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  1/3/1346گناباد  تولد:  ه علوم پزشکیدانشگا پژوهشیمعاونت آموزشی آدرس: 
  0533 -  7225027تلفن: 
  0533 -  7223814نمابر: 

E-MAIL:  aratarodi1387@yahoo.com 
  

 سوابق تحصیلی  

- علوم پزشکی ایراندانشگاه  اطالع رسانی پزشکی، :گرایش کتابداری و اطالع رسانی، رشتھ  کارشناسی ارشد:
 ١٣٧٥فارغ التحصیل سال ،تھران

    در سھمیھ آزاد شوریدوم ک با کسب رتبھ ١٣٧٢قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشتھ در سال 

   ١٣٦٩، فارغ التحصیل سال تھران-عالمھ طباطبایی، دانشگاه مترجمی، گرایش زبان انگلیسی: رشتھ اسیکارشن

   کشوری  ٣منطقھ  ٣٥٠ با کسب رتبھ ١٣٦٥قبولی در آزمون کارشناسی در سال 

  پایان نامھ کارشناسی ارشد:

 نحوه استفاده از ی دانشجویان در شناخت ومیزان آکاه  تاثیر خودآموز استفاده از کتابخانه هاي علوم پزشکی بر : عنوان
   1375در سال   کتابخانه هاي پزشکی

،سال …و با مشاوره دکتر … ، بھ راھنمایی دکتر علوم پزشکی ایران، دانشگاه مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدانشکده 
١٣٧٥  



    ، گناباد، ایرانگناباد ه علوم پزشکینشگادا  ، دانشکده علوم پایه و پیراپزشکی،گروه علوم پایه رسمی قطعی، عضو هیئت علمی
  

   تجارب: سوابق شغلی و* 
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  ارتقاء سالمت و مسئول گروه توسعه اجتماعی                 - 1392
  )اتاق عملمشاور و استاد راهنماي دانشجویان رشته هاي مختلف (فعال دانشجویان                  - 1392
 علوم پزشکی گناباد پژوهشی دانشگاه مدیریتعضو شوراي انتشارات                  - 1391
  مسئول اتاق زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد                 - 1391
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد مسئول رفاه اعضا, هیئت علمی                 - 1391
  انگلیسی و منابع و مآخذ مجالت دانشگاه زبانویراستار                  - 1391

    پیراپزشکی دانشکده علوم پایه و EDO(دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی) مسئول  و عضو هیئت علمی                1388  
  مسئول فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه                1387  

  ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسعه اجتماعی وعضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات         1388 - 1391
  اجرایی  یادواره شهداي جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دبیر علمی و        1387 - 1388
  عضو کمیته علمی یادواره شهداي جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد        1387 - 1388
  دیریت آموزش وپرورش شهرستان م -گناباد –ه علمی همایش استانی عفاف وحجاب عضو کمیت        1387 - 1388
  مشاور تحصیلی و راهنماي تعیین رشته کنکوري هاي دانشگاه در شهرستان         1384- 1388
  تدریس دروس مختلف زبان انگلیسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران ، نوشهر ، مشهد ،گناباد     1367- 1384

  علوم پزشکی گناباد دانشگاهگروه علوم پایه عضو هیئت علمی                  1379 
  مسئول کمیته اطالع رسانی پایگاه عضو پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد و     1381 - 1384
  ایگاه عرضه اطالعات پزشکی دانشگاهمدیر پ      1377- 1384
  تان گناباد (سترگ)عضو سازمان توسعه راهبردي شهرس   1383 - 1384
  عضو کمیته اصالح ساختار اقتصادي و مدیریتی بیمارستان   1382 – 1384
  گناباد علوم پزشکی گاهعضو کمیته تالیف و ترجمه دانش   1382 – 1384
  افق دانش پژوهشی -مآخذ مجله علمی ویراستار زبان انگلیسی و فهرست منابع و عضو هیئت تحریریه و   1381 – 1384
  دانشگاه خدمات ماشینی ویراستار مجله علوم کامپیوتري و اینترنت واحد آمار و عضو هیئت تحریریه و   1381 – 1384
  علوم پزشکی گناباد گاهدبیر شوراي تکفاب دانش   1381 – 1384
  علوم پزشکی گناباد گاهعضو شوراي غیر مترقبه دانش   1378 - 1384
  علوم پزشکی گناباد گاهدانشعضو شوراي اطالع رسانی      1377 - 1384
  نماینده فرمانداري محترم شهرستان گناباد در چند دوره انتخابات کشور       1378- 1379
  جانشین کمیته پژوهش کنگره سرداران شهید و شهداي شهرستان گناباد       1380- 1381
  گاهدانشه مرکزي در واحد کتابخان ،پیک اطالع رسان ،انتشار ویژه نامه مسئول تدوین  و       1379- 1380
  مسئول کمیته اجرایی همایش بزرگ دانشجویان گنابادي دانشگاهها و موسسات  آموزش عالی سراسر کشور              1380
  تهران-تدریس زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران      1373- 1375
  ی عالمه طباطبایی شهرستان گنابادعضو هیئت امناي شعبه جهاد دانشگاه  1371 - 1380
زبان   مدرس دروس مدیر پایگاه عرضه اطالعات پزشکی و  -استخدام رسمی در دانشکده علوم پزشکی گناباد   1377 – 1379

