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 کارشناسي( (پ( سوابق آموزشي

 آموزش بهداشت و ارتباطات

 آموزش بهداشت

 آموزش ينولوژتک

 خانواده میو تنظ تیجمع

 خانواده میتنظ

 قیوروش تحق ياتیح امار

 دهان و دندان بهداشت

 مدارس ودانش آموزان بهداشت

 هايماریمبارزه با ب يمل برنامه

 يولوژیدمیو اصول اپ اتیکل

 هايماریومبارزه با ب  يولوژیدمیاپ اصول

 1بهداشت جامعه يپرستار

 7بهداشت جامعه  يپرستار

 سالمندان هداشتب

 مقطع ارشد:

 ارتباطات  در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 آموزش بهداشت مدارس 

 تکنولوِژي آموزشي 

 آموزش بهداشت

 روش تحقیق در علوم بهداشتي

 آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتي 

 جامعه شناسي سالمت

 نامه  پايان
 
 

 ( سوابق اجرایيت

 انشگاه علوم پزشکي سبزوارمسئول استعداد درخشان د

  داوري مقاالت انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ايران و مجلهElectronic Physician  

 داور مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

  سبزوار يعلوم پزشک انيدانشجو يپژوهش-يعلم انهیسال شيهما نیسومداور مقاالت 
 

 اجرایي ت( عضویت در انجمن های علمي و

 عضويت در کارگروه بسته طرح تحول سالمت اموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 سبزوار يدر کارگروه هنر و سالمت دانشگاه علوم پزشک تعضوي •

 رانيسالمت ا يآموزش بهداشت و ارتقا علمي انجمن عضو •
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 هرانت ياستعداد درخشان دانشگاه علوم پزشک انيعضو دانشجو •

 

 
 

 مصوب  طرح های تحقيقاتي (ث

 

 اسامي همكاران عنوان طرح ردیف

بکار گیري مرحله تحلیل رفتاري الگوي پرسید جهت بررسي عوامل موثر بر   

 (1738موفقیت تحصیلي دردانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار) 

علي مهري معصومه هاشمیان  حمید حويني 

 زينب ماليجردي  رضا شهرابادي

بررسي پیشگويي کننده هاي انگیزش تحصیلي در دانشجويان دانشگاه علوم  2

 پزشکي سبزواربراساس الگوي پندر

 حويني حمید  هاشمیان معصومه مهري علي

 شهرابادي اعظم برغمدي رضا

 حويني حمید  هاشمیان معصومه مهري علي بررسي علل و نوع خشونت خانگي در مردان متاهل شهر سبزوار 7

 شهرابادي رضا لطانيحسین س

ساختاريابي برنامه مديريت  و اموزشي دانشچويان استعداد درخشان دانشگاه  0

 علوم پزشکي سبزوار براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده با رويکرد تیمي

 شهرابادي رضا

  حويني حمید  هاشمیان معصومه مهري علي

با راهبردهاي رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و صفات شخصیتي مرضي  8

 تنظیم هیجاني

 علي مهري–خسرو راد راضیه 

بررسي میزان  انگیزش تحصیلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي  6

 در دانشجويان پسر دانشگاههاي يزد
 علي مهري-دکتر سید سعید مطلومي

 تیارتقاء سالمت پندر در ارتقاء فعال يبر الگو يآموزش مبتن ریتاث يبررس 7

 1730داوطلبان سالمت تربت جام در سال يکيزیف

محمد حسین –مهري علي –محمدي مريم 

 رحیمیان محمد-رخشاني

شده توسعه  يزيرفتار برنامه ر يبر تئور يمبتن يمداخله آموزش ياثر بخش 8

 (1738زنان باردار نخست زا شهرکاشمر) يانحصار يردهیبر عملکرد ش افتهي

–قي صديقه رستا-حمید جويني-علي مهري

 مريم حیدري
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 ارتقاء بر آموزشي مبتني بر تئوري انگیزش محافظت ي مداخله تأثیر بررسي 3

