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 تحصیالت

تاریخ فراغت از

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

آموزش بهداشت

دکتری تخصصی

علوم پزشكی تهران

تهران

ايران

اسفند 5931

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

علوم پزشكی اصفهان

اصفهان

ايران

شهريور 5911

پرستاری

کارشناسی

علوم پزشكی اراک

اراک

ايران

بهمن 5993

تحصیل

 پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس الگوی
پرسید بر اصالح الگوی مصرف روغن در خانوارهای
تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین در

کارشناسی ارشد

دکتر سید محمد مهدی هزاوه يی

سال3022
طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی برجامعه به
منظور ارتقاء سالمت بر اساس الگوی فرا نظری ()TTM
جهت ماندگاری رفتار ترک سیگار

دکتر داود شجاعی زاده
دکتری
دکتر رويا صادقی

 الف -سوابق آموزشی
مقطع

نوع فعالیت

عنوان درس

مدت تدریس

مؤسسه محل تدریس

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 8( 3واحد)

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

بهداشت مدارس

 0( 8واحد)

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

بهداشت عمومی

 0( 3واحد)

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

اصول اپیدمیولوژی

 6( 8واحد)

زبان تخصصی

 33( 6واحد)

تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی
ارشد

تدريس

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

آموزش بهداشت وارتباطات

 0( 8واحد)

دانشگاه علوم پزشکی اراک

کارشناسی

تدريس

بهداشت خانواده

 8( 3واحد)

 ب -سوابق پژوهشی
پروژه های تحقیقاتی مصوب:
ردیف

عنوان

نوع فعالیت در
طرح

محل تصویب

3

مقايسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدايی در
نواحی مختلف شهر اصفهان در سال 3020-3021

مجری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8

نگرش رانندگان موتور سیکلت شهر خمین در

مجری

دانشگاه علوم پزشکی اراک

استفاده از کاله ايمنی بر اساس مدل اعتقاد
بهداشتی در سال 3022
0

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر
ماندگاری رفتار ترک سیگار

مجری

دانشگاه علوم پزشکی اراک

طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی برجامعه

0

همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

به منظور ارتقاء سالمت بر اساس الگوی فرا نظری
جهت ماندگاری رفتار ترک سیگار )(TTM
6

دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاثیر آموزش بهداشت بر اساس مدل بزنف در کاهش مجری
سزارين در زنان باردار شهرستان خمین
بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس الگوی

0

همکار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پرسید بر اصالح الگوی مصرف روغن در خانوارهای
تحت پوشش مراکز بهداشتی در مانی شهر خمین
 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی  -پژوهشی داخل و خارج از کشور

ردیف

عناوین مقاالت

3

تعادل تصمیم گیری مصرف سیگار و ارتباط آن با

فصلنامه سالمت و

مراحل تغییر در افراد سیگاری

مراقبت

عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کاله

مجله اپیدمیولوژی

ايمنی،بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در منطقه

ايران

8

نام نشریه

رتبه مجله

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

نویسنده

دوم

اول

مرکزی ايران
0

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بین نظريه ای

ماهنامه دانشکده

بر فرايند های شناختی و رفتاری ترک سیگار

پرستاری و مامايی

علمی پژوهشی

اول

ارومیه
0

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر
ماندگاری رفتار ترک سیگار

دو ماهنامه دانشور
پزشکی

علمی پژوهشی

دوم

6

رابطه بین فعالیت فیزيکی منظم و مراحل تغییر و
تعادل تصمیم گیری در دانشجويان دانشگاه علوم

مجله توسعه پژوهش
در پرستاری و مامايی

علمی پژوهشی

اول

پزشکی گلستان
0

بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده مجله سالمت و
از کاله ايمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بهداشت

علمی پژوهشی

اول

شهر خمین سال 3022
1

آموزش بهداشت بر اساس الگوی پرسید بر کاهش
میزان بروز تب مالت در جمعیت مناطق روستايی

مجله سالمت و
بهداشت

علمی پژوهشی

اول

شهرستان خمین
2

تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید بر
رفتار های پیشگیری کننده از تب مالت در

مجله توسعه پژوهش
در پرستاری و مامايی

علمی پژوهشی

سوم

روستايیان شهرستان خمین
9

وضعیت مصرف سیگار بر اساس سازه-های الگوی
بین نظريه-ای در بین دانشجويان پسر

33

عوامل تأثیر گذار مصرف روغن مايع بر اساس
الگوی پرسید در خانوارهای شهر های خمین و

فصلنامه اصول بهداشت
روانی
مجله توسعه پژوهش
در پرستاری و مامايی

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

پنحم

دوم

محالت
33

تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصالح الگوی
مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز

مجله دانشگاه علوم
پزشکی اراک

علمی پژوهشی

دوم

بهداشتی درمانی شهر خیمن
38

مقايسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدايی مجله تحقیقات نظام
دولتی نواحی مختلف شهر اصفهان در سال  -3021سالمت
3020

علمی پژوهشی

سوم

30

30

Journal of Comparison of environmental health
medicine and status in primary schools in different
hygiene
districts of Isfahan city 2008-2009
سیکلت شهر خمین در

نگرش رانندگان موتور

استفاده از کاله ايمنی بر اساس مدل اعتقاد

مجله توسعه پژوهش
در پرستاری و مامايی

ISI

سوم

علمی پژوهشی

دوم

بهداشتی در سال 3022
36

30

The Effect of Educational
PubMed Journal of Family
and Intervention based on BASNEF Model
Reproductive on Decreasing the Cesarean Section
Health
Rate among Pregnant Women in
Khomain Country

دوم

PubMed

اول

Effects of a theory-driven
educational package and social
support on durability of cigarette
smoking cessation behavior: A
Community-based programe
وابستگی به نیکوتین ٰوسوسه مصرف سیگار

Electronic
Physician

مجله بهداشت و توسعه علمی پژوهشی

چهارم

ٰموازنه تصمیم گیری و ارتباط آن ها برای آمادگی
ترک سیگار در افراد سیگاری
مقايسه مقايسه تاثیر فرايندهای ازن زنی و کربن

پیشگیری و سالمت

فعال به صورت مجزا و کاتالیتیکی باهم جهت
کاهش سمیت ترکیبات نفت خام محلول بر الرو
ماهی قرل آالی رنگین کمان

 ارائه مقاله در همایش  ،کنفرانس و غیره ( داخلی و خارجی)

علمی پژوهشی

سوم

عنوان مقاله

نام همایش،

نوع ارائه
محل ارائه

تاریخ

تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصالح الگوی
مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز
بهداشتی درمانی شهر خیمن در سال 3022

اولین کنگره
بین المللی و
چهارمین
کنگره ملی

تبريز

22/8/82

پوستر

بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده
از کاله ايمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در
شهر خمین سال 3022

اولین کنگره
بین المللی و
چهارمین
کنگره ملی

تبريز

22/8/82

پوستر

وضعیت مصرف سیگار بر اساس سازه-های الگوی
بین نظريه-ای در بین دانشجويان پسر

اولین کنگره
بین المللی و
چهارمین
کنگره ملی

تبريز

22/8/82

پوستر

بررسی وضعیت اختاللی عضالنی در کفاشیهای
شهر همدان

دانشجويی
پژوهشی

health education intervention effect
on Hydrogenated oils reduction
based on PRECEDE framework in
families under the cover of health
centers of Khomein city.
بررسی عملکرد تغذيه ا ی دانش آموزان دختر
مقطع راهنمايی شهر اصفهان بر اساس مدل بزنف

20th IUHPE
World
Conference on
Health
Promotion
11-15 Jul 2010

Geneva

The effect of PRECEDE Model based
health education program on Hydrogenated
vegetable oils consumption among families

کنفرانس

(سخنرانی،
پوستر و …)

مازندران

29/38/88-83

پوستر

poster 2010

يازدهمین
کنگره تغذيه

شیراز

29/2/2-33

پوستر

Shanghai
Internationa
l
Conference

Shanghai

August

poster

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی
نام مجمع

نوع همکاری

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

عضو

تهران

 3021تا کنون

 شرکت در کارگاه های مختلف
نام دوره

کارگاه روش تحقیق کیفی

سطح فراگیران
دوره

ويژه شرکت

محل برگزاری

تاریخ

دانشگاه علوم پزشکی همدان

3021/2/2

کنندگان کنگره
 Workshop :How to develop aويژه شرکت
 theory driven and evidenceکنندگان کنگره
based intervention

دانشگاه علوم پزشکی همدان

3021/2/9

&  Elsevier Science Directويژه شرکت
Scopus
کنندگان کنگره

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3022/0/9

کارگاه شیوه نگارش مقاالت فارسی

ویژه شرکت کنندگان
کنگره

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

ویژه شرکت کنندگان
کنگره

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه جستجوی منابع

ويژه تحصیالت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3022/0/03-89
29/0/86-88

 سایر توانایی ها
عنوان توانایی

ردیف
1

کار کردن با نرم افزار آماری  spssو تجزيه و تحلیل داده ها

2

کاربری اينترنت و جستجوهای کامپیوتری منابع

3

تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی

4

کاربری پیشرفته نرم افزارهای office

5

تسلط به متون انگلیسی تخصصی

6

برگزاری کارگاه روش تحقیق برای دانشجويان کارشناسی

7

راهنمايی دانشجويان مقطع کارشناسی جهت پايان نامه

