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 :مشخصات فردي 

 زاده اصفهانيكوهپايه نام خانوادگي: جليل  نام:

 1348 سال تولد:   جواد نام پدر:

   143:شماره شناسنامه  شميران: محل تولد

 تاهلم وضعيت تاهل:

 ( استاد) عضو هيأت علمي  عنوان شغلي:

–زشكي پدانشكده  – تهرانخدمات درماني  دانشگاه علوم پزشكي و – شهيد همتاتوبان  آدرس محل كار:

 گروه پزشكي اجتماعي

 09121056318: تلفن همراه 

 :سوابق تحصيلي 

 تهران 1365 تجربي سال اخذ ديپلم 
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  محل تحصيل دانشگاه شهيد چمران اهواز 1367سال اخذ كارداني شيمي ، 

 تهران ، محل تحصيل دانشگاه آزاد اسالمي واحد 1375 سال اخذ دكتري پزشكي عمومي 

 محل تحصيل دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1380 سال اخذ دكتري تخصصي پزشك اجتماعي 

  سال اخذMPH  ) ه محل تحصيل دانشكده بهداشت دانشگا، 1378)گواهينامه بهداشت اجتماعي

 علوم پزشكي تهران

 (1375)سال دكتري پزشك عمومي  نفر اول دانشگاه درمقطع 

  (1380)سالدكتري تخصصي پزشكي اجتماعي  در مقطع د () بورنفر سوم دانشنامه تخصصي 

 از دانشگاه علوم پزشكي ايران1378 در سال  اخذ گواهي كارگاه روش تحقيق ، 

  زلند استراليا در با حضور مدرسين دانشگاه كوين 1389اخذ گواهي كارگاه تحليل هزينه اثر بخشي در سال

 ايران

  از فدراسيون پزشكي ورزشي 1377اخذ گواهي كارگاه پزشكي ورزشي در سال 

 ز كميته ا 1384(2006)المللي كالسبندي پزشكي تيراندازي معلولين در سال اخذ گواهي داوري بين

 الملللي تيراندازي معلولينبين

 المللي درجه اخذ گواهي داوري بينB ( از فدراسيون جهاني  ب2005تيراندازي در سال )للي المين

 تيراندازي 

 لي تيراندازي معلولينالمل( از كميته بين2005در سال )گري ملي تيراندازي معلولين اخذ گواهي مربي 
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 :سوابق آموزشي 

 م پزشكي ايراندوره( در سطح دستياران پزشكي دانشگاه علو 24) كمي هاي روش تحقيقطراحي و تدريس كارگاه 

 .1389تا سال 

 هاي طراحي و تدريس كارگاهEvidence-based medicine (6  در سطح دستياران سال اول )زشكي پدوره

 .1386دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 

 علوم طراحي و تدريس روش تحقيق كمي در سطح دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي در دانشگاه 

 .1389و1388و 1386 و 1384در سالهاي  پزشكي ايران

  طراحي و تدريسEvidence-based medicine آموزشي  در دورههايPhD شد پرستاري و كارشناسي ار

هيد شهاي علوم پزشكي در دانشگاه MPHو  هاي علوم پزشكي ايراندر دانشگاه  MPHو  آموزش پزشكي

 .1384بهشتي از سال 

  طراحي و تدريس ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دورههاي آموزشيPhD آموزش پزشكي 

 هاي طراحي و اجراء كارگاهEvidence-based medicine هاي علوم پزشكيمقدماتي و پيشرفته در دانشگاه 

ح بريز در سطتو ک،ارا،زاهدانبيرجند،شهركرد،اردبيل،قم،سبزوار،شيرازگلستان، كردستان،گيالن،ايران،بجنورد،

 .1389و نيز در كنگره اپيدميولوژي در سال  1389تا  1382از سال  لمياعضاءهيئت ع

 هاي طراحي و اجراء كارگاهEvidence-based medicine ي علوم مقدماتي و پيشرفته در جهاد دانشگاه

   ايران پزشكي

 ي رجائ در علوم پزشكي درمركز آموزشي درماني قلب شهيد كمي هاي روش تحقيقطراحي و تدريس كارگاه

 تهران 

 1382 - 1384هاي ايران و بوشهر در سال در دانشگاه مقدماتي هاي آموزش پزشكيطراحي و تدريس كارگاه  
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 1387ل هاي اراک در زمستان ساطراحي و تدريس كارگاه تحليل آزمون و سواالت امتحاني در دانشگاه 

  شاهدانكردست ،هكرمانشا ،،گلستانهاي علوم پزشكي اراک درس باليني در دانشگاهطرح طراحي و تدريس كارگاه، 

 1386و1385 هايدر سالو بيرجند 

 و  زاهدان،گيالن ،، بابل  هاي علوم پزشكي بيرجندي در دانشگاهطراحي و تدريس كارگاه گزارش صبحگاه

