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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  

 طاهره دهداريدكتر  نام و نام خانوادگي :

  رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
  

  

  تحصيلي سوابق

   
  .١٣٧٨در سال  يبهداشت عموم يالن كارشناسين فارغ التحصي. رتبه اول در ب١
  
  .١٣٧٩سال ارشد وزارت علوم در رشته آموزش بهداشت در  يكارشناس ي. رتبه اول آزمون ورود٢
  
  .١٣٨٣سال در  تربيت مدرساز دانشگاه  ارشد آموزش بهداشت يالن كارشناسين فارغ التحصيدر ب. رتبه اول ٣
  
   .ت مدرسيدر دانشگاه ترب ١٣٨٦رشته آموزش بهداشت در سال  يالن دكترين فارغ التحصي. رتبه اول در ب٤
  

  آموزشي و يخدمت سوابق

 .١٣٨٣تا  ١٣٨٢سال از د اسالمي سال سابقه تدريس در دانشگاه آزا ١ .١

  
 .١٣٨٨تا  ١٣٨٦سال سابقه تدريس در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال  ٢ .٢

  
(دوره قبل از ادغام بـا   ١٣٨٩تا  ١٣٨٨سال سابقه تدريس در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال  ١ .٣

 دانشگاه علوم پزشكي تهران).

  
(دوره بعـد از ادغـام    ١٣٩٢تـا   ١٣٨٩سابقه تدريس در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال سال  ٣ .٤

 دانشگاه علوم پزشكي ايران با دانشگاه علوم پزشكي تهران).

  
(دوره بعـد از جـدايي    ١٣٩٧تا  ١٣٩٢سال سابقه تدريس در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال  ٤ .٥

 ه علوم پزشكي ايران با دانشگاه علوم پزشكي تهران).دانشگا

  
 

    دكتري و MPH ،ارشد كارشناسي، كارداني، مقاطع در شده تدريس دروس

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس مدارسدر ارتقاء سالمت آموزش بهداشت و  

 ارشد) ي(مقطع كارشناس ٢و  ١ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 



 ٢

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس زش بهداشت و ارتقاء سالمتارتباطات در آمو 

 ارشد) ي(مقطع كارشناس سالمت يجامعه شناس 

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت يآموزش يتكنولوژ 

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس رفتار سالم يروانشناس 

 )MD-MPHو  يمقطع كارشناس( انو كودك انبهداشت مادر 

 )يمقطع كارشناس( يبارور بهداشت 

 )يمقطع كارشناس (م خانوادهيت و تنظيجمع 

 )يش سالمنديگرا MPH( بهداشت سالمندان 

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس روانشناسي تغيير رفتار 

 )يتخصص ي(مقطع دكتر تكنولوژي اطالعات و ارتباطات 

 )ي(مقطع كارشناس بهداشت رواني و اعتياد 

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس رساني بهداشتيسيستم هاي اطالع  

 ارشد) ي(مقطع كارشناس هاي واگير و غير واگير اصول پيشگيري از بيماري 

 )يتخصص يمقطع دكتر( ياجتماع -ينقش آموزش بهداشت در توسعه اقتصاد 

 )MD-MPHو  يتخصص يمقطع دكتر( جوانان و نوجوانان سالمت يارتقا 

 )يمقطع كارشناس( شايعي ها يماريب يايجغراف 

 )يتخصص يمقطع دكتر ها يمارياز ب يريشگينقش آموزش بهداشت در پ 

 )يمقطع كارشناس( بهداشت عمومي و كمك هاي اوليه 

 )يتخصص يارشد و دكتر ي(مقطع كارشناس سيستم هاي اطالع رساني بهداشتي 

 )يتخصص ي(مقطع دكتر ارزشيابي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 )يتخصص ي(مقطع دكتر ريزي مداخله اي در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتبرنامه  

 )يش سالمنديگرا MPH( يسالمند يروانشناس 

 
  

  كشور داخل يها كنگره در شركت

  
در دانشگاه علـوم پزشـكي هرمزگـان در دي مـاه      دخانيات و سالمتارائه مقاله بصورت سخنراني در اولين كنگره كشوري . ١

بررسي تاثير روان درماني شناختي بر رفتار ترك سيگار در سـالمندان پـس از جراحـي بـاي پـاس عـروق        تحت عنوان : ١٣٨٦
  .كرونر

  
تحـت   ١٣٨٦دانشگاه علـوم پزشـكي كاشـان در آبـان مـاه       سالمنديكنگره ارائه يك مقاله سخنراني و يك مقاله پوستر در . ٢

  عناوين:
مومي، اضطراب، استرس درك شده و حمايت اجتماعي درك شده بـين  بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي، خودكارامدي ع الف:

  .سالمندان و ميانساالن بيمار پس از جراحي قلب باز  ( پوستر )
  بررسي تاثير روان درماني شناختي بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران سالمند پس از جراحي باي پـاس عـروق كرونـر      : ب

  .(سخنراني)
  



 ٣

در دانشگاه علوم پزشـكي   ١٣٨٤در آذر ماه  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدومين كنگره سراسري ارائه يك پوستر در  -٣
  .زاهدان با عنوان : بررسي تاثير آموزش بهداشت بر كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي قلب باز در طول يك سال

  
در دانشـگاه علـوم پزشـكي     ارتقاء سالمت آموزش بهداشت وارائه يك مقاله بصورت سخنراني در اولين كنگره سراسري  -٤

با عنوان : بررسي تاثير آموزش بهداشت بـر آگـاهي ، نگـرش و عملكـرد بيمـاران آترواسـكلروز نسـبت بـه          ١٣٨٢ماه ريزد در آذ
  .بيماري خود

  
بـا    ١٣٨٣در دانشگاه تربيـت مـدرس در اسـفند مـاه      كيفيت زندگيارائه يك مقاله سخنراني در اولين همايش سراسري  -٥

  .عنوان : بررسي تاثير آموزش بهداشت بر كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي باي پاس عروق كرونر
  
بـا سـخنراني تحـت عنـوان بررسـي       ١٣٨٨خـرداد سـال    ٦در گرگـان در   انسان سـالم . ارائه سخنراني در كنگره سراسري ٦

  .١٣٨٧د بهشتي در سال دانشجويان ساكن در خوابگاههاي علوم پزشكي شهي رفتارهاي تغذيه اي
  
 ١٣٧٨دانشگاه علوم پزشكي شـهركرد در آبـان مـاه     ايدز و حقوق بشرچاپ و ارائه چكيده مقاله بصورت شفاهي در كنگره  .٧

  هاي مطالعه رفتار در آموزش ايدز. تحت عنوان: مدل
  
بـا   ١٣٨٨اسـفندماه   ٦تـا   ٤هشـتي  در دانشگاه علـوم پزشـكي شـهيد ب    بارداري ايمنارائه سخنراني در كنگره بين المللي .  ٨

سخنراني تحت عنوان بررسي رفتارهاي تغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مركز بهداشـتي درمـاني حمـزه شـهر مشـهد در      
  .١٣٨٧سال 

  
 يبـا سـخنران   ١٣٨٩بهشـت مـاه   يارد ٥تـا   ٤ران يا يدر دانشگاه علوم پزشك يسالمت شهرن كنگره يدر اول يرانن. ارائه سخ٩

  .تهران ٢٠منطقه  يدز در رفتگران شهرداريمنجر به ا يپرخطر شغل يرفتارها يت عنوان بررستح
 

 ١٣٨٩مهرماه  ٢٢تا  ٢١در دانشگاه علوم پزشكي ايران  عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش ن يدر اول يارائه سخران. ١٠
سـيد بـراي افـزايش كيفيـت زنـدگي بيمـاران پـس از        با عنوان طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي بر مبناي الگوي پرسيد پرو

  جراحي باي پاس عروق كرونر .
  

بـا   ١٣٨٩مهرمـاه   ٢٢تـا   ٢١در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران    عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش ن ياول. پوستر در ١١
  .١٣٨٨قر آهن در سال عنوان بررسي رفتارهاي تغذيه اي دانشجويان دختر خوابگاهي در جهت پيشگيري از كم خوني ف

  
بـا   ١٣٨٩مهرمـاه   ٢٢تـا   ٢١در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران    عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش ن ياول. پوستر در ١٢

عنوان  بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شاغل در شبكه بهداشت و درمان گيالنغرب در مورد پاپ اسمير و سـرطان دهانـه   
  رحم.

  
بـا   ١٣٨٩مهرمـاه   ٢٢تـا   ٢١در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران    عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش ن ياول. پوستر در ١٣

گي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در شاخص پوسيدگي دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي شـهر  دعنوان  پيشگويي كنن
  دزفول.

