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 عنوان دوره ردیف
مدت به 
 ساعت

محل مؤسسه / مرکز آموزش برگزار کننده نام و  
سال 

 برگزاري

 مدیریت و برنامه ریزي در بهداشت و درمان 1
 یک ماه

 140(حدود 
 ساعت)

انگلستان -استانفورشایر –دانشگاه کیل   1381 

ساعت 45 کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 2  1373 دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان (اهواز) 

ساعت 6 کارگاه آموزشی هیپوترمی نوزادان 3  1374 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ساعت ARI( 20کارگاه آموزشی عفونتهاي تنفسی ( 4  1374 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 

ساعت 16 کارگاه آموزشی سالمت مادران و نوزادان 5  1375 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ساعت CDD 40کارگاه آموزشی روشهاي یاددهی  6  1375 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

7 
کارگاه آموزشی طرح کشوري پیشگیري از بروز موارد جدید و 

 شناسایی ناقلین تاالسمی
ساعت 36  1375 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

ساعت CDD 24 -کارگاه کنترل بیماریهاي اسهالی 8 وزارت بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی گیالنمعاونت بهداشتی    1375 

ساعت 24 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی 9  1375 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

ساعت 40 دوره مقدماتی –کارگاه آموزشی روش تحقیق  10  1376 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ساعت 50 کارگاه کشوري حل مسئله به روش مدیریت کیفیت فراگیر 11  
دفتر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران/ دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه
1376 

ساعت 30 کارگاه آموزشی احیاء نوزادان 12  1376 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ساعت 8 پیشگیري و کنترل بیماري دیابت در مناطق پایلوت 13 بهداشت اداره کل پیشگیري و مبارزه بابیماریهاي وزارت   1377 

ساعت 24 کنگره سل کشوري 14  1377 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ساعت 8 نقش جامعه سالم در پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر 15  1377 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 16 کارگاه نگارش و ارائه مقاالت پزشکی 16  1377 معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 

ساعت 6 دوره تکمیلی –کارگاه آموزشی روش تحقیق  17  1377 معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 

ساعت 24 پویاسازي شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور 18  1378 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 16 کارگاه آموزش سرپایی 19  
دانشگاه علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع پ تبریز / 

 پزشکی زنجان
1378 

ساعت 24 کارگاه پژوهشهاي کیفی به روش بحث گروهی متمرکز 20  1378 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

ساعت 20 )1کارگاه احتیاطات همه جانبه و مشاوره در ایدز ( 21  1378 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ساعت 16 )2کارگاه احتیاطات همه جانبه و مشاوره در ایدز( 22  1378 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ساعت 6 بیماریهاي روده اي (کلرا) 23  1378 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 کارگاه مدون آموزش پزشکان عمومی (مدرس) 24  1379 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 16 مدیریت پروژه هاي مراقبت اولیه بهداشت و تغذیه 25 علوم پزشکی تبریزبانک جهانی / دانشگاه    1380 

26 
پانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی و 

 پنجمین همایش کشوري آموزش پزشکی
ساعت 24  1381 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ساعت 8 کارگاه پیشرفته ارزشیابی دانشجو 27  1381 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ساعت 100 براي دانشگاهکارگاه آموزشی تدوین برنامه جامع راهبردي  28  1381 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 30 کارگاه روش تحقیق پیشرفته 29  1381 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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ساعت 4 کنفرانس شرایط اضطراري 30  1382 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 4 عفونت هاي حاد تنفسی 31  1382 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

32 
همایش کشوري آموزش پزشکی و اولین همایش ششمین 

 بین المللی اصالحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی
ساعت 24  1382 معاونت آموزشی وزارت بهداشت/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 

ساعت 24 پنجمین همایش بهداشت روانی کودکان و نوجوانان  33  1382 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

34 
روش تدریس پیشرفته با تأکید بر یادگیري از طریق کارگاه 

 همیاري
ساعت 16  1382 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 8 کارگاه مدیریت تغییر در آموزش پزشکی 35  
دانشگاه علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت/ 

 پزشکی شهید بهشتی
1382 

ساعت 15 طراحی سوالکارگاه ارزیابی دانشجو و شیوه  36  
دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع پ اصفهان/ 

 علوم پزشکی زنجان
1382 

ساعت 20 کارگاه آموزش بالینی 37  
دانشگاه علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ذانشگاه ع پ ایران/ 

 پزشکی زنجان
1382 

ساعت 25 2و  1کارگاههاي پژوهش در آموزش  38  
دانشگاه علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع پ تبریز / 

 پزشکی زنجان
1382 

ساعت 15 کارگاه ارزشیابی استاد 39  
دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع پ اصفهان/ 

 علوم پزشکی زنجان
1382 

ساعت OSCE( 10کارگاه ارزیابی فراگیري مهارتهاي عملی ( 40  1383 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت EBM( 45کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد ( 41  1383 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت PBL( 8کارگاه یادگیري مبتنی بر مشکل ( 42  1383 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 24 اولین کارگاه کشوري کوریکولوم نویسی 43  
بهداشت در تهران/مدیریت مرکز آموزش پزشکی دفتر سازمان جهانی 

دانشگاههاي آزاد در انگلستان/مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت 
 بهداشت

