بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

کارنامه سوابق آموزشی ،پژوهشی ،و اجرایی

تاریخ تکميل کارنامه  :زمستان 1811
نام  :محتشم
نام خانوادگی  :غفاري
آدرس محل کار  :تهران  -بزرگراه چمران  -ولنجك  -خيابان تابناك  -بلوار دانشجو  -دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،دانشکده بهداشت  -كد پستي 1155858811
شماره تلفن محل کار  ( +13 21 22182111 - 11 :داخلي ) 251
آدرس پست الکترونيکی mohtashamghaffari@sbmu.ac.ir / mohtashamg@yahoo.com :

سوابق تحصيلی
الف) تحصيالت عاليه

رشته تحصيلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصيل

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصيل

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

تهران

جمهوري اسالمي ايران

1831

آموزش بهداشت

دكتري تخصصي )(Ph.D.

دانشگاه تربيت مدرس

تهران

جمهوري اسالمي ايران

1831

ب) پایان نامههای نوشته شده در دوران تحصيل

عنوان پایان نامه
ارزشيابي ميزان تأثير برنامه آموزش بهداشت بر كاهش كچلي سر در مدارس
ابتدايي پسرانه شهرستان چابهار
مقايسه كارآيي الگوي اعتقاد بهداشتي با الگوي تلفيقي آن در آموزش ايدز به
دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه تهران

مقطع تحصيلی

نام استاد راهنما

كارشناسي ارشد

دكتر عليرضا حيدرنيا

دكتري تخصصي

دكتر شمس الدين نيكنامي

1

تاریخ دفاع
تاريخ دفاع 1831/2/11
(نمره  11/11درجه عالي)
تاريخ دفاع 1831/12/22
(نمره  11/81درجه عالي)

موقعيت های شغلی و حرفهای
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی
عنوان درس

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

مؤسسه محل تدریس

تئوري ها و مدل هاي تغيير رفتار

MPH

MPH

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ارزشيابي مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

نظريه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ()1

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

نظريه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ()2

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ارتقاء سالمت و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر

Ph.D

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

روانشناسي رفتار سالم

 / Ph.Dكارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

آموزش بهداشت در مراكز بهداشتي درماني

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 / Ph.Dكارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تكنولوژي و روشهاي آموزشي

 / Ph.Dكارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ()2

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

جامعه شناسي سالمت

 / Ph.Dكارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

آموزش بهداشت در محيط هاي كاري

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كارآموزي

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اصول مديريت در خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي

آموزش بهداشت و ارتباطات

كارشناسي

اصول خدمات بهداشتي درماني

بهداشت عمومي و بهداشت محيط
بهداشت عمومي  /بهداشت محيط /
بهداشت حرفه اي

پزشكي عمومي  /دكتري

بهداشت عمومي  /پزشكي عمومي

حرفه اي  /كارشناسي

دكتري حرفه اي

بهداشت عمومي

كارشناسي

كارگاه  SPSSو پژوهش سيستماتيك

كارشناسي

كارآموزي و كارورزي در عرصه

كارشناسي

اصول آموزش بهداشت

پزشكي عمومي

جمعيت و تنظيم خانواده

كارداني و كارشناسي

تغذيه  /كاردرماني  /اعضاي
مصنوعي  /گفتاردرماني
بهداشت عمومي
بهداشت عمومي  /مبارزه با بيماريها
 /مديريت  /پزشكي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده هاي بهداشت ،پزشكي ،و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده هاي بهداشت و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

MPH

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...

بهداشت عمومي ،محيط و حرفه اي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  -دانشكده هاي فني و تربيت معلم

 /تغذيه  /دندانپزشكي

دانشگاه آزاد اسالمي تهران  -آموزشكده كامپيوتر سازمان سنجش و آموزش كشور

* همكاري با " جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي " براي درس بهداشت در دوره هاي بازآموزي دندانپزشكان تجربي كشور و نيز در دوره هاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و مديريت
خدمات بهداشتي درماني

ب) سابقه ارائه خدمات حرفهای (مشاوره ،همکاری ،و غيره)
نوع خدمت حرفهای

فرد ،مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ ارائه خدمات

عضو هيئت علمي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  1831/5/1تا ادامه دارد

مشاوره تحصيلي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  1831/5/1تا ادامه دارد
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مشاوره تحصيلي و عضو هيئت علمي

از  1831/2/8تا 1833/12/21

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ج) سابقه موقعيت ها و پست های اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت

مکان فعاليت

از

تا

عضو هيئت مؤسس تمام وقت مركز تحقيقات كنترل عوامل زيان آور محيط و كار

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1811

ادامه دارد

مديريت دفتر توسعه آموزش ) (EDOدانشكده بهداشت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1811/1/28

1811/11/18

نماينده دانشكده بهداشت در دفتر آموزش مداوم دانشگاه

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1811/8/21

-

تشویقها ،جوایز ،و تقدیرها
عنوان

لوح تقدير

علت دریافت

محل دریافت

كسب رتبه اول كشوري

همايش نخبگان

در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي وزارت علوم در سال 1813

استانداري آذربايجان غربي

كسب رتبه مطلوب فرآيند

لوح تقدير

استاندار آذربايجان غربي

1811

معاونت آموزشي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

در سومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

مقام اعطاء کننده

سال

1831

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

لوح تقدير

رتبه پژوهشي در بيستمين جشنواره قرآن و عترت

لوح تقدير

پژوهشگر برتر

تهران

1811

معاونت دانشجويي فرهنگي  -رياست
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشكده بهداشت

