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 سوابق  -1

 تحصیلی -2

 تاریخ فراغت از تحصیل کشور شهر دانشگاه مقطع رشته تحصیلی

 18-18سال  ایران گرگان علوم پزشکی گرگان کاردانی بهداشت خانواده

 11-19سال  ایران زاهدان علوم پزشکی زاهدان کارشناسی بهداشت عمومی

آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

 19-18سال  ایران مشهد علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد

 19-11سال  ایران همدان علوم پزشکی همدان دکترای تخصصیآموزش بهداشت و 
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 پایان نامه های دوران تحصیل -3

 استاد/اساتید راهنما مقطع عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم االنبیا در سال 

 11و18

 آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم کارشناسی

 علی وفایی و محمداحدیان شاهرودیآقای دکتر  کارشناسی ارشد 8911سال -سودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قالبررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فر

سرطان پستان  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله ای تئوری محور در ارتقای رفتار غربالگری

 دانشگاه علوم پزشکی همداندر زنان شاغل 

 

 شیریانآقای دکتر سعید ب دکترای تخصصی

 

 

 یافته:  خاتمهدر حال انجام یا  های تحقیقاتی مصوبطرح -4

 ارتقاء سالمت

http://80.191.174.17/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=6000366
http://80.191.174.17/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=6000366


4 

 

 در حال انجام/پایان یافته تاریخ تصویب نوع همکاری عنوان طرح

 پایان یافته 8911 مجری (188919)8911 -بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان اق قال

 پایان یافته 8918 مجری (189988)8918بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قال در سال

مقایسه اثر بخشی دو روش آموزشی بحث گروهی و سخنرانی بر میزان برقراری تعامل اجتماعی در مبتالیان به 

 (188919)8918سال -تاالسمی ماژور مشهد 

 پایان یافته 8918 همکار

 پایان یافته 8918 مجری 199199)18ی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال بررسی میزان کلسیم دریافتی و فعالیت بدن

 پایان یافته 8918 مجری (118899تبیین تجارب زوجین ترکمن از خشونت خانگی :مطالعه کیفی)

بررسی دیدگاه ها و نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در ارتباط با مشاوره تحصیلی: یک 

 مطالعه ی کیفی

 پایان یافته 8918 همکار

 در حال اجرا 8919 همکار مطالعه نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در استان همدان

ی هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی همدان در ارتباط با درك دیدگاه هها ی اعضا

 آینده شغلی و پیشرفت حرفه ای : یک مطالعه ی ترکیبی کیفی و کمی

 پایان یافته 8918 مجری

 پایان یافته 8918 مجری یزتاثیر مداخالت در افزایش انجام اقدامات پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان: مرور نظام مند و متاآنال

استفاده از فیلم آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اندازه گیری صحیح فشار خون توسط بهورزان 

 شهرستان همدان

 پایان یافته 8918 همکار

 خاتمه یافته 8899 مجری بررسی ارتباط باور کنترل سالمت با رفتارهای بهداشتی: مرور نظامند

 در حال اجرا 8899 مجری افراد در خصوص واکسیناسیون کرونا با باور کنترل سالمت و سواد سالمتبررسی دیدگاه 

 

 :در کارگاه پژوهشیتدریس  -2

http://research.mums.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=1000&masterCode=8007789
http://research.mums.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=1000&masterCode=8009166
http://research.mums.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=1000&masterCode=8009166
http://research.mums.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=1000&masterCode=8011137
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 سال برگزاری مخاطبین دانشگاه مجری عنوان کارگاه

 8911 کارمندان تربت جام جام تربت شهرستان بهداشت شبکه کارمندان برای نویسی پروپوزال کارگاه برگزاری

 8899 دانشجویان  گناباد برگزاری کارگاه مطالعات کیفی

 

 :ی داخلی و خارجیمقاله پذیرفته شده در کنگره ها  -3

)نویسنده نوع همکاری پوستر/سخنرانی عنوان کنگره/همایش عنوان مقاله

 مسئول/همکار(

 پژوهشی کنگره مینپانزده 8911 سال قال آق شهرستان در ادارات پرسنل فیزیکی فعالیت الگوی یینتع

 پزشکی علوم دانشجویان ساالنه

 شاهرود

 مسئول پوستر

 فعالیت رفتار بر بهداشتی اعتقاد مدل سازه کنندگی پیشگویی قدرت بررسی

 مشهد زنان بدنی

 پژوهشی کنگره پانزدهمین

 پزشکی علوم دانشجویان ساالنه

 شاهرود

 همکار سخنرانی

 در مشهد پزشکی علوم دانشجویان در اجتماعی ضطرابا و اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی

 8918 سال

 همکار پوستر تندرستی و دانش سمینار

 پزشکی علوم دانشجویان در خشم و خصومت با اینترنت به وابستگی

 8918 سال در مشهد

 پژوهشی کنگره سیزدهمین در

 پزشکی علوم دانشجویان سالیانه

 بابل در کشور

 مسئول پوستر

 در مشهد پزشکی علوم دانشجویان در افسردگی با اینترنت به وابستگی

 8918سال

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 کشور شرق

 همکار پوستر

 دانشکده در مصوب دوره طرح با استاد توسط اختصاصی دروس شده تدریس محتوای تطابق

 8918درسال مشهد بهداشت

 همایش چهاردهمین

 پزشکی علوم آموزش کشوری

 رهمکا پوستر
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Evaluation of perception of social interaction. Razavi international anxiety 

congress 2012 
 همکار پوستر بین المللی مشهدکنگره 

 علوم دانشجویان پژوهشی کنگره دانشجویان در اجتماعی تعامل ادراك میزان بررسی

 8918سال تهران همکار شبکه پزشکی

 همکار پوستر

 خاتم بیمارستان در بستری بیماران در سوختگی میولوژیکیاپید بررسی

 11سال زاهدان االنبیاء

 پژوهشی کنگره در

 پزشکی علوم دانشجویان

 8918سال تهران همکار شبکه

 مسئول پوستر

 سالمت در کاربردی تحقیقات همایش 8919سال در مشهد سالمندان در خودکارآمدی با آن ارتباط و ورزش

 شیراز یدارپا توسعه و همگانی

 همکار پوستر

 پژوهشی کنگره سیزدهمین در 8918سال در چناران شهرستان آموزان دانش در سبزیجات و میوه مصرف الگوی بررسی

 پزشکی علوم دانشجویان سالیانه

 بابل در کشور

 همکار پوستر

 رد مشهد پزشکی علوم دانشجویان در آن بر موثر دموگرافیک عوامل و افسردگی میزان بررسی

 8918سال

 رویکرد با کیفیت ارتقا ملی همایش

 کشور شرق در بالینی حاکمیت

 همکار پوستر

 در مشهد پزشکی علوم دانشجویان در اینترنت به اعتیاد میزان بررسی

 8918سال

 پژوهشی کنگره سیزدهمین

 کشور پزشکی علوم دانشجویان

 همکار پوستر

 پزشکی علوم ویاندانشج در خصومت و خشم با افسردگی ارتباط بررسی

 8918سال مشهد

 پژوهشی جشنواره چهارمین 

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 مسئول پوستر

 پزشکی علوم دانشجویان در فیزیکی و کالمی پرخاشگری با اینترنت به وابستگی

 8918سال مشهد

 پژوهشی جشنواره چهارمین

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 مشهد پزشکی ومعل دانشگاه

 مسئول پوستر

 در مشهد پزشکی علوم دانشجویان در افسردگی با اینترنت به وابستگی

 1391 سال

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 کشور شرق

 همکار پوستر

 مسئول پوستر یسار پزشکی علوم دانشجویان علوم دانشگاه در شغلی آینده به نسبت پرستاری دانشجویان نگرش بررسی
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 8918سال مشهد پزشکی

 بهداشت آموزش ملی کنگره پنجمین 8918سال مشهد پزشکی علوم دانشجویان در پرخاشگری میزان بررسی

 تهران سالمت ارتقا و

 مسئول پوستر

 دانشجویان جشنواره پنجمین 8918سال شاغل افراد بر بدنی فعالیت آموزش تاثیر بررسی

 اسفند 15 تکمیلی تحصیالت

 مسئول پوستر

 شهرستان در آن بر موثر دموگرافی عوامل و کارمندان بدنی الیتعف میزان بررسی

 8911سال قال آق

 دانشجویان جشنواره پنجمین

 اسفند 15 تکمیلی تحصیالت

 مسئول پوستر

 همکار پوستر شاهرود دانشجویان همایش سالمندان جایگاه و ارزش مورد در پرستاری دانشجویان دیدگاه

 یادگیری در سخنرانی و مدیا مولتی روش به زشآمو تایر مقایسه بررسی

 از یکی مورد در عمومی بهداشت کارشناسی دانشجویان عملکرد و نگرش

 غیرواگیر بیماریهای

 بهداشت آموزش ملی کنگره پنجمین

 تهران سالمت وارتقا

 همکار پوستر

یشگیری از بررسی پیش بینی کنندگی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار تغذیه ای در پ

