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 تحصيالت 
  .گناباد ،(ديپلم علوم تجربي، راهنمايي و متوسطه ): ابتدايي1388 -1333

  .(01/15، معدل كل: )با احراز رتبه اوله علوم پزشكي گناباد اري، دانشگاكارشناسي پرست: 1335 -1337

دانشكده علوم  ،(پرستاري )گرايش بهداشت كودك و خانوادهآموزش  كارشناسي ارشد: 1333 -1335

  .(00/15معدل كل:  ،عالي)با احراز رتبه  ، تهراندانشگاه تربيت مدرس ،پزشكي

 ،دانشكده علوم پزشكي سالمت، يآموزش بهداشت و ارتقا (PhDي تخصصي )ادكتر: 1351 -1353

  (. 79/15كل: معدل  ،عالي)با احراز رتبه  ، تهراندانشگاه تربيت مدرس

 وضعيت شغلی و حرفه ای
 در مرتبه مربي.ه علوم پزشكي گناباد انشگاد پيماني ت علميأعضو هي: 1335 -1350

 در مرتبه مربي.ه علوم پزشكي گناباد انشگاد رسمي آزمايشي ت علميأعضو هي: 1350 -1353

 .يمرتبه استاديار دره علوم پزشكي گناباد انشگاد رسمي آزمايشي ت علميأعضو هي: 1353 -1359

 .يدر مرتبه استادياره علوم پزشكي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هي: 1359 -1391

 .يدر مرتبه دانشياره علوم پزشكي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هي: 1391-1393

 ه استادي.در مرتبه علوم پزشكي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هي: 1393از هفتم آبان 
 

 فعاليت های آموزشی 
دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي گناباد و بقيه ا... آموزش باليني  همكاري و فعاليت در -1

  .به صورت پاره وقت 1338از سال )عج( 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  دانشگاهمدرس كارگاه روش تحقيق كاركنان معاونت بهداشتي  -7

 . 1351يورگناباد، شهر

 وزارتمعاونت سالمت  مدرس كارگاه كشوري تكنولوژي آموزش در برنامه هاي بهداشت خانواده، -3

 10لغايت  3و  3لغايت  1 دفتر سالمت خانواده و جمعيت، ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  .1357تير

علوم پزشكي  اهدانشگمدرس كارگاه روش تحقيق دانشجويان بهداشت حرفه اي و مبارزه با بيماريها،  -3

  .1358آبان  5تا  3گناباد، 

علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهمحيط، بهداشت مدرس كارگاه روش تحقيق دانشجويان بهداشت خانواده و  -8

 .1358آبان  11تا  9

 .1358آبان  77تا  70علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهمدرس كارگاه روش تحقيق دانشجويان مامايي،  -3

 .1358آبان  79تا  73علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهق دانشجويان پرستاري، مدرس كارگاه روش تحقي -3

 آذر 70تا  15علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهمدرس كارگاه روش تحقيق ويژه كاركنان معاونت درمان،  -5

1358. 



علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهدانشجويان اتاق عمل و هوشبري، مقدماتي مدرس كارگاه روش تحقيق   -9

 .1353 آذر 77

مركز مطالعات و توسعه آموزش مدرس كارگاه برنامه ريزي درسي، ويژه اعضاي هيأت علمي و آموزشي،   -10

 .1353اسفند  77علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهپزشكي 

علوم پزشكي  دانشگاهمدرس كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشجويان بهداشت خانواده و حرفه اي،   -11

 .1353ارديبهشت  73و  73گناباد، 

در سمينار ارتقا فرآيندهاي آموزشي خاص اعضا هيات علمي و آموزشي به   SPICESمدرس موضوع  -17

شهريور  73دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 3مدت 

1353. 

ي و ارتقا توسعه اجتماع مدرس كارگاه ارتقا سالمت زنان خاص رابطين بهداشتي، مركز تحقيقات  -13

 .1353آبان  3و  3سالمت دانشگاه علوم پزشكي گناباد، 

دانشگاه دفتر آموزش مداوم ، به مدت دو ساعت كادر پرستاريآموزشي احيا نوزاد خاص مدرس كارگاه  -13

 . 1353 آذر 1و  انبآ 30علوم پزشكي گناباد، 

شت حرفه اي، دانشگاه علوم مدرس كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشجويان مبارزه با بيماريها و بهدا  -18

 .1353آذر  10و  9پزشكي گناباد، 

مدرس كارگاه برنامه ريزي درسي، ويژه اعضاي هيأت علمي و آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش   -13

 .1353آذر  13پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، 

آموزشي و برنامه ريزي يادگيري در كارگاه آموزشي استراتژيهاي -مدرس موضوع استراتژي ياددهي  -13

ساعت، مركز مطالعات و توسعه  5به مدت  درسي مبتني بر آن خاص اعضا هيات علمي و آموزشي

 .1353بهمن  3دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  آموزش علوم پزشكي

مدرس موضوع وسايل آموزشي نورتاب در كارگاه آموزشي تكنولوژي آموزشي خاص اعضا هيات علمي و   -15

دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 8دت به م آموزشي

 .1353بهمن  3

آزمونهاي كتبي ارزيابي آزمونهاي عيني و راهنمايي يک كار گروه در كارگاه آموزشي  مدرس موضوع -19

وم ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش عل 17به مدت  خاص اعضا هيات علمي و آموزشي دانشجو

 .  1353بهمن  13و 17دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  پزشكي

در كارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي خاص   SPICESمدرس موضوع هاي حيطه هاي يادگيري و  -70

دانشگاه  ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 3اعضا هيات علمي و آموزشي به مدت 

 .1353اسفند  77علوم پزشكي گناباد، 

مدرس كارگاه آموزشي احيا نوزاد ويژه كادر پرستاري به مدت دو ساعت، دفتر آموزش مداوم دانشگاه   -71

 .   1353بهمن  73و  77علوم پزشكي گناباد، 

مدرس كارگاه روش تحقيق دانشجويان بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها، دانشگاه علوم پزشكي   -77

 .1355گناباد، دي 



، دانشگاه به مدت دو ساعت خرداد 18پرسنل بيمارستان ويژه يق مقدماتي مدرس كارگاه روش تحق  -73

 .1359آذر  77و  70علوم پزشكي گناباد، 

مدرس كارگاه روش مقاله نويسي ششمين همايش منطقه اي دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي   -73

   .59آذر  10 شرق كشور، گناباد،

، توسعه اجتماعي و ارتقا سالمت ركز تحقيقاتم يدانشجويكارگروه مدرس كارگاه روش تحقيق   -78

 .1359دي  3آذر و  77دانشگاه علوم پزشكي گناباد، 

بهداشت، درمان و  وزارتطرح هدا )مدير كل دفتر آموزش و ارتقاي سالمت  كشوري كارگاهسه مدرس   -73

 . 1390اسفند  10آذر تا  73آموزش پزشكي(، دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد و خراسان شمالي، از 

ايراد سخنراني )به عنوان مدرس( در سمينار برنامه مديريت سالمت خانواده با محوريت پزشک خانواده،  -73

 .  1391آبان  3تا  7دانشگاه علوم پزشكي گناباد، 

تا  1397از ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، پزشكي اجتماعي ويژه دانشجويان پزشكيمدرس كارگاه   -75

 .كنون

، دانشگاه دوره هاي آموزش مداوم بيمارستان آموزشي پژوهشي بهلولقاله نويسي مدرس كارگاه روش م  -79

    .1399شهريور و مهر  ،به صورت مجازيعلوم پزشكي گناباد، 

به دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي شرق كشور،  انجمن علميمدرس كارگاه روش مقاله نويسي  -30

   .1399زمستان  ،صورت مجازي

  ......و ...  -31

 

 

 اليت های پژوهشی فع
 پژوهشي  -الف: مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

بررسي تاثير آموزش مشكل گشايي بر خود پنداره  .علي الهياريسعبا ،اله لغفراني پور فض ،مهديمشكي  -1

 (:7)3 ؛1339 (،آسيب شناسي زيستي)مجله علوم پزشكي مدرس وجوانان پسر دبيرستان هاي گناباد.ن

171-178.  

بررسي نظر مسئولين و مديران درباره مشكالت موجود در خدمات بهداشتي  .مطلبي محمد ،مشكي مهدي -7

 .39-33(: 7) 3؛ 1339 پاييز و زمستان ،افق دانش .درماني و نقش آموزش مداوم در حل مشكالت

روهي بر خود پنداشت نوجوانان اثر بخشي بحث گ .الهياري عباسعلي ،غفراني پور فضل اله ،مشكي مهدي -3

 .71-13 :19پياپي (، 3) 8؛ 1350زپايي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، پسر.

. بررسي شيوع و علل ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان عبادي عباس ،مشكي مهدي ،قهرماني محمد -3

 بهار و تابستان ،افق دانش .1333 -1350بهمن گناباد در طي سال هاي 77زنده متولد شده در بيمارستان 

 .3-1(: 1) 5؛ 1351



بررسي شيوع و علل ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان . عبادي عباس ،مشكي مهدي ،قهرماني محمد -8

، مجله پژوهش در پزشكي 1333 -1350بهمن گناباد در طي سال هاي 77زنده متولد شده در بيمارستان 

  .(3)73؛ 1351ه نامه پاييز ويژ، 51آبان  10تا  3 –)اولين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير 

 و كاربرداسهال حاد  موردنيازهاي آموزشي مادران در .مشكي مهدي ،مطلبي محمد، شمس هدايت اله -3

ORS 30-88(: 7)5؛ 1351 پاييز و زمستان مجله افق دانش، ر كودكان زير پنج سال شهر گناباد.د. 

بررسي حوادث استرس زا و . پرويزمعروضي  ،مشكي مهدي ،حسيني شهيدي الله ،توكلي زاده جهانشير -3

 .111-108(: 1) 9؛ 1357 بهار و تابستان مجله افق دانش،. ني جوانان شهر گناباداهمراهي آن با سالمت رو

بررسي مقايسه اي خودپنداره و . جهانشير توكلي زاده، قهرماني محمد ،شمس هدايت اله ،مشكي مهدي -5

 پاييز و زمستانمجله افق دانش،  گناباد.شهر ستان هاي جوانان دختر دبيرنوهمراهي آن با سالمت روان 

 .83-39(: 7) 9؛ 1357

پايايي مقياس چند روايي و بررسي . زاده ابراهيم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشكي مهدي -9

 (:1)17؛ 1358 ،مجله افق دانش .( در بين دانشجويان علوم پزشكيMHLCوجهي جايگاه مهار سالمت )

33-37. 
10- Moshki M, Ghofranipour F, Hajizadeh E and Azadfallah P. Validity and reliability of 

the multidimensional health locus of control scale for college students. BMC Public 

Health 2007; 7: 295. (PubMed, ISI IF= 2.66) 

شده در نقش برنامه طراحي .مشكي مهدي ،جي زاده ابراهيمحا ،معماريان ربابه ،امين شكروي فرخنده  -11

  .51-33 (:3)13 ؛1353دانش،  مجله افق .دختر مدارس تهران آموزان نفس دانش ارتقاي سطح عزت

ارتقاي رفتارهاي سالم و سالمت  .زاده ابراهيم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشكي مهدي  -17

تابستان  ،(ويژه نامه)مجله علمي دنا  .و ارزشيابي آموزش به روش بحث گروهي عمومي دانشجويان: طراحي

 .(10)3؛1353

برنامه آموزشي با تاثير بررسي . زاده ابراهيم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشكي مهدي  -13

 ،ضيف مجله .سالمت روان دانشجويانبر ارتقا عزت نفس و باورهاي كنترل سالمت بكارگيري 

 .38-35: (3)17 ؛1353
14-  Moshki M, Ghahramani M, Amin Shokravi F. Impact of the Medical students' 

perceptions on the health promotion: Implications for Healthy People 2010. European 

Journal of Scientific Research 2009; 29(1): 29-35. (Scopus) 

بررسي . فاني محمدجواد ،مشكي مهدي ،قهرماني محمد ،محسن زاده محمد ،حسين مختاريان دلويي  -18

ميزان آلودگي الشه هاي طيور كشتارشده در كشتارگاه صنعتي گناباد به كمپيلوباكترژژوني و 

 .38-30: 33 پياپي(، 7)18 ؛1355تابستان  مجله افق دانش، .كواليايپيلوباكترمكا

همراهي نظريه جايگاه مهار سالمت و عزت نفس با  .نوشين پيمان ،نوري سيستاني مليحه ،مشكي مهدي  -13

 :83پياپي (3)13 ؛1355پاييز اسرار،  مجله .شاهدي-فعاليت جسماني در دانشجويان: يک مطالعه مورد

137-139. 



 -بكارگيري برنامه مشاركتي. زاده ابراهيم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشكي مهدي  -13

پزشكي  مجله .بر اساس الگوي پرسيد به منظور ارتقا احترام به خود و بهداشت روان دانشجويانآموزشي 

  .31-77، (1)13؛ 1359بهار هرمزگان، 

ارتباط باورهاي كنترل سالمت و سبک زندگي در زناان  .نرجس بحري ،توكلي زاده جهانشير ،مشكي مهدي  -15

   .130-131 (:7)18؛ 1359مجله ارمغان دانش،  .باردار

بررسي اپيدميولوژيک سالمت . جهانشير توكلي زاده، قهرماني محمد ،شمس هدايت اله ،مشكي مهدي  -19

تابستان  ،دانش و تندرستيروانشناختي و ارتباط آن با خودپنداره نوجوانان دختر دبيرستانهاي گناباد. مجله 

 171ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران(: )ويژه نامه8 ؛1359

20-  Moshki M, Ashtarian H. Perceived health locus of control, self-esteem and its 

relations to psychological well-being status in Iranian students. Iranian Journal of 

Public Health 2010; 39(4): 70-77. (PubMed, ISI ،IF= 0.244) 

و عوامل مرتبط با  وضعيتبررسي  .عليرضا سلمم ،دلشاد نوقابي علي ،شاه قاسمي زهره ،مشكي مهدي  -71

 :(1)13؛ 1390 مجله افق دانش، .53-55ديدگاه زوجين مطلقه ي شهرستان گناباد در سال هاي  طالق از

33-38. 
22-  Baloochi Beydokhti T, Moshki M, Zolfaghari Gh. The Efficacy of Alcohol-Based 

Hand Rub, Medicated Soap and Plain Soap on the Hands of Nursing Personnel. 