 1387تا  1385 هايدر سال كرمانشاه

 شاه در كرمان و،اردبيل هاي علوم پزشكي بيرجند طراحي و تدريس كارگاه شيوه هاي نوين تدريس در دانشگاه

 1389و 1388سالهاي 

 و رمزگان ه ه،كرمانشا هاي علوم پزشكير دانشگاهطراحي و تدريس كارگاه ژورنال كالب مبتني بر مستندات د

 1389و  1388و  1387 هايدر سالاراک 

 1389ل هاي علوم پزشكي هرمزگان در ساطراحي و تدريس كارگاه ارزيابي عملكرد باليني در دانشگاه 

  طراحي و تدريس كارگاهLOGBOOK & PORTFOLIOS 1386علوم پزشكي شاهددر سال در دانشگاه 

  1384-1385هاي ايران و بيرجند در سال هاي آموزشي در دانشگاهتدريس كارگاه تكنولوژيطراحي و  

 نشگاه علومو دا نيازسنجي خدمات بهداشتي در معاونت پيشگيري بهزيستي استان تهران طراحي و تدريس كارگاه 

 1385در سال پزشكي قم 

 1386شكي قم در سال نيازسنجي آموزشي در دانشگاه علوم پز طراحي و تدريس كارگاه 

  و نرم افزار آماري تدريس روش تحقيقSPSS و جهت دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي Ph.D 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران

  1381تدريس روش تحقيق در سطح كارورزان پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 
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 لوم عشگاه در دورههاي آموزشي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي دان تدريس روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته

 پزشكي ايران

 نشاه كرما،طراحي و تدريس كارگاه ارزشيابي دروني گروههاي باليني در دانشگاههاي علوم پزشكي كرمان

 1382-1389و ايران طي سالهاي ،بقيه اله )عج(گلستان بابل ،كردستان ، ،

 1388-1389 الهايسبرنامه در دانشگاههاي علوم پزشكي كرمانشاه و بابل طي  طراحي و تدريس كارگاه ارزشيابي 

  1389طراحي و تدريس كارگاه آموزش پاسخگو در دانشگاههاي علوم پزشكي ايران طي سال 

 يرانام پزشكي علو هويژه اعضاء هيئت علمي در دانشگا طراحي و تدريس در دوره كوتاه مدت اپيدميولوژي باليني 

 1389طي سال 

  1383طراحي و تدريس كارگاه غربالگري در جهاد دانشگاهي علوم پزشكي ايران در سال 

 1386هاي علوم پزشكي ايران در سال  طراحي و تدريس كارگاه جستجوي منابع پزشكي در دانشگاه 

 مزگان،هر ک،ارازابلبابل،هاي علوم پزشكي طراحي و تدريس كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دانشگاه 

 1389تا  1385 هايسالطي ايران در و ،كرمان

 1389 اراک در سالعلوم پزشكي  طراحي و تدريس كارگاه آموزش بر بالين بيمار در دانشگاه 

 1387علوم پزشكي كردستان در زمستان سال  طراحي و تدريس كارگاه آموزش به بيمار در دانشگاه 

 زشكي اراکلوم پع هايدر دانشگاه مهارتهاي بالينيابي طراحي و تدريس كارگاه ارزشيابي روشهاي نوين ارزشي 

 1389و 1388و1387و1386در سال  و ايرانبجنورد بابل،،اردبيل،

 تا  1385در سال  رستانو ل سبزوار،سمنان ،هاي علوم پزشكي ايران طراحي و تدريس كارگاه مقاله نويسي در دانشگاه

1388 
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  گانان و هرمز،اير گيالن ،هاي علوم پزشكي لرستاندر دانشگاه جومشاوره با دانشطراحي و تدريس كارگاه مهارت 

 1386در سال 

 1387ل علوم پزشكي لرستان در زمستان  سا طراحي و تدريس كارگاه طراحي برنامه درسي در دانشگاه 

 ل سايران در اعلوم پزشكي  طراحي و تدريس كارگاههاي توانمندسازي اعضاءهيئت علمي جديد الورود در دانشگاه

1388 

 1386هاي علوم پزشكي شهركرد در سال طراحي و تدريس كارگاه مهارت سخنراني در دانشگاه 

  طراحي و تدريس كارگاه تهيه پايان نامه و چاپ مقاالت جهت دانشجويان PhD هاي علوم نشگاهدر دا پرستاري

 .1386پزشكي ايران در سال 

 سي ان كارشنانشجويدانشگاه علوم پزشكي ايران جهت دا گاهيطراحي و تدريس كارگاه مقاله نويسي در جهاد دانش

 1386ارشددر سال 

  طراحي و تدريس كارگاهOSCE  كردستان ،بابل ،هاي علوم پزشكي سمنان،زاهدان،اراک،ايراندر دانشگاه 