1383 

ساعت 20 آموزش تغذیه سالم به زنان (مدرس) 44  1383 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 ویژه پزشکان عمومی (مدرس) 3کودکان برنامه مدون 45  1383 علوم پزشکی زنجان دانشگاه 

ساعت 16 سمینار کشوري ایمونولوژي، آسم و آلرژي 46  1383 انجمن آسم و آلرژي ایران / دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 20 نگارش علمی و مقاله نویسی (سطوح مقدماتی و متوسط) 47  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 8 الکترونیکآشنایی با بانکهاي اطالعاتی  48  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 8 کارگاه پیشرفته ارزیابی دانشجو با تأکیدبر آزمونهاي کتبی 49  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 30/22 کارگاه کشوري تدوین برنامه آموزشی 50  1384 شوراي آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 

ساعت 8 عفونت (انفلوانزاي مرغی) دوره آموزشی کنترل 51  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 بیماریهاي اسهالی حاد (التور) 52  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 برنامه مدون فوریت ها ویژه پزشکان عمومی (مدرس) 53  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

54 
اطفال ویژه برنامه مدون اسهال و یبوست در 

 متخصصین کودکان
ساعت 6  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 برنامه مدون نوزادان ویژه متخصصین کودکان 55  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 6 برنامه مدون رشد و تکامل ویژه متخصصین کودکان 56  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 8 کنفرانس آسم و آلرژي 57  1384 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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ساعت 16 مدیریت پژوهش با تأکید بر تعیین اولویتهاي تحقیقاتی 58  1385 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) 

ساعت 10 نگارش علمی و مقاله نویسی (سطح پیشرفته) 59  1385 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

ساعت 16 سیماي سالمت در جهان اسالم 60  1385 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ساعت 4 مهارت هاي فرزند پروري 61  1385 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 30 پیشگیري و کنترل بیماري هاي قلب و عروق 62  1386 دانشگاه علوم پزشکی استان فارس (شیراز) 

ساعت HSE( 8مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( 63 قزویندانشگاه علوم پزشکی    1386 

ساعت 6 سوانح و حوادث غیرمترقبه 64  1386 مرکز مدیریت حوادث و فوریت هایپزشکی استان قزوین 

ساعت 16 سرطان، از پیشگیري تا نوتوانی 65  1386 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

66 
اولین نشست منطقه اي بیماریهاي مشترك انسان و دام 

 استانهاي غرب کشور
ساعت 6  1386 علوم پزشکی همداندانشگاه  

67 
اصول استفاده از راهبرد جلب حمایت همه جانبه در پیشبرد 

 برنامه هاي سالمت
ساعت 16  1387 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 فرهنگ سازي پدافند غیرعامل در نظام سالمت 68  1387 دانشگاه علوم پزشکی قزوین / بسیج جامعه پزشکی 

69 
راهبردي ملی براي مولفه هاي اجتماعی موثر بر برنامه ریزي 

 )SDHسالمت(
ساعت 16  1387 سازمان جهانی بهداشت / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ساعت 8 تازه هاي واکسیناسیون و ایمونوتراپی 70  1387 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 24 عدالت در سالمت و عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت 71  1387 مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت وزارت بهداشت 

ساعت 24 سل 72 زنجان دانشگاه ع پمرکز مدیریت بیماریهاي وزارت بهداشت /    1387 

ساعت 16 پدافند غیر عامل در نظام سالمت 73  1387 کمیته پدافند غیر عامل وزارت بهداشت 

ساعت 6 کنفرانس طب سنتی و طب مکمل 74  1387 علوم پزشکی قزویندانشگاه  

ساعت 30 بیستمین همایش بین المللی بیماریهاي کودکان 75  1387 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

76 
همایش سراسري سرطان،چالشها و راهکارهاي 

 اجتماعی
ساعت 16  1387 دانشگاه علوم پزشکی زنجان / دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان 

ساعت 30 عفونی و گرمسیريهجدهمین کنگره بیماریهاي  77  
 مرکز مدیریت بیماریهاي وزارت بهداشت 

 انجمن متخصصین بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران
1388 

78 
دومین نشست منطقه اي بیماریهاي مشترك انسان و 

 دام استانهاي غرب کشور 
ساعت 8  1388 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 30 بیماریهاي کودکانبیست و یکمین همایش بین المللی  79  1388 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ساعت 8 مروري بر گزارش هاي جهانی سالمت 80  1388 انجمن پزشکی اجتماعی ایران 

ساعت 6 کنترل عفونت هاي بیمارستانی 81  1388 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت A 25کنفرانس انفلوانزاي جدید  82 قزویندانشگاه علوم پزشکی    1388 

ساعت 6 تشخیص و ثبت علل مرگ و میر 83  1388 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 24 تغذیه در میانساالن سالم و بیمار 84  
دانشگاه علوم اداره کل سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت / 

 پزشکی گیالن
1388 

ساعت 9 تیم ارزیابی و واکنش سریع 85  
دانشگاه علوم پزشکی مرکز مدیریت بیماریهاي وزارت بهداشت / 

 قزوین
1388 

ساعت 8 مدیریت بیماریهاي روده اي، طغیانها و مراقبت آن 86  1388 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
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ساعت 4 آشنایی با مفاهیم و کاربرد حاکمیت بالینی 87  1389 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 کارگاه تدوین برنامه جامع بین بخشی سالمت عادالنه استانها 88  
وزارت بهداشت ، دبیرخانه هماهنگی شوراي عالی سالمت و امنیت 

