
1

بسمه تعالی

سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی

مشخصات فردی: 

نام خانوادگی نام

شریفی نادر

Email

nadersharifi81@yahoo.com

 آدرس: جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت عمومی

تلفن تماس: ٠٩١٧١٠٤٠٧٩٥

سوابق تحصیلی: 

عنوان پایان کارشناسی ارشد: بررسی فراوانی کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و 
درمانی شهر شیراز درسال ١٣٨٧ و ارائه طرح آموزشی

عنوان پایان نامه دکتری: طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی به منظور توانمند سازی دختران دانشجو جهت خود مراقبتی 
پیشگیرانه از پوکی استخوان

سابقه تدریس:

عنوان دروس موردتدريس رديف عنوان دروس موردتدريس رديف
برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر ۱۳ آموزش بهداشت و ارتباطات ۱

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر ۱۴ تکنولوژی آموزشی ۲
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ۱۵ بهداشت حرفه ای ۳

اصول و مبانی جامعه شناسی ۱۶ جمعیت و تنظیم خانواده ۴
مصون سازی فعال و انفعالی ۱۷ اصول اپیدمیولوژی ۵

تاریخ اخذ 
مدرک

نام دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

تیر ١٣٩٦ دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دکتری تخصصی
بهمن ١٣٨٧ دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش بهداشت کارشناسی ارشد 
بهمن ١٣٨٣ دانشگاه علوم پزشکی یزد بهداشت عمومی کارشناسی
تیر ١٣٨١ دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهداشت عمومی کاردانی
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بیماری های شایع کودکان و نوزادان ۱۸ بهداشت عمومی ۶

بهداشت و تنظیم خانواده  ۱۹ بهداشت محیط زیست ۷

آمار حیاتی ۲۰ کلیات پزشکی ۸

بهداشت و محیط زیست ۲۱ اصول بهداشت محیط ۹

پاتولوژی جغرافیایی ۲۲ اصول وکلیات خدمات بهداشتی ۱۰

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران ۲۳ بهداشت دانش آموزان ومدارس ۱۱

روش تحقیق در علوم بهداشتی ۲۴ بهداشت سالمندان ۱۲

سوابق پژوهشی:

مقاالت

عنوان مجله عنوان مقاله
2016 Global Journal 

of Health 
Science

Self-Empowerment of Female Students in 
Prevention of Osteoporosis

۲۰١٨ Pars Journal of 
Jahrom 
University of 
Medical 
Sciences

Compare health promoting behaviors and 
health locus of control in medical and non-
medical students in 2017

۲۰١٨ Journal of 
Community 
Health 
Research

Design and Implementation of Educational 
Interventions to Empower Female Students to 
Prevent Osteoporosis

۲۰١٧ Electronic 
Physician 

Prevention of Osteoporosis in Female students 
based on Orem Self-Care Model

۲۰١٧ Electronic 
Physician 

Factors affecting the choice of type of delivery 
with breast feeding in Iranian mothers

۲۰١٨ مجله دانشگاه علوم 
پزشکی قم 

بررسی تاثیر آموزش در توانمندسازی دختران جهت پیشگیری از پوکی 
استخوان: یک کارآزمایی شاهددار

۲۰١٧ مجله زنان مامایی و 
نازایی ایران 

تاثیر مداخله آموزشی بر اصالح سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان 
دانشجویان دختر

۲۰١۲ مجله تحقیقات علوم 
پزشکی زاهدان

فراوانی کم خونی ناشی از فقر آهن و ارائه طرح آموزشی (نامه به 
سردبیر)

۲۰١١ مجله علمی ترویجی 
انوار امروز

اخالق پرستاری در فوریت ها و بالیا
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شرکت در کنگره ها و سمینارها

محل ارائه  عنوان مقاله

همایش ملی ارتقا سطح سالمت زنان و دختران، شهرکرد
بررسی فراوانی کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان مراجعه 
کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز درسال ١٣٨٧ 

و ارائه طرح آموزشی

The 15th world congress on Controversies in 
Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI), 
Hainan, China

SURVY ABOUT FERROUS 
ANEMIA IN PREGNANT WOMEN 
WHO HAD GONE TO SHIRAZ 
MEDICAL CENTERS FOR 
CHECKUP IN 2009

پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری در 
بهداشت باروری وسالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاثیر برنامه آموزش سالمت بر کیفیت زندگی زنان یائسه 

پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری در 
بهداشت باروری وسالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی تاثیر ویتاگنوس بر عوارض زودرس یائسگی

پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری در 
بهداشت باروری وسالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی وضعیت عملکرد جنسی در یائسگی

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

Knowledge, awareness, and practices 
concerning breast cancer among Iranian 
women