World Applied Sciences Journal 2011; 12(4): 419-429. (Corresponding author) 

(Scopus, ISI)   
23-  Moshki M, Ghofranipour F. Iranian Version of Form B of the Multidimensional 

Health Locus of Control Scales among the Youth. Journal of Clinical Nursing 2011; 

20(11): 419-424. (ISI IF= 1.384)   

تأثير آموزش جرأت مندي بر . مطلبي محمد، علي دلشاد ،مشكي مهدي ،شاه سياه مرضيه ،محبي سيامک   -73

و  پاييزپژوهش و سالمت، تخصصي . مجله اساس مدل پرسيد بر ميزان قاطعيت نوجوانان دبيرستاني گناباد

  .83-38(: 1)1 ؛1390 زمستان

 يرهايمتغ از يبرخ و يبدن توده هينما يبررس .آخوندي راضيه، حسيني زهرا بهرامي مهناز، ،مشكي مهدي  -78

و  پاييزپژوهش و سالمت،  تخصصي . مجلهگناباد يدبستان كودكان در آن با مرتبط ياقتصاد ياجتماع

 .33-33 :(1)1 ؛1390 زمستان
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  ، به صورت سخنراني. 7000ر بنوام 77تا  19

3-  The motivation of students, working and training in the pediatric ward ،

 Nursing and Midwifery-Making aپنجمين كنفرانس بين المللي پرستاري

Difference، ،به صورت سخنراني. 7007اكتبر  31تا  75 برونئي دارالسالم ،  

 همايش سراسري بهداشت خانواده،، ثر بخشي بحث گروهي بر خود پنداشت نوجوانان پسرا -3

 ، به صورت سخنراني.1350آبانماه خرم آباد  دانشگاه علوم پزشكي لرستان،

هاي نوين دكريكنگره رو، پرستاري در بخش كودكان كارورزي دانشجويانو  ، كاربررسي انگيزش -8

، 1350بهمن ماه 15لغايت  13تهران  اه علوم پزشكي ايران،دانشگ در آموزش پرستاري و مامايي،

  به صورت سخنراني. 

اولين كنگره پيشگيري  ،مادرزادي در نوزادان زنده متولد شده هاي بررسي شيوع و علل ناهنجاري -3

بيماري هاي غير واگير، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد  زا

 ، به صورت پوستر.1351 آبان 10تا  3تهران  معاونت سالمت وزارت، و بهداشتي

اولين جشنواره علمي تحقيقاتي وجوانان، ن شتبر خود پندا بخشي مهارت حل مسألهبررسي اثر  -3
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 .صورت پوستر

5- The stressor events and its relationship to mental disorders in youth ،

آوريل  30تا  73 ،ملبورن سالمت، استراليا، يكنگره جهاني آموزش بهداشت و ارتقا هجدهمين

 ، به صورت پوستر )به انتخاب پژوهشگر(.7003

گاه دانش اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت، ،خود نوجواناندرك از بر و تأثير بحث گروهي  -9
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، به صورت 1353 ارديبهشت 31 ،آزاد اسالمي واحد ابهردانشگاه توسعه پايدار، و  سالمت

 سخنراني.

ثربخشي عزت نفس و باورهاي كنترل سالمت با پيشبرد سالمت روان دانشجويان: بررسي ا  -11

آذر  3و  3علوم انساني سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سراسري  ، همايشرفتارهاي سالم

 ، به صورت سخنراني.1353

 ،امد مؤثر بر احترام به خود و بهداشت روان دانشجويانپي مهارت آموزي به روش بحث گروهي:  -17

به صورت چاپ  ،1353خرداد  7و  1دانشگاه شيراز، ، دانشجويانبهداشت روان  سراسري همايش

 مقاله در كتابچه و سي دي.

 ارتقاي رفتارهاي سالم و سالمت عمومي دانشجويان: طراحي و ارزشيابي آموزش به روش بحث  -13

 79تا  73دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، همايش روش هاي نوين در پرستاري و مامايي، ، گروهي

  صورت پوستر. ، به1353تير 



13-  continuity of oral contraceptives use in Iranian women :The impact of 

interpersonal communicationكنفرانس بين المللي ارتباطات در مراقبتهاي بهداشتي ، 

EACH 2008 ،به صورت پوستر.7005سپتامبر  8تا  7، نروژ، اسلو ، 

18- Skill Training through Group Discussion: The Effective Outcome on 

Self-Esteem and Psychological Well-Being of University Students 
 13تا  9ايتاليا، تورين،  ،(IUHPE) سالمت يآموزش بهداشت و ارتقااروپايي كنگره  ينشتمه

 ر.پوست، به صورت 7005سپتامبر 

13- Educational needs of the mothers and acute diarrhea of the under-five 

years children in Gonabad city دانشگاه بين المللي بيماريهاي اطفال، كنگره  ، بيستمين

 ، به صورت سخنراني.1353مهر  77تا  15تهران،  علوم پزشكي

-طراحي و ارزشيابي برنامه اي براي ارتقاي سالمت روان دانشجويان: بكارگيري الگوي پرسيد  -13

دانشگاه  ،آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت مليه كنگرسومين ه مهار سالمت، پروسيد با جايگا

 ، به صورت سخنراني.1353 بانآ 9 تا 3، همدانعلوم پزشكي 

بررسي الگوي شيردهي مادران پس از زايمان طبيعي و سزارين، كنگره ملي سالمت خانواده،   -15

 ، به صورت پوستر.1353دي  3تا  3تهران، 

19-  Psychometric Characteristics of Form B of the Multidimensional 

Health Locus of Control Scale in Iranian Youth بين الملليكنگره ، دوازدهمين 

 به صورت سخنراني.، 7009مي  1آوريل تا  73، استانبول، (WCPH) عمومي بهداشت

در شهر گناباد، اولين  رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعهسازماندهي جامعه بر اساس   -70

، به 1355تير  19تا  13كنگره ملي توسعه تحقيقات نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 

 صورت پوستر.