  



 ٤

بـا   ١٣٨٩مهرمـاه   ٢٢تـا   ٢١در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران    عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش ن ياول. پوستر در ١٤
عنوان مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه اثربخشي مداخالت آموزش بهداشت در ارتقاء رفتارهاي ايمن عبور از خيابـان در  

  پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي.
  

در دانشـگاه علـوم پزشـكي     ١٣٨٩مهرمـاه   ٢١تـا   ٢٠ ميدنيايمني مواد غذايي و آشا. ارائه سخنراني در كنگره كشوري ١٥
مازندران با سخنراني تحت عنوان بررسي معيارهاي خريد و بسته بندي روغن مايع در زنان مراجعه كننده بـه مراكـز بهداشـتي    

  شهيد بهشتي. يكشدرماني تحت پوشش دانشگاه علوم پز
  

كـيش بـا سـخنراني    جزيـره  در  ١٣٨٩اسفندماه  ٥تا  ٣ حقوق بيمارحقوق پزشكي: . ارائه سخراني در كنگره بين المللي ١٦
  تحت عنوان آموزش: حق اساسي بيمار در نظام سالمت.  

  
در بيمارستان امام خميني (ره) بـا مقالـه    ١٣٩٢بهمن  ٢٩تا  ٢٨ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتپنجمين كنگره ملي . ١٧

  .كاهش ميزان خشونت در كاربران نوجوان بازيهاي رايانه ايبررسي تاثير آموزش سواد رسانه اي بر تحت عنوان 
  

كرمانشـاه:  دانشـگاه علـوم پزشـكي    ،  سالمت ءآموزش بهداشت و ارتقا ومين كنگره بين المللـي دو  مليكنگره ششمين . ١٨
آموزش سـواد   ، با مقاله تحت عنوان: تعيين كننده هاي روانشناختي جراحي هاي زيبايي انتخابي: يك مداخله١٣٩٤ارديبهشت 

  رسانه.    
  

، با مقالـه  ١٣٩٥(ره)، ارديبهشت  ي، تهران: بيمارستان امام خمين آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. هفتمين كنگره ملي ١٩
 داغ در دانش آموزان. يبر كاهش مصرف چا يتاثير يك كمپين ارتباط يتحت عنوان: بررس

 
 ياصفهان: دانشگاه علوم پزشكموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. آ ن كنگره ملي و دومين كنگره بين الملليي. هشتم٢٠

  مقاله تحت عنوان:دو ، با ١٣٩٦ور ياصفهان، شهر
1. Tahereh Dehdari, Laleh Dehdari. Can dietary behaviours in terms of stomach cancer 
prevention be increased via a theory based- mobile phone healthy text messaging 
intervention? 
 
2. Ali Modari, Ensiyeh Jamshidi, Tahereh Dehdari. Promoting safety behaviors of taxi drivers 
in Tehran: an intervention based on PRECDE-PROCEED Model. 
 
 

 ، با مقاله تحت عنوان:١٣٩٦ور يرشه ٢٤تا  ٢٢ران، يا يدانشگاه علوم پزشك. اديدانش اعت ين المللين كنگره بيازدهمي. ٢١

The effect of an empowerment program on based on theory of planned behavior and the 
health process action approach for hookah cessation among college students.  

  
 

  

  ها كنگره يبرگزار در يهمكار

 ١٣٨٨ يد بهشتيشه يران، دانشگاه علوم پزشكيط ايبهداشت مح يش ملين همايدوازدهم يته علميعضو كم .١

 ١٣٨٩ ،دانشگاه علوم پزشكي ايران .عوامل اجتماعي موثر بر سالمتهمايش اولين  يته علميعضو كم .٢



 ٥

 ١٣٩٢سالمت. بيمارستان امام خميني (ره)،  يآموزش بهداشت و ارتقا ين كنگره مليمپنج يته علميعضو كم .٣

  ١٣٩٥سالمت. بيمارستان امام خميني (ره)،  يآموزش بهداشت و ارتقا يكنگره مل نيهفتم يته علميعضو كم .٤

اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك سالمت، يآموزش بهداشت و ارتقا ين الملليش بين همايسوم يته علميعضو كم .٥
١٣٩٦ 

 
  

   ها كارگاه يبرگزار در يهمكار

 
در دانشكده بهداشت علوم  Multimediabuilder يچندرسانه ابا نرم افزار  ييكارگاه آشنا يبرگزار ييته اجرايعضو كم .١

 ١٣٩٥بهشت يارد ١٢ران، يا يپزشك

در دانشـكده بهداشـت    Multimediacaptivate يبا نرم افزار چندرسـانه ا  ييكارگاه آشنا يبرگزار ييته اجرايعضو كم .٢
 ١٣٩٥بهشت يارد ١٩ران، يا يعلوم پزشك

 ١٣٩٤آبان  ١٢ران، يا يدر دانشكده بهداشت علوم پزشك Endnoteم افزار با نر ييكارگاه آشنا ييته اجرايعضو كم .٣

 ١٣٩٤ يد ٩ران، يا يدر دانشكده بهداشت علوم پزشك يمقدمات يسيكارگاه مقاله نو ييته اجرايعضو كم .٤

 ١٣٩٤ يد ٦ران، يا يدر دانشكده بهداشت علوم پزشك يمقدمات قيكارگاه روش تحق ييته اجرايعضو كم .٥

 ١٣٩٤آبان  ١٣ران، يا يدر دانشكده بهداشت علوم پزشك ياطالعات يگاه هايكارگاه جستجو در پا يياته اجريعضو كم .٦

 
 

  كشور از خارج يها كنگره در شركت

  
1. 2 nd international conference on science and engineering. 18 March 2016, Turkey-

Istanbul. Title presentation: “The relationship between sleep quality and 
psychological condition in college students”.  

 
 
 

  كشور داخل اتينشر و مجالت در شده منتشر يفارس مقاالت

  
 يت زنـدگ يـ فير آمـوزش بـر ك  يتاث يداريپا يروان كاظم نژاد. بررسيا، انوشيدرنيرضا حيفر، عل ي، طاهره هاشميطاهره دهدار .١
، سـال  ٣٩، شـماره   ١٣٨٤مجله علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي تهـران در سـال    اس عروق كرونر.پ يبا يماران با جراحيب

  پانزدهم .  
  
بررسي تاثير عمل جراحـي بـاي پـاس عـروق      طاهره دهداري، عليرضا حيدرنيا، انوشيروان كاظم نژاد، امير جمشيد خاموشي. .٢

، دوره اول، شـماره اول   .ي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقـاء سـالمت  مجله علم .كرونر بر كيفيت زندگي بيماران آترواسكلروز
  ،  ١٣٨٢سال 

  



 ٦

. طاهره دهداري، عليرضا حيدرنيا، علي رمضانخاني، سعيد صادقيان، فضل اهللا غفرانـي پـور، غالمرضـا بابـايي، ثريـا اعتمـادي.       ٣
  .ان پس از جراحي باي پاس عروق كرونـر بررسي تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي عضالني بر اضطراب و كيفيت زندگي بيمار

  . ٢٠٥-٢١١. ص ١٣٨٦، زمستان ٤، شماره ١٧مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي. دوره 
  
. طاهره دهداري، عليرضا حيدرنيا، علي رمضانخاني، سعيد صادقيان، فضل اهللا غفرانـي پـور، غالمرضـا بابـايي، ثريـا اعتمـادي.       ٤

 يپـاس عـروق كرونـر بـر مبنـا      يبا يبيماران پس از جراح يارتقاء كيفيت زندگ يبرا يآموزش يك مداخله يو ارزشياب يطراح
  . ١٣٨٧، زمستان ٤، شماره ١٥. دوره پرسيد پروسيد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند يالگو

  
ن يوالـد  يزان آگـاه يم يبررسف. ، دانش كهن ع، نورافكن ز، اسماعيل آبادي ك، دهقاني پ، كلهر ف، محمودي ×دهداري ط. ٥

، ص ١٣٨٩، شـماره اول، زمسـتان   ١٠سـال  . مجله پايش، ن در شهر تهران آد يخر يارهايو مع ياسباب باز يمنيدر خصوص ا
٨٣-٨٩  .  
  