رياست دانشكده بهداشت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1811

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
نام مجمع

نوع همکاری و سمت

محل فعاليت مجمع

انجمن آموزش بهداشت ايران

عضويت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

از
1813

تا
ادامه دارد

عضویت در کميتهها و شوراها
نام کميته یا شورا

همکاری

مکان یا سازمان مربوطه

مدت عضویت

شوراي پژوهشي طرح هاي كاربردي  HSRدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

از مهر  1831تا مهر 1833

شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

از اسفند  1831تا اسفند 1833

كميته تدوين برنامه درسي  Ph.Dارتقاء سالمت به عنوان رشته جديد

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تابستان 1831

كميته تدوين برنامه آموزشي  Ph.Dرشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

عضويت

كميته علمي كارگاه ( 2روزه) پيشرفته آموزش مهارت هاي جستجوي منابع در
اينترنت و آشنايي با وب سايت هاي مرتبط
كميته علمي سومين جشنواره كار سالم

دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشكي

از  1833تا 1811

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  11/1/11تا 11/1/21

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1811
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كميته علمي هفتمين دوره همايش كشوري تازه هاي بهداشتي

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1812

كميته علمي پنجمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1812

شوراي تحصيالت تكميلي

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  18/2/18تا ادامه دارد

كميته آموزش عامه معاونت غذا و دارو

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  18/1/11تا 1811

كميته علمي هشتمين دوره همايش كشوري تازه هاي بهداشتي

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1811

شوراي پژوهشي مركز تحقيقات كنترل عوامل زيان آور محيط و كار

عضويت

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

از  1811تا ادامه دارد

پروژههای تحقيقاتی تصویب شده
عنوان طرح
 )1بررسييي و مقايسييه تييأثير روشييهاي آمييوزش بهداشييت بيير آگيياهي و نگييرش
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم در زمينه ايدز در سال 1835
 )2بررسييي آگيياهي و اعتقييادات بهداشييتي دانشييجويان دانشييگاه علييوم پزشييكي
اصفهان در زمينه  HIV/AIDSبا استفاده از سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي
 )8بررسي اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بير الگيوي پرسييد بير سيطا اسيترس
سالمندان مراجعه كننده به فرهنگسراي سالمند شهر تهران در سال 1833
 ) 1بررسي تأثير آموزش بر اساس سازه هاي الگيوي اعتقياد بهداشيتي بير كياهش
ميزان سزارين در زنان باردار شهرستان ممسني در سال 1833
 )5بررسي الگوي مصرف صبحانه و ارتباط آن با چياقي در مييان دانيش آميوزان
مدارس راهنمايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نوع
فعاليت
همكار اصلي

مجري اصلي
مجري اصلي
مجري اصلي

مجري اصلي

 ) 1بررسي تيأثير مداخليه آموزشيي مبتنيي بير الگيوي اعتقياد بهداشيتي بير ارتقياء
رفتارهاي پيشگيري كننده از استئوپروز در دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي

مجري اصلي

اصفهان سال 1833-31
 )1ارزشيييابي ميييزان تييأثير آمييوزش بيير آگيياهي ،نگييرش و قصييدهاي رفتيياري
دانييش آمييوزان پايييه دوم دبيرسييتان هيياي پسييرانه شهرسييتان بوانييات در زمينييه
HIV/AIDS
 ) 3بررسي تأثير مداخله آموزشي بر آگاهي ،نگرش ،و رفتار دانيش آميوزان پاييه
اول دبيرستان هاي پسرانه شهر بوانات در خصوص فعاليت جسماني
 )1تأثير مداخله آموزشي بر اساس نظريه شناختي اجتماعي بر ارتقاء مصرف مييوه
و سبزيجات در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان در سال 1833
 ) 11بررسي تأثير آموزش مهيارت رد پيشينهادهاي خطيرزا بيا اسيتفاده از الگيوي
اعتقاد بهداشتي در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر اراك در 31-11
 )11بررسي مقايسه اي كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي و نظريه رفتار برناميه رييزي
شده براي پيش بيني روش زايمان انتخابي در زنان باردار شهر سميرم در 1811
 )12بررسي رفتار مصرف غذاهاي سريع و عوامل مرتبط به آن با استفاده از نظريه
رفتار برنامه ريزي شده در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران
 ) 18اثر آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي غربالگري سرطان
پستان در رابطان مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان در سال 1811

مجري اصلي

مجري اصلي
مجري اصلي

مجري اصلي
مجري اصلي

مجري اصلي

مجري اصلي

4

مؤسسه محل پژوهش
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

وضعيت فعلی طرح

مدت
طرح

اتمام طرح در 1831/1/1

 2سال

اتمام طرح در 1833/1/21

 1سال

اتمام طرح در اسفند 1833

 1سال

اتمام طرح در اسفند 1833

 1سال

اتمام طرح در ارديبهشت 1812

 2سال

اتمام طرح در تير 1831

اتمام طرح در مرداد 1831

 1سال

 1سال

اتمام طرح در مرداد 1831

 1سال

اتمام طرح در 1831/11/1

 1سال

اتمام طرح در 1811/11/1

 2سال

اتمام طرح در پاييز 1811

 1سال

اتمام طرح در پاييز 1811

 1سال

اتمام طرح در 1812/1/11

 1سال

 ) 11اثر آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از
پوكي استخوان در دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي شهرستان كالله در

مجري اصلي

1811
 )15كاربرد نظريه شناختي اجتماعي براي تعيين عوامل مرتبط بيا مصيرف مييوه و
سبزيجات در نوجوانان تهراني  :يك مطالعه روان سنجي و مقطعي

مجري

 )11بررسي تيأثير برناميه آموزشيي مبتنيي بير نظرييه رفتيار برناميه رييزي شيده در
خصوص مصرف صبحانه در ميان دانش آميوزان ميدارس راهنميايي شيهر قيم در