 شهر شهرداري پاکبانان  عفوني بیماريهاي از کننده پیشگیري رفتارهاي

 1738سبزوار

مسعود حیطه، فاطمه اهتمام،  -علي مهري

 محمد ضیا يزدي

اعتقاد  يمدل بزنف و الگو يبر سازه ها يمبتن يمداخله آموزش ریتاث يبررس 10

در دانش  يجلد وزیشمانیکننده از ل يریشگیپ يبر ارتقاء رفتارها يبهداشت

 (1738)  شابوریآموزان شهر ن

محمد حسین -حمید جويني-علي مهري

 موسي الرضا قدسي–رستاقي 

11 
توسط  دیاسات  يکیالکترون ریغ يابیبا ارزش يکیالکترون يابیارزش سهمقاي•

 1736سبزوار در سال  يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو

رضا –معصومه هاشمیان، علي مهري 

 حمید جويني-شهرآبادي

 

 

 

 
 

 )کنگره های خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 رديف

 
 

 اسامي همکاران عنوان کنگره عنوان مقاله

 
1  

 

تاثیر آموزش براساس تئوري رفتاربرنامه 

ه ازکاله ايمني ريزي شده برمیزان استفاد

 درکارمندان موتورسوارشهريزد

مهري ,مظلومي محمودآباد سیدسعید کنگره آموزش بهداشت همدان

 آباد محمدعليمروتي شريف , علي

 
2 

 

بررسي وضعیت سالمت رواني و برخي عوامل 

مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه آزاد 

 (1788 سبزوار)

چهارمین کنگره آموزش بهداشت وا 

رتقاء سالمت و اولین کنگره بین 

 اشتالمللي آموزش بهد

 مهري علي ،  آکله چي مريم 
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ورزشي فعالیتهاي بررسي عوامل موثر بر 

دانشجويان دانشگاه آزاد سبزوار بر اساس 

 (1783 مدل فرانظريه اي)

چهارمین کنگره آموزش بهداشت وا 

رتقاء سالمت و اولین کنگره بین 

 المللي آموزش بهداشت

 علي مهري  مريم ، محمدي 

0 
 

 ي دعتقاا شتابهد يلگوا مقايسهو  دبررکا

در  هشد  ييزر  رفتار برنامهو ي  رتئو

از  دهستفاا با مرتبط ملاعوا  پیشگويي

 شهر ننندگادر را وارسبز يمني کمربند

چهارمین کنگره آموزش بهداشت وا 

رتقاء سالمت و اولین کنگره بین 

 المللي آموزش بهداشت

 زينبصديقي  علي  ،مهري 

برنامه ريزي شده به کارگیري مدل رفتار  8

 توسعه يافته در پیش بیني استفاده از کاله

چهارمین کنگره آموزش بهداشت وا 

رتقاء سالمت و اولین کنگره بین 

مظلومي محمودآباد 

سیدسعید*,مهري علي,مروتي شريف 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=6031
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=32566
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=32566
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=32566
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=20693
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 ايمني در کارمندان موتور سوار شهر يزد )
1788 

 آباد محمدعلي,فالح زاده حسین المللي آموزش بهداشت

 خانگي خشونت بروز در زوجین روابط نقش 6 

 کیفي مطالعه يک

 ،گرمارودي کیهز ،حسیني ليع مهري اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

  ،  عصومهم هاشمیان ،غالمرضا

 ضار شهرآبادي ، میدح جويني

 نگاه از زنان علیه خشونت ايجاد هاي زمینه 7

  کیفي مطالعه يک:پوستر-مردان

 ز،گرمارودي ،حسیني ليع مهري سفراينا سالمت ارتقاء کنگره

  ،  عصومهم هاشمیان ،المرضاغ

 ضار شهرآبادي ، میدح جويني

 سازه با آن ارتباط و سالمت سواد بررسي 8

 فرزندان در محافظت انگیزش تئوري  هاي

 1730 )شهرشیراز در قلبي سکته با بیماران

 ،مهري  اهرهط فرد هاشمي اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 ماليجردي زکیه، ،حسینيليع

 اعظم رضوي-ينبز

 بر بزنف مدل اساس بر آموزش تأثیر بررسي 9

 تحت باردار زنان در زايمان روش انتخاب

 شهرستان درماني و بهداشتي مراکز پوشش

  95سال در مینودشت

 برهاني ، اعظم برغمدي  ،ليع مهري اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 حبوبهم

10 
 
 

: همسر علیه خشونت در ها خانواده ننقش

 پوستر-کیفي مطالعه يک)

 ، ينبز ماليجردي ، ليع مهري اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 ، عصومهم هاشمیان

