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 سوابق اجرایی:

نوع  نوع مسئوليت  واحد سازمان نام محل كار گذشته و فعلی

 استخدام

 تاريخ پايان تاريخ شروع شهرستان

 ادامه دارد 39 خوی رسمی تدريس  معاونت آموزشی یخو یدانشکده علوم پزشک

تعهد  شت عمومیگروه بهدا عضو هيئت علمیاستاديار و  معاونت آموزشی یخو یدانشکده علوم پزشک

 خدمت

 ادامه دارد 3/39 خوی

حق  مربی معاونت َآموزشی دانشکده بهداشت اروميه

 التدريس

 99 99 اروميه

 6931دی  6931 خوی رسمی دانشکده علوم پزشکی خوی EDCمسئوليت  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 6931دی  6931 خوی رسمی عات و توسعه آموزش پزشکیكارشناس مركز مطال معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 6931 6931 خوی رسمی دانشکده علوم پزشکی خوی  EDOمسئوليت  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 69/1/31 خوی رسمی مجمع سالمت شهرستان يیاجرا تهيعضوكم معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 6939 6993 اروميه رسمی مدرس استانی حيطه های آموزش و ارتقاء سالمت معاونت آموزشی استانمعاونت بهداشتی 

 6931 93/6/6931 خوی رسمی یموسسه ا یطرح اعتباربخش یكارشناس رابط آموزش معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

وی در كارگروه تخصصی نماينده دانشکده علوم پزشکی خ معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

ماموريت توسعه دانش مرتبط با آموزش وارتقاء سالمت 

 آمايشی 9منطقه 

 ادامه دارد 63/9/39 خوی رسمی

 ادامه دارد 1/9/31 خوی رسمی رئيس كارگروه بسته بين المللی آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 6931 خوی رسمی مسئول كميته استعداد درخشان زشیمعاونت آمو دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 6931 خوی رسمی مسئول المپياد علمی دانشجويان علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 6931 خوی رسمی مسئول بسته آموزش مجازی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 92/9/31 خوی رسمی عضو كارگروه بسته اعتباربخشی  معاونت آموزشی وم پزشکی خویدانشکده عل



عضو بسته اعتباربخشی موسسه ای در حوزه آموزش  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 دانشجو

 ادامه دارد 61/66/31 خوی رسمی

 ادامه دارد 6931 خوی رسمی مسئول ترفيع پايه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 ادامه دارد 61/3/39 خوی رسمی كارشناس كميته تخصصی دانش پژوهی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 32 39 تبريز رسمی عضويت كميته رسانه استان آذربايجان شرقی معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی تبريز

 6931 6939 خوی رسمی شناس پژوهشكار معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 6936 92 مياندواب رسمی مربی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی مياندواب

 6936 92 مياندواب رسمی مربی مبارزه با بيماری ها معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی مياندواب

 6936 31 مياندواب رسمی و ارتقاء سالمتمسئول واحد آموزش  معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی مياندواب

شبکه بهداشت و درمان 

 مياندواب

 6936 93 مياندواب رسمی مسئول بازآموزی كاركنان شبکه

مسئول كميته فرعی دبيرخانه و اطالع رسانی همايش ملی  معاونت آموزشی یخو یدانشکده علوم پزشک

 ارتقاءكيفيت خدمات پرستاری 

 6932 91/66/39 خوی رسمی

دبير كميته اجرايی بيستمين همايش كشوری آموزش علوم  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 پزشکی

 6939 99/9/31 خوی رسمی

نماينده دانشکده در بيستمين همايش كشوری آموزش  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 علوم پزشکی

 6939 99/9/31 خوی رسمی

در  9نماينده تام االختيار دانشکده در غرفه كالن  منطقه  اونت آموزشیمع دانشکده علوم پزشکی خوی

 نوزدهمين همايش كشوری آموزش علوم پزشکی

 6931 6931 خوی رسمی

در  9نماينده تام االختيار دانشکده در غرفه كالن  منطقه  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 بيستمين همايش كشوری آموزش علوم پزشکی