  )IT( اطالع رسانی پزشکی انگلیسی و
اطالع رسانی  انگلیسی ومدرس دروس زبان  علوم پزشکی گناباد و گاهدانشخدمات ماشینی  مسئول مرکز آمار و  1376 - 1377

     پزشکی
  عضو انجمن کتابداري و اطالع رسانی علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      1372- 1375
  تهران - اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته کتابداري و  1372 – 1375



 مدرس سایر دانشگاههاي شعبه جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی در گناباد ومدرس  موسس، عضو و    1371 - 1372
  شهرستان گناباد

 –دانشگاه عالمه طباطبایی در انگلیسی مدرس دروس تقویتی زبان  دانشجوي کارشناسی رشته زبان انگلیسی و     1365 - 1369
  تهران

  

  :انتشارات تحقیقات و 

  :پوستر) /(سخنرانی ھا در ھمایششده  ارائھ مقاالت* 
ترابی  تجارب زنان از زایمان                                                                                           عسکري، عطاردي، -1391 .1

  شیراز -1391سالمت همایش بین المللی زنان و                            پوسترو مشکی                                  
 ی، زهرا روحانیرضا متق محمود        اضطراب ورزشکاران پسر شهرستان گناباد زانیقرآن بر م يآوا ریتاث -1391 .2

  1391گناباد اردیبهشت  –همایش معنویت و سالمت              سخنرانی              يعطارد رضای، عل
علیرضا عطاردي، فریبا عسکري،       بر جسم و روح انسان ها یر آن تاث ونماز  علمی و عملی آگاهی از فواید -1391 .3

  1391گناباد اردیبهشت  –همایش معنویت و سالمت      محمود رضا متقی،  فرح عطاردي  پوستر
دوره راهنمایی       نظر دانش آموزان پسر و دختر سالمت از مقایسه اي تاثیرآموزه هاي دینی برآرامش وبررسی  -1391 .4

گناباد  –همایش معنویت و سالمت  پوستر  ،  فرح عطاردي محمودرضا متقیعلیرضا عطاردي،          1390تان گناباد در سال شهرس
  1391اردیبهشت 

بررسی مقایسه اي استفاده از راهبردهاي یادگیري به عنوان  راهکار ارتقائ سطح آموزش در دانشجویان  - 1390 .5
  پوستر   -مشهد -چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهري(ره)                                                     علوم پزشکی

   ورزشکار ریمهار سالمت در دانشجویان ورزشکار و غ گاهینفس و جا  ارتباط فعالیت جسمانی با عزت -1389 .6
  89اردیبهشت  22و23 -نتهرا                                                                (پوستر)  

                                                                                                                                                                                                                                    
  ي  پنجمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان   عطارد رضایزاده، عل یتوکل ریجهانش ،یستانیس ينور حهیمل ،یکمهدي مش

                                                                          سخنرانی  هشتمین کنگره بیماریهاي زنان            -انتجربه زنان از زایم  -1388 .7
                   ....عسکري، عطاردي، ترابی و 

                                                                 (سخنرانی) نگاهی بومی شناختی  نحوه استفاده از زعفران: نگاهی پست مدرنیستی به شناخت و -1388 .8
  علی دلشاد  فریبا عسکري،  علیرضا عطاردي،

       1385 بررسی نیازهاي احساس شده جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد در سال -1387 .9
-نزهت صنیعی-ابوالحسن دلشاد- رضا عطارديعلی– دکتر عبدالجواد خواجوي- علی دلشاد                                                   1388ساري 

  راحله ملکی
                                                                                سخنرانی                            گذار اپیدمیولوژیک پدیکلوزیس از روستا به شهر در شهرستان گناباد   -1387 .10

              رستانل – 3-4/10/1387
سخنرانی                              :                                                                                عنوان: کاربرد نانو در سالمت -1387 .11

محمدرضا  -ده محمد زادهوحی -فرنگیس دوست آبادي                                                22/12/87ارومیه  
  علیرضا عطاردي -عالیشوندي 

اولین یادواره شهداء جامعه پزشکی                     سالمت و آموزه هاي اسالمی  شهدا، دفاع مقدس، -1387 .12
  رتبه اول -سخنرانی                      1387-دانشگاه علوم پزشکی گناباد



یادواره شهداء جامعه پزشکی  اولین -شهداي شهرستان گناباد بررسی تحلیلی  وصیت نامه جمعی از  -1387 .13
  رتبه دوم    سخنرانی               1387-دانشگاه علوم پزشکی گناباد

. اولین یادواره شهداء جامعه پزشکی جایگاه و قداست فرهنگ شهید وشهادت از دیدگاه قران و احادیث -1387 .14
  سخنرانی رتبه سوم            1387-دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی نقش وتاثیر هویت ایرانی واسالمی(ایرانیت واسالمیت) درپرورش انسان هاي الگو ،نمونه ، شهید  -1387 .15
-دانشگاه علوم پزشکی گناباداولین یادواره شهداء جامعه پزشکی                                                 پرورو انقالب ساز 

  پوستر-1387
                                                                 معصوم (ع) 14شهادت در قاموس بزرگ  فرهنگنامه شهید و -1387 .16

