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سوابق تحصیلی
دیپلم

علوم تجربی

دکتری

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسئولیتها
 .5عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
 .0نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسالمی در دوره هشتم
 .4نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
 .3عضو فراکسیون دانشگاهیان و رئیس کمیته دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی مجلس شورای اسالمی
 .1رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات و مواد مخدر مجلس شورای اسالمی
 .6عضو فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسالمی
 .7دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
 .1عضو ناظر در ستاد کشوری مبارزه با دخانیات

مسئولیتها (ادامه)
 .9رئیس کمیته بیمه ها و رفاه و تأمین اجتماعی مجلس شورای اسالمی
 .50دبیر گروه دوستی ایران با کشورهای کرواسی ،عراق و عربستان
 .55رئیس شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
 .50معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
 .54عضو شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان
 .53عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه فرهنگیان
 .51عضو شورای فناوری دانشگاه فرهنگیان
 .56عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
 .57عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی در بخش بررسی صالحیتهای عمومی

فعالیتهای علمی
الف -مقاالت ISI
1. Role of Personality Dimensions in Predicting of General Health in Overseas
Students: Presenting of Regression Model. Journal of Science Line, ISSN 2251-9939.
2. Comparison of stress degree and methods of cope with stress in both athletes
and non athletes’ adults, Journal of Basic and Applied Sciences.

ب -مقاالت علمی-پژوهشی
 .5اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش ،نگرش ،خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو.
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،دوره  ،59شماره  ،3زمستان .5495
 .0ارتباط التزام به باورهای دینی با ابعاد سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان .مجله علمی-
پژوهشی دانشگاه فرهنگیان ،شماره ،5تابستان .5495
 .3مقایسه ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای نابهنجار و بهنجار راهنمایی (با تأکید بر
دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ) ،مجله علمی-پژوهشی دانشگاه فرهنگیان ،شماره ،5تابستان .5495

ج -طرح پژوهشی
 .5بررسی و تعیین عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب و میزان شیوع آن در بین دانش آموزان
دبیرستانهای شهر همدان در سال تحصیلی  .76-77پژوهشکده تعلیم و تربیت استان همدان.

فعالیتهای علمی (ادامه)
د -مقاالت ارائه شده در همایشها
 .5تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر افزایش خالقیت دانشآموزان ،ششمین همایش بینالمللی کودک
و نوجوان ،تبریز.5490 ،
 .0نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی ،ششمین همایش بین المللی کودک و نوجوان ،تبریز.5490 ،
 .4رابطه نگرش مذهبی با پنج عامل شخصیت در دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
چهارمحال و بختیاری ،دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیامنور ،مهاباد.5490 ،
 .3بررسی ارتباط بین روابط والدین ونوجوانان و ادراک از سبکهای فرزندپروری والدین با اختالالت
رفتاری عاطفی نوجوانان ،همایش ملی خانواده و امنیت ،یزد.5490 ،
 .1بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با کیفیت زندگی و رابطه ولی -فرزند در دانش آموزان دختر
خارج کشور ،همایش ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر ،تهران.5490 ،
 .6نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان ،همایش دانشگاه فرهنگیان و تحول
بنیادین در نظام آموزشی ،کرمانشاه.5495 ،
 .7اثربخشی مداخالت آموزشی بر تأثیر مداخالت درمانی-رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی
نوع  ،0چهارمین کنگره بین المللی روان تنی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان.5495 ،

کتابهای چاپ شده
 .5اصول تعلیم و تربیت کودک (از منظر اسالم و روانشناسی) ،انتشارات آوای نور.5490 ،
 .2زمینههای روانشناختی نماز ،انتشارات آوای نور.5495 ،
 .3روانشناسی انتظار ،انتشارات آوای نور.5490 ،

زمینههای پژوهش
 خانواده و فرزند پروری

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر

 پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 مهارتهای زندگی و توانمندسازی روانی -اجتماعی

افتخارات


دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی همدان؛



پزشک معتمد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛



معلم نمونه شاهد و ایثارگر استان همدان؛



دریافت نشانهای تقدیر از سوی رؤسای قوا و خبرگان رهبری و مقامات کشوری (بیش از 40مورد)



دریافت نشان «دوستدار سالمت» از سوی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛



راه اندازی و تأسیس دانشگاههای سید جمالالدین ،علوم پزشکی ،علمی-کاربردی و فنی و حرفهای اسدآباد؛



ناظر فعال مجلس شورای اسالمی و دریافت لوح سپاس از سوی رئیس قوه مقننه؛



رزمنده دفاع مقدس و شرکت در عملیات والفجر  1و نصر 9؛



برادر شهید

