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 سوابق تحصیلی  

 
 الف( تحصیالت عالیه

 سال فراغت از تحصیل سال ورود به دانشگاه شهر محل تحصیل ل تحصیلحدانشگاه م درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی

علوم پزشکی خراسان  کاردانی مبارزه با بیماریها بهداشت عمومی
 شمالی

 1831 1835 بجنورد

 1831 1831 اصفهان علوم پزشکی اصفهان کارشناسی - بهداشت عمومی

 1811 1831 تهران علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت

آموزش بهداشت و 
 ارتقائ سالمت

 1815 1811 اصفهان علوم پزشکی اصفهان دکترای تخصصی -

 
 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 شهر کارگري بازنشستگی هاي کانون نیازسنجی سالمندان

 سالمندان روزانه داري نگه مراکز به ازین درباره تهران

 دکتر غالمرضا گرمارودی کارشناسی ارشد
 دکتر کمال اعظم

طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوري 

شناختی اجتماعی جهت افزایش اتخاذ سبک زندگی 

 2سالم در میان بیماران دیابتی نوع

 دکتر احمدعلی اسالمی دکترای تخصصی

 

 شغلی موقعیت های
 الف(شغل

 محل کار نوع استخدام تاریخ استخدام شغل ردیف

 معاونت آموزشی دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین هیئت علمیطرح  1/1/15 عضو هیئت علمی 1
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 ب(سابقه ارائه خدمات آموزشی
 سال تدریس تعداد واحد عنوان درس نوع درس مقطع تحصیلی مؤسسه محل تدریس ردیف

کارشناسی تغذیه، علوم  شکی اصفهانزدانشگاه علوم پ 
 آزمایشگاهی

 تئوری
 جمعیت شناسی

  

   تکنولوژی آموزشی عملی-تئوری کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

کارشناسی مدیریت خدمات  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 بهداشتی درمانی

 تئوری
 اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  

   بهداشت عمومی تئوری کاردانی فوریت های پزشکی پزشکی اصفهان مدانشگاه علو 

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

 تئوری کارشناسی بهداشت عمومی
 اصول برنامه ریزی بهداشتی

  

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

 تئوری کاردانی سالمت دهان
 مهارت های ارتباطی

  

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

 تئوری ناسی بهداشت عمومیشکار
 جامعه شناسی

  

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

 تئوری کاردانی بهداشت عمومی
 جامعه شناسی

  

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

 عملی-تئوری کارشناسی بهداشت عمومی
 تکنولوژی آموزشی

  

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   کنولوژی آموزشیت عملی-تئوری کاردانی بهداشت عمومی

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   آشنایی با مبانی نظام سالمت تئوری کاردانی سالمت دهان

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   زبان تخصصی تئوری کارشناسی بهداشت عمومی

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   پرستاری بهداشت جامعه تئوری کارشناسی پرستاری

   فناوری اطالعات پرستاری عملی کارشناسی پرستاریشکده ی علوم پزشکی ندا 
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 اسفراین

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   آموزش بهداشت و ارتباطات تئوری کارشناسی بهداشت عمومی

دانشکده ی علوم پزشکی  
 اسفراین

   اصول و کلیات خدمات بهداشتی تئوری کارشناسی بهداشت عمومی

 
 موقعیت و پست های اجرائی سابقهج(

 لغایت از تاریخ مکان فعالیت سمت

 81/8/1011 01/1/15 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین علوم پزشکیآموزش دبیر کارگروه توسعه ی زیرساخت های 

 81/8/1011 11/0/19 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین سرپرست کمیته ی تحقیقات دانشجویی

 81/8/1011 1/10/15 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین ی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکیژدبیر کمیته ی تکنولو

 81/8/1011 01/1/15 نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  مدیر گروه بهداشت عمومی

 
 

 تشویق ها و احراز مقام ها
 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان ردیف

دانشجوی استعداد  
 درخشان

کسب رتبه ی سوم کنکور سراسری 
 کارشناسی ارشد

 1831 رئیس مرکز استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

      

 

 
 
 
 
 

 در انجمن ها و مجامع علمی عضویت
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 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از تاریخ

     

     

 
 ویت در کمیته ها و شوراهاضع

 
 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه نوع همکاری نام کمیته یا شورا ردیف

 لغایت از تاریخ

 81/8/1011 01/1/15 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین عضو شورای پژوهشی  

 81/8/1011 1/1/15 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین عضو شورای آموزشی 

اخالق در پژوهش های  یکمیته  
 زیست پزشکی

 81/8/1011 01/9/19 نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  عضو

همایش دانشجویی  علمیکمیته ی  
 ارتقائ سالمت

 01/10/15 11/10/15 نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  عضو

   نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  دبیر EDCکمیته ی تکنولوژی آموزشی  