  پوستر-1387-دانشگاه علوم پزشکی گناباداولین یادواره شهداء جامعه پزشکی 
                                                                                                                                                    بررسی فرهنگ شهید وشهادت از نظر دین اسالم  -1387 .17

  پوستر-1387-دانشگاه علوم پزشکی گناباداولین یادواره شهداء جامعه پزشکی 
ا تأكید ھ ھاي شھداء شھرستان گناباد بمفھوم ایثار و شھادت در وصیت نام - 1387 .18

-دانشگاه علوم پزشکی گناباداولین یادواره شهداء جامعه پزشکی      اجتماعي آنھا  بر خاستگاه
  پوستر-1387

                             روستایی شهرستان گناباد بررسی اپیدمیولوژي اسیب هاي ناشی ازحشرات وحیوانات در جوامع شهري و -1387 .19
  پوستر -1387کرمان 

                                                                      بررسی ارتباط امنیت اجتماعی و سالمت جامعه با نماز بر اساس اعتقادات ورزشکاران   -1387 .20
    تهران-دهمین اجالس سراسري نماز هف

                                                                          1387سال  HBواکسیناسیون  شهرستان گناباد در طرح کشوري  1369بررسی میزان مشارکت متولدین  -1387 .21
  1387 - تهران

                                                                    1386گناباد در سال  شیمیایی آب شرب شهر بررسی کیفیت فیزیکی  و – 1387 .22
  پوستر - زاهدان  1387آبان  9-7

                                                                        بررسی صدمات ناشی ازگازگرفتگی حشرات وحیوانات...   -1387 .23
  پوستر-سنندج – 87مهرماه 

                                                                          نحوه دستیابی به آن    بع اطالعاتی وبررسی میزان آگاهی دانشجویان از منا -1387 .24
  سخنرانی -1387بیرجند 

همایش علمی منطقه اي توانمندیها وکاربردهاي فنـآوري    ،ت پزشکی در اینترنتبازیابی اطالعا جستجو و -1387 .25
                            1387خرداد  - سخنرانی      (اول) رتبه برتر                                                گناباد ،اطالعات

                                                                                       بـــر ســواد اطالعــاتی در شهرســـتان  تــاثیر آن   گنابـــاد در اینترنــت و  اینترنــت در گنابــاد و   -1387 .26
  پوستر      1387همایش علمی منطقه اي توانمندیها وکاربردهاي فنآوري اطالعات گناباد خرداد 

                                                                                          دانـش  دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران     سالمت  همایش دیـن و  پیش درآمدي بر فرهنگنامه نماز و -1386 .27
  سخنرانی 1386بهمن 

ـ      -1386 .28 ــی بـ ــامی عمل ــه، گ ــازماندهی جامع ــی در س ــزي افزایش ــه ری ــالمت                                          ه برنام ــاء س ــوي ارتق س
  86آذر ماه   ایران، اصفهان، 

ــد همــایش دیــن آواي قــرآن و  -1386 .29 ــدران و  دنیــاي پــیش از تول                                                                   دانــش  دانشــگاه علــوم پزشــکی مازن
  پوستر 1386بهمن 



 به مراکـز بهداشـتی و   نوزاد در مراجعین  بررسی نگرش زنان در مورد تاثیر نماز وصوت قرآن بر جنین و  -1385 .30
                       1385اســـفند    ،گنابـــاد – همـــایش نمـــاز وســـالمت                                                            درمـــانی      

  پوستر 
ــی و   -1385 .31 ــد علمــ ــاثیر فوایــ ــی تــ ــم و   بررســ ــر جســ ــاز بــ ــی نمــ ــان  عملــ                                                                                                                       روح انســ

         پوستر                      1385اسفند   ،گناباد  –سالمت  مایش نماز وه
                                             ورزشکاران بررسی ارتباط امنیت اجتماعی و سالمت جامعه با نماز بر اساس اعتقادات - 1385 .32

  سخنرانی     1385اسفند   2-3م پزشکی گناباد شده در   همایش ملی نماز و سالمت دانشگاه علوارائه       
                                                                                                  عملی نماز بر جسم و روح انسان-بررسی تاثیر فواید علمی - 1385 .33

  پوستر      1385اسفند   2-3ه علوم پزشکی گناباد ارائه شده در   همایش ملی نماز و سالمت دانشگا             
نوزاد در مراجعین به مراکز بهداشتی  صوت قرآن بر جنین و بررسی نگرش زنان در مورد تاثیر نماز و - 1385 .34

اسفند   2-3ارائه شده در   همایش ملی نماز و سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد   درمانی شهري گناباد     
  ترپوس      1385

وعلل منجر به خروج آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  IUDبررسی متوسط زمان ماند  -1384 .35
  دکتر علی محمدپور، علیرضا عطاردي و ...     اوکراین  کشور همایش در ارائه شده در                درمانی گناباد

نوان راهکار ارتقائ سطح آموزش در دانشجویان ع هبررسی مقایسه اي استفاده از راهبردهاي یادگیري ب -1383 .36
اسفند ، یزد   11- 13،  اولین همایش سراسري راهکارهاي ارتقائ کیفیت خدمات پرستاري مامایی رائه شده در: ا           علوم پزشکی