همكار اصلي

سال 1811
 ) 11بررسي ننگ اجتماعي ،آگاهي و ادراكات بهداشتي افراد سياكن روسيتاهاي
شهرستان گرگان در خصوص بيماري سل در سال 12

مجري اصلي

 )13بررسي ميزان تأثير آموزش مبتني بر راهنماي ايمنيي غيذايي سيازمان جهياني
بهداشت بر آگاهي ،نگرش و رفتيار رابطيان بهداشيت شهرسيتان دماونيد در سيال

مجري اصلي

1812
 )11مقايسه سواد سالمت و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجويان علوم
پزشكي و غير علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي 1812-18

مجري

 )21بررسي عادات مطالعه دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي در سال 1818

همكار اصلي

 )21بررسي تأثير مداخله آموزشي بر ارتقاء آگاهي هاي مرتبط با پوكي استخوان
در دانش آموزان دختر راهنمايي شهر انديشه تهران

همكار اصلي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي قم
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اتمام طرح در 1812/1/11

اتمام طرح در بهار 1818

اتمام طرح در زمستان 1812

اتمام طرح در 1818

اتمام طرح در 1818

 1سال

 2سال

 1سال

 1سال

 1سال

اتمام طرح در تابستان 1818

 1سال

اتمام طرح در 1811

 1سال

اتمام طرح در تابستان 1818

 1سال

مركز تحقيقات دين و سالمت -

 )22بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي
نسبت به فرزندآوري ،چالش ها و راهكارهاي آن

معاونت پژوهشي

همكار اصلي

معاونت پژوهشي

در حال انجام

 1سال

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 )28بررسي آگاهي ،نگرش و عمكرد دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي در رابطه با انتقال آلودگي هاي منتقله از طريق تلفن

همكار اصلي

همراه در سال 1818

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

 )21توسعه الگوي اعتقاد بهداشتي ) (HBMو بكارگيري آن براي بررسي
تع يين كننده هاي اجتناب از رابطه جنسي قبل از ازدواج به منظور پيشگيري از

مجري اصلي

 )25نيازسنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مجري اصلي

 HIV/AIDSدر دانشجويان شهر شيراز

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اتمام طرح در 1811

 2سال

اتمام طرح در تابستان 1811

 1سال

 )21تأثير مداخلة آموزشي مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده ( (TPBبر
ناامني تغذيه اي خانوارها و برخي پيراسنج هاي بيوشيميايي خون مادران ناامن

مجري

غذايي شهر زاهدان

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

در حال انجام

 2سال

 )21بررسي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي تلفيقي بر رفتارهاي غربالگري
سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني محمد شهر

مجري اصلي

كرج در سال 1818
 ) 23بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي بر تغيير نگرش و اعتقاد دانش آموزان
دختر اول دبيرستان شهرستان پاكدشت نسبت به افراد چاق در سال 1818

مجري اصلي

5

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اتمام طرح در زمستان 1811

اتمام طرح در زمستان 1811

 1سال

 1سال

 )21بررسي تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر كاهش
مصرف غذاهاي سريع در دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر خوي در سال

مجري اصلي

11-1818
 )81بررسي ميزان شيوع افسردگي ،اضطراب و استرس در دانشجويان دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي و عوامل مرتبط با آن در سال 1811

مجري اصلي

مجري اصلي

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

زيان آور محيط و كار

در حال انجام

 1سال

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 )82طراحي و روان سنجي ابزار مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده در
خصوص بهداشت دست و كاربرد آن در يك مطالعه مداخله اي در پرستاران

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اتمام طرح در زمستان 1811

 1سال

مركز تحقيقات كنترل عوامل

 )81بررسي ميزان تأثير مداخله بر رفتار مصرف مواد غذايي و ميزان توليد پسماند
در رستوران هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1811

معاونت پژوهشي

مركز تحقيقات كنترل عوامل
مجري اصلي

شاغل بيمارستان هاي دولتي منتخب استان تهران

زيان آور محيط و كار

در حال انجام

 2سال

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 )88بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرآيند اتخاذ احتياط
) (PAPMبر رفتار غربالگري سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه كننده به

مجري اصلي

مراكز بهداشتي درماني شهر كرج در سال 1811
 )81كاربرد الگوي فرآيند موازي گسترده در مداخلة آموزشي مرتبط با
غربالگري سرطان دهانه رحم در معلّمان مدارس شهر اسالم آباد غرب 1811

مجري اصلي

 )85نيازسنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم

مجري اصلي

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي قم

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

 )81كاربرد مدل سازي معادله ساختاري براي برآورد ارتباط بين افسردگي،
اضطراب ،استرس و معنويت در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي

مجري

شهيد بهشتي
 )81بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي بر فعاليت جسماني نوجوانان دختر شهر
سنندج ،در سال 1811

مجري

 )83بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي نظريه محور بر قصد اجتناب از سوء
مصرف مواد در نوجوانان مناطق روستايي شهرستان اروميه در سال 1811

مجري

 )81ارزيابي ايمني سيستم تأمين آب آشاميدني شهر بيرجند با استفاده از برنامه
ايمني آب ) (WSPسازمان جهاني بهداشت بر مبناي رويكرد مديريت ريسك

همكار

 )11مطالعه نقش مراقبت والدين بر خطر سقوط در كودكان  2تا  5ساله در
تهران :يك مطالعه روانسنجي و مورد  -شاهدي