 6939 6931 خوی رسمی

نماينده دانشکده در بيست و يکمين همايش كشوری  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 آموزش علوم پزشکی

 ادامه دارد 6939 خوی رسمی

در  9نماينده تام االختيار دانشکده در غرفه كالن  منطقه  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

 آموزش علوم پزشکیبيست و يکمين همايش كشوری 

 ادامه دارد 6939 خوی رسمی

 ادامه دارد 6939 خوی رسمی برای  داوری پروپوزال نوآورانه EDCرابط  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی
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، فاطمه حسيني 3 حبيبه متين*، 2، مهناز صلحي 1محمد اسحاق افكاري  ايران( سالمندي سالمند )مجله 1389

 بر پرسيد مدل اساس بر آموزشي مداخله . تأثير 5، مرتضي منصوريان4

 پنجم، سال ايران(، سالمندي سالمند )مجله. سالمندان زندگي كيفيت ارتقاء

 .1331زمستان  هجدهم، شماره

امه علمی و پژوهشی آموزش و فصلن 1312

 ارتقاء سالمت

 بررسی،  3تقديسی ،محمدحسين *2افکاری اسحاق محمد ، 1متين حبيبه

 زندگی کيفيت ارتقاء در پرسيد الگوی بر مبتنی آموزشی مداخله تاثير

 . 1388 سال تهران، سالمندان فرهنگسرای پوشش تحت سالمندان
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19 KAP STUDY میاندواب سال 65 باالی افراد در خون راه از منتقله های بیماری بررسی برای 

  مالت تب از کننده پیشگیری سالم رفتارهای کسب در روستایی زنان خودکارآمدی بر آموزشی مداخله تاثیر بررسی 17

   کریپتورکیدیسم عبموق تشخیص در ها خانواده مشارکت افزایش بر آموزشی مداخله تاثیر بررسی 11

بررسی کارآیی نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیشگویی قصد پرستاران و داوطلب شدن آنها برای مراقبت از بیمارن  11

 مبتال به کووید

  1مرور سیستماتیک و متاآنالیز تاثیر مداخالت رفتاری و آموزشی بر کنترل بیماری دیابت نوع  6099

    
 انسنجی ابزار ارزیابی کمپین های بهداشتیطراحی و رو 6099

 سالمندان واجد شرایط در خانه سالمندان عوامل موثر بر سکونت  در تبیین کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بررسی  6099



 شركت در كنگره و همایشهای ملی:

محل  موضوع  تاريخ نام كنگره رديف

برگزاری 

 كشور

 نوع شركت

ارائه سخنرانی به 

ورت شفاهی يا ص

 پوستر

موضوع گزارش يا 

 سخنرانی

اسامی همکاران به 

ترتيب )شامل ناام  

 متقاضی(

 

 

 

 

