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 :مشخصات فردی

 نام: ملیحه

 نام خانوادگی : ضیائی

  1357سال تولد: 

 : پزشکی اجتماعیتخصصی رشته تحصیلی

 malihehziaee@gmail.comپست الکترونیک: 

 سوابق تحصیلی: 

 1375سال  -فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

 1385فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394در سال پزشکی اجتماعی تخصصی فارغ التحصیل رشته 

 سوابق شغلی:

 (1387تا 1385دوران طرح پزشکی عمومی به مدت دو سال ) -مشهد  3خدمت در مرکز بهداشت شماره 

 (1390تا 1389در بیمارستان ام البنین مشهد به مدت دو سال )قراردادی پزشک اورژانس 

 90سالمت زنان مشهد در سال  ءپزشک مسئول فنی مرکز ارتقا

 1397سال  تا 1395از سال  عضویت در مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری بیمارستان ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 تا کنون 1397دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال هیات عملی 

 شرکت در کارگاه ها:

 (1390)تابستان  در جهاد دانشگاهی مشهد و اخذ مدرک ICDLشرکت در کارگاههای  مهارتهای هفت گانه 

 stata (23/07/1392)کارگاه آموزشی 

 (5/06/1392و  4) کارگاه طراحی پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی
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 endnote (3/11/1392)کارگاه آموزشی 

 (12/06/1393-10) کارگاه آموزشی رگرسیون خطی

 pubmed (19/12/1392)کارگاه آموزشی 

 )1393)زمستان  science directکارگاه آموزشی 

 (10/12/1391کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد )

 (2017اکتبر  26و  25) gender dysphoria in children and adolescent programکارگاه 

 (96کارگاه اصول مصاحبه در اعتیاد )بهمن 

 (21.3.92کارگاه آموزشی آموزش مبتنی بر شواهد )

 (22.3.92شرکت در نمایشگاه پژوهش در آموزش پزشکی )

 (12.2.96شرکت در جشنواره مطهری )

 (2017جوالی  19تا  15) psychosomatic approach in health and illnessکارگاه 

 (13.12.94کارگاه تحلیل عاملی )

 (89خرداد -هفته2دوره اموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست )

 (27.8.94اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی در بلوغ و نو جوانی )کارگاه آموزشی 

 (22.7.94ودکان )کارگاه آموزشی اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی ک 

 پایان نامه پزشکی عمومی:

لغایت اسفند ماه  1378یستوپاتولوژیک، عالئم بالینی و آزمایشگاهی در کودکان دچار گلومرولوپاتی بستری شده از سال بررسی توزیع ه

 مارستان های قائم)عج( و دکتر شیخ مشهددر بی 1384

 پایان نامه دوره تخصصی:

 ارتباط با سوء مصرف مواددر زندانیان شهر مشهد و مقایسه آن با گروه کنترل و  hs-CRPبررسی بیومارکر التهابی 
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 مقاله های چاپ شده در مجالت:

• Temperament-Character Profile and Psychopathologies in Patients with Alopecia 

Areata 

Ali Talaei, Yalda Nahidi, Golsan Kardan, Lida Jarahi, Behzad Aminzadeh, 

& Maliheh Ziae *ni, Mahsa NahidiHasan Jahed Tahera 

The Journal of General Psychology     ISSN: 0022-1309 

 

• Needlestick Injuries in Healthcare Workers in the North East of Iran  

Shapour Badiee Aval; Maryam Yaghoobi; Mohammad Hassan Ezzati; Maliheh Ziaee* ; Reza 

Vafaeenejad; Gholamrezza Bakhtiari; Irandokht Mostafavi; Behnaz Samiee Daluee 

 Patient Saf Qual Improv. 2017; 5(2):509- 512 

 

• Assessment of unhealthy days of urban marginal inhabitants and effective factors in 

Mashhad, Iran 

 Maliheh Ziaee, Lida Jarahi*, Mohammad Khajedaluee, Ehsan Taghian 

 SDH. 2016;2(3):92-97. DOI: http://dx.doi.org/10.22037/sdh.v2i3.15032 

• Assessment of unhealthy days among Iranian reproductive age woman in 2012   

 Lida Jarahi, Maliheh Ziaee   /Electronic Physician  Journal 2015; 7(1063-1068) 

• Aggression: Is that an issue for worrying?   

Vida Vakili, Ahmadreza  Zarifian, Maliheh Ziaee /  Iranian Journal of Public Health     2015  

• Evaluation of mothers' knowledge regarding postpartum care and the relationship 

with midwifery’s knowledge & educational facilities in health centers of Mashhad in 

2012. 

Khadijah Mirzayi, malihe ziaee, somayyeh oladi   / Journal of Midwifery and Reproductive 

Health; 2015 

• Prevalence of aggressive behaviors among the general population 

of Mashhad-Iran, 2014 

Veda Vakili; Ahmadreza Zarifian; Faezeh Movahhedianfar; Moniba Bijari; Maliheh Ziaee*/ 

Journal of Fundamentals of Mental Health. 2017 

   

• Evaluation of the ability of emergency medicine residents in teaching and supervising 

emergency medicine interns 
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Morteza Talebi Doluee, Behrang Rezvani kakhki, Maryam Salehi, Mahdi Talebi, Maryam 

Emadzadeh, Maliheh Ziaee 
Electronic physician journal, June 2017, Volume: 9, Issue: 6, Pages: 4541-4545, 

DOI:http://dx.doi.org/10.19082/4541 

 طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان •

 70، شماره / مجله سازمان نظام پزشکی مشهد *تکتم صابری، ملیحه ضیائی

 1393بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شستشوی دست در سال  •

ضیایی*، رضا وفائی نژاد، ایراندخت مصطفوی، غالمرضا بختیاری، ملیحه غیبی، تکتم مکانیکی، بهناز سمیعی محمدحسن عزتی، ملیحه 

