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دانشکده علوم  ،(ش پرستاري )گرايش بهداشت کودك و خانوادهآموز کارشناسي ارشد: 1376 -1378

  .(00/18معدل کل:  ،عالي)با احراز رتبه  ، تهراندانشگاه تربیت مدرس ،پزشکي

 ،دانشکده علوم پزشکي سالمت، يآموزش بهداشت و ارتقا (PhDي تخصصي )ادکتر: 1381 -1386

  (. 29/18ل کل: معد ،عالي)با احراز رتبه  ، تهراندانشگاه تربیت مدرس

 

 وضعيت شغلی و حرفه ای
 در مرتبه مربي.ه علوم پزشکي گناباد انشگاد پیماني ت علميأعضو هی: 1378 -1380

 در مرتبه مربي.ه علوم پزشکي گناباد انشگاد رسمي آزمايشي ت علميأعضو هی: 1380 -1386

 .يدر مرتبه استاديار ه علوم پزشکي گنابادانشگاد رسمي آزمايشي ت علميأعضو هی: 1386 -1389

 .يدر مرتبه استادياره علوم پزشکي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هی: 1389 -1391

 .يدر مرتبه دانشیاره علوم پزشکي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هی: 1391-1396

 رتبه استادي.در مه علوم پزشکي گناباد انشگاد رسمي قطعي ت علميأعضو هی: 1396از هفتم آبان 
 

 فعاليت های آموزشی 
دانشجويان پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکي گناباد و بقیه ا... آموزش بالیني  همکاري و فعالیت در -1

  .به صورت پاره وقت 1375از سال )عج( 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  دانشگاهمدرس کارگاه روش تحقیق کارکنان معاونت بهداشتي  -2

 . 1381شهريورگناباد، 

 وزارتمعاونت سالمت  مدرس کارگاه کشوري تکنولوژي آموزش در برنامه هاي بهداشت خانواده، -3

 10لغايت  7و  4لغايت  1 دفتر سالمت خانواده و جمعیت، ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

  .1382تیر

علوم پزشکي  نشگاهدامدرس کارگاه روش تحقیق دانشجويان بهداشت حرفه اي و مبارزه با بیماريها،  -4

  .1385آبان  8تا  6گناباد، 

علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهمحیط، بهداشت مدرس کارگاه روش تحقیق دانشجويان بهداشت خانواده و  -5

 .1385آبان  11تا  9

 .1385آبان  22تا  20علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهمدرس کارگاه روش تحقیق دانشجويان مامايي،  -6

 .1385آبان  29تا  27علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهحقیق دانشجويان پرستاري، مدرس کارگاه روش ت -7

 آذر 20تا  18علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهمدرس کارگاه روش تحقیق ويژه کارکنان معاونت درمان،  -8

1385. 

علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهدانشجويان اتاق عمل و هوشبري، مقدماتي مدرس کارگاه روش تحقیق   -9

 .1386آذر  22

مرکز مطالعات و توسعه آموزش مدرس کارگاه برنامه ريزي درسي، ويژه اعضاي هیأت علمي و آموزشي،   -10

 .1386اسفند  22علوم پزشکي گناباد،  دانشگاهپزشکي 



علوم پزشکي  دانشگاهمدرس کارگاه روش تحقیق مقدماتي دانشجويان بهداشت خانواده و حرفه اي،   -11

 .1387ت ارديبهش 27و  26گناباد، 

در سمینار ارتقا فرآيندهاي آموزشي خاص اعضا هیات علمي و آموزشي به   SPICESمدرس موضوع  -12

شهريور  27دانشگاه علوم پزشکي گناباد،  ساعت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 4مدت 

1387. 