6 

کنگررررره ارتقرررراء 

کیفیررت زنررد ی و 

ارتقررراء سرررالمت  

 چابهار

ارتقاء کیفیت  63/61/51

 زند ی 

بررسی تراثیر مداخلره    پوستر ایران

آموزشی بر اساس مدل 

پرسید بر ارتقاء کیفیت 

 زند ی سالمندان 

تر مهنراز لرل،ی    دک

دکتر م،مرد اسر،ا    

حبیبررره افکررراری و 

 متین*

هفتمررین کنگررره   1

ملرررری سررررالمت 

 خانواده

و  68

61/69/51 

ارتقاء کیفیت 

زنرررررررد ی 

 سالمندان

دکتر م،مرد اسر،ا     سالمت سالمندان پوستر ایران

افکاری  دکترر مهنراز   

حبیبرررره لررررل،ی  

خانم فاطمره  متین*  

 حسینی 

هفتمررین کنگررره   7

ملرررری سررررالمت 

 وادهخان

و  68

61/69/51 

 حبیبه متین سالمت سالمندان  حضورساعت  61 ایران 

 ارتقررراء مرررایشه 0

 خرردمات کیفیررت

 بهبررود" پرسررتاری

 و بیمررار بررا تعامررل

 "جامعه

رفتارهرررررای  60/61/17و61

سالم موثر بر 

پیشررگیری از 

 هپاتیت

رفتارهای سرالم مروثر    پوستر ایران

 بر پیشگیری از هپاتیت

حبیبه مترین  حمیرد   

جعفرعلیلررو  عبدالرره  

خرمی مارکانی و ژاله 

 باقری

 ارتقررراء مرررایشه 8

 خرردمات کیفیررت

 بهبررود" پرسررتاری

 و بیمررار بررا تعامررل

 "جامعه

ارتبرراف فرراز آموزشرری  پوستر ایران  60/61/17و61

مدل پرسید برا ارتقراء   

کیفیرررررت زنرررررد ی 

 سالمندان

حمیررد جعفرعلیلررو   

حبیبرره متررین  لرریال  

ن مختررراری  حسررری 

 متعارفی

 ارتقررراء مرررایشه 1

 خرردمات کیفیررت

 بهبررود" پرسررتاری

 و بیمررار بررا تعامررل

 "جامعه

 رررررررزارش  60/61/17و61

نویسررررررری 

 پرستاری 

بررسرررری و ررررعیت   پوستر ایران

 رررررزارش نویسررررری 

پرسرررررررررررتاری در 

 بیمارستانهای خوی

لیال مختاری  حبیبره  

 متین  ساجد غفوری

 ارتقررراء مرررایشه 3

 خرردمات کیفیررت

 بهبررود" پرسررتاری

 و بیمررار بررا مررلتعا

 "جامعه

تاثیر مداخله آموزشری   سخنرانی ایران  60/61/17و61

و رفتررار تعرراملی بررر   

تغییر رفتارهای پرخطر 

 در معتادان تزریقی

  6 جعفرعلیلرو  حمید
 مارکانی خرمی عبداله

  9 دیدارلو علیر ا  1

  2 *مترین  حبیبره 

  8 فروتنی م،مدر ا

 1حسین پور جهانگیر



همایش مدیران  5

مطالعات و  مراکز

دفاتر توسعه 

 آموزش دانشگاه

آبررران  10و  17

13 

ارتقاء خدمات 

 دفاتر توسعه

ارتقرراء خرردمات دفرراتر  ساعت حضور  5 ایران

 توسعه

 حبیبه متین

اولین کنگرره برین    1

المللی و چهارمین 

کنگره ملی آموزش 

 و ارتقاء سالمت

مررررری  61-61

1966 

آمررررروزش و 

 ارتقاء سالمت

و ارتقرررراء  آمرررروزش حضور فعال ایران

 سالمت

 حبیبه متین

اولین کنگرره برین    69

المللی و چهارمین 

کنگره ملی آموزش 

 و ارتقاء سالمت

مررررری  61-61

1966 

آمررررروزش و 

 ارتقاء سالمت

اثربخشی یرک برنامره    پوستر ایران

آموزشرری بررر کیفیررت  

زنرررد ی سرررالمندان  

 مبتنی بر مدل پرسید

دکتر م،مرد اسر،ا    

افکاری  دکترر مهنراز   

 حبیبررررهلررررل،ی  

خانم فاطمره  متین*  

 حسینی

بیستمین همرایش   66

کشرروری آمرروزش  

 علوم پزشکی

آمررررررروزش  67-66/1/13

 پزشکی

سرراعت حضررور  699 ایران

 فعال 

 حبیبه متین آموزش پزشکی

 

 آموزشی های دوره و كارگاهها و ها همایش در شركت

  ساعت 136شركت در كارگاههای تخصصی: 

 ساعت EDC: 621شركت در كارگاههای 

 

 

 61/1/15به تاریخ  8/د/81563حضور در همایش آموزش پزشکی بیستم به شماره ساعت  611 .6

(EDC) 

با سرفصل  6روش ها و فنون تدريس سطح دانش افزایی استادان با مو وع  ساعته 1کار اه  .1

به شماره  محتوای مفاهيم يادگيری، آموزش و تدريس، عوامل موثر بر تدريس و يادگيری

 (EDC) 6/8/15خ پ به تاری895/31/1

 (EDC) 10/7/17و به تاریخ  171/11/8با شماره  برنامه ريزی آموزشیساعته  69دوره آموزشی  .7