  1383سال 
شش پایگاه تحقیقات در منطقه تحت پو  Community as partnerتعیین نیازهاي احساس شده جامعه بر اساس مدل  -1383 .37

 11-13      -اولین همایش سراسري راهکارهاي ارتقائ کیفیت خدمات پرستاري ومامایی یزد   ارائه شده در:           جمعیتی شهر گناباد
                                                                                                                                                                                                                                     1383فند سا

                                               اولویت بندي مشکالت  و نیازهاي اظهار شده جامعه بصورت ساختاري و مشارکتی  در شهر گناباد -1383 .38
 1383اسفند  11-13یزد  –اولین همایش سراسري راهکارهاي ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري  و مامایی  رائه شده در: ا

 پزشکی دانشکده علوم پزشکی گناباد با ي وضعیت نیروي انسانی کتابخانه مرکزي و اطالع رسانیبررسی مقایسه ا  -1382 .39
دالر از بودجه اختصاصی به  150000تدوین و ارائه به معاون پژوهشی وزارت بهداشت و کسب                            اطالع رسانی استانداردهاي رایج کتابداري و

  استانداري خراسان
 

 ISI:بین المللی و مجالت  در چاپ شده وهشیژپ التمقا *
         1. Epidemiological and Clinical Study of Infested Cases with Pediculus capitisand P. corporis in Khorasan-e-
Razavi, Iran (ISI)    H Ramezani Awal Riabi1, *AR Atarodi2  Iranian J Parasitol: Vol. 7, No.1, 2012, pp.85-91 

            2.  Elimination Phase of Measles: an Epidemiological Survey in Gonabad (Iran during 2006-2010)  (ISI)  Iran 
J Pediatrics    Jun 2012; vol 22 (2): 277-278     H Ramezani Awal Riabi1, AR Atarodi, Mahdi Moshki            

         3.  Applying an Educational-participatory Program based on the PRECEDE Model for Promoting Self-esteem and 
Mental Health of Students in Iran (ISI)  Mahdi Moshki, Alireza Atarodi B, Alireza Moslem, Mahdokht Taheri  
            4.  Brucella meningitis        (Letter to editor)  Ramezani Awal Riabi H, Ahmadi R, Salem Rezaei M, Atarodi A. Brucella Meningitis. MJIRI 2013; 
27 (2): 99-1  

            5.  The Effect of Black Surfaces on the Increase of Average Surface Temperature of the Earth: A Global 
Warning!             Accepted for Caspian J of Gilan Uni.  Sohrab Ehsan, Alireza Atarodi, Mojtaba Kianmehr    
  

  :دفتر مدیترانه شرقی و یا  EMROمقاالت ارسال شده به  -
 
 

1. The effectiveness and role of clergymen in reforming superstitious beliefs related to health 
among people of Gonabad population lab center in            2004-2005      



                           2. The survey and compilation of culture related to health among people of 
Gonabad Pop lab center                                                                                   2004-2005   
          3. The effectiveness, renew and optimizing of native foods in improvement of social nutrition 
in pop. Lab of GMUHS                                                     2004-2005    

  
  

                                                                               ارزش تغذیه اي غذاهاي بومی در جمعیت تحت پوشش پایگاه  تحقیقات جمعیتی شهر گناباد ترکیب و   -  1382 .1
 EMROترجمه شده به زبان انگلیسی و ارسال به 

عیت  تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تدوین فرهنگ مرتبط با سالمت در جم بررسی و    -  1382 .2
  EMROترجمه شده به زبان انگلیسی و ارسال به                                                                       گناباد

ت نقش روحانیت در اصالح  آن در پایگاه تحقیقا رفتارهاي خرافی مرتبط با سالمت و بررسی باورها و   -  1382 .3
  EMROترجمه شده به زبان انگلیسی و ارسال به                                             جمعیتی شهر گناباد

  

  :)ISC( وهشیژپ -در مجالت علمی چاپ شدهوهشی ژپ مقاالت * 
دانشگاههاي علوم پزشکی شمال و شرق  عرضه اطالعات هايوضعیت نیروي انسانی پایگاهمقایسه  - 1392 .1

   1390در سال  ي کتابخانه هاي دانشگاهی کشوراستانداردهااساس ر بکشور 
دانشگاه علوم پزشکی  –صدیقه گوهري            فصل نامه افق دانش علیرضا عطاردي ، مجتبی ازقندي،                          

  307-316(ویژه نامه)، زمستان:  5شماره  18، دوره1391گناباد، 
2. 1391-                                                Gonabad city in 2011   The Survey of SMS Effect on 

General Health and Quality of Life in People with Diabetes Type 2 Referring to Clinic of 22-Bahman 
Hospital of 

 
 Atarodi, Mohammadreza RahmaniBeilondi, RoghaiehRahmaniBeilondi,* Tayebeh 
Bondar, Mahboobeh Bagheri, Hamidreza Tolidei  Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 

2012; 14: 29-32                           
برآرامش و سالمت از نظر دانش آموزان پسر و دختر دورة  یو قرآن ینید شیایدعا و ن ریتأث يا سهیمقا یبررس -1391 .3

