
  

 آموزشی، پژوهشی و اجرایی کارنامه سوابق
CURRICULUM  VITAE 

 
 

 1398 تاریخ تکمیل کارنامه:

 
 اطالعات شخصی

 
 فاطمه نام :

 مالرحیمی ملکی نام خانوادگی:

  دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پزشکی ر:کاآدرس محل

                               02531971059       کار:شماره تلفن محل

  

 fmollarahimi@muq.ac.ir :آدرس پست الکترونیکی

 

 

 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
درجه 
 علمی

دانشگاه محل 
 تحصیل

شهر محل 
 تحصیل

کشور محل 
 تحصیل

تاریخ فراغت از 
 تحصیل

 1395 ایران تهران نعلوم پزشکی ایرا تخصص تخصص بالینی تخصص پزشکی اجتماعی و خانواده
 1384 ایران تبریز علوم پزشکی تبریز دکتری حرفه ای پزشک عمومی

 

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی راههای پیشگیری از افسردگی و 
 اضطراب در زنان: مطالعه مروری

 دکتر مرضیه نجومی دکتری تخصصی

سندرم خروجی قفسه و عوارض بررسی شیوع 
 سینه در بیمارستان امام خمینی )ره( تبریز

 دکتر هاشم زاده دکتری عمومی

 

 



 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه 

 محل تدریس
مقطع 
 تحصیلی

 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت
تعداد 

 دانشجویان
ساعات  کل

 هتدریس شد
 نیمسال سال تدریس

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارآموزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
اپیدمیولوژی 

بیماریهای شایع 
 در ایران

 ساعت 32 نفر 60
نیمسال دوم 
98-97 

 دوم

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارآموزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارآموزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 22 نفر 12
نیمسال اول 
98-99 

 اول

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 20 نفر 12
مرداد 
1398 

-98دوم 
97 

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 1398تیر  تساع 20 نفر 14
-98دوم 

97 

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 20 نفر 8
خرداد 
1398 

-98دوم 
97 

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارآموزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارآموزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 6 نفر 15
اردیبهشت 
1398 

-98دوم 
97 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

جندی شاپور 

 اهواز

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 8 نفر 18
اردیبهشت 
1396 

-96دوم 
95 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

جندی شاپور 

 اهواز

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 8 نفر 15
خرداد 
1396 

-96وم د
95 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

جندی شاپور 

 اهواز

کارآموزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارآموزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 6 نفر 20
اردیبهشت 
1396 

-96دوم 
95 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 8 نفر 15
بهمن 
1395 

-95دوم 
94 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 ساعت 8 نفر 20
اسفند 
1395 

-95دوم 
94 

-95اول  94آبان  ساعت 8 نفر 16کارورزی بخش  تخصصی تدریسکارورزی دانشگاه علوم 



پزشکی  پزشکی ایران
 عمومی

 94 پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم 

 زشکی ایرانپ

کارورزی 
پزشکی 
 عمومی

 تخصصی تدریس
کارورزی بخش 
 پزشکی اجتماعی

 94آذر  ساعت 8 نفر 15
-95اول 

94 

دانشگاه علوم 

 آزاد پزشکی

 اهواز

کاردانی 
بهداشت 
 مدارس

 تخصصی تدریس
نشانه شناسی 

 بیماریها
 1384 ساعت 36 نفر 25

دوم 
1385-
1384 

دانشگاه علوم 

 آزاد پزشکی

 اهواز

 یکاردان
بهداشت 
  عمومی

 تخصصی تدریس
جمعیت و تنظیم 

 خانواده
 1384 ساعت 36 نفر 20

دوم 
1385-
1384 

دانشگاه آزاد 
اسالمی 
 شوشتر

 عمومی تدریس کارشناسی
جمعیت و تنظیم 

 خانواده
 نفر 120

224 
 1384 ساعت

دوم 
1385-
1384 

 

 

 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

 در طرح
ات فعالیت ساع

 در طرح
 وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش

طول مدت 
 طرح

 ینیبال یراهنما یساز یو بوم نیتدو 

 قلب و عروق یهایماریاز ب یریشگیپ
 ساعت 250  یمجر

، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 گروه پزشکی اجتماعی

 یکسال و نیم تمام شده

ارائه  ینیبال یراهنما یساز یبوم

ی به بیماران مبتال مراقبت های تسکین

 به سرطان درمراحل صعب العالج 

 ساعت 100 طرح همکار

، دانشگاه علوم پزشکی ایران

بخش طب تسکینی 

 بیمارستان فیروزگر

 دو سال تمام شده

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه ج(
 خ ارائه خدماتتاری فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

 22/1/1394 مرکز توسعه و تحقیقات بالینی فیروزگر مشاوره پروپوزال

 1392 دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه پزشکی اجتماعی همکار طرح
 

