سراسري بروسلوز -  1/1/11لغایت  2/1/11 

 21/2/11و22 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه مراقبت سرخک ، سرخچه و سندرم مادرزادي وانفلوانزا  -

 11/1/11و15 شبکه  بهداشت و درمان فيروزکوه کارگاه توانمند سازي داوطلبان سالمت ومتخصصين ویژه برنامه و مربيان -

 0/0/11و  20/2/11 بيمارستان امام حسين تهران اوليه و پدافندغيرعامل کمک هاي  -

 6/6/11و0 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه کارگاه برنامه غربالگري هيپوتيروئيد نوزادان و افزایش گذراي آن -



 1/1/11لغایت  2/1/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی همایش سراسري بروسلوز -

 10/1/11و12 شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه گاه بيماریهاي شایع درمدرسه کار-

 12/1/11 معاونت امور بهداشتی دانشگاه شهيد بهشتی کارگاه آزمایشات و مشاوره ژنتيک و تاالسمی  -

 22/2/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سمپوزیوم آنفلوانزاي خوکی  -

 11/11/11 شبکه بهداشت پاکدشت tshگري کارگاه برنامه غربال-

 11/11/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی دوره حفاظت اطالعات الکترونيکی  -

 16/12/11 شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه پيشگيري از اعتياد  -

 11/12/11 نيروي انتظامی شهرستان فيروزکوه آموزش همگانی انتظامی کارکنان دولت   -

  11/11/-12-11 شبکه بهداشت و درمان شهرستان فيروزکوه آشنایی با مددکاري بهداشتی و درمانی  -

 کالس آموزشی سرخک  -
لغایت  10/2/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

11/2/11 

 11/1/11 - 1/1/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه آموزش التور  -

 و دام  کارگاه بيماریهاي مشترک انسان -
لغایت  15/6/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

22/2/11 

 کارگاه نياز سنجی آموزشی -
لغایت  11/2/11 جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشگی شهيد بهشتی

22/2/11 

 11/1/11 - 1/1/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی شرکت در سمينارسراسري ایدز   -

 1/1/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه کارگاه بيماریهاي مشترک -

 20/6/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه آموزش مفاهيم وترجمه قرآن کریم -

 1/0/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه آموزش قرائت وتفسيرقرآن مجيد -

 15/0/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه روانخوانی قرآن مجيد -

 21/1/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه ه ژنتيک فنيل کتونوري ومشاور -

 21/1/11 شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه پيشگيري ازبتاتاالسمی ومشاوره ژنتيک-

 10/6/11 مرکز بهداشت شرق تهران کارگاه پيشگيري ازالتور -

 01/6/11 مرکز بهداشت شرق تهران امنيت سفرهاي خارجی -

ز بهداشت شرق تهرانمرک کارگاه بازآموزي دیابت -  01/5/11 

 12/1/11 مرکز بهداشت شرق تهران بتا تاالسمی و مشاوره ژنتيک  -

 1/1/11 مرکز بهداشت شرق تهران اعتيادوپيشگيري ازسوءمصرف مواد -

 21/11/11 مرکز بهداشت شرق تهران tshهيپوتيروئيدي نوزادان وافزایش گذراي  -

 11/1/12 مرکز بهداشت شرق تهران  تکریم ارباب رجوع و مشتري مداري -

 15/11/11 مرکز بهداشت شرق تهران غربالگري و پيشگيري ازتاالسمی -

 1/1/11-2 مرکز بهداشت شرق تهران و....SHEPتربيت بدنی پيشگيري و کنترل دیابت با استفاده از مدل  -

نت پژوهشیمعاو -دانشگاه تربيت مدرس کارگاه آموزشی ایمنی ، بهداشت و محيط زیست -  01/11/10 

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی-دانشگاه تربيت مدرس کارگاه فرهنگی قرآن و آرامش روانی -  21/11/10 

 5/1/11-1 اداره آموزش جامعه پزشکی وزارت بهداشت کنگره بين المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی -

 20/1/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی همایش بروسلوز -

 11/1/11-16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی بسيج اطالع رسانی و آشنایی با مهارت هاي ارتباطیطراحی  -

 21/11/11-20 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نحوه تدوین برنامه ریزي عملياتی جهت کارکنان بهداشتی -

شهيد بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ویژه مدیران -مدیریت رفتار سازمانی در سازمان هاي عمومی  -  11/11/11 

 11/11/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی فنيل کتونوري و مشاوره ژنتيک -

 11/11/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کارگاه سرشماري -

21/11/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی پيشگيري از بيماري ماالریا در حوزه بهداشت -  

نشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیدا غيرحضوري –خودآگاهی و همدلی  -  11-11/10/16  



26/10/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مراقبت بيماریها -  

11/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نظام جامع توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی -  

20/11/16-21 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی عمومی -غيرحضوري  -مدیریت انگيزش  -  

01/11/16-21 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی عمومی -غيرحضوري  -تغذیه دوران هاي مختلف زندگی  -  

11/16/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی قوانين و علل مرگ و مير در گواهی فوت -  

11/16/16-15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کمک هاي اوليه و پدافند غير عامل -  

01/16/16-01 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ی سالم در دوره سالمنديآموزش شيوه زندگ -  

