
 دکتر هادی علیزاده سیوکی

 دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 

 

 پروسید -طراحی و اجرای مداخله مبتنی بر مدل پرسید"از پایان نامه خود تحت عنوان 1399دکتر هادی علیزاده سیوکی در سال 

 "اطق روستایی شهرستان تربت حیدریهندر م هابر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در دامداران و اعضای خانواده آن

 وم پزشکی تربتلبه عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ع1393دانشگاه علوم پزشکی مشهد دفاع نموده است. ایشان از سال  در

 .حیدریه به فعالیت مشغول هستند

عالقه مندی های پژوهشی 

 واگیر های واگیر و غیرهای آموزشی در خصوص بیماریانجام مداخالت بر اساس مدل 

 های مرتبط با سالمتانجام مداخالت ارتقاء سالمت به منظور بهبود شاخص 

 های مرتبط با سالمتها در جهت ارتقاء شاخصانجام مداخالت بر روی جمعیت 

خالصه سوابق آموزشی و پژوهشی 

لیف أت فته در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،یا پایانطرح  20عنوان مقاله در مجالت تخصصی، اجرای بیش از  30بیش از 

تحت پوشش  هایعنوان کتاب، تدریس دروس تخصصی در حوزه بهداشت و روش تحقیق در مقطع کارشناسی در دانشکده2

 بهداشت عمومی عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی رشته15دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، راهنمایی بیش از 

 سوابق اجراییخالصه 

 (90-95مدیر گروه بهداشت عمومی)  

 (93-95معاون آموزشی دانشکده بهداشت)  

 (92-95مسئول واحد استعدادهای درخشان دانشگاه)  

 (93-95مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) 

 (90-95سرپرست المپیادهای دانشجویی دانشگاه) 

 (91-94مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه) همکار سردبیر 

(کنون  تا 99)از  ول واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیئمس 

(کنون  تا 99)از  مدیر گروه بهداشت عمومی 

(کنون  تا 99 از) عضو کمیته ترفیع دانشگاه 

(کنون  تا 99 از) عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت 

(کنون  تا99 از ) عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

(کنون  تا 99 ازرئیس دانشکده بهداشت) 

(کنون  تا 1400 از) دانشگاه پژوهشی عضو شورای 



خالصه سوابق و دستاوردها 

 دانشجویان دانشگاه علوم  تقدیرنامه از معاون آموزشی وزیر در خصوص کسب رتبه پنجم کشوری به عنوان سرپرست المپیاد

 پزشکی تربت حیدریه در جشنواره شهید مطهری

 فرایند نو آوری در " تقدیر نامه از معاون آموزشی وزیر در خصوص کسب فرایند برتر در جشنواره شهید مطهری تحت عنوان

 "در راستای تحول نظام سالمت گامی طراحی و ارتقا ارائه درس بهداشت مدارس به شیوه ادغام عمومی با رویکرد آموزش پاسخگو
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