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 مدارک تحصيلي
 .1دكتر پزشكي عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ()1364 - 1371
 .2دوره عالي بهداشت عمومي ( ،)MPHدانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ()1373
 .3دكتر تخصصي بهداشت مادر و كود  ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ()1372 - 1376
 .4فوق دكتر پژوهش ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ( )1384 -1387
 طرح هاي تحقيقاتي (عنوان  -مسئوليت  -زمان  -سازمان تامين اعتبار)
 .1بررسي ارتباط سرخجه مادرزاد با ناشنوايي حسي عصبي كودكان (مجر )  - 1375 -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
تهران
 .2بررسي عوامل مؤثر بر ناشنوايي كودكان (مجر )  -1376 -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .3طراحي برنامه استراتژيك ثبت موارد سرطان پستان و سرطان رحم (همكار)  - 1377 -جهاد دانشگاهي
 .4ارزيابي برنامه ادغام غربالگر سرطان پستان در شبكه ارائه خدمات بهداشتي كشور (مجر )  - 1378 -وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
 .5تقويت نرام پايش و ارزشيابي برنامه ها بهداشت بارور و تنريم خانواده در كشور (همكار)  1378 -تا  - 1379سازمان بين
المللي  ESCAPو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .6ارزيابي كارآيي ترازو
)(UNICEF

 Uniscaleدر شبكه ارائه خدمات بهداشتي كشور (مجر )  - 1379 -صندوق كودكان ملل متحد

 .7طراحي نرام پايش به شيوه خودارزيابي در برنامه مراقبت از مادران (همكار)  1378 -تا  - 1379صندوق كودكان ملل متحد
)(UNICEF
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 .8طراحي روش ارزشيابي عملكرد دانشگاهها علوم پزشكي /فاز مطالعاتي (مجر )  - 1380 -دانشگاه علوم پزشكي تهران
 .9طراحي برنامه گسترش ارزيابي برنامه ها بهداشتي به شيوه خودارزيابي به سطح شهرستان (همكار) 1379 -تا  - 1380صندوق
كودكان ملل متحد )(UNICEF
 .10تدوين شاخص ها سالمتي در استانها محروم كشور ( مجر )  - 1381 -صندوق كودكان ملل متحد )(UNICEF
 .11طراحي مدل ارزيابي عمكرد دانشگاهها علوم پزشكي (مجر )  - 1381 -مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور
 .12پايش بسيج همگاني واكسيناسيون سرخك و سرخجه در كشور (همكار)  - 1382 -صندوق كودكان ملل متحد )(UNICEF
 .13بررسي آگاهي و بينش و عملكرد جمعيت شهر تهران نسبت به طب مكمل (مجر )  1381 -تا  - 1382جهاد دانشگاهي
 .14ارزيابي طرح شناسنامه سالمت دانش آموزان ( همكار )  - 1382 -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .15تدوين جزوه آموزشي و بررسي ميزان تاثير آن در افزايش آگاهي بانوان در خصوص سرطان گردن رحم (مجر )  - 1382 -جهاد
دانشگاهي
 .16ارزيابي مياندوره ا برنامه غني ساز آرد با آهن در استان بوشهر (مجر )  1382 -تا  - 1383بانك جهاني و وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي
 .17تحليل راهبرد انتقال بيمارستان راز (همكار)  - 1382 -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 .18ارزشيابي برنامه كشور پيشگير و كنترل فشارخون باال (همكار)  - 1383 -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .19بررسي وضعيت ريز مغذ ها آهن در استان گلستان (مجر )  1385 -تا  - 1386بانك جهاني و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
 .20ارزيابي برنامه غني ساز آرد با آهن و اسيد فوليك در استان بوشهر (مجر )  1385 -تا  - 1386وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
 .21طراحي مدل "ترجمه دانش" جهت بهره گير از نتايج پژوهش (همكار)  1384 -تا  -1386دانشگاه علوم پزشكي تهران
 .22بررسي باور و عملكرد پزشكان در باره كاربرد اعتقادات مذهبي و دعا در سالمتي بيماران (مجر )  - 1388 -پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .23بررسي سالمت از ديدگاه مردم ايران (همكار)  1387 -تا  - 1390جهاد دانشگاهي
 .24تدوين فرهنگ جامع سالمت (همكار)  / 1387( -در حال اجرا)  -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .25طراحي و تدوين جزوه آموزشي جهت ارتقا آگاهي نسبت به بيمار آنفلوآنزا نوع  Aو روش ها پيشگير از آن (مجر ) -
 - 1388پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .26ارزيابي برنامه غني ساز آرد با آهن و اسيد فوليك در استان ها گلستان و بوشهر (مجر )  1387 -تا  - 1388بانك جهاني و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .27بررسي رويكردها شناخت درماني در كنترل توهمات و نگرش و عملكرد روانپزشكان و روانشناسان باليني در خصوص اين
رويكردها (همكار)  1388 -تا  - 1389دانشگاه علوم پزشكي ارتش
 .28بررسي تاثير خدمات شهردار بر سالمت شهروندان مناطق  22گانه شهر تهران (همكار)  1388 -تا  - 1390شهردار تهران
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 .29بررسي عوامل زيست محيطي موثر بر كنترل جمعيت موش ها در شهر تهران در راستا ارتقا سطح سالمت شهروندان (مجر )
  1388تا  - 1389شهردار تهران .30ارزشيابي برنامه كاهش عوامل خطر بيماريها غيرواگير در كاركنان مركز بهداشت استان كرمانشاه (همكار)

 1389تا - 1390

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 .31تحليل خطر پذير دفتر مركز جهاد دانشگاهي برا مواجهه با بحران زلزله (همكار)  1389 -تا  - 1390جهاد دانشگاهي
 .32ترجمه و تعيين پايايي و روايي گونة فارسي پرسشنامة كيفيت زندگي مبتاليان به اندومتريوز (همكار) 1389 -تا  - 1390جهاد
دانشگاهي
 .33طراحي مدل عوامل موثر بر سالمت زنان (همكار)  1390 -تا  -1391فرهنگستان علوم پزشكي كشور
 .34بررسي راهبردها جلب و هدايت مشاركت خانوادهها در مقابله با باليا
بلوچستان (همكار)  1390 -تا  - 1391جهاد دانشگاهي