 غذایی کشور
1389 

89 
دوره آموزشی مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعیت 

 در جمهوري اسالمی ایران
ساعت 30 مت کشوروزارت بهداشت و مؤسسه ملی تحقیقات سال   1389 

90 
کارگاه آموزشی مراقبت و تشخیص بیماریهاي سیاه سرفه و 

 دیفتري (بعنوان مدرس)
ساعت 6  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

91 
کارگاه روش هاي نوین ارزیابی دانشجو در حیطه مدیریت 

نظام سالمت دومین المپیاد دانشجویی درون دانشگاهی 
 (بعنوان مدرس) 

ساعت 10  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 مدیریت در نظام سالمت 92  1389 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ساعت 8 مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم (دبیر همایش) 93  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 16 مراقبت هاي ادغام یافته کودك بیمار (دبیر همایش) 94  1389 قزوین دانشگاه علوم پزشکی 

ساعت 16 (دبیر کارگاه) کارگاه کشوري مراقبت بیماري بوتولیسم 95  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 ماهه 1-59کارگاه آموزشی نظام مراقبت مرگ کودکان  96  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

97 
کارگاه بهبود شیوه زندگی سالم در راستاي تغذیه سالم 

 سالمندي ( دبیر کارگاه ، سه کارگاه یک روزه)در دوره 
ساعت 24  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 کارگاه  کودك مصدوم (دبیر کارگاه) 98  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

99 
 کارگاه توسعه نظام آمارو اطالعات مدیریت سالمت

 (دبیر برنامه)
ساعت 16  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 مراقبت پدیکولوزیس (دبیر کارگاه) 100  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 برنامه مراقبت مننژیت (دبیر کارگاه) 101  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 ایمن سازي و فعالیتهاي جانبی آن (دبیر کارگاه) 102  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 روده اي و مراقبت آنها (دبیر کارگاه)بیماریهاي  103  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 مراقبت بیماري انفلوانزا (دبیر کارگاه) 104  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 8 کارگاه آموزشی حوادث کودکان (دبیر کارگاه) 105  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

106 
روزه کودك سالم و مانا ( در کارگاههاي سه 

 شهرستان بویین زهرا ) (دبیر کارگاه)
ساعت 24  1389 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

107 
کارگاه تربیت مدرس در برنامه پیشگیري و کنترل بیماري 

 انفلوانزا (بعنوان مدرس)
ساعت 6  1390 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساعت 6 دانشجوییکارگاه نحوه برگزاري المپیادهاي  108  1390 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

109 
همایش کشوري بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و 

 حیوان (دبیر و سخنران همایش)
ساعت 30  1390 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 مالحظات :
 گواهی هاي همه دوره هاي ذکر شده در جدول موجود است. )  1 
ور طوالنی تر نشدن جدول به قبل که بعنوان مدرس و سخنران حضور داشته ام به منظ 1376سمینار و کارگاه آموزشی در سال هاي )   از درج تعداد زیادي 2

 د. یگرد خودداري 
 سوابق پژوهشی: -5
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 :)چاپ شده در مجالت علمیFull Text) مقاالت کامل (5-1

 سال عنوان پژوهش / مقاله ردیف
  چاپ

 مالحظات مجله (ژورنال)

1 
Seroprevalence of 
Helicobacter Pylori infection 
among 7-9 year-old children in 
Zanjan-2004      

2006 

Journal Of Research in Medical 
Sciences – Isfahan-11(5)-2006 

 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

2 
The effect of living in lead 
mining areas on growth and 
blood level of lead in children 

2007 
Indian Journal of Pediatrics – 
New Delhi – India – 74(6)-2007 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

3 
Seroprevalence of Hepatitis A 
in 7-10 year-old children -  2007 

Iranian Journal of Pediatrics – 
Tehran University of Medical 
Sciences – Iran- 17(1)-2007 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

4 
IQ (Intelligence Quotient) and 
growth indices in children with 
the history of LBW (Low 
Birth Weight) 

2009 

Iranian Journal of Pediatrics – 
Tehran University of Medical 
Sciences – Iran, Vol 19 (4),  
Dec 2009 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

5 

Congenital tick-borne 
relapsing fever: report of a 
case with transplacental 
transmission in the Islamic 
Republic of Iran 

2009 

 
Eastern Mediterranean Health 
Journal, Vol. 15, No. 3, 2009 

مجله دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی 
و  pubmed بهداشت (اندکس شده در 

medline  مقاله کامل  2و اندکسهاي درجه (
 (معرفی مورد نادر) به زبان انگلیسی

6 
The Serum level of anti 
hepatits B surface antigen after 
6-8 years of three doses 
hepatits B vaccination at birth  

2008 

 
Eastern Mediterranean Health 
Journal, Vol. 14(4), 2008 

مجله دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی 
و  pubmed بهداشت (اندکس شده در 

medline  مقاله کامل به  2و اندکسهاي درجه (
 زبان انگلیسی

7 
Treatment of Lymphedema 
Praecox through Low Level 
Laser Therapy (LLLT)  

2011 
Journal Of Research in Medical 
Sciences – Isfahan-16(6)-2011 

 

