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، گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي، كنونتا  1384پزشكي اجتماعي، دي دانشيار  •

 وم پزشكي شهيد بهشتيدانشكده پزشكي، دانشگاه عل

مركـز توسـعه مطالعـات و     ،كنونتا  1387آموزش پزشكي از راه دور،  عالي دوره •

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيآموزش پزشكي 



دانشـگاه علـوم   ، 1383ور ي، شـهر ياجتمـاع  يپزشـك  يتخصص )بورد(دانشنامه  •

  يدر آزمون بورد تخصص يرتبه دوم كشور، يد بهشتيشه يپزشك

دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد    ،1383تخصصي پزشكي اجتماعي، تير  گواهينامه •

 رتبه دوم كشوري بهشتي، 

، يد بهشـت يشه ي، دانشگاه علوم پزشك 1383-1381، ياجتماع يتخصص پزشك •

خـون   يو كنترل پرفشـار  يريشگيپ يبرنامه كشور يابيارزش: ان نامهيموضوع پا(

 )در شهرستان دماوند

، دانشـگاه علـوم    MPH ،1381-1382 ميعمـو  سـالمت عالي مـديريت  دوره  •

 تهران يپزشك

موضـوع  (اصـفهان،   ي، دانشگاه علوم پزشـك 1374-1367، يعموم يدوره پزشك •

ت يص انـدوكارد يك بـر تشـخ  يوتيب يه آنتيرو ير مصرف بيتاث يبررس: ان نامهيپا

 )يعفون

 ، دبيرستان شهداي ادب اصفهان 1367ديپلم علوم تجربي،  •

  

  :يسوابق كار

  اري با سازمانهاي بين امللهمك) الف

  پژوهشـگر استقرار نيمه وقت در دفتر سازمان جهاني بهداشت در تهران به عنوان  •

(APW Holder)      در پروژه ارزيابي همكاري ايـران و سـازمان جهـاني بهداشـت

(WHO)      در سه دهه گذشته براي ارائه الگوي تحليل عملكـرد دفـاتر سـازمان

 1387لغايت ارديبهشت  1386مهر  جهاني بهداشت در ساير كشورها،



در  (WHO Program Manager)مدير برنامه هاي سازمان جهـاني بهداشـت    •

مديريت باليا، برنامه ريـزي مراقبـت   ( 1384لغايت خرداد  1383بم و زرند، بهمن 

بيماريها، پروژه شهر سالم بم، راه اندازي درمانگـاه هـاي متعـدد در بـم و زرنـد،      

كارگـاه آموزشـي بـراي كاركنـان مراكـز       70ي بـيش از  بهداشت محيط و برگزار

 )بهداشتي درماني بم و زرند

در طرح پايش برنامه كشوري واكسيناسيون سـرخك   UNICEFنفره  4عضو تيم  •

 1383، زمستان و سرخجه

 1384، مرداد UNICEFكارگاه سياستگذاري دوست دار نوجوان، مشاركت در  •

  

 علمي سوابق كاري در دستگاه هاي دولتي و) ب

تـا كنـون،    1388اسـفند   25بين الملل و سمينارها،  امور مدير روابط دانشگاهي، •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

 1388ارديبهشت  20بين الملل و سمينارها، امور روابط دانشگاهي،  مديرجانشين  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه، 1388اسفند  24تا 

 1389دبير جشنواره پژوهشي يازدهم  •

 1388دبير جشنواره پژوهشي دهم  •

علـوم   دانشـگاه  ،1387مهـر  تـا   1384دي مـاه  مشاور معاون آموزشي دانشگاه،  •

 يبهشت ديشه يپزشك

دي مـاه  تـا   1386مدير برنامه دستياري گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي، بهمن  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه، 1387



اولـين جشـنواره شـهيد مطهـري،     دبير سومين جشنواره آموزشـي دانشـگاه و    •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه، 1387ارديبهشت 

، 1387مهرمـاه  تـا   1386مدير پروژه استقرار و راه اندازي نرم افزار سما، مـرداد   •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاهمركز فن آوري آطالعات و معاونت آموزشي 

 تا كنون 1386ن، آذرماه عضو هيات مديره انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايرا •

ته ارتقاء كيفيت در آموزش پزشكي، معاونت آموزشـي وزارت بهداشـت،   عضو كمي •

 درمان و آموزش پزشكي

 ديشـه  يعلـوم پزشـك   دانشـگاه عضو شوراي راهبردي پژوهشهاي نظام سالمت  •

 يبهشت

 يبهشت ديشه يعلوم پزشكعضو كميته نوآوري دانشگاه  •

ر برگزاري پنجاه و پنجمين دوره گواهينامـه و  نماينده معاونت آموزشي دانشگاه د •

دانشنامه تخصصي و بيست و دومين دوره دانشنامه فـوق تخصصـي در شـهريور    

1387 

علـوم   دانشـگاه نماينده معاونت آموزشي در كميته راهبردي فـن اوري اطالعـات    •

 يبهشت ديشه يپزشك

علـوم   هدانشـگا عضو كميته اجرايي پژوهشهاي نظام سالمت در معاونت پژوهشي  •

 يبهشت ديشه يپزشك

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاهعضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي  •

 يعلوم پزشك دانشگاهعضو شوراي راهبردي اصالحات در آموزش پزشكي عمومي  •

 يبهشت ديشه



 ديشـه  يعلـوم پزشـك   دانشـگاه عضو كميته توسعه آموزش در مراكز بهداشـتي   •

 يبهشت

، يبهشـت  ديشه يعلوم پزشك دانشگاهعلوم پايه در مسئول كميته ارتقاء آموزش  •

1386-1385 

تا كنون، دانشـكده   1386عضو كميته طرح سوال آزمون ارتقاء پزشكي اجتماعي،  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاهپزشكي، 

 عضو كميته اجرايي نظارت بر مراكز مجري آموزشهاي آزاد •

 يعلـوم پزشـك   دانشـگاه  عضو كميته اجرايي اولين و دومين جشنواره اموزشـي  •

 يبهشت ديشه

 1383ماه ، آذر يزيو برنامه ر ياستگذاري، معاونت سين اجتماعيوزارت رفاه و تام •

 ين اجتماعيوزارت رفاه و تام يريشگيپ ياستهاي،  مسئول س1384دي تا 

 1383ران، آذر يا ياجتماع يپزشك يانجمن علم يته پژوهشيبازرس و مسئول كم •

 1386آذر تا 

وزارت بهداشت، درمان و  ي، معاونت آموزشيانسان يرويواحد مطالعات نكارشناس  •

 1383آذر  -1382، آبان يآموزش پزشك

ـ    يانسـان  يروين يزيبرنامه ر يته علميعضو كم • وزارت  يپزشـك معاونـت آموزش

 1383آذر  -1382، آبان يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ـ  يرخانـه شـورا  يهـا، دب يماريب ينيبـال  ين راهنمايكارشناس واحد تدو •  يتخصص

ور يشهر -1381، مرداد يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يمعاونت آموزش

1383 



ـ ياجتماع يتخصص پزشك يم بازنگريعضو ت • وزارت بهداشـت،   ي، معاونت آموزش

 1387ور يشهر -1381بهشت ي، ارديدرمان و آموزش پزشك

 هانشهر، اصف يني، خميو اشرف يمارستان ساعي، بينيطبابت بال •

آبـادان و خرمشـهر،    يپادگـان هـا  ارتش در تهران، اهواز و  يمارستانهايپزشك ب •

1374-1376 

  

  :به عنوان مدرس و مجري يو سخنران كارگاه يبرگزار

تـا كنـون هـر     1386مرداد از ، )مدرس(مديريت و برگزاري كارگاه مديريت پروژه  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه، معاونت پژوهشي، سال

، سازمان بهزيسـتي  1386، تير )مدرس(ت و برگزاري كارگاه مديريت پروژه مديري •

 كشور، همايش اردبيل

، معاونـت  1385، خـرداد  )مـدرس (مديريت و برگزاري كارگـاه مـديريت پـروژه     •

 ي اصفهانعلوم پزشك دانشگاهپژوهشي دانشكده پزشكي، 

 دانشـگاه ، با تناوب فصلي تا كنون 1385، )مدرس(كارگاه روش تحقيق دستياران  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك

، با تناوب ماهانـه  تا كنون 1385، )مدرس(كارگاه روش تحقيق كارآموزان پزشكي  •

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه

بر اساس مـدل سـازمان جهـاني     تعيين اولويتهاي پژوهشيكارگاه روش شناسي  •

 دانشـگاه  معاونت پژوهشـي،  ،تا كنون هر سال 1386خرداد از ، )مدرس(بهداشت

 يبهشت ديشه يعلوم پزشك



علـوم   دانشگاه، معاونت پژوهشي، 1386، خرداد)مدرس(كارگاه تربيت پژوهشكار •

 يبهشت ديشه يپزشك

بهداشـت و  شـبكه   كاركنـان  يبـرا  يكارگاه آموزش 70ش از يب يت برگزاريريمد •

ـ ت باليرينه مـد يبم و زرند در زم شهرستانهاي درمان ـ ا، برنامـه ر ي مراقبـت   يزي

