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مرورى بر اهمیت آسیب های اجتماعى عود اعتیاد با تاکید بر امنیت خانواده .همایش ملی مشاوره ،خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر .آبان 94

پوستر
.84

اهمیت تحکیم بنیان خانواده پایدار و آسیب شناسی آن  .همایش ملی مشاوره ،خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر .آبان  94پوستر

.85

عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهری برای افراد نابینا و کم بینا .اولین همایش ملی جامعه بینا ،شهروند نابینا دانشگاه کاشان – مهرماه  94چاپ

کامل مقاله در کتابچه همایش
.86

نقش حمایت اجتماعی یا سالمت معنوی در پیشگری ازسرطان زنان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی 21.بهمن  94دانشگاه

شیراز .سخنرانی
.87

نقش اشتغال در سالمت زنان سرپرست خانوار "همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران .دانشگاه شیراز  -پژوهشکده علوم

اجتماعی .اردیبهشت  95از  07/02/1395تا 08/02/1395
.88

اهمیت رسانه و خانواده "همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران .دانشگاه شیراز  -پژوهشکده علوم اجتماعی .اردیبهشت  95از

 07/02/1395تا 08/02/1395
.89

نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری از سرطان زنان" همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران .دانشگاه شیراز  -پژوهشکده علوم

اجتماعی .اردیبهشت  95از  07/02/1395تا 08/02/1395
.90

زمینه ها و عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهری برای افراد نابینا و کم بینا .همایش ملی جامعه بینا ،شهروند نابینا .سه شنبه و چهارشنبه مورخ  21و

 22مهرماه  94دانشگاه کاشان

91.
“Legal and Jurisprudential Review of Land Dedication to Natural Resources” Global Conference on
New Horizons in Humanities, Future Studies and Empowerments. The conference will be held on 28 January 2016 in
Shiraz University, Shiraz, Iran. oral
92.
“Strategic Planning of Human Resources through Islamic Approach” Global Conference on New
Horizons in Humanities, Future Studies and Empowerments. The conference will be held on 28 January 2016 in
.93

Shiraz University, Shiraz, Iran. oral
اثر بخشی تئوری کنترل اجتماعی و مولفه های آن با عوامل جمعیت شناختی مردان معتاد مراکز ترک اعتیاد ،اولین همایش اعتیاد  -سالمت روان و

جامعه سالم .،دانشگاه علوم پزشکی ایران 2اسفند .تهران.
.94

همایش ملی روان شناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی 19 ،و  20اسفند دانشگاه آزاد چابهار .سخنرانی

.95

خودمراقبتی و آموزش بیمار در بیماری های مزمن .همایش ملی روان شناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی  19و  20اسفند دانشگاه آزاد چابهار.

پوستر
.96

اهمیت بررسی رسانه در خانواده  .همایش ملی روان شناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی  19 ،و  20اسفند دانشگاه آزاد چابهار .پوستر

.97

همایش ملی روان شناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی  19 ،و  20اسفند دانشگاه آزاد چابهار .پوستر

.98

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان .دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی  ،علوم تربیتی و سبک زندگی .

 29بهمن دانشگاه فردوسی مشهد  1394پوستر
.99

بررسی رابطه بین دینداری و مصرف رسانه ای با مالک های همسرگزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور گناباد ،دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،

علوم تربیتی و سبک زندگی  29 .بهمن دانشگاه فردوسی مشهد  1394پوستر
.100

اثربخشی امیددرمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی ،پذیرش و نشخوار فکری بیماران زن  HIVمثبت.کنفرانس بین المللی سالمت زنان .دانشگاه علوم

پزشکی شیراز 29 .و  30اردیبهشت  .95سخنرانی
.101

نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری از سرطان در زنان .کنفرانس بین المللی سالمت زنان .دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29 .و  30اردیبهشت .95

سخنرانی

.102

خودمراقبتی و آموزش بیمار در بیماری های مزمن ،اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی ،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و

فرهنگی ،تهران ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه،۱۳۹۵ ،
.103

اهمیت مسایل حقوقی وقف اراضی در حوزه منابع طبیعی  .همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی – 1395

.104

بررسی فقهی حقوقی وقف اراضی منابع طبیعیکنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی ،آینده پژوهی و توانمند سازی 1394 -

105.
.The relationship between depression during pregnancy with social support and some demographic variables
 .کنفرانس بین المللی سالمت زنان .دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29 .و  30اردیبهشت  .95سخنرانیin pregnant
106.
Effectiveness of training programs on nutritional status during pregnancy: Comparison of group discussion
کنفرانس بین المللی سالمت زنان .دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29 .و  30اردیبهشت  .95سخنرانیmethod and
.107

مروری بر پیامد های طالق در ایران .دواز دهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 8 .و  9آذر ماه  .96پوستر

.108

بررسی ابعاد جامعه شناختی اعتماد به رسانه در دانشجوبان .کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری .آذر  96تهران

.109

خودشیفتگی عزت نفسو پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان .پانزدهمین سمینار کشوری دانشجوی دانش و تندرستی دانشجویان علوم پزشکی شرق

کشور 28 .بهمن  .96پوستر .
.110

اثربخشی امیددرمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی ،پذیرش و نشخوار فکری بیماران  HIVمثبت .دواز دهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی

شرق کشور .علوم پزشکی گناباد آذر ماه  . 96پوستر
.111

تاثیر امیددرمانی بر بهزیستی بیماران ایدزی ،همایش روانشناسی و علوم اجتماعی ،پذیرش نهایی دی ماه  . 96پوستر

.112

مروری بر افسردگی  ،همایش روانشناسی و علوم اجتماعی ،پذیرش نهایی دی ماه  . 96پوستر

.113

بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان ،همایش روانشناسی و علوم اجتماعی ،پذیرش نهایی دی ماه  . 96پوستر
114.
Effect of Group Hope Therapy on subjective wellbeing, acceptance and rumination in HIV+ patient
Women ,The role of social support in the prevention of cancer in women
Effectiveness of training programs on nutritional status during.

115.

116.
Effect of Group Hope Therapy on subjective wellbeing, acceptance and rumination in HIV+ patient
Women .

117.
The role of social support in the prevention of cancer in women Effectiveness of training programs on
nutritional status during.

.118

بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد دانشجویان ،کنفرانس ملی روانشناسی و علوم پرفتاری 26 ،آذرماه  96تهران.سخنرانی

.119

تاثیر قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دانشجویان کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت ،آذر ۹۶وضعیت

پذیرش  :پذیرش سخنرانی
.120

بررسی تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مهاجر مبتال به اختالل استرس پس از سانحه()SDکنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت،

آذر پذیرش سخنرانی
.121

بررسی و اهمیت یادگیری الکترونیکی درشبکه های اجتماعی .افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی

.122

تاثیر قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دانشجویان  ،اولین همایش ملی هنر و سالمت .بهار  97نیشابور پوستر

.123

بررسی علل حوادث شغلی بر اساس نمودار پارتو .دوازدهمین همایش تازه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 97 .پوستر

.124

بررسی تاثیر آموزش مشکل گشایی بر خود پنداره نوجوانان پسر دبیرستان های گناباد ،چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی و اختالالت رفتاری

کودکان و نوجوانان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،مهر ماه  ،1379به صورت سخنرانی.
125.
Effect of Solving the problem of adolescent self-concept on high school boys self Gonabad, The fourth
seminar on mental health and behavioral disorders in children and adolescents, Zanjan University of Medical
)Sciences, October 1379 (Oral
126.
The effect of problem solving training on the self-concept of male adolescence in Gonabad high schools ،
 ،برونئی دارالسالم 19 ،تا  22نوامبر Nursing and Midwifery-Making a New Millenniumچهارمین کنگره بین المللی مراقبت های پرستاری
 ،2000به صورت سخنرانی.
 ،Nursingپنجمین کنفرانس بین المللی پرستاریThe motivation of students, working and training in the pediatric ward

127.

 ،برونئی دارالسالم 28 ،تا  31اکتبر  ،2002به صورت سخنرانیand Midwifery-Making a Difference .
The motivation of students, working and training in the pediatric ward ،Nursing and Midwifery-Making a

128.

