
 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

Curriculum vitae 

******************************************************************************** 

  فردیمشخصات -1

 ایران/فیروزآباد(:کشور/شهر)محل تولد     1/3/1331:تاریخ تولدسید محسن هاشمی           : نام ونام خانوادگی

 05173711333تلفن همراه            3330133محل کار                          3331553منزل      :تلفن

 بهداشت عمومی/بهداشت  (:گروه/بخش/دانشکده:)محل کار

  elmoh_hashemi@yahoo.com:پست الکترونیکی

 

  (:محل کار)آدرس پستی

 گروه بهداشت عمومی-دانشکده ی بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی-بوشهر بلوار سبز آباد

 تحصیالت-1

 
 (درجه)انعنو

 
 رشته

 
 موسسه

 تاریخ اخذ
 مدرک

 1313 دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرستاری کاردانی

 1317 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری کارشناشی

 1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران اموزش بهداشت کارشناسی ارشد            

 

 

 سوابق استخدامی-3

 تاریخ تا ازتاریخ نام موسسه     عنوان

 ادامه دارد 10/1/1371 علوم پزشکی بوشهر هدانشگا  عضو هیئت علمی

 

 سوابق فعالیتهای اجرائی-3

 
 سمت ونوع فعالیت

 
 محل

 مدت
 از                 تا     

 
 با ابالغ از طرف

 
 مدیر گروه بهداشت خانواده

 ریاست دانشگاه ادامه دارد 3/11/71 دانشکده بهداشت

 ریاست دانشگاه  ادامه دارد 77 دانشکده بهداشت اشت عمومیمدیر گرو ه بهد

 



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 سوابق خدمات آموزشی-3

 دروس تدریس شده(الف

 

 

 برنامه ریزی وتدریس درکارگاه های اموزشی(ب

  نوع مشارکت عنوان کار گاه
 محل برگزاری

 تاریخ    
 

 اجرا/ برنامه ریزی  (موضوع آن)ستدری تا                   از   

      

      

      

      

      
 

 

   

 

 
 عنوان دروس تدریس شده

 
 نوع درس

 
 رشته

 
 مقطع تحصیلی

 
 موسسه محل تدریس

 مدت
 تا               از   

 1377 73 دانشکده بهداشت کارشناسی بهداشت محیط تئوری اپیدمیولوژی

 ادامه 77 دانشکده بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی عملی.تئوری ش تحقیق در علوم بهداشتیرو

 ادامه 77 دانشکده بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی تئوری اپید میولوژی بیماری های غیر واگیر

مبارزه -بهداشت محیط-بهداشت خانواده تئوری عملی آموزش بهداشت وارتباطات
 با بیماری ها

 1377 73 دانشکده بهداشت یکاردان

مبارزه -بهداشت محیط-بهداشت خانواده تئوری عملی کمکهای اولیه
 با بیماری ها

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی بهداشت خانواده تئوری عملی بهداشت سالمندان

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی ها مبارزه با بیماری–بهداشت خانواده  عملی تکنولوژی آموزشی

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی مبارزه با بیماری ها–بهداشت خانواده  عملی.تئوری بهداشت مدارس و دانش آموزان

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی مبارزه با بیماری ها–بهداشت خانواده  تئوری کلیات پزشکی

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی مبارزه با بیماری ها–اده بهداشت خانو تئوری واکسناسیون

 1377 73 دانشکده بهداشت کاردانی بهداشت خانواده کارآموزی کارآموزی در عرصه



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 سوابق فعالیتهای آموزشی-1

 طرحهای پژوهشی مصوب پایان یافت(الف

 

 
 عنوان طرح

 
 سازمان مطبوع

    نوع مشارکت          
 اسامی افراد

 
شماره  

 طرح

 
تاریخ        

 اتمام
 مشاور همکا ر مجری

رسی میزان شیوع اختالالت شنوائی وعوامل بر
کالس اول ابتدایی  مرتبط با آن در دانش آموزان

 بوشهر

دانشگاه علوم 
 پزشکی بوشهر

 1377   دی پوردکتر احم   *****
1371 

بررسی برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مو ثربر 
 وزن هنگام تولد نوزادان شهر بوشهر

دانشگاه علوم 

 شکی بوشهرپز

مسعود محمدی    *****
محمد مهدی -باغمالیی
 محمدی

 1376 

بررسی تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانهای 
 استان بوشهراز دید گاه کارکنان

