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حرفه :هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاريخ تولد2352/21/3 :
نشانی ايمیلm.noori144@gmail.com :

شماره همراه:

تحصیالت:
الف) کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران (.)2397
ب) کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان (.)2395
افتخارات /جوايز علمی:
 کسب عنوان رتبه دوم در پژوهش هاي برتر سال  2397استان همدان در بخش فرهنگي _اجتماعي با عنوان " بررسي عوامل موثربر مدرسه گريزي در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان مالير"
پاياننامهها:
 پاياننامه کارشناسي ارشد  :بررسي عوامل موثر بر مدرسه گريزي در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان مالير پايان نامه کارشناسي :بررسي هوش در نابينايان موسسه اي و غير موسسه اي شهر اصفهانمقاالت علمی-پژوهشی:
 -2فارسی:
 سميه غفاري  ،داوود شجاعي زاده  ،محمد حسين تقديسي  ،يداله محرابي  ،محمد نوري .تاثير آموزش بر توانمندى رابطان مرکزبهداشت شرق تهران در مورد مهارتهاى ارتباطى زوجين .فصلنامه بهداشت در عرصه .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده
بهداشت .دوره ، 1شماره ، 4زمستان  ، 1392صفحات  14تا1
 ماهرخ دولتيان  ،زهره شيخان  ،دکتر معصومه سيم بر  ،گيتي ازگلي  ،محمد نوري  .عملكرد جنسي زنان استفاده کننده از آمپولهايدپومدروکسي پروژسترون استات نشريۀ علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهيد بهشتي .دوره  ، 24شماره  ، 87زمستان  ، 1393صفحات  45تا5
 نوري  ,محمد وهمكاران  .ارزيابي بيروني  :روشي در جهت تقويت اثرات مثبتت خودارزيتابي .يكيتده مقتاخت نخستتين ستمينارکشوري ارزيابي و اعتبار بخشي25 .و  21اسفند 2331

 -نوري ,محمد .بررسي تاثير فعاليت هاي موسيقيايي بر رفتار خود آسيب رساني در يت

کتودع عقتب مانتده هنتي شتديد.يكيده

مقاخت دومين سمينار سراسري موسيقي درماني .دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 2397
 -نوري ,محمد  .دوستدار  ,هاتف  .اسماعيلي زهرا .تاثير فعاليت هاي موسيقيايي و ريتمي

بر کاهش و مهار پرخاشتگري در کودکتان

عقب مانده هني آموزش پذير .يكيده مقاخت دومين سمينار سراسري موسيقي درماني .دانشگاه علوم پزشكي تهران سال .2397
 حسيني ،سيد جليل  .حاجي فتحعلي  ،عباس .نوري  ،محمد .نيايي  ،امير مازيار  .بلوردي ،اکبر  .سرآباداني ليال ) 2331(.فراارزشيابي:بررسي وضعيت ارزشيابي اعضاي هيات علمي بر اساس استانداردهاي ارزشيابي کارکنان.يكيده مقاخت هشتمين همايش
آموزش پزشكي کرمان.
 حسيني  ,فخر السادات .عين اللهتي ,بهترام .همتايوني زنتد  ,رامتين  .نيتا ي  ,اميتر مازيتار.نوري  ,محمتد .بررستي فراينتد تتدويناستانداردهاي اعتبار بخشي در مكزي

و .WFMEيكيده مقاخت نخستين سمينار کشوري ارزيابي و اعتبار بخشتي25 .و  21استفند

. 2331
 همايوني زند  ,رامين  .عين اللهي ,بهرام .حسيني  ,فخر السادات .نيا ي  ,امير مازيار.نوري  ,محمد .شهال نظران  ,فاطمه.پروژه اعتباربخشي بين المللي و کاربرد آن در آموزش پزشكي کشور.يكيده مقاخت نخستين سمينار کشوري ارزيتابي و اعتبتار بخشتي25 .و 21
اسفند . 2331
 عين اللهي ,بهرام  .فتح آبادي  ,جليل .نوري  ,محمد  .نيا ي  ,امير مازيار  .همايوني زند  ,رامين  .حستيني  ,فختر الستادات .شتهالنظران  ,فاطمه .قدر دوست  ,الهام .ارزيابي دروني مبتني بر هدف در گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشتكي .يكيتده مقتاخت
نخستين سمينار کشوري ارزيابي و اعتبار بخشي25 .و  21اسفند . 2331
 شهال نظران  ,فاطمه .عين اللهي ,بهرام  .نيا ي  ,امير مازيار .حسيني  ,فخر السادات .نوري  ,محمد  .همايوني زنتد  ,رامتين  .پتروژهاعتبار بخشي بين المللي و کاربرد آن در آموزش پزشكي کشور.يكيده مقاخت نخستين سمينار کشوري ارزيابي و اعتبار بخشتي25 .و
 21اسفند . 2331
 آگاه  ،مهوش.نوري ،محمد .) 2335(.ارزشيابي دروني  :ابزاري جهت تصميمگيريهاي مديريتي در راستاي ارتقاءکيفيت .يكيدهمقاخت هشتمين همايش آموزش پزشكي کرمان.

