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 دکتر فاطمه پورحاجی

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت    (PhD) تخصصی دکتری

 

 

ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تلفیقی رویکرد  "  عنوان با خود دکتری نامه پایان از 1397 سال فاطمه پورحاجی در کترد

 دانشگاه در "شهر تهران سال 40فرآیند بهداشتی با تئوری انگیزش محافظت بر رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان باالی 

 تربت پزشکی علوم دانشگاه در وقت تمام علمی هیات عضو عنوان به 1398 سال از ایشان. است نموده دفاع تهران مدرس تربیت

    .باشند می فعالیت به مشغول حیدریه

  : پژوهشی های مندیالقع
 کاربرد مدل ها و تئوری های آموزش بهداشت و ارتقا سالمت -1

 سالمت زنان، برنامه های آموزش بهداشت و ارتقا سالمت جهت پیشگیری و کنترل سرطان پستان -2

 از سرطان تعیین کننده های اجتماعی سالمت و پیشگیری -3

 مدیریت بیماری های غیر واگیر و سبک زندگی سالم -4

 کیفیت زندگی و ارتقا سواد سالمت -5

 مباحث آموزش علوم پزشکی  -6

 سیاست گذاری سالمت -7

 

 :پژوهشی و آموزشی سوابق خالصه
 

چاپ سه کتاب علمی به زبان التیین بیه  تالیف کتاب،ترجمه و عنوان  ششچاپ  تخصصی، مجالت در شده منتشر مقاله عنوان 42

کسب مجیوز کتیب التیین از انجمین متخصصیین زنیان و  پنجم، چاپتا  مذکور تجدید چاپ کتب التین عنوان رفرنس دانشگاهی،

دوره پسا دکتیرای یکسیاله در دانشیگاه همایش ملی و بین المللی،  160شرکت در طرح تحقیقاتی مصوب ،  30دارای زایمان ایران، 

سیاستگذاری سالمت)دانشگاه علوم پزشکی شیراز(، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی )دانشگاه علوم پزشیکی  MPHتربیت مدرس، 

دارای مدرک صالحیت مدرسی از دانشیگاه ،  )دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور(فلوشیپ سنجش و اندازه گیری، ، شهید بهشتی(

، معیاون آموزشیی انجمین فنیاوری تدریس دروس تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقا سالمت و بهداشت عمومی ،درستربیت م

 مرکز تحقیقات بیماری های خاص کشور افغانستانهمکاری با  اطالعات و ارتقا سالمت،
 

 : اجرایی سوابق خالصه
، عضیو مرکیز تحقیقیات علیوم بهداشیتی ،آوای سیالمتتحریریه گاهنامیه عضو هیئت  ،عضو هسته پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

مسئول واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مسئول بسته دانش هنیر و سیالمت، 

 Supportive Care in داور تخصصیی مجیالت عضو هیات تحریریه مجله دردهای اسیکلتی عضیالنی دانشیگاه تربییت میدرس،
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Cancer، HIV & AIDS Review، Journal of REHABLITATION، Religion and Health، Health 

education & health promotion (HEHP)، International Journal of Musculoskeletal Pain prevention، 

Iran Occupational Health ،واحید برنامیه رییزی  عضیو ،همکاری با اداره سرطان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشیکی

درسی و فناوری های نوین آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، عضیو دبیرخانیه و 

کمیته داوری جشنواره آموزشی شهید مطهری )ره(، عضو ناظر بر نشریات دانشگاه، استاد مشاور انجمن علمی بهداشت، عضو کمیته 

 ، استاد مشاور فرهنگی، عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت هداشت،رسانه دانشکده ب

 

 :دستاوردها و افتخارات خالصه
 عضو بنیاد ملی نخبگان

 phdپایان نامه جهت ( 19.75کسب رتبه دوم دانشنامه تخصصی،کسب نمره بادرجه ممتاز)

 .1397تا 1393دانشجوی ممتاز دانشگاه از سال . 1397تا 1393و از سال  -1388الی  1385عضو استعداد درخشان از سال 

 1392کسب عنوان دانشجوی برتر آموزشی در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 

 عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ش محافظت در آموزش رفتار خودآزمایی هفتمین فرآیند بکارگیری تئوری انگیز "کسب عنوان فرآیند آموزشی برتر با عنوان 

 1393جشنواره شهید مطهری اردیبهشت 

کسب عنوان سخنرانی برتر چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی 

 دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 جشنواره هفته پژوهش 1392بهداشت مشهد سال کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده  

 کسب عنوان پوستر برتر در سومین همایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشجویان علوم پزشکی مشهد

 1393کسب مقام دوم در جشنواره استانی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی خرداد

 جوان سرآمد استان تهران در جشنواره علی اکبر )ع(کسب عنوان  ،کسب عنوان پایان نامه برتر در جشنواره خیام

 تشکیل هسته پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ،کسب عنوان اثر برتر بزرگترین رویداد تفسیر اطالعات سالمت )ویزیت(

ه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنام"با عنوان  1399در جشنواره شهید مطهری )ره( در سال کسب عنوان فرآیند برتر دانشگاهی 

 "آموزشی مبتنی بر وب بهداشت دهان و دندان براساس الگوی عمومی طراحی آموزشی در دانشجویان بهداشت عمومی

مرتبط با بکارگیری مباحث حقوقی  "با عنوان  1399در جشنواره شهید مطهری )ره( در سال کسب عنوان فرآیند برتر دانشگاهی 

 در کوریکلوم رشته مهندسی بهداشت محیط طیبازرسان بهداشت مح یهاتیفعال

 تاکنون 1395آموزشیار آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران از سال  ،95مدرس برتر دوره های خودمراقبتی در سال 

 برنده اثر رویداد فرهنگی یاداستاد و تاو در بنیاد نخبگان استان تهران 

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب تقدیرنامه های متعدد در حوزه سالمت از سوی وز
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