همكار

 )11بررسي استفاده از تلفن همراه در امر آموزش  -مرور نظام مند

همكار

 )12بررسي اثرات امواج تلفن همراه بر سالمت افراد جامعه  -مرور نظام مند

همكار

مركز مطالعات دين و سالمت
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

 )18بررسي اثر بخشي مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر
رفتارهاي تغذيه اي پيشگيري كننده از بيماري هاي قلبي و عروقي در زنان
مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر آمل در سال 1818

مجري
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معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

 )11بررسي رفتار خودمراقبتي و ارتباط آن كيفيت زندگي در افراد مبتال به
ديابت نوع دو مراجعه كننده به مركز ديابت شهر تهران 18

مجري

 )15بررسي ميزان تاثير آموزش بر افزايش ميزان استقبال زنان باردار نخست زاي
مجري

شهرستان دنا از زايمان طبيعي
 )11بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد كاركنان كارخانه هاي فوالد در خصوص

همكار

خطرات تلفن همراه
 )11بررسي كيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني

مجري

شهرستان خوي
 )13تبيين اتالف وقت دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در
اوقات فراغت به روش تحليل محتوا :يك مطالعه كيفي

مجري

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

در حال انجام

 1سال

 1سال

 )11تعيين ميزان تاثير مداخله طراحي شده براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده
) (TPBبر ميزان مصرف ميوه و سبزي در دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي

مجري

شهرستان خوي در سال تحصيلي 15-11
 )51بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيكي عفونت هپاتيت هاي ويروسي منتقله از راه
خون در شهرستان هاي چالدران و خوي

همكار

 )51برخي الگو هاي اپيدميولوژيك سكته ي مغزي در تبريز

همكار

 )52بررسي رفتار خودمراقبتي و ارتباط آن با كيفيت زندگي در افراد مبتال به
ديابت نوع دو مراجعه كننده به مركز بهداشت شهر سياهكلرود

همكار

معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

در حال انجام

 1سال

پایان نامههای سرپرستی شده یا مشاوره شده
عنوان پایان نامه

مقطع تحصيلی

 )1بررسي اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر الگوي پرسيد بر سطا استرس سالمندان مراجعه كننده

كارشناسي ارشد

به فرهنگسراي سالمند شهر تهران در سال 1833

آموزش بهداشت

 )2بررسي تأثير آموزش بر اساس سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بر كاهش ميزان سزارين در زنان

كارشناسي ارشد

باردار شهرستان ممسني در سال 1833

آموزش بهداشت

 )8بررسي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده

كارشناسي ارشد

از استئوپروز در دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي اصفهان سال 1833-31

آموزش بهداشت

 )1ارزشيابي ميزان تأثير آموزش بر آگاهي ،نگرش و قصدهاي رفتاري دانش آموزان پايه دوم

كارشناسي ارشد

دبيرستان هاي پسرانه شهرستان بوانات در زمينه HIV/AIDS

آموزش بهداشت

 )5بررسي تأثير مداخله آموزشي بر آگاهي ،نگرش ،و رفتار دانش آموزان پايه اول دبيرستان هاي

كارشناسي ارشد

پسرانه شهر بوانات در خصوص فعاليت جسماني

آموزش بهداشت
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سمت در
پایان نامه

تاریخ دفاع

راهنما

اسفند 1833

راهنما

اسفند 1833

راهنما

تير 1831

راهنما

مرداد 1831

راهنما

مرداد 1831

 )1بررسي وضعيت سواد سالمت زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال1831 -11
 )1بررسي تأثير آموزش با استفاده از الگوي اعتقاد بهداشتي بر مهارت رد پيشنهادهاي خطرزا در
دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر اراك در سال1831 - 1811

 MPHباروري

مشاور

شهريور 1811

كارشناسي ارشد مامايي

راهنما

1811/11/1

راهنما

ارديبهشت 1811

راهنما

1811/8/21

مشاور

بهمن 1811

راهنما

اسفند 1811

راهنما

اسفند 1811

مشاور

1812

راهنما

1812

مشاور

1812

راهنما

1818

راهنما

1818

راهنما

زمستان 1818

مشاور

1818

مشاور

زمستان 1811

 )3بررسي مقايسه اي كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي و نظريه رفتار برنامه ريزي شده براي پيش بيني

كارشناسي ارشد

روش زايمان انتخابي در زنان باردار شهر سميرم در سال 1811

آموزش بهداشت

 )1بررسي رفتار مصرف غذاهاي سريع و عوامل مرتبط به آن با استفاده از نظريه رفتار برنامه ريزي

كارشناسي ارشد

شده در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران

آموزش بهداشت

 )11بررسي اثر مداخله آموزش ايمني بر ارتقاء جو ايمني در كارگاه هاي يك شركت

كارشناسي ارشد
مهندسي بهداشت حرفه اي

ساختمان سازي در پروژه مسكن مهر پرند 1811 -
 ) 11اثر آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي غربالگري سرطان پستان در رابطان

كارشناسي ارشد

مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان در سال 1811

آموزش بهداشت

 ) 12اثر آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در

كارشناسي ارشد

دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي شهرستان كالله در سال 1811

آموزش بهداشت

 )18كاربرد نظريه شناختي اجتماعي براي تعيين عوامل مرتبط با مصرف ميوه و سبزيجات در

Ph.D
آموزش بهداشت

 ) 11بررسي ميزان تأثير آموزش مبتني بر نظريه انگيزش محافظت بر رفتارهاي پيشگيري كننده از