ماعي و ارتقا توسعه اجت مدرس کارگاه ارتقا سالمت زنان خاص رابطین بهداشتي، مرکز تحقیقات  -13

 .1387آبان  7و  6سالمت دانشگاه علوم پزشکي گناباد، 

دانشگاه دفتر آموزش مداوم ، به مدت دو ساعت کادر پرستاريآموزشي احیا نوزاد خاص مدرس کارگاه  -14

 . 1387 آذر 1و  انبآ 30علوم پزشکي گناباد، 

هداشت حرفه اي، دانشگاه علوم مدرس کارگاه روش تحقیق مقدماتي دانشجويان مبارزه با بیماريها و ب  -15

 .1387آذر  10و  9پزشکي گناباد، 

مدرس کارگاه برنامه ريزي درسي، ويژه اعضاي هیأت علمي و آموزشي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش   -16

 .1387آذر  14پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، 

اي آموزشي و برنامه ريزي يادگیري در کارگاه آموزشي استراتژيه-مدرس موضوع استراتژي ياددهي  -17

ساعت، مرکز مطالعات و توسعه  8به مدت  درسي مبتني بر آن خاص اعضا هیات علمي و آموزشي

 .1387بهمن  3دانشگاه علوم پزشکي گناباد،  آموزش علوم پزشکي

مدرس موضوع وسايل آموزشي نورتاب در کارگاه آموزشي تکنولوژي آموزشي خاص اعضا هیات علمي و   -18

دانشگاه علوم پزشکي گناباد،  ساعت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 5ه مدت ب آموزشي

 .1387بهمن  3

آزمونهاي کتبي ارزيابي آزمونهاي عیني و راهنمايي يک کار گروه در کارگاه آموزشي  مدرس موضوع -19

علوم  ساعت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش 12به مدت  خاص اعضا هیات علمي و آموزشي دانشجو

 .  1387بهمن  13و 12دانشگاه علوم پزشکي گناباد،  پزشکي

در کارگاه آموزشي برنامه ريزي درسي خاص   SPICESمدرس موضوع هاي حیطه هاي يادگیري و  -20

دانشگاه  ساعت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 4اعضا هیات علمي و آموزشي به مدت 

 .1387اسفند  22علوم پزشکي گناباد، 

مدرس کارگاه آموزشي احیا نوزاد ويژه کادر پرستاري به مدت دو ساعت، دفتر آموزش مداوم دانشگاه   -21

 .   1387بهمن  23و  22علوم پزشکي گناباد، 

مدرس کارگاه روش تحقیق دانشجويان بهداشت خانواده و مبارزه با بیماريها، دانشگاه علوم پزشکي   -22

 .1388گناباد، دي 

، دانشگاه به مدت دو ساعت خرداد 15پرسنل بیمارستان ويژه تحقیق مقدماتي مدرس کارگاه روش   -23

 .1389آذر  22و  20علوم پزشکي گناباد، 

مدرس کارگاه روش مقاله نويسي ششمین همايش منطقه اي دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشکي   -24

   .89آذر  10 شرق کشور، گناباد،



، توسعه اجتماعي و ارتقا سالمت مرکز تحقیقات يدانشجويکارگروه مدرس کارگاه روش تحقیق   -25

 .1389دي  4آذر و  22دانشگاه علوم پزشکي گناباد، 

بهداشت، درمان و  وزارتطرح هدا )مدير کل دفتر آموزش و ارتقاي سالمت  کشوري کارگاهسه مدرس   -26

 . 1390د اسفن 10آذر تا  26آموزش پزشکي(، دانشگاه هاي علوم پزشکي مشهد و خراسان شمالي، از 

ايراد سخنراني )به عنوان مدرس( در سمینار برنامه مديريت سالمت خانواده با محوريت پزشک خانواده،  -27

 .  1391آبان  3تا  2دانشگاه علوم پزشکي گناباد، 

  ......و ...  -28

 

 

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

بررسي تاثیر آموزش مشکل گشايي بر خود پنداره  .علي الهیاريسعبا ،اله لغفراني پور فض ،مهديمشکي  -1

 (:2)3 ؛1379 (،آسیب شناسي زيستي)مجله علوم پزشکي مدرس وجوانان پسر دبیرستان هاي گناباد.ن

121-125.  

بررسي نظر مسئولین و مديران درباره مشکالت موجود در خدمات بهداشتي  .مطلبي محمد ،مشکي مهدي -2

 .49-43(: 2) 6؛ 1379 پايیز و زمستان ،افق دانش .آموزش مداوم در حل مشکالت درماني و نقش

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

 .21-16 :19پیاپي (، 3) 5؛ 1380زپايی مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين، پسر.