 1389 و1387 و 1386و1385در سال  و بيرجند،شاهد،هرمزگان

  گير اي غير وايماريهآناليز داده هاي نظام مراقبت عوامل خطر بطراحي و تدريس كارگاه كشوري بهبود كيفيت در

  1389در هرمزگان ويژه مديران بيماريهاي غير واگير دانشگاهها

  1378تدريس روش تحقيق در سطح مديران علمي مراكز فرهنگي شهرداري تهران در سال 

  رزش ازوفدراسيون پزشكي تدريس مباحث پزشكي ورزشي جهت پزشكان ورزشي فدراسيونها به عنوان مدرس 

 1380سال 

  1378تدريس مباحث طب ورزشي در مراكز فرهنگي شهرداري تهران در سال  
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 هران تزشكي پتير اندازي در مركز طب ورزشي دانشگاه علوم  برگزاري و تدريس كارگاه طب ورزشي در رشته

   1379سال 

 مدرس علوم تيراندازي در فدراسيون تيراندازي 

 بي در ساله جنودوره آموزشي كالسبندي تيراندازي در مسابقات آزاد تيراندازي آسيا در كر طراحي و تدريس 

1385 

 مدرس علوم تيراندازي در فدراسيون جانبازان و معلولين 

 :سوابق تأليف و ترجمه 

  زشكي ايرانپ،انتشارات دانشگاه علوم 1385سال  «موضوعات كليدي در پزشكي مبتني بر مستندات» ترجمه كتاب 

  انتشارات گپ1383سال  «درسنامه پزشكي اجتماعي و پيشگيري»همكاري در ترجمه كتاب، 

 ترجمه و تدوين مراقبت اپيدميولوژيك AIDS  (1998) سازمان جهاني بهداشت منطقه مديترانه شرقي 

  يب ورزشطترجمه و تدوين مباحثي از طب ورزشي به طور عام و نيز در رشته تيراندازي مندرج در درسنامه 

 ( زشي) فدراسيون پزشكي ورو فصلنامه پيك  سالمت  ) مركز طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (     

 تدوين برنامه آموزشي، پژوهشي و مديريتي پزشكي اجتماعي 

 :سوابق پژوهشي 

  تهران)پرديس همت(وقت مركز تحقيقات طب كار دانشگاه علوم پزشكي  پارهعضو  

 تحقيقات آموزش پزشكي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران عضو تمام وقت و موسس مركز 

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 مشاور امور تحقيقاتي و عضو كميته پژوهشي فدراسيون پزشكي ورزشي 
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 مركز  رد دروقت و مشاور امور تحقيقاتي در گروههاي فيزيوتراپي، سالمت كودک و دعضو هيأت علمي پاره

 رشد سالمت كودک وابسته به جهاد دانشگاهي علوم پزشكي ايران مطالعات

 مشاور امور تحقيقاتي مركز تحقيقات فرش دست بافت وابسته به وزارت بازرگاني 

 وم پزشكي تهرانمشاور امور تحقيقاتي معاونتهاي پژوهشي و آموزشي دانشگاه عل 

  عضو كميتهR & D   1385از سال  تهراندانشگاه علوم پزشكي 

 كميته  عضو HSR  1385از سال  تهراندانشگاه علوم پزشكي 

 :كارشناس متدولوژي مجالت علمي پژوهشي 

شگاه دان ان،زگي هرمو دانشگاه علوم پزشك دانشگاه علوم پزشكي ايرانهي،تازه هاي علوم شناختي،پايش جهاد دانشگا

 اله. دانشگاه بقيهوIranian Journal of  Medical Sciences بجنورد،علوم پزشكي 

 

 صورت  شده به رائها «دات بررسي نگرش چشم پزشكان ايراني نسبت به طبابت مبتني بر مستن» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 )هنگ كنگ(.  2006سخنراني در كنگره آسيائي كوكران در سال 

  ها يناي آنن بآموزان نابينا و همتايااي كيفيت زندگي دانشبررسي مقايسه» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان» 

نشاه كرما)يري ب پيشگطچاپ در فصلنامه پژوهش پايش و ارائه شده به صورت سخنراني در دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و 

 (1384المللي اپيدميولوژي )بانكوک ( و همچنين پذيرفته شده به صورت پوستر در هفدهمين كنگره بين1380

  ارائه شده به صورت  «1382ان ي دروني در گروههاي باليني دانشگاه علوم پزشكي ايرارزشياب» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 (1382در سال  پوستر در پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي )شيراز

  1383ان ارزشيابي دروني در گروههاي باليني دانشگاه علوم پزشكي اير» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان» 
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 بررسي محيط آموزشي بخشهاي اصلي باليني بر اساس مدل » عنوان با  مصوب انجام طرح تحقيقاتيDREEM گاه دازدي

 .1386 ر سالد )سنگاپور(ارائه شده بصورت پوستر در پنجمين كنگره آموزش پزشكي آسيا و اقيانوسيه«دانشجويان