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

Knowledge, awareness and behavior of 
pregnant women about breast cancer

International Congress on HIV/AIDS Women and Breastfeeding in uninfected children 

2018 Ambient 
Science

Impact of Personal Training and Educational 
Booklet Distribution Strategies on the Anxiety 

and Regulating Sexual Function in Infertile 
Women: A Case Study of Iran

۲۰١٧ Ambient 
Science

Assessment of Self-report on Sexual Life of 
Married Reproductive-age Women in Iran

۲۰١۹ Journal of 
Clinical and 

Diagnostic 
Research

The Comparison of Violence and Sexual 
Function between Fertile and Infertile Women: 

A Study from Iran

۲۰١۹ MEDICAL 
SCIENCE

Association between the Quality of Life and 
Work Life Performance in the personnel of 

Jahrom University of Medical Sciences
۲۰١۹ Journal of 

Midwifery & 
Reproductive 

health

The impact of Education on Modification of 
Lifestyle Personality Dimensions Associated 

with Osteoporosis in Female Students
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Children, Shiraz/Iran born to HIV-infected mothers in poor 
communities

نوزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری 
ایران Impact of maternal body mass index 

(BMI) on pregnancy outcome
نوزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری 

ایران

Effectiveness of nutrition education 
program in preventing excessive weight 
gain during pregnancy

نوزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری 
ایران

Association of maternal body mass 
index (BMI) and adverse prenatal 
outcome

دومین سمینار بین المللی سالمت زنان ایران، مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Relation of maternal body mass index 
(BMI) and adverse maternal outcome

سومین سمینار بین المللی سالمت زنان ایران، مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Non-steroidal anti-inflammatory drug 
(NSAID) use and breast cancer risk

سومین سمینار بین المللی سالمت زنان ایران، مرکز تحقیقات سیاست گذاری 
سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Metformin and breast cancer risk

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن تبریز
Study of ways to cope with alcohol-
related injuries in driving

ششمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و 
شیوه های نوین درمان ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی جهرم

مروری بر جنبه های حقوقی، فقهی و اخالقی رحم 
جایگزین و اهدای گامت

طرح های پژوهشی

بررسی تاثیر آموزش بر اصالح سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان دانشجویان دختر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

بررسی رابطه سالمت معنوی ، خودکارآمدی و عزت نفس  در زنان سنین باروری شهر 
جهرم سال۱۳۹۷

اصالح رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان در دانش آموزان دختر بر اساس مدل فرانظریه 
ای (پایان نامه پزشکی)

کارگاه ها:

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاالت علمی در مجالت ISI، انگیزش و یاددهی اثربخش، آشنایی با اصول ترجمه، چگونه از  -

یک متن علمی اطالعات استخراج کنیم، روش تدریس پیشرفته، آشنایی با شیوه های مختلف نیازسنجی جهت انجام پژوهش 

ها، درآمدی برامر به معروف و نهی از منکر، توجیه امتیازات فرهنگی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، کارگاه مقاله نویسی، 

همایش سراسری دفاتر توسعه آموزش حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، کارگاه مجازی تدوین طرح درس، همایش 

اعتبار بخشی آموزشی، کارگاه استراتژی های آموزشی و روش های تدریس، آشنایی با ثبت نام در سامانه دانش پژوهی، دوره 

مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی، آشنایی با ابزار های پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران 
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تدریس در کارگاه دوره پزشکیاری عملیاتی، تدریس در کارگاه ضمن خدمت کارمندان دانشگاه آزاد سال ١٣٨٨، تدریس در  -

کارگاه ضمن خدمت کارمندان دانشگاه آزاد سال ١٣٩۲، تدریس در کارگاه دانشجویان نخبه رشته های علوم پزشکی، تدریس 

در کارگاه رسانه های نوین آموزشی، تدریس در کارگاه آشنایی با رشته های تحصیالت تکمیلی رشته بهداشت عمومی، تدریس 

در کارگاه های آغاز دوره کارآموزی رشته بهداشت عمومی، تدریس در کارگاه روش تحقیق در علوم بهداشتی

سوابق اجرایی:

مدير گروه آموزشي بهداشت ۱۳۹۶/۹/۷ تا كنون دانشگاه علوم پزشكي جهرم -

مسئول اساتيد مشاور دانشكده پزشكي ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا كنون دانشگاه علوم پزشكي جهرم  -

مسئول بسته ماموريت گرايي و ارتقاي توانمندي دانشگاه ها در بستر آمايش سرزميني  -

(طرح تحول در آموزش) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تا كنون دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

مدير گروه آموزشي بهداشت ۱۳۸۹/۴/۱۵ الي ۱۳۹۲/۴/۱۵ و ۱۳۹۴/۵/۵ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱  -

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد


