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 : سوابق تحصيلي 
 1931سال  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس تهران -

 1931سال  -کرمانکارشناسی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی  -

 1931سال  -کرماناز دانشگاه علوم پزشکی  هامبارزه با بیماریکاردانی -
 

 ان نامه دفاع شده:يعنوان پا 
 مصرف پان پراگ( در نوجوانان منطقه چابهار    ) اثر بخشي باورهای عاطفي در پيشگيری از رفتارهای پرخطر

 

 ها :ها و احراز مقامتشويق 
 1933کشوری در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1کسب رتبه 

 1931آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال دانش 1کسب رتبه 
آموزش علوم پزشکی و جشنواره حیطه سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی شانزدهمین همايش  1کسب رتبه 

 1931شهید مطهری
 

  های تأليفي كتاب: 
 (1931) ناشر علم و دانش چاپ اول  کنندگان در آزمون کارشناسی ارشدمخصوص شرکت كتاب طاليي روانشناسي -
 (1931) ناشر علم و دانش چاپ اول کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد مخصوص شرکت كتاب طاليي جامعه شناسي -

 (1931) ناشر علم و دانش چاپ اول کنندگان در آزمون کارشناسی ارشدمخصوص شرکت (1جلد(كتاب طاليي بهداشت -

 (1931ناشر علم و دانش چاپ اول ) کنندگان در آزمون کارشناسی ارشدمخصوص شرکت (2جلد(كتاب طاليي بهداشت -

) ناشر علم و دانش چاپ اول آزمون کارشناسی ارشدکنندگان در مخصوص شرکت (3جلد(كتاب طاليي بهداشت -
1931) 

   (1939چاپ اول  انتشارات تدبیر روشن)ويژه داوطلبان دكتری آموزش بهداشت سواالت كنكوركتاب مجموعه _

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار( ) اسماعیل فتاحینام و نام خانوادگی: 
 

 گروه بهداشت عمومی –دانشکده بهداشت  -آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
   esmaeil.fattahi@yahoo    E.fattahi@modares.ac.irآدرس الکترونيکی: 
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 ارائه سخنراني يا پوستردرهمايش ها شركت در كنگره :
عنوان مقاله ارايه شده  تاريخ برگزاری عنوان کنگره

 يا پوستر

 محل برگزاری

رفتارهای   كنگره پنجمين

  پرخطر

 آموزشي مداخالت اثربخشي 1331مهر  11

 اساس باورهای عاطفي در  بر

 در پان از مصرف پيشگيری

 چابهار نوجوانان

 زاهدان

رفتارهای   كنگره پنجمين

  پرخطر

 نگرشها و آگاهي پان، مصرف 1331مهر  11

 مورد در رايج و باورهای

 پان در چابهار مصرف

 زاهدان

رفتارهای   كنگره پنجمين

 پرخطر

 بر سالمت آموزش تاثير 1331مهر  11

 پرخطر رفتارهایكاهش 

كننده  ای مستعد تغذيه

دختران  پوكي استخوان در

 نوجوان شهر چابهار

 زاهدان

اولين كنگره بين المللي 

 و ارتقا آموزش بهداشت

 سالمت

 Education Effects on 1331ارديبهشت  23

Knowledge, Attitude 

and Practice of Femal 

student of Yazd City 

Regarding skin 

 تبريز

اولين كنگره بين المللي 

 و ارتقا آموزش بهداشت

 سالمت

 

 Education Effects on  1331ارديبهشت  23

Knowledge, Attitude 

and Practice of Femal 

student of Yazd City 

Regarding skin cancer 

 تبريز

دومين كنگره بين المللي 

آموزش بهداشت و ارتقای 

 سالمت

 كرمانشاه شركت در كنگره 1331ارديبهشت 23-31

سومين كنگره اپيدميولوژی 

 ايران

شركت در كنگره وهمكاری  1381ارديبهشت 21تا13

در فرايند اجرايي  برگزاری 

 كنگره

 کرمان

 

 

 : سوابق شغلي،آموزشي و اجرايي 
 عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  -