كارشناسي ارشد

سرطان پوست در كشاورزان مناطق روستائي شهرستان ايالم در سال 1812

آموزش بهداشت

 )15بررسي عملكرد دستگاه هاي بي خطر ساز غير سوز پسماندهاي عفوني و تيز و برنده در

كارشناسي ارشد

نوجوانان تهراني  :يك مطالعه روان سنجي و مقطعي

مهندسي بهداشت محيط

بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1812
 ) 11بررسي ننگ اجتماعي ،آگاهي و ادراكات بهداشتي افراد ساكن روستاهاي شهرسيتان گرگيان در

كارشناسي ارشد

خصوص بيماري سل در سال 12

آموزش بهداشت

 )11بررسي ميزان تأثير آموزش مبتني بر راهنماي ايمني غذايي سازمان جهياني بهداشيت بير آگياهي،

كارشناسي ارشد

نگرش و رفتار رابطان بهداشت شهرستان دماوند در سال 1812

آموزش بهداشت

 )13توسعه الگوي اعتقاد بهداشتي و بكار گيري آن براي بررسي تعيين كننيده هياي اجتنياب از رابطيه

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 ) 11مقايسه سواد سالمت و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجويان علوم پزشيكي و غيير عليوم

كارشناسي ارشد

پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي 1812-18

آموزش بهداشت

جنسي قبل از ازدواج به منظور پيشگيري از  HIV/AIDSدر دانشجويان شهر شيراز

 )21شناسايي روش مناسب آموزش بهداشت در حين سفر كاري روزانه و بكيارگيري آن در مداخليه
آموزشي مرتبط با خطرات تلفن همراه در كاركنان كارخانه هاي شهرستان اردكان
 )21بررسي اثر بخشي مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي تغذيه اي
پيشگيري كننده از بيماري هاي قلبي و عروقي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني
شهر آمل 1818
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Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
كارشناسي ارشد
آموزش بهداشت

راهنما

زمستان 1811

 )22بررسي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي تلفيقي بر رفتارهاي غربالگري سرطان پستان در

كارشناسي ارشد

زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني ولدآباد بزرگ و كوچك در سال 1818

آموزش بهداشت

 )28بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي بر تغيير نگرش و اعتقاد دانش آموزان دختر دوره اول

كارشناسي ارشد

دبيرستان شهر پاكدشت نسبت به افراد چاق در سال 1818

آموزش بهداشت

 )21بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرا نظريه اي بر فعاليت جسماني كارمندان

كارشناسي ارشد

مركز بهداشت شهرستان گيالنغرب در سال 1811

آموزش بهداشت

 )25بررسي اثر بخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان در دانشجويان

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1818-11

آموزش بهداشت

 )21بررسي رابطه سواد سالمت و اثر بخشي مداخله آموزشي مرتبط با تغذيه در سالمندان شهر ايالم

كارشناسي ارشد

سال 1818

آموزش بهداشت

 )21بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي نظريه محور بر رفتار غربالگري سرطان دهانه رحم در معلمان

كارشناسي ارشد

زن شهر مينو دشت در سال تحصيلي 1818-11

آموزش بهداشت

 )23مطالعه نقش مراقبت والدين بر خطر سقوط در كودكان  2تا  5ساله در تهران :يك مطالعه

كارشناسي ارشد
اپيدميولوژي

روانسنجي و مورد  -شاهدي
 )21ارزيابي ايمني سيستم تأمين آب آشاميدني شهر بيرجند با استفاده از برنامه ايمني آب ()WSP

كارشناسي ارشد

سازمان جهاني بهداشت بر مبناي رويكرد مديريت ريسك

بهداشت محيط

 )81تعيين اثر بخشي مداخله آموزشي ايمني بر درك ريسك كاركنان يك صنعت الكترونيكي

كارشناسي ارشد
بهداشت حرفه اي

 )81بررسي ميزان تأثير مداخله بر رفتار مصرف مواد غذايي و ميزان توليد پسماند در رستوران هاي

كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1811

آموزش بهداشت

 )82بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرآيند اتخاذ احتياط ( )PAPMبر رفتار

كارشناسي ارشد

غربالگري سرطان دهانه رحم در رابطان بهداشتي مراكز بهداشتي درماني شهر كرج در سال 1811

آموزش بهداشت

 )88كاربرد الگوي فرآيند موازي گسترده در مداخله آموزشي مرتبط با غربالگري سرطان دهانه رحم

كارشناسي ارشد

در معلمان مدارس شهر اسالم آباد غرب – 1811

آموزش بهداشت

 )81بررسي تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر كاهش مصرف غذاهاي سريع در

كارشناسي ارشد

دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر خوي در سال 1818-11

آموزش بهداشت

 )85بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي تغذيه اي
پيشگيري كننده از سرطان كولوركتال در كارمندان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
در سال 1811

كارشناسي ارشد
آموزش بهداشت

 )81بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتار هاي خودمراقبتي بيماران

كارشناسي ارشد

همودياليزي در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال 1811

آموزش بهداشت

 )81بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پديكولوزيس در

كارشناسي ارشد

دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهر اسالمشهر در سال تحصيلي 18-11

آموزش بهداشت
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راهنما

زمستان 1811

راهنما

زمستان 1811

راهنما

زمستان 1811

مشاور

زمستان 1811

مشاور

زمستان 1811

مشاور

زمستان 1811

مشاور

در حال انجام

مشاور

زمستان 1811

مشاور

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

مشاور

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

 )83تأثير مداخلة آموزشي مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده ( (TPBبر ناامني تغذيه اي خانوارها

 Ph.Dتغذيه

مشاور

در حال انجام

 )81بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر نظريه شناختي اجتماعي بر فعاليت جسماني پايدار

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

مشاور

در حال انجام

 )11مقايسه تاثير دو روش آموزشي مستقيم و غير مستقيم بر آگاهي و رفتارهاي پيشگيري كننده از

