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سوابق آموزشی -ب

:تدریس- 1

دروس مرتبط و 
غیر مرتبط

مقطع تدریس مقطع تدریس

تعداد 
ترم

دکتري کارشناسی 
ارشد

تعداد 
ترم

کارشناسی کاردانی  تدریس عملی
)  نام درس(

)نام درس( تدریس نظري  ردیف

9 * ---- کاربرد سموم و مبارزه با 
ناقلین

1

9 * کاربرد سموم و مبارزه 
با ناقلین

---- 2

5 * ----- بهداشت مسکن و اماکن 
عمومی

3

8 * ------ گندزداها 4

10 * ------ اقدامات بهداشتی در شرایط 
اضطراري 

5

5 * ------ گندزداها و پاك کننده ها 6

2 * ------- اقدامات بهداشتی در شرایط 
اضطراري

7

7 * ------ سم شناسی صنعتی 8

6 * ---- حشره شناسی پزشکی 9
8 * ---- روشهاي مهندسی کنترل 

ناقلین
10

1 * ---- مدیریت بهداشت محیط در 
شرایط اضطراري

11

1 * ---- 3پرستاري بهداشت جامعه  12
8 * کارآموزي در عرصه ------- 13
3 * کارآموزي در عرصه ------- 14
3 * پروژه  ------- 15
3 * کارگاه حشره شناسی ------ 16

---- شناسی درس انگل حشره 
شناسی

17

---- کارآموزي فیلد بهداشت 18
10 * * کارگاه  کارآفرینی 19

* 2 * مدیرت بحران 20
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سابقه فعالیتهاي پژوهشی–ج

طرح تحقیقاتی-1

توضیحاتطرحهاي تحقیقاتیردیف
مجري یا عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

همکار طرح
سال اجرا

بررسی سرواپیدمیولوژیک مخازن و ناقلین لیشمانیوز احشایی در 1
دهستان قاهان استان قم

81-80مجري

بررسی میزان شیوع و عوامل موثر برآلودگی به شپش سر در دانش 2
آموزان دبستانهاي دخترانه شهر قم

82-81مجري

دهستان بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان مدارس راهنمایی 3
1383قمرود نسبت به بیماري سالک در سال 

84-83مجري

بررسی شاخصهاي بهداشتی در مراکز خدمات رسانی به زائرین شهر 4
1385مقدس قم در سال 

87-85مجري

بررسی عفونت انسانی ناقل، مخزن لیشمانیوز احشایی در جنوب شرقی 5
شهر قم 

87-84مجري

اپیدمیولوژي توکسوپالسموز در زنان باردار شهر قم در سال بررسی سرو 6
1388

90-89همکار

85همکاربررسی روشهاي بهینه مبارزه با سوسري ها در شبکه فاضالب قم7

در هواي ایستگاه مستقر در مرکز PM1.PM2.PM10بررسی غلظت 8
شهر قم و ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسی در فصول تابستان و پاییز 

86سال 

87-86همکار

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشکده بهداشت قم از بدو 9
تا سال ) 1387(تاسیس
1382

88-87همکار
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مقاالت چاپ شده-2

مقاالت چاپ شده ردیف
نام مجله نویس

نده 
چندم

سایر 
مجالت

ایندکس فارسی انگلیسی سال چاپ عنوان مقاله

IRANIAN J.
OF PUBLIC
HEALTH

چهار
م

ISI
PubMed

DOAJ
SCOPUS

 ---- √ 2003 Epidemic Outbreak of Cutaneus Leishmaniasis due to
Leishmania  major in  Ghanavat Rural District , Qom
Province , Central  Iran, Iranian J Pub Health ,Vol.32,No.4
,pp.35-41,

1

مجله پزشکی 
هرمزگان

اول √  ----
-

1383 اپیمیولوژي آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر 
1381قم،

2

مجموعه مقاالت 
تحقیقاتی استان 
قم 

اول J √  ----
-

1384 شماره ،ناقل ومخزن بیماري لیشمانیوز پوستی در دهستان قمرودبررسی عفونت انسانی ،
چهارم

3

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

اول Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√  ----
-

1387 مهمانسراهاي شهر مقدس قم در بررسی شاخصهاي بهداشت محیطی هتلها و 
1385سال 

4

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

هف
تم

Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√  ---- 1386 گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر قم با استفاده از کمپلکس پراکسید هیدروژن 
. یون نقره _

5

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

پنج
م

Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√  ---- 1387 ارزشیابی اثرات بهداشتی ذرات معلق در هوا بر روي کارگران در یک کارخانه کاشی سازي 6