 8919مشهد سال  نپوکی استخوان در زنا

دهمین کنگره دانشجویان علوم 

 پزشکی سبزوار

 همکار سخنرانی

هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت  نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به امنیت شغلی

 18و ارتقاسالمت تهران سال 

 مسئول پوستر

در ارتباط با آینده شغلی و  دانشگاه علوم پزشکی همدانهیئت علمی های اعضای درك دیدگاه 

 پیشرفت حرفه ای 

 ساالنه پژوهشی کنگره نوزدهمین

در  کشور پزشکی علوم دانشجویان

 18همدان سال 

 همکار پوستر

Effectiveness of the theory-based educational interventions on screening of 

breast cancer in women: a systematic review and Meta-analysis 

 ساالنه پژوهشی کنگره نوزدهمین

کشور در  پزشکی علوم دانشجویان

 18همدان سال 

 مسئول سخنرانی

دومین کنگره بین المللی آموزش  توانمندسازی کارکنان ادارات شهرستان آق قال در انجام فعالیت بدنی

 بهداشت و ارتقای سالمت کرمانشاه

 مسئول رپوست

Effects of interventions based on health promotion model on breakfast 

eating among girls in secondary schools in Hamadan 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

کنگره آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 مسئول پوستر
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 اصفهان  

Investigating the effective factors on breast self-examination behavior 

among female healthcare workers in Hamadan University, Iran 

 

کنگره بین المللی سرطان  چهاردهمین

 تهران پستان

 مسئول پوستر

بررسی عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان شاغل ایرانی در غرب ایران: کار برد تئوری 

 نگیزشحفاظت ا

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و 

ارتقای سالمت و دومین همایش ملی 

 8918سواد سالمت مشهد آبان 

 مسئول پوستر

عوامل دموگرافیک و روانشناختی مرتبط با انجام ماموگرافی در بین شاغلین زن حرفه های پزشکی در 

 غرب ایران: نقش اریابی تهدید و مقابله

هداشت و نهمین کنگره ملی آموزش ب

ارتقای سالمت و دومین همایش ملی 

 8918سواد سالمت مشهد آبان 

 مسئول پوستر

The effect of educating health ambassador based on social cognitive theory 

on preventive behaviors of brucellosis 

بیست و دومین همایش ملی و کنگره بین 

 8899المللی علوم پزشکی گناباد 

 دوم پوستر

 

Design, Implementation and Evaluation of theory–based intervention 

program on promoting screening behavior of breast cancer in employed 

women Hamadan University of Medical Sciences 

کنگره بین المللی سرطان پنجمین  

 8899تهران پستان

 اول پوستر

 

 

 

 

 :معتبر اپ مقاله در مجالتچ -4

 ISI,Medline, PubMed: نمایه در ISCعلمی پژوهشی / : نوع مجله  عنوان مجله عنوان مقاله
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بررسی علل انجام پزشکی تدافعی و ارائه راهکار کاهش آن از دیدگاه 

 8918یاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال دست

  ISCعلمی پژوهشی /  مدیریت و بهداشت و درمان

تاثیر مداخالت آموزشی در افزایش غربالگری پاپ اسمیر : یک مرور نظام 

 مند

  ISCعلمی پژوهشی /  مجله خراسان شمالی

تاثیر مداخالت آموزشی در بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دهان و 

 دندان در زنان باردار: یک مرور نظام مند

  علمی مجله علمی پژوهان همدان

بررسی تاثیر برنامه مداخالت آموزشی در افزایش غربالگری ماموگرافی: 

 یک مرور نظام مند

  ISCعلمی پژوهشی /  مجله آموزش و سالمت جامعه

تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت 

 8911شغلی کارمندان سال

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 ایران
  ISCعلمی پژوهشی / 

تعیین قدرت پیش بینی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر میزان 

 انجام بازی های رایانه ای نوجوانان 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 ایران
  ISCعلمی پژوهشی / 

ن در دانش آموزان نوجوان شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آ

 8911-19در سال تحصیلی  شهر گنبدکاووس

  ISCعلمی پژوهشی /  مجله پیشگیری و سالمت

Epidemiology of burn injuries in South-Eastern Iran: A 

retrospective study 
J Pak Med Assoc  PubMed 

 
 The Effects of Physical Activity Training on Occupational 

Burnout of Employees in the Iranian city of AghGhala in 2012 

 

