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 ارومیه اعتیاد
 1391 پوستر
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 دیابت نوع دو

هفتمین کنگره ملی آموزش 
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بت از چشم در بیماران دارای دیابت مطالعه رفتارهای مراق  (21

 نوع دو

سیزدهمین همایش تازه های 

 علوم بهداشتی کشور
 1399 سخنرانی تهران

 

 

 

 

 

  زمینه علمی پایان نامه 

 اساتید راهنما دانشگاه مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه
 زانیشده بر م یزیرفتار برنامه ر هیبر نظر یمبتن یمداخله آموزش ریتاث

 رازیشهر ش رستانیدانش آموزان پسر مدارس دب یشیمثبت اند
 دکتر لیال قهرمانی علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد

تبیین فرآیند شروع مصرف سیگار در نوجوانان دختر، اجرا و ارزشیابی 

 این فرآیند جهت پیشگیری از مصرف سیگار
ی تخصصی دکتر

(PhD) 
 علوم پزشکی مشهد

دکتر هادی 

 طهرانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

  طرح های تحقیقاتی 
 عنوان طرح ردیف

 )طرح کشوری(ارزشیابی برنامه کشوری آهن یاری دختران دبیرستانی  1    

 بررسی میزان شیوع مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل بزنف 2

3 
واجتماعی مرتبط با آن در شهرستان گناباد و بجستان طی سال های  ساله  خودکشی و برخی عوامل فردی، خانوادگی 6بررسی اپیدمیولوژی

88-93  

 درمانی شهر گناباد در مورد طب مکمل و جایگزین-ارزیابی دیدگاه پرسنل بهداشتی  4

 در دانش آموزان شهرستان های گناباد و بجستان Dبررسی اثربخشی برنامه مداخله ای مکمل یاری آهن و ویتامین  5

 1394-95 یلیآنان در سال تحص یتن سنج یها یژگیشهر گناباد  و تناسب آن با و یدانش آموزان دبستان فیو ک یکوله پشت یها یژگیو 6

7 
بر اجزاء مدل در دانش آموزان   D نیتامیآهن و و یاریشده مرتبط با مکمل  یزیبر اساس مدل رفتار برنامه ر یبرنامه مداخله آموزش ریتاث

 ناباددوره متوسطه شهر گ

 1394-95سال -آنان یخانوادگ ،یفرد یها یژگیگناباد و بجستان و ارتباط آن با و یساله شهرستان ها 12تا  6کودکان  DMFT تیوضع 8

 94-5بررسی وزن هنگام تولد نوزادان تازه متولد شده و عوامل مرتبط با آن در شهرستان تربت حیدریه در سال  9

 2فتار خود مراقبتی از پای دیابتی بر اساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته در بیماران دیابتی نوع ارتباط بین سواد سالمت و ر 10

 بررسی کارآیی مدل پرسید در پیشگویی رفتار های پیشگیری کننده از بیماری تب مالت در روستاییان شهرستان تربت حیدریه 11

12 
از چشم بر اساس مدل بزنف و محور کنترل سالمت در بیماران مبتال به دیابت نوع دو بررسی سازه های پیش بینی کننده رفتار های مراقبت 

 در شهرستان تربت حیدریه

 1395-96بررسی ارتباط جایگاه مهار سالمت با رفتار های ارتقای دهنده سالمت و کیفیت زندگی در دانشجویان شهر تربت حیدریه در سال  13

14 
ر تربت حیدریه در خصوص رفتار های محافظت کننده از نور خورشید در پیشگیری اولیه از سرطان پوست: دیدگاه و عملکرد دانشجویان شه

 اجتماعی -مطالعه ای بر اساس نظریه شناختی

15 
ه ای بر اساس مدل اعتقاد در رابطه با حوادث ترافیکی: مطالع تعیین کننده های رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 داشتیبه

 مجرد انیاز ازدواج بر انتظار از ازدواج دانشجو شیآموزش پ ریو تاث انیانتظار از ازدواج در دانشجو تیوضع 16

17 
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با وضعیت استفاده از روشهای طب مکمل/ جایگزین و ارتباط آن با سطح سواد سالمت 

 2دیابت در بیماران دیابتی نوع

 روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه سواد سالمت روانی 18

 1398در سال  نیگزینگرش و عملکرد روانشناسان نسبت به طب مکمل و جا ،یآگاه یررسب 19

 تاثیر آموزش مهارت ارتباط موثر بر میزان دلزدگی زناشویی در زنان متاهل شهر گناباد  20

21 
ثبت اندیشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان شهر تربت ارائه الگوی تعیین کننده های م

 حیدریه

 درمانی شهر تربت حیدریه در مورد طب مکمل و جایگزین -ارزیابی آگاهی و نگرش و رفتار پرسنل بهداشتی 22

 1399شهر گناباد در سال  یعموم تیدر جمع یدگزن تیفیو ارتباط آن با ک یسواد سالمت روان تیوضع یبررس 23

 یپرسشنامه سواد افسردگ یرانینسخه ا یروانسنج 24

 



 9 

 کاری سوابق 
 عنوان ردیف

 به مدت سه ترم تحصیلی ( دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهKعلمی )ضریب  تعضو هیئ 1