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

مسعود محمدی    *****
 -باغمالیی

 1377 

بررسی سطح رضامندی بیماران بستری از 
 خدمات ارائه شده در بیمارستانهای استان بوشهر

انشگاه علوم د

 پزشکی بوشهر

 1377  مسعود محمدی باغمالیی   *****

یررسی مقایسه ای دیدگاه اساتید ودانشجویان در 
 رابطه با سواالت ارزشیابی اساتید

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

مسعود محمدی    *****
 دکتر فوالدوند-باغمالیی

 1377 

بررسی زضعیت تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی 
 عوامل موثر برآنشهرو

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

مسعود محمدی    *****
محمد مهدی -باغمالیی
 محمدی

در حال  
 اجرا

بررسی رابطه بین برخی عواملءچند قلوزایی در 
 زنان استان بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

 -ایی.دکتر کامران میر   *****
 مریم حجی

درحال  
 اجرا

واطهار عملکرد بررسی سطح آگاهیءنگرش 
ومعاینات   BSEسالدر خصوص  10زنان باالی 

کلینیکی سینه و ماموگرافی در زنان مراجعه کننده 
 به مراکزبهداشتی درمانی استان بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

-دکترکامران میرزایی   *****
 فاطمه نجفی 

 1377 

لوم دانشگاه ع بررسی فاصله ی موالید در متولدین شهر بوشهر
 پزشکی بوشهر

مسعود محمدی باغمالیی    *****
 شریف شریفی

 1373 

شناسایی عوامل موثر بر طول مدت اسهال در 
 سال جنوب شهر تهران  3کودکان زیر

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

دکتر افتخار -الهه سخایی   *****
 اردبیلی

 1375 

 غیر مصوب  یافته پایان طرحهای پژوهشی (ب

 
 عنوان طرح

 
 سازمان مطبوع

    نوع مشارکت          
 اسامی افراد

 
 تاریخ اتمام

 مشاور همکا ر مجری

        

       

 
 

      



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  انتشارات( ج

  اسامی نویسنده یا     نویسندگان
 سال

 
 عنوان مقاله            

 
 عنوان مجله

  
VOL.NO       Page 

سید محسن -دکتر احمدی پور
 حمید رضا غفاریان-هاشمی

  
1371 

بررسی میزان شیوع اختالالت شنوائی وعوامل 
مرتبط با آن در دانش آموزانکالس اول ابتدایی 

 بوشهر

  طب جنوب

سید  -مسعود محمدی باغمالیی
محمد مهدی  -محسن هاشمی

 محمدی

بررسی برخی عوامل اقتصادی اجتماعی مو  1373
 ثربر وزن هنگام تولد نوزادان شهر بوشهر

  طب جنوب

مسعود -سید محسن هاشمی 
 -محمدی باغمالیی

بررسی تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانهای  1377
 استان بوشهراز دید گاه کارکنان

  طب جنوب

مسعود -سید محسن هاشمی 
 محمدی باغمالیی

بررسی سطح رضامندی بیماران بستری از  1377
خدمات ارائه شده در بیمارستانهای استان 

 بوشهر

  ب جنوبط

سید  -مسعود محمدی باغمالیی
 دکتر فوالدوند-محسن هاشمی 

یررسی مقایسه ای دیدگاه اساتید ودانشجویان  1377
 در رابطه با سواالت ارزشیابی اساتید

مجله دانشگاه علوم 
 پزشکی یزد

 

سید  -مسعود محمدی باغمالیی
 شریف شریفی-محسن هاشمی

شهر  بررسی فاصله ی موالید در متولدین 1373
 بوشهر

  دنا

-سید محسن هاشمی-الهه سخائی
 دکتر افتخار اردبیلی

شناسایی عوامل موثر بر طول مدت اسهال در  1375
 سال جنوب شهر تهران 3کودکان زیر

  طب جنوب

     

     

 

 

 

 

 

 

 تالیف کتاب(2

اسامی نویسنده یا  
 نویسندگان

   
 تایف     

     
 سال   

       
 عنوان کتاب

 
 ناشر

 
 نفر چندم

فصل یا فصول ارائه شده 
 توسط فرد

       

       

       

 



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 ترجمه کتاب(3

اسامی نویسنده یا  
 نویسندگان

     
 سال   

       
 عنوان کتاب

 
 نفر چندم

فصل یا فصول ارائه 
 شده توسط فرد

     

     

     

 

 

 هدایت پایان نامه های تحصیلی( د

 استاد راهنما

 تاریخ دفاع دانشکده مقطع رشته نام دانشجو پایان نامهعنوان       

      

      

 

 استاد مشاور

 تاریخ دفاع دانشکده مقطع رشته نام دانشجو عنوان       

      

      

      

 