شـاخص   بـا  يبهداشـت  اعتقـاد  يالگـو  يسـازه هـا   بررسـي رابطـه بـين   موحدي م.  رمضان خاني ع، مظاهري م، دهداري ط.. ٦

  . ٢٢٤-٢٣٠، ص ١٣٩٠، ٢، شماره ١٠. مجله علمي پزشكي، دوره شهر دزفول ييپسر پنجم ابتدا انش آموزاندندان د يدگيپوس
  
برزگري ز، دشتي الف، كشاورزيان ف. بررسي رفتارهاي پرخطر شغلي منجر به عفونـت در رفتگـران شـهرداري     ،×دهداري ط. ٧

  . ٦٩-٧٦، ص ١٣٩٠، ١، شماره ٨تهران در مجله سالمت كار ايران، دوره  ٢٠منطقه 
  
تهران در مـورد عوامـل    يدانشجويان دانشگاه علوم پزشك يها ديدگاه يبررس حميد جويني  ، عليرضا جعفري،×طاهره دهداري .٨

  .١٧-٢٤، ص ٩٥، شماره ١٩دوره . مجله علوم پزشكي رازي، موثر بر مصرف قليان
  
وضـعيت عملكـرد مـادران در زمينـه     . محمودرضـا گـوهري، زيبـا زرگـر زاده      ، پريسا محققي،×طاهره دهداريمهين قاسمي، . ٩

 .٢٤-٣٣، ص ٧٩، شماره ٢٥، دوره ١٣٩١ نشريه پرستاري ايران، . مراقبت از نوزاد نارس: مطالعه پايلوت

  
ه دانـش  يـ مـداخالت آمـوزش بهداشـت در رابطـه بـا تغذ     . لسازين مهناز ، ارييبخت محمود ، يخزل يمهد ، دهداري طاهره. ١٠

  .٧٢ تا ٦٢ ص سوم، هشمار سوم، دوره  مجله سالمت و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،. نظام مند يك بررسيآموزان: 
  

بررسـي وضـعيت مصـرف روزانـه ميـوه در دانشـجويان       . طاهره منصوري، امل ساكي  مليكا خارقاني مقدم،  ،×طاهره دهداري. ١١
مجله علـوم پزشـكي رازي،     . نامه ريزي شدهدختر خوابگاهي و عوامل پيش بيني كننده آن بر اساس سازه هاي تئوري رفتار بر

  .١٠-١٩، ص ١٠٦، شماره ٢٠دوره 
  

بررسي نگرش، هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتـاري  . ، محمودرضا گوهري، حسن غريب نواز×طاهره دهداري  حميد جويني،. ١٢
  ،٨سـال   مجله تحقيقات نظام سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان،     . زمينه ترك استعمال قلياندرك شده دانشجويان در 

  .١٣١١-١٣٢١، ص ٧شماره 
  

ي اعتقـاد بهداشـتي   بررسي رابطه بين سازه هاي الگو. موحديمحمد  ،دهداري طاهره  ،مظاهري مريم  ،رمضان خاني علي . ١٣
 ٢(١٠ ;١٣٩٠ مجلـه علمـي پزشـكي جنـدي شـاپور     . با شاخص پوسيدگي دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي شهر دزفـول 

  .٢٢٨-٢٢١)):٧١ مسلسل(
  



 ٧

شابه گازدار در دانش آمـوزان پسـر مقطـع راهنمـايي شـهر      بررسي عوامل موثر بر مصرف نو. ، طاهره مرگن ×طاهره دهداري. ١٤
 .٣٣-٣٩، ص ٤شماره   ،٩دوره ، ١٣٩٠فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم، . ١٣٨٩ فاروج در سال

  
ارتبـاط بـين عوامـل     يبررسـ . سـعيد صـادقيان    غالمرضـا لواسـاني،   ثريا اعتمادي، طاهره دهـداري،    سعيد پورنقاش تهراني،. ١٥

 مجلـه علـوم پزشـكي رازي،   . پاس عروق كرونـر  يبا يبيماران مرد پس از جراح يبا كيفيت زندگ يجنس يو ناتوان يروانشناخت
     .٣٤-٤٢، ص  ١٠٤، شماره ١٩ دوره، ١٣٩١

  
المت بر مبناي الگوي باور بهداشتي در ارتقـاي رفتارهـاي   اثير آموزش ست. طاهره دهداري  علي رمضانخاني،  مريم مظاهري،. ١٦

  . ٤٩٧-٥٠٣، ص ٤شماره   ،١١، سال ١٣٩١ مجله پايش. پيشگيري كننده از پوسيدگي دندان در دانش آموزان
  

ميـزان مصـرف ميـان     يبينـ  شـده در پـيش   يريـز  رفتار برنامه يتئور كاربرد. الله دهداري  مريم چگيني،  ،×طاهره دهداري. ١٧
دوره  ،١٣٩١ مجله مراقبت هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علـوم پزشـكي زنجـان   . كم ارزش در دانش آموزان دختر  يها وعده

  .١٨-٢٤،  ص ٢شماره   ،٢
  

دانش، نگرش و عملكرد زنان شاغل در شـبكه بهداشـت و درمـان شهرسـتان گـيالن       يبررس. طاهره دهداري  مهدي خزلي،. ١٨
،  ١٣٩٠ مجله مراقبت هاي پرستاري و مامـايي دانشـگاه علـوم پزشـكي زنجـان     . غرب در مورد پاپ اسمير و سرطان دهانه رحم 

  .٤٣-٥٠ص   ،٢شماره   ،١دوره 
  

 ياز كـم خـون   يدر جهت پيشـگير  يدانشجويان دختر خوابگاه يا تغذيه يرفتارها يبررس . ×هداريطاهره دآرمان لطيفي، . ١٩
 ٥٢ص ، ١شـماره   ، ٢دوره   ،١٣٩١ مجله مراقبت هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان. ١٣٨٨فقر آهن در سال 

-٤٥. 

 
سـالم از   يعوامـل تأثيرگـذار بـر سـبك زنـدگ     . دشمنگير ليال دهداري، طاهره دشمنگير، ناز پري تقديسي، حسين محمد. ٢٠

  .٤٧-٥٨، ص ٢٧شماره  ، ٧سال   ،١٣٩١ مجله سالمندي ايران. يديدگاه سالمندان : مطالعه كيف
 

بررسي وضعيت بدني درست در پرسـتاران اتـاق   . عليرضا سلطانيان  ، محمدحسين تقديسي،×طاهره دهداري  ب معظمي،زين. ٢١
، ١شـماره    ،٩، دوره ١٣٩٢ مجله اپيدميولوژي ايـران  .١٣٩٠عمل شهر همدان بر اساس سازه هاي الگوي مراحل تغيير در سال 

 .٦٦-٧٤ص  

  
 در پرخاشگري ميزان كننده پيش بيني عوامل بررسي. دوران بهناز جلياني، نوري متكرا ، *دهداري طاهره شجاعي، ثاراله. ٢٢

 شـماره  هفتم، دوره  ،١٣٩٢ قم پزشكي علوم دانشگاه مجله .١٣٩١ سال قم، شهر در خشن اي رايانه بازي هاي نوجوانان كاربر

  .٧١-٧٩ص   سوم،
 

 بر آموزشي مداخله ارزشيابي و طراحي. ، محمودرضا گوهريطاهره دهداري  ميناسادات هاشمي پرست، داود شجاعي زاده،. ٢٣

 ٦ زيـر  كـودك  داراي مـادران  در كودكان ادراري عفونت از كننده رفتارهاي پيشگيري ارتقاء بر بهداشتي اعتقاد الگوي مبناي
 .٢٢-٢٨، ص  ١١٠شماره   ،٢٠، دوره ١٣٩٢ مجله علوم پزشكي رازي .سال

  



 ٨

 ،حـافظ  ياشـرف  اصـغر  اكبرپـور،  سـمانه  دسـوري، يحم ، دهداري طاهره ،يرمضانخان ي، عليسلتو الهه لساز،ين خلفه مهناز. ٢٤
در دانش آمـوزان   عبور از خيابانايمن  يشده با رفتارها ينظريه رفتار برنامه ريز يرابطه بين سازه ها يبررس .انيليجل محسن

 .٢٢١-٢٢٨ص   ،٢ شماره ، ١٠ دوره ،١٣٩٢ الميا يدانشگاه علوم پزشك مجله .شهر تهران يچهارم ابتداي

  
عفونت در رفتگران بر اساس سـازه   كننده از يپيشگير يشغل يانجام رفتارها يپيشگوي. اصغر فرشاد ي، عل*يطاهره دهدار. ٢٥
  .٨٨-٩٤، ص ١٣٩٢، ٤، شماره ١٠وره دران، يمجله سالمت كار ا. يتاعتقاد بهداش يالگو يها
  

رفتـار برنامـه    يبـر تئـور   يمبتن ير مداخله آموزشيثأت. ي، محمودرضا گوهريسا محققي، پر*يطاهره دهدار، ين قاسميمه. ٢٦
-٤٨، ص ١٣٩٢،   ١١٥شـماره  ،   ٢٠. دوره يراز يمجله علوم پزشك. نحوه مراقبت از نوزاد نارس توسط مادربهبود شده بر  يزير

٣٩   .  
  