 شاوره پايان نامه هاي تحصيالت تکميليمراهنمايي و 

تاريخ دفاع از پايان  سمت در پايان نامه محل انجام پايان نامهدوره تحصيلي ارائه  عنوان پايان نامه رديف



6 

 

 نامه پايان نامه
      
      

      

      
      

 
 ه(گاپروژه های تحقیقاتی تصویب شده)معاونت پژوهشی دانش

 

 
 ردیف

نوع فعالیت در  حرعنوان ط
طرح)مجری،همکار،مشاور،ا

 ستاد راهنما(

وضعیت  مؤسسه محل پژوهش ساعات فعالیت در طرح
فعلی 
 طرح

طول 
مدت 
 طرح

وضعیت سرمایه انسانی مراقبین دوره ندیده  بررسی  .1

سال و باالتر و ارتباط آن با سالمت 56افراد سالمند 

 لساسالمندان مراقبت شده توسط آنها در شهر تهران 

0931 

پایان  تهراندانشگاه علوم پزشکی  111 مجری
 یافته

 سال 0

بررسی میزان تعهد سازمانی و برخی عوامل مرتبط   .0

با آن در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی 

 0931امام حسین شاهرود سال

پایان  شاهروددانشگاه علوم پزشکی  01 همکار
 یافته

 سال 1

شده و سازه ي ریزيمهارفتار برن نظریهارزشیابی   .8

شده ي عوارض دیابت، در تبیین اتخاذ خطر درک

 2رفتار غذایی سالم در بیماران دیابتی نوع 

پایان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 111 مجری
 یافته

 سال 0

 5/0پایان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 011 مجریطراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوري   .0
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شناختی اجتماعی جهت افزایش اتخاذ سبک زندگی 

 2یان بیماران دیابتی نوعمسالم در 

 سال یافته

بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش   .5

 35اموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال 

 

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

تباط آن با رسواد سالمت مادران باردار و ا تیوضع  .9

   يدوران باردار يمراقبت ها

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

و عوامل موثر بر آن در  يا هیتغذ یخود مراقبت  .1

 نیشهر اسفرا یدولت يدانشگاه ها انیدانشجو

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

 یزندگ تیفیبا ک یمورابطه سالمت عم یبررس  .3

 0935در سال  نیسالمندان شهرستان اسفرا

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

بررسی ارتباط بین سبک تغذیه با سن یائسگی در   .1

 زنان شهرستان اسفراین

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

بیمار از دیدگاه  یبررسی وضعیت فرهنگ ایمن  .11

 کارکنان بیمارستان امام خمینی )ره(

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 81 همکار
 یافته

 سال 1

 یآمادگ يشرکت زنان باردار در کالسها ریتاث یبررس  .11

 مانیبر نگرش آنها نسبت به نوع زا مانیزا

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 81 همکار
 یافته

 سال 1

 مارستانیدر ب یپزشک يو نوع خطاها یفراوان یسربر  .10

 )ره( ینیامام خم

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 81 همکار
 یافته

 سال 1

و عوامل مرتبط با آن در  یشغل تیرضا یبررس  .18

 نیسالمت و بهورزان شهرستان اسفرا نیمراقب

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 81 همکار
 یافته

 سال 1

در سالمندان شهر  یو افسردگ هیسبک تغذ نیرتباط با  .10

 نیاسفرا

پایان  دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 81 همکار
 یافته

 سال 1
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 ينگرش نسبت به  اصول اخالق حرفه ا یبررس  .15

بهداشت  يسالمت وخانه ها يها گاهیدرکارکنان پا

 39-39درسال  نیوعوامل موثر بر آن در شهرستان اسفرا

ایان پ ی علوم پزشکی اسفراینکده شدان 51 مجری
 یافته

 سال 1

 یدختر علوم پزشک انیو نگرش دانشجو یآگاه یبررس  .19

 نیوسزار یعیطب مانینسبت به زا یعلوم پزشک ریوغ

 39-39سال نیوعوامل موثر برآن هادرشهرستان اسفرا

ایان پ دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری
 یافته

 سال 1

درمانی در دانشجویان وثر بر خود ل مبررسی شیوع و عوام  .11

 0939دانشگاه هاي اسفراین در سال 
ایان پ دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین 51 مجری

 یافته
 سال 1

 
 
 

 سخنرانی در بازآموزی،کارگاه و غیره
 تاریخ سخنرانی محل برگزاری عنوان بازآموزی و ... عنوان سخنرانی ردیف

ه روش تحقیق و پروپوزال نویسی تپیشرف اهرگکا روش تحقیق و پروپوزال نویسی 
 برای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان

01/11/10 

دانشکده ی علوم پزشکی  یسیو پروپوزال نو قیروش تحقکارگاه   
 اسفراین

 

 یعلوم پزشک یدانشکده  کارگاه جستجوی منابع الکترونیک  
 نیاسفرا

 

 یلوم پزشکع یکده دانش کارگاه مقاله نویسی  
 نیاسفرا

 