  91) پاییز 2(1مجله سبک زندگی اسالمی    يفرح عطارد ی،محمود رضا متقي، رضا عطارد یعل    1390شهرستان گناباد در سال  ییراهنما
4. 1391-         Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 14(10): 100-102                  The Effect of 

Cognitive-Behavioral Teaching on Improvement of Women's Sexual Function with Hypoactive Sexual Desire 
Disorder  

                                                                        بدنسازان در آن با مرتبط عوامل و عوارض از آگاهی و نیروزا داروهاي مصرف شیوع    -1391 .5

  1390، 1) ویژه نامه 46(13: مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
                                                               تاثیر غذاهاي با طبیعت سرد و گرم بر میزان یادگیري دانشجویان    -1391 .6

  1390، پاییز 3، شماره 2مجله طب سنتی اسالم و ایران، سال 
فوتسال شهرستان  نبازیکنابا اضطراب و عملکرد  انیاضطراب مرب ي رابطه یبررس    -1390 .7

  58-65: 1390پاییز  ،3، شماره 17: دوره افق دانش                                                  گناباد
                                                                                                                    اطالعات پزشکی در اینترنت و بازیابی جستجو  -1388 .8

  6- 8: 1388پاییز  تابستان و)2-3سال دوم (مجله سیر دانش، 
پزشکی                                                                                     اطالعات  در پایگاههاي عرضه انیانشجوي دتوانمند ساز برآموزش  ریتاث    -1388 .9

  3- 7:  1386 ):1(2، سال  EDCنشریه علمی خبري توسعه مرکز                        



 – یرحمان هیرق – يعطارد رضایعل – يعسکر بایفر           شناسی : یک مطالعه پدیدارمانیتجربه زنان از زا      - 1388 .10
         39-46:  88)زمستان 4(15  افق دانش                                                ی   تراب نیریش

 ،اکبری علی، سجادی سیمو           بررسی ارتباط خود مراقبتی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده      – 1387 .١١
                                      13-17: 1387 بهار  ، 1، شماره 14: سال افق دانش                        عطاردی علیرضا، مھر کیان مجتبی

    
                    ارتقـاء سـالمت    روایت سـازماندهی جامعـه در مرکـز تحقیقـات توسـعه اجتمـاعی و         -1386 .12

  6-8): 16-17(2 : 1386، : ماهنامه اطالع رسانی مرکز تحقیقاتسفیر سالمت
                                                                                                                                              عملی نماز بر جسم و روح انسان-بررسی تاثیر فواید علمی     -1386 .13

  155 شماره ،سما دانشگاه آزاد اسالمی نشریه علمی پژوهشی فرهنگی 
در منطقه تحت   Community as partnerتعیین نیازهاي احساس شده جامعه بر اساس مدل     -1383 .14

     15- 22 :1383 چهارم، شماره ،10افق دانش دوره   پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد
                                                                                                           توانایی موتورهاي کاوش اینترنت در بازیابی اطالعات پزشکی مقایسه    -1382 .15

     91-96 ):2(9 ;1382پاییز و زمستان  شافق دان
وعلل منجر به خروج آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  IUDبررسی متوسط زمان ماند    -1382 .16

      18-23: 1382سال  اول شمارهسال نهم،  افق دانش:                                                        درمانی گناباد
                                                                                       دانشجویان  یادگیريمطالعه و راهبردهاي  میزان به کارگیريبررسی     -1382 .17

      53-60: 1384سال  اول شماره، 11ه رود افق دانش:           
انتظارات آنان  از کتابخانه ها ومراکز اطالع رسانی پزشکی  میزان رضایتمندي مراجعین وبررسی     -  1381 .18

   41-46:  1381سال  دوم  شماره افق دانش:                           1381در سال  شهرستان گناباد
علوم پزشکی ه نحوه گرایش به مطالعه نشریات دانشجویی  در دانشجویان دانشکد بررسی میزان و   -  1380 .19

  1380 سال  ،دوم شماره افق دانش:                                             1380گناباد در سال 
ادها در بررسی نظرات مدیران وکارشناسان نهادهاي فرهنگی دانشگاه  در مورد نقش مدیران واین نه   -  1380 .20

  59-68: 1380تابستان اول  شماره ، 7افق دانش: سال                                   اقامه نماز در دانشگاهها
د  در مورد تغذیه درمانی دانشکده علوم پزشکی شهر گنابا - بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی     - 1380 .21

  69 -74: 1380، سال 2، شماره 7افق دانش: سال                                                  دوران بارداري 
ترجمه :  ،بري الساعه (طب اورژا نس) ابوبکر محمد ابن زکریاي رازي :  پرفسور ابوالقاسم پاکدامن   -  1380 .22

    43- 50: 1380–دوم  شماره افق دانش: سال هفتم،                                                       علیرضا عطاردي
نحوه  میزان آکاهی دانشجویان در شناخت و  بر هاي علوم پزشکیخودآموز استفاده از کتابخانه  تاثیر   - 1379 .23

  71 -79: 1379، سال 1، شماره 6افق دانش: سال                 کتابخانه هاي پزشکی استفاده از
                                                                                                                           اطالع رسانی نگاهی کوتاه به امر اطالعات و  -   1378 .24

     21، شماره 1378افق دانش:  سال 
                                                                                                                                                                                 شعر درمانی   -  1373 .25