مجله تحقیقات 
نظام سالمت

دوم √ ---- 1389 تاثیر وضعیت تحصیلی مدیران بر شاخص هاي بهداشتی مراکز خدمت رسان به زائران 7Iranian JArthropda– Borne Dis اول  ---- √ 2007 The  Sand  Flies  Fauna  of  An  Endemic  Focus
of Visceral Leishmaniasis

8

Iranian JArthropda– Borne Dis اول  ---- √ 2010 Malaria Situation And Anopheline Mosquitoes  in Qom
Province, Centeral iran

9

مجله دانشگاه 
پزشکی قمعلوم

هف
تم

Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√  ----
-

1390 مطالعه فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون لیشمانیوز جلدي دهستان 
1388قمرود استان قم، سال 

10

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

هف
تم

Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√  ----
-

1391 پدیکلوزیس و عوامل همراه آن در دانش آموزان مدارس اپیدمیولوژي بیماري 
1389ابتدایی دخترانه  استان قم، سال 

11

Iranian JArthropda– Borne Dis سوم ---- √ 2012 Mosquito (Diptera: Culicidae) Fauna of QomProvince, Iran 12

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی 
خراسان شمالی

اول √ مورد پذیرش و (90-89جغرافیایی کنه ها در شهرستان قم در سال پراکندگی
)در نوبت چاپ

13

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی قم

اول Index
Copernicus
cinhal
DOAJ

√ وضعیت اپیدمیولوژیک بیماري تب خونریزي دهنده کریمه کنگو در استان قم، 
)مورد پذیرش و در نوبت چاپ(1390سال

14



٥

اختراع–ترجمه یا تالیف کتاب، سخنرانی ها - 3

اختراعات سخنرانی در کنگره ردیف
بین المللی ملی دانشگاهی

* دومین ،78-1375بررسی وضعیت دموگرافیک بیماري ماالریا در استان قم ، سالهاي 

1379کنگره سراسري ماالریا در ایران 

1

* Pbo روي قدرت حشره کشی پرمترین و سایپرمترین روي مقایسه تاثیر سینرژیست

چهاردهمین کنگره ،دونژاد حساس ومقاوم سوسري آلمانی به روش تماس سطحی 

1379گیاهپزشکی ایران 

2

* پانزدهمین کنگره ،فون پشه خاکی هاي کانون جدید لیشمانیوز احشایی در استان قم 

.1381گیاهپزشکی ایران 

3

* بررسی وضعیت مقاومت سوسري آلمانی به حشره کش پرمترین در چند بیمارستان 

چهارمین –با روش تماس سطحی Knock downوخوابگاه شهر تهران بوسیله تست

.1380،همایش کشوري بهداشت محیط 

4

* دومین کنگره بین المللی بهداشت ، –کنترل ناقلین و آفات در بالیا و شرایط اضطراري 

.1383درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه 

5

* همایش علمی طبیعت -بستر مناسب اکوتوریسم روستایی و عشایري در استان اردبیل -

.1386- گردي منطقه غرب وشمالغرب کشور

6

* قمرود نسبت به بیماري بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان مدارس دهستان 

1386، همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستایی،1382سالک در سال

7

* باگاس منبع انرژي تجدید پذیر با کاربردهاي مختلف در راستاي حفظ محیط زیست، 

1386همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستایی،

8
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رشته مربوطهتجارب حرفه اي در -د

شرکت در همایشها و کنگره ها-1

سالموضوع و محلردیف

1377چهاردهمین کارگاه آموزش مراقبتهاي اولیه بهداشتی ،تهران1

1377، تهرانکنفرانس لیشمانیوزها در ایران2

1378اولین سمینار پشه بند بهداشتی ، تهران3

1378کارگاه کشوري کنترل ماالریا ، تهران4

1379چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران5

1379دومین کنگره سراسري ماالریا6

1380نخستین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران7

1380دهمین همایش کشوري بهداشت محیط8

1381، پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران9

1381، شیرازپزشکیکنگره پزشکی جغرافیایی آموزش 10

1382کرمان،اولین هم اندیشی روساي دانشکده هاي بهداشت سراسر کشور11

دومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه ، 12

تهران  

1383

1383یزد،دومین هم اندیشی روساي دانشکده هاي بهداشت سراسر کشور 13

1386قم،همایش مدیریت طب اسالمی 14

1388همایش کشوري آشنایی با جوندگان و روشهاي کنترل آنها، قم15
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کارگاههاي مهارتهاي پژوهشی_2

