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 بسمه تعالی

 مشخصات فردی 

   ی      حسیننام خانوادگی:          زینب :نام     

  دکتری تخصصی روانشناسی سالمت  :تحصیلی مدرک

 تا کنون  96سمت : رییس دبیرخانه آسیبهای اجتماعی سالمت و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 اجراییابق سو 

 تا کنون  96سالمت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرموثر بر  کارشناس مسئول مولفه های اجتماعی  *

 تا کنون  96*عضو کارگروه تخصصی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 (93تا89)عسلویه و  کنگان های شهرستان رییس مرکز بهداشت ورییس شبکه بهداشت و درمان *
)بهورزان منطقه کنگان ، دیر، جم و عسلویه  کنگان مدیر و مربی مرکزآموزش بهورزی شهرستان *  

 (89تا88) دو سالبه مدت  (

به امام )ره( شهرستان کنگان ،سوپروایزر بیمارستان بیمارستان مدیر خدمات پرستاری مامایی* 

 (88تا84) سال چهارمدت 

مدت  اورژانس بیمارستان و بخش های مختلف به* خدمت درمانی در بیمارستان به عنوان مسؤل 

 (83تا78شش سال )

کنگان و  طالعات و پژوهشهای سالمت شهرستانمشاورفرماندار درامورسالمت ومسول دفتر م *

 (93) به مدت یکسال عسلویه

 (93* مشاور فرماندار شهرستان کنگان در امور بانوان و خانواده به مدت یکسال )

سالمت روان اجتماعی ،اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه  سالمت اجتماعی گروه کارشناس مسول *

 (96تا 94)علوم پزشکی بوشهر 
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* مسؤل تیم نظارتی اجرای برنامه ی )دستور العمل رفتار با کودک و نوجوان( در بیمارستان شهدای 

  96تا  94از  خلیج فارس بوشهر

در مرکز بهداشت شهرستان  * مسؤل نظارت تیم اجرایی )دستور العمل رفتار با کودک و نوجوان(

 96تا  94از  بوشهر

کشی گیری از خودکمیته پیشز خودکشی استان و عضو* کارشناس مسؤل برنامه ی پیشگیری ا

 96تا  94دانشگاه علوم پزشکی 

تا  96 * عضو کمیته ی اجرایی برنامه عملیاتی کاهش آسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

 کنون

 تا کنون  94 برنامه ی عملیاتی امید و نشاط اجتماعی استان* عضو کمیته ی اجرایی 

 تا کنون 94* عضو کمیته ی پایش و نظارت استانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 93تا  90 رییس کمیته ی نظارت  و ارزیابی خدمات جراحی توبکتومی شهرستان کنگان و عسلویه* 

 93تا 90 هرستان کنگان و عسلویه* رییس کمیته ی پایش و غربالگری سرطانهای شایع ش

زلزله ی شهرستان دشتی سال  –* مدیر اجرایی کمیته ی سالمت در مدیریت بحران شهرستان 

(92 ) 

 (92* کسب رتبه ی دوم دستگاه برتراجرایی به عنوان مدیر دستگاه در جشنواره شهید رجایی سال)

 (91سال )* مدیر نمونه ی شبکه بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی در 

 93تا  90 * دبیر ستاد اجرایی پزشک خانواده در شهرستان های کنگان و عسلویه

 93تا  89دبیر شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستانهای کنگان و عسلویه * 

 93تا  89* عضو شورای تخصصی سالمت منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی 

 93تا 89گان  و عسلویه * رییس شورای آموزش بهورزی شهرستانهای کن

* رییس کمیته ی پایش و نظارت تیم سالمت ستاد عملیاتی پزشک خانواده شهرستان های کنگان و 

 93تا 90عسلویه 

 93تا 90* مشاور سالمت و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان های کنگان وعسلویه 

 93تا90* عضو کمیته اجرایی برگزاری آزمون سراسری کنکور 

میته بهداشت ، سالمت و محیط زیست تسهیالت سفر نوروزی شهرستان های کنگان و * رییس ک

 93تا 90عسلویه به 

 93تا  90رییس کمیته اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستانهای کنگان ، جم ، دیر و عسلویه * 

 93تا  89* رییس تیم نیاز سنجی آموزش سالمت شهرستانهای کنگان  و  عسلویه 

 93تا  89 کمیته مرگ و میر شهرستانهای کنگان و عسلویه* رییس 
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  تخصصی -علمیفعالیتهای و آموزشی سوابق 

* روانشناس و مشاور کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی تحصیلی و تربیتی راد در 

  تا کنون  94بوشهر 

 93تا  90سالمت روان رویش در شهرستان کنگان مشاوره و  مسول مرکز  و مدیر صاحب امتیاز*  

 تا کنون  86از پیام نورهای  آزاد اسالمی ،علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه مدرس دانشگاه * 

در دانشگاه علوم پزشکی  بهداشت* مدرس  تحت عنوان مربی کارگاههای آموزشی وزارت 

 تا کنون 94بوشهر

* مدرس دوره آموزشی عوامل و مولفه های اجتماعی سالمت جهت اعضاء کارگروه سالمت و امنیت 