 Jundishapur J Health Sci 
  ISCعلمی پژوهشی / 

 کارمندان عاطفی خستگی بر بدنی فعالیت آموزش اثربخشی بررسی

 8911- قال آق شهرستان

  علمی مجله علمی پژوهان

ام ماموگرافی در بین شاغلین زن عوامل دموگرافیک و روانشناختی مرتبط با انج

 حرفه های پزشکی در غرب ایران: نقش اریابی تهدید و مقابله

  علمی مجله علمی پژوهان

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1265370/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1265370/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1265370/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1265370/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87
https://elmnet.ir/article/1797880-51411/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1797880-51411/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1719200-42131/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1719200-42131/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1549044-22171/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1549044-22171/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A_-%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF
https://elmnet.ir/article/1367914-24821/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%841392
https://elmnet.ir/article/1367914-24821/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%841392
https://elmnet.ir/article/100628-81921/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/100628-81921/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/1525248-14175/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-93-1392
https://elmnet.ir/article/1525248-14175/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-93-1392
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بررسی دیدگاه ها و نظرات اساتید دانشگاه در ارتباط با راهنمایی و مشاوره 

 تحصیلی دانشجویان : یک مطالعه کیفی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان
  علمی

مقطع دکتری در ارتباط با  دانشجویان درك دیدگاه اعضای هیئت علمی و

 آینده شغلی و پیشرفت حرفه ای : یک مطالعه ی کیفی

  ISCعلمی پژوهشی /  مجله علوم تحقیقات کیفی کرمان

مقطع دکتری در ارتباط با آینده شغلی و بررسی نگرش دانشجویان 

 پیشرفت حرفه ای

  علمی مجله علمی پژوهان

An Application of the Protection Motivation Theory to 

Predicting Breast Self-Examination Behavior among female 

healthcare  

 

European journal of breast 

health 
 PubMed- ISI 

Investigating the Effective Factors on Breast Self-Examination 

Behavior among Female Healthcare Workers: the Role of 

Social Support Theory 

 

journal of Preventive medicine 

and public health 
 Medline- ISI 

Effectiveness of the theory-based educational interventions on 

screening of breast cancer in women: a systematic review and 

Meta-analysis 

 

International quarterly of 

community health education 
 Medline- ISI 

Evaluation of an Intervention Program for 
Promoting Breast Self-Examination Behavior 

in Employed Women in Iran 

Breast Cancer: Basic and 

Clinical Research 
 Medline- ISI 

 

 

 

 کتاب: ترجمهو  تالیف -5
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 نوع همکاری سال چاپ ناشر تالیف/ترجمه/گردآوری عنوان کتاب

 نویسنده 8919  تالیف      های آموزش و ارتقای سالمت برای توانمندسازی مردم و جوامعمدیریت برنامه

 

 :کمیتۀ تحقیقات دانشجویی یا سایر شوراهای پژوهشیعضویت در  -6

 مسئولیت سال تا -از سال  عضویت در کمیته پژوهشی

 همکاری 8918 همکاری با کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت علوم پزشکی مشهد

 عضو شورا 8899 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشجویی عضو شورای پژوهشی 

 عضو کمیته 8899 گناباد عضو کمیته خودارزیابی دوره آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 

 

 :ها ری کنگرهداو -7

 داوری حضوری/ داور مکاتبه ای:   نوع همکاری عنوان کامل کنگره

 داور حضوری و مکاتبه ای 18در همدان سال  کشور پزشکی علوم دانشجویان ساالنه پژوهشی کنگره نوزدهمین

 داور مکاتبه ای 18هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت تهران اردیبهشت 

 کمیته اجراییعضو  18اجرایی هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت تهران اردیبهشت  جزء کمیته

 داور مکاتبه ای 8899سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی 

 ه ایداور مکاتب المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوربیست و دومین کنگره سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین
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 ( مجالت علمی پژوهشی:Reviewerداوری ) -8

 میزان و نوع همکاری نوع مجله عنوان مجله

 داوری مقاله علمی مجله علمی پژوهان همدان

 داوری مقاله علمی پژوهشی مجله پیشگیری و سالمت گرگان

 داوری طرح  کمیته تحقیقات دانشجویی همدان

 داوری طرح  عوامل اجتماعی موثر بر سالمت همدان

 داوری طرح  مجله علوم پزشکی سیرجان

 داوری مقاله  Breast Cancer: Targets and Therapyمجله 

 گناباد  داوری کتاب کارآموزی در عرصه
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 در دانشگاه سابقه تدریس -9

 

زمان  نوع مشارکت در درس عنوان درس ردیف 

 برگزاری

نیم سال 

 تحصیلی

 79-79 بازدید از مدارس و کارآموزی در مراکز بهداشتی درمانی دارسبهداشت م 1

 79-79 حضور در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت کارآموزی در عرضه 2

 79-79 حضور در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت کارآموزی در عرضه 3

