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   مشخصات فردیPersonal  information)) 
 

 مطلبی محمد : و نام خانوادگی نام



  62/6/4411    : تاریخ تولد

 شهرستان درگز : محل تولد

 متأهل  : وضعیت تأهل

 شیعه:  مذهب                              اسالم  : دین

 علوم پزشکی گناباد هگادانشعضو هیأت علمی   : وضعیت شغلی

 (44پایه  دانشیار)  رسمی قطعی : وضعیت استخدامی

علیوم  ه گاسیای  دانشی   -حاشیه جاده آسییایی   –شهر گناباد  –خراسان رضوی   ر س محل کار فعلی :آد

 عمومیگروه بهداش   دانشکده بهداش  ،معاون  آموزشی  -پزشکی

                                                                                        FAX:  766647415    5 7664267 –5 7665267  : تلفن محل کار

  

                                    yahoo.com@1344 E.mail:  mohammad _ matlabi 

: تحصیالت Educational Background)): 

 4434 اصفهان یاز دانشگاه علوم پزشکدکترای تخصصی آموزش بهداش  و ارتقاء سالم  -4

 .4474ه تربی  مدرس   فوق لیسانس آموزش بهداش  ، دانشگا-6

 .4474از دانشگاه تربی  مدرس مدرسی دارای صالحی  -4

 . 4472وم کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد دنفر -1

 .4427 لیسانس بهداش  عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-5

 داش  و درماندر میان کارشناسان ارشد و اعضاء هیات علمی وزارت به 77رتبه اول کنکور دکتری در سال 

 
 
 ارشد کارشناسی و  ی دکترعنوان رساله  ) M.S Ph.D & Title of thesis for( : 

کاه در ساا    .. فرزناد  یدر زناان دارا  یشده در ارتقاء مصرف ماه یزیرفتار برنامه ر یتئور یابی: ارزشیدکتر

 .دیدفاع گردبیست(  02) که با نمره 1991

 دکتر لیال آزادبخ  -راد : دکتر غالمرضا شریفیراهنما اتیداس
 



نگرش و عملکرد بهورزان کیه در سیال    ،برآگاهی  یآموزش بهداش  روان تأثیر برنامهارزشیابی کارسناسی ارشد.  

 گردید.دفاع 75/43با نمره  که4474

 استاد راهنما : دکتر داود شجاعی زاده 

 استاد مشاور : دکتر محمود محمودی

 

تسلط بر زبانnguages)la): 
 

 . سلط کامل بر زبان فارسیت-4

 . تسلط بر زبان ترکی-6

  .تسلط به زبان انگلیسی در زمینه های تخصصی و عمومی-4

 

سمت های اجرائی (Administrative Titles  ) : 
 
 

 (.4474-4474 ) هایدر سالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد  هگادانشمعاون پشتیبانی   -4

 71لغای  اسفند  74از دیماه  گناباد علوم پزشکی هگادانش -پژوهشی ودانشجویی فرهنگی  معاون آموزشی ،  -6

. 

لغایی    72، از دیماه گناباد  علوم پزشکی هگادانش -مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مرکز و رئیس مؤسس  -4

  سال 5به مدت  74مهرماه 

 

 .سال  6به مدت پزشکی ایالم  علوم مدیر گروه بهداش  دانشگاه  -1

 ، در سالهایگناباد علوم پزشکی  هگادانشو آموزشهای آزاد  یگرو دفتر بازآموزنمسئول واحد پزشکی جامعه   -5

 72و 75                                                     .

 .  سال 6به مدت مسئول خانه های بهداش  و مربی تمام وق  آموزشگاه بهورزی درگز   -2

از مورخیه   گنابیاد علوم پزشیکی   هگادانش و عضو کمیته اصالح ساختار اقتصادی و مدیریتی بیمارستانی دبیر  -7

 .2/42/74لغای   4/7/76

 32تا 4477از سال  گناباد علوم پزشکی هگادانشمدیر مرکز امور هیات علمی -7

 تاکنون36. مدیر گروه بهداش  عمومی و آموزشی بهداش  و ارتقاء سالم  از سال  3

 31تا36دانشگاه در سال  یپزشک آموزشیمرکز مطالعات و تو سعه   ریمد -42

 

 

 

 

 فعالیت های علمی وپژوهشی(rch ActivitiesaAcademic and Rese :) 
 



