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بسمه تعالی

  

  

  دکتر سهیال رشادت

  )متخصص کودکان و نوزادان(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  ریاست مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت

  ریاست قطب علمی کشوري پزشکی جامعه نگر

  

  سوابق اجرایی و تحصیلی: الف

1393نگر از سال ریاست قطب علمی آموزش پزشکی جامعه.1

 1392نگر از بدو تاسیس قطب از سوي وزارت متبوع در سال نماینده علمی قطب علمی آموزش پزشکی جامعه.2

  تا کنون 1389مسئول مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال .3

  1381ه علوم پزشکی کرمانشاه از سال عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگا.4

  نگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مسئول عرصه جامعه.5

  عضو شوراي عالی پزشکی پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.6

  دانشیار گروه کودکان - )1378از سال (عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .7

  1389علوم پزشکی کرمانشاه از سالعضو شوراي انتشارات دانشگاه .8

  1390عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال.9

ي چهارده سال تدریس در مقطع دانشجویان پزشکی سال چهارم و پنجم و انترنی در دانشگاه علوم پزشکی سابقه .10

  کرمانشاه

  1369–1373پزشک معتمد دادگستري در استان اصفهان طی سالهاي .11

  1369–1373هايطی سال) شهرستان اصفهان(پزشکی قانونی استان اصفهان  پزشک.12

در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1374–1377هاي رزیدنت کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال.13

  )دکتراي تخصصی کودکان(

  پزشکی تبریزاز دانشگاه علوم  1362–1369ي دکتراي پزشکی عمومی  التحصیل رشتهفارغ .14

  

  :کسب رتبه:ب 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1387پژوهشگر برتر سال .1

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1388پژوهشگر برتر سال .2

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1389پژوهشگر برتر سال .3

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1390پژوهشگر برتر سال .4

  علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه  1391پژوهشگر برتر سال .5
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  استان کرمانشاه 1391پژوهشگر برتر سال .6

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1393پژوهشگر برتر سال .7

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1394پژوهشگر برتر سال .8

 دریافت لوح تقدیر از سوي ریاست همایش و شوراي برنامه ریزي آموزش مداوم استان کرمانشاه به جهت همکاري در.9

  1389اسفند  12-10کمیته علمی دومین همایش کشوري استاندارد، توسعه و سالمت 

دریافت لوح تقدیر از سوي ریاست وقت دانشگاه و معاونت آموزشی در جهت تالش و نقش کارساز و تدبیر در عرصه .10

  90- 89نگر در سال آموزش پزشکی جامعه

جهت همکاري با اجراي سومین دوره برنامه غربالگري دیابت دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم بهداشتی استان در .11

   1393و فشار خون در سال 

دریافت لوح تقدیر از سوي ریاست وقت دانشگاه براي سامان دهی و فعال نمودن مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و .12

  1389-90ارتقاء سالمت در سال 

براي تبیین و سپاسگزاري مبانی پایه اي .... در سالدریافت لوح تقدیر از ریاست کل سازمان نطام پزشکی کشور .13

سالمت در زمینه عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر سالمت و حضور در همایش برگزار شده در این راستا توسط 

  سازمان نطام پزشکی کشور

  هعضویت در هیات رئیسه اولین همایش کشوري مراقبت هاي جامعه نگر در بیماري هاي مزمن برگزار شد.14

  90آذر  23- 25توسط دانشگاه علوم پزشکی کشور .15

در جهت همکاري با دفتر تحقیقات کاربردي   899- 90دریافت لوح تقدیر از فرماندهی نیروي انتطامی در سال هاي .16

  نیروي انتظامی   

 با عنوان ارائه 1387کسب فرآیند برتر آموزش مطلوب دانشگاهی جشنواره آموزشی کشوري شهید مطهري در سال .17

  نگر طرح درس کارورزان در درمانگاه عرصه آموزش پزشکی جامعه

کسب فرآیند برتر آموزش دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهري با عنوان ارائه طراحی دوره آموزشی برخورد با .18