 1384-1383 )و مدرس مجري(...ط، بهداشت روان و يها، بهداشت محيماريب

عضو كميته اجرايي سمينار سالمت شغلي رانندگان، دانشگاه علوم پزشكي تهران،  •

 1384دي 

ن ينار بيسم ياستگذاريو س يته راهبريكم نماينده وزارت رفاه تامين اجتماعي در •

 ر يكبريست، دانشگاه اميط زيو مح يمنيسالمت، ا يالملل

تهـران،   ينوزادان، دانشگاه علـوم پزشـك   ييشنوا ينار غربالگريسخنران در سم •

 1384ور يشهر

، پژوهشـكده  يد بهشـت ي، دانشگاه شـه )مدرس( يكارگاه آموزش بهداشت جنس •

 1383خانواده، بهمن 

  

  :يآموزش يكارگاه ها

 1389كارگاه بين المللي ارزيابي اقتصادي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، خرداد  •

 1389دانشگاه علوم پزشكي تهران،  كارگاه اقتصاد سالمت، •

 1386كارگاه ارزشيابي دانشجو، مركز توسعه مطالعات و آموزش پزشكي،  •

 1384مرداد ، UNICEFدوست دار نوجوان،  ياستگذاريكارگاه س •

 1383ر ي، پژوهشكده خانواده، تيد بهشتي، دانشگاه شهيكارگاه بهداشت جنس •

 1383، مهر يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشك ق،يكارگاه روش تحق •



، يد بهشـت يشـه  ي، دانشگاه علوم پزشك  )(TQMريت فراگيفيت كيريكارگاه مد •

EDC 1382، آذر 

ت يرياصالحات و مـد  ين الملليش بين همايو اول يآموزش پزشك يش كشوريهما •

 1383، آذر يد بهشتيشه ي، دانشگاه علوم پزشكير در آموزش پزشكييتغ

، يد بهشـت يشـه  ياستاد و برنامه، دانشگاه علوم پزشك -دانشجو يابيارزشكارگاه  •

EDC ،1382ور يشهر 

تهـران، گـروه    ي، دانشـگاه علـوم پزشـك   يتندرست يبرنامه ها يابيكارگاه ارزش •

 1381، بهمن ياجتماع يپزشك

  

  :وتريدانش كامپ

 نترنتيا •

 ندوزيو •

• Microsoft office 

• SPSS 

• STATA 

• Microsoft Project 

• EndNote 
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محاسبه شيوع سرطان كولون بـا  . علي اصغر، ياوري پروين، اكبري محمد اسماعيل

دوره ، 1387 ؛يپژوهش در پزشك.  1386در ايران در سال  استفاده از داده هاي بقا

 25-221 :3شماره 32

. ابوالحسـني فريـد   ،محرابـي يـد اهللا   ،حيدرنيا محمـد علـي   ،سهرابي محمد رضا .10

خـون در   ارزشيابي پوشـش برنامـه كشـوري كنتـرل و پيشـگيري از پرفشـاري      

-60صفحات  :3شمار  31؛ دوره1386پاييز . پژوهش در پزشكي. شهرستان دماوند

255 

، شكوهي شـروين،  سهرابي محمد رضااده شاهرخ ، كالهي علي اصغر، طهمورس ز .11

، لطيـف  گچكـار ، بشارت مهدي، امين زاده زهـره، حـاتمي حسـين،    محمود نبوي

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقـات بيمـاري   . مرداني مسعود، يادگاري نيا داوود

 .1385هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشـكي شهيدبهشـتي در سـال    

عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصـين بيماريهـاي    فصلنامه بيماريهاي