 بـر  يارتبـاط  مهارتهـاي  آمـوزش  ريتاث يبررس .ي، محمودرضا گوهريد فاطميمه سي، نع*يطاهره دهدار، يطاهره منصور. ٢٧

ـ ا مـر يآلزا انجمـن  به كننده مراجعه مريآلزا به مبتال سالمندان نيمراقب شده درك استرس  علـوم  مجلـه . ١٣٩١ سـال  در راني

  .٦٢-٥٢، ص   ١٣٩٣ ريت ،١٢١ شماره ، ٢١ هدور رازي يپزشك
  

بررسـي ارتبـاط بـين داشـتن      حانه دانشور، جمال احمدپور.ي، رياراحمدي، رسول يسين تقدي، محمدحسيطاهره دهدار. ٢٨
. ١٣٩٢معنا در زندگي با وضعيت استرس، اضطراب و افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي ايـران در سـال    

  .١٣٩٢، ٣، شماره ١ران، دوره يداشت و ارتقاء سالمت افصلنامه آموزش به
  

نسـبت بـه    يان دختـر علـوم پزشـك   ينگرش دانشجو يبررس.  مجد آباد ي، محمود محمود*يطاهره دهدارر، يزهرا خز. ٢٩
 .٧-١ص   ١١٧شماره   ٢٠دوره . مجله علوم پزشكي رازي. و رابطه آن با تصور از بدن ييبايز يانجام جراح

  
بـا   يسـازگار  يراهبردهـا . يصـالحه مرتضـو   سـيده  ، عباسيان الدن ،زاده يشجاع داود ،*يردهدا طاهره ،يمحمود مريم. ٠٣

دوره   ،پرستاري و مامـايي رانه در يشگيپمجله مراقبت هاي . ييفك ييك تحليل محتوا  HIV/AIDS :استرس در مبتاليان به
  .٣٣- ٤٦، ص ٢شماره  ، ٣
 

بررسي نگرش، هنجارهاي انتزاعي و كنترل رفتـاري   .، محمودرضا گوهري، حسن غريب نواز×طاهره دهداري  حميد جويني،. ٣١
  ،٨سـال   مجله تحقيقات نظام سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان،     . انشجويان در زمينه ترك استعمال قلياندرك شده د

   .١٣٩١، ١٣١١-١٣٢١، ص ٧شماره 

  

وضـعيت مصـرف روزانـه ميـوه در دانشـجويان      بررسـي  طاهره منصوري، امل ساكي.   مليكا خارقاني مقدم،  ،×طاهره دهداري. ٣٢
دختر خوابگاهي و عوامل پيش بيني كننده آن بر اساس سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شـده. مجلـه علـوم پزشـكي رازي،     

   .١٣٩٢، ١٠-١٩، ص ١٠٦، شماره ٢٠دوره 
  

حافظ، اكبر  ي، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفيراهدار ينا تقي، ميانگال يز احمدي، كامبيجه، طاهره دهداريعلو يفرشته زمان .٣٣
بهمـن   ٢٢مارسـتان  ين بـه ب يمـار و عقـرب در مـراجع    يدگيماهه و برآورد موارد گز ٢٤ يولوژيدمياپ يبررس. يدرآباديح يبابائ

 ، زمسـتان ٤، شـماره  ١ت ها، دوره ياز مصدوم يريشگيو پ يمنيا يمجله ارتقا. يزمان يها يمان بر اساس مدل سريمسجد سل
  .١٩٧تا  ١٩٠، ص ١٣٩٢

  



 ٩

خـواب و   يت خودكارامـد يوضـع  يبررسـ . مجـدآباد  يت، محمود محمودي، خسرو صادق ن*يطاهره دهدارال رنجبران، يسه. ٣٤
 يمجلـه علـوم پزشـك   . پاس عـروق كرونـر   يبا يف پس از جراحيت خواب ضعيفيك يماران دارايدرك شده ب يت اجتماعيحما
   . ١٣٩٣ ،٣٣-٤٢، ص١٢٦، شماره ٢١جلد ،  يراز

  

ه يـ بـر نظر  يدر دختران دانشـجو  مبتنـ   ييبايز يقصد انجام جراح ينيش بيپ .ريپور، زهرا خز ي، آرزو خان×يطاهره دهدار. ٣٥
  .١٠٩-١١٥، ص ٢، شماره ١٣٩٣. ينظام يمجله علوم مراقبت. يعمل منطق

  

مطلـق.   زينـت  خزلـي، فاضـل   مهدي لي،توس الهه سوري، حميد دهداري، طاهره ساز، نيل خلفه خاني، مهناز رمضان علي. ٣٦
 مجلـه . آموزان دانش در خيابان عبور از ايمن رفتارهاي ارتقا در شده ريزي برنامه رفتار نظريه مبناي بر آموزشي مداخله تأثير

  .٢٠١٠-٢٠٠٠ويژه نامه آموزش بهداشت. ص ،  ١٣٩٢،   سالمت نظام تحقيقات
  
 و يآگاه تيوضع يبررس. يمجدآباد يمحمود محمود ،يقيحق تين قصاد خسرو ،*يدهدار طاهره ،نرنجبرا اليسه. ٧٣

مجله علوم كرونر.  عروق پاس يبا يجراح عمل از پس خواب درباره مشكالت فيضع خواب تيفيك يدارا مارانيب نگرش
  .٩٩- ١٠٨، ص ٢، شماره ١٣٩٣. ينظام يمراقبت

  

دانشجويان دكتري از اساتيد راهنما در انجام رساله دكتري.  ، الله دهداري. تبيين انتظارات×طاهره دهداري. شهناز ريماز، ٣٨
، ١٣٩٣، ١٧، شماره پياپي ٤، شماره ٩يك تحليل محتواي كيفي. مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد. دوره 

 . ٥٥- ٧٠ص 

  
ارائـه   يقصد دندانپزشـكان بـرا   موثر برل عوام. فربد عبادي فرد آذر، طاهره دهداري، شيال لكا، آرزو خاني پور، الله دهداري. ٣٩

  .٤، شماره ٢دوره ، ١٣٩٣سالمت ايران،  ءبه بيماران مبتال به ايدز. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا يخدمات دندان پزشك
  

علويجـه. تجربـه تـوهم در مصـرف      ي، فرشته زمـان يمحمدحسين تقديسطاهره دهداري، ، يمنصوريان، مهناز صلح ي. مرتض٤٠
  .٤٦٧-٤٧٦، ١٣٩٣، ٤، شماره ١٣. نشريه پايش، سال ين مواد مخدر: يك مطالعه كيفكنندگا

  
 ينيب شيپ در شده زيير برنامه رفتار تئوري كاربرد يان. بررسينيقزو اليل ،يابيفار رضا ،*دهداري طاهره ،يميرح طاهره. ١٤

 يپزشك علوم دانشگاه مجله. ١٣٩٣سال  در قم شهر باردار زنان در يماهگ شش انيپا تا مادر ريبا ش انحصاري هيتغذ قصد
 .٢٩٩-  ٣١٠، ص ١٣٩٤ريت ، ١٤ دوره رفسنجان،

 
 پنهان هاي راه تبيينجه. يعلو ي، فرشته زمانيسين تقديمحمدحس، *طاهره دهداري، يان، مهناز صلحيمنصور ي. مرتض٤٢

  .٣٢٣-٣٣٢، ٣، شماره ١٤، سال ١٣٩٤ش، يه پايكيفي. نشر تحقيق يك: مرد معتادان در مخدر مواد مصرف كاري
  

مظفر  ،، الهه رفيعي، مليحه بيگ زاده، عاطفه خليلي فرد، سحر بختياري فرجادي*طاهره دهداري، نعباس دانش كه. ٤٣
، گيالن. مجله دانشگاه علوم پزشكي يكاركنان بهداشتدر مر يآلزا يماريكننده از ب يريشگيبررسي آگاهي و عملكرد پ. مسلم
   . ١٦-٢٣، ص ١٣٩٤ ،٩٣شماره   ،٢٤دوره 

  
 بر يقلب يتوانبخش برنامة ريمجدآبادي. تأث محمودي محمود ،يقيحق تين صادق خسرو، *طاهره دهداري رنجبران، اليسه. ٤٤

 و پرسـتاري  در رانهيشـگ يپ هـاي  مراقبـت  ي مجلـه . كرونر عروق پاس باي ونديپ ياز جراح پس مارانيب خواب تيفيك بهبود
  . ٣٧-٤٥ص  ،١٣٩٤ شماره ،٥ ، دوره ييماما



 ١٠

  
ان يد دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران از دانشـجو     ين انتظارات اسـات يي. تبيالله دهدار ،*طاهره دهداري فربد عبادي فرد آذر، .٤٥

