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Curriculum Vitae on   
Department of Community Health and Gerontology  

NAME, Degree, Position  

 

  

Webpage on Profiles.mui.ac.ir:  

https://profiles.mui.ac.ir/??? 

 

Address: Department of Community Health and Gerontology 

Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of 

Medical Sciences, HezarJerib.st., Isfahan, IRAN 81746-734 

Phone: 09132703518 

Email:h_hoseini@nm.mui.ac.ir  

Research Center: Nursing and Midwifery Care Research Center 

 

 
 

Cell Phone: +98 9330373507 

Overview:  
RESEARCH IDs                                  ID).. مشخصات  و لینک دسترسی  احراز هویت در سامانه های معتبر علم سنجی و 

Item Value Web address 

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2494-5204   
Web of Science 

Researcher ID 
 http://www.researcherid.com/rid/ A-13632018 

Scopus Author 

ID 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56483378700 

Google scholar  https://scholar.google.com/citations?user=YcG KVEAAAAJ&hl=en 
   Linkedin  https://www.linkedin.com/in/??? 
   iSid  https://isid.research.ac.ir/Habibollah Hosseini 
   Pubmed 

[Author - 

Identifier] 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Research gate  https://www.researchgate.net/profile/Habibollah Hosseini 

 
  

EDUCATION AND TRAINING                                                                                                         مدارک درجات دانشگاهی و بین الملل() سوابق تحصیلی  

INSTITUTION AND LOCATION 
DEGREE 

(if applicable) 
 

Start Date 
MM/YYYY 

Completion 
Date 

MM/YYYY 
 

FIELD OF STUDY 
 

… Other   ……. 

3- PhD 

 

  Nursing 

 کارشناسی ارشد سالمت جامعه-2

 

MSc 0731 0731 Community Health Nursing 
Education  

 BSc کارشناسی پرستاری-1

 

0733 0731 Nursing 

 

http://nurseeducator.com/
https://profiles.mui.ac.ir/
https://profiles.mui.ac.ir/???
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_city_
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_zip_
mailto:@nm.mui.ac.ir
file:///C:/Users/PegahSystem/Documents/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23con_phonecell_
http://www.researcherid.com/rid/
https://scholar.google.com/citations?user=YcG
https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Khorasani
https://isid.research.ac.ir/Habibolla
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khorasani%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26120341
https://www.researchgate.net/profile/Habibollah
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POSITIONS AND EMPLOYMENT                                           سوابق شغلی با ذکر محل و سال استخدام/تصدی مسئولیت 

 تا کنون 0731عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ومامایی/گروه بهداشت از سال 

 0730 شهریور تا 0731 تیرماه  مدیر گروه بهداشت از سال

 تا کنون 0733پرستاری بهداشت جامعه و سالمندی از اردیبهشت ماه مدیر گروه 

سال اخیر(  5الی  7طرح درسهای  تدوین شده    واحد   با ذکرمقطع ، رشته ،  زمان    مکان )گروه /دانشکده/ دانشگاه(  )  

 درسهای تدوین شده در سامانه نوید و سایت گروه قرار داده شده استطرح 

https://muinavid.vums.ac.ir/ 

سال اخیر(  5الی  7کاراموزی  )با ذکرمقطع ، رشته ، زمان و مکان ) –عملی  -عناوین تدریس یا مشارکت در  تدریس دروس نظری  

 داده شده استطرح درسهای مشترک در سامانه نوید و سایت گروه قرار 

https://muinavid.vums.ac.ir/ 

 

 

HONORS AND AWARDS با ذکر سال و عنوان   تقدیرنامه ها / جوایز 

                                                                                                  تقدیر/تشویق

  مسئول ابالغ  /اهدای جایزه   زمان     مکان            نوع تقدیر/ جایزهمناسبت                عنوان تقدیر/ جایزه   

 
 
RESEARCH 

 

RESEARCH INTEREST اولویت وعالقمندی پژوهشی )توانمندی     

                اختصاصی(                                                                                                              
 حوزه  بهداشت /درمان/ آموزش و پژوهش(  1موضوع بر اساس اولویتهای ملی، بین المللی و استان در  7)ترجیحا

 آموزش در پرستاری سالمندی .0

 خودمراقبتی خانواده محور .2

7. ……. 

Research Projects and Proposals                                               ( سال اخیر 5الی   3  طرح های تحقیقاتی ( 
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طرح دامنه وضعیت نهایی  
دانشگاهی/ملی 

 /بین المللی

شروع تاریخ  مرجع تصویب کننده

 و خاتمه

و همکاران  *مجری شاخه  

 تخصصی 
/ کد طرح در پژوهشیارعنوان طرح  

 پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکترا
معاونت پژوهشی  دانشگاهی پایان یافته

علوم دانشگاه 
 پزشکی اصفهان

 

از سال 
تا  8931

8933 

)حبیب اله راهنما

 حسینی(
)دانشجو فاطمه 

 مللی(

پرستاری 

 سالمندی
ررسی تاثیر یک برنامه پایبندی به رژیم دی

درمانی مبتنی بر خانواده بر فشارخون 
سالمندان مبتال  به پرفشاری خون . 