 72، شماره دلوئی/ مجله سازمان نظام پزشکی

در واحد تعزیرات معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 11بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده  •

 1394-1386سال های 

 71، شماره ضیایی، تکتم صابری علیا، فرزانه نوروزی روشناوند، زهرا صادق پور/ مجله سازمان نظام پزشکیملیحه 

 

•  National nosocomial infection surveillance system–based study in the North Eastern 

of Iran 

 

 Maliheh Ziaee, Reza Vafaeenejad, Gholamreza Bakhtiari, Irandokht Mostafavi*, Maliheh Gheibi, Javad Mahmoudi Fathabadi, 

Mojtaba Taghvaei Ahmadi 

 SDH. 2017;3(1):64-9. DOI: http://dx.doi.org/10.22037/sdh.v3i2.17014 

• Study of hs-CRP Level in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic 

Factors 

Ziaee M, Khajedaluee M, Rezaee SA, Valizadeh N, Ghaffarzadehgan K. Study of hs-CRP Level 

in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic Factors. Razavi International 

Journal Medicine. 2018;1(10). 

 

• The relationship between satisfying the needs (based on the choice theory), quality of 

life and marital satisfaction among addict individuals who undergone treatment  
 

Soltanifar A, Adinehpour M, Borhani M, Ziaee M. The relationship between satisfying the needs 

(based on the choice theory), quality of life and marital satisfaction among addict individuals 

who undergone treatment. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2018 Jul 1;20(4). 

• Epidemiology and Burn out Consequences in a Large Therapeutic Center in Iran (2010-

2015) 
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Ziaee M, Naderi H, Yaghubi M, Khosravi N, Kamelfoladi F, Moghisi F, Mostafavi I, Mansori 

K. Epidemiology and Burn out Consequences in a Large Therapeutic Center in Iran (2010-2015). 

Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2019 May 20. 

 طرح های تحقیقاتی به عنوان مجری و همکار:

 )مجری(1396سال در مشهد پزشکی علوم دانشگاه اساتید در شغلی فرسودگی فراوانی بررسی -1
 ایران )مجری( مشهد، در ان با مرتبط عوامل و پرخاشگرانه رفتارهای بررسی -2
 درمانی مراکز بهداشتی پوشش تحت جمعیت در آن با مرتبط عوامل و سالمتی بدون روزهای سنجش -3

 )مجری( 1392 سال مشهد حاشیه
 )مجری(  کنترل گروه و مشهد شهر درزندانیان  hs-CRPبیومارکرالتهابی  سطح بررسی -4

در بخش سوختگی  1394تا  1389بررسی شیوع عفونت های زخم ناشی از سوختگی طی سال های  -5

 بیمارستان امام رضای مشهد )مجری(

بررسی فرایند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با  -6

 رویکرد گرندد تئوری )مجری(

 ترومبوز تشخیصدر compression 3 point و compression 2 pointمقایسه سونوگرافی  -7
 تا 1396 پاییز از قائم )عج( و رضا)ع( امام های بیمارستان اورژانس به کنندگان مراجعه تحتانی اندام ورید
 (استاد مشاور پایان نامه)1397   پاییز

در بیماران بستری در  cyp3a4و   cyp450و  d26بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های  -8
 )همکار( بیمارستان ابن سینا

 استرس و و افسردگی اضطراب کاهش و روانشناختی بهزیستی ارتقاء بر هنری ازالمانهای استفاده تاثیر -9
 )همکار( سینا ابن روانپزشکی بیمارستان کارکنان

 به اختالل مبتال بیماران در وسواس ضد درمان به تزریقی تریپتورلین افزودن اثربخشی بررسی -10
 )همکار( جبری وسواسی

 )همکار( خواب اختالالت به مبتال بیماران ای منطقه رجیستری -11
 کیفیت زندگی و افسردگی اضطراب، بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانی گروه اثرمندی بررسی -12

 )همکار( خونی حاد های لوسمی به مبتال بیماران
  ICUبه سپسیس  مبتال بیماران در پالسما کمیاب عناصر کمبود با بدحالی شدت رابطه بررسی -13

 (استاد مشاور پایان نامه)  ع((رضا امام بیمارستان
 در بین دفاعی های مکانیسم بررسی و تایما الکسی و فراگیر اضطرابی اختالل شیوع بررسی -14

 (استاد مشاور پایان نامه) آنها بین ما همبستگی و پزشکی دانشجویان
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 علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای در بستری بیمار هر ازای به خدمت هر شده تمام هزینه -15
 )همکار(1395 سال در مشهد پزشکی

طرح مشترک مرکز  -بازتوانی شناختی در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی: مرور سیستماتیک -16
تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 

 )همکار طرح(

 شرکت در کنگره و همایش:

 (1396)هشتمین اجالس آسیایی جامعه ایمن ) دو سخنرانی(:  •

 انالیز هزینه در بیماران دچار سوختگی در شمال شرق ایران

 2015مرگ های مرتبط با حوادث ترافیکی در مشهد، ایران :

 (1396)اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران )سخنرانی و پوستر(: •

 (2016پزشکی مشهد در موضوع بیماران نیازمند )بررسی کارکرد اجتماعی دانشگاه علوم 

 (2016-2014هزینه صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در شمال شرق ایران )

 (1397دومین کنگره پزشکی اجتماعی ) سخنرانی(: ) •

 هزینه بیماری های روان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مجالت:داوری 

 تاکنون 1396دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال  Iranian journal of neonatalogyمجله  editorial boardعضویت در 

 تاکنون 1397دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال   health and researchداور مجله 

 تاکنون 1398دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال    patient safety and quality improvement داور مجله

 

 

  

 