 آزمون های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در طرح تحول وزارت بهداشتيابی رزنماينده کارگروه ا-

 عضو کمیته ناظر بر نشريات معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)مسئول کمیته ارزيابی آزمون  -

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)عضو کمیته ارزشیابی اساتید  -

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)ريزی درسی عضو کمیته برنامه -



 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  (EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی) عضو کمیته تکنولوژی آموزشی -

 مربی دروس عملی کارآموزی در عرصه کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -

 مسوول آی تی دانشکده بهداشت-

 عضو انجمن علمی آموزش بهداشت ايران  -

 عضو پاره وقت گروه پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران  -

، تألیف و تدوين آزمون تحصیالت تکمیلی آمادگی   زمینهدر  (نخبگان)فرهنگ گستر شکیهمکاری آموزشی با مرکز تخصصی علوم پز -

 و طراحی سوال های آزمون و ارائه مشاوره درسی های آموزشیجزوات و کتاب

 عضو انجمن ادبی و کانون شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 1933و 1931سال -درمانی شهرستان شفت)گیالن(-ها( در مراکز بهداشتیکارشناس بهداشت عمومی)مبارزه با بیماری -
 

 های تحقيقاتي :طرح 
متون پژوهشی) پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران(  مندتعاريف و ابزار سنجش سواد سالمت: مرور نظام -

 .1931در سال 

 31-1939طراحی فرم ارزيابی کیفیت تدريس اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -

 31-1939بررسی وضعیت رفتار خودمراقبتی در افراد مبتال به ديابت مراجعه کننده به مرکز ديابت سبزوار-

 
 

 ها:و كارگاه هاشركت در همايش 
  (1931ارديبهشت -) تبريز اولین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سالمتشرکت در  -

  (1931ارديبهشت  -)کرمانشرکت در سومین کنگره اپیدمیولوژی ايران  -
 (1931ارديبهشت -) کرمانشاهشرکت در دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت -
 ( 1939آبان  -)حراست دانشگاه علوم پزشکی سبزوارشرکت در نمايشگاه بصیرت ويژه اعضای هیات علمی -

) دفتر نمايندگی نهاد رهبری در دانشگاه افزايی با موضوع حجاب و عفاف ويژه اعضای هیات علمیشرکت در کارگاه دانش -
 (13/3/1939 -علوم پزشکی سبزوار

  (11/1/31 -) دانشگاه تربیت مدرس تهران(H.S.Eايمنی، بهداشت و محیط زيست) شرکت در کارگاه آموزشی -

-ژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران) پدر تحقیقاتSPSS نرم افزار آماریکاربرد شرکت در کارگاه آموزشی  -
 (1931تیرماه

 ( 13/1/31 -) مرکز بهداشت گیالن ینرم افزار آمارآمار و استفاده از شرکت در کارگاه آموزشی  -

 (11/3/31 -) مرکز بهداشت گیالنیبلوغ و نوجواندروران شرکت در کارگاه آموزشی بهداشت  -



 (11/11/31 -) مرکز بهداشت گیالنبحران و باليامديريت شرکت در کارگاه آموزشی  -

  (13/9/31 -) مرکز بهداشت گیالنکارگاه آموزشی معاينات کودکان بدو ورود به دبستاندر  شرکت -

 (13/1/3  -) مرکز بهداشت گیالنشرکت در کارگاه آموزشی مبارزه با وبا  -

 (11/11/31 -مرکز بهداشت گیالن )شرکت در کارگاه آموزشی پديکلوزيس -

 

 :توانايي استفاده از منابع و بانک اطالعاتي 
- Oxford  
- Scopus  
- Proquest 
- Science magazine  
- Science direct 
-   google scholar 
- Wiley Interscience  
-  Nature 

 

   توانايي كار با رايانه و نرم افزارها: 
  word کار با و مهارت توانايی -

 power point کار با  و مهارت توانايی -

 SPSS کار با نرم افزار آماریو مهارت توانايی  -

   Endnote رفرنس گذاری کار با نرم افزارو مهارت توانايی  -

 Advance search با  و مهارت کار آشنايی -

 

 

 

 