در شهر گناباد،  Community as partnerنيازسنجي مشاركتي جامعه محور براساس مدل   -71

تير  19تا  13هركرد، اولين كنگره ملي توسعه تحقيقات نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ش

 سخنراني.، به صورت 1355

هاي آموزشي مبتني بر گروه همساالن بر ارتقاء سالمت روان دوران بلوغ در ارزشيابي تاثير شيوه  -77

كنگره ملي توسعه تحقيقات نظام سالمت، دانشگاه علوم تهران،  مقطع راهنماييدختران نوجوان 

 پوستر. ، به صورت1355تير  19تا  13پزشكي شهركرد، 

73-  Impact of the Medical students' perceptions on the health promotion: 

Implications for Healthy People 2010 ،در كيفي تحقيقات سراسري همايش دومين 

 به صورت پوستر. ،1355 ماه بهمن 30 لغايت 75 كرمان، دانشگاه علوم پزشكي سالمت، علوم

گي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از سوءمصرف مواد در دانشجويان تأثير آموزش مهارتهاي زند  -73

دانشگاه  ،1355بهمن  79تا  75 ؛سرمايه ملي ،علوم پزشكي گناباد، همايش سراسري جوان سالم

 به صورت پوستر.، علوم پزشكي بوشهر



دومين همايش سراسري ، هاي دختران نوجوان و مادران پيرامون ارزشهاي سالمت بلوغديدگاه -78

 ، 1355بهمن ماه  30لغايت  75كرمان،  دانشگاه علوم پزشكيحقيقات كيفي در علوم سالمت، ت

 به صورت پوستر.

در دانشجويان ورزشكار و غير فعاليت جسماني با نظريه جايگاه مهار سالمت و عزت نفس  ارتباط  -73

رت علوم، ، دفتر مركزي مشاوره وزابهداشت روان دانشجويان سراسريپنجمين سمينار  ورزشكار،

، 1359ارديبهشت  73الي   77تحقيقات و فن آوري و مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه شاهد، 

 به صورت پوستر.مركز همايش هاي زكرياي رازي، 

73-  Mental Health Promotion of University Students: The Effect of Self-

Esteem and Health Locus of Controlني ارتقا ، بيستمين كنفرانس جها

 ، به صورت پوستر.7010ژوالي  18تا 11، ژنو، IUHPEسالمت

، ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران، در زنان باردار زندگيارتباط باورهاي كنترل سالمت و سبک   -75

  به صورت پوستر.، 1359تير  73تا  77، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

آن با خودپنداره نوجوانان دختر دبيرستانهاي بررسي اپيدميولوژيک سالمت روانشناختي و ارتباط   -79

به ، 1359تير  73تا  77، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ،ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران ،گناباد

 صورت پوستر.

خود تنظيمي بر سبک اسنادي دانش آموزان پسر سال  اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري  -30

مهر  18تا  13سراسري روانپزشكي كودك و نوجوان، دوّم راهنمايي شهر مشهد، سومين همايش 

 .سخنراني به صورت هاي رازي، سالن همايش ،1359

، اولين همايش دو ساالنه آسيب هاي گناباد درطالق آسيب اجتماعي عوامل مرتبط با بررسي  -31

به صورت  سازمان بهزيستي خراسان جنوبي، ،1390ارديبهشت  1فروردين تا  31اجتماعي ايران، 

 .در خالصه مقاالت چاپ

به روش بحث آموزشي و ارزشيابي  ارتقاي رفتارهاي سالم و سالمت روان دانشجويان: طراحي  -37

 17تا  10، دوازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي، الگوي پرسيد گروهي بر اساس

 به صورت الكترونيک.، ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1390ارديبهشت 

يكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه، دوازدهمين همايش سازماندهي جامعه بر اساس رو  -33

به صورت ، ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1390ارديبهشت  17تا  10كشوري آموزش پزشكي، 

 الكترونيک.

33- Using the Participatory-Educational Program based on PRECEDE 

Model for the Self-Esteem and Psychological Well-Being Enhancement 

among University Students چهارمين كنگره ملي و اولين كنگره بين المللي آموزش ،

 .به صورت سخنراني، 90ارديبهشت  31تا  79بهداشت و ارتقاي سالمت، تبريز، 
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 8، ساعت 3به مدت  ، دانشگاه علوم پزشكي بجنوردEnd Noteبا نرم افزار  كارگاه كشوري آشنايي  -13

 .1353شهريور 

، ساعت 8به مدت  و آموزشي هيات علمي يخاص اعضا فرآيندهاي آموزشي يكارگاه آموزشي ارتقا  -15

 .1353 شهريور 73دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

خاص اعضا هيات علمي و و برنامه ريزي درسي مبتني بر آن موزشي آهاي استراتژيكارگاه آموزشي   -19

گاه علوم پزشكي گناباد، دانش ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 5به مدت  آموزشي

 .1353بهمن  3

، ساعت 3به مدت  خاص اعضا هيات علمي و آموزشي كارگاه آموزشي روشهاي نوين ارزيابي دانشجو  -70

  . 1353بهمن  18و 13دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي



كي، مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقا كارگاه پژوهشي تعيين حجم نمونه در مطالعات علوم پزش  -71

 . 1355خرداد  75، علوم پزشكي گنابادسالمت دانشگاه 

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و  ارزيابي، طبقه بندي و درمان كودك مصدوم، آموزشيكارگاه   -77

 .1355ارديبهشت  13و  13، ساعت 13به مدت  خدمات بهداشتي درماني گناباد

 10و  9پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ي مرور سيستماتيک، معاونت آموزشيقه اكارگاه منط  -73

 .1355تير 

  11پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  اله نويسي تكميلي، معاونت آموزشيكارگاه منطقه اي مق -73

 .1355تير 

آبان  30ناباد، سمينار منطقه اي ژنتيک پزشكي، معاونت آموزشي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گ  -78

1355. 

دانشگاه  ، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيالسيک و طوليي تحقيقات ككارگاه پژوهش -73

 .1355آذر  10علوم پزشكي گناباد، 

دانشگاه علوم  كارگاه پژوهشي تحليل تحقيقات كيفي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -73

 .1355آذر  11پزشكي گناباد، 

آموزشي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت در مطالعات علوم پزشكي، مؤسسه تحقيقات سالمت  كارگاه  -75

 .1359فروردين  73تا  73وزارت بهداشت، 

جايگاه جامعه شناسي پزشكي و تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت در  كارگاه آموزشي پژوهشي  -79

ارديبهشت  70، م پزشكي گنابادعلوتوسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت دانشگاه  پژوهش، مركز تحقيقات

1359. 