  بررسي محيط آموزشي بخشهاي اصلي باليني بر اساس مدل » انجام طرح تحقيقاتي با عنوانDREEM زديدگاه اعضاء هيئت ا

  vol. 12  2008زمستان و بهار Journal of Medical Educationچاپ شده در فصل نامه «علمي 

No 1&2.  1388و ارائه به صورت پوستر در دهمين كنگره آموزش پزشكي در بهار 

  وزشي دانشگاه تانهاي آمي بيمارساصلبررسي ديدگاه استادان در مورد جو آموزشي بخشهاي باليني » انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

زش پزشكي دوره چاپ شده در مجله گامهاي توسعه در آمو«   DREEMعلوم پزشكي ايران بر اساس مدل تغيير يافته 

 1388،  29-33،شماره اول،ص 6

  چاپ شده  «ويان ده ري پژوهشكبرسي نتايج پري ناتال نوزادان حاصل از درمانهاي كمك بارور» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 Agu-Sep 2009،  66-62،ص 2،شماره 3دوره  International Journal of Fertility & Sterilityدر 

  علمي ر مجله چاپ شده د «د رنگي تاثير مواجهه با غلظت هاي پايين مخلوط حالل هاي آلي بر دي» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 1388  پاييز،307-316،ص 3،شماره 27دوره  سازمان نظام پزشكي 

  موزشي ستانهاي آصلي بيمارديدگاه استادان در مورد جو آموزشي بخش هاي باليني اي بررس» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

  DREEMل ساس مدابر  محيط آموزشي بخشهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي ايراندانشگاه علوم پزشكي ايران 

  international journal of gynecology and obstetrics  2009  vol. 107چاپ شده در «

Supplement 2,page 231-232  زنان وزايماندر كنگره جهاني  سخنرانيو ارائه به صورت  FIGO 2009 

  مه هاي و برنا بررسي نگرش مشمولين آموزش مداوم در خصوص اثر بخشي ضوابط» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 1388ارائه به صورت پوستر در دهمين كنگره آموزش پزشكي در بهار « 1386ال آموزش مداوم در س
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  ر مجله چاپ شده د«ر تهران فراواني درد مزمن لگني در زنان شاغل در دو مركز درماني شه» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 767-774 ،صفحه 66،دوره  10شماره  1387دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در دي ماه 

 ت سخنراني ده به صورشارائه  «بر رخداد آنفاركتوس حاد ميوكارد بررسي نقش عوامل تغذيه اي»قيقاتي با عنوان انجام طرح تح

دانشگاه علوم پزشكي  و چاپ در مجله علمي پژوهشي 1384هاي قلب و عروق در خرداد ماه در هفتمين كنگره سراسري تازه

  153تا  147:  1385: 50،ايران

  ان هت دانشجويجهاي مديريتي طراحي يك مدل آموزشي فوق برنامه در زمينۀ مهارت »انجام طرح تحقيقاتي مصوب با عنوان

 1389در سال « پزشكي 

 ايزان حرفهبررسي ارتباط اضطراب صفتي، رقابتي و عملكرد ورزشي تيراندا»  انجام طرح تحقيقاتي با عنوان» 

  (1379) شيراز لين كنگره بين المللي طب ورزشي ارائه شده به صورت سخنراني در او

  در ايران ر مستنداتبمبتني  بررسي نگرش و عملكرد اعضاي هيأت علمي باليني نسبت به طبابت»انجام طرح تحقيقاتي با عنوان »

 )ملبورن( و چاپ شده در  1384در كنگره كوكران در سال  به صورت پوستر ارائه شده

 The journal of continuing education in the health  professions, Vol  .26 (3).214-210 

  راني  در صورت سخن ه شده بهارائ« اي و آنفاركتوس حاد ميوكاردبررسي ارتباط عوامل تغذيه»انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

نشگاههاي علوم پزشكي ش داو چاپ شده در فصلنامه پژوه 1384هفتمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق در خردادماه 

 1385و خدمات بهداشتي درماني ايران در فصل بهار 

  نراني در ه صورت سخبرائه شده ا«  تأثير ارزشيابي دروني گروههاي باليني در دانشكده پزشكي» انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

 1383سمينار اعتبار بخشي دانشگاه تهران در سال 

 يران در اوم پزشكي نشگاه علبررسي ميزان فرسودگي شغلي در كارمندان دانشكده هاي دا»عنوان با  مصوب انجام طرح تحقيقاتي

  «1388سال 
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  وهشي ه علمي پژچاپ شده در فصلنام «بررسي شيوع ناباوري در غرب تهران» همكاري در انجام طرح تحقيقاتي با عنوان

ي يقاتي اولين كنگره بين المللو برنده ايراني طرحهاي تحق 639تا 633: 1380: 27دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران 

 2001رويان در سال 

  زشكي پدانشكده  در مجله چاپ« بررسي تأثير فعاليت بدني به آنفاركتوس حادميوكارد»همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