  نگربیماران سرپایی اطفال در عرصه جامعه 

نگر در دومین  ی کارورزي اطفال در عرصه جامعهکسب فرآیند برتر آموزشی با عنوان تهیه دفترچه فعالیت هاي علم.19

  جشنواره آموزشی شهید مطهري

  

  فارسیمقاالت : ج

بررسی میزان دستیابی به اهداف ادغام آموزش پزشکی با خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیأت «ي  مقاله.1

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  فصلنامه مرکز مطالعات توسعه آموزش. »علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  )ISC(71- 72:، شماره ششم، صفحه88اردیبهشت 

فراوانی نارسایی احتقانی قلب در بیماران : ، سال ششم، با عنوان81مقاله چاپ شده در مجله بهبود، شماره اول، بهار .2

  )ISC(مراجعه کننده به به بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

میزان آگاهی مادران در مورد الگوي : ، با عنوان84اله چاپ شده در مجله بهبود، شماره چهارم، سال نهم، زمستان مق.3

  )ISC(صحیح تغذیه اطفال زیر یکسال و برخی عوامل مرتبط با آن
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ا ، سال سیزدهم، ب87، تابستان 2مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره .4

  (Scopus)گزارش نادر یک مورد آژنزي کورپوس کالوزوم: عنوان

میزان روي در بیماران تاالسمی ماژور : ، با عنوان85مقاله چاپ شده در مجله بهبود، شماره دوم، سال دهم، تابستان .5

  )ISC(مراجعه کننده به مرکز تاالسمی کرمانشاه

: ، دوره پانزدهم، با عنوان87، پائیز 3پزشکی همدان، شماره ي چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم مقاله.6

  )CAS(گزارش یک مورد تومورهاي گرد در رتین به همراه هامارتوما در یک بیمار مبتال به توبرزواسکلروزیس

فراوانی پنومونی در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی «: با عنوان 80سال 4مقاله چاپ شده در مجله بهبود شماره.7

  )ISC(»به بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  قلب مراجعه کننده

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بین معلمان، مجله دانشگاه علوم ی مقاله.8

  (Scopus).95-107، 92،آذر و دي88، شماره 21پزشکی زنجان،دوره 

جیوه موجود در کنسرو تن ماهی هاي عرضه شده در فروشگاه هاي مواد غذایی کرمان، طلوع بررسی میزان ی مقاله.9

  ).ISC(1391بهداشت،سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان 

، ماهنامه 1391رابطه بین انجام بازیهاي رایانه اي باپرخاشگري در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرکرمانشاهی مقاله.10

  (ISC).1392علوم پزشکی کرمانشاه،سال هفدهم،شماره سوم،خرداد  علمی پژوهشی دانشگاه

، ماهنامه علمی )87- 1384(فراوانی کوررنگی دررانندگان مردمراجعه کننده به درمانگاه ثامنا الئمه کرمانشاهی مقاله.11

  (ISC).1391پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،سال شانزدهم،شماره پنجم،آذر

سال، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 5روالدین داراي طفل تب دار زیرمدیریت تب دی مقاله.12

)CAS( .64،شماره مسلسل 1391،تابستان2درمانی همدان، دوره نوزدهم،شماره

، مجله دانشگاه علوم پزشکی هاي روانی در شهر کرمانشاه نقش اعتماد اجتماعی در تبیین اختاللی مقاله.13

  )Scopus(، 1394، 25) 124(مازندران

، مجله نشین و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت کیفیت گذران اوقات فراغت در زنان حاشیهی مقاله.14

  )Scopus(، 1393، 24) 120(دانشگاه علوم پزشکی مازندران

، 18) 11(رمانشاه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ک)1390( عوامل مرتبط با باروري کلی در شهر کرمانشاهی مقاله.15

1393 )ISC(  

، مجله داتشکده پزشکی برخی عوامل زمینه ایی و شغلی مرتبط با آن: شادکامی در کارکنان بخش سالمتی مقاله.16