 ISIمجله 

 به زبان انگلیسی(معرفی مورد) مقاله کامل 

8 
Epidemiologic Evaluation of 
Child Abuse and Neglect in 
School-Aged Children of 
Qazvin Province, IRIran, 2011 

2013 
Iranian Journal of Pediatrics – 
Tehran University of Medical 
Sciences – Iran, Vol 23 (2),  
April 2013 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

9 

 The Frequency of Common 
Allergens in Allergic Rhinitis 
among the Patients Referred to 
the Allergy Clinic of Qods 
Hospital in Qazvin during 
2007-2010 

2013 Journal of Allergy and Therapy. 
Vol 4(1), 2013 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی
 

http://dx.doi.org/10.4172/2155-
6121.1000130 

10 
The Effect of Extremely Low 
Frequency Electromagnetic 
Fields on Pregnancy and Fetal 
Growth and Development 

2013 Archives of Iranian Medicine. 
2013;16(4):221-224 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

11 

Comparing Three Methods for 
Controlling Temperature In Order 
To Optimize Energy Performance 
And Consumption In A Novel 
Thermoelectric Vaccine Carrier   

2013 
Journal of Basic and Applied 
Scientific Research.2013; 
3(5) 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی

12 
Comparison of hypertension and 
diabetes mellitus prevalence in 
areas with and without water 
arsenic contamination 

2013 
Journal Of Research in Medical 
Sciences.2013; 18(5) 

 

 ISIمجله 

 مقاله کامل به زبان انگلیسی
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13 
رابطه هوشبهر کودکان باسکونت در مناطق 

 1382 معادن سربداراي 
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه  -بهبود

علوم پزشکی کرمانشاه،سال هفتم، شماره 
4 ،1382 

 مقاله کامل به زبان فارسی

 معرفی مورد نادر پان سیتوپنی متعاقب 14

 واکسیناسیون علیه سرخک و سرخجه  
1383 

مجله علمی پژوهشی فیض، دانشگاه ع پ 
 83تابستان 30،شماره 8کاشان، سال 

مقاله کامل (معرفی مورد نادر) به زبان 
 فارسی

15 
بررسی میزان افت شنوایی در کارگران 
واحدهاي صنعتی داراي آلودگی صوتی 

 شهرستان زنجان

1383 
مجله علمی پژوهشی دانشگاه ع پ زنجان 

 83زمستان  – 49شماره  -12، سال 
 مقاله کامل به زبان فارسی

16 
به شیوه بحث گروهی تأثیر تدریس  مقایسه

بر یادگیري  با شیوه سخنرانیمحور  دانشجو
 دانشجویان پزشکی

1387 
 پزشکی آموزش در توسعه هاي گام

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله
 1387.دوم شماره :پنجم پزشکی، دوره

 مقاله کامل به زبان فارسی

17 
 در تیروئید مادرزادي کاري کم غربالگري

 1387 )1385-86( قزوین استان
 قزوین، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
 ) ،49(پی در پی  4شماره  دوازدهم، سال

 1387 زمستان

 مقاله کامل به زبان فارسی

18 
هاي حرفه اي پزشکان عمومی  بررسی مهارت

 1389 مراکز بهداشتی درمانی استان قزوین
 ،قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
 ) ،55(پی در پی  2شماره  چهاردهم، سال

1389 
 مقاله کامل به زبان فارسی

19 

بررسی موارد سوانح و حوادث خانگی در 
مراجعه کنندگان  به   خانه هاي 

بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی و 
  1377-بیمارستانهاي استان زنجان

1379 

 8مجله علمی دانشگاه ع پ زنجان.  سال 
 79، زمستان 33،شماره 

 به زبان فارسی مقاله کامل

 تجویز مختلف روشهاي در بخشی اثر مقایسه 20
 هپاتیت ب واکسن

1391 
، 15سال  مجله علمی دانشگاه ع پ اراك.

 18-26)، ص 60(پی در پی 1شماره 
 مقاله کامل به زبان فارسی

21 
رابطه واژینوز باکتریال با زمان زایمان و وزن 

 1391 هنگام تولد نوزاد
 ،قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله

 ) ،63(پی در پی  2شماره  سال شانزدهم،
1391 

 مقاله کامل به زبان فارسی

22 
ارتباط دست غالب و جنسیت با نتایج آزمون 

هوش و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به 
 دبستان

1392 
،  اراك زشکیپ لوممجله علمی دانشگاه ع

 1392 ) ،76(پی در پی  7شماره  ، 16سال 
 76-82ص، 

 مقاله کامل به زبان فارسی
 

 1392 طراحی پرسشنامه کودك آزاري در ایران 23
شکده بهداشت و انستیتو تحقیقات مجله دان

، ص 92، پاییز 2، شماره 11بهداشتی، دوره 
38-29 

 مقاله کامل به زبان فارسی
 

24 

بر  بررسی تأثیر اجراي طرح پزشک خانواده
روند شاخصهاي سالمت زیج حیاتی جمعیت  

تا  1382روستایی استان قزوین طی سالهاي 
1387 

1393 

،  21مجله علوم پزشکی رازي ، دوره 
 مقاله کامل به زبان فارسی 27-32، ص 1393، آذر  126شماره 

 

25 Note from Iran: Self-Reported 
Elder Abuse in Qazvin, 2012 2014 

Journal of Elder Abuse and 
Neglect, 2014:26(3) 