طبيعي از ديدگاه مسئولين در استان سيستان و

 .35بررسي در و تعيين موانع مصرف كاندوم در جمعيت ايران در راستا كاهش ( Unmet Needهمكار)  1390-تا - 1391
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد )(UNFPA
 .36بررسي اثربخشي غني ساز آرد با مواد مغذ در شهرستان ديلم (مجر )  - 1392 -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .37بررسي سياست ها ،قوانين و برنامه ها موجود مرتبط با سالمت زنان ايران (همكار)  -از  1392تا  - 1393فرهنگستان علوم
پزشكي جمهور اسالمي ايران
 .38بر رسي تطبيقي محتوايي و ساختار منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها
 2011پروژه اسفير (همكار)  1392 -تا  - 1393جهاد دانشگاهي

امدادرساني در بحران پروتكلها

 2004و

 .39مرور نراممند ادبيات پژوهشي اندومتريوز و سالمت جنسي (همكار)  1392 -تا  - 1393جهاد دانشگاهي
 .40طراحي مدل دسترسي جغرافيايي به مراكز آزمايشگاهي تشخيص پزشكي كشور ايران (مجر )  1392 -تا  - 1393آزمايشگاه
مرجع سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهور اسالمي ايران
 .41ارزيابي وضعيت موجود مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي هيجده روز پس از زلزله (همكار )  1392 -تا  - 1393پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .42طب سنتي و جهاد دانشگاهي (همكار)  - 1393 -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 .43بررسي تاثير برنامه ها غني ساز آرد با آهن در كم خوني (مجر )  1392 -تا  - 1393جهاد دانشگاهي
 .44نياز سنجي مهارت ها تحقيقاتي اعضا هيات علمي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور (همكار)  - 1393-وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي
 .45سنجش ميزان آمادگي بيمارستان در برابر حوادث پرتو و هسته ا  :طراحي يك ابزار و بررسي روايي محتوايي آن (همكار) -
 - 1394جهاد دانشگاهي
 .46بررسي ديدگاه شهروندان تهران پيرامون طرح بسيج اطالع رساني شهروند سالم (همكار)  1394 -تا  - 1395سازمان زيبا ساز
شهردار تهران
 .47بررسي ميزان سواد سالمت و ارتباط آن با سالمت روان در جمعيت شهر بزرگسال كشور (همكار)  - 1395 -جهاد دانشگاهي
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 .48بررسي ميزان تمايل به فرزندآور و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهر و روستايي ايران (همكار)  - 1395 -دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 .49ديده باني اجرا ماده  11سياست ها كلي سالمت (ابالغي رهبر معرم انقالب اسالمي (همكار)  -از سال  1395در حال اجرا -
فرهنگستان علوم پزشكي جمهور اسالمي ايران
 .50طراحي و تدوين محتوا آموزش الكترونيك برا پيشگير از حوادث ناشي از وسايل نقليه در دانش آموزان مدارس (همكار)  -از
سال  1395در حال اجرا  -جهاد دانشگاهي
 .51طراحي محتوا و تول يد بسته آموزش الكترونيك برا پيشگير از رفتار پرخطر مصرف دخانيات در دانش آموزان (همكار)  -از سال
 1395در حال اجرا  -جهاد دانشگاهي
 .52طراحي و تدوين محتوا آموزش الكترونيك راهنما عمومي اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي (مجر )  -از سال  1395در
حال اجرا  -جهاد دانشگاهي
 .53بررسي ميزان بروز اختالالت تكامل عصبي در كودكان 1تا  3ساله مبتال به كم كار
لووتيروكسين (همكار)  -از سال  1395در حال اجرا  -جهاد دانشگاهي

مادرزاد

تيروئيد تحت درمان با

 .54فراتحليل (متاآناليز) تاثير غني ساز آرد با آهن بر هموگلوبين و فريتين سرم (مجر )  1394 -تا  - 1395جهاد دانشگاهي
 .55طراحي و تدوين راهنما اخالق در پژوهش بر سلولها بنياد و پزشكي بازساختي در جمهور
 1395تا  - 1396كميته ملي اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