Difference ،Brunei Darussalam, 28 to 31 October 2002, oral presentation
.129

اثر بخشی بحث گروهی بر خود پنداشت نوجوانان پسر ،همایش سراسری بهداشت خانواده ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد آبانماه  ،1380به

صورت سخنرانی.
130.
Effect of group discussion on self-concept adolescents, National Family Health, Lorestan University of
Medical Sciences, Khorramabad November 1380, oral presentation.
بررسی انگیزش ،کار و کارورزی دانشجویان پرستاری در بخش کودکان ،کنگره رویکردهای نوین در آموزش پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
.131
پزشکی ایران ،تهران  16لغایت 18بهمن ماه  ،1380به صورت سخنرانی.
132.
Evaluation of motivation, job and internship students in pediatric nursing, Nursing Education Trends in
Congress, Iran University of Medical Sciences, Tehran, from 16 Persian date Bahman 18 months of 1380 were
presented.
ب ررسی شیوع و علل ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده ،اولین کنگره پیشگیری از بیماری های غیر واگیر ،مرکز تحقیقات غدد
.133
درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهداشتی و معاونت سالمت وزارت ،تهران  7تا  10آبان  ،1381به صورت پوستر.
134.
Prevalence and etiology of congenital malformations in newborns, the first Congress of Prevention of
Non-communicable Diseases, Endocrinology and Metabolism Research Center, Department of Health, Ministry of
Health and Medical Sciences, Tehran, 7 to 10 Aban 1381, the poster.
بررسی اثر بخشی مهارت حل مسأله بر خود پنداشت نوجوانان ،اولین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بنیاد
.135
سرور ،مشهد  20لغایت  21آذر ماه  ،1381به صورت پوستر.
136.
Effect of problem solving on the part of adolescents' self-concept, the first Children's Research Festival
server, Mashhad University of Medical Sciences Foundation Server, Mashhad 20 till 21 May 1381, a poster.

137.

The stressor events and its relationship to mental disorders in youth  هجدهمین کنگره جهانی آموزش بهداشت و،

.) به صورت پوستر (به انتخاب پژوهشگر،2004  آوریل30  تا26 ، ملبورن، استرالیا،ارتقای سالمت
138.
The stressor events and its relationship to mental disorders in youth, Eighteenth World Congress on
Health Education and Health Promotion, Australia, Melbourne, 26 to 30 April 2004, a poster (chosen by the
researcher).
 به صورت،1382  آذرماه، دانشگاه علوم پزشکی یزد، اولین کنگره سراسری آموزش بهداشت،بحث گروهی و تأثیر بر درک از خود نوجوانان
.139
.پوستر
140.
Discussion and understand its impact on children, the first national congress of Health Education,
University of Medical Sciences, Yazd, December 1382, a poster.
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، همایش سراسری ارتقای سالمت و توسعه پایدار،بررسی رویدادهای استرس زا و همراهی آن با اختالالت روحی جوانان

.141

. به صورت سخنرانی،1383  اردیبهشت31 ،ابهر
142.
stressful events and its association with mental disorders in young people
National Conference on Health Promotion and Sustainability, University abhar, May 31, 1383, as presented.
 دانشگاه،همایش سراسری علوم انسانی سالمت، بررسی اثربخشی عزت نفس و باورهای کنترل سالمت با رفتارهایسالم:پیشبرد سالمت روان دانشجویان