 ) مرتبط با آموزش و تحقیقات( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی(  ه

 مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت
ته تحصیلی نام، رتبه علمی و رش

 مسئول مافوق
 تا تاریخ از تاریخ

 مدیر گروه
مدیر گروه پزشکی 
 اجتماعی و خانواده

 تاکنون 1398 دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی

 تاکنون 1398 دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی عضو هیات علمی هیات علمی

 یرابط پژوهش
مسئول امور 

 پژوهشی
 شبکه بهداشت و درمان

، مدیر دانشگاه علوم پزشکی ایران
 شبکه بهداشت

15/1/1398 
اردیبهشت 
1398 

 



 سابقه فعالیتها و پست های اجرایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(و( 
 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

 کارشناس مسئول ستادی
کارشناس مسئول 
 نظارت بر درمان

شبکه بهداشت و 
 اندرم

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

 1396دی 
اردیبهشت 
1398 

رییس مرکز بهداشت و 
 درمان 

 سرداران شهر ریاست مرکز
انشکده علوم پزشکی د

 شوشتر
 1392شهریور  1387بهمن 

رییس مرکز بهداشت و 
 درمان

 ریاست مرکز
 شهرک بوستان

دانشکده علوم پزشکی 
 شوشتر

 1387بهمن  1386تیر 

شت و رییس مرکز بهدا
 درمان

 ریاست مرکز
 کریت برومی

دانشگاه علوم پزشکی 
 جندی شاپور اهواز

 1385دی  1385شهریور 

رییس مرکز بهداشت و 
 درمان

 ریاست مرکز
 میان آب

دانشگاه علوم پزشکی 
 جندی شاپور اهواز

اردیبهشت 
1385 

 1385شهریور 

شبکه بهداشت  پزشک تیم سالمت پزشک خانواده
 شوشتر

 1392شهریور  1386تیر  معاونت بهداشت

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیز( 
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 1398اردیبهشت  1397خرداد  شهرستان رباط کریم دبیر مجمع سالمت شهرستان مجمع ملی سالمت

انجمن گروه پزشکی اجتماعی 
 ایران

 تاکنون 1392شهریور  تهران عضو انجمن

کمیته اجرایی سطح ارجاع 
 طرح تحول سالمت

 شهرستان عضو کمیته اجرایی
دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران -ایران
 1392اردیبهشت  2/10/1397

 

 در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ) بدون ارائه مقاله( سخنرانیط( 
 سخنرانی ریختا محل برگزاری عنوان هم اندیشی، بازآموزی و غیره عنوان سخنرانی

 19/4/1397 فرمانداری شهرستان رباط کریم مجمع ملی سالمت تعیین کننده های اجتماعی سالمت

 
 

 

 سوابق توسعه فردی 

 ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی( شرکت در دوره های مختلف
 تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نام دوره

 27/11/1397 27/11/1397 ساعت 6 علوم پزشکی ایران تخلیه تلفنی و امنیت

 18/10/1397 18/10/1397 ساعت 4 سالن همایش های رازی ارگونومی

تدوین منطقی تعرفه های 
 درمان

 13/9/1397 13/9/1397 ساعت 4 علوم پزشکی ایران

 12/10/1397 11/10/1397 ساعت 20 انیستیتو پاستور تهران مقررات بهداشتی بین المللی

 4/10/1397 4/10/1397 ساعت 4 ی ایرانعلوم پزشک کارگاه خبر نویسی



کارگاه اصول سیاستگذاری 
 سالمت و تدوین سند سیاست

 5/12/94 3/12/94 ساعت 24 علوم پزشکی ایران

کارگاه ارزیابی کیفیت مقاالت 
 کیفی

 6/11/94 5/11/94 ساعت 16 علوم پزشکی ایران

کارگاه مرور نظام مند و 
 متاآنالیز

 13/8/94 12/8/94 تساع 10 علوم پزشکی ایران

 22/7/94 21/7/94 ساعت 10 علوم پزشکی ایران کارگاه داده کاوی

کارگاه مرجع نویسی با نرم 
 EndNoteافزار 

 14/7/94 14/7/94 ساعت 5 علوم پزشکی ایران

 8/11/93 6/11/93 ساعت 18 علوم پزشکی ایران کارگاه روش پژوهش کیفی

 7/11/92 5/11/92 ساعت 15 علوم پزشکی ایران کارگاه روش تحقیق

 06/11/90 06/11/90 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز پیشگیری از بارداری

 22/10/90 22/10/90 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز متمم مانا

مراقبت های ادغام یافته 
 سالمت مادران

 26/08/90 26/08/90 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 28/07/90 28/07/90 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز امنیت کنتراسپتیوها

