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  :سوابق تحصيلي ����
 

  : تحصيالت عاليه) الف

 

  سال خاتمه  سال شروع دانشگاه محل تحصيل درجه علمي رشته تحصيلي رديف

1 
 بهداشت عمومي

)مبارزه با بيماري ها(  
 1379ريور  شه 1377  مهر سبزواردانشگاه علوم پزشكي  كارداني

عموميبهداشت  2   1384تير   1381  بهمن مشهددانشگاه علوم پزشكي  كارشناسي 

 1387  تير  1384  مهر ايراندانشگاه علوم پزشكي  كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت 3

  در حال تحصيل  1390مهر  تهراندانشگاه علوم پزشكي   دكتري  اقتصاد سالمت  4

  

  سانسفوق لي  نامه پايانعنوان  ) ب

 د مشاوراستا نام استاد راهنما نامه عنوان پايان

 روح انگيز جمشيديدكتر  حسين قادريدكتر  1385برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشكي خانوار شهري سبزوار، 

  



 ٢

    سابقه ارائه خدمات آموزشي) ج

 سال ارائه خدمات نوع فعاليت نام مؤسسه 

  85- 86نيمسال دوم   واحد 2 -س عملي كارآموزيمربي درو دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  88- 89 دومنيمسال   واحد 5/1 -مربي دروس عملي كارآموزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار

  90-91 اول نيمسال   واحد 5 –مدرس دروس تئوري  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار

در   مدرس دوره هاي آموزشي

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 

  زشكي سبزوارپ

  )ساعت 10(سيستم هاي اطالعاتي مديريت 

  )ساعت 9(مدارك پزشكي و آمار حياتي 

اصول طراحي بسيج هاي اطالع رساني آموزشي و تدوين پيام براي ترويج 

  )ساعت 10(برنامه هاي سالمت 

  )ساعت 2(جلب حمايت همه جانبه در پيشبرد برنامه هاي سالمت

  )ساعت 4(امه هاي سالمت اصول چانه زني و مذاكره در برن

  )ساعت 4(برقراري ارتباط 

  )ساعت 6(برنامه ثبت مرگ و مير 

  )ساعت 5(آموزش و ارتقاي سالمت در برنامه ياران بسيجي سالمت 

  )ساعت 20(ارتقاء سالمت در مدارس ويژه مديران و معاونين 

  )ساعت 6) (پروپوزال نويسي(روش تحقيق مقدماتي 

  )ساعت A )4ا اولويت پيشگيري از آنفلوانزا بهداشت فردي و اجتماعي ب

89 -1388  

  : اي هاي شغلي و حرفه  موقعيت �
  

     يشغلسابقه خدمات ) الف
  

  زمان  نوع فعاليت  سمت  محل فعاليت

  90تا  79  رسمي  عموميكارشناس بهداشت   معاونت بهداشتي دانشگاه

  90تا  87  -  مسئول واحد آمار  معاونت بهداشتي دانشگاه

  90تا  87  بررسي طرح هاي تحقيقاتي  دبير و عضو كميته پژوهشي  بهداشتي دانشگاه معاونت

  1389  شناسايي و احصاء فرايند هاي حوزه معاونت   دبير كميته بهبود روش ها و سيستم ها  معاونت بهداشتي دانشگاه

  عضو تيم نياز سنجي سالمت  معاونت بهداشتي دانشگاه
نامه بررسي مشكالت سالمت شهرستان و بر

  ريزي در جهت رفع نقاط ضعف موجود
1389  

  دانشكده پزشكي
عضو كميته اجرايي پياده سازي استاندارد 

  هاي پايه آموزش پزشكي عمومي
  1387  يك كت در جلسات تدوين برنامه استراتژمشار

  1388- 89  برنامه ريزي و تدريس دوره هاي آموزشي   مدرس دوره هاي آموزشي  معاونت بهداشتي دانشگاه

  



 ٣

  اي سابقه ارائه خدمات حرفه) ب
 

 خ ارائه خدماتيتار مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اي نوع خدمت حرفه

واحد درس اقتصاد و مديريت  2تدوين طرح دوره 

  ويژه دانشجويان پزشكي
 1388 دانشكده پزشكي سبزوار

طراحي و پياده سازي فرم هاي ارزشيابي كاركنان در 

  هوشمندبصورت  Excelمحيط 
 1388 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