 الف( مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاهی

رزند جانباز بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان فشریفی رادغالمرضا، مطلبی محمد،تقدیسی محمد حسین،   - 1

مجله علمی افق دانش ، دانشکده علوم پزشکی گناباد، دوره  و دانش آموزان فرزند غیر جانباز   PTSD% به باالی مبتال به 52

 4475، شماره اول بهار 46

بررسی شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتددایی   "، مینوئیان حقیقی محمد حسن،  مطلبی محمد  -6
 .4473بستان اسال ششم ، شماره اول بهار و ت ،گناباد دانشکده علوم پزشکی ،مجله علمی افق دانش  ،"گناباد شهرستان

مجله علمی افیق دانیش ، سیال     ،"بررسی توانایی بهورزان آموزش دیده در شناسایی بیماران روانی  "،  مطلبی محمد  -4

 . 4477پاییز و زمستان  ، 42چهارم ، شماره 

 ،"بررسی نتایج آن در دانش آموزان مقطع راهنمایی  وتست توبرکولین  " ،محمد جیواد  ،محمد فانی  ، حمدم مطلبی  -1
 . 4477پاییز و زمستان  ، 46مجله علمی افق دانش ، سال پنجم شماره 

5- Mohamad pour . A, Matlabi , M 'the Survey of the Gonabad Medical Sciences Students 

Views on their Educational needs and improving theoritical and Clinical education program( 

2001- 2002) Iranian Journal of Medical . NO 8- 2002 Page 41.                
بررسی شیوع آلدودگی بده انتربیدوس ورمیردوالری  در     " ، مطلبی محمد ،فانی محمد جواد ، مینوئیان محمد حسن   -2

ره ملیی  گی ارائه شیده در اولیین کن   ، 4474ز و زمستان ییسال هشتم ، شماره دوم ، پا ،افق دانش  همجل ،"های کودک گنابادمهد

 . بهداش  عمومی و طب پیشگیری کرمانشاه

مجلیه   ،"در شهرستان گنابداد   1735-08اپیدمیولوژی بیماری سل بین سالهای  " ، مطلبی محمد محمدپور علیی ، ....  -7

 ، 76مهرمیاه   66-61ارائه شده در هفتمین کنگره سراسری سیل   4474شماره اول بهار و تابستان  ،تم شسال ه ،ق دانش علمی اف

 . اصفهان

بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان بده بشدش فوریتهدای     " ، مطلبی محمد،  محمد پور علی ،قهرمانی محمد  -7

شیماره دوم پیاییز زمسیتان     ،مجله افق دانش  سال هفتم  ،"پزشری گناباد پزشری بیمارستانهای وابسته به دانشرده علوم 

4472 . 

یدابی االالعدا    زی کداوش اینترندت در با  هامقایسه توانایی موتور "،  مطلبی محمد،  عسکری فریبا ،عطاردی علیرضا  -3

 .4476 سال ، 6شماره  -3مجله علمی افق دانش دوره  ،"پزشری 

 ،"غذایی در کاهش میزان ابتال به سرالان کولدون پیدد دانشد و   فیبر  تأثیر "،ثانی فریحه احمدزاده ،مطلبی محمد -42
 . 77زمستان  ،شماره پنجم 

بررسی نظرا  مسئولین  و مدیران درباره مشرال  موجود در خدما  بهداشدتی   "،  مطلبی محمد،  مشکی مهدی -11

 . 4473پاییز و زمستان  ،شماره دوم  ،سال ششم  ،ق دانش مجله علمی اف ، "درمانی و نقش آموزش مداوم در حل مشرال  

 

مجلیه افیق    ،"رد بهدورزان  رد نگرش و عمل ،بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت روان بر آگاهی  "،  مطلبی محمد -46

 . 4475بهار و تابستان ،  5و  1سال دوم شماره  ،دانش 

رفتارهای پیشگیری  اتشاذهداشتی در برارگیری مدل اعتقاد ب "، مطلبی محمد ،فانی محمد جیواد  ،میری محمد رضا  -44

مجله افق دانش ، سال هشتم ، شماره اول بهاار   ،"( در دانش ویانSTDکننده از بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی )

 .74اسفند ماه  5و  2ارائه شده در سمینار بهداش  جنسی در باروری و ناباروری 1831و تابستان 

بررسی فلورای عمده میرروبی حلد  و تیییدرا  آن در بیمداران بسدتری در      "،مطلبی محمد ،  نژاد علیرضیا یزدی  -41