  )Scopus(، 32) 109(اصفهان

، مجله دانشگاه علوم بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی تأثیرگذار بر میزان باروري کل در کرمانشاهی مقاله.17

  )Scopus( 1394، 25) 127(پزشکی مازندران

نشین شهر کرمانشاه و برخی عوامل  یفیت زندگی مرتبط با سالمت زنان ساکن در محالت حاشیهسنجش کی مقاله.18

  )ISC( 1393، 18) 9(، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرتبط با آن

، 1392در سال  النغربیي  رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در معلمان شهر گ سنجش رابطهی مقاله.19

  )ISC( 1393، 13) 1(دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمجله 

، مجله عوامل مرتبط با آن یکرمانشاه و برخ ییمرتبط با سالمت در زنان مناطق روستا یزندگ تیفیسنجش کی مقاله.20

  )Scopus( 1392، 23) 109(شکی مازندراندانشگاه علوم پز
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، 1386-90: ساله دوره پنج ینگر کرمانشاه ط جامعه یاز آموزش در عرصه پزشک یکارورز پزشک انیدانشجو دگاهید.21

  )ISC(  1392، 8) 4(زدییمجله آموزش پزشک

، مجله علمی کرمانشاه پزشکی م علو مطالعهبیمارستانهایدانشگاه: گیریکاراییباروشاقتصادسنجیتحلیلمرزیتصادفی اندازه.22

  )ISC( 1392، 17) 10(دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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  :تالیفات: ه 

  راهنماي نسخه نویسی صحیح براي دانشجویان پزشکی.1

  دارویی و کاربرد منطقی دارو  پیشگیري از عوارض ناخواسته.2

  2و1هاي داستانی توسعه سالمت براي کودکان شمارگان مجموعه کتاب.3

  مشارکت مردمی راهی براي توسعه سالمت.4

  بهداشت براي همه با مشارکت.5

  آموزش سرپایی در دست چاپ.6

  اموزش پزشکی جامعه نگر در دست چاپ.7

  فقر و نابرابري درآمدي.8

  فقر شهري.9

  نگربراي تربیت طبیب جامعهیها راهبردها و استراتژ ،نیازها.10

  

  :طرح هاي پژوهشی: و

وضعیت کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در کارگران واحدهاي صنعتی شهر کرمانشاه، بررسی .1

  کننده به واحد هاي طب کار شهر کرمانشاه مراجعه

آموزان دوره  اي و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در دانش هاي رسانه ده از تکنولوژيبررسی میزان استفا.2

  متوسطه شهر کرمانشاه

  رآفرین بیماري هاي قلبی در بین مردم کرمانشاهبررسی پیشایندهاي روانی کنترل عوامل خط.3

سنجش شاخص هاي ملی مدون شده وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی در خصوص عدالت در محیط فیزیکی و .4

  )شهرستان استان کرمانشاه 14ر محدوده د(زیرساخت ها 

در  (GIS)بررسی دسترسی جغرافیایی و پوشش فضایی مراکز درمانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی.5

روستایی استان کرمانشاهمناطق شهري و 

  بررسی اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندي و نقش آن در تبین سالمت روانی در ساکنان کالنشهر کرمانشاه.6

در استان کرمانشاه طی  GISتحلیل خوشه بندي فضایی ـ زمانی مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده از.7

  1383-93هاي  سال

  شناسایی عوامل روانشناختی و اجتماعی مرتبط با آن در مردم شهر کرمانشاه: مشارکت اجتماعی در سالمت.8

  نگر کرمانشاه نظرسنجی از دانشجویان کارورز پزشکی در خصوص دوره آموزش در عرصه پزشکی جامعه.9

زان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران از راه هاي کنترل عفونت هاي بیمارستانی در بیمارستان هاي بررسی می.10