   1383دانشگاه عنوم پزشكي تهران در شماره اسفندماه 

  ر مجله دچاپ «  اني شهر تهرفراواني درد مزمن لگني در زنان شاغل در دو مركز درمان» با عنوان همكاري در طرح تحقيقاتي

 80-84ص  1387دي  10، شماره66دانشكده پزشكي دانشگاه عنوم پزشكي تهران دوره 

  موزش آركنفرانس دائه شده ار« مرور نظام مندمقاالت چاپ شده در آموزش پزشكي ايران»همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

  2008پزشكي اروپا در سال 

  جله چاپ در م «خوارانبررسي وضعيت مصرف قطره آهن و عوامل مرتبط با آن در شير»همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

 1383نشگاه عنوم پزشكي شهيد بهشتي در دوره دوم شماره چهارم)زمستان( درسال علوم پيراپزشكي دا

  لوم پزشكيعتحقيقات  تحت حمايت مركز ملي« آموزش مداوم براساس نيازهاي جامعه» همكار در طرح تحقيقاتي با عنوان 

 1381و چاپ شده در مجله پژوهشي، آموزشي در علوم پزشكي شماره هفتم  1382كشور 

 ي تكرار يتيليايبررسي اثرات درمان اتوپوزايد خوراكي با دوزكم روزانه در كانسر اپ» ر طرح همكار د

 چاپ شده در« شونده تخمدان بدنبال درمان اوليه با پالتينيوم

 Journal of obstetrics and Gynecology (april 2004,vol24.no.3 222-223)  

  ي ان ديابتر بيماريسه كنترل شده تأثيرمداخله آموزشي دبررسي مقا» همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

ي يدميولوژالمللي اپدر هفدهمين كنگره بين به صورت پوستر پذيرفته شده« هاي نژادينوع دوم در بين گروه

 (1384)بانكوک 
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  ان ورد درمماختياري ادراري و دانش زنان در بررسي شيوع بي» همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

ر دزايمان  والمللي زنان ارائه شده به صورت سخنراني در اولين كنفرانس بين« اختياري ادراريي بيفيزيك

 )پكن( 1384سال 

  ات تظاهر اي آنتي بادي اختصاصي ويروس ابشتاين بار در كودكان بابررسي مقايسه»همكار در طرح

 در اپ شدهچ« ضرت رسول )ص(كالسيك بيماري منونوكلوئوز با كودكان  بدون عفونت در بيمارستان ح

 Iranian Journal of Allergy ,asthma and immunology (June 2003, vol2,no.2,81-

88( 

  ئه شده به صورت سخنراني در ارا« 1383اختياري اداري در شهر تهران بررسي كيفيت زندگي زنان مبتال به بي»همكاري در طرح

 1383اولين سمينار كيفيت زندگي 

 تلف كشوران هاي مخاز است ميزان فراواني پديكلوز سر در دانش آموزان شركت كننده در اردوهاي تابستاني»طرح  همكاري در »

 245.-241ص  1387تابستان  3ارائه شده به صورت مقاله در فصلنامه پايش سال هفتم شماره 

 ر ت پوستر ده به صورارائه شد« ثربررسي رضايت و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به اموزش باليني مؤ»مكاري در طرح ه

 2006المللي اوتاوا در سال دوازدهمين كنگره بين

  عفان نياد مستضت پوشش ببررسي وضعيت سالمت دانش اموزان مقطع راهنمائي تح» همكاري و مشاوره آماري در طرح ساليانه

 «1383-1385در سالهاي 

  استفاده از بحث گروهي متمركز »همكاري در طرح(FGD) ارائه «يه كودکهاي مادران در مورد تغذت كشف ديدگاهجه ،

 1385هاي طب اطفال المللي تازهشده به صورت پوستر در كنگره بين

  المللي ، ارائه شده به صورت سخنراني در كنگره بين«بررسي ميزان فراواني پديكولوز سر در استانهاي كشور»همكاري در طرح

 1386هاي طب اطفال تازه
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 ره ني در كنگت سخنرا، ارائه شده به صور«بررسي فراواني اختالالت شنوائي در دانش آموزان ايراني»طرح  همكاري در

 1386هاي طب اطفال المللي تازهبين

  ن ي و كودكااي طبيعبررسي توصيفي مقايسه اي ويژگي هاي شنوايي و گوش كودكان  حاصل از بارداريه»همكاري در طرح

ورت صشده به  ارائه« وري مراجعه كننده  به مركز مطالعات رشد و سالمت كودک حاصل از درمانهاي كمك بار

 1386سخنراني در كنگره شنوائي سنجي ايران در سال 

  از  ودكان حاصلكبيعي و طبررسي توصيفي مقايسه اي ويژگي هاي گفتار و زبان كودكان  حاصل از بارداريهاي »همكاري در طرح