1/15/16-5 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کنترل عفونت -  

20/15/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی بسته خدمتی جوانان -  

علوم پزشکی شهيد بهشتیدانشگاه  غيرحضوري –شغلی کليه همکاران  -خودمراقبتی در ناخوشی هاي جزیی )بخش اول(  -  21-26/11/16  

1/11/16-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري –شغلی کليه همکاران  -خودمراقبتی در ناخوشی هاي جزیی )بخش دوم(  -  

11/11/16-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري  -آشنایی با نحوه گزینش نيروي انسانی در ایران و جهان)پودمان اول(  -  

21/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مذاکره موثر -  

21/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی واکسيناسيون و عوارض نامطلوب آن -  

15/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی عوامل موثر بر نازایی  -  

16/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی حمایت و ترویج تغذیه با شير مادر -  

20/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تداخل دارو و غا  -  

26/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی بيماري سل -  

11/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مدیریت جلسات اداري -  

21/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی طراحی آموزشی ویژه مدرسين دوره هاي آموزشی -  

21/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کارگاه سالمت بانوان ایرانی -  

01/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 2نحوه گزینش نيروي انسانی پودمانی  -  

16/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نظام تصميم گيري در امور اداري -  

12/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مدیریت بحران -  

11/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سند ملی پيشگيري و کنترل بيماري هاي غير واگير  

11/11/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  15برنامه عملياتی اقتصاد مقاومتی سال   

تیدانشگاه علوم پزشکی شهيد بهش اولين کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت بيماري هاي غير واگير  25/11/16  

11/12/16 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی پيامدهاي تک فرزندي بر سالمت خانواده  

حوزه معاونت بهداشت -ضوابط اجرایی برنامه پزشک خانواده و بيمه روستایی )آخرین ورژن(  - 21/11/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   

آشنایی با قوانين و مقررات حضور و غياب - شگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیدان   12/12/15  

شغلی -غيرحضوري  -سوانح و حوادث در کودکان  - 25/11/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   

اصول بازرسی ویژه دفتر بازرسی دانشگاه - 21/15/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   

سالمت گوش و شنوایی در نظام سالمت - يد بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شه   20/16/15  

11/16/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نقش ریز مغذیها در سالمت انسان -  

21/6/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و مشاوره ژنتيک پيشگيري از بتا تاالسمی -  

25/16/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی جانشين پروري -  

2/6/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی فتر بازرسی دانشگاهاخالق حرفه اي در بازرسی ویژه د-  

01/16/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی پيشگيري از بتا تاالسمی و مشاوره ژنتيک -  

0/5/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سومين همایش بين المللی و هشتمين همایش سراسري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت-  

11/15/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ظارت و کنترل ویژه دفتر بازرسی دانشگاهاصول ن-  

  11/5/15 -6/1/15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی (آنفلوآنزا و کوروناویروس )غيرحضوري-

25/2/11-20 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري -برنامه ریزي مبتنی بر شواهد  



 
 
 
 
 

1/0/11-5 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري-اه مبارک رمضان تغذیه صحيح در م  

21/1/11-20 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی پيامدها و مشکالت تک فرزندي  

01/1/11-01 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ساعت 5عمومی  -غيرحضوري  -اصول ارگونومی در محيط کار اداري   

0/6/11-2 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی شغلی -غيرحضوري-لپدیکولوزیس و بيماري گا  

11/6/11-10 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی عمومی -غيرحضوري-سبک زندگی سالم)راهنماي مقابله با بالیا(  

21/6/11-21 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی شغلی -غيرحضوري-پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستانی  

21/1/11-01 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی عمومی -غيرحضوري  -هاي مختلف زندگی  تغذیه دوران  

1/6/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی قوانين و علل مرگ و مير در گواهی فوت  

01/6/11-01 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی آموزش شيوه زندگی سالم در دوره سالمندي ویژه معاونت بهداشت  

1/6/11-5 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ن و علل مرگ و مير در گواهی فوتقواني  

11/6/11-15 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی کمکهاي اوليه و پدافند غير عامل  

21/6/11-21 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی شغلی-غيرحضوري-مراقبتهاي ادغام یافته سالمت سالمندان  

25/1/11 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   Iranian rehabilitation jبدليل کارشناسی و داوري در مجله  بزرگداشت هفته پژوهش  

01/5/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی خودمراقبتی، همياري و مشارکت جمعی  

 غيرحضوري –ویژه رابطين آماري  -مصور سازي اطالعات 
21/1/11-21 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

 غيرحضوري –خود مراقبتی پوکی استخوان )استئوپروز( 
11/1/11-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

 غيرحضوري -مراقبت و نگهداري از نوزاد نارس 
11/11/11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

 طراحی و اجراي تمرین کارکردهاي حوزه بهداشت در حوادث و بالیا
15/11/11و16 شهيد بهشتی دانشگاه علوم پزشکی  

 غيرحضوري -تدوین برنامه عملياتی
12/11/11-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

11/11/11-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري -مخاطرات جيوه  در برابر خود مراقبتی  

16/16/11-11 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی غيرحضوري-اصول گزارش نویسی  

11شهریور  21-21 دانشگاه تربيت مدرس شرکت در همایش ملی فناوري اطالعات و ارتقاء سالمت   

11مهر  11 دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدریه جستجوي پيشرفته منابع الکترونيکی  

1/11/11-1 دانشگاه علو م پزشکی مشهد ساعت   12و توليد پيام سالمت در روزهاي به مدت گواهی شرکت در کارگاه طراحی   
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