 SDHغذایی و کارگروه 

تا  97* مدرس دوره آموزشی خانواده سالم در کارگاه تربیت مربی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 کنون

 تا کنون  97 سالم با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خانواده  مدرس دوره آموزشی *

تا  90به مدت  مسول واحد مشاوره مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرستان کنگان *
93 
و مشاور پیش دبستانی غیر انتفاعی  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  سالمت روانمشاور* 

 92تا  90 شهرستان کنگاننیایش 

مدرس  ،بیمارستان امام )ره(  شبکه بهداشت ، ی اجتماعی سالمت روان مدرس دوره های آموزشی *

دوره آموزشی جانبازان وخانواده  و پرورش ، کمیته امداد و ، آموزشدوره های آموزشی بهزیستی 

 93تا  90 بنیاد شهید شهرستان کنگان یها

 

 سوابق پژوهشی 

 مقاالت علمی پژوهشی در مجالت خارجی: الف( 
 
 

-1  The relationship between the perfectionism with psychological 
well-being among nurses working in hospitals of Bushehr province 

 Zeinab Hosseini 

Eurasian Scientific Journal؛SCIENCE ROAD JOURNAL 2016 )  ( 
           ISSN: 2206-0839 

 



4 | P a g e 

 

  

-2  The relationship between coping strategies and  psychological 

well-being among nurses working in hospitals of Bushehr province 

Zeinab Hosseini 

Eurasian Scientific Journal؛ SCIENCE ROAD JOURNAL)   ( .2016   

ISSN: 2206-0839 

 

 ب(مقاالت داخلی : 
مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر سالمتی روان -1  

   بوشهر

 نویسنده مسول : زینب حسینی 

 وانشناسی وعلوم تربیتی تهرانر رانس بین المللی مدیریت ، کنف 
 

 استان بوشهرپرستاران بیمارستانهای دولتی توانمندسازیتاثیر هوش هیجانی پرستاران بربررسی -2

 نویسنده مسول : زینب حسینی

 ،تهرانروانشناسی وعلوم تربیتی  بین المللی کنگره 

 

دانش آموزان مقطع ابتدایی :موردی  هبررسی رابطه هوش هیجانی و خالقیت کودکان مطالع-3

   شهرستان کنگان

 93،سالهمایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی،تهران

 
 

 وجوانان نقش خانواده در کسب هویت جنسی و سالمت فردی اجتماعی نوجوانان -4 

 نده مسول : زینب حسینیسنوی 

 ایران  خانواده و سالمت جنسی ملی  هفتمین کنگره 

 

 رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با گرایش جوانان به مواد مخدر-5

 کنفرانس ملی روانشناسی و علوم انسانی

 

راهبرد های مقابله ای و متغیر های دموگرافیک با بهزیستی روانی پرستاران مقایسه کمال گرایی ، -6

  90زن و مرد استان بوشهر سال 

 نویسنده مسؤل : زینب حسینی
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 شهید ، دانشگاه و سبک زندگی اسالمی  -7

  27/7/94اولین همایش ملی گرامیداشت شهدای دانشجوی استان بوشهر 

 

 دی پارس جنوبیاتدوین طرح جامع سالمت منطقه ویژه انرژی اقتص اجراییکمیته عضو*

 کمیته اجرایی همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عضو*

 دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران اجرایی عضو کمیته *

المللی دانشگاه  * مشارکت در هفتمین کنگره ی ملی آسیب شناسی خانواده مرکز همایش های بین

 شهید بهشتی تهران

 90در سال  * عضو تیم مدیران اجرایی طرح پیمایش ملی سالمت روان کشور

 بررسی شاخص های اجتماعی موثر بر سالمت استان بوشهر پژوهشی  *مشارکت در طرح

 بررسی میزان شیوع خودکشی در استان بوشهرپژوهشی  *مشارکت در طرح 

 های سالمت اجتماعی استان بوشهرد استاندار*مشارکت در طرح بررسی 

 در استان بوشهر"دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان "طرح اجرای نظارت  تیم *مسول 

 سوابق اجتماعی 

به حمد و لطف الهی در خدمت اسالم و نظام جمهوری اسالمی بوده و به صورت رسمی و غیر رسمی 

 فعال داشته ام . در نهادهای مرتبط با مسایل اجتماعی مشارکت

عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران،عضو انجمن  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ،

 های اعتیاد شورای هماهنگی  عضو کمیته ی فرهنگی و پیشگیری از آسیب ،روانشناسی سالمت ایران

، نماینده ی دانشگاه مواد مخدر استان، عضو کمیته ی پیشگیری شورای هماهنگی مواد مخدر استان

موسسه مهر مشاور علمی عضو بسیج جامعه پزشکی استان، اد مخدر استان، در شورای هماهنگی مو

فرمانداری شهرستان ،مسول کانون فرهنگی خانواده و بانوان دفتر امور  مسول خانواده و سمن ها،

 بانوان شهرستان ،اجتماعی 

علمی ونهادهای رسمی وآموزشی شهرستان،استان دریافت بیش ازیکصدعنوان لوح سپاس ازمحافل  

 و کشوری
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