  17-22: 1373، 15، شماره تهران –دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایران  دانشجویی  پژوهشیعلمی  ژورنال
  

بین المللی و  ،وهشیژپ لمیبه مجالت عجهت چاپ وهشی ارسال شده ژمقاالت پ* 
:ISI  

  



و کاربرد فناوري اطالعات سالمت در کتابخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشکی شمال و  امکاناتمقایسه -1391 .1
، يگوهر قهی، صديازقند ی، مجتبيعطارد رضایعل                                                                    شرق کشور 
  یحسن شجاع

2. 1391-                                                                                                                                                     The 
Effect of Black Surfaces on Increase of Average Surface Temperature of Earth: A 

Global Warning!       
3. 1391-                                                                                                                                                                                        

                                                          Library User Education impact on Information 
seekers    

4. 1391-                                                                                                           The Prevalence of 
Excessive Mobile Phone Use among the Students of Gonabad University of Medical 

Sciences in 2011-2012   
5. 1391-                                                                                           )The Study of Improvement of 

Measles Elimination Program Goals in Southern Khorasan-e-Razavi during 11 years   
    (2001-2011    

6. 1391-                                                                                        The Survey of Vibrio Cholera (NAG-
ST) Prevalence Status of Gonabad City from Perspective of epidemiology Science in 

2005-2011 
7. 1391-                                                                                                                                                                              

The Relationship between Coaches  and Athletes’ Competitive Anxiety and their 
Performance  

  

  و پایان یافته: در حال انجام اجراي طرح هاي پژوهشی* 
 Cادامه دارد. - 1383ریشه شناسی زبان ها (طرحی با عنوان تئوري سی در زبان ها) شروع از سال   -1391 .1

Theory in Languages                                                                                       
در دانشگاه علوم   ترم انیبر عملکرد آنها درآزمون  پا یسیدر درس زبان انگل انیباط اضطراب دانشجوارت -1391 .2

                                                                              علیرضا عطاردي مصطفی امیري،     پژوهشگران:                     1390گناباد در سال  یپزشک
 سنجش سلسله مراتبی نیازهاي مازلو مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در سال -1391 .3

زهره شاه قاسمی، وجيهه آرمان مهر، دکتر جهانشير توکلی زاده، دکترعلی عليرضا عطاردی،  ان:پژوهشگر                                1389
  عالمی، صديقه عربی

دانشگاههاي علوم پزشکی شمال و شرق  عرضه اطالعات هايوضعیت نیروي انسانی پایگاهمقایسه    -1391  .4
  1390در سال  ي کتابخانه هاي دانشگاهی کشوراستانداردهار اساس بکشور 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                     يگوهر قهیصد ،يازقند یمجتب ،يعطارد رضایعل     پژوهشگران:

مقایسه کتابخانه مرکزي دانشکده علوم پزشکی گناباد با استانداردهاي مصوب کتابخانه ملی جمهوري  -1384 .٥
زقندي، پرویز مروضی، بتول توانا، علیرضا پژوهشگران:  مجتبی ا                           1384اسالمی ایران در سال 
                               عطاردي بیمرغی       

                              1382گناباد در سال  علوم پزشکیدانشکده دانشجویان  راتژي هاي مطالعه و یادگیري دربررسی است   -1382 .٦
                            پژوهشگران:  الله حسینی شهیدي، علیرضا عطاردي بیمرغی، مریم مقیمیان                                                 



مراکز اطالع رسانی پزشکی  انتظارات آنان  از کتابخانه ها و بررسی میزان رضایتمندي مراجعین و  -  1381 .7
پژوهشگران:  علیرضا عطاردي بیمرغی، فریبا عسکري،                                1380در سال  شهرستان گناباد

                                       محمد جواد فانی      
نحوه گرایش به مطالعه نشریات دانشجویی  در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی  بررسی میزان و  - 1380 .8

پژوهشگران:  علیرضا عطاردي بیمرغی، محسن نقوي، علی                                                  1380گناباد در سال 
                                            محمدپور      

این نهادها در  بررسی نظرات مدیران وکارشناسان نهادهاي فرهنگی دانشگاه  در مورد نقش مدیران و - 1380 .9
                               پژوهشگران:  علیرضا عطاردي بیمرغی، حمید چمنزاري                  1380در سال   اقامه نماز در دانشگاهها

علوم پزشکی گناباد  در مورد تغذیه دوران  کدهدرمانی دانش -کارکنان بهداشتی بررسی میزان آگاهی  - 1380 .10
                                                   علیرضا عطاردي بیمرغی         هدایت ا... شمس، پژوهشگران:                                         1380در سال  بارداري

نحوه  میزان آکاهی دانشجویان در شناخت و  تاثیر خودآموز استفاده از کتابخانه هاي علوم پزشکی بر  - 1375 .11
            عطاردي بیمرغیعلیرضا          1375در سال   کتابخانه هاي پزشکی استفاده از

 
  اب ( تالیف و ترجمه )کت* 

                                                                                                                                                              فناوري اطالعات در علوم پزشکیکتاب     -1391 .1
  شارات دانشگاهتطرف شوراي ان از ویراستاري ادبی در حال