دبير كميته تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه و 

  معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري
  1390 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  1390 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  دبير كميته تدوين نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه

  1390 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  گاهعضو كميته تدوين نقشه فرهنگي دانش

  

     ها و مجامع علمي عضويت در انجمن )ج
  

 نام مجمع
نوع همكاري و 

 سمت
 محل فعاليت مجمع

 مدت عضويت

 لغايت از

 1384 1380 تهران عضو پيوسته ايران علمي بهداشت عموميعضو انجمن 

 تا كنون 1385 تهران عضو پيوسته ايران اقتصاد بهداشت يعضو انجمن علم

  

    :انتشارات ����
  

      منتشرشده و جزوات كتب ) الف

 محل نشر و ناشر تاليف/ترجه سال انتشار كتاب

  بيهق  -سبزوار تاليف 1389  برنامه استراتژيك دانشكده پزشكي سبزوار

 معاونت بهداشتي سبزوار گردآوري 1388  1387سيماي سالمت شهرستان سبزوار در سال 
 

   تشرشدهمقاالت من ) ب
 سال چاپ صفحه شماره نام نشريه عنوان مقاله

 1389 7 40 مديريت سالمت 1385برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشكي خانوار شهري سبزوار، ايران، 

هاي تحميل شده بر اثر مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي در  هزينه

  83- 87هاي  شهرستان سبزوار، سال

مطالعات مديريت 

  ترافيك
20  49  1390  

  



 ٤

  :ها  مقاالت ارائه شده در همايش) ج

 

 سال نحوه ارائه محل برگزاري عنوان همايش عنوان مقاله )گان(نويسنده

عليرضا قرباني، 

محمدرضا شگرف 

  ....نخعي و 

شاخص هاي  نقش زنان در ارتقاء

بهداشتي جمعيت تحت پوشش 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

نخستين همايش ملي 

نقش زنان . انسالمت زن

 در توسعه نظام سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشكي كرمانشاه
  1389  سخنراني

مهدي ايراهيم نژاد، 

  ...عليرضا قرباني و 

گزارشي از سير همه گيري آنفلوانزاي 

  در شهرستان سبزوار Aنوع 

هجدهمين كنگره بين 

المللي بيماري هاي 

  عفوني و گرمسيري ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

  1388  سخنراني

عليرضا قرباني، رضا 

  ...كوشكباغي و 

بررسي هزينه هاي تحميل شده ناشي از 

حوادث ترافيكي در شهرستان سبزوار، 

  86و  85سالهاي 

اولين همايش علمي 

كاربردي عوامل خطر 

موثر در بيماري هاي 

  غير واگير

دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد
  1388  خنرانيس

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

مقايسه ميزان ابتالي بيماران بستري 

شده در بيمارستان واسعي سبزوار به 

عفونت هاي بيمارستاني شاخص در 

 1387سال 

هجدهمين كنگره بين 

المللي بيماري هاي 

  عفوني و گرمسيري ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

 1388 پوستر

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

ميزان آگاهي و نگرش دانش بررسي 

آموزان دبيرستان هاي شهر سبزوار در 

 HIV/AIDSمورد 

دومين كنگره بين المللي 

ايدز و -حقوق پزشكي

 حقوق بشر

دانشگاه علوم 

 پزشكي شهركرد
 1387 پوستر

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

ال خوني بررسي همه گيري بيماري اسه

  1387در شهرستان سبزوار در سال 

هجدهمين كنگره بين 

المللي بيماري هاي 

  عفوني و گرمسيري ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

 1387 پوستر

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

مقايسه رفتارهاي پرخطر در مددجويان 

زندان سبزوار با توجه به سابقه تزريق 

  1387ر سال غيرايمن د

سومين سمينار ساليانه 

  ايدز ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

  1388  پوستر

رضا تسبندي، عليرضا 

 قرباني

Study of the Effect of 
Training on the Knowledge 
and attitude of high school 
Students on AIDS/HIV in 

Sabzevar,Iran  

دومين سمينار ساليانه 

  يدز ايرانا

بيمارستان  -تهران

  )ره(امام خميني
  1377  پوستر

 



 ٥

   