 74-79 و خانه های بهداشت حضور در مراکز بهداشتی درمانی کارآموزی در عرضه 4

 74-79 حضور در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت کارآموزی در عرضه 9

 73-74 حضور در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت کارآموزی در عرضه 9

 79-79 دانشکده بهداشت همدان اکولوژی انسانی 9

 79-78 زشکی همدانپده پیرادانشک اصول و کلیات خدمات بهداشت عمومی 8

 79-78 دانشکده بهداشت همدان اصول و کلیات خدمات بهداشت عمومی 7

 79-78 دانشکده بهداشت همدان اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران 11

 78تدریس در دانشکده بهداشت گناباد از سال  11

 تا به امروز
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 های آموزشی شرکت در کارگاه -10

 زمان و مکان  ن دوره/ کارگاه عنوا ردیف

 تهران 79اردیبهشت  14 ابزار سازی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 1

 تهران 79اردیبهشت  14 نقد رسانه در حوزه سالمت 2

 تهران 79اردیبهشت  19و  14 هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 3

 74بهمن  فنون تدریس 4

 79و اردیبهشت  79خرداد  ر مقاالت علمینگارش و انتشا  9

 79خرداد  آشنایی با مرور ساختارمند 9

 79خرداد  آشنایی با تجزیه و تحلیل آماری داده ها  9

 79مهر  آشنایی با مدیریت منابع مندلی 8

 74آذر  END NOTEآشنایی با  9

 74آبان  PubMedآشنایی با پایگاه  9

 74آبان  proquestآشنایی با پایگاه  8

 74آبان  web of sciencesآشنایی با پایگاه  7

 79اردیبهشت  سمینار علمی سالمت روان 11

 79مرداد  مدلسازی معادالت ساختاری 11

 79اسفند  آشنایی با نمونه گیری 12
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 79بهمن  جستجوی پیشرفته سیستماتیک  13

 79دی  AMOSآشنایی با  14

 79هشت اردیب سمینار غلبه بر دیابت 19

 79بهمن  Stataآموزش  19

 79اسفند  نقدر و داوری مقاالت 19

 79آذر  مرور سیتماتیک 18

 همدان 78اردیبهشت  سمینار اوتیسم 17

 77گناباد   1377شرکت در طرح ضیافت اندیشه استادان سال  21

 بیرجند1411 متشرکت در وبینار آموزشی تصمیم گیری و سیاست گذاری در تحقیقات مبتنی بر سال 21

 بیرجند 1377 وبینار آموزشی آشنایی با مجالت نامعتبر و جعلی 22

 تهران 1411 وبینارآموزشی خلق ثروت مبتنی بر گیاهان دارویی 23

 بیرجند 1411 وبینار آموزشی انتشار کتابهای علمی ایران و جهان 24

 بیرجند 1411 کارگاه مجازی روش تدریس   29

 گرگان 1411 تولید محتوای آموزشیکارگاه مجازی  29

 1411گناباد  وبینار آموزشی رفتار سازمانی 29

 1411گناباد وبینار جستجوی نظامند شواهد در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز 28

 1377خراسان شمالی  وبینار اخالق در انجام کارآزمایی بالینی 27

 1411گناباد  کارگاه سامانه آرمان 31

 1411گناباد  وبینار سخنرانی ساختارمند 31

 1411بیرجند  وبینار اعتباربخشی آموزشی 32

 1411بیرجند وبینار اعتالی اخالق حرفه ای با محوریت سالمت با طب متعالی 33

 1411بیرجند  وبینار دانش پژوهی آموزشی و شیوه نگارش فرآیندهای آموزشی در جشنواره شهید مطهری 34
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 1411بیرجند  سعه هدفمند و سنجش بهره وری فعالیتهای پژوهشیوبینار تو 39

 1411گناباد  scientific writingکارگاه  39

 1411کشوری کارگاه اندازه اثر آموزش در مطالعات پژوهشی در آموزش 39

 1378گناباد  کارگاه آموزش نرم افزار کامتازیا 38

 

 سوابق اجرایی-11

 1384قال استان گلستان در سال صه مقطع کاردانی در مرکز خدمات جامع سالمت شهری آقگذراندن دوره کارآموزی در عر  

  1389قال در سال دوره طرح به مدت یکسال در مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شهرستان آقگذراندن  

   1373-1379های کی همدان در سالدر دانشگاه علوم پزشترم  4به مدت مربی کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی  

 

 آموزش بهداشت استاد راهنمای پایان نامه سه نفر از دانشجویان ارشد 

 آموزش بهداشت استاد مشاور پایان نامه دانشجوی ارشد 

 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی 