 ي توانبخشيلمي پژوهشعچاپ شده در فصلنامه « كننده  به مركز مطالعات رشد و سالمت كودک درمانهاي كمك باروري مراجعه 

 1385ر سال دارائه شده به صورت پوستر در كنگره كودک سالم ، 52-57،صفحه  10،دوره  4شماره  1388در زمستان 

  صلنامه فشده در  چاپ«اء لگني رابطه گوژپشتي ،فرو رفتگي قوس كمري وچرخش لگن با افتادگي احش» همكاري در طرح

  66-71،صفحه  10،دوره 3شماره  1388 پاييزدر  علمي پژوهشي توانبخشي

  در  چاپ شده« شي تهرانبررسي عوامل خطر عفونتهاي جراحي در بيمارستانهاي آموز» همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

Int Wound Journal 2006:3:59-62 

 شده در  چاپ« بررسي شاخص حلقه هاي بند ناف و عوارض پريناتال آن»نوان همكاري در طرح تحقيقاتي با ع: 

 International   journal of Gynecology and Obstetrics (2006) 

  در لسرويكوواژينا جفتي ترشحات گونادوتروپين كارايي بررسي» همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان 

  1385پاييز  3شماره  10ه علمي پژوهشي فيض دوره چاپ شده درفصلنام« زودرس  بيني تولد پيش

  ورت ه شده به صارائ« يبررسي آگاهي و نگرش زنان نسبت به ورزشهاي دوران باردار»همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوان

 )تهران( 1384سخنراني در هفتمين همايش پزشكي ورزشي در سال 

 1383به جمعيت در كشور در سال  بررسي وضعيت نسبت فيزيوتراپيستها»   همكاري در طرح» 

 1383عضالني شاغلين دفتر مركزي جهاد دانشگاهي  بررسي وضعيت سالمت اسكلتي »همكاري در طرح» 
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  1384در سال « بررسي وضعيت آنتروپومتري دانش آموزان و دانشجويان شهر تهران»همكاري در طرح 

  ستر ه صورت پوبرائه شذه ا« ايراني نسبت به استئوپوروزيس  بررسي آگاهي،نگرش و عملكرد زنان ميانسال» همكاري در طرح

 .2006در دومين كنفرانس ساليانه انجمن مراقبتهاي بهداشتي زنان مصر در سال

  اري پوكي از بيمي بررسي سطح آگاهي،نگرش و عملكرد دختران شركت كننده در يك اردوگاه تابستان» همكاري در طرح

 ، 4،3 شماره ،2 ورهد تهران پزشكي علوم دانشگاه – توانبخشي دانشكده - نوين بخشيچاپ شده در مجله توان «استخوان

 1387زمستان  و پائيز

  نراني در ه صورت سخائه شد بار« هاي آموزش مراقبتهاي پرناتال بر آگاهي و نگرش زنانبررسي تأثير كارگاه»همكاري در طرح

 1384ل زنان در سا -اولين سمينار سراسري فيزيوتراپي سالمت

  اريهاي مجله بيم پ شده درچا« هاي آموزش مراقبت از نوزادان در ارتقاء آگاهي مادرانبررسي نقش كارگاه»همكاري در طرح

 .44-41صفحه  1386،بهار 17كودكان ايران دوره 

  مقايسه كشت خون با دو روش »همكاري در طرح تحقيقاتي با عنوانBactec ر در ه صورت پوستارائه شده ب« و مرسوم

 )ورشو( 1384چهارمين كنفرانسبيماريهاي عفوني اطفال در سال 

 د آموزش پزشكي با عناوين: شتحقيقاتي كارشناسي ار هايطرح استاد مشاور 

اپ شده چ« 83-84 ال دومبررسي نحوه بكارگيري مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در نيمس» 

 1385«مي پژوهشي آموزش در علوم پزشكي در سال مجله عل 15درشماره 

 «1384ز در سال زشكي تبريپعتوم  بررسي تأثير آموزش مبتني بر شبكه در ارتقاءدانش فبزيوپاتولوژي قلب دانشجويان پزشكي دانشگاه» 

 «1384بررسي عوامل بازدارنده و پيش برنده در امور دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال » 

پزشكي در سال  زشكي شهيذشكده پقايسه اي عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانبررسي م» 

 «1384 -1385تحصيلي 
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انشگاههاي علوم دي آموزشي رستانهابين المللي بيمارستانهاي آموزشي و ارائه شاخصهاي پيشنهادي بيما تطبيقي استانداردهايمطالعه » 

 «1386شور در سالپزشكي ك

 1386 در سال «ارهاي پيشنهادي از ديدگاه دانشگاهاي منتخب و ارائه راهك  EBMتعيين محدوديتهاي تغيير برنامه آموزشي به سمت » 

  «1386يران در سال م پزشكي ااه علوبررسي اثر پودمانهاي مطالعاتي ويژه در نگرش و خود ارزيابي مهارتي از ديدگاه كارورزان دانشگ» 