 سال نحوه ارائه محل برگزاري عنوان همايش عنوان مقاله )گان(نويسنده

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر و 

و هپاتيت  Bعفونت هاي ايدز، هپاتيت 

C  در مراجعين مركز مشاوره بيماري

  اي رفتاري سبزواره

هفدهمين كنگره بين 

المللي بيماري هاي 

  عفوني و گرمسيري ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

 1387 پوستر

رضا تسبندي، عليرضا 

 ...قرباني و 

بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر و 

در  HBV/HCVعفونت هاي  

زندانيان شهرستان سبزوار در سال 

1386  

كنگره بين هفدهمين 

المللي بيماري هاي 

  عفوني و گرمسيري ايران

مركز  -تهران

مطالعات وزارت 

  امور خارجه

 1387 پوستر

عليرضا قرباني و 

 همكاران

كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات، 

اصالح الگوي مصرف هزينه هاي تلف 

  YLLشده در اثر 

همايش بازبيني 

فرايندهاي عرصه 

سالمت با رويكرد 

  ي مصرفاصالح الگو

دانشگاه علوم 

 پزشكي گيالن
 1388 پوستر

عليرضا قرباني و 

 همكاران

پيشگيري از حيوان گزيدگي در 

، اصالح الگوي شهرستان سبزوار

  مصرف هزينه هاي بيماري هاري

همايش بازبيني 

فرايندهاي عرصه 

سالمت با رويكرد 

  اصالح الگوي مصرف

دانشگاه علوم 

 پزشكي گيالن
  1388  پوستر

ف زاده و حسن يوس

  عليرضا قرباني

خصوصي سازي در نظام بهداشت و 

  درمان ايران

پنجمين همايش ساالنه 

دانشجويان مديريت 

خدمات بهداشتي 

  درماني ايران

دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز
  1386  پوستر
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   :مصوبتحقيقاتي  هاي پروژه ����

 

 مسئوليت عنوان طرح رديف

1 
كي خانوار در شهر سبزوار؛ برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزش

1385 
  مسئول طرح

2  

برر سي ميزان آگاهي، نگرش و علل اجتناب مردان از وازكتومي در 

 1378شهرستان سبزوار؛ 
  مجري

3  

بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان 

  1385در سال  HIV/AIDSهاي سبزوار در زمينه 
  مجري

4  

ر بر ميزان رضايتمندي دارندگان دفترچه بيمه بررسي عوامل موث

روستايي از خدمات پزشك خانواده در جمعيت تحت پوشش دانشگاه 

 1389علوم پزشكي سبزوار؛ 

  مسئول طرح

5  

بررسي سطح و شدت فرسودگي شغلي و ارتباط آن با شرايط فيزيكي 

محيط كار در كاركنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 

  1389سبزوار؛ 

  مجري

  مجري 1389بررسي عوامل موثر بر تصادفات درون شهري سبزوار در سال   6

7  

بررسي اختالالت اسكلتي عضالني دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي 

  1389شهر سبزوار و ارتباط آن با برخي از عوامل دموگرافيك در سال 
  مجري

8  

 انيبه دانشجو ارائه شده يانتظارات و خدمات آموزش نيب فاصله يبررس

  SERVQUAL با استفاده از مدل ي سبزواردانشگاه علوم پزشك
  مسئول طرح

  



 ٧

  :  و كارگاه ها شركت در همايش ها ����
  
  

  : از جمله, ساعت 900شركت در كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي به مدت بيش از  

  

 تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان دوره

 IMQ 1386شركت  -تهران  9001مميزي داخلي ايزو 

  1386  دانشگاه علوم پزشكي ايران -تهران  نرم افزارهاي اقتصادي

  1386  تبريزدانشگاه علوم پزشكي   بررسي بهره وري در بخش بهداشت و درمان

  1386  تبريزدانشگاه علوم پزشكي   پنجمين كنگره دانشجويي مديريت بهداشت و درمان كشور

  1387  سبزوار دانشگاه علوم پزشكي  ده گام در پژوهش

  1388  سبزواردانشگاه علوم پزشكي   كارآفريني

  1388  سبزواردانشگاه علوم پزشكي   بازاريابي اجتماعي

  1389  سبزواردانشگاه علوم پزشكي   در علوم بهداشتي Arc View GISنرم افزار  برد كار

  1390  سبزواردانشگاه علوم پزشكي   هاي نوين تدريس در علوم پزشكيروش 

  

  