. بررسي شیوع و علل ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان عبادي عباس ،مهدي مشکي ،قهرماني محمد -4

 بهار و تابستان ،افق دانش .1373 -1380بهمن گناباد در طي سال هاي 22زنده متولد شده در بیمارستان 

 .6-1(: 1) 8؛ 1381

در نوزادان بررسي شیوع و علل ناهنجاري هاي مادرزادي . عبادي عباس ،مشکي مهدي ،قهرماني محمد -5

، مجله پژوهش در پزشکي 1373 -1380بهمن گناباد در طي سال هاي 22زنده متولد شده در بیمارستان 

  .(3)26؛ 1381ويژه نامه پايیز ، 81آبان  10تا  7 –)اولین کنگره پیشگیري از بیماري هاي غیر واگیر 

 و کاربرداسهال حاد  وردمنیازهاي آموزشي مادران در .مشکي مهدي ،مطلبي محمد، شمس هدايت اله -6

ORS 60-55(: 2)8؛ 1381 پايیز و زمستان مجله افق دانش، ر کودکان زير پنج سال شهر گناباد.د. 

بررسي حوادث استرس زا و . معروضي پرويز ،مشکي مهدي ،حسیني شهیدي الله ،توکلي زاده جهانشیر -7

 .111-105(: 1) 9؛ 1382 هار و تابستانب مجله افق دانش،. ني جوانان شهر گناباداهمراهي آن با سالمت رو

بررسي مقايسه اي خودپنداره و . جهانشیر توکلي زاده، قهرماني محمد ،شمس هدايت اله ،مشکي مهدي -8

 پايیز و زمستانمجله افق دانش،  گناباد.شهر جوانان دختر دبیرستان هاي نوهمراهي آن با سالمت روان 

 .54-49(: 2) 9؛ 1382



پايايي مقیاس چند روايي و بررسي . زاده ابراهیم حاجي ،آزادفالح پرويز ،ور فضل الهغفراني پ ،مشکي مهدي -9

 (:1)12؛ 1385 ،مجله افق دانش .( در بین دانشجويان علوم پزشکيMHLCوجهي جايگاه مهار سالمت )

33-42. 
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 .مشکي مهدي ،حاجي زاده ابراهیم ،معماريان ربابه ،امین شکروي فرخنده  -11

  .81-74 (:4)13 ؛1386دانش،  مجله افق .دارس تهراندختر م آموزان نفس دانش ارتقاي سطح عزت

ارتقاي رفتارهاي سالم و سالمت  .زاده ابراهیم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشکي مهدي  -12

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

 .(10)3؛1387

برنامه آموزشي با تاثیر بررسي . زاده ابراهیم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،هديمشکي م  -13

 ،یضف مجله .سالمت روان دانشجويانبر ارتقا عزت نفس و باورهاي کنترل سالمت بکارگیري 

 .45-38: (4)12 ؛1387
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 ،مشکي مهدي ،قهرماني محمد ،محسن زاده محمد ،مختاريان دلويي حسین  -15

طیور کشتارشده در کشتارگاه صنعتي گناباد به کمپیلوباکترژژوني و  میزان آلودگي الشه هاي

 .35-30: 44 پیاپي(، 2)15 ؛1388تابستان  مجله افق دانش، .کواليايپیلوباکترمکا

همراهي نظريه جايگاه مهار سالمت و عزت نفس با  .نوشین پیمان ،نوري سیستاني ملیحه ،مشکي مهدي  -16

 :53پیاپي (3)16 ؛1388پايیز اسرار،  مجله .شاهدي-مطالعه موردفعالیت جسماني در دانشجويان: يک 

142-149. 

