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 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

ف ش مصرهت کاهطراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در ج کارشناسي ارشد:

 قلیان در دانشجویان پسر

 HAPA(Health Action Process تاثیر برنامه توانمندسازي بر اساس سازه هاي الگوي :(Ph.D)دکتری

Approach) و تئوري رفتار برنامه ریزي شده در ترک مصرف قلیان در دانشجویان 

 

 ( سوابق آموزشيپ

  ارد اسالمی سبزودانشگاه آزا -کی اسفراینعلوم پزش -علوم پزشکی سبزوار دانشگاه هاي:در  تدریسسابقه 

  مربی کاراموزي  دانشجویان بهداشت عمومی، بهداشت حرفه اي، پزشکی و پرستاري 

تعداد  مقطع

 ترم

 نام دروس

کارشناسي 

 ارشد

 کارداني کارشناسي

    سبک زندگي و ارتقای سالمت 

    رمانيد -آموزش بهداشت در مراکز بهداشتي 

     (1يهداشت و ارتقای سالمت)آموزش 

    ارتقای سالمت در سالمندان 

    سیستم های اطالع رساني بهداشتي 

    کارآموزی 

    )بهداشت مدارس)عملي 

    تکنولوژی آموزشي 

    آموزش بهداشت و ارتباطات 

    )مصونسازی)واکسیناسیون 

    اصول و مباني اپیدمیولوژی 
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 ( سوابق اجرایيت
 بزوارکمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی س سرپرست 

  بزوارسکمیته تکنولوژي آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سرپرست 

 ه مقاالت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران و مجل يداور anElectronic Physici 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 رسبزوا عضویت در کارگروه بسته طرح تحول سالمت آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه علوم پزشکی 

 عضویت در کارگروه هنر و سالمت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران 

 و دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهرانعض 

 عضو شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به مدت یک سال 

 عضو کمیته اجرایی پنجمین همایش تازه هاي علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 ند و سالمندي در دانشگاه علوم پزشکی بجنوردژوهشی سالمپ-عضو کمیته اجرایی اولین همایش علمی 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
  در  ف قلیانارزشیابی برنامه آموزشی بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده  جهت کاهش مصرطراحی و

 دانشجویان پسر

 تبیین دالیل عدم مراجعه دانشجویان به استاد مشاور 

 زشکی گاه علوم پاساتید توسط دانشجویان دانش  غیر الکترونیکی یابیشارز با یکیالکترون یابیارزش سهیمقا

 سبزوار 

  بررسی و تدوین ویژگی هاي دفتر استعداد درخشان در سطح دانشگاه بر اساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده

 علوم پزشکی سبزوار  با رویکرد تیمی در دانشگاه

    تخصصي)بهداشت عمومي( زبان 

    بیماری های شايع در ايران 

    برنامه ملي مبارزه با بیماری های واگیر 

    اصول و کلیات خدمات بهداشتي 

    2اصول پرستاری بهداشت جامعه 

    اصول بهداشت و کمک های اولیه 

    بهداشت مواد غذايي 

    1اصول پرستاری بهداشت جامعه 

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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 یان دانشجوبکار گیري مرحله تحلیل رفتاري الگوي پرسید جهت بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی در

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 ي س الگوبررسی پیشگویی کننده هاي انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواربراسا

 پندر

 انگی در مردان متاهل شهر سبزواربررسی علل و ن وع خشونت خ 

 ينحصارا یردهیشبر عملکرد  افتهیشده توسعه  يزیرفتار برنامه ر يبر تئور یمبتن یمداخله آموزش یاثر بخش 

 زنان باردار نخست زا شهرکاشمر

 يفتارهاقاء ربر ارت یاعتقاد بهداشت يمدل بزنف و الگو يبر سازه ها یمبتن یمداخله آموزش ریتاث یبررس 

 شابوریدر دانش آموزان شهر ن يجلد وزیشمانیکننده از ل يریشگیپ

 
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

 

 

 

 

1 

 کنگرهمقاالت ارائه شده در   

 کردتاثیر برنامه توانمند سازي بر اساس سازه هاي روی

ه شد فرایند رفتار بهداشتی و تئوري رفتار برنامه ریزي

 در ترک مصرف قلیان

 سخنرانی
کنگره بین المللی دانش دهمین یاز

 انشگاه علوم پزشکی ایراند -اعتیاد

2 
برسی نگرش،هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درک 

 شده دانشجویان در زمینه ترک استعمال قلیان
 سخنرانی

اولین کنگره سراسري اعتیاد و 

رفتارهاي پرخطر کرج دانشکده 

 خوارزمی

3 
Factors Associated with Hookah 

Smoking among University Students 

 
 سخنرانی

یازدهمین کنگره بین المللی دانش 

 انشگاه علوم پزشکی ایراند -اعتیاد

4 
 یک خانگی خشونت بروز در زوجین روابط نقش

کیفی مطالعه  
 اسفراین تسالم ارتقاء کنگره سخنرانی

5 
 یک:مردان نگاه از زنان علیه خشونت ایجاد هاي زمینه

کیفی مطالعه  
 اسفراین سالمت ارتقاء کنگره پوستر

6 
 مطالعه یک:  زنان علیه خشونت درایجاد  خیانت نقش

 کیفی
 اسفراین سالمت ارتقاء کنگره سخنرانی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5279973/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5279973/
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