  .١٣٩٤، ١٣٧شماره  ،٢٢جلد  ،يراز يدر روند انجام رساله. مجله علوم پزشك يدكتر
  

د سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصـغري جعفرآبـادي، طـاهره    . زهره سادات، محبوبه كفايي عطريان، مليحه سرويه، ناهي٤٦
، ٢٥دهداري. بررسي اثر فشار بر نقطه ششم طحالي بر تسكين ديسمنوره اوليـه. مجلـه پرسـتاري و مامـايي جـامع نگـر، سـال        

  . ٩١-١٠١، ص ٩٤، ٧٨شماره 
  

تاثير مداخله آموزشي بر نگـرش، خودكارامـدي   . محبوبه شيرزاد، محمدحسين تقديسي، طاهره دهداري، جميله ابوالقاسمي. ٤٧
و موانع درك شده مادران در زمينه رعايت بهداشت دهان و دندان كودكان پيش دبستاني. فصلنامه آموزش بهداشـت و ارتقـاي   

 .  ١٨١-١٨٧): ٣( ٣، ١٣٩٤سالمت. پاييز 

 
 شهر باردار زنان ي. باورهايافتيدر ، حوايبراك زهرا ،يهاشم سادات بتول ،يشجاع ثاراله ،*يدهدار طاهره ،يميرح طاهره. ٤٨

، ص ٢، شماره ١٠، دوره ١٣٩٥قم.  ي. مجله دانشگاه علوم پزشكيماهگ شش انيپا تا مادر ريش با يانحصار هيتغذ نهيزم قم در
  .٦٩تا  ٦١
  

 يخانوارها رد ييغذا مواد مصرف يالگو يبررسرزاد. ي، محبوبه شي، طاهره دهداريسين تقدي، محمدحسي. الهام رستم٤٩
، ص ١٣٩٤تابستان  ، 2 ، شماره 1 ، دوره سالمت آورد ره مجله. ١٣٩٤سال  در لردگان فالرد شهرستان منطقه يروستائ مناطق

٣٨-٢٧.  
  

 بررسي ارتباط بين كيفيت خواب با وضعيت روانشناختي دانشجويان.ن چابك سوار. ي، فخرالدي، رضا طاعت*يطاهره دهدار. ٥٠

  . 8-2، ص١٣٩٤ زييپا ، ٣ ، شماره 1 ، دوره تسالم آورد ره مجله
  

، مزايا و آب زايمان در مورد درماني شهر كاشان در –كاركنان بهداشتيبررسي آگاهي . *طاهره دهداري، زهرا شهسواري. ٥١
 .١٣٩٥، ١٤٤، شماره ٢٣جلد مجله علوم پزشكي رازي. . ١٣٩٣در سال  منع انجام آنموارد 

 
صرفه جويي در مصرف آب. مجله آب و  وسازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده . يدهدار، الله *يطاهره دهدار. ٥٢

  .٣٠- ٣٨، ص ٦، شماره ٢٨، دوره ١٣٩٦فاضالب. 

  
و  يبر پرخاشگر يا ر آموزش سواد رسانهيتأث. يمحمد شجاع ،يكرامت نور، بهناز دوران، *يطاهره دهدار، ي شجاعثاراهللا. ٥٣

، زمستان ٨، شماره ٢وره . دين رسانه ايفصلنامه مطالعات نو .خشن يا انهيرا يها ين نوجوان بازنگرش به خشونت در كاربرا
  .١٧٣-٢٠١، ص١٣٩٥

  
بررسي كارايي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در پيش بيني رفتارهاي الله دهداري، شيما جزايري. ، *يطاهره دهدار. ٥٤

. مجله ١٣٩٤نشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه يزد در سال تغذيه اي پيشگيري كننده از سرطان معده در دا
  .١٣٩٧، ٥٦- ٦٥، ٣، شماره ١٢دوره قم.  يدانشگاه علوم پزشك

 
نه روش طبخ مناسب يران در زميا يو عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشك يآگاه يبررس .ي، الله دهدار*يطاهره دهدار. ٥٥
  .١٦٦، شماره ٢٥، جلد ١٣٩٧ مجله علوم پزشكي رازي.. ك در گوشتيآرومات يدروكربن هايد هيكاهش تول يبرا



 ١١

. مجله ديابت و در استفاده از انسولين ٢ب بيماران مبتال به ديابت نوع الله دهداري، شيما جزايري. تجار، *طاهره دهداري. ٥٦
  .٢٣٣-٢٤١، ص ١٣٩٧تير - خرداد، ٥، شماره ١٧دوره ايران.  متابوليسم
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   شده مشاوره يا راهنمايي هاي نامه پايان

  اجرا دست در اي

  
زمن در از كمـردرد مـ   يريشگيپ رعايت پوسچر صحيح جهتدر  مراحل تغيير يالگو يمبنا بر بهداشت آموزش تاثير يررس. ب١
دانشجوي كارشناسـي ارشـد آمـوزش بهداشـت و ارتقـاي      . زينب معظمي، همدانشهر  هاي مارستانين پرستاران اتاق عمل بيب

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران.، سالمت،
  
ه يـ ان دختـر پا مصرف صبحانه دانـش آمـوز   يارتقاء سالمت پندر بر بهبود الگو ير آموزش بهداشت بر اساس الگويتاث يبررس. ٢

دانشجوي كارشناسي ارشد آمـوزش بهداشـت و ارتقـاي    . طاهره رحيمي، ١٣٨٩-١٣٩٠يليشهر قم در سال تحص ييپنجم ابتدا
  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران.، سالمت،

  
ر دانـش آمـوزان   ر آموزش بهداشت بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده جهت افزايش ميزان مصرف سـبزي د يتاث يبررس. ٣

 دانشگاه علوم پزشـكي تهـران.  ، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،. مهدي حقي، راهنمايي گيالنغرب
  (استاد راهنما)

  
دانشـجوي  . ثارالـه شـجاعي،   يانـه ا يرا يهـا  يبر كاهش ميزان خشونت در كاربران بـاز  ير آموزش سواد رسانه ايتاث يبررس. ٤

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران.، شد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،كارشناسي ار
  
. مهـين  شده بر نحوه مراقبـت از نـوزاد نـارس توسـط مـادر      يزيرفتار برنامه ر يبر تئور يمبتن ير مداخله آموزشيتاث يبررس. ٥

  (استاد راهنما) م پزشكي تهران.دانشگاه علو، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،قاسمي، 
  
. طـاهره  مريماران مبتال به آلزاين بيو استرس درك شده مراقب يبر فشار بار مراقبت يارتباط ير آموزش مهارت هايتاث يبررس. ٦

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران.، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتمنصوري، 
  
ان يان در دانشـجو يـ بر مبناي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در جهت كـاهش مصـرف قل   يبرنامه آموزش يابيو ارزش يطراح. ٧

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران.، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،. حميد جويني، پسر
  
. زهرا خزيـر.  جراحي زببايي، تصور و رضايت از بدن در دانشجويان دختر بررسي تاثير آموزش سواد رسانه بر نگرش نسبت به. ٨

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي تهران. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،
  
بـاي پـاس    طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي بر مبناي الگوي پرسيد بر بهبود كيفيت خواب بيماران پس از عمل جراحـي . ٩

 دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران.    ، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقـاي سـالمت،  . سهيال رنجبران، عروق كرونر
  (استاد راهنما)

  



 ١٥

. مرتضي منصـوريان.  طراحي و آزمون پيش بيني كنندگي الگوي پيشگيري از انتقال به مرحله تزريق در معتادان شهر اهواز. ١٠
  موزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران. (استاد راهنما)دانشجوي دكتري آ

  
. حميـده  آموزش صلح و توانمندسازي دانش آموزان مقطع ابتدايي در ميانجي گري همساالن در راستاي سالمت اجتمـاعي . ١١

  (استاد مشاور) ران.دانشگاه علوم پزشكي ته، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،جربزه، 
  

پـري نـاز    بررسي تاثير آموزش بر مبناي الگوي پرسيد در ارتقـاء سـبك زنـدگي سـالم در سـالمندان شهرسـتان شبسـتر.       . ١٢
  (استاد مشاور) دانشگاه علوم پزشكي تهران.دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دشمنگير. 

  
اساس الگوي اعتقـاد بهداشـتي در ارتقـاء رفتارهـاي پيشـگيري كننـده از عفونـت ادراري        بررسي تاثير آموزش بهداشت بر . ١٣

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، ميناسادات هاشمي،  سال. ٥كودكان در مادران داراي كودك زير 
  (استاد مشاور) دانشگاه علوم پزشكي تهران.