 -بکارگیري برنامه مشارکتي. زاده ابراهیم حاجي ،آزادفالح پرويز ،غفراني پور فضل اله ،مشکي مهدي  -17

پزشکي  مجله .آموزشي بر اساس الگوي پرسید به منظور ارتقا احترام به خود و بهداشت روان دانشجويان

  .31-22، (1)14؛ 1389بهار ان، هرمزگ

ارتباط باورهاي کنترل سالمت و سبک زندگي در زناان   .نرجس بحري ،توکلي زاده جهانشیر ،مشکي مهدي  -18

   .170-161 (:2)15؛ 1389مجله ارمغان دانش،  .باردار

بررسي اپیدمیولوژيک سالمت . جهانشیر توکلي زاده، قهرماني محمد ،شمس هدايت اله ،مشکي مهدي  -19

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

 121ششمین کنگره اپیدمیولوژي ايران(: )ويژه نامه5 ؛1389

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  وضعیتبررسي  .علیرضا مسلم ،دلشاد نوقابي علي ،شاه قاسمي زهره ،مشکي مهدي  -21

 :(1)17؛ 1390 مجله افق دانش، .87-88ل هاي ديدگاه زوجین مطلقه ي شهرستان گناباد در سا طالق از

44-35. 
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)   

تأثیر آموزش جرأت مندي بر . مطلبي محمد، علي دلشاد ،مشکي مهدي ،ضیهشاه سیاه مر ،محبي سیامک   -24

و  پايیزپژوهش و سالمت، تخصصي . مجله اساس مدل پرسید بر میزان قاطعیت نوجوانان دبیرستاني گناباد

  .53-45(: 1)1 ؛1390 زمستان

 يرهایمتغ از يبرخ و يبدن توده هينما يبررس .آخوندي راضیه، حسیني زهرا بهرامي مهناز، ،مشکي مهدي  -25

و  پايیزپژوهش و سالمت،  تخصصي . مجلهگناباد يدبستان کودکان در آن با مرتبط ياقتصاد ياجتماع

 .76-73 :(1)1 ؛1390 زمستان

 دوران مورد در پدران آموزشي نیازهاي .سجادي موسي، مشکي مهدي، عباس نژاد عباسعلي، بحري نرجس  -26

 .70-66: (2)14؛ 1390 ،قیقات علوم پزشکي زاهدانتحمجله ، مرتبط عوامل و پسران بلوغ
27- Moshki M, Atarodi B A, Moslem A, Taheri M. Applying an Educational-

Participatory Program Based on PRECEDE Model for Promoting Self-Esteem and 

Mental Health of Students in Iran. International Journal of Preventive Medicine 2012; 

3(5): 241-248. (PubMed, ISI) 

28- Ramezani Awal Riabi H, Atarodi B A, Moshki M. Elimination Phase of Measles: an 
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  ، به صورت پوستر.1387تیر 



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

interpersonal communicationکنفرانس بین المللي ارتباطات در مراقبتهاي بهداشتي ، 
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، دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، بهداشت روان دانشجويان سراسريپنجمین سمینار  ورزشکار،

، 1389ارديبهشت  23الي   22ه شاهد، تحقیقات و فن آوري و مرکز مشاوره دانشجويي دانشگا
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مهر  15تا  13دوّم راهنمايي شهر مشهد، سومین همايش سراسري روانپزشکي کودك و نوجوان، 
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Reproductive Medicine, 18-20 April 2012, Tabriz, Iran. 

42-  Homami S, Montazeri A, Ardebili H, Nasrabadi A, Karimi Y, Moshki M. 

Domains of decision making in reproductive issues: a qualitative study in Iranian 

families. 3rd International & 18th National Congress of Iranian Society for 
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وزان. پنجمین همايش سراسري شده بر میزان و نحوه نظارت والدين بر تماشاي تلويزيون دانش آم
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  .پوستربه صورت ، دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان )اصفهان(، 1392آذر  7و  6ارتقاي سالمت، 
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علاوم  هرمزگان، تحقیقاات علاوم پزشاکي زاهادان،     ، افق دانشپژوهشي  -علمي تمجال تداوري مقاال -1

   تا کنون. 1385از ارديبهشت و ... پژوهش و سالمت پزشکي بیرجند، بهداشت روان، فسا، 

پاس از  در پیش بیني قصد اهداء عضاو   هبرنامه ريزي شد مقاله کاربرد تئوري توسعه يافته رفتار داوري -2