اسالمي ايران (همكار) -

 مقاالت چاپ شده در مجالت
 .1ژيال صديقي ،حسن افتخار ،كاظم محمد .سرخجه مادرزاد  :از عوامل خطر ناشنوايي حسي عصبي كودكان .مجله علمي پژوهشي
حكيم ،تابستان  ،1379دوره  ،2شماره  ،2صفحات 95 - 101
 .2ژيال صديقي ،فرشته مجلسي .عوامل مؤثر در ناشنوايي حسي عصبي كودكان .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،بهار  ،1380سال اول،
شماره دوم ،صفحات 13 - 21
 .3ژيال صديقي ،آزيتا گشتاسبي ،غالمرضا گرمارود  ،پريسا حاج سيد عزيز  .ارزيابي برنامه ادغام غربالگر سرطان پستان در سيستم
مراقبتها اوليه بهداشتي كشور .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،بهار  ،1380سال اول ،شماره دوم ،صفحات 33 - 44
 .4ژيال صديقي ،سيد رضا مجدزاده ،سيد مهد نورايي ،جعفر جندقي ،ماشااله كالهدوز ،فريد ابوالحسني ،محسن مالكي نژاد ، ،قاسم
زماني ،علي فيض زاده ،فرزانه مفتون ،علي حديد  ،محمد ناصر رهبر ،فرشيد فريور ،فاطمه مطلبي ،علي كرماني ،عباس دارايي .مدل
پايش خدمات در نرام سالمتي :شيوه خودارزيابي .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،زمستان ،1381سال دوم ،شماره اول ،صص17- 24
 .5سيدرضا مجدزاده ،ژيال صديقي ،مسعود يونسيان ،سيد مهد نورايي ،جعفر جندقي،نجمه نوراني ،نرگس حيدريان ،محسن مالكي
نژاد ،فريد ابوالحسني ،ماندانا عسگر نسب ،احمد عماد  ،فرشيد فريور ،عمران اسد  ،عباسعلي طالبي .مقايسه پايش به شيوه
خودارزيابي و نرارت معمول در برنامه مراقبت از مادران باردار مراكز بهداشتي درماني شهر  ،استان سمنان .فصلنامه علمي پژوهشي
پايش ،زمستان  ،1381سال دوم ،شماره اول ،صفحات 25 - 33
 .6ژيال صديقي  ،كنترل پيامدها واكسيناسيون كشور سرخك  -سرخجه در ايران .فصلنامه علمي پژوهشي پايش (نامه به سردبير)،
بهار  ،1383سال سوم ،شماره دوم ،صفحات 159 - 161
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 .7ژيال صديقي ،فرزانه مفتون ،مهوش مشرفي .ميزان آگاهي و بينش نسبت به طب مكمل و ميزان كاربرد آن در جمعيت شهر تهران.
فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،پائيز  ،1383سال سوم ،شماره چهارم ،صفحات 279 - 289
 .8ژيال صديقي ،فرزانه مفتون ،سيد علي ضيايي .طب گياهي :آگاهي ،بينش و عملكرد در شهر تهران .فصلنامه گياهان دارويي ،زمستان
 ،1383سال چهارم ،شماره سيزدهم ،صفحات 60 - 67
 .9ژيال صديقي ،مريم السادات وحداني نيا ،علي خدابنده ،فرزانه جاروند  .آگاهي زنان در خصوص سرطان گردن رحم و تاثير جزوه
آموزشي در افزايش آگاهي .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،زمستان  ،1383سال چهارم ،شماره اول ،صفحات 29 - 38
 .10مريم السادات وحداني نيا ،ژيال صديقي ،علي منترر  .ارزش پيشگويي كيفيت زندگي بر ميزان بقا  5ساله در بانوان مبتال به
سرطان پستان .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،زمستان  ،1383سال چهارم ،شماره اول ،صفحات 39 - 45
11. Sadighi J, Eftekhar H, Mohammad K. Congenital rubella syndrome in Iran. BMC Infectious
Disease 2005, 5:44
 .12ژيال صديقي ،ربابه شيخ االسالم ،كاظم محمد ،حامد پورآرام ،زهرا عبدالهي ،كوروش صمدپور ،فريبا كالهدوز ،محسن نقو  .ارزيابي
مياندوره ا برنامه غني ساز آرد با آهن در استان بوشهر .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،پائيز  ،1384سال چهارم ،شماره چهارم،
صفحات 299 - 308
 .13ژيال صديقي  ،فرانك فرزد  ،فرزانه مفتون ،مهد نرايي ،محمد رضا ظفرقند  ،ايرج حريرچي ،مريم السادات وحداني نيا ،سيد
احمد رضايي ،كوروش رواز .طراحي مدل ارزيابي عمكرد دانشگاهها علوم پزشكي .فصلنامه علمي پژوهشي پايش ،پائيز  ،1384سال
چهارم ،شماره چهارم ،صفحات 285 - 297
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سال شانزدهم شماره اول ،بهمن  -اسفند  ،1395صص 109-116
 .60محمود طاووسي ،علي اصغر حائر

مهريز  ،ژيال صديقي ،محمد اسماعيل مطلق ،محمد اسالمي ،فاطمه نقي زاده ،مهد

عنبر  ،اكرم هاشمي ،علي منترر  .تمايل به فرزند آور و عوامل مرتبط با آن در ايران :يك مطالعه ملي .نشريه پايش .سال
شانزدهم ،شماره چهارم ،مرداد  -شهريور  ،1396صص401-410
 .61ژيال صديقي ،علي حسيني ،كاظم محمد ،سعيد مهدو  ،سيامك ميراب سميعي ،نوش آفرين صفادل ،وحيد بنائي ،راحله رستمي،
ليال حيدر  ،فاطمه گرجيخواه ،مريم منصور  .دسترسي جغرافيايي به آزمايشگاه ها تشخيص پزشكي در شهرها شيراز ،همدان و
شوشتر :مطالعه مبتني بر سيستم اطالعات جغرافيايي .نشريه پايش .سال شانزدهم ،شماره چهارم ،مرداد  -شهريور  ،1396صص
474-500
 .62فرانك فرزد  ،بتول احمد  ،ژيال صديقي ،بتول محتشمي ،مروئه وامقي ،فرحناز محمد  .دين و معنويت در مدل سالمت زنان
ايران :مدل فرمهر .نشريه پايش .سال شانزدهم ،شماره پنجم ،مهر  -آبان  ،1396صص 587-594
 .63ژيال صديقي ،سحرناز نجات ،راحله رستمي .بررسي تاثير غني ساز آرد با آهن بر هموگلوبين و فريتين سرم :يك فراتحليل
(متاآناليز) .نشريه پايش .پذيرش چاپ

