
 

 دکتر محمد حسین دلشاد

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت (PhD)دکتری تخصصی

 

 یبر الگو یمبتن یبرنامه آموزش یابیارزش و یطراح "دکتری خود با عنوان  رسالهاز  1397در سال  محمد حسین دلشاددکتر 

در کارکنان وابسته به دانشگاه علوم  یعضالن یاسکلت یجهت کاهش دردها یکشش یهانیر رفتار تمرییپندر بر تغ افتهیتوسعه 

در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1397دفاع نموده است. ایشان از سال  تربیت مدرسدر دانشگاه  " ید بهشتیشه یپزشک

 باشند.مشغول به فعالیت می

 های پژوهشی:عالقمندی

 رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری 

  کارکنان مراقبت های بهداشتیسالمت 

  مرتبط با آنتعیین کننده اختالالت اسکلتی عضالنی و عوامل 

  سیاست گذاری سالمت 

  الگوها و تئوری های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 خالصه سوابق آموزشی و پژوهشی:

 5عنوان تالیف و گردآوری کتاب، مجری یا همکار  2عنوان ترجمه کتاب،  6عنوان مقاله منتشر شده در مجالت تخصصی،  54

در ارتقای  ، مداخالت ارزشیابی در مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ، پویایی گروهعنوان طرح تحقیقاتی، تدریس دروس 

یع(، اصول تغذیه، ، پاتولوژی جغرافیایی )معرفی بیماریهای شابهداشتی اطالع رسانی ، سالمت ، ارتقا سالمت و سبک زندگی سالم

بهداشت مدارس ، تکنولوژی آموزشی، اصول برنامه ریزی بهداشتی ، توانبخشی و رفاه اجتماعی،  اکولوژی و بهداشت بین الملل

کاربرد ،کلیات پزشکی، تکنو لوژی آموزشی، جهان نظامهای سالمتی در ایران وت ، آموزش بهداشت وارتباطا، ودانش آموزان

اصول مدیریت در خدمات ، بهداشت مواد غذایی ،صول وکلیات خدمات بهداشتی، احلیل داده های بهداشتی وت کامپیوتر در تجزیه

 حشره شناسی پزشکی ، غیرواگیر ،برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر ،بهداشتی

 خالصه سوابق اجرایی 

  ی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانمعاون آموزشی دانشکده بهداشت 

 رئیس دبیرخانه مشارکت های اجتماعی و رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  مسئول طرح های توسعه ایEDC دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 

 مشاور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
 

 



 و دستاوردهاخالصه افتخارات 

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

  برنده  اثر اولین رویداد تفسیر اطالعات سالمت کشور 

  1399دارای فرایند برتر جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 

 یدریهتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یاستارتاپ یدادروی، طرح استارتاپ  

 پژوهشگر برتر در حوزه فرمانداری شمیرانات 

 
  thums.ac.ir1delshadmh@ پست الکترونیکی دانشگاهی:

 https://isid.research.ac.ir/Mohammadhossien_Delshad لینک سامانه علم سنجی:
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