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
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در کارکنان خدمات شاغل در  Bارهاي پیشگیري از ابتال به بیماري هاي ایدز و هپاتیتبررسی آگاهی، نگرش و رفت.11

بیمارستان هاي شهر کرمانشاه

ي در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مطالعه ي مورد: ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت.12

1393سال 

زشکی کرمانشاه در سال ارزیابی میزان محافظت مالی از بیماران بستري در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پ.13

بررسی اثربخشی برنامه تحول نظام سالمت: 1393

  ر کرمانشاهرسمی شه هاي غیر سنجش فقر شهري و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در سکونتگاه.14

  بررسی وضعیت مناطق اسکان غیررسمی و سبک زندگی ساکنان این محالت در کالن شهر کرمانشاه.15

و ارائه الگوي بهینه مکان  1375- 1385- 1390درمانی طی سه دوره زمانی  -ارزیابی وضعیت مکانی مراکز بهداشتی.16

  GISیابی در شهر کرمانشاه با استفاده از

 (GIS)، باروري و فقر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی(HIV/AIDS)تحلیل خوشه بندي فضایی بیماري ایدز.17

ایران-در کالنشهر کرمانشاه

اجتماعی در سطح شهر -امکان سنجی اجراي سیاست هاي افزایش موالید کشور با تأکید بر وضعیت اقتصادي.18

)یک مطالعه بوم شناختی(کرمانشاه 

عوامل تعیین کننده و بارمالی : برآورد میزان پرداخت هاي مستقیم از جیب خانوار در بهره مندي از خدمات سالمت.19

93ناشی از آن در شهر کرمانشاه در سال 

بررسی اثرات زیست محیطی آلودگی هوا.20

1393مانشاه در سال رابطه سرمایه اجتماعی با خطر پذیري در دانش آموزان دبیرستانی شهر کر.21

نقش استرس ادراك شده، آلکسی تیمیا و اختالل هاي روانی درپیش بینی سوء مصرف مواد آرام بخش در بین .22

اهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی با استرس شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.23

  نشین ي بین چگونگی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی زنان ساکن در محالت حاشیه بررسی رابطه.24

  متغیرهاي جمعیتی و شغلی مرتبط با آن: شادکامی در کارکنان بخش سالمت.25

  زنان در شهر کرمانشاه (T.F.R)ي کلبررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ بارور.26

  1392شناختی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی در معلمان شهر گیالنغرب،  بررسی رابطه بین متغیرهاي جمعیت.27

مقایسه ابعاد تصویر بدنی، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی در بین افراد با عمل زیبایی بوتاکس و جمعیت مشابه .28

  بدون عمل زیبایی بوتاکس

نمونه موردي شهر کرمانشاه در طی سال ( دستگاه گوارش  (Cancer)مکانی بیماري سرطان -بررسی توزیع فضایی .29

  )90-1385هاي 

  بررسی مدیریت در سالمت براساس شاخص هاي دسترسی به امکانات درمانی در شهر کرمانشاه.30

  درمانی - سترسی شهروندان به مراکز بهداشتیبررسی عدالت در سالمت با ارزیابی د.31

  زنان واقع در سن بارداري (T.F.R)بررسی برخی از عوامل فرهنگی مؤثر بر باروري کل.32

بررسی وضعیت شاخص هاي دسترسی به مراقبت هاي پزشکی در کالن شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطالعات .33

  (GIS )جغرافیایی



٧

  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در معلمان.34

  1392بررسی آگاهی و نگرش مادران به هنگام مقابله با برخی حوادث در کودکان ، سال .35

  1392ي از برخی حوادث در کودکان سال بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص پیشگیر.36

بررسی باورهاي مرتبط با سالمت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج شهر کرمانشاه با بهره گیري از مدل اعتقاد .37

  بهداشتی

از نمونه شبه واقعی نساجی با استفاده  CODمقایسه کارایی رآکتورهاي منقطع و لوله اي در حذف رنگ متیلن بلو و.38