 &  Pubmedمجله داراي ایندکس 
Medline- به زبان انگلیسی مقاله 

26 
Trans-Cutaneous 
Bilirubinometery versus 
Serum Bilirubin  in Neonatal 
Jaundice 

2015 

 
Acta Medica Iranica, Vol. 
53, No. 12 (2015) 

 &  Pubmedمجله داراي ایندکس 
Medline- مقاله کامل به زبان انگلیسی 

27 Socioeconomic inequality and 
child maltreatment in 2015 

Eastern Mediterranean 
Health Journal,2015:  21(11) 

 &  Pubmedمجله داراي ایندکس 
Medline- مقاله کامل به زبان انگلیسی 
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Iranian schoolchildren  

28 
Prevalence of Metabolic 
Syndrome and Insulin 
Resistance in Children and 
Adolescent of Qazvin, Iran 

2015 

The Malaysian  Journal of  
Medical Sciences. 2015; 

22(6): 32-39 
 

    Pubmedمجله داراي ایندکس 
 مقاله کامل به زبان انگلیسی 

29 

Sleep architecture and 
obstructive sleep apnea in 
obese children with and 
without metabolic syndrome: a 
case control study 

2015 Sleep and Breathing, 2015: 
DOI 10.1007/s11325-015-1291-y 

 &  Pubmedمجله داراي ایندکس 
Medline- مقاله کامل به زبان انگلیسی 

30 
Efficacy of traditional 
medicine product Henna and 
Hydrocortisone  
on diaper dermatitis in infants 

2016 

Iranian Red Crescent 
Medical Journal. 2016 May; 
18(5) 
doi:10.5812/ircmj.24809. 

 Pubmedو   ISI مجله
 مقاله کامل به زبان انگلیسی

31 
Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome in Children  
Referred to a Sleep Clinic 

2016 
Journal of Sleep Sciences, 
 مقاله کامل به زبان انگلیسی 59-66 :(2)1  ;2016

32 

The Effect of Ondansetron on 
decreasing the hospitalization 
rate in children with 
gastroenteritis and recurrent 
vomiting 

2016 

Iranian Red Crescent 
Medical Journal. 2016; 
18(11): e42907 

 Pubmedو   ISI مجله
 مقاله کامل به زبان انگلیسی

 مقاله انگلیسی در حال داوري در مجالت داراي ایندکس درجه یک می باشند. دو 

 سمینارهاي منطقه اي، کشوري و بین المللی:) مقاالت / خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره ها و 5-2
 مالحظات محل ارائه سال ارائه عنوان پژوهش / مقاله ردیف

1 
A survey on iodine deficiency in 8-10 
year-old children through biochemical 
index in Qazvin province-2007 

 2008بیستمین همایش بین المللی کودکان در  1387
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -)1387(

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

2 
The effect of breastfeeding duration on 
Intelligence Quotient(IQ) in children  

نوزدهمین همایش بین المللی کودکان در  1386
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -)1386( 2007

  کتاب خالصه مقاالت
)انگلیسی(به زبان   

3 
نقش مداخله در ارتقاء نتایج آزمون جامع علوم 

 پایه دانشجویان پزشکی  

 -هشتمین همایش کشوري آموزش پزشکی  1385
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  و 

 85اسفند  –دانشگاه ع پ کرمان 

(همایش کشوري) کتاب 
 خالصه مقاالت

4 
The role of foodstuffs and teaching on 
weight gain in under-six-year-old 
children with non-organic failure to 
thrive 

 2008بیستمین همایش بین المللی کودکان در  1387
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -)1387(

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

5 
 براي مدلی :سالمت در مردم مشارکت خانه

 سالمت ارتقاي در مردم میانجیان همکاري
 استان

 تهران، ،شهري سالمت همایش ملی اولین 1389
 (مرکز همایشهاي رازي) 1389اردیبهشت 

(همایش کشوري) کتاب 
 خالصه مقاالت

6 
 1386-اپیدمیولوژي سرطان ها در استان قزوین

 
سرطان،چالشها و راهکارهاي "همایش کشوري 1387

 1387-دانشگاه ع پ زنجان  - "اجتماعی
کشوري) کتاب (همایش 

 خالصه مقاالت

7 
بررسی منابع تشخیص بیماران سل ریوي اسمیر مثبت 

 در استان قزوین 
(همایش کشوري) کتاب  زنجان -نوزدهمین همایش کشوري سل  1386

 خالصه مقاالت

8 
بررسی آینده نگر اطرافیان بیماران مبتال به سل ریوي 

 اسمیر مثبت در استان قزوین
-کشوري سل در سنندجهجدهمین همایش  1386

1386 
(همایش کشوري) کتاب 

 خالصه مقاالت

9 
اپیدمیولوژي سرطانها در جهان ، ایران و استان قزوین 

- 1386 
همایش سراسري سرطان از پیشگیري تا  1387

 قزوین -نوتوانی 
(همایش کشوري) کتاب 

 خالصه مقاالت
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10 
) و 1387آخرین برنامه روتین واکسیناسـیون کشـوري(  

 پاسخ به سؤاالت و ابهامات شایع  
 -سمینار تازه هاي واکسیناسیون و ایمونوتراپی  1387