سالموضوع و محلردیف

1379،تهرانEPINUTوEP6آموزش پیشرفته نرم افزارهاي کارگاه برنامه ریزي تغذیه و1

1379، تهرانتوانمندسازي پژوهشگران2

1381پژوهش در آموزش ، شیراز3

1382قم،1پژوهش در آموزش 4

13821382قم ، ،3پژوهش در آموزش 5

6Scientific Writing1382،قم

1382روش تحقیق ، قم7

8SPSS1383مقدماتی  ،قم

9How to write C.V1383،قم

10Refrence Managing1384،قم

1384مقاله نویسی به زبان انگلیسی ،قم11

1385مقاله نویسی به زبان فارسی  ،قم12

1385شیوه تعیین اولویتهاي پژوهشی ، قم13

14SPSS1385تکمیلی ،قم

1385تحلیل داده هاي پوهشهاي کیفی به روش کمی ، قم15

1386،قم2و1مقاله نویسی 16

1386کنیم،قمچگونه مقاله را داوري 17

1386مطالعات مورد شاهد،قم18

1387دوره پژوهشگري تکمیلی  سطح یک، قم18

1387منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال،قم19

1387ارزیابی درونی،قم20



٨

سالموضوع و محلردیف

1387ده گام پژوهش،قم21

1387جستجوي منابع الکترونیک،قم22

1388، قمELSEVIERکارگاه23

کارگاهها و دوره هاي فنون ومهارتهاي تدریس_3

سالموضوع و محلردیف

1379روشهاي تدریس ،قم1

1379آشنایی با طرح درس ،قم2

1380ارزیابی دانشجو با شیوه هاي طراحی سوال ،قم3

1380ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو ،قم4

5Pre-TOFLE1381،قم

1381درسی در علوم پزشکی ،قمروشهاي آموزشی  و6

1380ارتقا کیفیت در آموزش ،قم7

1383فرایند تدریس یاددهی ویادگیري ،قم8

1383روش پرسش وپاسخ  ، قم9

1383روشهاي آموزشی و فنون تدریس ،قم10

1383ویژگیهاي یک سخنران خوب  ،قم11

1383کارآفرینی ، تهرانتربیت مقدماتی مربی 12

1385برنامه ریزي درسی ، قم13

1385روزه ،مشهد مقدس10طرح معرفت اساتید ، 14

1385دانشجویان شاهد وایثارگر ، مشهد مقدسه مشاور 15

1386نیازسنجی آموزشی ،قم16
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سالموضوع و محلردیف

1387طرح درس، قم17

1388خالقیت و نوآوري،قم18

1390، قمروش تحقیق و بهره برداري از آیات پزشکی، نخستین جشنواره قرآن پژوهی19

توانمندسازي اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، 20

اصفهان

1391

2014استکهلم، سوئدگروندد تئوري، دانشگاه کارولیسکا، - روش تحقیق کیفی21

آموزشی مدیریت وفناوري اطالعاتسوابق - د

سالموضوع و محلردیف

1382سمینار مدیریت مبانی تفکر سیستمی ، قم1

1382آشنایی و نحوه همکاري با مراکز اطالع رسانی ، قم2

1382آشنایی با نظام پیشنهادات ،مشارکت مهمترین اصل در مدیریت نوین3

1382،قمICDLگانه مهارتهاي 7دوره 4

1383تشریح نظام ارزشیابی کارشناسان5

1383آشنایی با مدیریت مشارکتی ،قم6

1383دوره آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداري ،قم7

1384پودمان حفاظت اطالعات ،قم8

1384پودمان فنون اداره جلسات ، قم9

1384هزینه یابی بر مبناي فعالیت، قم10

1384پودمان مبانی نظري اندیشه هاي امام خمینی ، قم11

1385پودمان وظایف و نقش هاي سرپرستی مدیران پایه ،قم12

1385تجارت الکترونیک ،قم13
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سالموضوع و محلردیف

1385برنامه ریزي و مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت ، قم14

1385مدیران مافوق ،قمپودمان آشنایی با روشها و فنون کار با 15

1386پودمان اندیشه هاي نو در مدیریت، قم16

1387پودمان فون اداره جلسات،قم17

1387پودمان برنامه ریزي در دستگاههاي دولتی،قم18

1388پودمان مدیریت موثر وقت،قم19

1388پودمان فرایند و فنون تصمیم گیري اجرایی،قم20

1388تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها،قمپودمان آموزش 21

1389پودمان آموزشی اصول و تکنیکهاي مشاوره در مدیریت،قم22

1389پودمان آموزشی انگیزش در کار، قم23

1389پودمان آموزشی مدیریت منابع انسانی،قم24

1390نظارت مالی، قم25

1390قم،آموزش با سامانه اطالعات نظام اداري، 26

1390مدیریت توسعه و تحول سازمانی، قم27

1390مدیریت اسالمی، هم اندیشی اساتید28
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ومدیرتیسوابق اجرایی_و 

ي اجراییمسوولیت ها-1

)1391تا آذر1388از آبان ( معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه -1