  از فرایند فتوکاتالیستی

  تصفیه فاضالب کشتارگاه بوسیله سختی گیري افزایش یافته با استفاده از مواد منعقد کننده.39

در حذف رنگ راکتیو  (Tio2luv-c)بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی دي اکسید تیتانیوم و اشعه ماورائ بنفش.40

  از فاضالب سنتتیک نساجی 198قرمز 

  بررسی کارایی نانوتیوب هاي کربنی چند جداره در جذب اسید هیومیک در شرایط اسیدي از محلول هاي آبی.41

خاشگري در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه در سال بررسی رابطه بین انجام بازي هاي رایانه اي با پر.42

1391  

  بررسی کیفیت زندگی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط با آن.43

و  (SFA)تعیین کارائی فنی بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از دو روش تحلیل مرزي تصادفی.44

  1380- 1389طی سالهاي (DEA)تحلیل فراگیرداده ها

مقایسه کارآیی راکتورهاي ناپیوسته و لوله اي در حذف کادمیوم و سرب از فاضالب سنتزي با استفاده از فرایند فوتو .45

  TiO2/UV-Cکاتالیستی

تاثیر بازي هاي رایانه اي برابعاد سالمت روانی و سطح انزواي اجتماعی در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع .46

راهنمایی شهر کرمانشاه

بررسی کارایی فرآیند فنتون در تصفیه شیرابه محل دفن زباله شهر کرمانشاه.47

  ن بهداشت وبرخی متغیرهاي دیگر با رشد اقتصادي در کشور هاي عضو اوپکبررسی رابطه ي بی.48

ساخت نرم افزار هوشمند سالمت مادران باردار در معرض خطر.49

بررسی نقش ارائه آموزه هاي قرآنی و دینی از طریق روش هاي نشاط آور بر سالمت معنوي دانش آموزان شرکت .50

کننده در طرح نشاط معنوي از دیدگاه آنان

ها و حوادث در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات  ارزیابی اجراي طرح شبکه آموزش پیشگیري از ابتال به بیماري.51

1389- 90توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه، سال 

بررسی نقش مشارکت جامعه در سالم سازي محیط زندگی محالت منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه .52

  اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه از دیدگاه ساکنین

بررسی نقش مشارکت جامعه در بهبود وضعیت بهداشتی ساکنین منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه .53

  اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه از دیدگاه ساکنین

بررسی آگاهی ،نگرش وعملکرد والدین داراي طفل زیرپنج سال به هنگام تب کودك درمنطقه تحت پوشش .54

  1388مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی وارتقاي سالمت کرمانشاه 

  84- 88بررسی اپیدمیولوژیک کوررنگی دررانندگان مراجعه کننده به درمانگاه ثامن االئمه طی سال.55



٨

  آموزش بر آگاهی و عملکرد تغذیه اي بیماران دیابتیبررسی تاثیر .56

  1380بررسی میزان آگاهی مادران از روش تغذیه صحیح شیر شیرخواران زیر یکسال در درمانگاه جامعه نگر سال .57

  1380بررسی میزان روي در بیماران تاالسمی ماژور در بیمارستان شهید فهمیده سال .58

  

  :پایان نامه ها: ي 

در زنان مراجعه کننده به بیمارستان Ovaryهايکیست فراوانی«: پایان نامه تحقیقاتی دکتراي عمومی با عنوان.1

  »زنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی فراوانی نارسایی احتقانی قلب در بیماران مراجعه کننده به «: نامه تحقیقاتی دکتراي تخصصی با عنوانپایان.2

  »بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خصوص بررسی میزان آگاهی، عملکرد و نگرش مادران در خصوص الگوي صحیح تجویز نامه در انجام پایان.3

    ماهه 6-24فروسولفات در شیرخواران قطره

  بررسی آگاهی و نگرش مادران در هنگام مقابله با حوادث در کودکان.4

بررسی آگاهی و نگرش مادران در هنگام پیشگیري از حوادث در کودکان.5

  

  