 قزوین
(همایش کشوري) کتاب 

 خالصه مقاالت

11 
در  HIV/AIDSسال مراقبت دیده ور  9بررسی نتایج 

پایگاه مربوط به گروه داراي رفتارهاي پرخطر در 
  1376-86استان قزوین، 

هفدهمین کنگره بیماریهاي عفونی و  1387
 1387گرمسیري ایران، دي ماه 

(همایش کشوري) کتاب 
 خالصه مقاالت

12 
بررسی وضعیت پوشش خدمات مراقبتی براي بیماران 

پس از تشخیص در استان  HIV/AIDSمبتال به 
 قزوین

هفدهمین کنگره بیماریهاي عفونی و  1387
 1387گرمسیري ایران، دي ماه 

(همایش کشوري) کتاب 
 خالصه مقاالت

13 
ارزیابی برنامه مراقبت فعال مننژیت در استان 

 1386قزوین،
هفدهمین کنگره بیماریهاي عفونی و  1387

 1387گرمسیري ایران، دي ماه 
کشوري) کتاب (همایش 

 خالصه مقاالت

14 
 10مقایسه الگوي سوانح و حوادث در کودکان زیر 

 . 86و  84سال استان قزوین بین سالهاي 
دومین همایش سراسري پیشگیري از آسیب ها  1387

 1387اسفند -و ارتقاء ایمنی در حوادث ، کرمان
(همایش کشوري) کتاب 

 خالصه مقاالت

15 
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماري تب مالت طی 

 در استان قزوین.  85-86سالهاي 
(همایش کشوري) کتاب  87همایش سراسري بروسلوز، زنجان، اسفند  1387

 خالصه مقاالت

16 
(سرخک،  MMRبررسی انواع عوارض واکسیناسیون 

 سرخجه، اوریون) در استان قزوین
عفونی و هجدهمین کنگره بیماریهاي  1388

 1388گرمسیري ایران،  
(همایش کشوري) کتاب 

 خالصه مقاالت

17 

Assessment of neonatal screening 
program for congenital 
hypothyroidism in Qazvin 
Province,2007-2008 

دومین کنگره کشوري تازه هاي غدد و  1388
 1388اردیبهشت  -متابولیسم ، اصفهان

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

18 
The Child Development Index in 
Qazvin Province and Iran 
 

بیست ویکمین همایش بین المللی کودکان در  1388
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -)1388( 2010

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

19 
Undescended testis among six-year-
old boys in I.R.Iran - 2009 

بیست ودومین همایش بین المللی کودکان در  1389
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -)1389( 2010

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

20 
Mothers' Literacy and Children’s 
Intelligence Quotient (I.Q.) 1390 

16TH International Conference of 
the A.P.P.A.C.,  May 17 – 20,2011   
the Athens Hilton Hotel, GREECE 

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

21 
Prevalence of Pediculosis capitis 
among primary school-aged 
children in Qazvin Township-2010 

بیست وسومین همایش بین المللی کودکان در  1390
تهراندانشگاه علوم پزشکی  -)1390( 2011  

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

22 
انتقال دانش و تجربه بین دستیاران سال هاي مختلف 

 از طریق بحث گروهی به شیوه طلبگی
1391 

 -سیزدهمین همایش کشوري آموزش پزشکی
91اردیبهشت  -ساري  

(همایش کشوري) کتاب 
 خالصه مقاالت

23 
Family interference on diagnostic or 
therapeutic process in hospitalized 
children 

1391 
بیست و چهارمین همایش بین المللی کودکان 

) دانشگاه علوم پزشکی تهران1391( 2012در   
  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی)

24 
بررسی اپیدمیولوژیک کودك آزاري و غفلت در 

 1392 کودکان سنین دبستانی استان قزوین 
 –یاسوج  –هفتمین کنگره اپیدمیولوژي ایران 

 1392اردیبهشت 
  کتاب خالصه مقاالت

 

25 

The Effects of Simulated Patient 
Methods of Teaching on Healing 
Rate of Diabetic Foot Ulcer and 
Patients' Compliance with Care 
Recommendations 

2014 

Simulation In Medical 
Education Conference.  
13-15 November 2014, 
Ankara-Turkey 

  کتاب خالصه مقاالت
)(به زبان انگلیسی  

26 
Hydatidiform mole metastasizing to 
the lung: a case report 2014 

16th Annual Congress of Pathology 
& Laboratory Medicine.10-12 
Dec. 2014.Tehran-Iran. 

  خالصه مقاالتکتاب 
 (به زبان انگلیسی

27 
Epithelioid melanoma of the rectum: 
Case report 2014 

16th Annual Congress of Pathology 
& Laboratory Medicine.10-12 
Dec. 2014.Tehran-Iran. 

  کتاب خالصه مقاالت
 (به زبان انگلیسی
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28 
Prevalence of Gestational Diabetes 
Mellitus in Kowsar Hospital, 
Qazvin-Iran 

2014 
16th Annual Congress of Pathology 
& Laboratory Medicine.10-12 
Dec. 2014.Tehran-Iran. 

  کتاب خالصه مقاالت
)(به زبان انگلیسی  

29 
Prevalence of impaired glucose 
intolerance test in pregnant women, 
Kowsar Hospital, Qazvin-Iran 

2014 
16th Annual Congress of Pathology 
& Laboratory Medicine.10-12 
Dec. 2014.Tehran-Iran. 