  
ابـان در دانـش   يمـن از خ يعبـور ا  يشده در ارتقاء رفتارها يزيرفتار برنامه ر يالگو يبنار آموزش بهداشت بر ميتاث يبررس. ١٤

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سـالمت،  مهناز نيلساز،  .١٣٨٩شهر تهران در سال   ييآموزان چهارم ابتدا
  (استاد مشاور) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

  
پروسيد در افزايش كيفيت زندگي بيماران قلبي داراي ناتواني - خله آموزشي بر مبناي الگوي پرسيدبررسي اثربخش مدا. ١٥

  (استاد مشاور) دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران.، روانشناسي سالمت دانشجوي دكتري. ثريا اعتمادي، جنسي
  

 ريزش محافظت به منظور انجام تست پاپ اسميانگ يقصد اجرا و تئور يافته از تئوريق ير رفتار، تلفييتغ يك الگويكاربرد . ١٦
  دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنما)زنان. الله حسني،  در
  

. بررسي تاثير يك مداخله آموزشي بر اساس تئوري انگيزش محافظت براي افزايش قصد دندانپزشكان در انجام خدمات ١٧
  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي ايران.، MPHدانشجوي ،  . شيال لكاHIV/AIDSدانپزشكي براي بيماران مبتال به دن
  

آن. مريم محمودي،  سالمتي با استرس و پيامدهاي ارتقاء راهبردهاي سازگاريمثبت در  HIV. توانمندسازي بيماران ١٨
  انشگاه علوم پزشكي تهران. (استاد راهنما)دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، د

  
. فرشـته  دختردانش آموزان در ات يش مصرف لبنيارتقاء سالمت پندر بر افزا ير آموزش بهداشت بر اساس الگويتاث يبررس. ١٩

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي ايران.، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت دانشجوي كارشناسي ارشد يكه فالح،
  

. ريحانه دانشور، در مصرف آب ييبر عملكرد دانش آموزان دختر در زمينه صرفه جو ارتباطي جيبس كي ريتاث يبررس. ٢٠
  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي ايران.، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت دانشجوي كارشناسي ارشد

  
دانشجوي كارشناسي . فرحناز ميرزايي، دخترموزان آ داغ در دانش يدر كاهش مصرف چا ارتباطيج يك بسير يتاث يبررس. ٢١

  (استاد راهنما) دانشگاه علوم پزشكي ايران.، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ارشد
  



 ١٦

دانشجوي رزاد، يمحبوبه ش. ١٣٩٣شهر تهران در سال ٧منطقه  يش دبستانيبهداشت دهان و دندان كودكان پ يارتقا. ٢٢
  (استاد مشاور) دانشگاه علوم پزشكي ايران.، رتقاي سالمتآموزش بهداشت و ا كارشناسي ارشد

  
 يو تئور )HAPA  )Health Action Process Approachيالگو يبر اساس سازه ها يتاثير برنامه توانمندساز .٢٣

. حميد جويني، دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي انيان در دانشجويشده در ترك مصرف قل يزيرفتار برنامه ر
  مت، دانشگاه علوم پزشكي تهران. (استاد راهنما)سال

  
. ميترا ابوالفتحي، با تحوالت دوران بلوغ دختران نوجوان در سازگاري سالم الگوي توانمندسازي ارزشيابيطراحي و . ٢٤

  دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنما)
  

ان. نسيم ميرزايي، يان در جهت ترك مصرف قليروستائ يمحور براي توانمندساز يتئور ين ارتباطيك كمپي. بررسي تاثير ٢٥
  دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنما)

  
مصرف  كاهشكرد يلم با روسا يمحصوالت كشاورز . بررسي تاثير يك مداخله ارتقاي سالمت مشاركت محور جهت توليد٢٦

آفت كش هاي شيميايي. فاطمه خليلي، دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. 
  (استاد مشاور)

  
ان دختر ساكن يدانشجوكننده از سرطان پوست در  يريشگيپ يش رفتارهايبر افزا يارتباطج يك برنامه بسير يتاث يبررس. ٢٧

ران. مريم حسيني طراز كوهي، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي يا يدانشگاه علوم پزشك يگاه هادر خواب
  سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنما)

  
وق عر قلب و يفوق تخصص يقاتيتحق و يدرمان يارتقادهنده سالمت در مركز آموزش يها مارستانيب ياستقرار استانداردها. ٢٨
مرضيه خيري، دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم تركيبي.  ياقدام پژوه ز:يتبر يد مدنيشه

 پزشكي ايران. (استاد مشاور)

 
ش مصرف منظم صبحانه در دانش يارتقاء سالمت مدارس بر افزا ييايآلبان يالگو يبر مبنا ير مداخله آموزشيتاث ي. بررس٢٩

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه ، يخيده شيشهرستان دهلران. حم ييابتدا آموزان مقطع
  علوم پزشكي ايران. (استاد مشاور)

  
د يشه يماران افسرده درمانگاه روانپزشكيب يدر كاهش افسردگ يت اجتماعيحما يك مداخله بر اساس تئورير يتاث يبررس. ٣٠

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد ، ييم بخشنژاد بابل. مر ييحي
  مشاور)

  
سـيد فهـيم ايراندوسـت،    . يبين: ارائه الگو با مطالعه تركيدر مناطق كردنش يچاق ياجتماع يامدهايت، علل و پين ماهييتب. ٣١

  دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد مشاور)دانشجوي دكتري آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، 
  

كننـده از سـرطان پسـتان در زنـان      يريشگيپ يه ايتغذ يش رفتارهايافزا امك محور بريپ ك مداخلهي يابيو ارزش يطراح. ٣٢
د دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (اسـتا ، يدر ده نبيح .ين باروريسن

  مشاور)



 ١٧

  
ز شـده  يتجـو  ييم دارويابت نوع دو از رژيماران مبتال به ديت بيش تبعيمحور بر افزا يك مداخله تئوري يابيو ارزش ي. طراح٣٣

نشـگاه علـوم پزشـكي ايـران.     دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، داان، يتوسط پزشك. فرزانه فرهمند
 )(استاد راهنما

 
، ي. اكـرم جهـان  يك بـار مصـرف خـانگ   يـ  يكينه استفاده از ظروف پالسـت يجارب شهروندان شهرستان دلفان در زمن تيي. تب٣٤

  )نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنمادانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دا
  

٣٥ .
دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقـاي  

  )نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنماسالمت، دا
  

 در سـال  آن بـر  مـوثر  هرود و دامغان و برخـي از عوامـل  شا خانه هاي سالمندان سالمندان ساكن در هيتغذ وضعيت بررسي. ٣٦
  )نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنمادا ،يسالمندسالمت  MPHدوره  يانشجود مهري دلوريان زاده.. ١٣٩٦

  
ه ي. مرضـ ١٣٩٦درمـاني غـرب تهـران در سـال      -در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي سالمند آزاري وضعيت بررسي. ٣٧

  )نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنمادا ،يسالمندسالمت  MPHدوره  يانشجود. يروحان
  

، دليريـوم و زوال عقـل اوليـه در    يص افسـردگ يتشـخ  يارهـا يدر مـورد مع  يسالمند يان رشته هايدانشجو يآگاه يبررس. ٣٨
 )(استاد راهنما نشگاه علوم پزشكي ايران.دا ،يسالمندسالمت  MPHدوره  يانشجود. د سعادتيسعندان. سالم

  
دانشـجوي  اربوسـرا.   يفاطمـه شـعبان  ). ي(مطالعـه مـورد   يكـارگران صـنعت نسـاج    يصوت ير آموزش بر آزردگيتاث يبررس. ٣٩

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد مشاور)يبهداشت حرفه ا يكارشناسي ارشد مهندس

 
اه هاي سـالمت ضـميمه مراكـز خـدمات جـامع سـالمت       مقايسه وضعيت پاسخگويي نظام سالمت از ديدگاه مراجعين پايگ .٤٠

انشجوي دوره د. فردوس طالبيان. ١٣٩٧ شهري دولتي و برون سپاري شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال
MPH ،نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنمادا اصالحات نظام سالمت( 

 
انشجوي دوره د سالمندان شهرستان آبادان. بلقيس افكانه.در  بيماري آلزايمر آگاهي و رفتارهاي پيشگيري كننده از بررسي. ٤١

MPH ،نشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنمادا سالمت سالمندي(  
  

درماني به سالمندان در شهرستان گرگـان در  -. بررسي نگرش نسبت به سالمندان در كاركنان ارائه دهنده خدمات بهداشتي٤٢
  دانشگاه علوم پزشكي ايران. (استاد راهنما) سالمت سالمندي، MPHدانشجوي دوره  اهزاده قاسمي.. راحله ش١٣٩٧سال 

 
  
  