 21/06/90 21/06/90 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز تغذیه با شیرمادر

 08/02/90 08/02/90 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز برنامه عملیاتی

 02/08/89 02/08/89 ساعت 10 علوم پزشکی اهواز مدون یکروزه فشارخون

مدون یکروزه بهداشت 
 2باروری 

 09/03/89 09/03/89 ساعت 10 علوم پزشکی اهواز

 05/02/89 05/02/89 ساعت10 علوم پزشکی اهواز مدون یکروزه دیابت

 01/09/88 01/09/88 ساعت10 علوم پزشکی اهواز 3مدون یک روزه داخلی 

 23/08/88 23/08/88 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز اجرای طرح ارگونومی

 05/07/88 5/07/88 تساع 10 علوم پزشکی اهواز 3مدون یک روزه کودکان 
پیشگیری و کنترل بیماری ناشی 

 از ویروس

HTN 

 25/06/88 25/06/88 ساعت10  علوم پزشکی اهواز

 29/05/88 29/05/88 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز اجرای طرح بقا

اجرای طرح بهداشت 
 کشاورزی

 25/04/88 25/04/88 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 24/02/88 24/02/88 ساعت 8 شکی اهوازعلوم پز کارگاه کزاز نوزادی

مدون یک روزه بهداشت 
 2باروری 

 08/10/87 08/10/87 ساعت 10 علوم پزشکی اهواز

 14/08/87 08/08/87 ساعت 24 علوم پزشکی اهواز کارگاه شیر مادر

 12/08/87 12/08/87 ساعت10 علوم پزشکی اهواز مدون یک روزه آسم و آلرژی

 21/07/87 21/07/87 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز 7مدون یک روزه داخلی 

 17/05/87 17/05/87 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز 2کارگاه تنظیم خانواده 

 09/04/87 09/04/87 ساعت6 علوم پزشکی اهواز 1مدون یک روزه داخلی 

 07/04/87 06/04/87 ساعت 16 علوم پزشکی اهواز 1کارگاه ذیج حیاتی 

 11/03/87 09/03/87 ساعت 16 علوم پزشکی اهواز تیکارگاه برنامه عملیا



 05/03/87 05/03/87 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز 1مدون یک روزه کودکان 

 25/01/87 25/01/87 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز 1مدون یک روزه اعصاب 

کارگاه مراقبتهای دوران 
 بارداری

 24/01/87 22/01/87 ساعت 16 علوم پزشکی اهواز

 13/12/86 13/12/86 ساعت 8 وم پزشکی اهوازعل سل

کارگاه آموزشی تغذیه دوران 
 مدرسه

 11/11/86 11/11/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 08/11/86 08/11/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز آنفوالنزای پرندگان

 19/10/86 19/10/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز ماالریا

 06/10/86 06/10/86 ساعت 8 لوم پزشکی اهوازع کارگاه امنیت کنتراسپتیوها

 27/09/86 27/09/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز سیکل سل آنمی

کارگاه مشاوره تنظیم خانواده 
 2و وازکتومی 

 08/09/86 08/09/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه مشاوره تنظیم خانواده 
 1و وازکتومی 

 01/09/86 01/09/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 22/08/86 22/08/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 2کارگاه مانا

 10/08/86 10/08/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 1کارگاه مانا

 09/08/86 09/08/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز التور

کارگاه آموزشی سرطانهای 
 شایع زنان

 01/08/86 01/08/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

وزشی مراقبتهای کارگاه آم
 بهداشت مدارس

 29/07/86 29/07/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 23/07/86 23/07/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز کارگاه آموزشی سالمندان

 17/07/86 17/07/86 ساعت 6 علوم پزشکی اهواز آنفوالنزای پرندگان

مدون یک روزه مسمومیت 
 های رایج

 15/07/86 15/07/86 ساعت 10 علوم پزشکی اهواز

کارگاه اصول نظام پیشگیری 
 از مرگ مادر

 18/06/86 18/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 15/06/86 15/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 2کارگاه کودک سالم 

 14/06/86 14/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 1کارگاه کودک سالم 

کارگاه معاینات بالینی زنان 
 زایمان ایمن باردار و

 11/06/86 11/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه دستورالعمل فرمهای 
 3مادران باردار

 04/06/86 04/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه دستورالعمل فرمهای 
 2مادران باردار 

 03/06/86 03/06/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه مراقبت های ادغام 
 3مت مادران یافته سال

 31/05/86 31/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه نظام مراقبت مرگ 
 1ماهه  59کودکان یک الی 

 30/05/86 30/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز



کارگاه مراقبت های ادغام 
 2یافته سالمت مادران 

 28/05/86 28/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 کارگاه مراقبت های ادغام
 1یافته سالمت مادران 