 

ف
دی

ر
 

 پژوهشي -در مجالت علميمقاالت چاپ شده 

 عنوان مقاله
سال چاپ 

 مقاله
 فارسي

1 
هاي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی دیدگاه

 قلیان فدر مورد عوامل موثر بر مصر
1391 

 پژوهشی –مجله علمی 

 علوم پزشکی رازي

2 
برسی نگرش،هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درک 

 شده دانشجویان در زمینه ترک استعمال قلیان
1391 

 پژوهشی –مجله علمی 

تحقیقات نظام سالمت 

 اصفهان

3 
بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سبک زندگی سالم 

 ر خوابگاه هاي علوم پزشکی تهران دردانشجویان ساکن د

 1391سال 
92 

 پژوهشی –مجله علمی 

 علوم پزشکی رازي

4 
 دربررسی عوامل اجتماعی موثر بر بروز خشونت خانوادگی 

 انواده هاي تهرانیخ
93 

پژوهشی -مجله علمی

  دانشگاه البرز

5 
مردان متاهل از خشونت خانگی بر علیه همسران تجارب 

 یفییک مطالعه ک -خود
96 

تحقیقات کیفی در مجله 

 امور سالمت

6 

Waterpipe smoking in the male college 

students: an education intervention using 

theory of planned behavior 

 

92 

پژوهشی -مجله علمی

تخصصی پژوهش و 

 سالمت گناباد

7 

The impact of educational intervention on 

physical activity, nutrition and laboratory 

parameters in type II diabetic patients 

 

96 Electronic 

 Physician Journal 

8 
Factors associated with Hookah smoking 

among university students 95 Electronic 

 Physician Journal 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://rjms.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-1306&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://rjms.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-1306&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 اتترجمه و تأليفخ( 

  

 سال تاليف عنوان تاليف 

 1391 استخدامي بهداشت عمومي 1

 1391 محیطاستخدامي بهداشت  2

 1391 استخدامي بهداشت حرفه ای 3

   1396 ابي و هدايت دانشجويان استعداد برترساختاري 4
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد هنر درمانيکارگاه 

  ق زشکی شرپدر سومین همایش دانشجویان دانشگاه هاي علوم  ابزارهای پژوهش و روايي و پاياييکارگاه

 کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  آمار و  کارگاهssps اي درخشان در مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان با همکاري مرکز رشد استعداد ه

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

  کارگاهpublication ethics عداد هاي در مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان با همکاري مرکز رشد است

 درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  رخشان دلمی دانشجویان با همکاري مرکز رشد استعداد هاي در مرکز پژوهش هاي ع روش تحقیقکارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

  هاي  در مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان با همکاري مرکز رشد استعداد پروپوزال نويسيکارگاه

 درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  کارگاه  End note  درخشان  مرکز رشد استعداد هايدر مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان با همکاري

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 7-کارگاه  pubmed  شد استعداد هاي درخشان ردر مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان با همکاري مرکز

 دانشگاه علوم پزشکی تهران



 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه زپشکی                      

 

7 

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 ارشد آموزش بهداشت با عناوين زير:استاد مشاور پايان نامه های کارشناسي       

 زیکی زنانلیت فیتاثیر برنامه توانمند سازي مبتنی بر الگوي رویکرد فرآین رفتار بهداشتی در ارتقاي فعا 

 )در حال انجام(میانسال

 ر زنان دزارین طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده در کاهش قصد س

 ر حال انجام()دنخست زا

 فتارهاي تقاء ربررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه هاي مدل بزنف و الگوي اعتقاد بهداشتی بر ار

 )در حال انجام(در دانش آموزان شهرستان نیشابورپیشگیري کننده از لیشمانیوز جلدي 

 انحصاري  یردهیشبر عملکرد  اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده توسعه یافته

 )در حال انجام(زنان باردار نخست زا شهرکاشمر

  بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگويPEN3  انسال حاشیه بر غربالگري سرطان پستان در زنان می

 )در حال انجام(شهر مشهد

 

 افتخارات( عناوین و ر
 (وان)ایزماگران جدانش اعتیاد و برنده جایزه پژوهش رتبه اول مقاالت برتر در یازدهمین کنگره بین المللی 

  1387آزمون کارشناسی ناپیوسته در رشته بهداشت عمومی سال  9رتبه 

  1391آزمون دکتري تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت سال  3رتبه 

 1386ل در سا انتخاب به عنوان فعال پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 

 