  931893کد:

معاونت پژوهشی  دانشگاهی پایان یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

از سال 

تا  8931

8931 

راهنما)حبیب اله 

 حسینی(

)دانشجو ارغوان 

 اسماعیلی(

رستاری 

 سالمندی
خوشه بندی نشانه ها در سالمندان مبتال به 

سرطان کولورکتال در بیمارستان های منتخب 

 931818کد: شهر اصفهان

 سایر طرح های تحقیقاتی      

معاونت پژوهشی  دانشگاهی درحال اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8933 
 درحال اجرا

)حبیب اله حبیب مجری

 اله حسینی(

 همکاران سایر

 شهال ایوبی

 

تجارب زیسته مرتبط با مسائل  

روانشناختی خانواده های دارای بیمار 

مبتال به ویروس کرونا: مطالعه پدیدار 

 شناسی

پژوهشی معاونت  دانشگاهی درحال اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8933 
 درحال اجرا

 همکاران سایر

حبیب اله 

 حسینی،الهام خوشاب

 

تبیین جایگاه پرستار  

خانواده در نظام سالمت 

در ایران: طراحی و 

 اعتباریابی مدل
 
 

 

Publications: 

1-BOOK       تالیف/ ترجمه  با ذکرمشخصات کامل )کتاب یا فصلی از چاپ کتاب(

 نویسنده

 /نویسندگان

یا عنوان فصل  عنوان کتاب )سال انتشار(

)با ذکرپدیدآورنده و  کتاب 

 عنوان کتاب مربوطه(

نوبت 

چاپ

  

 نوع فعالیت ناشرانتشارات/    محل انتشار

)ترجمه/تالیف/ویراستاری 

 و ...(

جلیل 

اسالمیان،حبیب اله 

حسینی،محمد 

 رستگاری و دیگران

مداخالت پرستاری در  8911

 مدیریت بالیا

انصاراالمام  اول
 المنتظر

 تالیف وترجمه انصاراالمام المنتظر

لیلی عالیپور،علی 

صالحی خواه،حبیب 

 اله حسینی و دیگران

پرستاری بهداشت جامعه  89118

1 

دانشگاه  اول

علوم 
پزشکی 

 اصفهان

انتشارات دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان
 تالیف

سهیال 

احسانپور،خدیجه 

برومندفر،حبیب اله 
 حسینی و دیگران

 تالیف انتشارات کنکاش  دوم بهداشت وتنظیم خانواده 8938
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2-Invited reviews                                                                                                 /داوری مجالت

  گایدالین/منوال/کتاب

 همکاری مکان/دانشگاه، سال  مقاالت کنگره، آثار جشنواره ، مقاالت مجله، کتاب، گایدالین، منوال و.. (                عنوان/           نوع )
 

 کلیه مقاالت و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی که مورد داوری قرار گرفته در سایت پژوهشیار موجود می باشد

3-Published Articles/Peer-reviewed papers  (سال اخیر 5الی  7)ر فارسی و انگلیسیمعتب شده در مجالت مقاالت چاپ  

شماره سری صفحات
  

 نویسندگان به ترتیب....  )سال( عنوان مقاله نام نشریه
  نویسنده مسئول*

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  Preventive 

Care in 

Nursing and 

Midwifery 

Journal 

Determination of 

Recurrence, 

Severity, Distress, and 

Clustering of Symptoms 

in the Elderly with 

Colorectal Cancer in 

Selected Hospitals in 

Isfahan - Iran in 2018 to 

2020 Hosseini,Habibollah* 
Esmaeili Argavan 

 
 

 

 

 
   Iranian journal 

of and 

midwifery 

research 

nursing 

Effect of Peer Group 

Education on the Quality 

of Life of Elderly 

Individuals with Diabetes: 

A Randomized Clinical 

Trial 

 

9102 Hosseini,Habibollah* 

 

  Vol
ume 
6 | 
May 
201
7 

Journal of 
Education 
and Health 
Promotion 

Determinants of 

physical activity in 

middle-aged woman in 

Isfahan using 

the health belief model 

May 2017 Hosseini,Habibollah* 
Moradi Razieh 

  Vol 2 

/ 

Issue 

1 / 

Janua

ry-

Marc

h201

6 

International 

Journal of 

Educational and 

Psychological 

Researches 

An investigation of 
various quality 
indicators of 

final 
exams in 

specialized 
courses of 
Bachelor of 

Nursing 

2016 Hosseini,Habibollah* 
Rezaei Abdollah 
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دوره   
6 

شماره 
3 
پاییز 
931
6 

مجله بالینی 
پرستاری و 

 مامایی
 شهرکرد

ررسی تأثیر آموزش توسط گروه ب

همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتال 

 به دیابت

 حبیب اله حسینی* 0921
 مریم قاسمی

  Nove

mber

-

Dece

mber 

2014 

| Vol. 