روش هاي پايش و ارزشيابي، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  كارگاه آموزشي  -30

 .1359مرداد  11و  10ساعت،  5به مدت  بهداشتي درماني گناباد

توسعه اجتماعي و ارتقاي  ، مركز تحقيقاتPractice Evidence-Basedكارگاه آموزشي پژوهشي  -31

 .1359مهر  79، علوم پزشكي گنابادالمت دانشگاه س

توسعه اجتماعي و ارتقاي  ، مركز تحقيقاتKnowledge to Transfer كارگاه آموزشي پژوهشي  -37

  .1359مهر  30، علوم پزشكي گنابادسالمت دانشگاه 

علوم  سومين المپياد دانشجويان علوم پرشكي كشور، مركز همايش هاي رازي دانشگاهكارگاه آموزشي   -33

 .1359اسفند  77تهران، پزشكي 

آموزشي كشوري طرح هدا )همسان سازي دوره هاي آموزش بهداشت و ارتقاي  هايكارگاه مدرس  -33

 .1390دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، پاييز و زمستان  سالمت( منطقه يک كشور،

ي عالي انقالب فرهنگي آموزشي بررسي مقايسه اي اسالم، مدرنيته و پست مدرن مصوب شورا كارگاه  -38

 .  1390بهمن  13و  17ساعت، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، 13خاص اعضاي هيات علمي به مدت 

، دانشگاه ساعت 30به مدت  معاونين تحقيقات و فناوري و رؤساي مراكز رشد كشورگردهمايي سومين  -33

 .1391ارديبهشت  13و  13علوم پزشكي شيراز، 



 3در آموزش علوم پزشكي خاص اعضاي هيات علمي و آموزشي به مدت آموزشي منتورشيپ  كارگاه  -33

 .  1391خرداد  77دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

آموزشي خالقيت و نوآوري در خدمت رهبري آموزش عالي خاص اعضاي هيات علمي و  كارگاه -35

دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ت و توسعه آموزش علوم پزشكيساعت، مركز مطالعا 8به مدت  آموزشي

 .  1391خرداد  73

ساعت، مشهد  30به مدت اساتيد ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي، طرح معرفت   -39

 .1391تير  13لغايت  5مقدس، 

علوم ي دانشگاه سومين المپياد دانشجويان علوم پرشكي كشور، مركز همايش هاي رازكارگاه آموزشي   -30

 .1359اسفند  77تهران، پزشكي 

شهريور  8تهران  كارگاه آموزشي برنامه جامع سالمت استانها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، -31

1397 . 

ساعت،  5به مدت مركز تحقيقات سنجش سالمت، كارگاه كشوري نقد و داوري مقاالت پزشكي،  -37

  .1397شهريور  70 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي،

به مدت  خاص اعضاي هيات علمي و آموزشي EDCكارگاه چالشها و انتظارات اعضاي هيأت علمي از   -33

 .  1397دي  13دانشگاه علوم پزشكي گناباد،  ساعت، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 3

ملي مين كنگره ساعت. شش 3كارگاه فن آوري هاي نوين در آموزش و ارتقاي سالمت. به مدت   -33

 .1398ارديبهشت  18آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، تهران، 

كارگاه هاي مهارت آموزي تغذيه با شير مادر جهت كارشناسان  و كاردانان بهداشت گناباد و بجستان.  -38

 . 1398و ارديبهشت  93ساعت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد، بهمن  5به مدت 

د و داوري مقاالت پزشكي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد، به مدت مدرس كارگاه نق  -33

 .1393ساعت، گناباد، دي ماه  10

مدرس كارگاه چيستي و چرايي ژورنال كالب، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي    -33

 .1395ساعت، گناباد، دي ماه  3گناباد، به مدت 

ساعت، دانشگاه  10ماتي، بيمارستان آموزشي بهلول گناباد، به مدت مدرس كارگاه مقاه نويسي مقد  -35

 .1399علوم پزشكي گناباد، شهريور ماه 
39-   

  و .......
 

 

 

  و كتابد: داوری مقاله 

علاوم هرمزگان، تحقيقاات علاوم پزشاكي زاهادان، ، افق دانشپژوهشي  -علمي تمجال تداوري مقاال -1

   تا كنون. 1358از ارديبهشت و ... و سالمت  پژوهشپزشكي بيرجند، بهداشت روان، فسا، 



پاس از در پيش بيني قصد اهداء عضاو  برنامه ريزي شده مقاله كاربرد تئوري توسعه يافته رفتار داوري -7

 An Extended Theory of Planned Behaviour To Predict Intentionمار  مغازي

Towards Posthumous Organ Donationمجلااه ،Health Education Research  

 . 7003ژوالي  5( ،  ISI, PubMed نمايه هاي )داراي

 .1358داوري كتابي )تأليف و گردآوري( در زمينه طب اطفال،  -3

 .1358داوري كتابي )تأليف و گردآوري( در زمينه آموزش بهداشت،  -3

 .1390داوري كتابي )تأليف و گردآوري( در زمينه روش تحقيق،  -8

 "بستري شدن در اطفال از ديادگاه والادين اطفاال ممفهو" قاتي كيفيداوري گزارش نهايي طرح تحقي -3

 .1353اسفند  73علوم پزشكي گناباد،  دانشگاهمصوب شوراي پژوهشي 

 ,Health Education Research مايالدي شاامل: 7003ت مجاالت معتبار از ساال داوري مقاال -3

European Review of Applied Psychology, BMJ Open, Heliyon, Clinical 

Nursing Research, Diabetes Reseach and Clinical Practice, Journal of 

Clinical Nursing   
كارشناسي ارشد آموزش پرستاري بهداشت جامعه، دانشگاه علاوم پزشاكي گنابااد، هاي داور پايان نامه  -5

 .1397مهر 

از انشگاه علوم پزشكي گنابااد، كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، دهاي داور پايان نامه  -9

  .1397آذر 

بهاار از كارشناسي ارشد آموزش پرستاري كودكان، دانشگاه علوم پزشاكي گنابااد، هاي داور پايان نامه   -10

1393. 

داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشاكي گنابااد،  -11

 تا كنون. 1397از 

17-  

 

 نامه و رساله: پايان  -ه

آموزش مشكل گشايي بار خودپناداره نوجواناان پسار دبيرساتانهاي بررسي ميزان تأثير مشكي مهدي.  -1

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پرستاري گرايش بهداشت كودك و خاانواده، 1335در سال  گناباد

هياري، تهران: دانشاگاه تربيات دكتر عباسعلي ال :استاد راهنما : دكتر فضل ا... غفراني پور، استاد مشاور

 .1335مدرس، دي ماه 

پروسيد با تركيب نظريه ي جايگااه مهاار ساالمت باه  -بررسي بكارگيري الگوي پرسيدمشكي مهدي.  -7

اساتاد راهنماا : منظور ارتقاء بهداشت روان دانشجويان. رساله ي دكتراي تخصصي آماوزش بهداشات، 

دكتر پروياز آزاد فاالح و دكتار اباراهيم حااجي زاده، تهاران:  :د مشاوريتادكتر فضل ا... غفراني پور، اس

  .1353دانشگاه تربيت مدرس، شهريور ماه  

بررسي مقايسه اي فعا ليت جسما ني با عزت نفس  و كا نون ياسين پور صالحه، محمودي مهديه.  -3