 بهداشت با مرتبط آموزشي نیازهاي بررسي 1

 کالسهاي در زوجین ديدگاه از باروري

 مینودشت شهرستان ازدواج از قبل آموزشي

 سال در

  برهاني ، اعظم برغمدي  ،ليع مهري يناسفرا سالمت ارتقاء کنگره

 محبوبه

 دانش پرخطر هاي رفتار  شیوع بررسي 12

 مینودشت شهرستان دبیرستان مقطع آموزان

 32سال در

  برهاني ،اعظم برغمدي  ،ليع مهري اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 محبوبه
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 سازه با آن ارتباط و سالمت سواد بررسي

 فرزندان در فظتمحا انگیزش تئوري  هاي

 )شهرشیراز در قلبي سکته با بیماران

 ،مهري  اهرهط فرد هاشمي اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 ينبز ،ماليجرديکیهز ،حسینيليع

:  زنان علیه خشونت درايجاد  خیانت نقش 14

 کیفي مطالعه يک

  ، زکیه يعقوبي  ، علي مهري اسفراين سالمت ارتقاء کنگره

 ، حمید جويني  ، معصومه هاشمیان

  رضا شهرآبادي
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Ali Mehri  , Tahereh 
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Azam, Maryam 
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Solhi ,Mahboubeh Borhani 
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The 3rd International 

congress on Health 

Education and Promotion 

Ali Mehri  , Tahereh 

Hashemifard, yaaghuoby 

Zakieh, Masoumeh 
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,Mahboubeh Borhani 
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its Determinants Among 

University Students in Sabzevar, 

Iran 

The 3rd International 
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Ali Mehri  , Tahereh 
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Azam3, Maryam 
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Solhi5 ,Mahboubeh 

Borhani6 

 

19 the impact of education based on 

Pender's health promotion model 

on physical activity in 

adolescent Girls of Minoodasht 
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The 3rd International 

congress on Health 

Education and Promotion 

Mahboubeh Borhani- Ali 

Mehri   

20 Associated Factors For 

Preventive Behaviors Of 

Cardiovascular Diseases Based 

On Protection Motivation 

Theory In The Children Of 
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The 3rd International 

congress on Health 
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سا ل  عنوان مقاله 

چاپ 

 مقاله

نويسن ايندکس 

ده نفر 

 چندم

 نام  مجله

 1 Determinants of helmet use behaviour 

among 
   

employed motorcycle riders in Yazd, Iran 

based on theory of planned behavior 

201 0 ISI 
Impact 

2.269factor: 

 Injury اول

2 
 

 

Determinants of Seat Belt Use Among 

Drivers  
in Sabzevar, Iran: A Comparison of 

Theory of Planned Behavior and Health 

Belief Model 

2010   MEDLINE 
Impact 

factor: 

 .40 1 

 Traffic  injury اول

prevention 

7 Theory-Based Interventions in STIs/HIV 

prevention: A Systematic Review of 

Literature in Iran 
 

 pubmed  پنجم Medical Journal 

of the Islamic 

Republic of Iran 

0  Impact of Performing Health Promotion 

Model 

Intervention on Physical Activity of 

Health Volunteer of 

Torbat-e-Jam City, Iran 
 

20 16 ISC سوم Quarterly of 

International 

Archives of 

Health Sciences  

8  

Assessing the Physical Activity of Health 

Volunteers 

Based on the Pender’s Health Promotion 

Model 

20 15 ISC 
 

 Quarterly of سوم

International 

Archives of 

Health Sciences 

6 A Survey predictor of the health 

volunteer's Physical 

Activity in Torbat Jam based on the 

Pender's Health Promotion Model (20 5 

2016 ISC سوم Journal of 
Research & 

Health 

7 Risky behavior prevalence among students 

to Minoodasht province 
2018 Google 

Scholar 

8 International 

journal of applied 

behavior science 

يان عوامل موثر بر بهداشت دهان و دندان در دانشجو 8

 دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار براسا س مدل ارتقاء سالمت

 1  دندانپزشکي تهران اول پژوهشي-علمي  388

تاثیر آموزش براساس تئوري رفتاربرنامه ريزي شده  3

برمیزان استفاده ازکاله ايمني درکارمندان 

 موتورسوارشهريزد

 1  پايش اول پژوهشي-علمي  389

فتارهاي پیشگیري کننده از عوامل مرتبط با ربررسي  10 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  بیماريهاي قلبي در دانشجويان