  کتاب خالصه مقاالت
)(به زبان انگلیسی  

30 
Association of sleep disordered 
breathing and metabolic syndrome 
in obese children: a case control 
study 

2015 

27th international congress of 
pediatrics.  Oct.2015 – Tehran-
Iran. 

)(به زبان انگلیسی  
Iranian J Ped. Vol 
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 ) کتاب منتشر شده:5-3
، » راهی به سوي توسعه سالم استان ، مروري بر برنامه جامع سالمت استان قزوین«یک مورد تألیف کتاب با عنوان
 ) .یکی از سه نفر مؤلف کتاب( صفحه 340،  1388 انتشارات طب و جامعه، تهران،

 
 ) سرپرستی پایان نامه هاي تحقیقاتی :5-4

ف
 مقطع تحصیلی نام نگارنده عنوان ردی

سال دفاع/ 
نام دانشگاه 
 علوم پزشکی

نقش (استادراهنما 
 / استادمشاور)

1 
بررسی وضعیت تغذیه اي دانش آموزان 

کرمانشاه بر اساس معیارهاي  دبستانهاي
 انتروپومتریک

محمد رضا 
 پزشکی عمومی رضایی

1377  /
 کرمانشاه

 استاد راهنما

 200بررسی اندکسهاي گلبول قرمزخون در  2
 کودك تاالسمی مینور

عبدالنور 
/  1378 تخصصی کودکان کردجمشیدي

 استاد راهنما کرمانشاه

 بررسی غربالگري آبشاري تاالسمی مینور در 3
 خانواده هاي بیماران تاالسمی ماژور استان زنجان

/ زنجان 1378 پزشکی عمومی داریوش ضرغام  استاد راهنما 

4 
مقایسه وزن،قد و ضریب هوشی کودکان اول 
ابتدایی ساکن در منطقه داراي معادن فلزات 
 -سنگین با منطقه مشابه ولی فاقد معادن مذکور

 استان زنجان

 حسن بختیاري

 هادي سپهري
/ زنجان 1378 پزشکی عمومی  استاد راهنما 

5 Prevalence of Helicobacter Pylori 
infection in 7-9 year-old children in 

Zanjan-2004   

/ زنجان 1383 تخصصی کودکان فرشید احمدي  استاد راهنما 

6 
بررسی شیوع تک یاخته هاي روده اي بیماریزا در 

بیمارستانهاي کودکان مبتال به اسهال بستري در 
1383-ولیعصر و امام حسین زنجان  

/ زنجان 1384 پزشکی عمومی علیرضا مطلمی  استاد مشاور 

7 
بررسی قد، وزن وسطح سرمی سرب در کودکان 

 ساکن در مناطق داراي معادن سرب استان زنجان
 فرناز سرخوش
 سارا سروش

/ زنجان 1385 پزشکی عمومی  استاد راهنما 

8 
اندکسهاي رشد فیزیکی در بررسی هوشبهر و 

ساله داراي سابقه تولد با وزن پایین و  6کودکان 
 مقایسه با گروه شاهد

امین گوران 
 اوریمی

/ زنجان 1385 پزشکی عمومی  استاد راهنما 

تأثیر آرسنیک آب شرب بر تعدادي از بیماریهاي  9
جنینیو تکامل شایع، سیرحاملگی و رشد   

داریوش 
 شهسواري

/ قزوین 1389 پزشکی عمومی  استاد راهنما 
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نقش نیمکره غالب مغز بر آزمونهاي هوش و  10
 امادگی ورود به دبستان در کودکان

/ قزوین 1390 پزشکی عمومی فرناز کریمی  استاد راهنما 

 )EMF( الکترومغناطیسبررسی اثرات میدان هاي  11
بر سیر حاملگی و رشد و  )ELF( با فرکانس پایین

 تکامل جنینی
قضاوي محمد / قزوین1391 تخصصی کودکان   استاد راهنما 

بررسی آلرژن هاي شایع در استان قزوین از  12
 طریق تست پوستی

/ قزوین1391 پزشکی عمومی نگین نجاتیان  استاد راهنما 

بر کاهش میزان  Ondansetronتأثیر استفاده از  13
بستري کودکان مبتال به گاستروانتریت با 

 استفراغهاي مکرر
/ قزوین1392 تخصصی کودکان مریم دارابی  استاد راهنما 

بررسی حساسیت بیلی روبین نوزادان ایکتریک  14
اندازه گیري شده به روش ترانس کوتانئوس 

 نسبت به روش آزمایشگاهی 
/ قزوین1391 پزشکی عمومی نجمه جابري  استاد راهنما 

بررسی اثربخشی فراورده سنتی حنا و پماد  15
% بر بهبود درماتیت ناشی از 1هیدروکورتیزون 

 پوشک در شیرخواران
/تهران1393 طب سنتی PhD عبدا... کشاورز  

 استاد راهنما 
 (مشترکاً با دکتر زینالو)

بررسی اثر فنوباربیتال در دوزهاي مختلف بر  16
 کاهش ایکتر نوزادي و مقایسه با گروه شاهد

/قزوین1394 تخصصی کودکان نفیسه عطایی  ااستاد راهنم 

17 

بررسی عالئم بالینی،نتایج آزمایشگاهی و یافته 
هاي تصویربرداري بیماران مبتال به بیماریهاي 