 An Extended Theory of Planned Behaviour To Predict Intentionمار  مغازي  

Towards Posthumous Organ Donationمجلااه ،Health Education Research  

 . 2007ژوالي  8( ،  ISI, PubMed نمايه هاي )داراي

 .1385طب اطفال، داوري کتابي )تألیف و گردآوري( در زمینه  -3



 .1385داوري کتابي )تألیف و گردآوري( در زمینه آموزش بهداشت،  -4

 .1390داوري کتابي )تألیف و گردآوري( در زمینه روش تحقیق،  -5

 "بستري شدن در اطفال از ديادگاه والادين اطفاال    ممفهو" داوري گزارش نهايي طرح تحقیقاتي کیفي -6

 .1386اسفند  26اباد، علوم پزشکي گن دانشگاهمصوب شوراي پژوهشي 

 Iranian Version of the Dysfunctional Attitudes Scale: Aداوري مقالااه  -7

Reliability and Validity Studyمجلاااه ،European Review of Applied 

Psychology داراي( نمايه هاي ,Scopus, SSI, Science Direct ISI،)  2009فوريه . 

ارشد آموزش پرستاري بهداشت جامعه، دانشگاه علاوم پزشاکي گنابااد،     کارشناسيهاي داور پايان نامه  -8

 .1392مهر 

از کارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي، دانشگاه علوم پزشکي گنابااد،  هاي داور پايان نامه  -9

  .1392آذر 

بهاار  از  کارشناسي ارشد آموزش پرستاري کودکان، دانشگاه علوم پزشاکي گنابااد،  هاي داور پايان نامه   -10

1394. 

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

 .1392از 
12-  

 

 پايان نامه و رساله:  -ه

آموزش مشکل گشايي بار خودپناداره نوجواناان پسار دبیرساتانهاي      بررسي میزان تأثیر مشکي مهدي.  -1

ارشناسي ارشد آموزش پرستاري گرايش بهداشت کودك و خاانواده،  . پايان نامه ک1378در سال  گناباد

دکتر عباسعلي الهیاري، تهران: دانشاگاه تربیات    :استاد راهنما : دکتر فضل ا... غفراني پور، استاد مشاور

 .1378مدرس، دي ماه 

پروسید با ترکیب نظريه ي جايگااه مهاار ساالمت باه      -بررسي بکارگیري الگوي پرسیدمشکي مهدي.  -2

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

دکتر پروياز آزاد فاالح و دکتار اباراهیم حااجي زاده، تهاران:        :د مشاوریتادکتر فضل ا... غفراني پور، اس

  .1386دانشگاه تربیت مدرس، شهريور ماه  

مقايسه اي فعا لیت جسما ني با عزت نفس  و کا نون بررسي ياسین پور صالحه، محمودي مهديه.  -3

پايان . 1385سال  رشکي گناباد دلوم پزکنترل سالمت دانشجويان  ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده ع

، گناباد: دانشگاه علوم دکتر مهدي مشکينامه کارشناسي پرستاري، استاد راهنما و مشاور آمار: 

 .1385پزشکي، بهمن 

بررسي سبک زندگي و باورهاي کنترل  .معصومه ،میر بیدختي، پورعلي فرزانه ،عزت کمالي رهني -4

. پايان نامه 1387سال  درماني شهر گناباد در-سالمت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، دکتر مهدي مشکي: و مشاور آمارکارشناسي پرستاري، استاد راهنما 

 .1387بهمن 



پارامترهاي خواب و عوامل موثر بر کیفیت خواب در بیماران بررسي جعفري فهیمه، سجاديان اعظم.  -5

پايان نامه کارشناسي پرستاري، استاد  .1387بهمن گناباد در سال  22بیمارستان تنفسي بستري در 

 .1387، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، بهمن دکتر مهدي مشکيراهنما: 

تعیین الگوي غذايي و ارتباط آن باشاخص هاي تن سنجي کودکان شهر . راضیه آخوندي ،مهنازبهرامي  -6

، گناباد: دکتر مهدي مشکيپايان نامه کارشناسي پرستاري، استاد راهنما: . 88-89گناباد در سال 

 .1389دانشگاه علوم پزشکي، شهريور 

مراقبتي بیماران مبتال به بررسي وضعیت خود  عباسیان مهدي، زنگنه محسن، حسیني سورند علي. -7

و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در مراجعه کنندگان به کلینیک ديابت شهرستان  IIديابت نوع 

  .1389، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، شهريور دکتر مهدي مشکياستاد مشاور:  .1389در سال  گناباد