  يآموزش هاي كارگاه در شركت

  
  .يد بهشتيشه يدر دانشگاه علوم پزشك endnoteآشنايي با نرم افزار كارگاه   .١



 ١٨

  .يد بهشتيشه يكدر دانشگاه علوم پزش ي با كتابخانه ملي ديجيتال پزشكيآشناي . كارگاه٢
  .رانيا يدر دانشگاه علوم پزشك يارتباط ياه مهارتكارگاه  . ٣
  .رانيا يدر دانشگاه علوم پزشك دياسات ي. كارگاه رشد و بالندگ٤
  .رانيا يدر دانشگاه علوم پزشك ي. كارگاه بهداشت عموم٥
  .رانيا ي) در دانشگاه علوم پزشكKnowledge Transfer  )KT. كارگاه انتقال دانش ٦
  .در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران  ARISو   Free plane. كارگاه آشنايي با نرم افزار ٧
  .. كارگاه تدوين پيام در وزارت بهداشت٨ 
  .در وزارت بهداشت طراحي بسيج اطالع رساني. كارگاه ٩

  .در وزارت بهداشت اي ارتباطيه كارگاه آشنايي با مهارت. ١٠
  .در دانشگاه علوم پزشكي تهران رتقاء سالمت زنانكارگاه ا. ١١
  .شكي تهرانپز. كارگاه مالكيت فكري در دانشگاه علوم ١٢
  .. دانشگاه علوم پزشكي ايراناكتشافي يل عامليتحل. ١٣
  .سرقت ادبي و نرم افزارهاي آن. دانشگاه علوم پزشكي ايران. ١٤
. تدوين اهداف آموزشي، روشهاي نوين تدريس، دانش پژوهي و غيـره  دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي شامل مطالبي مانند. ١٥

  .دانشگاه علوم پزشكي ايران
  .. دانشگاه علوم پزشكي ايران. آشنايي با تحليل مسير در آمار١٦
  .. دانشگاه علوم پزشكي ايران. تحقيق كيفي پيشرفته (پديدار شناسي)١٧
  م پزشكي ايران.. دانشگاه علويدييتا يل عامليبا تحل يي. آَشنا١٨
 . دانشگاه علوم پزشكي ايران.)SEM( يل معادالت ساختاريبا تحل يي. آَشنا١٩

  در تدريس. دانشگاه علوم پزشكي ايران. PBL. آشنايي با روش ٢٠
 ). دانشگاه علوم پزشكي ايران.KTECدانش (  يساز ي. ترجمان، تبادل و تجار٢١

  دانشگاه علوم پزشكي ايران..  Multimedia builder يبا نرم افزار چند رسانه ا يي. آشنا٢٢
  دانشگاه علوم پزشكي ايران..  Multimedia captivate يبا نرم افزار چند رسانه ا يي. آشنا٢٣
  دانشگاه علوم پزشكي ايران.. روش تدريس مقدماتي. ٢٤
  دانشگاه علوم پزشكي ايران.. روش تحقيق مقدماتي. ٢٥
 
  

  كارگاه در تدريس

  
  ١٣٩٢كارگاه استراتژي هاي آموزشي و فنون تدريس. دانشگاه علوم پزشكي تهران. سال  . تدريس در١
  ١٣٩٣. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال و تدريس يآموزش ي، روش هايآموزش يبرنامه ريز. تدريس در كارگاه ٢
  ١٣٩٤ايران. سال  . دانشگاه علوم پزشكيو تدريس يآموزش ي، روش هايآموزش يبرنامه ريز. تدريس در كارگاه ٣
  ١٣٩٢، سال در كارگاه تدوين و طراحي پيام در وزارت بهداشت بار تدريس دو. ٤
  ١٣٩٢در مركز بهداشت و درمان شهريار، سال ج اطالع رساني يو طراحي بس. تدريس در كارگاه تدوين و طراحي پيام ٥
  ١٣٩٢شبكه بهداشت و درمان قزوين، سال  درج اطالع رساني يو طراحي بس. تدريس در كارگاه تدوين و طراحي پيام ٦
   ١٣٩٢، سال )دانشگاه علوم پزشكي تهران(طرح هدي  ٤. تدريس در كارگاه تدوين و طراحي پيام در منطقه ٧
  ١٣٩٢طرح هدي (دانشگاه علوم پزشكي تهران)، سال  ٤در منطقه (بسيج اطالع رساني) . تدريس در كارگاه طراحي كمپين ٨



 ١٩

 ١٣٩٣تدوين و طراحي پيام در انجمن تغذيه ايران، سال  . تدريس در كارگاه٩

. تدريس در كارگاه طراحي و تدوين پيام در هفتمين كنگره آموزش بهداشـت و ارتقـاي سـالمت، تهـران: بيمارسـتان امـام       ١٠
  .١٣٩٥خميني (ره)، 

  ١٣٩٥ي ايران. سال . دانشگاه علوم پزشكبرنامه ريزي آموزشي، روش هاي آموزشي و تدريس. تدريس در كارگاه ١١
سـازمان و غـذا و دارو. سـال    وزارت بهداشـت:  داروسـازان.   يمشاوره بـرا  يارتباط موثر و مبان يس در كارگاه روش هاي. تدر١٢

١٣٩٥  
  ١٣٩٦. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال برنامه ريزي آموزشي، روش هاي آموزشي و تدريستدريس در كارگاه  .١٣
  
  

  يافته انتشار كتب

  
 . ١٣٨٩تهران: نشر نظري، چاپ اول،  ،ي ارتقاء سالمتمبان .١

 . ١٣٩٢تهران: نشر توانگران، چاپ اول،  ارتباط و طراحي پيام در سالمت. .٢

 . ١٣٩٧، ، چاپ دوم (با اضافات)دينوشتهران: نشر  ارتباط و طراحي پيام در سالمت. .٣

 
  
  
 

 يجار اي شده اجرا مصوب تحقيقاتي هاي طرح
  

  
دز در يـ كننـده از ا  يريشـگ يپ يشـغل  يدر ارتقـاء رفتارهـا   ياعتقـاد بهداشـت   يالگو يش بهداشت بر مبنار آموزيتاث يررسب. ١

 .١٣٩٠سـال  دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات بهداشت كار ايران،  .١٣٩٠تهران در سال  يشهردار ٩رفتگران منطقه 
  (طرح مستقل)

  
ان يان در دانشـجو يـ وري رفتار برنامه ريزي شده در جهت كـاهش مصـرف قل  بر مبناي تئ يبرنامه آموزش يابيو ارزش يطراح. ٢

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩١. سال دانشگاه علوم پزشكي تهران مركز تحقيقات توسعه مبتني بر مشاركت جامعه .پسر
  
از كمردرد مزمن  يريشگيپ ح جهتيت پوسچر صحيارتقاء رعادر  رييمراحل تغ يالگو يمبنا بر بهداشت آموزش تاثير نييتع. ٣

سـال  دانشگاه علوم پزشكي ايـران،  . مركز تحقيقات بهداشت كار ايران، شهر همدان هاي مارستانين پرستاران اتاق عمل بيدر ب
  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩٠

  
مركـز   مـر. يمـاران مبـتال بـه آلزا   ين بياسترس درك شده مراقب و يبر فشار مراقبت يارتباط ير آموزش مهارت هايتاث يبررس. ٤

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩١. سال دانشگاه علوم پزشكي تهران تحقيقات توسعه مبتني بر مشاركت جامعه
  
مركز  .نحوه مراقبت از نوزاد نارس توسط مادربهبود شده بر  يزيرفتار برنامه ر يبر تئور يمبتن ير مداخله آموزشيثأت يبررس. ٥

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩١، سال لوم پزشكي تهراندانشگاه ع تحقيقات مادر، جنين و نوزاد



 ٢٠

  
دانشـكده بهداشـت دانشـگاه علـوم      .طراحي و ارزشيابي الگوي پيشگيري از انتقال به مرحله تزريق در معتـادان شـهر اهـواز   . ٦

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩١پزشكي تهران، سال 
  
. مركـز  ميانجي گري همسـاالن در راسـتاي سـالمت اجتمـاعي    آموزش صلح و توانمندسازي دانش آموزان مقطع ابتدايي در . ٧

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩١. سال دانشگاه علوم پزشكي تهران تحقيقات توسعه مبتني بر مشاركت جامعه
  
دانشگاه علوم پزشكي تهران. سال   . مركز تحقيقات ايدز ايران،مثبت: يك مطالعه كيفي HIVتبيين علل استرس در بيماران . ٨

  (طرح مستقل) .١٣٩٢
  
يفيت خواب بيماران پس از عمل جراحـي بـاي پـاس    د بر بهبود كيپرس يالگو يبر مبنا يمداخله آموزش يابيو ارزش يطراح. ٩

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩٢. دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال عروق كرونر
  

 .يفـ يك يل محتـوا يـ ك تحليـ ند انجام رسـاله:   يدر فرا يكديگراز  يدكتر ين انتظارات متقابل استاد راهنما و دانشجوييتب. ١٠
  (طرح مستقل) .١٣٩٢سال  علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران،  مركز تحقيقات آموزش