 مقاالت ارائه شده در سمينارها
 .1حسن افتخار ،ژيال صديقي ،كاظم محمد .سرخجه مادرزاد  :از عوامل خطر ناشنوايي در كودكان  -كنفرانس بين المللي طب
كودكان  - 1375 -تهران
 .2ژيال صديقي ،فرشته مجلسي .عوامل مؤثر در ناشنوايي حسي عصبي كودكان  -كنفرانس بين المللي طب كودكان - 1376 -
تهران
 .3شهپر حقيقت ،منصور جمالي زوارها  ،صغر جاروند  ،علي منترر  ،ايرج حريرچي ،ژيال صديقي .ارزيابي كارايي اسپيراسيون
سوزني پستان در مركز بيماريها پستان .اطالعات علمي و خالصه مقاالت سمينار ،بولتن شماره  4انستيتو كانسر ،آبان  ،1377ص
 .940ارائه شده در دهمين سمينار ساليانه انستيتو كانسر 25 ،د 23آبان  ،1377تهران
4. Eftekhar H, Sadighi J, Mohammad K. Congenital rubella: a childhood hearing disabling factor.
Beyond 2000: Health tomorrow for children and youth, Jun 2000, Canada
5. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, et al. Religion and Quality of Life: Perception of the Iranian
General Population. Quality of Life Research 2000; 9:314. The paper presented at the 7 Annual
Conference of International Society of Quality of Life Research (ISOQOL), 29-31 October 2000,
Vancouver, Canada.
6. Montazeri A, Hosseini Kh, Sadighi J, Shariati M, Maftoon F, Heydari M. Quality of life and
mental health in young Iranian population. Quality of Life Research 2001; 10: 274.
The paper has been accepted for presentation at the 8th Annual Conference of the International
Society for Quality of Life Research, 7-10 November 2001, Amsterdam, Netherlands.
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7. Montazeri A, Sadighi J, Goshtasebi A, Vahdaninia M. Perceived health and its relationship to
behavioural adjustment among family members. The 7th International Congress of Behavioural
Medicine, 28-31 August 2002, Helsinki, Finland
8. Maftoon F, Farzadi F, Sadighi J, Jarvandi F. Elderlies and Medical Services: Demand and
Utilization in Tehran. Conference on Population and Sustainable Development, November 2002,
Islamabad, Pakistan
 ارزيابي برنامه ادغام غربالگر سرطان پستان در سيستم مراقبتها.  پر عزيز،  غالمرضا گرمارود، آزيتا گشتاسبي، ژيال صديقي.9
 بوشهر- 1381 -  كنگره ملي اپيدميولوژ د ماه- اوليه بهداشتي كشور
10. Sadighi J, Goshtasebi A, Garmaroudi G, Hajsayed Asisi P. Assessment Program: Breast Cancer
Screening Intrgration in Primary Health Services, Iran. 19th Annual Meeting of the International
Society for Technology Assessment in Health Care (ISTACH), 22-25 June2003, Canmore, Canada
11. Haghighat SH, Sadighi J, Kaviani A, Fakhrejahani E, Ebrahimi M. Telephone Consultation
and Breast Cancer. 2nd Congress of the World Society of Breast Health, June 2003, Budapest,
Hungary
12. Majdzadeh SR, Sadighi J, Kolahdoz M, Yunesian M, Noraiei SM, Jandaghi J, Malekinejad M,
Abolhasani F, Askarinasab M. Comparison of the Self-assessment Monitoring Tool with Routine
Supervisions in Maternal Care Services of Urban Health Centers, Semnan. 6th International
Epidemiological Association Meeting, Mediterranean Region, 9-11 Dec 2003, Ahwwaz, Iran
13. Sadighi J, Majlesi F. Risk Factors for Sensorineural Hearing loss in Children. 6 th International
Epidemiological Association Meeting, Mediterranean Region, 9-11 Dec 2003, Ahwwaz, Iran
14. Sadighi J, Samadpour K, Pouraram H, Asgarinasab M, Mohammad K. Uniscale Assessment in
Health Services. 2nd Asian Regional Health Technology Assessment Conference, 15-18 Dec 2003,
Kuala Lumpur, Malaysia
15. Jahangir A, Maftoon F, Sadighi J, Karbakhsh M, Farzadi F, Khodai SH. The Effect of
Intercessory Prayer on Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients. 2 nd international Congress on
Traditional Medicine and Materia Medica, October 2004, Tehran, Iran
16. Montazeri A, Sadighi J, Vahdaninia M, Goshtasebi A. Current health status and health
transition: gender related differences. Quality of Life Research 2004; 13: 1543. The paper has been
accepted for presentation at the 11th Annual Meeting of the International Society for Quality of Life
Research, 16-19 October 2004, Hong Kong, People’s Republic of China
 ارزش پيشگويي كيفيتزندگي بر بقا در بيمداران مبدتال بده سدرطان.  فرانك فرزد، ژيال صديقي،  علي منترر، مريم وحدانينيا.17
 تهران،1383  اسفند10 ، دانشگاه شاهد و دانشگاه تربيت مدرس، ارائه شده در همايش سراسر كيفيت زندگي.پستان
18. Montazeri A, Azin SA , Shahidzadeh A, Omidvari S, Sadighi J, Ebadi M. The Characteristics
of Self-poisoning Suicide Attempters Admitted to a Main Referral Hospital in Tehran, Iran. XVII
IEA World Congress of Epidemiology (WCE 2005), International Epidemiological Association,
21-25 August 2005, Bangkok, Thailand.
19. Maftoon F, Sadighi J, Farzadi F, Jarvandi F. Medical Services: Demand and Utilization in
Elderlies in Tehran. XVII IEA World Congress of Epidemiology (WCE 2005), International
Epidemiological Association, 21-25 August 2005, Bangkok, Thailand
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25  و24 . اولين كنگره بينالمللي مديتيشن در ايدران، بينش و عملكرد در شهر تهران، آگاهي: مراقبه. فرزانه مفتون، ژيال صديقي.20
 شيراز، 1385 خرداد
، 1385  خدرداد25  و24 . اولين كنگره بينالمللي مديتيشن در ايران، مراقبه كيمياگر روح و روان. ژيال صديقي،  فرانك فرزد. 21
شيراز
22. Maftoon F, Farzadi F, Pileroudi S, Samavat T, Mohammad K, Naghavi M, Sadighi J. Model of
national programme evaluation: Prevention and Control of Hypertension disease in Iran. The 40th
