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NAME:               Hosseini Habibollah 

POSITION TITLE: Assistant Professor  

MScN. BSN 
RESEARCH IDs 

Item Value Web address 

ORCID 0000-0003-2494-5204 http://orcid.org/0000-0003-2494-5204 
Researcher ID A-13632018 http://www.researcherid.com 
Scopus Author ID  http://www.scopus.com/ 

  
EDUCATION AND TRAINING  

 

INSTITUTION AND LOCATION 
DEGREE 

(if applicable) 
 

Start Date 
MM/YYYY 

Completion 
Date 

MM/YYYY 
 

FIELD OF STUDY 
 

     

Tarbiat Modares University M.Sc. 1370 1374 Community Health 
Nursing 

 B.S 1367 1370 Nursing 

     

 
RESEARCH ITEREST 
 
تنظیم خانواده -آموزش پرستاری در سالمندی   
HONORS AND AWARDS 
   
 

POSITIONS AND EMPLOYMENT 

 تاکنون 1374ومامایی اصفهان از سال عضو هیات علمی گروه بهداشت ومدیریت دانشکده پرستاری    
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PUBLICATIONS AND CONTRIBUTIONS 

 فهرست مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی

 نویسندگان زمان، شماره و دوره نام مجله عنوان مقاله
Determinants of physical activity in 

middle‑aged woman in Isfahan using 

the health belief model 

Journal of Education 
and Health Promotion 

Volume 6 | May 2017 Habibollah Hosseini 

 )نویسنده اول (

An investigation of various quality indicators of 

final 

exams in specialized courses of Bachelor of 

Nursing 

International Journal of 
Educational and Psychological 

Researches 
Vol 2 / Issue 1 / January-March 

2016 Habibollah 

Hosseini 

 اول ( دهنسی)نو
Development and initial psychometric evaluation 

of 

the hospitalization‑related stressors questionnaire 

for 

elderly patients 

Iranian Journal of Nursing 
and Midwifery Research 

September-October 2016 
| Vol. 21 | Issue 5 

Habibollah 

Hosseini 

 ( سوم سندهی)نو

مامایی  و پرستاری بالینی مجله دیابت به مبتال سالمندان خودمراقبتی بر همتا گروه توسط آموزش تأثیر بررسی

 شهرکرد

 پاییز /3 شماره ،6 دوره /

 1396 پاییز

 حبیب اله حسینی

 )نویسنده اول (

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 

Iranian Journal of Nursing 
and Midwifery Research |  

November-December 2014 
| Vol. 19 | Issue 6 

Habibollah Hosseini 

 )نویسنده اول (

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 

IJNMR 2014/vol:19/issue6 Habibollah Hosseini 

 اول ( سندهی)نو

 زنان نمک مصرف برمیزان بهداشتی اعتقاد برمدل مبتنی آموزش ی برنامه تاثیر بررس ی

 پرفشارخون  خطر درمعرضش

مجله دانشکده پرستاری ومامایی 

 ارومیه
 2شماره  12دوره 

 1393سال 
 حبیب اله حسینی

 )نویسنده دوم (

The Effects of Community Health Nurse Home Visit 

on Self-care Self-Efficacy Older Adults of 

Falavarjanvillages in 2010 

 

IJNMR 2013 Jan;18(1):47-53. Habibollah Hosseini 

 اول ( سندهی)نو

Experiences of vasectomy:A phenomenological study North American Journal 

of medical sciences 
Vol:4 issue 12 

2012 

Habibollah Hosseini 

 اول ( سندهی)نو

    

The effect of Ti Chi exercise on the sleep 

quality of the elderly residents in Isfahan, 

Sadeghieh elderly home 

IJNMR Winter 2011; Vol 16, No 1 حبیب اله حسینی 

 )نویسنده اول (

Evaluation of men’s participation in group 

training of 

their wives in family planning programs 

IJNMR 2010; Vol 15, Special Issue حبیب اله حسینی 

 )نویسنده اول (

Experiences of vasectomy: A phenomenological 

study 
North American Journal 

of Med.Sc. 
Year : 2012  |  Volume : 

4  |  Issue : 12  |  Page : 

619-623 

 حبیب اله حسینی

 اول ()نویسنده 

 

 سمینار وکنگره با ارائه مقاله 23نشست علمی ،  66کارگاه آموزشی، 45شرکت در 
 
 
Books 

کتاب 4لیف وترجمه تا  
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PROFFESIONAL SERVICES 

 
 

مقاله( 22 تدریس ،راهنمایی پایان نامه های دانشجویان ارشد و داوری مقاالت)  

و طرح های تحقیقاتی مختلف در حیطه حرفه   

 

Organizing Workshops  

کارگاه آموزشی 45شرکت در   

 
 
TEACHING EXPERIENCE 
 

 سوابق تدریس تئوری 

 تعداد واحد محل تدریس گروه مورد هدف تاریخ تدریس نام درس
دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری تاکنون 74از سال  1بهداشت جامعه

 اصفهان

2 

دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری تاکنون 74از سال  اصول مدیریت پرستاری

 اصفهان

2 

 

دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی مامایی تاکنون 84از سال  اصول خدمات مامایی

 اصفهان

2 

اصول مدیریت در اتاق 

 عمل

دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری تاکنون 84از سال 

 اصفهان

2 

 نظامهای ارائه خدمات

 سالمت

کارشناسی ارشد  1394از سال 

پرستاری سالمت 

 جامعه

دانشکده پرستاری ومامایی 

 اصفهان

1 

 

 سوابق تدریس عملی

 تعداد واحد محل تدریس گروه مورد هدف تاریخ تدریس نام درس
کارآموزی در عرصه 

 بهداشت جامعه

تاکنون 74از سال  دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری 

 اصفهان

3 

کارآموزی مدیریت 

 پرستاری

تاکنون 74از سال  دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری 

 اصفهان

2 

تاکنون 80از سال  کارآموزی مدیریت مامایی دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی مامایی 

 اصفهان

1 

کارآموزی مدیریت اتاق 

 عمل

تاکنون 84از سال  پرستاری ومامایی دانشکده  کارشناسی اتاق عمل 

 اصفهان

1 
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تاکنون 74از سال  کارآموزی بهداشت جامعه دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری 

 اصفهان

1 

کارآموزی نظامهای ارائه 

 خدمات سالمت

94از سال  دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی ارشد 

 اصفهان

5/0  

 
 
 
 
PROFESSIONAL/SCIENTIFIC ASSOCIATION MEMBERSHIP 
 
 
WORKSHOP AND TRAINING 
 
 
 
 