                                                                                                                                                                 دستنامه رهبري( مدیریت ) کتاب    -1387 .2
  (چاپ نشده) به فارسی  ترجمه

 مقاالت رسیده به یادواره نامه شهداي جامعه پزشکی و وصیت زندگینامه و : هفت منشور عشقکتاب    -1387 .3
  و منتشر شده چاپشهداي جامعه پزشکی        

                                                                                                                                                        موفقیت    ،برخورد مثبت اندیشی ،ارتباط و   -1386 .4
  جهت تدریس در گارگاههاي مثبت اندیشی پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاهسه پمفلت  تدوین

                                                                                                                                                        )                 ITفنآوري اطالعات (کتاب    - 1385 .5
 شده)متوقف ( تدویندر حال 

                                                                                                                                          )      Social Developmentتوسعه اجتماعی (  - 1385 .6
  جهت تدریس در گارگاههاي توانمند سازي مردم در پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاهکتابچه تدوین 

                                                                                                                                        اصطالحات، ریشه ها، پیشوندها و پسوندها    -1384 .7
 (متوقف شده) در دست تالیفکتاب 

                                                                                                                                        فرهنگ اصطالحات علوم پزشکی دو زبانه     -1384 .8
 (متوقف شده) دردست تالیفکتاب 

                                                                                                                قطره اي از اقیانوس زبان انگلیسی  و ساختارهاي آنکتاب    -1384 .9
 در دست ویرایشکتاب 

                                                            وهمکاري در ترجمه وصداگذاري آن ،سرپرستی CPRپیاده سازي فیلم زبان اصلی (انگلیسی)    -1382 .10
  زبان فارسی وتدوین آن به شکل مقاله ترجمه به

                                                                                                                            بحث گروهی              روش مصاحبه و  -1382 .11
 جهت تدریس در گارگاههاي توانمند سازي مردم در پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاهتدوین کتابچه 



                                                                                                                               تکاملی کودکان ( از تولد تا پنج سالگی )  رشدکتاب    -1382 .12
 انتشار یافته و ه از زبان انگلیسیترجم

                                                                                                                            ختی از دانش شناسییص کتاب ؛ شنالتخ   - 1380 .13
 علوم کتابداري و دانش شناسی دکتر هوشنگ ابرامی کتاب  یص شدهخلت

                                                                                                                 1379ویژه نامه پیک اطالع رسان به مناسبت هفته کتاب در سال   -1379 .14
  نشریه پیک اطالع رسان در پایگاه عرضه اطالعات (کتابخانه مرکزي) دانشگاه علوم پزشکی گناباد

                                                                                         ي شهرستان گناباددانشجو شهداي روحانی وویژه   الله هاي کویرکتاب   -1379 .15
  انتشار یافتهو  چاپ

جهت بررسی و تدوین کتاب نیروي انتظامی از دیدگاه رهبر معظم  نماینده مرکز تحقیقات ناجاي تهران  -1373 .16
  چاپ و انتشار یافته              انقالب                       

   

 داوري و ،هاي پژوهشی مشاور طرح استاد راهنما وتحقیق ( پژوهش و* 
  )مقاالت کتاب و ارزیابی

 طرح هاي پژوهشی:  
در بین دانشجویان  دانشگاه علوم  برخی عوامل مرتبط با آن میزان شیوع استفاده مفرط از تلفن همراه و  -1390 .1

 دانشجوییپژوهشی استاد راهنماي طرح                                                     89-90سال  پزشکی گناباد در نیم
ز استاد مشاور طرح   IIبررسی تاثیر ارسال پیام کوتاه بر کیفیت زندگی افراد مبتال به دیابت کالس    -1389 .2 مرک

 دانشجویی استاد راهنماي طرح پژوهشی           دانشگاه علوم پزشگي گناباد                       تحقیقات "
بررسی میزان آگاهی دانشجویان از منابع اطالعاتی و نحوه دستیابی به آنها                                                   1386 .3

 استاد راهنما ي طرح دانشجویی              دانشجویان گلی،ثنایی، زواري                                                   
 

 کتاب:  

 
 ٢٣/٩/١٣٩٠ساعت              ٣۵" پرونده الکترونیک سالمت" معادل داوري کتاب  -1390 .١
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 ،جام شهید دکتر پور ابراهیم - مقام اول ششمین دوره مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 1390
1390  

  :توسطتقدیر



اعضـاء هیـات    1391پژوهشگر برتر سال رتبه جهت اخذ دانشگاه ریاست، معاونت و امور پژوهشی  -1391
  علمی دانشگاه

تجربه تدریس زبـان انگلیسـی    "برگزاري دوره آموزشی مناسبتمدیریت محترم اموزش و پرورش شهرستان به  -1390 
  "بانبراي مدرسان ز

  کتاب و کتابخوانیهفته مدیریت کتابخانه مرکزي و اطالع رسانی پزشکی به مناسبت  -1389
  امر کتاب و کتابخوانی در جامعه رست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت ترویج پسر -1388
ترش فرهنگ مناسبت همکاري با مدارس در تهیه کتاب و کسموزش و پرورش شهرستان به آ مدیریت محترم -1387