 .4477بهار و تابستان  ،44شماره  ،مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد سال پنجم ،"بیمارستان شهید رهنمون 



بر  موثرشری توسط افراد جامعه و عوامل چگونگی دریافت خدما  پز "، .... همکیاران  مطلبی محمد،  محمد پور علی -45

 . 1831یز و زمستان ایسال هشتم ، شماره دوم ، پ،  مجله افق دانش ،"آن در شهرستان گناباد 

ی  در دانش آمدوزان مقطدع ابتددایی    فیتوزرماتوبررسی شیوع د " ، محمد مطلبی،  مینوئیان حقیقی محمد حسین  -42

 .  افق دانش پژوهشی علمی مجله در شده چاپ -شهرستان گناباد

در مندزل   ORSبررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد اسهال حاد و کاربرد  "،  مطلبی محمد،  شمس هیدای  ا.... -47
 . 4474، سال هشتم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان  مجله افق دانش،"سال شهر گناباد  2در کودکان زیر 

بررسی باورها و نگرش های مدرتبط بدا بهداشدت جنسدی در      "، و همکاران مطلبی محمد،  دلشاد علی ، ساالری هادی47
 ، 4474اسفند میاه   2و  5 –دانشگاه شهید بهشتی  ارائه شده در دهمین سمینار باروری پژوهشکده ابن سینا ، "شهرستان گناباد

 . تهران

یانروه درگز در مدورد بروسدلوز   رد و جامعه مرست رایت و آگاهی و عملتبررسی نتایج  "، و همکاران مطلبی محمد-43
 . 71تیرماه  41-45ارائه شده در همایش سراسری بروسلوز مجله افق دانش  ،"

 ارائیه  ،"قانون برنامه چهارم و اعتبارا  هزینه ای بر اساس قیمت تمام شده  94ماده  "، داستانی علی، مطلبی محمد -62

 . پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم 13در همایش راهکارهای اجرایی ماده  شده

ارائاه شاده در    بررسی کرامت سالمندی در آیات و روایات اسالمی  هدایت اهلل شمس -سیامك محبی -محمد مطلبی -21

 1831آبان ماه 8-1کاشان-سالمندی سراسری کنگره

سدالمندان  بررسی ارتباط بیماریهای قلبی عروقدی در   ،  -محمد مطلبی -راد دکتر غالمرضا شریفی -سیامك محبی -22

-ارائه شده در کنگره سراسیری سیالمندی   -عضو کانون بازنشستگان اصفهان با سابقه فعالیت جسمانی در دوران میانسالی

 1831،تابستان2،شماره18دوره  ،چاپ شده در مجله افق دانش-4472آبان ماه 4-4کاشان

 

عرفی رویررد نیازهدای اساسدی   مفریحه احمد زاده ثیانی  -مرضیه شاه سیاه - محمد مطلبی -سیامک  محبی -64

ارائه شده در همایش بررسی راهرارهدای   -توسعه در جوامع روستایی در ابترارا  جامعه محور ارتقاء سالمت

 1701آذر  54-53ساری-ارتقاء سالمت و چالشها

بدا  های ارتقداء سدالمت    بررسی مؤلفهفریحه احمد زاده ثانی -مرضیه شاه سیاه- مطلبی محمد -محبی سیامک  -61

-ارائه شده در همایش بررسی راهرارهای ارتقاء سالمت و چالشها -سالمت تأکید بر عدالت و مشارکت جامعه

 1701آذر  54-53ساری

کنندگان سالمت  نقشهای پنهان فراهم :یفریحه احمد زاده ثان -مرضیه شاه سیاه -محمد مطلبی -سیامک محبی-65

ارائه شده در همایش بررسی راهرارهدای  -( PATCHت جامعه )ریزی شده به سالم با تأکید بر رویررد برنامه

 1701آذر  54-53ساری-ها ارتقاء سالمت و چالش

هیای آمیوزش    هدای  اهلل شمس بررسیی کفایی  و تناسیب برنامیه     -سیامک محبی -علی محمدپور -محمد مطلبی -51

هشیتمین همیایش    47/46/75تیا  45د پرستاری و پیراپزشکی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشیکده علیوم پزشیکی گنابیا    