پايان . 1358سال  رشكي گناباد دلوم پزكنترل سالمت دانشجويان  ورزشكار و غير ورزشكار دانشكده ع



، گناباد: دانشگاه علوم دكتر مهدي مشكينامه كارشناسي پرستاري، استاد راهنما و مشاور آمار: 

 .1358پزشكي، بهمن 

بررسي سبک زندگي و باورهاي كنترل  .معصومه ،مير بيدختي، پورعلي فرزانه ،عزت كمالي رهني -3

. پايان نامه 1353سال  ي شهر گناباد دردرمان-سالمت در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي

، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، دكتر مهدي مشكي: و مشاور آماركارشناسي پرستاري، استاد راهنما 

 .1353بهمن 

پارامترهاي خواب و عوامل موثر بر كيفيت خواب در بيماران بررسي جعفري فهيمه، سجاديان اعظم.  -8

پايان نامه كارشناسي پرستاري، استاد  .1353گناباد در سال  بهمن 77بيمارستان تنفسي بستري در 

 .1353، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهمن دكتر مهدي مشكيراهنما: 

تعيين الگوي غذايي و ارتباط آن باشاخص هاي تن سنجي كودكان شهر . راضيه آخوندي ،مهنازبهرامي  -3

، گناباد: دكتر مهدي مشكياستاد راهنما:  پايان نامه كارشناسي پرستاري،. 55-59گناباد در سال 

 .1359دانشگاه علوم پزشكي، شهريور 

بررسي وضعيت خود مراقبتي بيماران مبتال به  عباسيان مهدي، زنگنه محسن، حسيني سورند علي. -3

و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در مراجعه كنندگان به كلينيک ديابت شهرستان  IIديابت نوع 

  .1359، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، شهريور دكتر مهدي مشكياستاد مشاور:  .1359ال در س گناباد
**** 

 

ارزيابي تاثير آموزش برنامه خودمراقبتي بر كيفيت زندگي سالمندان مراجعه كننده مداحي. سيده الهه  -5

ش پايان نامه كارشناسي ارشد آموز. 1391-1397به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد، سال 

 .1397مهر ، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، دكتر مهدي مشكيبهداشت، استاد مشاور: 

. پايان نامه طراحي بسته آموزشي پيشگيري از حيوان گزيدگي در شهرستان فريمانمحمدرضا قهار.   -9

، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، دكتر مهدي مشكيكارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد مشاور: 

 .1397مهر 

در  آموزشي بر استرس زنان در معرض خطر سرطان پستان بررسي ميزان تاثير برنامه .الهام بهنام طلب -10

پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد  .97مركز حمايت و پيگيري سالمت زنان در سال 

 .1397، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، مهر دكتر مهدي مشكيمشاور: 

غيير روابط اجتماعي بر ت –شناختي  نظريه ربخشي آموزش حل مسئله با بكارگيريمليحه محمدزاده. اث -11

پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد  شهر گناباد. فرزندي در نوجوانان دختر –والد

 .1397، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، زمستان دكتر مهدي مشكيراهنما: 

 در پيشگيرانه رفتارهاي ارتقاءپروسيد به منظور -ي الگوي پرسيدموسي فرمانبر. تاثير آموزش بكارگير -17

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، 1397-، گناباد7 نوع ديابت به ابتال خطر معرض در افراد

 .1397دانشگاه علوم پزشكي، زمستان ، گناباد: دكتر مهدي مشكياستاد راهنما: 



تئوري رفتار رفتار سالم مبتني بر رهنمودهاي قرآن بر اساس فرخنده ترابي. مقايسه تاثير آموزش   -13

. پايان نامه كارشناسي ارشد 1397-بر سبک زندگي دانش آموزان پسر و دختر گناباد برنامه ريزي شده

 .1397دانشگاه علوم پزشكي، زمستان ، گناباد: دكتر مهدي مشكيآموزش بهداشت، استاد مشاور: 

ش همساالن با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي در زمينۀ پديكلوزيس بررسي تأثير آموزمهدي مجدم.  -13

استاد راهنما:  نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت.. پايان در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي گناباد

 .1397دانشگاه علوم پزشكي، زمستان ، گناباد: دكتر مهدي مشكي

موزشي مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر تاثير بكارگيري برنامه آ .كوچي هادي رضاييان  -18

، دكتر مهدي مشكياستاد مشاور:  .1397در سال  يان دانشگاه هايوانشجدر د تدخانياالگوي مصرف 

 .1397دانشگاه علوم پزشكي، زمستان گناباد: 

عتياد ادر موزش بهداشت بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده آتاثير برنامه مريم مسيح آبادي.  -13

. پايان نامه كارشناسي ارشد در شهرستان كاشمر 1391در سال  نوجوانان به بازي هاي كامپيوتري

، مشهد: دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي، دكتر مهدي مشكيآموزش بهداشت، استاد مشاور: 

 .1397زمستان 

بكارگيري يک ابزار  ستاره همامي. نگرش نقش جنسيتي در زندگي خانوادگي: طراحي، اعتباربخشي و -13

دكتر مهدي ، استاد مشاور: باروري هداشتتخصصي بدكتراي رساله  فرهنگ مدار در جامعه ايراني.

 .1393، تهران: دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي، بهار مشكي

 يارتقاء سطح سواد سالمت برا برآموزش بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده  تاثيرنسيم ميرزايي.  -15

. پايان نامه كارشناسي 1397-مشهد نوع دو در  در  بيماران ديابتيک 7يشگيري ازعوارض ديابت نوعپ

، مشهد: دانشكده بهداشت دانشگاه دكتر مهدي مشكيارشد آموزش بهداشت، استاد راهنماي دوم: 

 .1393علوم پزشكي، خرداد 

 بسته چند رسانه اي بر اثربخشي آموزش به روش بحث گروهي ومقايسه سيده خديجه سيدي ثاني.  -19

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد وضعيت تغذيه در زنان باردار شهر گناباديادگيري 

 .1393شهريور ، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، دكتر مهدي مشكيراهنما: 

ن مراجعه زنا  در كنترل سالمت ونكان بر ذهن آگاهي بررسي نقش خوشبيني ومهري بلوچي بيدختي.  -70

. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، استاد راهنما: كننده به مراكز بهداشت شهرستان گناباد

 .1393شهريور دكتر مهدي مشكي، بيرجند: دانشگاه آزاد اسالمي، 

. بررسي رابطه انگيزه درمان برميزان مصرف، وسوسه مواد و عالئم ترك و ارتباط دلويي نجارپور فاطمه  -71

ن با جايگاه مهار سالمت در مراجعين به كلينيک درمان اعتياد دانشگاه علوم پزشكي گناباد سال آ

پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، استاد راهنما: دكتر مهدي مشكي، بيرجند: . 1397