  کتاب و کتابخوانی
  ریاست محترم دانشگاه جهت برگزاري یادواره شهداء جامعه پزشکی -1387
  ریاست محترم دانشگاه جهت مدیریت ده ساله کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه -1386
  نی دانشگاهمعاون محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه جهت مدیریت ده ساله کتابخانه و مرکز اطالع رسا -1386
در کارگاه منطقه اي مدیریت دانش   ICTوزرات متبوع جهت ارائه طرح  نمادین   HBIتیم شبکه اطالع رسانی  -1386
  تهران - 2007

  دکتر عباس نجاري -مدیر کل دفتر توسعه و هماهنگی اطالع رسانی پزشکی - 1385
  شی و پژوهشی دانشجویانمعاون محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه جهت پیشبرد اهداف آموز - 1385
به مناسبت احراز رتبه علمی پژوهشی مجله افق دانشگاه مبنی  دانشگاه یپژوهش یمعاون محترم آموزش -1383

  ویراستار انگلیسی و منابع و مآخذ آن مجلهبرعضویت اینجانب جهت 
  هرستان) به مراکز و ادارات ش SDIشهردار محترم شهرستان به مناسبت اطالع رسانی (طرح  -1383
  اعضاء هیات علمی دانشگاه 1382پژوهشگر برتر سال   -1382

معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقاي دکترحسین ملـک    -1382
  جهت ساماندهی و گسترش کتابخانه مرکزي افضلی
حسین ملـک  محترم پژوهشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقاي دکترمعاونت  -1382
  جهت تامین منابع علمی و اطالع رسانی پایگاه تحقیقات جمعیتی افضلی

  مدیر عامل شرکت محترم آمون نیلگون به دلیل طرح ابتکاري جدول مقایسه اي قیمت نشریات کارگزاران -1382
وزشی ویدیویی مسئول بسیج دانشجویی حجاب دانشگاه به مناسبت استاد راهنماي ترجمه و صداگذاري فیلم آم  -1381

  )CPRعلوم پزشکی(
  دبیر ستاد اقامه نماز در دانشگاهها   -1381
  ریاست محترم بنیاد شهید در برگزاري یادواره شهداي روحانی و دانشجو -1381
  " اللھ ھای کویر"ریاست محترم بنیاد شهید به مناسبت تدوین و چاپ کتاب  -1381
  انشجویان به مناسبت رضایت دانشجویان از بخش هاي مختلف دانشگاهنماینده وزیر و دبیر کمیته انضباطی د  - 1380
  ) به مراکز و ادارات شهرستان SDIفرماندار محترم شهرستان به مناسبت اطالع رسانی (طرح  - 1380
  ریاست محترم دانشگاه پیام نور شهرستان جهت همکاري آموزشی و پژوهشی -1379
  نماینده ایشان در برگزاري انتخابات فرماندار محترم شهرستان به مناسبت -1379
نماینده دانشجویان درمعاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه جهت نحوه عملکرد مطلوب واحد کتابخانه و مرکز  -1378

  اطالع رسانی دانشگاه
  معاون محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه جهت گسترش و تجهیز کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه -1377



آبان در دوران  13ست محترم دبیرستان طالقانی به مناسبت کسب مفام ممتاز در مقاله نویسی یوم ا... ریا -1367
  دبیرستان

  
  ارائه طرح ها:* 

  ذیرش آن بشکل پوستر تبلیغاتی اطالع رسانیپبه شوراي تکفاب و ICTارائه طرح :  1386  
  اطالعات از طریق اینترنت در گناباد:  پیگیري نصب سویچ دیتا در شهرستان جهت ایجاد شاهراه  -1382
  : ارائه وپیشنهاد طرح شوراي اطالع رسانی (انفورماتیک )در دانشگاهها1376- 1378

  
   :عضویت در مجامع علمی * 

  گناباد شوراي مشاوره و راهنمایی دانش آموزان جهت انتخاب رشته در شهرستان -1391
  عضو شوراي انتشارات دانشگاه   -1391
  شهرستان گناباد در مجلسمحترم دفتر نماینده  –آموزش عالی شهرستان گناباد گسترش کمیته عضو  - 1387
  تحقیقات و توسعه شهرستان گناباد شوراي راهبردي مرکز عضو  -1385
  اطالع رسانان شهرستان گناباد عضو انجمن کتابداران و موسس و  -1385
  گناباد    علوم پزشکی ترجمه دانشگاه تالیف و شوراي عضو  -1384
  تهران–اطالع رسانی پزشکی ایران  عضو انجمن کتابداري و - 1372

  
  مهارتها :*    

  آموزش زبان انگلیسی  -                          
  ریشه شناسی زبان -                   
 اطالع رسانی حوزه فناوري اطالعات و  -                   
  طالع رسانی و اینترنتمدرس دروس ا -                   
   آشنایی با زبان هاي عربی، اردو، هندي، اسپرانتو و... -                    
  

  زبان خارجی :* 
  تهران ، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه عالمه طباطبائی -
و موسسات در دانشگاهها و اطالع رسانی پزشکی تدریس دروس مختلف زبان انگلیسی سابقه سال  25حدود  -

  مختلف تهران ، نوشهر، مشهد و گناباد
                    

   
                                                                                                                             

  علیرضا عطاردي
  زشکی گناباده علوم پو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاعض

  
    02/1392/ 22:ویرایش