 يكيده مقاخت ستمينار. شواهدي از داستانهاي مثنوي معنوي: شعر به مثابه ابزار درمان روانشناختي.جليل، فتح آبادي. محمد،  نوري.2371  سال.دانشگاه شهيد بهشتي. هنردرماني
: انگلیسی-1
1-EINOLLAHI B; NIAEI A; FATHABADI J; NOORI M; HOMAYOUNI R; HOSSEINI F;
NAZARAN F; OBJECTIVE-BASEB INTERNAL EVALUATION IN EDUCATIONAL GROUP
OF UNIVERSITIES OF MEDICAL SCIENCES. JORNAL OF MEDICAL EDUCATION.2002
.VOL.1,NO.4
2- NAZARAN F ; EINOLLAHI B ; NIAEI A ; FATHABADI J ; NOURI M ; HOMAYOUNI R;
HOSSEINI F; A REVIEW OF FOUR BASIC MEDICAL EDUCATION

ACCREDITION

SYSTEMS.JORNAL OF MEDICAL EDUCATION.
2002 .VOL.1,NO.4

3-FAKHROLSADAT H; BAHRAM E; HOMAYOUNI R; NAZARAN F; NIAEI A; NOURI M .
A REVIEW OF DEFINING STANDARDS PROCESS IN BASIC MEDICAL EDUCATION
ACCREDITATION IN MEXICO AND WFME. JORNAL OF MEDICAL EDUCATION.
2002.VOL 1 ,NO.3
1-Hajifathali A; Noori M,; Niaie AM; Negahban E. External Evaluation: a Requirement for
Accountability and Responsiveness. JORNAL OF MEDICAL EDUCATION Winter 2006 Vol.8,
No.2
6- MARYAM BAKHTIARI , BAHAREADLPARVAR , MOHAMMAD NOORI , MOHAMMAD
HASSABI , ZAHRA HEIDARI AND GHAZALERANJBARI. A COMPARISON OF
COGNITIVE-BEHAVIORAL GROUPTHERAPYAND AEROBIC EXERCISE FOR THE
TREATMENT OF DEPRESSION IN ADULTS. Indian J.Sci.Res. 5(2) : 169-174, 2014

:طرح های تحقیقاتی

)بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي نسخه ايراني مقياس هاي شفقت به ديگران و ترس از2375( . محمد,  نوريشفقت در پرستاران

 نوري ,محمد )2375( .بررسي نقش شفقت به خود ،شفقت به ديگران،ترس از شفقت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در پيشبيني فرسودگي شغلي پرستاران.
 نوري ,محمد )2375( .بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با رفتارهاي خودجرحي زندانيان و راهكارهاي مقابله با آن نيايي  ،امير مازيار .نوري محمد .مسجدي  ،عباس .ارزيابي و مستندسازي برنامه هاي سالمت روان در زندان و ارا ه پيشنهاد و راهکارهاي اصالحي
 مجري :دکتر عباس مسجدي ،محمد نوري  ،دکتر مريم بختيتاري.طر نیاز سنجی ،بررسی ،تهیه و تدوون بتد ه یدام زشیز دیشهارت یام یمتردارم برام جیانان در رف ازدواج شراجعه کننوه به شراکز بهوا ت دانشگاه علیم پز کی هیو بهش ی.سدا
4931

 بختياري،مريم.حاجي فتحعلي  ،عباس .نوري  ،محمد.طر مهتارت هتاي زنتدگي و ارتقتاء ستالمت روان در کارکنتان بيمارستتانطالقاني 2331
 -بلوردي  ،اکبر  .نوري  ،محمد .اعتياد به اينترنت در بازديد از سايت هاي غير اخالقتي .ستازمان اعتبتار دهنتده  :وزارت فرهنت

و

ارشاد اسالمي تاريخ شروع 2333:تاريخ خاتمه 2331 :
 -بلوردي  ،اکبر  .نوري  ،محمد.بررسي موضوعي مسا ل انساني اينترنت سازمان اعتبار دهنده  :وزارت فرهن