  .9تا  1، صفحات 38سال دوازدهم شماره . 1386عفوني و گرمسيري پائيز 

، بشـارت مهـدي،   سهرابي محمد رضـا كالهي علي اصغر، طهمورس زاده شاهرخ،  .12

بانك اطالعـاتي مسـتندات بيمـاري هـاي عفـوني      . لطيف گچكارمرتضوي مريم، 

فصلنامه بيماريهاي عفوني و  .1384پزشكي شهيد بهشتي در سال دانشگاه علوم 



هــاي عفــوني و گرمســيري گرمســيري وابســته بــه انجمــن متخصصــين بيماري

 .34تا  29صفحات : 37سال دوازدهم شماره  ؛1386تابستان

زان و يم. د اهللاي يمحراب ،ديفر يابوالحسن ،محمد رضا يسهراب ،يا محمد عليدرنيح .13

. بهداشـت در شهرسـتان دماونـد    ياز خدمات خانه ها يره مندعوامل موثر بر به

 265-72صفحات  :4شماره  3؛ دوره 1383ز ييپا. شيفصلنامه پا

: خـانواده   يپزشـك  .زهـرا  يهاشـم  يحـاج  ،ليسعادت سـه  ،محمد رضا يسهراب .14

 1383زمستان . هيطب و تزك. رانيت در جهان، ضرورت در ايوضع

  

  : فاتيتال

. ليسـعادت، سـه  . يات جهـان يپزشك، روشها و تجرب يانانس يروين يزيبرنامه ر •

، عبـدالوهاب فخـر ياسـري،    ي، كسـر ينـواب . ن ي، اميادهم. ، محمد رضايسهراب

وزارت بهداشـت،  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصـي،  . خديجه گودرزي

 1388انتشارات سفير اردهال، . يدرمان و آموزش پزشك

، محمـد  يسهراب). ان بلوغ دختران نوجوانبهداشت دور يراهنما( يدوران شكفتگ •

 1385. ششمچاپ . انيا و مربيانتشارات انجمن اول. اي، ثريسهراب. رضا

، محمـد  يسهراب). بهداشت دوران بلوغ پسران نوجوان يراهنما( ييدوران شكوفا •

 1386. ششمچاپ . انيا و مربيانتشارات انجمن اول. اي، ثريسهراب. رضا

دانشـگاه علـوم    EDC، 1واحد تماس زودرس با بيمار نگارش محتواي درسي براي •

 1383پزشكي شهيد بهشتي، 

دانشـگاه علـوم    EDC، 2نگارش محتواي درسي براي واحد تماس زودرس با بيمار •

  1387پزشكي شهيد بهشتي، 



با محتـواي ارزيـابي خطـرات     2نگارش محتواي درسي براي واحد تماس با جامعه  •

 1387وم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه عل EDCمبتني بر سالمت، 

 



  :راهنمايي پايان نامه دستياري

دكتر آميندا امان اللهي، بررسي رابطه چاقي با كيفيت زندگي دختران پايه چهـارم   .1

 )استاد راهنما( 89-1388و پنجم ابتدايي شهر تهران در سال 

 دكتر فرزانه اثني عشر،  برآورد شيوع سرطانهاي پستان، كولوركتـوم و معـده بـر    .2

 ) استاد راهنما( 1386ء در ايران در سال اساس داده هاي بقا

دكتر آتوسا ايرانپور، تعيين قاعده تصـميم گيـري بـراي تخمـين ميـزان پـوكي        .3

استاد ( 1386استخوان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد چمران در سال 

 )راهنما

رق فشار قـوي بـا   ب سكونت در مجاورت خطوط  دكتر ترمه ترجمان، بررسي رابطه .4

 )استاد راهنما( شيوع لوسمي اطفال

، بررسي اثربخشـي و كـارايي راهنمـاي بـاليني بيمارسـتانهاي      دكتر مينا احمدي .5

 )استاد راهنما(دوستدار مادر 

دكتر آزاده سياري فرد، بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنـان بـا رفتـار پرخطـر      .6

 )استاد مشاور(، 89-1388نسبت به پيشگيري از ايدز در تهران در سال 

، بررسي دقت پروتكل كشوري در تشخيص موارد نيازمنـد   محمدشاهيعلي دكتر  .7

 )استاد مشاور(پروفيالكسي كزاز 

بانك اطالعاتي مقـاالت بيماريهـاي عفـوني و     ايجاددكتر شاهرخ طهمورس زاده،  .8

در سـال   COHREDانگلي و اولويت بندي عناوين تحقيقاتي آنها بر اساس مدل 

 )استاد مشاور(  1385

دكتر رضا شكرريز فومني، بررسي آگاهي و عملكرد مادران جنوب تهران نسـبت    .9

 )استاد مشاور(به اسهال حاد در ميان كودكان كمتر از پنج سال  



كتر محمد طباطبايي، بررسي ميزان شيوع اسهال حاد در جنوب شهر تهـران در  د .10

 )استاد مشاور(  1385سال 

احي فيزيكي بخشـهاي اورژانـس پـنج بيمارسـتان     ، طردكتر حسين عليمحمدي .11

آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مطابق با استانداردهاي بين المللـي   