19 | 

Issue 

6 

Habi

bolla

h 

Hos

seini 

نوی)
سنده 
 ( اول

Iranian 

Journal of 

Nursing 

and Midwifery 

Research | 

Investigating the effect 

of an education plan 

based on the 

health belief model on 

the physical activity of 

women who are 

at risk for hypertension 

2014 Hosseini,Habibollah 
 )نویسنده اول(

Presentations 

1-Oral/Poster presentations (national/International Conferences (at least 3-5 years): 

 )نوع : پوستر یا سخنرانی(/ )سطح : منطقه ای یا ملی یا بین المللی( مقاالت ارایه شده  در همایش و کنگره 

 عنوان مقاله  )نوع ارایه( عنوان همایش/کنگره/...)سطح برگزاری( تاریخ/سال زمان برگزاری نویسندگان
حبیب اله 

حسینی/را

ضیه 

 مرادی

تاالر رازی مرکز همایشهای دانشگاه 
 علوم پزشکی ایران

1398/07/16 

 

بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده درخصوص  پانزدهمین کنگره بین المللی زنان ومامایی ایران
 فعالیت بدنی زنان...

رکز همایشهای بین المللی دانشگاه  حبیب اله حسینی
 علوم پزشکی ایران

1397/07/17 

 Investigating the effect of peer group شانزدهمین کنگره بین المللی زنان ومامایی ایران
on self-care 

حبیب اله 

حسینی/راضیه 

 مرادی

 مشهد
1398/09/20 

ارتباط سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با فعالیت  همایش کشوری مامایی وسالمت زنان
 فیزیکی زنان میانسال

    

    

 

  

Personal / Organizational development                                                                                توسعه فردی/سازمانی  

 ها و برنامه های توانمندسازی اساتید و کارکنان(                   کارگاهی ضمن خدمت و آموزش مداوم   )دوره ها شرکت در   

kshop/webinarParticipation in conference/congress/wor 

 دوره های تخصصی )مرتبط با رشته و تخصص(



Page | 6/5 
 

  محل برگزاری ساعات و تاریخ شرکت ه / دوره/ برنامهعنوان و شناسه کارگا

لیست کارگاهها و سمینارهای شرکت کرده، در سامانه نگاه و آموزش مداوم 
 https://negah.mui.ac.ir/educative موجود می باشد 

  

   

   

   

   

   

   

 دوره های عمومی )مرتبط با اساتید /کارکنان(

  محل برگزاری ساعات و تاریخ شرکت ه / دوره/ برنامهعنوان و شناسه کارگا

دوره های شرکت کرده مربوط به هم اندیشی اساتید در سامانه نگاه موجود 
 https://negah.mui.ac.ir/educative می باشد

  

   

   

   

   

   

 

 داوری و شرکت در جلسات دفاع پروپوزال و گزارش نهایی دانشجویان و پژوهشگزان
 

داوری طرح و دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد   
 

 محل )مرجع تصویب( تاریخ  عنوان ) نام دانشجو (

داوری و شرکت در جلسات دفاع پروپوزال و نهایی در سامانه پژوهشیار 

 https://researches.mui.ac.ir  موجود می باشد

  

   

   

   

   

   

   
 

 داوری طرح و پروپوزال رساله دکترا 
  

 محل )مرجع تصویب( تاریخ  عنوان ) نام دانشجو (

 دانشکده پرستاری ومامایی اصفهان 33بهمن  الهام خوشاب

 دانشکده پرستاری ومامایی اصفهان 33بهمن  شهال ایوبی

   

   

   

   

   
 

 
 داوری جلسه دفاع کارشناسی ارشد



Page | 7/5 
 

 محل )مرجع تصویب( تاریخ  عنوان ) نام دانشجو (

داوری جلسات دفاع کارشناسی های ارشد در سامانه پژوهشیار 
 https://researches.mui.ac.irموجود می باشد 

  

   

   

   

   

   

   
 
 

 داوری جلسه دفاع رساله دکترا 

 محل )مرجع تصویب( تاریخ  دانشجو (عنوان ) نام 

   

   

   

   

   

   

   
 
 

 داوری سایر طرحها و پروپوزالهای پژوهشی  دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

 محل )مرجع تصویب( تاریخ  عنوان ) نام دانشجو (

درسامانه پژوهشیار موجود می باشد 
https://researches.mui.ac.ir 

  

   

   

   

   

   

   
 
 

نظارت و داوری گزارش طرح ها با ذکر مرجع تصویب طرح  

 

 محل )مرجع تصویب(   تاریخ داوری عنوان ) نام مجری (

درسامانه پژوهشیار موجود می باشد 
https://researches.mui.ac.ir 

  

   

   

   

   

   

   
 