 .1393شهريور دانشگاه آزاد اسالمي، 

رگرايي دانشجويان مقطع كارشناسي گرايي در ظاهنقش تصوير بدني و كمال. باغسياه صديقه نجاري  -77

پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، استاد . گناباد سالمي و دانشگاه پيام نوردانشگاه آزاد ا

 .1393انشگاه آزاد اسالمي، شهريور راهنما: دكتر مهدي مشكي، بيرجند: د



تاري درك شده در ترل رفمقايسه تأثير آموزش بر اساس سازه هاي خودكارآمدي و كنعليرضا حجي.  -73

عمل منطقي بر رفتارهاي تغذيه اي پيشگيرانه از پرفشاري خون در نوجوانان  مدل تلفيقي نظريه

 . 1393، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، آبان دكتر مهدي مشكي. استاد مشاور: 1397كاشمر در سال 

ناباد بر تغذيه انحصاري با شير عباس عليمرداني. تأثير آموزش شيردهي به مادران باردار ساكن در گ -73

، گناباد: دكتر مهدي مشكي. استاد مشاور: 1397-93مادر با بكارگيري نظريه رفتار برنامه ريزي شده، 

 . 1393دانشگاه علوم پزشكي، دي 

تعيين رابطه سبک هاي دلبستگي و اعتماد با منبع كنترل سالمت در زوجين در آستانه نعيمه جفايي.  -78

 قوچان:استاد راهنما: دكتر مهدي مشكي، مشاوره خانواده،  يان نامه كارشناسي ارشدپاگناباد.  طالق

 .93انشگاه آزاد اسالمي، بهمن د

رد محور و گروه پروسيد به شيوه هاي ف-فريبا پري افساي. مقايسه تأثير آموزش مبتني بر الگوي پرسيد -73

امه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، روانشناختي زنان در دوران يايسگي. پايان ن حمايتي بر بهزيستي

 .93ستان مز، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، دكتر مهدي مشكياستاد راهنما: 

در سالمندان  يبدن يتدرخصوص فعال هشد يزيرفتاربرنامه ر يهنظر يسازه ها يبررسسميه مرادي.    -73

اور: دكتر مهدي . پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد مش1393لشهر كالت در سا

  .93لوم پزشكي، ارديبهشت مشكي، مشهد: دانشكده بهداشت دانشگاه ع

ارتباط سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت و باورهاي كنترل سالمت  .سميرا عباس پور و مريم ابراهيمي -75

دانشگاه علوم ، گناباد: دكتر مهدي مشكي. استاد راهنما: 1393سيگاري مشهد در سال  در مردان

 .93بهار  پزشكي،

و باورهاي كنترل سالمت در  A/Bارتباط تيپ شخصيتي . مريم ابراهيمي و سميرا عباس پور  -79

. استاد راهنما: دكتر مهدي مشكي، گناباد: دانشگاه علوم 1393دانشجويان دانشگاه هاي گناباد در سال 

 .93بهار پزشكي، 

ي شخصيتي و پذيرش اجتماعي در بررسي رابطه بين ويژگي ها .سميرا عباس پور و مريم ابراهيمي  -30

، دكتر مهدي مشكي. استاد راهنما: 1393مردان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد مشهد در سال 

 .93بهار گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، 

مهار  گاهيآن با جا قيو تلف ياجتماع تيحما يمداخله ا يدو برنامه  ياثر بخش سهيمقاخديجه چروي.  -31

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: يدوران باردار يافسردگسالمت بر كاهش 

 .1393، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، شهريور دكتر مهدي مشكي

مرجان ميرزانيا، فاطمه سادات موسوي نيا. تاثير برنامه آموزشي مشاركتي بر كنترل اضافه وزن و چاقي  -37

 .93 دانشگاه علوم پزشكي، مهركتر مهدي مشكي، گناباد: دختران نوجوان. استاد راهنما: د

پايان ميترا توكلي زاده. تأثير مدل مراقبت پيگير بر شاخص توده بدني و سبک زندگي ميانساالن چاق.  -33

: دانشگاه علوم ، گناباددكتر مهدي مشكياستاد مشاور: نامه كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، 

 .1393پزشكي، مهر 



بررسي ارتباط شبكه . فاطمه باقري ،منيره حسابي ،زهرا بذرافشان ،ام البنين صالحي ،رپو زهرا نخعي -33

. استاد راهنما: 1393 هاي اجتماعي و سبک زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال

 .1398، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهار دكتر مهدي مشكي

بررسي ارتباط سبک فرزند پروري با باورهاي كنترل . گزارحميده اكرمي، زهرا اسدالهي، متين شكر -38

دكتر مهدي استاد راهنما:  .1393دشت بياض در سال -شهر خضري در مادران داراي فرزندسالمت 

 .1398، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهار مشكي

. استاد 1393رقيه بردستاني، مرضيه محمدي. بررسي مشكالت رفتاري دانش آموزان گناباد در سال  -33

 .1398، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهار دكتر مهدي مشكيراهنما: 

 خودمراقبتي و سالمت سواد وضعيت بر Teach Back روش به آموزشي برنامه تاثيرشراره سلجوقي.  -33

، گناباد: تر مهدي مشكيدك. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، استاد مشاور: يائسه زنان

  .1398پاييز دانشگاه علوم پزشكي، 

پايان نامه كارشناسي ارشد درخشان. تأثير ماساژ بازتابي پا بر توليد شير در مادران نوزاد نارس. نرگس   -35

 . 1398، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، پاييز دكتر مهدي مشكيآموزش پرستاري، استاد مشاور: 

اثر بخشي آموزش مادران مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده، برمصرف محمدرضا حسيني زاده.  -39

ماهه تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر فردوس درسال  73ماهه تا  3قطره آهن در كودكان 

، گناباد: دانشگاه دكتر مهدي مشكياستاد مشاور:  .نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت پايان .1393

 .1398علوم پزشكي، شهريور 

بر شدت عالئم سندرم قبل از  رييبر مدل مراحل تغ يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخشمينا تحويلي.  -30

، دكتر مهدي مشكيپايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما:  نوجوانان. يقاعدگ

 .1398گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهمن 

. زندگي بيماران همودياليزي تاثير آموزش مبتني بركانون كنترل سالمت بر كيفيتمحمود نبيان ثاني.  -31

، گناباد: دانشگاه علوم دكتر مهدي مشكيپايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: 

 .1398بهمن پزشكي، 

اق شغلي در روانشناختي با اشتي تيسيابطه بين ارتباط بين فردي و بهزمحبوبه محمدنيا. بررسي ر  -37

استاد راهنما: دكتر مهدي ، مدرسهمشاوره  يان نامه كارشناسي ارشدپاكاركنان توانبخشي مشهد. 

