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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

  لیسانس
 پرستاری

 ایران شهید بهشتی 1731 -

لیسانس فوق  آموزش بهداشت 
 

 ایران تربیت مدرس 1733 -

 آموزش بهداشت دکتری
 

 ایران تربیت مدرس 1731 -

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 علوم پزشکی همدان

*     *   

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 سالمت نام کمیته:

 عضو فعال  سمت در کمیته:

 سال 2 مدت زمان عضویت :

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

 کمیته که در آن عضو هستید: مشخصات 
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  و مقاالت چاپ شده   آموزشیسوابق پژوهشی، خالصه 

  آدرس:سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی http://isid.research.ac.ir/umshaاطالعات حوزه پژوهشی  

H Index in Scopus = 7, H Index in Google Scholar  = 81   

مدیران و کارکنان  ادارات و سازمانها ی آموزشی و اجرایی  در   دانشگاه های علوم پزشکی کشور از جمله  : علوم  ، دانشجویان ،مدرس کارگاه های متعدد جهت اساتید 

انشگاهی    ، بیمارستانها ی آموزشی دپیام نور همدان پزشکی تهران، کرمانشاه ایالم ، کردستان و ... )طرح هدا(، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه آزاد همدان  و دانشگاه 

 .شاد زیستنارتقا سالمت ،عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ، سالمت روان و استرس  ، سالمت معنویو ..... در زمینه های متعدد سالمت :  گانهای نظامی )نزاجا( و انتظامی)ناجا (،  شرکت نفتار

                                              :   جوایز

• 1931دانشكده بهداشت مدرس برتر   

1931پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكی همدان   

  1931پژوهشگر برتر استان همدان 

    1931پژوهشگر برتر دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكی همدان 

1939پژوهشگر برتر دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی همدان  
اصفهان 39کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  شهریور پوستر برتر در هشتمین کنگره ملی و سومین   

 

  MPHپایان نامه کارشناسی ارشد خاتمه یافته  رشته اموزش بهداشت و ارتقا سالمت ، پزشکی عمومی و  53استاد راهنمایی و مشاوره 

 رساله دکترای آموزش بهداشت  و ارتقا سالمت در حال انجام   3استاد راهنمایی 

 رساله دکترای آموزش بهداشت  و ارتقا سالمت خاتمه یافته  دواستاد راهنمای  

 مورد مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 16تعداد 

 مورد مقاالت ارائه شده در کنگره های  بین المللی مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  71تعداد  

 (37)اسفند و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان روابط عمومی مرکز مطالعات

http://isid.research.ac.ir/umsha
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJgeXw4_rYAhWDmLQKHfzzAKcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fcitations%3Fuser%3DO3cI1TEAAAAJ%26hl%3Den&usg=AOvVaw07bM_NWUVHIgFaHcNxYrJx