بتي بر کیفیت زندگي سالمندان مراجعه کننده ارزيابي تاثیر آموزش برنامه خودمراقمداحي. سیده الهه  -8

پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش . 1391-1392به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد، سال 

 .1392مهر ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهدي مشکيبهداشت، استاد مشاور: 

. پايان نامه هرستان فريمانطراحي بسته آموزشي پیشگیري از حیوان گزيدگي در شمحمدرضا قهار.   -9

، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهدي مشکيکارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد مشاور: 

 .1392مهر 

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

ن نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد پايا .92مرکز حمايت و پیگیري سالمت زنان در سال 

 .1392، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مهر دکتر مهدي مشکيمشاور: 

غییر روابط اجتماعي بر ت –شناختي  نظريه ملیحه محمدزاده. اثربخشي آموزش حل مسئله با بکارگیري -11

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

 .1392، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، زمستان دکتر مهدي مشکيراهنما: 

 در پیشگیرانه رفتارهاي ارتقاءپروسید به منظور -موسي فرمانبر. تاثیر آموزش بکارگیري الگوي پرسید -12

آموزش بهداشت، . پايان نامه کارشناسي ارشد 1392-، گناباد2 نوع ديابت به ابتال خطر معرض در افراد

 .1392دانشگاه علوم پزشکي، زمستان ، گناباد: دکتر مهدي مشکياستاد راهنما: 

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

سي ارشد . پايان نامه کارشنا1392-بر سبک زندگي دانش آموزان پسر و دختر گناباد برنامه ريزي شده

 .1392دانشگاه علوم پزشکي، زمستان ، گناباد: دکتر مهدي مشکيآموزش بهداشت، استاد مشاور: 

بررسي تأثیر آموزش همساالن با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي در زمینۀ پديکلوزيس مهدي مجدم.  -14

استاد راهنما:  اشت.نامه کارشناسي ارشد آموزش بهد. پايان در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي گناباد

 .1392دانشگاه علوم پزشکي، زمستان ، گناباد: دکتر مهدي مشکي

تاثیر بکارگیري برنامه آموزشي مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر  .کوچي هادي رضايیان  -15

، دکتر مهدي مشکياستاد مشاور:  .1392در سال  يان دانشگاه هايوانشجدر د تدخانیاالگوي مصرف 

 .1392دانشگاه علوم پزشکي، زمستان د: گنابا



اعتیاد در موزش بهداشت بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده آتاثیر برنامه مريم مسیح آبادي.  -16

. پايان نامه کارشناسي ارشد در شهرستان کاشمر 1391در سال  نوجوانان به بازي هاي کامپیوتري

هد: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي، ، مشدکتر مهدي مشکيآموزش بهداشت، استاد مشاور: 

 .1392زمستان 

ستاره همامي. نگرش نقش جنسیتي در زندگي خانوادگي: طراحي، اعتباربخشي و بکارگیري يک ابزار  -17

دکتر مهدي ، استاد مشاور: باروري هداشتتخصصي بدکتراي رساله  فرهنگ مدار در جامعه ايراني.

 .1393اه علوم پزشکي، بهار ، تهران: دانشکده بهداشت دانشگمشکي

 يارتقاء سطح سواد سالمت برا برآموزش بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده  تاثیرنسیم میرزايي.  -18

. پايان نامه کارشناسي 1392-مشهد نوع دو در  در  بیماران ديابتیک 2پیشگیري ازعوارض ديابت نوع

، مشهد: دانشکده بهداشت دانشگاه شکيدکتر مهدي مارشد آموزش بهداشت، استاد راهنماي دوم: 

 .1393علوم پزشکي، خرداد 

 اثربخشي آموزش به روش بحث گروهي و بسته چند رسانه اي برمقايسه سیده خديجه سیدي ثاني.  -19

. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد وضعیت تغذيه در زنان باردار شهر گناباديادگیري 

 .1393شهريور گناباد: دانشگاه علوم پزشکي،  ،دکتر مهدي مشکيراهنما: 

زنان مراجعه   در کنترل سالمت ونکان بر ذهن آگاهي بررسي نقش خوشبیني ومهري بلوچي بیدختي.  -20

. پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني، استاد راهنما: کننده به مراکز بهداشت شهرستان گناباد

 .1393شهريور زاد اسالمي، دکتر مهدي مشکي، بیرجند: دانشگاه آ

. بررسي رابطه انگیزه درمان برمیزان مصرف، وسوسه مواد و عالئم ترك و ارتباط دلويي نجارپور فاطمه  -21

آن با جايگاه مهار سالمت در مراجعین به کلینیک درمان اعتیاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد سال 

ستاد راهنما: دکتر مهدي مشکي، بیرجند: پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني، ا. 1392

 .1393شهريور دانشگاه آزاد اسالمي، 

گرايي در ظاهرگرايي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه نقش تصوير بدني و کمالصديقه نجاري.   -22

پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني، استاد راهنما: . گناباد سالمي و دانشگاه پیام نورآزاد ا

 .1393انشگاه آزاد اسالمي، شهريور تر مهدي مشکي، بیرجند: ددک

تاري درك شده در مقايسه تأثیر آموزش بر اساس سازه هاي خودکارآمدي و کنترل رفعلیرضا حجي.  -23

عمل منطقي بر رفتارهاي تغذيه اي پیشگیرانه از پرفشاري خون در نوجوانان  مدل تلفیقي نظريه

 . 1393، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، آبان دکتر مهدي مشکي: . استاد مشاور1392کاشمر در سال 

عباس علیمرداني. تأثیر آموزش شیردهي به مادران باردار ساکن در گناباد بر تغذيه انحصاري با شیر  -24

، گناباد: دکتر مهدي مشکي. استاد مشاور: 1392-93مادر با بکارگیري نظريه رفتار برنامه ريزي شده، 

 . 1393شکي، دي دانشگاه علوم پز

تعیین رابطه سبک هاي دلبستگي و اعتماد با منبع کنترل سالمت در زوجین در آستانه نعیمه جفايي.  -25

 قوچان:استاد راهنما: دکتر مهدي مشکي، مشاوره خانواده،  پايان نامه کارشناسي ارشدگناباد.  طالق

 .93انشگاه آزاد اسالمي، بهمن د



رد محور و گروه پروسید به شیوه هاي ف-موزش مبتني بر الگوي پرسیدفريبا پري افساي. مقايسه تأثیر آ -26

روانشناختي زنان در دوران يايسگي. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت،  حمايتي بر بهزيستي

 .93ستان مز، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، دکتر مهدي مشکياستاد راهنما: 

در سالمندان  يبدن یتدرخصوص فعال هشد يزيفتاربرنامه رر يهنظر يسازه ها يبررسسمیه مرادي.    -27

. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد مشاور: دکتر مهدي 1393لشهر کالت در سا

  .94لوم پزشکي، ارديبهشت مشکي، مشهد: دانشکده بهداشت دانشگاه ع

سالمت و باورهاي کنترل سالمت ارتباط سبک زندگي ارتقا دهنده  .سمیرا عباس پور و مريم ابراهیمي -28

دانشگاه علوم ، گناباد: دکتر مهدي مشکي. استاد راهنما: 1393سیگاري مشهد در سال  در مردان

 .94پزشکي، بهار 

و باورهاي کنترل سالمت در  A/Bارتباط تیپ شخصیتي . مريم ابراهیمي و سمیرا عباس پور  -29

راهنما: دکتر مهدي مشکي، گناباد: دانشگاه علوم  . استاد1393دانشجويان دانشگاه هاي گناباد در سال 

 .94بهار پزشکي، 

بررسي رابطه بین ويژگي هاي شخصیتي و پذيرش اجتماعي در  .سمیرا عباس پور و مريم ابراهیمي  -30

، دکتر مهدي مشکي. استاد راهنما: 1393مردان مراجعه کننده به مراکز ترك اعتیاد مشهد در سال 

 .94بهار زشکي، گناباد: دانشگاه علوم پ

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

. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: يدوران باردار يسالمت بر کاهش افسردگ

 .1394، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، شهريور دکتر مهدي مشکي

ن میرزانیا، فاطمه سادات موسوي نیا. تاثیر برنامه آموزشي مشارکتي بر کنترل اضافه وزن و چاقي مرجا -32