به شماره  درهمايش مديران مراكز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ساعته 5کار اه  .0

 (EDC) 10/5/13و  17/د در تاریخ 180/861

 (EDC) 1/8/13ب و تاریخ 166191/31/1با شماره  اخالق حرفه ای ساعته 69کار اه  .8

 10/1/13پ به تاریخ 166169/31/1به شماره  استانداردسازی سئواالتساعته  5دوره آموزشی  .1

(EDC) 

 

 



پ و تاریخ 166135/31/1به شماره  تحليل عاملی اكتشافی و تاييدی ساعته 7دوره آموزشی  .3

1/66/13 (EDC) 

 از طرف واحد علم سنجی دانشکده العاتیجستجو در پايگاههای اطساعته  61دوره آموزشی  .5

تا  11/1/19و به تاریخ  797/د/618به شماره  مهارتهای ارتباطیآموزشی ساعته  61دوره  .1

 )در سطح وزارت( 17/1/19

تا  7/5/19و به تاریخ  797/د/610به شماره  بسيج اطالع رسانی آموزشیطراحی  ساعته 61دوره  .69

 )در سطح وزارت( 0/5/19

)در سطح  11/66/19تا  18/66/19و به تاریخ  797/د/617به شماره  تدوين پيام هساعت 61دوره  .66

 وزارت(

به شماره  "اصول استفاده از جلب حمايت همه جانبه در برنامه های سالمت" ساعته 10دوره  .61

 )در سطح وزارت( 11/1/19تا  13/1/19و به تاریخ  797/د/661

به شماره  ايت همه جانبه برای سالمتارتباط برای سالمت و جلب حم ساعته 5کار اه  .67

 13مرداد  10به تاریخ  51171/8

  13/1/16و تاریخ  8089به شماره  روانشناسی يادگيری و آموزش ساعته 61دوره آموزشی  .60

تاریخ  به   65116/69/8با شماره  نظارت و ارزشيابی آموزشی  ساعته 21دوره آموزشی  .68

1/61/55 

 15/61/58به تاریخ   11191/69/8با شماره  و فنون آموزشیمهارتها   ساعته 91 دوره آموزشی .61

 8191/17با شماره  توانمندسازی كارشناسان و كاركنان نظام سالمت ساعته 12دوره آموزشی  .63

 68/66/53ب   به تاریخ 

به تاریخ    1151/69/8با شماره  اصول تدوين برنامه ريزی عملياتی ساعته  61دوره آموزشی  .65

10/8/19 

با شماره  آموزش برنامه عملياتی طرح سنجش سالمت نوآوران   ساعته 9شی دوره آموز .61

 19/61/50  به تاریخ 16110/1/8

  به تاریخ  16170/1/8با شماره  آموزش روشهای تنظيم خانواده ساعته   9دوره آموزشی  .19

19/61/50 

 11/3/19  به تاریخ 69838/69/8با شماره  سوختگيها و مسموميت ساعته 61دوره آموزشی  .16

  تغذيه دورانهای مختلف زندگی ساعته 61دوره آموزشی  .11

 65/69/51  به تاریخ  61956/69/8با شماره  تغذيه تکميلی كودكان ساعته 69دوره آموزشی  .17

 69/1/51  به تاریخ  67155/69/8با شماره  مانا ساعته 92دوره آموزشی   .10

  به تاریخ  11677/69/8شماره با  آخرين يافته های ايدز و هپاتيت   ساعته 1دوره آموزشی  .18

15/61/58 

با  نحوه شناسايی بارداريهای در معرض خطر و اقدامات ضروری ساعته 61دوره آموزشی   .11



 19/61/50  به تاریخ 16111/1/8شماره 

  به تاریخ  6135با شماره  مراقبتهای اضطراری در فوريتهای مامايی ساعته 61دوره آموزشی   .13

8/0/50 

  به  1757با شماره  (NSVوازكتومی ) –مشاوره تنظيم خانواده   ساعته 61دوره آموزشی   .15