 

 

 وخارجی داخلی.ائه مقاله در کنفرانس هاوسمینارهاار(ه

 
 عنوان مقاله

 محل برگزاری عنوان کنفرانس یا همایش
 کشور/ام شهرن

 
 ارائه تاریخ

 1377 ایران/بوشهر آموزش مددجو آموزش مددجو

 1377 بوشهر ارزشیابی سواالت امتحانی ارزشیابی سواالت امتحانی

 1373 بوشهر اصالحات در مدیریت بهداشت شهرستان اصالحات در مدیریت بهداشت شهرستان

    

 



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 اختراع.اکتشاف.نوآوری(و

محل ارائه یا  نوع کار عنوان       
 اجرا

 تاریخ ارائه اسامی همکاران مرجع تایید کننده

      

      

      

 

 بین المللی/کشوری /مقام های کسب شده استانی(7

 
 رتبه یا مقام کسب شده

   سطح                 
 زمینه کار 

 نام        
 جشنواره    

 
 محل اعطا 

 
تاریخ کسب          

 مقام
 بین المللی کشور استان

        

        

        

        

 

 توسعه فردی(7

 (فلوشیپ)شرکت دردوره های کوتاه مدت آموزشی داخلی وخارجی(الف

 شرکت در کارگاه های آموزشی(ب

 ازتاریخ           تا تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه                  ردیف

 شکینهمین همایش کشوری آموزش پز 1
 

 11/11/71 13/11/71 یزد

 اولین کنگرهی سراسری آموزش بهداشت 1
 

 10/5/75 17/5/71 یزد

 مقدماتی مدیریت جامع کیفیت 3
 

 10/3/75 15/3/75 بوشهر

 کاربرد کامپیوتر در تحقیقات پزشکی 3
 

 5/3/71 1/3/71 بوشهر

سمینار آموزشی سر فصل ومحتوی دروس واحد  3
 جمعیت وتنطیم خانواده

 

 7/11/77 77/ 3/11 بوشهر

 شکی  زکاربرد کامپیوتر در تحقیقات پ 1
 

 5/3/71 1/3/71 بوشهر

 مقدماتی مدریت جامع کیفیت 7
 

 10/3/75 15/3/75 بوشهر

 اولین کنگره ی سراسری آموزش بهداشت 7
 

 10/5/71 17/5/71 یزد

 کارگاه دانش پژوهی  5
 

 5/3/77 7/3/77 بوشهر

 شت در تغییر رفتارالگوهای آموزش بهدا 10
 

 13/3/71 11/3/71 تهران



 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 عضویت در کمیته ها وانجمن هاومجامع علمی(5

 ازتاریخ            تاتاریخ کشور/شهر بوعسازمان مت نام انجمن یا کمیته

 ادامه دارد 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی  کمیته طرح درس 

 دامه داردا 77 بوشهر دانشگاه علو م پزشکی  ارزشیابی اساتید 

 ادامه دارد 77 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی  ارزشیابی سواالت 

 ادامه دارد 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی  ارزشیابی درونی

 ادامه دارد 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی انتظامات اعضاهیئت علمی 

ارزشیابی تألیفات و آثار علمی 
 مشاغل مدیران

 ادامه دارد 77 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

یئت منصفه رسیدگی به عضو ه
 تخلفات تشکل های دانشجویی

 ادامه دارد 73 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 پژوهش در آموزش پزشکی
 

 ادامه دارد 77 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 H.S.Rاریشورای سیاست گز
 

 مهادا 85 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

کمیته راهبردی توسعه ی آموزش 
 ژوهشوپ
 

 73 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

کمیته ی سیاستگزاری اصالحات 
 بخش سالمت

 

 73 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی

 ادامه دارد 71 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی شورای آموزشی دانشکده

 

 (ه

 :کارگاه ها

 در کارگاه اجرا یا تدریس(الف 

کمیته       عضویت در  موضوع تدریس شده عنوان کارگاه ردیف
 برنامه ریزی

 تاریخ    تاتاریخاز محل برگزاری  

  77 بوشهر **************** (ارتباط با بیمار)آموزش مددجو آموزش مددجو 1

  77 بوشهر **************** (سواالت چهار جوابی)ارزشیابی سواالت امتحانی ارزشیابی سواالت امتحانی 1

راهنمای اپیدمیولوژی  3
 المت شهرستانمدیریت س

راهنمای اپیدمیولوژی مدیریت سالمت 
 ( کاربرد اپیدمیولوژی در مدیریت)شهرستان

  1371 بوشهر ****************

3  
 

     

3  
 

     

 