  .1398زمستان  انشگاه آزاد اسالمي،د قوچان:مشكي، 

و  ندگيبي و نگرش نسبت به مر  با كيفيت زاسماعيل صديقي. بررسي رابطه جهت گيري مذه  -33

، استاد راهنما: دكتر باليني شد روانشناسيپايان نامه كارشناسي ار .گناباد عاليم جسماني سازي زنان

 .1393 شگاه آزاد اسالمي، بهارد: دانباگنامهدي مشكي، 

جواد مؤمن. بررسي روايي و پايايي پرسشنامه كانون كنترل سالمت معنوي در دانشجويان دانشگاه   -33

شد روانشناسي، استاد راهنما: دكتر مهدي مشكي، بيرجند: دانشگاه هاي گناباد، پايان نامه كارشناسي ار

 .1393آزاد اسالمي، مهر 



كلثوم حيرتي. تاثير آموزش مبتني بر  نظريه جايگاه مهار سالمت بر سواد سالمت وخودمراقبتي در  -38

 : دكتر مهدي مشكي، گناباد:ورامشسالمندان. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد 

 .1393بهمن دانشگاه علوم پزشكي، 

   سالمت مهار جايگاه وجهي چند مقياس C فرم فارسي نسخه رواسازي و انطباق. نياميرزامرجان  -33

(MHLC-C)  دكتر پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما:  .بارداري دوران در

 .1393دي ، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، مهدي مشكي

مقايسه تاثير آموزش بحث گروهي و بسته چند رسانه اي بر سبک زندگي غالميان بجستاني.  رقيه -33

، دكتر مهدي مشكي. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: سالم زنان باردار

 .93ارديبهشت گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، 

در بين دانشجويان  يمعنو يپرسشنامه تعالروايي و پايايي  ،يررسي ساختار عاملفاطمه ثابتي. ب -35

، استاد روانسنجي گرايش اندازه گيري سنجش و. پايان نامه كارشناسي ارشد گناباد يدانشگاه ها

 .93تابستان راهنما: دكتر مهدي مشكي، گناباد: دانشگاه آزاد اسالمي، 

و تنظيم شناخت هيجان با ناگويي خلقي در دانشجويان  منفي فايزه زارعي. رابطه بين عاطفه مثبت/  -39

 اندازه گيري سنجش وپايان نامه كارشناسي ارشد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد. 

  .93 پاييزانشگاه آزاد اسالمي، باد: دگنا ،يمشك ياستاد راهنما: دكتر مهد ، روانسنجي گرايش

. جانيه شناختي ميتنظ يو سالمت رواني براساس راهبردها يتاب آور نييب شيپ. بافنده ناجي بهناز -80

پايان نامه كارشناسي ارشد روانسنجي، استاد راهنما: دكتر مهدي مشكي، گناباد: دانشگاه آزاد اسالمي، 

 .93تان زمس

بر رفتار شيردهي مادران أثير آموزش بر مبناي مدل پرسيد ت يرسبرحميده سادات مقدم قدير جاللي.  -81

: دكتر مهدي ورامش، استاد يژه نوزادانپرستاري مراقبت هاي وپايان نامه كارشناسي ارشد . ست زاخن

 .95خرداد  د: دانشگاه علوم پزشكي،مشهمشكي، 

كننده از  يريشگيپ يرفتارهاي در ارتقا ديپروس -ديپرس يالگو يريبكارگ. خواه يسرور حسن -87

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد انهيدر كاربران را يعضالن –ياختالالت اسكلت

 .95، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، تابستان تر مهدي مشكيدكراهنما: 

المت در سمفهوم سازي، ساخت و  رواسازي  ابزار سنجش كيفيت زندگي مرتبط با هايده هاشمي زاده.  -83

 . رساله دكتراي تخصصي پژوهشيبه نارسايي مزمن قلبي: يک رويكرد شيوه تركيبيبيماران مبتال 

 ذرگناباد: دانشگاه علوم پزشكي، آ ،دكتر مهدي مشكياستاد راهنما:  و ارتقاي سالمت، آموزش بهداشت

95. 

توسعه مدل توضيح قصد رفتار غير ايمن عابرين پياده در جامعه ايراني مبتني بر سعيد پوردولتي.  -83

 . رساله دكتراي تخصصي پژوهشييک تحليل مدل معادالت ساختاريتئوري رفتار برنامه ريزي شده : 

 مهر، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، دكتر مهدي مشكيارتقاي سالمت، استاد راهنما:  و آموزش بهداشت

1399. 



. رساله دكتراي ابتيزنان مبتال به د يسالمت بارور يهاينگران نيياجرا و تب ،يطراحنرگس زماني،  -88

د تخصصي روانشناسي سالمت، استاد مشاور: دكتر مهدي مشكي، نجف آباد اصفهان: دانشگاه آزا

 .1399اسالمي، زمستان 

بر سبک  راپنيا خدمت بر بسته يمبتن يبحث گروه وهيآموزش به ش ريتاث. نيب شيپ السادات اعظم -83

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش ساله و باالتر 91در زنان  يعروق يقلب يهاي ماريو خطر ب يزندگ

 .1399پزشكي، زمستان  بهداشت، استاد مشاور: دكتر مهدي مشكي، گناباد: دانشگاه علوم

دانش آموزان  يا هيتغذ يرفتارها بر يبر مدل اعتقاد بهداشت يآموزش مبتن ريتاث. باغسياه زهره باصري -83

پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد . اول مدارس مروج سالمت متوسطه دختر مقطع

 .1399مشاور: دكتر مهدي مشكي، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، زمستان 

 مانيترس از زا بري و مجاز يسخنران يدو روش آموزش ريتاث سهيمقاعسلي.  زاده لياسماع فرزانه -85

 تئوري بر مبتني آموزش تاثير. به مراكز جامع سالمت شهر مشهد كننده در زنان باردار مراجعه يعيطب

رشد آموزش پايان نامه كارشناسي ا. خانوار سرپرست زنان اجتماعي بر سالمت اجتماعي شناختي

 .1300، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهار دكتر مهدي مشكيبهداشت، استاد راهنما: 

كننده از  يريشگيپ يرفتارها شده بر ارتقاء يزيرفتار برنامه ر يتئور يريبكارگ. پسند شاه اعظم -89

دكتر ر: . پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد مشاودر معلمان يعروقي قلب يهايماريب

 .1300، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، بهار مهدي مشكي

 سرپرست زنان اجتماعي بر سالمت اجتماعي شناختي تئوري بر مبتني آموزش تاثيري. صابر فاطمه -30

، گناباد: دانشگاه دكتر مهدي مشكيپايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: . خانوار

 .1300علوم پزشكي، بهار 

مرتبط با  يبر انگ اجتماع يگروه آموزش به دو روش پادكست و بحث ريتاث سهيمقامجتبي روشندل.  -31

. پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، يدرمان يكاركنان بهداشت نيدر ب دزي/ ايو يعفونت اچ آ

 .1300، گناباد: دانشگاه علوم پزشكي، تابستان دكتر مهدي مشكياستاد راهنما: 
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