 8/61/57تاریخ 

  به  7519با شماره  مانا ) مراقبتهای ادغام يافته ناخوشيهای اطفال( ساعته 91دوره آموزشی  .93

 15/3/57تاریخ 

 17/3/57  به تاریخ 7383با شماره  آموزش رابطين ساعته 16 دوره آموزشی .91

 

با  –برقراری ارتباط موثر با محيط و ديگران  -توانمنديهای عمومی ساعته 61 دوره آموزشی .96

 18/61/50  به تاریخ / و م  10/ 6118/868شماره 

 5/7/53به تاریخ  مقاله نويسی ساعته 1کار اه تخصصی  .71

 

 : ساعت( 621) دوره های آموزشی عمومی مرتبط با شغل

 

  68/66/57  به تاریخ 111با شماره  (MS Excelصفحات گسترده ) ساعته 91دوره آموزشی  -6

  به تاریخ 113با شماره  (MS Wordواژه پردازی به كمک كامپيوتر ) ساعته 91دوره آموزشی  -1

68/66/57  

  به تاریخ 115با شماره  ITمفاهيم پايه ای فناوری اطالعات و  ساعته 69 دوره آموزشی -7

68/66/57  

  به 111با شماره  (Windowsو مديريت فايلها )بکارگيری كامپيوتر  ساعته 9دوره آموزشی  -0

  68/66/57تاریخ 

 19/61/57/ ب   به تاریخ 1966به شماره  ش /  Access ساعته 69دوره آموزشی  -8

 19/61/57/ ب   به تاریخ 1668به شماره  ش / power point   ساعته 91دوره آموزشی   -1

 19/61/57  به تاریخ / ب 1663به شماره ش/  Internet ساعته 69دوره آموزشی  -3

  به  81/ 66906با شماره  مواد مخدر و پيامدهای ناشی از سوء مصرف ساعته 1دوره آموزشی  -5

  66/5/51تاریخ 

 17/61/58  به تاریخ  61111با شماره  احکام و مسائل فقهی مورد نياز ساعته 92دوره آموزشی  -1

 

 



 

 ترجمه و تالیف

 نام كتاب سال انتشار

  

 (مدرس)آموزشی ایكارگاهه

 مشخصات كارگاه سال
 )در سطح استان( (campaign) كارگاه بسيج اطالع رسانی 6993-6932

 )در سطح استان( (advocacyكارگاه جلب حمايت همه جانبه ) 6993-6939

 كارگاه شيوه های آموزش سالمت 6936

 از آن كارگاه آشنايی با فنيل كتونوری و دستورالعمل اجرايی پيشگيری 6936

 سری كارگاههای آموزشی پيشگيری از اعتياد و شيوه های مختلف آن 6993-6939

 سوابق آموزشی:

تعداد  تاریخ دروس نظری و عملی تدریس شده

 واحد کل

عمومی بهداشت  

ارتباطات و بهداشت آموزش  

سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش  

بهداشتی ریزی برنامه الول  

شناسی جامعه مبانی و الول  

الملل بین بهداشت و انسانی کولوژیا  

تا کنون 6753 واحد 799   

 



انفعالی و فعال سازی مصون   

بهداشتی خدمات کلیات و الول  

مدارس و آموزان دانش بهداشت  

جهان و ایران در سالمتی های نظام  

سالمندان بهداشت  

نظری آموزشی تکنولوژی  

عملی آموزشی تکنولوژی  

وا یر های بیماری با مبارزه ملی برنامه  

بهداشتی خدمات در مدیریت الول  

مدارس در آموزان دانش بهداشت  

عمل اتا  در بهداشت  

خانواده و فرد سالمت پرستاری  

جامعه سالمت پرستاری  

جامعه بهداشت پرستاری عرله در کارآموزی  

جامعه پرستاری کارآموزی  

اپیدمیولوژی الول   

بهداشتی خدمات مدیریت الول  

ها بیماری با مبارزه  

وادهخان تنظیم و جمعیت درس  

خانواده تنظیم و جمعیت درس  

  6 جامعه بهداشت



 بیماری های وا یر

 بیماری های غیروا یر

 مراقبت کودکان

 