Middle East Medical Assembly (MEMA), May 11 - 14, 2006, Beirut, Lebanon
 اولين همايش سراسر مراقبدت. طب مكمل و نرام بهداشت و درمان.  علي منترر، سيد علي آذين، ژيال صديقي، فرزانه مفتون.23
 اصفهان،1387  تير ماه19-20 ،و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين
 اولدين. بررسي ديدگاه و عملكرد پزشكان در باره كاربرد دعا در درمان. فرزانه مفتون، مژگان كاربخش، ژيال صديقي، اكرم جهانگير.24
 اصفهان،1387  تير ماه19-20 ،همايش سراسر مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين
25. Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Farzadi F, Maftoon F, Aiinparast A. Determinants of selfreported health: a population-based study. 15th Annual Scientific Meeting of the International
Society for Quality of Life Research, 22-25 October 2008, Montevideo, Uruguay
 تحليل كيفي علل آسيبپذير زنان در باليا و ارائه راهبردهايي. كيميا خجير، منصور كمالي، ژيال صديقي،  كتايون جهانگير.26
 تهران،1388  آذر، درمان و آموزش پزشكي، چهارمين كنگره بينالمللي مديريت بحران وزارت بهداشت.برا كاهش آن
27. Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Farzadi F, Azin A, Maftoon F, Aiin Parast A. Individuallevel social capital and self-reported health: a population based study. 16th Annual Scientific
Meeting of the International Society for Quality of Life Research, 28-31 October 2009, New
Orleans, Louisiana, USA
28. Farzadi F, Montazeri A, Sadighi J, Vahdaninia M, Aeenparast A. Urban health-related quality
of life: do municipal services matter? Quality of Life Research 2010; 19 (Suppl. 1): 66. The paper
accepted for presentation at the 17th Annual Scientific Meeting of the International Society for
Quality of Life Research, 27-30 October 2010, London, England
 دومدين. مباني و دستاوردها علمي جديد در زمينه نقش دعا در مراقبدت از بيمداران. ژيال صديقي، فرزانه مفتون، اكرم جهانگير.29
 اصفهان، 1389  مهر28-30 ،همايش كشور مراقبت و درمان با طب مكمل و جايگزين
 بررسي ميزان اثربخشي غندي سداز آرد. سعيد صادقيان شريف، فروزان صالحي، ژيال صديقي،  ابوالقاسم جزاير، زهرا عبداللهي. 30
 شيراز،1389  آبان10 -13 ، يازدهمين كنگره سراسر تغذيه ايران. با اسيدفوليك در زنان سنين بارور
 اولين همايش ملي. علم لدني در سوره كهف و توهمات عرفان سايه در ميان جوانان. ژيال صديقي،  فرانك فرزد، اكرم جهانگير. 31
 تهران،1389  اسفند11-12 ،سالمت از ديدگاه قران كريم
32. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K,
Vahdaninia M. Iranian health perception study: a nationwide survey. Journal of Epidemiology and
Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A135-A136.
The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association
(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland
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33. Omidvari S, Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K,
Vahdaninia M. Socioeconomic status and psychological distress: a nationwide study from Iran.
Journal of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A200.
The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association
(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland
34. Farzadi F, Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K,
Vahdaninia M. Determinants of satisfaction with health care: a population-based study from Iran.
Journal of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A183-A184.
The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association
(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland
35. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K,
Vahdaninia M. Socioeconomic status and self-rated health: a nationwide study from Iran. Journal
of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A197.
The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association
(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland
36. Jahangiri K, Izadkhah Y, Sadighi J. Vulnerability analysis of women’s health in natural
disasters and proposed strategies for risk reduction. IDRC Davos 2012, Integrative risk
management in a changing world pathways to a resilient society, 26-30 August 2012, Davos,
Switzerland
دين و معنويدت در مددل سدالمت زندان. مروئه وامقي،  فرحناز محمد، ژيال صديقي، بتول حشمتي،  بتول احمد،  فرانك فرزد.37
 تهران.1392  آذر20 -21 . فرهنگستان علوم پزشكي.  همايش سالمت معنو. مدل فرمهر:ايران
 امكان سنجي جلب مشاركت جامعه در مقابله با باليدا طبيعدي در اسدتان. سيد پوريا هدايتي،  ژيال صديقي،  كتايون جهانگير.38
.  صنايع و مديريت شهر، در شريان ها حياتيHSE  كنفرانس ملي مديريت بحران و. تحليل وضعيت موجود:سيستان و بلوچستان
 تهران،1392  د4-5
 مطالعه:AQI  بررسي كيفيت هوا تهران با استفاده از شاخص.  ژيال صديقي،  كتايون جهانگير،  زهرا عباسي دولت آباد.39
 بهمن16-18 ، بسيج جامعه پزشكي، ششمين كنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا. مورد ميزان آلودگي هوا در شهر ر
 تهران،1392
 اولين همايش. كنترل توهمات در افراد بدون بيمار خاص با رويكرد شناخت درماني. ژيال صديقي،  فرانك فرزد، اكرم جهانگير.40
 بندرعباس. 1394  ارديبهشت2-3 . جهاد دانشگاهي واحد هرمزگان.ملي اسالم و سالمت روان
41. Tavousi M, Haeri AA, Sadighi J, Alizadeh E, Mozafari R, Anbari M, Kazemi SS, Rostami R,
Naghizadeh F, Montazeri A. Evaluation of the Healthy Citizen Campaign: a population-based
survey in Tehran, Iran. The 3rd International & 8th National Congress on Health Education and
Promotion, 23-15 August 2017, Isfahan, Iran