و ارشاد اسالمي .تاريخ

شروع 2331:تاريخ خاتمه 2333 :
 نوري ،محمد  .بررسي عوامل موثر بر مدرسه گريزي در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان مالير سازمان اعتبار دهنتده  :وزارتآموزش و پرورش استان همدان محل اجرا دبيرستان هاي شهرستان مالير ناريخ شروع  ,2399:تاريخ خاتمه .2397:
 مجري :فخر السادات,حسيني .همكاران طر :محمد .نوري  ,نيا ي ,نظران  ,همايوني .تدوين استاندارد هتاي ملتي آمتوزش پزشتكيعمومي.سازمان اعتبار دهنده  :وزارت بهداشت.محل اجرا  :دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علتوم پزشتكي
کشور.تاريخ شروع . 2331:تاريخ خاتمه 2333:
طرح های ارزشیابی:

 سعاد محفوظ پور  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمد  .نوري و همكاران  :اعضائ هيات علمي کارشناسي پرستاري .کارشناساندفتر برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي .ارزشيابي دروني برنامه منجر به مدرع کارشناسي پرستاري .سازمان اعتبار :دهنده دبيرخانه
شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور.محل اجرا  :دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي شهيد
بهشتي2331.
 فاطمه  .ناهيدي  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمد  .نوري الهه نگهبان  .همكتاران  :اعضتائ هيتات علمتي کارشناستي مامتايي.کارشناسان دفتر برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي .ارزشيابي دروني برنامه منجر به مدرع کارشناسي مامتايي .ستازمان اعتبتار :دهنتده
دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور.محل اجرا  :دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشتكي
شهيد بهشتي2331.
 سعاد محفوظ پور  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمد  .نوري الهه نگهبان و همكاران  :اعضائ هيات علمي کارشناسي پرستتاري.کارشناسان دفتر برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي .ارزشيابي دروني برنامه منجر به مدرع کارشناسي ارشد پرستاري .ستازمان اعتبتار:
دهنده دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور.محل اجرا  :دانشكده پرستاري و مامتايي علتوم
پزشكي شهيد بهشتي2331.
 فاطمه  .ناهيدي  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمد نوري  ،الهه نگهبتان  .همكتاران  :اعضتائ هيتات علمتي کارشناستي مامتايي.کارشناسان دفتر برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي .ارزشيابي دروني برنامه منجر به مدرع کارشناسي ارشتد مامتايي .ستازمان اعتبتار:
دهنده دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور.محل اجرا  :دانشكده پرستاري و مامتايي علتوم
پزشكي شهيد بهشتي2331.
 دکتر عليرضا زهيرالدين  ،يوسف سمناني  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمتد  .نتوري  ،الهته نگهبتان  ،اکبتر بلتوردي همكتاران :اعضائ هيات علمي گروه روانپزشكي  ..کارشناستان دفتتر برنامته ريتزي و ارزشتيابي آموزشتي .ارزشتيابي درونتي برنامته دستتياري
روانپزشكي .سازمان اعتبار :دهنده دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي کشتور.محل اجترا  :گتروه
روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي2333.
 دکتر امير فيض  .دکتر عباس حاجي فتحعلي ،محمد  .نوري  ،الهه نگهبان ،دکتر نيا ي همكاران  :اعضائ هيات علمي گروه جراحتياطفال وکارشناسان دفتر برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي .ارزشيابي دروني برنامه دستتياري جراحتي اطفتال .ستازمان اعتبتار :دهنتده

دبيرخانه شوراي نظارت ,ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشتكي کشتور.محل اجترا  :گتروه جراحتي اطفتال دانشتگاه علتوم
پزشكي شهيد بهشتي3131.

سابقه تدريس:
 تدريس دروس "سوء عملكردهاي جنسي  ،روانشناسي عمتومي  ،ارزيتابي بتاليني ، 2مهتارت هتاي مطالعته و روانشناستي رشتد ،روانشناسي در دندانپزشكي  ،آسيب شناسي رواني  ،خانواده و گروه درماني " در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تدريس درس مصاحبه و تشخيص در دانشگاه تهران -تدريس درس مشاوره و روانسنجي در دانشكده تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي تهران

ترجمه و تالیف کتاب:

ترجمه:

 کريستفرسن ,دورت و همكاران(.)2773راهنمای تضمین كیفیت :رويه ها و اقدامات بنیاد آموزش اروپا.ترجمه امير مازيتار نيا ي.محمتدنوري  .فخرالسادات حسيني  .رامين همايوني.2332.انتشارات گلبان.
 طاخيي  ،هاله  .نوري  ،محمد .اختالالت خلقی .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2373 -گالديانا م

مان ( )1122استرس بیشتر نه.استرس خود را مديريت كنید .ترجمه محمد نوري و همكاران .نشر فرا انگيزش2371.