 .94 دانشگاه علوم پزشکي، مهردختران نوجوان. استاد راهنما: دکتر مهدي مشکي، گناباد: 

پايان میترا توکلي زاده. تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر شاخص توده بدني و سبک زندگي میانساالن چاق.  -33

: دانشگاه علوم ، گناباددکتر مهدي مشکياستاد مشاور: نامه کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، 

 .1394پزشکي، مهر 

بررسي ارتباط شبکه . فاطمه باقري ،منیره حسابي ،زهرا بذرافشان ،ام البنین صالحي ،پور زهرا نخعي -34

. استاد راهنما: 1394 د در سالهاي اجتماعي و سبک زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گنابا

 .1395، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، بهار دکتر مهدي مشکي

بررسي ارتباط سبک فرزند پروري با باورهاي کنترل . حمیده اکرمي، زهرا اسدالهي، متین شکرگزار -35

دکتر مهدي استاد راهنما:  .1394دشت بیاض در سال -سالمت  در مادران داراي فرزند  شهر خضري

 .1395، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، بهار مشکي

. استاد 1394رقیه بردستاني، مرضیه محمدي. بررسي مشکالت رفتاري دانش آموزان گناباد در سال  -36

 .1395، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، بهار دکتر مهدي مشکيراهنما: 

برنامه ريزي شده، برمصرف  اثر بخشي آموزش مادران مبتني بر تئوري رفتارمحمدرضا حسیني زاده.  -37

ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر فردوس درسال  24ماهه تا  6قطره آهن در کودکان 



، گناباد: دانشگاه دکتر مهدي مشکياستاد مشاور:  .پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت .1394

 .1395علوم پزشکي، شهريور 

 خودمراقبتي و سالمت سواد وضعیت بر Teach Back روش به آموزشي برنامه تاثیرشراره سلجوقي.  -38

، گناباد: دکتر مهدي مشکي. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، استاد مشاور: يائسه زنان
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کارشناسي ارشد  پايان نامهدرخشان. تأثیر ماساژ بازتابي پا بر تولید شیر در مادران نوزاد نارس. نرگس   -39
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بر شدت عالئم سندرم قبل از  رییبر مدل مراحل تغ يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخشمینا تحويلي.  -40

، دکتر مهدي مشکيپايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما:  نوجوانان. يقاعدگ
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. تاثیر آموزش مبتني برکانون کنترل سالمت بر کیفیت زندگي بیماران هموديالیزيمحمود نبیان ثاني.  -41

، گناباد: دانشگاه علوم دکتر مهدي مشکيپايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما: 

 .1395بهمن پزشکي، 

واد مؤمن. بررسي روايي و پايايي پرسشنامه کانون کنترل سالمت معنوي در دانشجويان دانشگاه ج  -42

هاي گناباد، پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي، استاد راهنما: دکتر مهدي مشکي، بیرجند: دانشگاه 

 .1396آزاد اسالمي، مهر 

المت بر سواد سالمت وخودمراقبتي در کلثوم حیرتي. تاثیر آموزش مبتني بر  نظريه جايگاه مهار س -43

: دکتر مهدي مشکي، گناباد: ورامشسالمندان. پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد 

 دانشگاه علوم پزشکي، در حال انجام.

   سالمت مهار جايگاه وجهي چند مقیاس C فرم فارسي نسخه رواسازي و انطباقمیرزا نیا مرجان.  -44

(MHLC-C)  دکتر پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، استاد راهنما:  .بارداري اندور در

 ، گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، در حال انجام.مهدي مشکي

المت در سمفهوم سازي، ساخت و  رواسازي  ابزار سنجش کیفیت زندگي مرتبط با هايده هاشمي زاده.  -45

. رساله دکتراي تخصصي پژوهشي د شیوه ترکیبيبیماران مبتالء به نارسايي مزمن قلبي: يک رويکر
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، دکتر مهدي مشکيد آموزش بهداشت، استاد راهنما: . پايان نامه کارشناسي ارشسالم زنان باردار

 گناباد: دانشگاه علوم پزشکي، در حال انجام.
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