كارشناسي ارشد

پوكي استخوان در دانش آموزان دختر پايه هفتم دوره متوسطه شهر انديشه

آموزش بهداشت

مشاور

در حال انجام

 )11بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي نظريه محور بر رفتارهاي مراقبتي دهان و دندان در مادران

كارشناسي ارشد

باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني غرب تهران در سال 1811

آموزش بهداشت

راهنما

در حال انجام

 )12بررسي ميزان تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر رفتار مادران باردار در

كارشناسي ارشد

خصوص تغذيه انحصاري با شير مادر در شهر اراك ،سال 1811

آموزش بهداشت

راهنما

در حال انجام

 )18كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي براي بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي

كارشناسي ارشد

استخوان در دانش آموزان شهر اهواز در سال 15-1811

آموزش بهداشت

مشاور

در حال انجام

و برخي پيراسنج هاي بيوشيميايي خون مادران ناامن غذايي شهر زاهدان

در كاركنان مرد دانشگاه تهران

 )11طراحي و روانسنجي ابزار مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده درخصوص تداوم شيردهي و به
كارگيري آن در يك م طالعه مداخله اي در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر
كرج

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 )15طراحي و روان سنجي ابزار مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده در خصوص بهداشت دست و

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 )11بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي نظريه محور بر قصد اجتناب از سوء مصرف مواد در

كارشناسي ارشد

نوجوانان مناطق روستايي شهرستان اروميه در سال 1811

آموزش بهداشت

راهنما

در حال انجام

راهنما

در حال انجام

مشاور

در حال انجام

مشاور

در حال انجام

 )13طراحي مدل ،ساخت ،ر وانسنجي ابزار مراقبت دارويي بيماران قلبي بستري در بيمارستانهاي

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

مشاور

در حال انجام

 )11طراحي ،اجرا و ارزشيابي مداخله مبتني بر الگوي  PRECEDE-PROCEEDدر خصوص

Ph.D
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

راهنما

در حال انجام

كاربرد آن در يك مطالعه مداخله اي در پرستاران شاغل بيمارستان هاي دولتي منتخب استان تهران

 )11بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي بر فعاليت جسماني نوجوانان دختر شهر سنندج در سال 1811

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و آزمون مدل

بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان ابتدائي شهر رفسنجان ،سال 1811-15

كارشناسي ارشد
آموزش بهداشت

سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی ،کارگاه و غيره (بدون ارائه مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی ،بازآموزی ،کارگاه و غيره

محل برگزاری
انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع

 )1رويكرد هاي ارتباطي براي پيشگيري از HIV/AIDS

كارگاه آموزشي  HIV/AIDSو امنيت غذا و تغذيه

غذايي كشور
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 )2مهارت آموزش شناختي با توجه به مدل هاي آموزشي

كارگاه آموزشي براي پزشكان خانواده مناطق روستايي
استان اصفهان

11

شبكه بهداشت استان اصفهان

تاریخ
تهران،
1835/1/13
اصفهان،
1831/5/5

 )8سخنراني ) + (Lectureطراحي اساليد با PowerPoint

Small Group Learning )1

كارگاه روش تدريس  2براي اعضاي هيئت علمي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم

تهران،

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پزشكي شهيد بهشتي

1811/8/11

كارگاه روش تدريس  8براي اعضاي هيئت علمي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم

تهران،

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پزشكي شهيد بهشتي

1811/8/21

فعاليت های ویراستاری و همکاری با هيئت تحریریه مجالت علمی
نام مجله

محل انتشار

نوع همکاری

از

تا

بهداشت در عرصه

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

عضو هيئت تحريريه

1811/1/11

ادامه دارد

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران

عضو هيئت تحريريه

1812/1/1

 1سال

پيشگيري و سالمت

http://www.hpjournal.ir

سردبير

1811

ادامه دارد

* داوری مقاالت ،طرح های تحقيقاتی ،و  ...برای مجالت ،مراکز تحقيقاتی ،و غيره :
 )1مجله علمي پژوهشي حيات  -دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 )2مجله علمي پژوهشي بهبود  -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 )8فصلنامه علمي تخصصي آموزش بهداشت  -دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس
 )1فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم
 )5مجله علمي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 )1مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي (علمي پژوهشي)  -مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 )1مجله انگليسي زبان (داخلي) Journal of Research in Medical Sciences
 )3مجله انگليسي زبان (خارجي) African Health Sciences
 )1مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها  -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 )11فصلنامه علمي پژوهشي پايش  -پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 )11معاونت پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 )12مجله بهداشت در عرصه  -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 )18مجله انگليسي زبان (داخلي) Journal of Health Education & Health Promotion
 )11مجله انگليسي زبان (داخلي) Nursing Practice Today
 )15داوري پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و  PhDآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،كارشناسي ارشد پرستاري ،و پزشكي عمومي در دانشيگاه عليوم پزشيكي اصيفهان،
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،و دانشگاه تربيت مدرس
 )11عضو كميته داوري كتاب «راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت»  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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انتشارات
الف) کتب منتشر شده