)آبان ماه(1388تا 1381سرپرست و رییس دانشکده بهداشت از سال -2

1379مسوول آموزش دانشکده بهداشت قم،-3

راه اندازي  وتجهیز دوره کاردانی بهداشت حرفه اي-4

1386دبیر اجرایی بزرگداشت هفته پژوهش سال -5

تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههاي دانشکده بهداشت براي رشته هاي بهداشت محیط وحرفه اي - 6

وتجهیز دوره کارشناسی بهداشت محیط راه اندازي -7

راه اندازي وتجهیز دوره کاردانی وکارشناسی بهداشت عمومی-8

عضویت در شوراها ي دانشگاه علوم پزشکی قم- 2

1391تا 1381از سال شوراي آموزشی -1

11/7/1388تا سال 1379از سال شوراي پژوهشی  - 2

1380شوراي پژوهش در آموزش -3

1380کمیته علمی آموزش مداوم جامعه پزشکی ،عضو -4

1382شوراي اشتغال دانشگاه ،-5

1391تا1383کمیته ارتقا اعضا هیات علمی ، –7

1391تا تا1384کمیته گزینش استاد ، - 8
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1385کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ، -9

1385کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات وتوسعه دانشگاه -10

1385دانشگاه ،فرهنگ نمازستاد توسعه وترویج -11

تاکنون1385دانشجویان شاهد وایثارگر ،استاد مشاور–12

1386کمیته تدوین برنامه راهبردي دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی ،پژوهشی ،–13

1386کمیته آموزش اساتید ،–14

1386کمیته علمی همایش  ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدار روستایی ، 15

1393تا 1387هیات علمی دانشگاه عضو هیات عالی جذب - 16

1388دانشگاه، HSRشوراي -17

1389شوراي بورس دانشگاه از سال -18

1391تا 1389شوراي تحصیال تکمیلی دانشگاه از سال -19

1389عروف و نهی از منکر دانشگاه، از سال شوراي امر به م-20

1391تا 1389کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه از سال -21

1391تا 1389ستاد ارتقا اورژانس هاي بیمارستانی دانشگاه از سال -22

1391تا 1389کمسیون تحول اداري دانشگاه از سال -23

کمیته اخالق پزشکی دانشگاه-24

1391تا 1389شجویی دانشگاه از سال شوراي دان-25

1391تا 1390ستاد توسعه و ترویج فرهنگ نماز در دانشگاه از سال - 26
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و جوایزتقدیرنامه ها_ي 

تقدیرنامه ها-1

نامه عنوان تشویقردیف
مسئول

اهدا کننده
زمان

معاون دانشجویی،فرهنگی فعال1

در عرصه هاي قرآنی

خانم دکتر وحید دستجردي

مقام عالی وزارت بهداشت 

1390

معاونین تحقیقات و فناوريبرگزاري نخستین کنگره قرآن پژوهی و طب2

معاون دانشجویی و فرهنگی 

وزارت بهداشت

1390

1390معاون سیاسی امنیتی استانداري قمفعال برگزیده قرآنی3

برگزاري مطلوب پانزدهمین  جشنواره قرآنی 4
دانشجویان

دکتر ترکستانیخانم 

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت

1389

مقام محترم وزارت وزارت بهداشت و درمان و حامی سالمت5
آموزش پزشکی ، سرکار خانم دکتر دستجردي

1389

تقدیر از همکاري طرح ایجاد بسترارزیابی کیفی 6
خدمات رفاهی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت و معاون دانشجویی و فرهنگی 
درمان و آموزش پزشکی ، سرکار خانم دکتر 

ترکستانی

1388

1388ریاست دانشگاهفرایند برتر جشنواره شهید مطهري7

1388معاون آموزشی دانشگاههمکاري در برگزاري جشنواره شهید مطهري8

، معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان واجرایی_تقدیر از خدمات آموزشی9
آموزش پزشکی ، آقاي دکتر عین اللهی آقاي 

دکتر عین اللهی

1387

1388ریاست دانشگاه، دکتر براتی1388پیشکسوت حامی سالمت 10

1385ریاست دانشگاهاستاد نمونه11

عضویت پیوسته وفعال در شوراي پژوهشی 12
دانشگاه 

1385معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
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جوایز-2

سالاهدا کنندهعنوان فرایندردیف

فرایند برتر اولین جشنواره آموزشی ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی1
دانشگاهشهید مطهري

1387

تدریس درس کارآفرینی در دوره کارآموزي در  1
عرصه دانشکده بهداشت

فرایند برتر دومین جشنواره آموزشی 
دانشگاهشهید مطهري

1388

فرایند برتر چهارمین جشنواره راه اندازي سایت شفانیوز3
دانشگاهآموزشی شهید مطهري

1390