قطع انواده مداشت ختعيين  شيوه هاي ارزشيابي وميزان بكارگيري آنها در دوره كارآموزي در عرصه رشته به» 

  1389در سال « كارشناسي ناپيوسته 

  1387ر پايان سال د« ايران م پزشكيبررسي تاثير متقابل خود كا رآمدي و توانمندي حرفه اي از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علو» 

  « 1388ال س –در دانشگاه علوم پزشكي ايران   VARKبررسي سبكهاي يادگيري در دانشجويان پزشكي بر اساس مدل » 

ي انتخاب و بكارگير بردي براياي كارمطالعه تطبيقي تكنيكها و مولفه هاي موثر در نيازسنجب برنامه هاي آموزش مداوم و ارائه راهنم» 

  1387در سال  «هر يك از تكنيكهاي نيازسنجي 

ساس ان بر بررسي سبك رفتار كالسي استادان دانشگاه علوم پزشكي مشهد  و نوع اثربخشي آ»

   1387در سال  «D-3نظريه  

ي وه هابررسي مقايسه اي ميزان رضايتمندي دانشجويان از سبكهاي تدريس اساتيد در گر» 

 1387در سال  «آموزشي دانشكده علوم توانبخشي  دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 يني موزشي بالآصه هاي بررسي وضعيت عر»با عنوان در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي  د راهنماي طرح تحقيقاتياستا

 «  1386ر سال ددوره كارآموزي از ديدگاه اساتيد و كارورزان در بخشهاي اصلي دانشگاه عتوم پزشكي همدان 

 سبت ن پزشكي نانشجويادبررسي آگاهي و نگرش »ي پزشكي ورزشي  با عنوان استاد راهنماي طرح تحقيقاتي در مقطع دستيار

 «  1388سال   -به دوپينگ در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران

  ي علوم انشگاه هاداساتيد  بررسي ديدگاه» استاد راهنماي طرح تحقيقاتي در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي  با عنوان

 «1389 سال –و قابليت اجرائي روش هاي سنجش باليني دستياران پزشكي  پزشكي تهران در مورد اعتبار
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 جويان دگاه دانشزشي از ديوضعيت كيفيت محيط آموبررسي » با عنوان   عمومي استاد راهنماي طرح تحقيقاتي در مقطع پزشكي

 «1389سال  –پزشكي در بخشهاي باليني اصلي مركز آموزشي درماني حضرت رسول اكرم 

 رورزان صصي در كارشته تخ بررسي عوامل موثر بر انتخاب» نماي طرح تحقيقاتي در مقطع پزشكي عمومي  با عنوان استاد راه

 «1387-88پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 

  ت حصيالتانشجويان ستفاده دابررسي ميزان  »استاد راهنماي طرح تحقيقاتي در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي  با عنوان

 « 1389ر سال هران دتتكميلي از منابع ديجيتال در كسب دانش تخصصي وعوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشكي 

 فررري پي و آتروبررسررري فراوانررري ادم پرررا»طررررح تحقيقررراتي در مقطرررع پزشررركي عمرررومي برررا عنررروان  استتتتاد مشتتتاور

 يمارسرررتانبو اعصررراب عصرررب بينرررائي در بيمررراران مبرررتال بررره تومرررور مغرررزي بسرررتري در بخرررش جراحررري مغرررز 

 1389در سال  « 1384-87حضرت رسول اكرم )ص( طي سالهاي 

  ه ي پزشكي بهيئت علم مقايسه نگرش دستياران و اعضاء» طرح تحقيقاتي در مقطع پزشكي عمومي با عنوان  استاد مشاور

 1389در سال  «نظارت باليني در دانشگاه علوم پزشكي ايران

 نه ران كارخاي در كارگبررسي ميانگين حجم متوسط گلبول» مقطع پزشكي عمومي با عنوان طرح تحقيقاتي در  استاد مشاور

 « 1388هاي رنگ سازي در محدوده نظلرت دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران طي سال 

 ص تشخي س بار اورژانمقايسه تشخيص اوليه مطرح شده د» طرح تحقيقاتي در مقطع پزشكي عمومي با عنوان  استاد مشاور

 1389در سال «  1389-نهايي زمان ترخيص در بيماران بستري شده در بخش هاي داخلي بيمارستان حضرت رسول )ص(

  ليته هاي ي  با مدازش درمانمقايسه تاثير آموزش ور» استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطع دستياري پزشكي ورزشي با عنوان

 «مبتال به كمر دردتوانبخشي در كنترل درد و ناتواني بيماران 
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  و بر اساسفصلي زانمفراواني ضايعات غضروف » استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطع دستياري پزشكي ورزشي با عنوان 

يه پارگي خيص اولورزشي با تش –مشخصات دموگرافيك در ورزشكاران مراجعه كننده به درمانگاه فدراسيون پزشكي 