 )استاد مشاور(

  

  :پايان نامه پزشكي عموميراهنمايي 

حميدرضا كريمي، بررسي سالمت روان كارورزان رشته پزشـكي دانشـگاه علـوم     .1

 )استاد راهنما(پزشكي شهيد بهشتي 

ماهه مراجعه كننده بـه مراكـز    24تا  12امير انواري، بررسي ايمني منازل كودكان  .2

بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي در سـال     

 )استاد راهنما(، 1389

پوران شريفان، بررسي عوامل موثر بر چاقي در كودكان دبستاني تهـران در سـال    .3

 )استاد راهنما(، 89

ردمه، بررسي رابطه آنتروپومتريك حجم مغز و وزن در جوانان مذكر مهدي ا محمد .4

 )استاد راهنما( 85-86ناحيه مركزي تهران با سطح سواد آنان در سال 

اوليـه   خـدمات گيرنـدگان   رضـايتمندي بررسي مقايسه اي ميزان ريما البلوشي،  .5

 )استاد راهنما(در ايران و عمان  سالمت

 )استاد مشاور(ي از منابع طب سنتي ايرانعناوين پژوهشتعيين دكتر نظري،  .6

دكتر عطاران، بررسي دقت سونوگرافي در تشخيص استنوز هيپرتروفيـك پيلـور،    .7

 )استاد مشاور(



هدي حميد، بررسي فراواني و انديكاسيونهاي اسـتفاده از راديـوگرافي واتـرز در     .8

 )استاد مشاور(، 1387بيمارستان مفيد در سال 

ت فيزيكي پرسـتاران و بهيـاران بيمارسـتانهاي تابعـه     معين گلفام، يررسي فعاللي .9

 )استاد مشاور(، 1387دانشگاه در سال 

، سعيد كرماني رنجبر،  بررسي آگاهي و نگرش مردم تهران نسبت به بيماري صرع .10

 )استاد مشاور(

عباد حبيب زاده، بررسي ميزان دانش دانشجويان پزشكي در مقطـع كـارورزي از    .11

يوي و ارتباط آن با مدت زمـان گذرانـدن ماههـاي دوره    ر-اصول پايه احياي قلبي

 )استاد مشاور(، 85-1386كارورزي 

اسـتاد  (، مرضيه پاكباز، بررسي اثرات سكته قلبي بـر زنـدگي بيمـار و خـانواده      .12

 )مشاور

  

  :طرحهاي تحقيقاتي

 دانشـگاه بررسي شيوع چاقي در كودكان پايه چهارم و پنجم دبستان شهر تهران،  .1

 )مجري(ي، بهشت ديهش يعلوم پزشك

بررسي ر ابطه سكونت در مجاورت خطوط برق فشار قـوي بـا شـيوع لوسـمي در      .2

 )مجري(ي، بهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاه، اطفال

در سه دهه گذشـته،    (WHO)ارزيابي همكاري ايران و سازمان جهاني بهداشت  .3

  )پژوهشگر(سازمان جهاني بهداشت، دفتر تهران، 

 وزارت ارايي راهنماي باليني بيمارستانهاي دوسـتدار مـادر ،  بررسي اثر بخشي و ك .4

 )مجري(ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشك



 ديشـه  يعلوم پزشـك  دانشگاهتعيين اولويتهاي پژوهشي نظام سالمت معاونتهاي  .5

 )مجري(ي، بهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ي ، معاونت پژوهشيبهشت

 ديشـه  يعلوم پزشـك  دانشگاهزش در رضايتمندي فراگيران از آموبررسي ميزان  .6

 )مجري(ي، بهشت ديشه يعلوم پزشك دانشگاهي، معاونت آموزشي بهشت

ي ، معاونـت  بهشـت  ديشـه  يعلـوم پزشـك   دانشـگاه تعيين اولويتهاي پژوهشي  .7

 )همكار اصلي(ي، بهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك پژوهشي

 ديشـه  يم پزشـك علو دانشگاهتعيين اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات عفوني،  .8

  )همكار اصلي(ي، بهشت