 برگزيده ها
:1379  برگزيده در دومين جشنواره ابن سينا در سال.1
) دومين رتبه در بخش بهترين طرح ها تحقيقاتي ( طراحي برنامه استراتژيك ثبت موارد سرطان پستان و سرطان رحم
: 1382  برگزيده در پنجمين جشنواره ابن سينا در سال.2
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دومين رتبه در بخش بهترين مقاالت ( مقايسه پايش به شيوه خودارزيابي و نرارت معمول در برنامه مراقبت از مادران باردار مراكز
بهداشتي درماني شهر )
 .3برگزيده به عنوان جهادگر نمونه جهاد دانشگاهي در سال 1393

 شرکت در دوره هاي آموزشي
 .1كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم بهداشتي -معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1371 -
 .2كارگاه آموزشي نرم افزار  - EPI6دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 1372 -
 .3كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم بهداشتي  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 1374 -
 .4كارگاه آموزشي طراحي مطالعات مداخله ا در علوم بهداشتي  -معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1375-
 .5كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر  -دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375 -
 .6كارگاه مديريت كيفيت فراگير  -جهاد دانشگاهي و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1377 -
 .7كارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته  -معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 1378 -
 .8كارگاه آموزشي حقوق كود

 -دانشكده حقوق دانشگاه تهران 1378 -

 .9كارگاه آموزشي راهنمايي باليني مراقبت ادغام يافته بيماريها كودكان (مانا)  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه
علوم پزشكي تبريز 1378 -
10. Training workshop on using maternal and perinatal data for decision making, Cairo, Egypt,
November, 1999
 .11كارگاه آموزشي حقوق افراد دارا معلوليت  -دانشكده حقوق دانشگاه تهران 1379 -
 .12كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380 -
 .13كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي  -جهاد دانشگاهي 1381 -
 .14كارگاه بهره بردار از دانش حاصل از پژوهش  -دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385 -
 .15كارگاه كشور انتقال دانش  -دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386 -
 .16چهارمين كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان  -آبان 1390
 .17اولين كنگره ساليانه اخالق و حقوق بارور چالشها و راهكارها رحم جايگزين  -مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رويان  -د
1390
 .18كارگاه ماساژ درماني در طب سنتي  -موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ،طب اسالمي و مكمل ،دانشگاه علوم پزشكي تهران -
ارديبهشت 1391
 .19هشتمين كنگره بين المللي سلول ها بنياد  -مركز تحقيقات سلول ها بنياد رويان  -شهريور 1391
 .20سيزدهمين كنگره بين المللي پزشكي و بيولوژيكي بارور پزشكي -مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل جهاد دانشگاهي (رويان) -
شهريور1391
13
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 .21كارگاه تبيين چهارچوب نرر سالمت زنان در ايران  -فرهنگستان علوم پزشكي ايران  -تير1391
 .22همايش بيمار ها كودكان  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -مهر 1391
 .23سمينار آشنايي با راديوتراپي در بيمار ها پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان واحد جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران -
آبان 1391
 .24كنگره طب هوا فضا و زيرسطحي  -دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -آبان 1391
 .25سمينار مراقبت ها باردار و بيمار ها زمينه ا  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -آبان 1391
 .26كنفرانس صدمات زايماني در مادر و نوزاد – دانشگاه علوم پرشكي بقيه اله  -آبان 1391
 .27شانزدهمين سمينار ساليانه طب فيزيكي و توانبخشي  -انجمن طب فيزيكي و توانبخشي  -آذر 1391
 .28كنگره آموزش به بيمار  -مركز تحقيقات ضايعات مغز و نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران  -آذر 1391
 .29سمينار كلينيكال انكولوژ  -انجمن پرتودرماني سرطان  -د 1391
 .30كنفرانس نقش داروها ،عوامل تراتوژن و تصويربردار در حاملگي در جهت حفظ سالمت نوزادان  -دانشگاه علوم پرشكي بقيه اله -
د 1391
 .31كنگره طب پيشگير  ،بهداشت ،امداد و درمان دريايي بر رو شناورها سطحي و زير سطحي  -دانشگاه علوم پزشكي ارتش -
اسفند 1391
 .32سمپوزيوم چاپ زيستي در مهندسي بافت  -دانشگاه علوم پرشكي تهران و دانشگاه صنعتي اميركبير  -اسفند 1391
 .33دوازدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران  -انجمن علمي شنوائي شناسي ايران  -ارديبهشت 1392
 .34سمينار اصول تغذيه با شير مادر  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .35دور آموزشي مجاز "كود

دو ساله با گاستروآنتريت حاد"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392

 .36دور آموزشي مجاز "كود

شش ساله با استفذاغ و زرد "  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392

 .37دور آموزشي مجاز "كود

هشت ساله با هماتمز"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392

 .38دور آموزشي مجاز "تشخيص و درمان با مشكالت حاد تنفسي"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .39دور آموزشي مجاز "تشخيص و درمان بيمار ديابت"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .40دور آموزشي مجاز "رويكرد به تروما غيرنافذ قفسه سينه"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .41دور آموزشي مجاز "كود

با تب بيش از  5روز"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392

 .42دور آموزشي مجاز "درد قسمت فوقاني شكم در خانم ميانسال"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .43دور آموزشي مجاز "برجستگي ها آبي رنك ساق پا"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .44دور آموزشي مجاز " - "HBV-related cirrhosisدانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .45دور آموزشي مجاز "آشنايي با تشخيص و درمان ليكن پالن دهاني"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
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 .46دور آموزشي مجاز " - "A 22 month old girl with fever and coughدانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .47دور آموزشي مجاز "آقا  25ساله با تب ،سرفه و تنگي نفس"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .48دور آموزشي مجاز "بيمار با درد ناحيه راست تحتاني شكم"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .49دور آموزشي مجاز "رگ گير از اندام و تعبيه كاتتر وريد "  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .50دور آموزشي مجاز "خانم  45ساله با كمر درد"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .51دور آموزشي مجاز "خانم  22ساله با تشنج"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .52دور آموزشي مجاز "جداساز بيماران از تهويه مكانيكي" -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .53دور آموزشي مجاز "فارماكوتراپي ايدز"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .54دور آموزشي مجاز "آقا  25ساله با آسيب حاد پيچ خوردگي"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .55دور آموزشي مجاز "كودكي  3ساله با سابقه سيانوز و سرفه"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .56دور آموزشي مجاز "دارو درماني سنرم روده تحريك پذير"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .57دور آموزشي مجاز " - "A 3 year old male with pigeon chestدانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 .58دور آموزشي مجاز "راهنما كشور مبارزه با سل"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -خرداد 1392
 . .59نهمين كنگره سلولها بنياد رويان  -مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي – شهريود 1392
 . .60كارگاه نقد و داور مقاالت مرور  -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي با همكار معاونت تحقيقات و فناور وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  -آبان 1392
 .61كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي – آبان 1392
 .62كنفرانس بررسي اخالق پزشكي و ضوابط شرعي در پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -آبان 1392
 .63كنفرانس سرطان و سالمت جنسي  -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي – اسفند 1392
 .64دومين سمينار تله مديسين و اولين سمينار بيورزونانس -انجمن علمي اطالع رساني بهداشتي و زيست پزشكي ايران  -ارديبهشت
و خرداد 1393
 .65سمينار اخالق حرفه ا پزشكي با رويكرد بررسي جنبه ها
محتضر -سازمان نرام پزشكي  -ارديبهشت 1393