 23/05/86 23/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 18/05/86 18/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 2کارگاه شیر مادر 

 11/05/86 11/05/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 1کارگاه شیر مادر 

کارگاه دستور العمل وسایل 
 پیشگیری از بارداری

 28/04/86 28/04/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

کارگاه دستور العمل وسایل 
 2پیشگیری از بارداری 

 31/04/86 31/04/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 3/04/86 3/04/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 3کارگاه برنامه عمیاتی 

کارگاه بهبود رشد و تغذیه 
 کودکان

 24/03/86 24/03/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

 17/03/86 17/03/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 2امه عملیاتی کارگاه برن

 16/03/86 16/03/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز 1کارگاه برنامه عملیاتی 

ص خکارگاه ذیج حیاتی و شا
 2های جمعیتی 

 27/02/86 27/02/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز

ص خکارگاه ذیج حیاتی و شا
 1های جمعیتی 

 26/02/86 26/02/86 ساعت 8 زعلوم پزشکی اهوا

کارگاه عوارض ناشی از 
 واکسن

 10/02/86 10/02/86 ساعت 16 علوم پزشکی اهواز

 6/02/86 6/02/86 ساعت 8 علوم پزشکی اهواز کودک سالم و دفتر کودکان

دوره توجیهی بدو خدمت 
 کارکنان

دفتر آموزش و پژوهش 
 استانداری خوزستان

 ساعت 60
20/10/86 

 
6/11/86 

 

اصول بیمه خدمات درمانی با 
رویکرد پزشک خانواده و نظام 

 سالمت

اداره کل بیمه خدمات درمانی 
 خوزستان

 
 ساعت 2

 
7/5/86 7/5/86 

آموزشی مراقبت های ادغام 
 یافته ناخوشیهای اطفال

 8/9/85 6/9/85 ساعت 27 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

کارگاه آموزشی مراقبت 
 کودک سالم

 

 وم پزشکی اهوازدانشگاه عل
 

 ساعت 27
 

17/7/85 
 

19/7/85 
 

 

 اسناد علمیانتشار

 الف( کتب منتشر شده
 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار)همکاران( کتاب عنوان
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 1394 تهران ن خردرهپویا تالیف و تدوین  مرضیه نجومی و مریم بیگلری

 



 ب( مقاالت منتشر شده
 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله (گانه )نویسند

 فاطمه مالرحیمی ملکی
 مرضیه نجومی
 محمد رستمی

Attitude about cancer 

disclosure and quality of 

life of patients with cancer  

International 

Journal of 

Medical 

Research & 

Health Sciences 

(ISI) 

5 7 457-466 2016 

 فاطمه مالرحیمی ملکی
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 در همایش، کنفرانس و غیره مقاالت ارائه شدهج( 

 عنوان مقاله ندگاننویس
عنوان همایش، 
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راهنمای بالینی پیشگیری از 
 بیماریهای قلب و عروق
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 1395 پوستر

 
 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرها
 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت وانعن

 تقدیر نامه
حوزه حسن اجرای نظارت بر 

 درمان
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر شبکه بهداشت و 
 درمان

26/12/1397 

 تقدیر نامه
حسن اجرای نظارت بر حوزه 

 درمان
 21/11/1397 فرمانداری شهرستان شهرستان رباط کریم

 معاینات دانش آموزان مهتقدیر نا
علوم پزشکی دانشکده 

 شوشتر
مدیر شبکه بهداشت و 

 درمان
29/4/1392 

 پرونده الکترونیکیحسن اجرای  تقدیر نامه
دانشکده علوم پزشکی 

 شوشتر
مدیر شبکه بهداشت و 

 درمان
7/5/1392 

 تقدیر نامه
رضایتمندی مراجعین طبق طرح 

 تکریم ارباب رجوع
دانشکده علوم پزشکی 

 شوشتر
مدیر شبکه بهداشت و 

 درمان
23/12/1390 

 تقدیر نامه
آموزش پزشکان طرح پزشک 
 خانواده در واحد پیشگیری 

دانشکده علوم پزشکی 
 شوشتر

مدیر شبکه بهداشت و 
 درمان

1/7/1388 

 نجات جان مادر باردار تقدیر نامه
دانشکده علوم پزشکی 

 شوشتر
مدیر شبکه بهداشت و 

 درمان
5/11/1387 

 

 

 )سایر موارد ) ضمیمه کارنامه 

 سالمت، انجام مداخالت الزم  یازهایسنجش ن ها،یماریاز ب یریشگیپکنترل و  ق،یپژوهش و تحق: ایاعالم عالئق حرفه

 سالمت انیجر تیریمد ،یحرفه ا فیوظا طهیدرح