سال چاپ

محل نشر

ناشر

نوع کار

به سفارش مركز تأليف كتابهاي درسي
1833 پاييز

تهران

 آموزش و فرهنگ،معاونت تربيت

 حجت رشيدي جهان.1

تدوين

 محتشم غفاری.2

 ستاد فرماندهي كل سپاه،پاسداري سپاه

1833

تهران

بارش دانش

 همکاران/ همکار

ترجمه و تأليف

 محتشم غفاری.1
 سكينه رخشنده رو.2

عنوان کتاب

اصول خدمات بهداشتي

 آموزش و تغيير رفتار: HIV/AIDS

 محمد رضا قادري قهفرخي.1
 عبدالكريم كريمي.2
1831 بهار

اصفهان

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
)(معاونت تحقيقات و فن آوري

تدوين

 علي معطريان.8

سفر به سالمت

 محتشم غفاری.4

)(يك فصل كتاب

 شهين شادزي.5
 سيد محمد هاشمي.1
1811

تهران

جهاد دانشگاهي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

ترجمه

محتشم غفاری

ارتباط با بيماران
)(راهنما براي كاركنان پزشكي

ب) مقاالت
1) Ghaffari Mohtasham, Niknami Shamsaddin, Mohsen Bazargan, Kazemnejad Anosheravan, Mirzaee Elaheh, Ghofranipour
Fazlolah. Correlates of the intention to remain sexually inactive among male adolescents in an Islamic country: case of the
Republic of Iran. The Journal of School Health 2009; 79(3):123-129.
2) Rashidy Jahan Hojjat, Ghaffari Mohtasham, Tavakoli Reza, Rafati Hasan. The impact of group discussion and film on
promoting knowledge and attitudes about HIV/AIDS in medical university students: A comparing study. World Applied
Sciences Journal 2009; 6(7): 961-965.
3) Boroumandfar Khadijeh, Shabani Fatemeh, Ghaffari Mohtasham. An investigation on the effect of health belief modelbased education on refusal skills in high risk situations among female students. IJNMR March 2012; 17(3): 1-6.
4) Mohtasham Ghaffari, Elaheh Tavassoli, Ahmad Esmaillzadeh, Akbar Hassanzadeh. Effect of health belief model-based
intervention on promoting nutritional behaviors about osteoporosis prevention among students of female middle schools in
Isfahan, Iran. J Edu Health Promot 2012; 1:14 (30 July 2012).
5) Mohtasham Ghaffari, Gholamreza Sharifirad, Esmaeil Malekmakan, Akbar Hassanzadeh. Effect of educational
intervention on physical activity-related knowledge, attitude and behavior among first grade students of male high schools in
Bavanat. J Edu Health Promot 2012, 2(4):22-29.
6) Gholamreza Sharifirad, Mohtasham Ghaffari, Samaneh Zanjani, Akbar Hassanzadeh. The effectiveness of educational
intervention based on PRECEDE model on the level of stress among the elderly at elderly clubs. J Edu Health Promot 2013,
2:3 (31 January 2013).
7) Ghaffari Mohtasham, Afshari Atefeh. Application of health belief model for predicting delivery method among pregnant
women of Semirom: a cross-sectional research. World Applied Sciences Journal 2013; 22(4): 494-499.
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8) Najimi Arash, Ghaffari Mohtasham. Promoting fruit and vegetable consumption among students: a randomized controlled
trial based on social cognitive theory. Journal of Pakistan Medical Association October 2013; 63(10): 1235-1240.
9) Rakhshanderou S, Ramezankhani A, Mehrabi Y, Ghaffari M. Determinants of fruit and vegetable consumption among
Tehranian adolescents: a qualitative research. Journal of Research in Medical Sciences 2014; 19(6): 1-8.
10) Gharlipour Zabihollah, Ghaffari Mohtasham, Hoseini Zahra, Barekati Hassan, Tvassoli Elaheh, Hozuri Mohammad,
Arsang Jang Shahram, Reisi Mahnoush, Sahraiyan Maryam. Investigation of educational intervention based on theory of
planned behavior on breakfast consumption among middle school students of Qom city in 2012. J Edu Health Promot 2015;
4:39.
11) Tazval Jafar, Ghaffari Mohtasham, Robati M Reza. Threat appraisal for skin cancer among rural farmers in Ilam, Iran.
Iranian Journal of Dermatology 2013; 16(66): 121-127.
12) Mohammad Javad Jafari, Mehdi Gharari, Mohtasham Ghafari, Leila Omidi, Saba Kalantari, Golam Reza Asadolah Fardi.
The Influence of Safety Training on Safety Climate Factors in a Construction Site. International Journal of Occupational
Hygiene 2014. 6(2):81-87.
13) Mohtasham Ghaffari, Garlipour-e-Garagani Zabihollah, Mehrabi Yadollah, Ramezankhani Ali, Movahhed-e-Majd
Majid. Premarital Sexual Intercourse-related Individual Factors among Iranian Adolescents: a Qualitative Study. [Accepted
for publication in Iranian Red Crescent Medical Journal]
14) Mohtasham Ghaffari, Mansoureh Moradi, Yadollah Mehrabi. Tuberculosis-related awareness among people living in
rural areas of Gorgan District: a cross sectional study. Journal of Paramedical Sciences (JPS) spring 2015 6(2):2-8.
15) Sakineh Rakhshanderou, Ali Ramezankhani, Mohtasham Ghaffari, Yadollah Mehrabi. Socio-demographic Factors and
Fruit and Vegetable Consumption among Tehranian Adolescents: a Cross-sectional Study. Health Education and Health
Promotion (HEHP) 2015; 2 (1): 63-73.
16) Ghaffari M, Gharlipour Gharghani Z, Rakhshanderou S. The Relationship between Religious Beliefs and Behaviors and