 پزشکی گنابادپژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم  2

 کارشناس آموزش سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد 3

 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 4

 رانیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ا مجله یهعضو هیات تحریر 5

 داشت دانشگاه علوم پزشکی گنابادعضو کمیته ساماندهی رسانه های آموزش معاونت به 6

 مرجعیت علمی و آینده نگری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هعضو کار گرو 7

 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 8

 تربت حیدریهاستاد راهنمای طرح ها تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  9

 استاد مشاور طرح ها تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 10

 تدریس کارگاه روش تحقیق مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 11

 توسعه زیر ساخت های علوم پزشکی هنماینده دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت در کار گرو 12

 برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مسئول 13

 برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت 14

 91برگزاری برنامه های هفته سالمت در سال  15

 92برگزاری برنامه های هفته سالمت در سال  16

 برگزاری هفته دخانیات 17

 ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و دومین همایش ملی سواد سالمتعضو کمیته اجرایی نهمین کنگره  18
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  گواهی هاشرکت در کارگاه ها و 
 عنوان ردیف

 برای ارائه در نشریات بین المللی ISIشرکت در کارگاه اصول نگارش مقاله علمی و پژوهشی  1

 در کارگاه پژوهشی منابع تحت وب، علم سنجی و اسناد شرکت 2

 Mixed Methodکت در کارگاه روش تحقیق ترکیب یا شر 3

 Action Research ای یاقدام پژوهشرکت در کارگاه روش تحقیق  4

 شرکت در کارگاه مرور ساختار مند و متاآنالیز 5

 MESHشرکت در کارگاه استراتژی های جستجو در پایگاه های اطالعاتی و اصول جستجو با  6

 ی معادالت ساختاریشرکت در کارگاه مدل ساز 7

 End Noteشرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار  8

 (Reference Manager, End Noteشرکت در کارگاه مدیریت منابع اطالعاتی ) 9

 1شرکت در کارگاه روش شناسی انواع مطالعات کمی و مطالعات کیفی  10

 2کیفی شرکت در کارگاه روش شناسی انواع مطالعات کمی و مطالعات  11

 شرکت در کارگاه  آمار مقدماتی 12

 شرکت در کارگاه آشنایی با علم سنجی شاخص های مربوطه 13

 شرکت در کارگاه روشهای آماری 14

 شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با الکل و تئوری های پیشگیری 15

 ره آموزش بیمارشرکت در چهارمین کنگره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار و اولین جشنوا 16

 شرکت در پانل ها و کارگاه های تخصصی ارائه شده در دومین همایش ملی ارتقای سالمت زنان در محیط کار 17

 شرکت در پانل ها و موضوعات علمی و  تخصصی ارائه شده در هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  18

 شرکت در کارگاه مدیریت خشم 19

 ر ژورنال کالب های برگزار شده گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدشرکت د 20

 شرکت در کارگاه مدیریت استرس 21

 تفکر خالق  شرکت در کارگاه 22

 شرکت در کارگاه آداب تعلیم و تربیت در اسالم 23

 اپیدمیولوژی بین المللی گرهشرکت در  بازدید از مناطق عملیاتی کربالی یك، نقطه صفر مرزی قالویزان در کن 24

 ارائه خدمات بهداشتی به زائرین پیاده امام رضا )ع( 25

 MAXQDA شرکت در کارگاه  آموزش نرم افزار تحلیل داده های کیفی  26

 شرکت در کارگاه اصول مصاحبه با مشتری 27

 کشف ایده های طالئی برای راه اندازی کسب و کارهای ثروت آفرین 28
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 عنوان ردیف

 1زیدر متا آنال هیاول میمفاه 29

 2 زیدر متا آنال هیاول میمفاه 30

 1 زیجهت متاآنال Stataبا نرم افزار  ییآشنا 31

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی 

 داوری های انجام شده

 فارسی تداوری  مقاال

 مقاله( 35مجله سواد سالمت )  (1

 مقاله( 117 مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران ) (2

 بابل یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم (3

 داوری مقاالت یازدهمین همایش تازه های علوم پزشکی (4

 همایش تازه های علوم پزشکی سیزدهمینداوری مقاالت  (5

داوری مقاالت مجالت خارجی 

 مقاله( 52)

1. Journal of Preventive Medicine and Hygiene 
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3. Journal of Health Education and Primary Health Care 
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8. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 

9. Journal of American College Health 
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 طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 4انجام داوری  داوری طرح های پژوهشی

 کی تربت حیدریهطرح پژوهشی دانشگاه علوم پزش 50انجام داوری بیش از 

 

 

  مجالت هیات تحریریهعضو (Editorial board) 

Title of journal 

1. Iranian Journal of Health Education Health Promotion  (Scopus) 
2. International Journal of School Health 

3. Health literacy (Scopus) 

4. International Journal of Diabetes and Obesity 

5. Annals of Public Health 

 

 مهارت ها 

 عنوان ردیف
 SPSSآشنایی کامل با برنامه تحلیل آماری   1

 AMOSآشنایی کامل با برنامه تحلیل آماری   2

 LISRELآشنایی کامل با برنامه تحلیل آماری   3

 MAXQDA نرم افزار تحلیل داده های کیفی آشنایی کامل با  4
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