 شرکت در کارگاه،بازآموزی و ...
 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه و... ردیف

 1811 دانشگاه علوم پزشکی تهران روز 1 کارگاه آشنایی با نرم افزار اند نوت 1

 1811 دانشگاه علوم پزشکی تهران روز 1 کارگاه مقاله نویسی 0

 1811 دانشگاه علوم پزشکی تهران روز 1 گی انتشار مقاالتگوناه چکارگ 8

 1815 دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین روز 1 کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع 0
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کارگاه طراحی و تدوین فرایند های آموزشی  5
 جشنواره ی شهید مطهری

 1819 نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  روز 1

 1819 نیاسفرا یعلوم پزشک یدانشکده  روز 1 الکترونیکمنابع  و درکارگاه جستج 9

مرکز تربیت و آموزش عقیدتی  ساعت 91 دوره ی تربیت و تعالی 
 سیاسی حضرت فاطمه)س( قم

1819 

 
 
 



01 

 

 
 انتشارات

 الف(کتب منتشر شده

ف
ردی

 

 اپل چاس شهر ناشر نوع کار)ترجمه،تألیف،گردآوری،ویرایش( همکار/ همکاران عنوان کتاب

از تئوري  تباط در سالمتار 

 تا عمل

 حسین روحانی

 دکتر داوود شجاعی زاده

 فرامرز شا احمدي

انتشارات آثار  ترجمه و تالیف

 سبحان

 1818 تهران

       

 
 
 
 
 



00 

 

 
 ب(مقاالت منتشر شده

ف
ردی

 

 سال چاپ صفحه شماره نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان

 

Ahmad Sadeghi 

Hasan Jafari 

Hossein 

Rouhani * 

Fereshteh Eidy  

Akram Zhiani 

Fard  

 Najmeh 

Davoodi 

Relationship between Nutritional 

Status and Late-Life Depression in 

Esfarayen, Iran 

Elderly Health Journal 9(1) 08-01 0101 

  حانیرو حسین 

  قیدصا حمدا

 ه روئینییدحم
 فرشته عیدی

 مارستانیکارکنان ب دگاهیاز د ماریب یمنیفرهنگ ا تیوضع
 هی)ره( اسفرا ینیامام خم

مجله ي کمیته ي تحقیقات دانشجویی 

 )بیهق(دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

00(01) 81-81 1811 

  حانیرو حسین 

  قیدصا حمدا

  یرخوبید مدحم
 اظمیانسمیه ک

 مریم سیاوشی
 یوردا محمدعلی
 

ه در دانش آموزان عوامل موثر بر مصرف صبحان یبررس
 نیشهر اسفرا ییدامقطع ابت

مجله ي کمیته ي تحقیقات دانشجویی 

 )بیهق(دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

00(01) 01-01 1811 
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  قیدصا حمدا 

  حانیرو حسین

 یرخوبید مدحم
 یداور محمدعلی

 حیدو یمحمد فاطمه 
 یبزحسینعلی

 ملاعوو   دهکرنیمازا درانما سالمت داسو زهتا ضعیتو
   یناسفرا نشهرستا  یردمو مطالعهآن؛  با تبطرم

 1813 130-113 (8)9                                                                                                                     جامعه سالمتو  زشموآ

 Ahmad Sadeghi 

Hasan Jafari 

Hossein Rouhani  

Akram Zhianifard 

 Maryam Siavashi 

Job Satisfaction and its Related 

Factors in Health Care Providers and 

Health Workers in Esfarayen 

Evidence Based Health 

Policy, Management & 

Economics 

8(0) 181-183 

2103 

 Mina Riahi 

HoseinRohani 

NaserRajabi 

Mohammad 

Bidkhori 

Tobacco tax and price in the 

developed and developing countries in 

the World Data in Brief 

20 767–

774 
2109 

 ،ادقیص احمد  

 ، روحانی حسین  

 ،ساره داورزنی 

 زهرا داورزنی 

تی ند شکایات بیماران در یکی از بیمارستانهاي دولور

 کشور قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت
 فصلنامه

 بیمارستان
 

11(8) 115 

0939 

 Hosein Rohani, 

Erfan Sadeghi, 

Ahmadali Eslami, 

Mehdi Raei, 

 Tohid 

Jafari-Koshki 

Predictors of Physical Activity among 

Adults with Type 2 Diabetes Mellitus, 

Isfahan, 2015: Structural Equation 

Modeling Approach 

International Journal of  

Preventive Medicine 

1(9) 99 

2109 

 احمد صادقی 

 حسین روحانی

 نسرین تقوي

 مطالعه :آن با مرتبط عوامل و دانشجویان زندگی سبک

 اسفراین شهر دولتی دانشگاههاي در موردي

مجله ي کمیته ي تحقیقات دانشجویی 

 )بیهق(دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

00 1-11 

0935 

http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://jhosp.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C
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