التهابی روده،مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان 
 88-92بین سالهاي 

/قزوین1395 پزشکی عمومی آرش فالحی  
 استاد راهنما 

(مشترکاً با دکتر 
 )غالمحسین فالحی

18 
بررسی سطح سرمی کلسیم و فسفر و ارتباط آن 

با میزان اضافه بار آهن در بیماران مبتال به بتا 
 تاالسمی ماژور در بیمارستان قدس قروین

/قزوین1395 پزشکی عمومی ندا جعفري  استاد مشاور 

/قزوین1395 پزشکی عمومی فرهاد عبدي تأثیر ماساژدرمانی برپایش رشدنوزادان کم وزن 19  استاد مشاور 

 
 مصوب:و اجرایی ) اجراي پروژه هاي تحقیقاتی 5-5
بانک جهانی، )، UNFPAمصوب در وزارت بهداشت، صندوق جمعیت ملل متحد( /اجراییپروژه تحقیقاتیدهها مجري -

 .مؤسسه ملی تحقیقات سالمت کشور، استانداري قزوین و دانشگاههاي علوم پزشکی کرمانشاه، زنجان و قزوین 
 

 سوابق خدمت ، اجرایی و مدیریتی (بعد از عضویت هیئت علمی): -6

 

 سمت عنوان دستگاه ردیف
سال شروع 

 تصدي
 توضیحات مدت تصدي

  ماه 5و  سال 2 1374 عضو هیئت علمی دانشگاه ع پ کرمانشاه 1

مدتی تصدي دو مسئولیت   سال 2 1376 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ع پ زنجان 2
هم زمان  اشاره شده بصورت

 3 بوده است
دانشگاه و  معاون بهداشتی دانشگاه ع پ زنجان

 رئیس مرکز بهداشت استان
 سال 5/2 1376

  ماه 3و  سال  2 1379مدیرکل و مجري پروژه هاي وزارت بهداشت،درمان و آموزش  4
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بانک بهداشت و درمان  ستاد مرکزي – پزشکی
 کشورسطح در  جهانی

  سال 2 1381 دانشگاه معاون آموزشی دانشگاه ع پ زنجان 5

  سال 2 1383 عضو هیئت علمی دانشگاه ع پ زنجان 6

7 
دانشگاه و  معاون بهداشتی دانشگاه ع پ قزوین

 ماه 7و  سال 4 1385 رئیس مرکز بهداشت استان
) مدیر اجرایی 1386(از  همزمان

طرح جامع سالمت استان قزوین با 
 با ابالغ استاندار SDHرویکرد 

8 
عضو هیئت علمی و مدیر  قزویندانشگاه ع پ 

 گروه کودکان 
 ماه 2سال و  3 1390

 

9 
 دانشگاهرئیس  دانشگاه ع پ قزوین

 ادامه دارد 1393مرداد 
  SDH (رئیس مرکز تحقیقات

 دانشگاه)  

 
 :و تقدیر ها فعالیت ها سایر سوابق ،  -7
 ماهسی و جهار سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس به مدت  -
و رئیس هیئت 1384و 1383عضو هیئت ممتحنه کشوري آزمون ارتقاء دستیاري و گواهینامه تخصصی رشته کودکان در سالهاي  -

 1385ممتحنه آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاري دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 
 1392 سالنامه تخصصی رشته کودکان در گواهی منطقه اي کشور در آزمونعضو هیئت ممتحنه  -
نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در وزارت اقتصاد و دارایی براي هماهنگی ها و تصمیم گیري هاي مربوط به پروژه هاي وزارت  -

 1379-81در سال هاي تسهیالت بانک جهانی  ومتبوع 
 1382مأمور به مجلس شوراي اسالمی به عنوان مشاور و همکاري با کمیسیون بهداشت و درمان در سال  -
 1386تخصصی بیماریهاي کودکان از سال   عضو کمیته کشوري برنامه ریزي راهبردي رشته -
 1386ژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال  پانتخاب به عنوان  -
 1387ارتقاء مرتبه به دانشیاري از دي ماه سال  -
 1386مدیر استانی طرح از ابتداي سال و  "طرح جامع سالمت استان قزوین"عضو تیم پروژه طراحی و استقرار  -
 لوح تقدیر با امضاي معاون اول رئیس جمهور تندیس و ) و دریافت1386عنوان حامی سالمت در سطح کشوري(ه انتخاب ب -
 لوح تقدیر با امضاي وزیر بهداشت تندیس و ) و دریافت1390عنوان دوستدار سالمت در سطح کشوري(ه انتخاب ب -
 و دریافت تقدیرنامه از وزیر بهداشت 1390نقشه جامع سالمت کشور در سال  عضو کمیته کشوري تدوین -
 1392استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال انتخاب به عنوان  -
 1393ارتقاء به مرتبه استادي از بهمن  -
 1394دبیرکل ستاد هفته پژوهش استان قزوین در سال  -
 دریافت تقدیرنامه ازو  1395یستی (پدافند غیرعامل) در سال برنامه هاي سالمت و پدافند زي در انتخاب به عنوان مدیر نمونه کشور -

 رئیس سازمان پدافند غیر عامل و قرارگاه پدافند زیستی کشور 
رئیس دانشگاه نمونه در ایجاد دانشگاه سبز و دریافت لوح تقدیر از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور  -

  1395سال  در
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