.143

. به صورت سخنرانی،1386  آذر7  و6 ،علوم پزشکی اصفهان
144.
The development of students' mental health: self-efficacy and control beliefs of healthy behaviors,
health, humanities, health, congress, Isfahan University of Medical Sciences, 6 and 7 Dec 1386, oral presentation.
 دانشگاه، همایش سراسری بهداشت روان دانشجویان، پیامد مؤثر بر احترام به خود و بهداشت روان دانشجویان:مهارت آموزی به روش بحث گروهی
.145
. به صورت چاپ مقاله در کتابچه و سی دی،1387  خرداد2  و1 ،شیراز
146.
Skills Training for group discussion: implications affecting self-esteem and mental health of students,
Student Mental Health Congress, Shiraz University, 1 and 2 Khordad 1387, an article published in a booklet and CD
 همایش روش های نوین در پرستاری و، طراحی و ارزشیابی آموزش به روش بحث گروهی:ارتقای رفتارهای سالم و سالمت عمومی دانشجویان
.147
. به صورت پوستر،1387  تیر29  تا26 ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،مامایی
148.
Promoting healthy behaviors and public health students: Design and evaluation of teaching using group
discussion, conference on new methods in nursing and midwifery, medical science, 26 to 29 July 1387, a poster.
149.
Continuity of oral contraceptives use in Iranian women :The impact of interpersonal communication ،
کنفرانس بین المللی ارتباطات در مراقبتهای بهداشتیEACH 2008. به صورت پوستر،2008  سپتامبر5  تا2 ، اسلو، نروژ،
150.
Continuity of oral contraceptives use in Iranian women: The impact of interpersonal communication,
International Conference on Communication in Healthcare EACH 2008, Norway, Oslo, 2 to 5 September 2008, a
poster.
151.
Skill Training through Group Discussion: The Effective Outcome on Self- ,Esteem and Psychological WellBeing of University Students ( هشتمین کنگره اروپایی آموزش بهداشت و ارتقای سالمتIUHPE)  به صورت،2008  سپتامبر13  تا9 ، تورین، ایتالیا،
پوستر
152.
Skill Training through Group Discussion: The Effective Outcome on Self-, Esteem and Psychological WellBeing of University Students Eighth European Congress on Health Education and Health Promotion (IUHPE), Italy,
Turin, 9 to 13 September 2008, a poster.
153.
Educational needs of the mothers and acute diarrhea of the under-five years children in Gonabad city ،
. به صورت سخنرانی،1387  مهر22  تا18 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیستمین کنگره بین المللی بیماریهای اطفال
154.
Educational needs of the mothers and acute diarrhea of the under-five years children in Gonabad city, XX
International Congress of Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences, 18 to 22 Mehr 1387, oral presentation.
 سومین کنگره ملی،پروسید با جایگاه مهار سالمت- بکارگیری الگوی پرسید:طراحی و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقای سالمت روان دانشجویان
.155
. به صورت سخنرانی،1387  آبان9  تا7 ، دانشگاه علوم پزشکی همدان،آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
156.
Design and evaluation of a program to improve students' mental health: Applying PRECEDE - PROCEED
model with the suppression of Health, Third National Congress on Health Education and Health Promotion,
University of Medical Sciences, 7 to 9 November 1387, oral presentation.

157.

. به صورت پوستر،1387  دی6  تا4 ، تهران، کنگره ملی سالمت خانواده،بررسی الگوی شیردهی مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین

158.
The pattern of breastfeeding mothers after vaginal delivery and cesarean section, the National Congress
of Family Health, Tehran, 4 to 6 Dey 1387, a poster.
159.
Psychometric Characteristics of Form B of the Multidimensional Health Locus of Control Scale in Iranian
Youth دوازدهمین کنگره بین المللی بهداشت عمومی، (WCPH). به صورت سخنرانی،2009  می1  آوریل تا27 ، استانبول،
160.
Psychometric Characteristics of Form B of the Multidimensional Health Locus of Control Scale in Iranian
Youth, Twelfth International Congress of Public Health (WCPH), Istanbul, April 27 to May 1, 2009, as presented
 دانشگاه علوم، اولین کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سالمت،سازماندهی جامعه بر اساس رویکرد برنامه ریزی شده به سالمت جامعه در شهر گناباد
.161
. به صورت پوستر،1388  تیر19  تا17 ،پزشکی شهرکرد
162.
Organizing community-based approach to community health planning in Ghonabad, First National
Congress of Health System Research, University of Medical Sciences, 17 to 19 July 1388, a poster.
، اولین کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سالمت، در شهر گنابادCommunity as partner نیازسنجی مشارکتی جامعه محور براساس مدل