  
. بررسي تاثير يك مداخله آموزشي بر اساس تئوري انگيزش محافظت براي افـزايش قصـد دندانپزشـكان در انجـام خـدمات      ١١

(طرح پايان نامـه   .١٣٩٣سال  . دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران.HIV/AIDSدندانپزشكي براي بيماران مبتال به 
  اي)

  
 ريزش محافظت به منظور انجام تست پاپ اسميانگ يقصد اجرا و تئور يافته از تئوريق ير رفتار، تلفييتغ يك الگوي. كاربرد ١٢
  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩٣سال  زنان. دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران. در
  

 يان شـش مـاهگ  ير مادر تا پايبا ش يه انحصاريقصد انجام تغذ ينيش بيشده در پ يزيررفتار برنامه  يتئور ييكارا يبررس. ١٣
  (طرح مستقل). ١٣٩٣دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال . ١٣٩٣ در زنان باردار شهر قم در سال

  
. دانشـكده  در مصـرف آب  ييبر عملكرد دانـش آمـوزان دختـر در زمينـه صـرفه جـو       ياطالع رسان جيبس كي ريتاث يبررس .١٤

  (طرح پايان نامه اي) .١٣٩٣بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال 
  

ان يشده بـر عملكـرد دانشـجو    يزيرفتار برنامه ر يتئور يامك محور بر اساس سازه هايپ يك مداخله آموزشير يتاث ي. بررس١٥
  (طرح مستقل) .١٣٩٤ي ايران. سال در مصرف آب. دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك يينه صرفه جويدر زم

  

بر مبناي سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر عملكـرد دانشـجويان    مداخله آموزشي پيامك محورك ير يتاثبررسي . ١٦

  (طرح مستقل) .١٣٩٤دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال . در مصرف آب ييدر زمينه صرفه جو
  

بر مبناي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بر افزايش رفتارهاي پيشـگيري   يامك محورمداخله آموزشي پك ير يتاثبررسي . ١٧
  (طرح مستقل) .١٣٩٤. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال كننده از ابتال به سرطان معده در دانشجويان

  



 ٢١

 ير بر اساس سازه هـا ان دختيكننده از سرطان پوست در دانشجو يريشگيپ يانجام رفتارها يكننده ها ينيش بيپ يبررس. ١٨
  (طرح مستقل) .١٣٩٤. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال ١٣٩٤زش محافظت در سال يانگ يتئور

  
دانشـگاه علـوم    .١٣٩٣آب در سـال   مـان در يزا مـورد  شهر كاشـان در  يدرمان –يكاركنان بهداشتو نگرش  يآگاه يبررس. ١٩

  (طرح مستقل) .١٣٩٣پزشكي ايران. سال 
  

زش محافظـت بـر افـزايش رفتارهـاي     يـ انگ يبر مبنـاي سـازه هـاي تئـور     مداخله آموزشي پيامك محوريك  تاثيربررسي . ٢٠
  (طرح مستقل) .١٣٩٥. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال پيشگيري كننده از ابتال به سرطان پوست در ملوانان شهرستان گناوه

  
 .١٣٩٥محتواي كيفي. دانشگاه علوم پزشكي ايـران. سـال   دانشجويان در زمينه مصرف چاي داغ: يك تحليل . تبيين تجارب ٢١

  (طرح مستقل)
  

. دانشـگاه علـوم   در تبعيت از رژيم هاي دارويي: يـك تحليـل محتـواي كيفـي     ٢تبيين تجارب بيماران مبتال به ديابت نوع  .٢٢
  (طرح مستقل). ١٣٩٥پزشكي ايران. سال 

  

يير رفتارهاي تغذيه اي ناسالم كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ايـران در  بر تغ مداخله آموزشي پيامك محورك ير يتاثبررسي . ٢٣
  (طرح مستقل) .١٣٩٥دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال . زمينه پخت گوشت

  
 .اسـتفاده از سـموم دفـع آفـات     يبـرا  يمنـ ينكـات ا  تيرعا نهيو عملكرد كشاورزان شهرستان كاشمر در زم يآگاه يبررس. ٢٤

  . (طرح مستقل)١٣٩٦ران. سال دانشگاه علوم پزشكي اي
  

دانشـگاه علـوم    .يك بـار مصـرف خـانگ   يـ  يكينه استفاده از ظروف پالستين تجارب شهروندان شهرستان دلفان در زميي. تب٢٥
  )يان نامه ايپا. (طرح ١٣٩٦پزشكي ايران. سال 

  
ننـده از سـرطان پسـتان در زنـان     ك يريشگيپ يه ايتغذ يش رفتارهايافزا امك محور بريپ ك مداخلهي يابيو ارزش يطراح. ٢٦
  )يان نامه ايپا. (طرح ١٣٩٦دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال  .ين باروريسن
  

. بررسي و مقايسه تاثير دو نوع مداخله پيامك محور (در چارچوب مثبت و چارچوب منفي) بر افزايش رفتارهـاي تغذيـه اي   ٢٧
  )يان نامه اي. (طرح پا١٣٩٦. دانشگاه علوم پزشكي ايران. سال پيشگيري كننده از پوكي استخوان در دانش آموزان دختر

  
دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران. سـال      . كاهش وزن يسابقه قبل يق دارال موثر بر برگشت اضافه وزن در افراد چاين دالييتب .٢٨

  . (طرح مستقل)١٣٩٦
  

. (طـرح  ١٣٩٦دانشگاه علوم پزشـكي ايـران. سـال    . ستيط زيگار در محيلتر سيرها كردن ف در يگاريل افراد سين دالييتب .٢٩
  مستقل)

  
مقايسه وضعيت پاسخگويي نظام سالمت از ديدگاه مراجعين پايگاه هاي سـالمت ضـميمه مراكـز خـدمات جـامع سـالمت       . ٣٠

  )پايان نامه اي(طرح  .١٣٩٧ شهري دولتي و برون سپاري شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال



 ٢٢

  
  

  اجرايي هاي مسئوليت

 
 .١٣٩٧تا  ١٣٩٢از سال گاه علوم پزشكي ايران، مسئول دفتر استعدادهاي درخشان، دانشكده بهداشت دانش .١

 .١٣٩١تا  ١٣٩٠نماينده نوآوري گروه آموزش و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال  .٢

 .١٣٩٢تا  ١٣٩١و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال  نماينده اخالق پزشكي گروه آموزش .٣

 .١٣٩٧ تا ١٣٩٢سال   از دانشگاه علوم پزشكي ايران،  دانشكده بهداشت  EDOدر آموزش ته پژوهشيمسئول كم .٤

 .١٣٩٢سال  دانشگاه علوم پزشكي ايران،  دانشكده بهداشت EDOدفتر  يابيته ارزشيعضو كم .٥

 .١٣٩٢سال  دانشگاه علوم پزشكي ايران،  دانشكده بهداشت EDOل سواالت دفتر يلز و تحيته آناليعضو كم .٦

 . ١٣٩٦ران، يا يقات ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكيات موسس مركز تحقيعضو ه .٧

  

  يمل يها پروژه در شركت

 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     ). ان سازي دوره هاي آموزش بهداشت وارتقاء سـالمت برنامه كشوري طرح هدي (همس. ١

  .١٣٩٢سال  ي،پزشك
  
 ١٣٩٥سال  ،يسالمت جامعه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يازسنجينپروژه  ييو اجرا يته علميعضو كم. ٢

  

  مجالت يداور

  رانيا يپزشك در دانشگاه علوم رانيمجله سالمت كار ا يبرا ي. داور١
  تهران يمجله دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك يبرا يداور. ٢
  رانيا يدانشگاه علوم پزشك در يراز يمجله علوم پزشك يبرا يداور. ٣
  يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشكدر  رانيا ييع غذايه و صنايمجله علوم تغذ يبرا يداور. ٤
  يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشكر دبهداشت در عرصه  فصلنامه يبرا ي. داور٥
  گريو مجالت د Iranian red crescent medical journalش، ير مجالت مانند پايسا يبرا ي. داور٦
  

  ريتقد لوح افتيدر

  
 يدر دانشگاه علوم پزشـك  ١٣٨٨خرداد ماه  ٦انسان سالم مورخ  يدر كنگره پژوهش يده سخنرانير مقاله برگزي. كسب لوح تقد١

  گلستان يدرمان -يبهداشتو خدمات 
  



 ٢٣

ـ  يازدهميـ در اد ياز اعت يريشگير رتبه اول مقاالت برتر پي. كسب لوح تقد٢  ٢٢-٢٤اد مـورخ  يـ دانـش اعت  ين المللـ ين كنگـره ب
  رانيا يدر دانشگاه علوم پزشك ١٣٩٦ور ماه يشهر

  