 1  طلوع بهداشت اول پژوهشي-علمي 390

http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
http://xml.isc.gov.ir/informationPage.aspx?lang=0
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=utvv2-AAAAAJ&btnA=1&authorid=16102372921073225848&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=utvv2-AAAAAJ&btnA=1&authorid=16102372921073225848&view_op=list_works&sortby=pubdate
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 HBMسبزوار براساس الگوي اعتقاد بهداشتي )

ارتباط بین اعتماد به نفس و خود کارآمدي با رفتارهاي  11

بهداشتي در دانشجويان ) دانشگاه علوم پزشکي شهید 

 1780وقي يزد ) صد

گامهاي توسعه در  دوم پژوهشي-علمي  1385

 آموزش پزشکي

بررسي وضعیت سالمت رواني و برخي عوامل مرتبط با آن  12

 1788در دانشجويان دانشگاه آزاد سبزوار

 1 دانشگاه آزاد اسالمي  اول پژوهشي-علمي  389

 واحد پزشکي تهران

ن در دانش بررسي عزت نفس و برخي عوامل مرتبط با آ 17

 1788 آموزان دبیرستانهاي شهر سبزوار)

 1  طلوع بهداشت دوم پژوهشي-علمي  390

10 
 
 

به کارگیري مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته در 

ايمني در کارمندان موتور سوار  پیش بیني استفاده از کاله

 1788 شهر يزد )

مجله دانشگاه علوم  دوم پژوهشي-علمي  1386

 رجندپزشکي بی

ورزشي دانشجويان فعالیتهاي بررسي عوامل موثر بر  18

 1783دانشگاه آزاد سبزوار بر اساس مدل فرانظريه اي

 1  مجله بهداد دوم پژوهشي-علمي  390

16   
 
 

ساله شهريزد در زمینه تنظیم 8 -03بررسي نگرش زوجین

خانواده و استفاده از روشهاي پیشگیري از بارداري 

1788) 

 طلوع بهداشت دوم ترويجي-علمي 1386 

 17 
 

با سالمت  کیدموگراف يرهایمتغ نیارتباط ب 

 دانشگاه انيدانشجو يزندگ تیفیو ک يعموم

 واحد سبزوار ،ياسالم آزاد

 علوم دانشگاه مجله چهارم پژوهشي-علمي  7301 

 قم پزشکي
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 رفتارهاي با آن ارتباط و تحصیلي انگیزش میزان بررسي

 رد بهداشتي خطر پر

 پسر دانشجويان

 مجله طلوع بهداشت پنجم پژوهشي-علمي  1786

 يو کنترل رفتار يانتزاع ينقش نگرش هنجارها يبررس 13 

 در پیش بیني مصرف شیر در دانشجوياندرک شده 

 مجله طلوع بهداشت چهارم پژوهشي-علمي  1730

طراحي و روانسنجي ابزار سنجش رفتارهاي تغذيه اي  20

ز پوکي استخوان در زنان براساس پیشگیري کننده ا

 تئوري انگیزش محافظت

 مجله علوم پزشکي ايالم سوم پژوهشي-علمي  1738

21 
 

 

 برنامهو ي  رتئو ي دعتقاا شتابهد يلگوا مقايسهو  دبررکا

 دهستفاا با مرتبط ملاعوا  پیشگوييدر  هشد  ييزر  رفتار

 شهر ننندگادر را وارسبز يمني کمربنداز 

در  زشموآ نيايرا مجله اول پژوهشي- علمي 1730 

 پزشکي معلو

همسران  هیبر عل يتجارب مردان متاهل از خشونت خانگ 22

 يفیمطالعه ک کيخود :

تحقیقات کیفي در جله م اول پژوهشي- علمي 1736

 سالمت
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 :اتترجمه و تأليفخ( 

 يداهلل مهري-نويسیندگان: علي مهري خشونت خانوادگي علیه زنان )علل و پیشگیري ازآن براساس نتايج مطالعات (-1 
1736 

 1730 ي،مهر ي،عل يقيصد نبيزنويسندگان :   به زبان ساده يپرستار يکهایآموزش تکن-2

 استعداد برتر انيدانشجو تيو هدا يابيساختار-3

 
 