فقهي ،اخالقي و حقوقي در مراقبت ها

پايان حيات بيماران

 .66كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -مهر 1393
 .67دوره آموزشي مجاز "مقدمات اخالق در پژوهش"  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  -مرداد 1394
 .68يازدهمين كنگره بين المللي بيولوژ و فنلور سلول ها بنياد  -مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رويان  -شهريور
1394
 .69هشتمين كنگره ملي و اولين كنگره بين المللي سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -آبان 1394
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 .70چهارمين كنگره اخالق پزشكي ايران (كارگاه اخالق در پژوهش)  -سازمان نرام پزشكي ايران و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي  -بهمن 1394
 .71كنگره طب مكمل در سرطان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -بهمن 1394
 .72كارگاه توانمند ساز اعضا كميته ها اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي -كميته ملي اخالق در پژوهش  -اسفند 1394
 .73چالش ها اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي  -كميته اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي جهاد دانشگاهي  -شهريور 1395
 .74اخالق در نشر پزشكي  -كميته اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي جهاد دانشگاهي  -شهريور 1395
 .75هفدهمين گردهمايي بين المللي پزشكي و بيولوژ بارور رويان  -مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رويان  -شهريور 95
 .76دوره آموزشي مجاز " - "Introduction To Research Methodمركز بين المللي Training and ( TRREE
 - ) Resources in Research Ethics Evaluationنوامبر 2016
 .77دور آموزشي مجاز "تداخالت شايع گياهان دارويي با شيميايي"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .78دور آموزشي مجاز "كاناراكت وابسته به سن"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .79دور آموزشي مجاز "ادم موضعي صورت :معرفي يك مورد لنفوم"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .80دور آموزشي مجاز " قرارگير نامناسب كتتر دسترسي وريد در بيمار مبتال به نارسايي مزمن كليو "  -دانشگاه علوم پزشكي
تهران  -اسفند 1395
 .81دور آموزشي مجاز "بيمار جذام"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .82دور آموزشي مجاز "خانم مراجعه كننده با ترشحات خوني از نو

پستان"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395

 .83دور آموزشي مجاز "آشنايي با انواع شير خشك ها"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .84دور آموزشي مجاز "تركيبات موضعي روشن كننده پوست با منشا طبيعي" -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .85دور آموزشي مجاز "نانوفناور و كاربردها آن در علوم پزشكي"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -اسفند 1395
 .86دوره آموزشي "اخالق در پژوهش بر حيوانات"  -كميته ها اخالق در پژوهش جهاد دانشگاهي  -بهمن 1395
 .87كارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشي و تخلفات انتشار پژوهش  -جهاد دانشگاهي مشهد  -ارديبهشت 1396
 .88كارگاه آشنايي با راهنمايي كارآزمايي باليني مطلوب در ايران ) - (GCPجهاد دانشگاهي مشهد  -ارديبهشت 1396
 .89هجدهمين گردهمايي بين المللي پزشكي و بيولوژ بارور رويان  -مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رويان  -شهريور 1396
 .90دومين كنگره بين المللي سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -آبان 1396

 تدريس در دوره هاي آموزشي
 .1كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم بهداشتي (چندين دوره به عنوان همكار در تدريس)  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
تهران 1374 -
 .2كارگاه آموزشي "نقش پزشك در شبكه ارائه خدمات بهداشتي درماني"  -دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377 -
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 .3كارگاه "برنامه ريز گروه پژوهشي بيماريها پستان"  -جهاد دانشگاهي 1377 -
 .4كارگاه آموزشي "روش ها اپيدميولوژيك در بررسي بيماريها ژنتيكي"  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 1380 -
 .5كارگاه "روش تحقيق در علوم بهداشتي"  -جهاد دانشگاهي 1380 -
 .6واحد درسي "پزشكي اجتماعي"  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران1381 -
 .7اولين كارگاه آموزشي "روش تحقيق پيشرفته"  -جهاد دانشگاهي شهريور 1383 -
 .8دومين كارگاه آموزشي "روش تحقيق پيشرفته"  -جهاد دانشگاهي  -د 1383
 .9كارگاه آموزشي "طراحي پروژه"  -دفتر بهداشت و تغذيه وزارت آموزش و پرورش  -د 1383
 .10كارگاه آموزشي "بهداشت بارور در باليا"  -دانشگاه علوم پزشكي تهران -د 1385
 .11دوره  - Micronutrient Surveillanceوزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهاني -ارديبهشت 1389
 .12دوره آموزش تخصصي "پرستار
جمهور اسالمي ايران -تير 1389

در باليا"  -سازمان نرام پرستار

جمهور

اسالمي ايران با همكار

جمعيت هالل احمر

 .13دوره آموزشي "روش تحقيق كاربرد "  -موسسه آموزش عالي هالل ايران  -سال تحصيلي ( 1389-90نيمسال اول)
 .14كارگاه آموزشي "مديريت بحران"  -سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  -بهمن 1389
 .15كارگاه آموزشي " ارتباط موثر با مشتر "  -ارديبهشت  - (4-8 May 2011) 1390بيمارستان ايراني دوبي ،امارات
 .16دوره آموزشي "روش تحقيق كاربرد "  -موسسه آموزش عالي هالل ايران  -سال تحصيلي ( 1389-90نيمسال دوم)
 .17دوره آموزشي "روش تحقيق كاربرد "  -موسسه آموزش عالي هالل ايران  -سال تحصيلي ( 1390-91نيمسال اول)
 .18دوره آموزشي "روش تحقيق كاربرد "  -موسسه آموزش عالي هالل ايران  -سال تحصيلي ( 1390-91نيمسال دوم)
 .19دوره آموزشي "اصول و مباني مديريت بحران در سالمت"  -مركز تحقيقات سالمت مادر و كود
 .20دوره آموزش حين خدمت "پيشگير
(نيروگاه بعثت)  -آبان و آذر 1392

از بيماريها

 -تير 1392

قلبي عروقي"  -موسسه آموزش عالي علمي كاربرد

 .21دوره بازآموز "معنويت و ارتباط با بيمار"  -مركز تحقيقات سالمت مادر و كود

صنعت آب و برق

– مهر 1393

 .22دوره آموزشي "تدوين و ارزيابي پروپوزال ها تحقيقاتي"  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  -بهمن 1393
 .23كارگاه آموزشي "انواع مطالعات كمي"  -سازمان فعاليت ها قراني دانشگاهيان كشور  -د