.163

. به صورت سخنرانی،1388  تیر19  تا17 ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
164.
Community-based participatory assessment model in the Community as partner Ghonabad , the first
National Conference on Health Promotion Research , University of Medical Sciences , 17 to 19 July 1388 , as
presented .
 کنگره ملی،ارزشیابی تاثیر شیوه های آموزشی مبتنی بر گروه همساالن بر ارتقاء سالمت روان دوران بلوغ در دختران نوجوان مقطع راهنمایی تهران
.165
. به صورت پوستر،1388  تیر19  تا17 ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،توسعه تحقیقات نظام سالمت
166.
Evaluating the effectiveness of training peer-based approach to promoting mental health in ¬ puberty in
adolescent girls schools in Tehran , National Health Research Development Council , University of Medical Sciences
, 17 to 19 July 1388 , a poster
167.
Impact of the Medical students' perceptions on the health promotion: Implications for Healthy People
2010. به صورت پوستر،1388  بهمن ماه30  لغایت28 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سالمت،
168.
Impact of the Medical students' perceptions on the health promotion: Implications for Healthy People
2010, the Second National Conference on Qualitative Research in Health Sciences , Kerman University of Medical
Sciences , 28 , from Persian date Bahman 30 May 1388, a poster .
 دانشگاه علوم، دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سالمت،دیدگاههای دختران نوجوان و مادران پیرامون ارزشهای سالمت بلوغ
.169
. به صورت پوستر، 1388  بهمن ماه30  لغایت28 ،پزشکی کرمان
170.
vision and values surrounding the health of adolescent girls and adult women , the Second National
Conference on Qualitative Research in Health Sciences , Kerman University of Medical Sciences , 28 , from Persian
date Bahman 30 May 1388, a poster .
 پنجمین سمینار سراسری بهداشت روان،ارتباط فعالیت جسمانی با ن ظریه جایگاه مهار سالمت و عزت نفس در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
.171
 مرکز همایش،1389  اردیبهشت23  الی22 ، تحقیقات و فن آوری و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شاهد، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم،دانشجویان
. به صورت پوستر،های زکریای رازی
172.
The relationship between physical activity and health by inhibiting the theory of self-esteem in athletes
and non -athletes , students from the fifth congress of Mental Health , Counseling Office , Ministry of Science ,
Technology and Research Center in the University Student Counseling , 22 to 23 May 1389 Zakaria Razi conference
Center , a poster .
173.
Mental Health Promotion of University Students: The Effect of Self-Esteem and Health Locus of Control ،
بیستمین کنفرانس جهانی ارتقا سالمتIUHPE. به صورت پوستر،2010  ژوالی15 تا11 ، ژنو،
174.
Mental Health Promotion of University Students: The Effect of Self-Esteem and Health Locus of Control,
The Twentieth International Conference on Health Promotion IUHPE, Geneva , 11 to 15 July 2010, a poster
175.
 تیر24  تا22 ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران،ارتباط باورهای کنترل سالمت و سبک زندگی در زنان باردار
. به صورت پوستر،1389

176.
The relationship between control beliefs and lifestyle on the health of pregnant women , the Sixth
Congress of Epidemiology , Iran University of Medical Sciences , Shahrood , 22 to 24 July 1389, a poster

177.

 دانشگاه، ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران،بررسی اپیدمیولوژیک سالمت روانشناختی و ارتباط آن با خودپنداره نوجوانان دختر دبیرستانهای گناباد