 ی تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

  روش تحقیق کارگاه

 کارگاه روش هاي ارزشیابي

 کارگاه آموزش مجازي

 کارگاه دوره فلوشیپ اموزش علوم پزشکي

 SPSSکارگاه 

 

 

 ذ (راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي 

راهنمايي يا  تاريخ دفاع نام دانشجو قطعم عنوان پايان نامه رديف

 مشاوره
 و بزنف مدل هاي سازه بر مبتني آموزشي مداخله تاثیر بررسي 1 

 از کننده پیشگیري رفتارهاي ارتقاء بر بهداشتي اعتقاد الگوي

 1738)   نیشابور شهر آموزان دانش در جلدي لیشمانیوز

 کارشناس

 ارشد

 الرضا موسي

 قدسي

 داستا اجرا حال در

 راهنما

 برنامه رفتار تئوري بر مبتني آموزشي مداخله بخشي اثر بررسي 2

 باردار زنان انحصاري شیردهي عملکرد بر يافته توسعه شده ريزي

 (1738)شهرکاشمر زا نخست

 کارشناس

 ارشد

 استاد اجرا حال در حیدري مريم

 راهنما

 ظتمحاف انگیزش تئوري بر مبتني آموزشي ي مداخله تاثیر بررسي 7

 زنان در استخوان پوکي از کننده پیشگیري اي تغذيه رفتارهاي بر

 درماني-بهداشتي مراکز به کننده مراجعه باروري سنین

 1730سبزوار

 کارشناس

 ارشد

 سید زهرا

 ابادي

 استاد مشاور شده دفاع

 ارتقاء پندربر سالمت ارتقاء الگوي بر مبتني آموزش تاثیر بررسي 0

 1730 جام تربت سالمت داوطلبان فیزيکي فعالیت

 کارشناس

 ارشد

 محمد

 رحیمیان

 مشاور استاد شده دفاع

 مدل تئوري هاي سازه بر مبتني آموزشي مداخله تاثیر بررسي 8

 به آلودگي از کننده پیشگیري رفتارهاي ارتقاء بر محافظتي انگیزش

 مشهد شهر دختر آموزان دانش سردر شپش

 کارشناس

 ارشد

ملیحه 

 رضايي

 مشاور استاد ااجر حال در
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تیاط مبتني بر مدل فرايند اتخاذ اح بررسي تاثیر مداخله آموزشي 6

هر براي انجام آزمون غربالگري اچ آي وي در دانشجويان پرستاري ش

(7361سبزوار)   

 کارشناس

 ارشد

اغظم سادات 

 رضوي

 استاد اجرا حال در

 راهنما

رتقاي بر ا PEN3بررسي تاثیر برنامه آموزشي مبتني بر الگوي 7

رفتارهاي پیشگیري کننده از سرطان پستان در زنان میانسال شهر 

 (1736مشهد) 

 کارشناس

 ارشد

 استاد اجرا حال در سمیه ضربي

 راهنما

مقیاسه اثر بخشي آموزش مبتني بر پیامک، تلگرام با آموزش  8

حضوري بر شکايات شايع دوران بارداري در زنان باردار مراجعه 

اشتي درمانيِ تحت پوشش مرکز بهداشت شماره کننده به مراکز بهد

 1738يک مشهد ) 

 کارشناس

 ارشد

فاطمه 

 مسعودي 

 مشاور استاد اجرا حال در

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر الگوي تصورات و تمايالت بر مصرف  3

مکمل هاي غذايي در ورزشکاران پرورش اندام  شهرستان سبزوار 

 1736سال

 کارشناس

 ارشد

حسین 

 سلطاني

 مشاور استاد اجرا حال در

بررسي تاثیر مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگیزش محافظت بر  10

انجام رفتارهاي پیشگیري کننده از سرطان پستان در زنان میانسال 

 شهر نیشابور

 

کارشناسي 

 ارشد

زکیه 

 حسیني

 استاد مشاور در حال اجرا

 

 

 افتخارات( عناوين و ر

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکي تهران Ph.Dو دانشجوي   1390آزمون دکتري  1رتبه   - 

 در گروه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار 83و 30پژوهشگر برتر و موفق سالهاي -2

 

 

 مهارت ها تخصصي و غیر تخصصي( ز

 و لیزرل SPSSمسلط به تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 OFFICEط به انواع برنامه هاي مسل