1394

 .24كارگاه آموزشي "روش تحقيق پيشرفته ،مطالعه مورد  -شاهد"  -پژوهشكده سرطان پستان  -ارديبهشت 1395
 .25كارگاه آموزشي " مطالعات كوهورت"  -پژوهشكده سرطان پستان  -مهر 1395
 .26كارگاه آموزشي "مطالعات مداخله ا "  -پژوهشكده سرطان پستان  -خرداد 1395
 .27كارگاه آموزشي "مطالعات توصيفي و مقطعي"  -پژوهشكده سرطان پستان  -تير 1395
 .28كارگاه آموزشي " مطالعات كوهورت"  -پژوهشكده سرطان پستان  -مهر 1395
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 چاپ کتاب
 .1غالمرضا گرمارود  ،ژيال صديقي ،فرانك فرزد  ،كامران گل محمد  .مطالعه يك مطالعه ،آزمون يك آزمون  -انتشارات تيمورزاده
  - 1383ترجمه .2ژيال صديقي ،سيدرضا مجدزاده ،سحرناز نجات ،ژاله غالمي .انتقال دانش و بهره بردار از نتايج پژوهش  -انتشارات دانشگاه علوم
پزشكي تهران  - 1387 -تاليف

 مسئوليت هاي علمي
 .1عضو كميته علمي و داور همايش مديريت امداد و نجات ،جمعيت هالل احمر  -تهران 1381 -
 .2عضو كميته علمي و داور سمينار جايگاه بهداشت جنسي در بارور  -تهران 1383 -
 .3عضو كميته علمي و داور اولين همايش علمي بهداشت خانواده  -تهران 1383 -
 .4عضو كميته علمي و داور دومين همايش آسيايي بهداشت خانواده  -تهران 1384 -
 .5عضو كميته علمي و داور سومين همايش آسيايي بهداشت خانواده  -تهران 1385 -
سالم  -تهران 1385 -

 .6عضو كميته داور و هيئت رئيسه اولين همايش سراسر كود
 .7عضو كميته داور و هيئت رئيسه دومين همايش سراسر كود

سالم  -تهران – 1387

 .8عضو كميته علمي و داور همايش تخصصي تاثيرات فضا مجاز در حوزه خانواده  -تهران 1389 -
 .9عضو انجمن بين المللي اپيدميولوژ  2011 -ميالد
 .10عضو كميته علمي كنفرانس اصول و مباني مديريت بحران در بخش سالمت  -مركز تحقيقات سالمت مادر و كود
تير 1392
 .11عضو كميته علمي كنفرانس مباني سالمت جنسي  -مركز تحقيقات سالمت مادر و كود

 -تهران -

 -تهران  -خرداد 1392

 .12عضو كميته علمي در ششمين كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -تهران  -آبان
1392
 .13عضو كميته علمي در كنفرانس بينالمللي كامپيوتر ،فناور اطالعات و رسانهها ديجيتال  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مركز
توسعه فناور اطالعات و رسانه ها ديجيتال  -تهران  -مهر 1392
 .14عضو كميته علمي هفتمين كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي  -تهران  -مهر و
آبان 1393
 .15عضو كميته علمي در برنامه معنويت و ارتباط با بيمار  -مركز تحقيقات سالمت مادر و كود

 -تهران  -مهر 1393

 . 16عضو شورا علمي و عضو كميته علمي در اولين همايش روش ها افزايش ماندگار فرآورده ها غذايي  -تهران  -مركز
همايش ها راز  -اسفند 1393
 .17عضو كميته علمي اولين كنگره بين المللي و هشتمين كنگره سراسر سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد
دانشگاهي  -تهران  28 -تا  30اكتبر 2015
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 .18عضو كميته علمي دومين كنگره بدين المللدي  - Stem Cells And Regenerative Medicineجهداد دانشدگاهي مشدهد و
دانشگاه فردوسي مشهد  -مشهد  19 -تا  21اپريل 2017
 .19عضو كميته علمي دومين كنگره بين المللي سرطان پستان  -مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشدگاهي  -تهدران –  18تدا
 20اكتبر 2017

 مسئوليت هاي اجرايي
 .1معاون پژوهشي آموزشي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي  -از  79/8/1تا 84/9/19
 .2عضو هيئت مديره مركز خدمات تخصصي پايش  -از  1380تا 1384
 .3عضو شورا بررسي نهايي طرح ها پژوهشي جهاد دانشگاهي  -از  81 /12/27تا خرداد 1386
 .4عضو شورا نرارت و توسعه تشكيالت گروه پزشكي جهاد دانشگاهي  -از  80/5/1تا 84/9/19
 .5عضو كميته علمي موسسه داريوش (مركز پژوهشي سوء مصرف مواد) ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  -از  1382تا 1385
 .6عضو شورا

واژه گزيني تخصصي پزشكي ،فرهنگستان ادب و زبان فارسي  -از سال  1389تا 1393

 .7عضو شورا علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي  -از  1379تا كنون
 .8مدير گروه پژوهشي بهداشت خانواده پژوهشكده علوم بهداشتي  -از سال  1382تا 1394
 .9مدير گروه پژوهشي ارتقا سالمت پژوهشكده علوم بهداشتي  -از سال  1394تا كنون
 .10عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي پايش  -از سال  1380تا كنون
 .11عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات  -از سال  1391تا كنون
 .12عضو هيئت تحريريه فصلنامه پژوهشها ميان رشته ا قرآن كريم  -از سال  1391تا كنون
 .13عضو كميته منتخب هيات مميزه مركز وزارت بهداشت در جهاد دانشگاهي  -از  1384/9/28تا كنون
 .14عضو كميسيون تخصصي گروه پزشكي هيات مميزه جهاد دانشگاهي  -از  86/8/30تا كنون
 .15عضو شورا تخصصي بررسي طرح ها گروه پزشكي جهاد دانشگاهي  -از  80/5/1تا كنون
 .16عضو كميته تخصصي پزشكي كميسيون مركز ارتقاء جهاد دانشگاهي  -از  80/5/10تا كنون
 .17عضو هيات علمي وابسته دانشكده علوم انساني دانشگاه علم و فرهنگ  -از تير  1394تا كنون
 .18عضو كارگروه بررسي توانايي علمي گروه علوم پزشكي هيات اجرايي جذب جهاد دانشگاهي  -از  94/11/25تا كنون
 .19عضو كميته اخالق در پژوهش ها زيست پزشكي جهاد دانشگاهي  -از  94/3/3تا كنون
 .20عضو هيئت مميزه اعضا هيئت علمي جهاد دانشگاهي  -از  95/8/2تا كنون
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