 1389در سال  «1387-1374ليگامان صليبي قدامي از سال 

  هاي  ن دانشكدهر كاركنابررسي ميزان فرسودگي شغلي د» استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطع دستياري طب كار با عنوان

 «1389دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 

  رزش وني  و رمارتعاش دابررسي مقايسه اي تاثير »استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطع دستياري پزشكي ورزشي با عنوان

 1389در سال  « درماني در بهبود زنان مبتال به بي اختياري استرسي ادرار

  سطح  ب بدني باو تركي بررسي ارتباط توده بدني»استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطع دستياري پزشكي ورزشي با عنوان

 1389در سال « آمادگي جسماني كاركنان ارتش

 شخيصيمقايسه صحت ت» ع دستياري فوق تخصص عفوني اطفال با عنوان استاد مشاور طرح تحقيقاتي در مقطElisa Spot  

 1389در سال «PPDباتست 

  رد زانو و ر ميزان دسيون پا داصالح پرونااثير بررسي ت»با عنوان در مقطع دستياري پزشكي ورزشي استاد مشاور طرح تحقيقاتي

 1386در سال « ورالعملكرد دختران ورزشكار  مبتال به سندرم درد پاتلوفم

  در حال اجرا با عناوين:مصوب مجري طرح هاي پژوهشي 

 ني دانشجويان لكرد باليابي عمبررسي ديدگاه اعضاء هيئت علمي باليني نسبت به اعتبار محتوي و قابليت اجرائي روش هاي ارزي

  88-89در سال  پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران

 87-88 يران وروديزشكي ارتهاي يادگيري برپيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پبررسي تاثير آموزش كارگاه مها  

 :سوابق ورزشي 

 1375 نفر سوم تيراندازي با تپانچه در المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشور در سال 
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 1379 پزشكي كشور در سال نفر سوم تيراندازي با تپانچه المپياد دانشجويان علوم 

  1379تيراندازي با تپانچه در مسابقات استان تهران سال نفر سوم 

  نايب رئيس كميته تيراندازيIPC  (2014تا  2010)از 

 مدير تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 پزشك مسابقات ورزشي در فدراسيون پزشكي ورزشي 

 مسئول كميته پزشكي فدراسيون تيراندازي 

 (2012تا 2002از )بازان و معلولين مسئول انجمن تير اندازي فدراسيون جان 

 مربي تيراندازي تيم پسران دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 المللي درجه داور بينB 2009از سال  تيراندازي 

 2006از سال  المللي تيراندازيداور كالسبند بين 

 مدرس دوره تربيت مدرس تيراندازي 

 المللي كالسبندي پزشكي تيراندازي معلولين مدرس بين 

 

 سوابق مديريتي 

  1387تا  1382معاونت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از سالهاي 

  1388تا  1387مديريت دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي از سال 

  )1389سال ر دمسئول دفاتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي بيمارستانهاي فيروزگر و حضرت رسول )ص 

  1389معاون اجرائي گروه پزشكي اجتماعي از سال 

  1388مدير اداره عوامل خطر بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت از سال 



 19 

 1389معاون واحد مديريت بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت از سال  

  (1396تا  1392رياست دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه )از سال 

 تا كنون( 1395پيك )از راليمامدير علوم پزشكي آكادمي ملي پ  

  (1397تا  1396معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران)از 

  تا كنون( 1397سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران)از  

 ها:سرگرمي 

 كوهنوردي 

 فوتبال 

 بدمينتون 

 نواختن سنتور و دف 

 مطالعه كتب شعر 

 

 

 هاي آموزشي طي شدهدوره: 

  دوره آموزشي پزشك تيم مقدماتي اجرا شده توسطFIMS  2003در سال 

  دوره آموزشي پزشك تيم پيشرفته اجرا شده توسطFIMS  2004در سال 

  دوره آموزشي پزشك افسردوپينگ اجرا شده توسطFIMS  2004در سال 

  2001كارگاه آموزشي بيومكانيك ورزشي در سال 

 2001سال  كارگاه آموزشي آسيب شناسي ورزشي در 
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  2001كارگاه آموزشي تغذيه ورزشي در سال 

  كارگاه آموزشيOSCE  1381در دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

  1380كارگاه  طبابت مبتني بر مستندات در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 

 1384كارگاه  طبابت مبتني بر مستندات در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 

 گاه  كارSystematic Review  1388در سال ايراندر دانشگاه علوم پزشكي 

  دوره آموزشي داور ملي تيراندازي معلولين اجرا شده توسط مدرسينISCD  1384در تهران 

  دوره آموزشي كالسيند ملي تيراندازي معلولين اجرا شده توسط مدرسينISCD  1384در تهران 

 1376شگاه علوم پزشكي تهران كارگاه آموزشي احيا نوزادان در دان 

 المللي تيراندازي درجه دوره آموزش داروي بينB  توسط مدرسينISSF  1384در تهران 

 