 ،کرمانکشوری آموزش پزشکی

بررسی ارتباط امنیت اجتماعی و  4فریحه احمدزاده ثانی -4سیامک محبی -1محمد  مطلبی -عبدالرضا  6شرقی -67

ارائه -و4475ارائه شده در همایش ملی نماز و سالم  گناباد -سالمت جامعه با نماز بر اساس اعتقادا  ورزشراران

 1831بهمن ماه4و8ساری –در همایش سراسری دین ودانش پزشکی  شده



،مهدی مشری، بررسی نقش آموزش مداوم در ارتقاء کیفیت خددما  و حدل مشدرال     محمد مطلبی -54 -

-همایش سراسری پژوهش در آموزش پرسدتاری،مامایی وپیراپزشدری   -53/9/1701و51-بهداشتی درمانی

 کرمانشاه

بررسای تايریر کالساهای مشااوره       هدایت اهلل شامس  -سیامك محبی -شریفی رادغالمرضا   -محمد مطلبی -83

همایش سراساری   ارائه شده در-قبل از ازدواج در تغییر سطح آگاهی و نگرش خانمها در رابطه با تنظیم خانواده

 1/2/1831و5-بیرجند–سالمت مادر و کودک 

 

ی دامنه فعالیت جسمانی در سالمندان عضو غالم رضا شریفی راد: بررس-مطلبی محمد -سیامك محبی  - 81

پذیرفته شده درسومین گنگره بین المللی بررسی مسایل سالمندی در ایران و  صندوق باز نشستگان کرمانشاه

 -1701اسفند 0لیایت1دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی–جهان 

ان در دین مبین اسدالم:پذیرفته  مطلبی محمد: بررسی پایگاه اجتماعی سالمند-احمدزاده ثانی فریحه.... -75

دانشدگاه علدوم بهزیسدتی و    –شده درسومین گنگره بین المللی بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهدان  

 - 1701اسفند 0لیایت1 توانبششی

 مطلبی محمد سیامك محبی احمدزاده رانی فریحه بررسی زوایای پنهان طرد شدگی قانونی و اجتمااعی در ساالمندان   -88

دانشدگاه علدوم بهزیسدتی و    –ه شده درسومین گنگره بین المللی بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهدان  پذیرفت

 1701اسفند 0لیایت1-توانبششی 

بشاکنی   1831بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده علاوم پزشاکی گنابااد نسابت باه آیناده شاغلی خاود در ساال          -84 

سگا    -د صگدویی زگ د  یژوهشی دانشگااه  شگ   پله علمی در مج چاپ شدهمحمد   ،مطلبی - سکینه،خادمی مهدی
 1831آموزش پزشکی  کشوری  همایش نهمین شده در ارائه–6831زمستان -شماره پنجم-پان دهم

شرقی عبدالرضا.. بررسی ارتباط به پا داشتن نماز با سالمت جسام از دیادگاه ورزشاکاران صابحگاهی      مطلبی محمد،– 85

   1831بهمن ماه 4و8ساری –سراسری دین ودانش پزشکی  ارائه شده در همایش-شهر گناباد

برسی وضعیت مراقبت از پا بر اساس مادل اعتاااد بهداشاتی در     -محمد مطلبی -سیامك محبی-غالمرضا شریفی راد-81

  پژوهشای چاپ در مجله علمی  1835بیماران مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحایاات دیابت کرمانشاه 

 83/32/1831مورخ   13385/12پزشکی بیرجند بر اساس نامه شماره علوم 

   -پزشاکی در اینترنات    جستجو و بازیابی اطالعاات  -علیرضا عطاردی ،فریبا عسکری ، محمد مطلبی، فرح عطاردی  - 81

 افق دانش-رتبه اول مااالت برگزیده – 1831 -خرداد-گناباد

بررسی دیدگاه اسالم نسبت به درد و درمان – فریحه احمدزاده رانی -همرضیه شاه سیا -سیامك محبی -محمد مطلبی-83

 1831تیر ماه 23و11ی طب مکمل و جایگزین اصفهانارائه شده در همایش سراسر -و جایگزین های ارائه شده

ه عفونات  بررسی عوامل مرتبط با آلودگی با   -  هدایت اهلل شمس -مطلبی محمد  -دکتر کامیار اعالیی-سیامك محبی -  --81

HIV      1831تیرماه23-11 گیالن همایش تعیین گرهای اجتماعی ساالمت -در معتادین تزریای شهر کرمانشاه 
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