 کيت اسپهرر .راهنمای دستیاران آموزش كودكان بیش فعال همراه باا كمواود توجاه .ترجمته فاطمته امينتي .محمتد نتوري .نشتر فتراانگيزش2371.
تالیف:

 عين اللهي  ,بهرام  .نيا ي ,اميرمازيار .نوري  ,محمد .ميرايي منير السادات)2331(.ارزشیابی ناوين در آماوزش .انتشتارات معاونتتآموزشي وزارت بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي.
 -مهارت شناسايي و حل مسا ل و مشكالت زناشويي.انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 مهارت هاي کنترل خشم خود و همسر .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4931. مهارت هاي شناسايي و اصال سوء تفاهمات و تحريف هاي شناختي زوج .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 مهارت هاي تعامل با خانواده همسر .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4931 مهارت هاي ارتباطي پايه در زندگي زناشويي .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 زندگي جنسي و زناشويي .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 مهارت بخشش در روابط زوج .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 مهارت هاي فرزند پروري .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 سالمت خانواده .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371 آنچه زوجين در ابتداي زندگي مشترع بايد بدانند .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2371پزشكي شهيد بهشتي3131.

برگزاری دوره های آموزشی:
 برگزاري بيش از  11دوره کارگاه هاي مهارت هاي ارتباطي ،مهارت جرات مندي  ،مديريت استرس  ،متديريت خشتم و متديريتزمان در بيمارستان آيت اهلل طالقاني (ويژه کارکنان) از سال 2331تا سال 2337
 برگزاري کارگاه مهارت هاي زندگي(مديريت استرس،جرات مندي ،حل مشكل،تفكر خالق ،متديريت زمتان و متديريت خشتم) دردانشگاه علوم پزشكي اراع (ويژه کارکنان) سال2337
 برگزاري کارگاه مهارت هاي زندگي(مديريت استرس ،مديريت زمان ،مهارت جرات مندي و مديريت خشم) در واحتد بتين الملتلدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (ويژه کارکنان) سال2371
 برگزاري دوره شش جلسه اي روانشناسي مثبت (شادي و نشاط )جهت کارکنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال 2372 -13برگزاري کارگاه ارزشيابي دروني رشته آناتومي در مقطتع  PGدر دانشتگاه علتوم پزشتكي و ختدمات بهداشتتي درمتاني شتهيد
بهشتي()2333/21/28

 برگزاري  11دوره کارگاه ارزشيابي دروني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کشوراز سال  2331تا 2371 برگزاري کارگاه روانشناسي مثبت (شادي و نشاط )در جلسه هم انديشي نخبگان نهاد دانشتگاه علتوم پزشتكي شتهيد بهشتتي ستال2375
 برگزاري کارگاه آموزشي استادان مشاور دانشگاه هاي علوم پزشكي در وزارت بهداشت سال 2333 -مدرس دوره آموزشی « اعتیاد» در بیمارستان لقمان سال 2373

ساير موارد:

 کارشناس ارزشيابي دروني و بيروني دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي -شرکت درطر

ارزشيابي بيروني در  5برنامه دستياري در دانشگاه هاي کرمانشاه ،سمنان و کاشان بتا حكتم ماموريتت دبيتر محتترم

دبيرخانه شوراي نظارت ،ارزشيابي و گسترش دانشگاه ها.
 فعاليت در زمينه ارزشيابي از سال  2397تا  2371در دبيرخانه شوراي نظارت و ارزشيابي و شتوراي تخصصتي آمتوزش پزشتكيوزارت بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي.
سابقه فعالیت درمانی:

الف -فعاليت در بخش روانپزشكي اطفال بيمارستان امام حسين ازسال 2332تا مهر2339
ب -فعاليت در درمانگاه روانشناسي بيمارستان آيت ا ..طالقاني ازاسفند 2339تا کنون
ج -فعاليت در مرکز بهداشت احمدي ازسال  2371تا کنون
 شرکت در کليه جلسات طر رتبه بندي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي عضو کميته رتبه بندي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال  2335تا 2333 عضو کميته علمي دومين سمينار سراسري موسيقي درماني .دانشگاه علوم پزشكي تهران سال .2397 تدوين مجموعه قوانين و مقررات شوراي گسترش()7831 -همكاري با راديو سالمت بعنوان کارشناس روانشناسي از سال  2331تا 2333