. به صورت پوستر،1389  تیر24  تا22 ،علوم پزشکی شاهرود
178.
An epidemiological study on mental health and its relationship to self-concept, high school girls GONABAD
, Congress of Epidemiology , Iran University of Medical Sciences , Shahrood , 22 to 24 July 1389, a poster .
 سومین همایش سراسری،اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر سبک اسنادی دانش آموزان پسر سال دوّم راهنمایی شهر مشهد
.179
. به صورت سخنرانی، سالن همایش های رازی،1389  مهر15  تا13 ،روانپزشکی کودک و نوجوان
180.
The effectiveness of self-regulated learning strategies and learning styles of the students in the second
year guidance documents in Mashhad , Third Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 13 to 15 October 1389,
a secret conference hall , a lecture.
، همایش سراسری جوان سالم،تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سوءمصرف مواد در دانشجویان علوم پزشکی گناباد
.181
. به صورت پوستر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،1388  بهمن29  تا28 سرمایه ملی؛
182.
The impact of life skills education on prevention of substance abuse treatment in medical students
GONABAD , Healthy Youth Congress , National Capital ; 28 to 29 Bahman 1388 , Bushehr University of Medical
Sciences , a poster .
،1390  اردیبهشت1  فروردین تا31 ، اولین همایش دو ساالنه آسیب های اجتماعی ایران،بررسی عوامل مرتبط با آسیب اجتماعی طالق در گناباد
.183
. به صورت چاپ در خالصه مقاالت،سازمان بهزیستی خراسان جنوبی
184.
Evaluation of factors associated with social impairment divorce GONABAD First Biennial Conference on
Iranian social damage , 31 April to 1 May 1390, South Khorasan welfare organization , to be published in the
Proceedings
185.
 دوازدهمین همایش، طراحی و ارزشیابی آموزشی به روش بحث گروهی بر اساس الگوی پرسید:ارتقای رفتارهای سالم و سالمت روان دانشجویان
. به صورت الکترونیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1390  اردیبهشت12  تا10 ،کشوری آموزش پزشکی
186.
Promoting healthy behaviors and mental health : Model-based design and evaluation of educational
discussion group asked the Twelfth National Conference on Medical Education , 10 to 12 May 1390, Mashhad
University of Medical Sciences , the electronics.
،1390  اردیبهشت12  تا10 ، دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی،سازماندهی جامعه بر اساس رویکرد برنامه ریزی شده به سالمت جامعه
.187
. به صورت الکترونیک،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
188.
Organizing community -based planning approach to community health , the Twelfth National Conference
on Medical Education , 10 to 12 May 1390, Mashhad University of Medical Sciences , the electronics.
189.
Using the Participatory-Educational Program based on PRECEDE Model for the SelfEsteem and
Psychological Well-Being Enhancement among University Students چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و
. به صورت سخنرانی،90  اردیبهشت31  تا29 ، تبریز،ارتقای سالمت
The Relationship of Physical Activity to Self-Esteem and Health Locus of Control among University
.190
،90  اردیبهشت31  تا29 ، تبریز، چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، Students: a Case-Control Study
.به صورت پوستر
191.
Using the Participatory-Educational Program based on PRECEDE Model for the Self-Esteem and
Psychological Well-Being Enhancement among University Students, Fourth National Conference and the First
International Congress on Health Education and Health Promotion, Tabriz, 29 to 31, 90 to lectures.
192.
The Relationship of Physical Activity to Self-Esteem and Health Locus of Control among University
Students: a Case-Control Study, the first national congress of the Fourth International Conference on Health
Education and Health Promotion, Tabriz, 29 to 31, 90 to poster
193.
Women's experience of childbirth: A phenomenological study, The First Iranian International Conference
on Women's Health, 14-15 June 2012, Shiraz, Iran, Poster Presentation.
، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، همایش ملی معنویت و سالمت، سال شهرستان گناباد40  تا18 تأثیر انجام فریضه نماز بر سالمت روان جوانان
.194
. به صورت پوستر،91 اردیبهشت

، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، همایش ملی معنویت و سالمت،رابطه سالمت روان با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

.195

. به صورت پوستر،91 اردیبهشت
.1391  تهران خرداد، هشتمین کنگره ملی سالمت خانواده. یک مطالعه کیفی:تبیین نقش های زناشویی در حوزه امور جنسی

.196

197.
Relationship between mental health and spirituality of Payam Noor University GONABAD, National
Conference on Spirituality and Health, University GONABAD, April 91, as the poster
198.
Black. Explain the roles of marital sexuality: a qualitative study. Eighth National Congress of Family Health,
Tehran Khordad 1391
199.
Exploring the aspects of couples interactions in reproductive health: a qualitative study. 3 rd International
th
& 18 National Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine, 18-20 April 2012, Tabriz, Ira
200.
Domains of decision making in reproductive issues: a qualitative study in Iranian families. 3 rd International
th
& 18 National Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine, 18-20 April 2012, Tabriz, Iran
201.
The Post partum Depression and the Relationship to Health Control Belief and Demographic factors in
Gonabad Women. The First Iranian International Conference on Women's Health, 1-2 May 2013, Shiraz, Iran,
Poster Presentation.
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