the Intention of Premarital Sexual Abstinence among Iranian Youths. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2015; 2(2):2-7.
17) Akbar Babaei Heydarabadi, Ali Ramezankhani, Mohtasham Ghaffari, Yadollah Mehrabi. Features of an appropriate
method of health education during commutes: a qualitative study. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
2015 Vol. 5 (S2), pp. 115-124.
18) Akbar Babaei Heydarabadi, Ali Ramezankhani, Mohtasham Ghaffari, Yadollah Mehrabi, Zare Sajjad. How do the staffs
working in steel factories in Ardakan city deal with the risks of mobile phones? [Accepted for publication in Acta Medica
Mediterranea Journal]
 مجله علمي. ارزشيابي ميزان تأثير برنامه آموزش بهداشت بر كاهش كچلي سر در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان چابهار. كاظم نژاد ا، يادگاري م، حيدرنيا ع،) غفاری م11
.11-55:)51(11؛1838 پژوهشي دانشور تير
 مجله علمي پژوهشي بهبود بهار. و پايايي ده مقياس در زمينه پيشگيري از ايدز در نوجوانان، روايي، طراحي. غفراني پور ف، ميرزايي ا، كاظم نژاد ا، نيكنامي ش، ) غفاری م21
.51-83:))82 (پياپي1(11؛1831
 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند زمستان. مقايس ه تأثير روشهاي آموزش بهداشت در ارتقاء خودآزمايي پستان. غفاری م، نيكنامي ش،) صادق نژاد ف21
.)1(15؛1831
 بررسي ميزان تأثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در ايجاد رفتار خودآزمايي پستان در رابطين بهداشتي. نيكنامي ش، غفاری م، خرم ر، حسني م،) كريمي م22
.231-231:)1(11؛1831  مجله علمي پژوهشي طبيب شرق زمستان.31 شهرستان زرنديه در سال
 فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) مركز تحقيقات سازمان صدا و.HIV/AIDS  پاسخي به: رسانه. رمضانخاني ع، نيكنامي ش، رخشنده رو س، ) غفاری م28
.35-15:)51(11؛1831 سيما
 مجله علمي پژوهشي. اثربخشي مداخله آموزشي بر كنترل متابوليك بيماران ديابتي مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران. رجب ا، حيدرنيا ع، غفاری م،) رخشنده رو س21
.11-51:) عروقي- (ويژهنامه عوامل خطرساز ديابت و بيماريهاي قلبي1؛1833 ديابت و ليپيد ايران
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 )25غفاری م ،شريفي راد غ ،اكبري ز ،خورسندي م ،حسن زاده ا .آموزش مبتني بر سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و كاهش ميزان سزارين در زنان باردار  :يك مطالعه
مداخله اي .مجله علمي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت تابستان 1811؛.1-1:)2(1
 )21كريمي م ،غفاری م .بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از  HIV/AIDSدر ميان مردان معتاد .مجله علمي پژوهشي پايش (پژوهشكده
علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي) مرداد و شهريور 1811؛.111-181:)1(11
 )21افشاري ع ،غفاری م ،رمضانخاني ع ،سوري ح ،شريفي راد غ .آگاهي و نگرش زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري سميرم در خصوص
روش هاي زايمان  :يك مطالعه مقطعي .مجله علمي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت فروردين و ارديبهشت 1811؛.1-1:)1(3
 )23عبادي ل ،غفاری م ،رمضانخاني ع ،سوري ح .بررسي رفتار مصرف غذاهاي سريع و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران در سال  :1811يك
مطالعه مقطعي .مجله علمي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت بهمن و اسفند 1811؛.111-131:)1(3
 )21غفاری م ،شريفي راد غ ،زنجاني س ،حسن زاده ا .بررسي سطا استرس ،اضطراب و افسردگي سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي جهان ديدگان شهر تهران سال .33
فصلنامه سالمند تابستان 1811؛ .11-51:)21(1
 )81غفاری م  ،نصيري اصفهاني س ،رخشنده رو س ،شريفي راد غ .اخالق در آموزش بهداشت  :آيا آموزش دهندگان بهداشت با آن آشنا هستند؟ .مجله علمي پژوهشي
تحقيقات نظام سالمت فروردين 1812؛.11-18:)1(1
 )81نجيمي آ ،غفاری م ،عليدوستي م .بررسي همبستگي مصرف ميوه و سبزيجات با سازه هاي نظريه شناختي اجتماعي در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي :يك مطالعه
مقطعي .پژوهنده (مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) خرداد و تير 1811؛( )2(11پي در پي .31-31:)31
 )82قنبري ش ،مجلسي ف ،غفاری م ،محمودي مجدآبادي م .بررسي سواد سالمت زنان باردار زير پوشش مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور پزشكي اسفند 1811؛.12-1:)11(11
 )88نجيمي آ ،غفاری م .ارتقاء مصرف ميوه و سبزيجات در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان .مجله علمي پژوهشي تحقيقات نظام سالمت تير ماه 1812؛-815:)1(1
.112
 )81غفاری م ،نيازي ص ،رمضانخاني ع ،سوري ح .آگاهي دانش آموزان دختر شهرستان كالله در خصوص پوكي استخوان ،دريافت كلسيم و فعاليت جسماني  :وضعيتي
غير قابل قبول .مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ،ويژه نامه زمستان 1811؛.821-811:)5(1
 )85غفاری م ،جمالي ر ،رخشنده رو س ،اسالمي ا .ارزشيابي تأثير برنامه آموزشي بر آگاهي ،نگرش ،و قصدهاي رفتاري دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر بوانات استان
فارس در خصوص : HIV/AIDSيك مطالعه مداخلهاي .بهداشت در عرصه (مجله دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 1812؛ .12-1:)1(1
 )81افشاري ع ،غفاری م .بررسي انتخاب روش زايمان توسط زنان باردار نخست زاي شهر سميرم با استفاده از الگوي اعتقاد بهداشتي در سال  .1811مجله زنان ،مامايي ،و
نازايي ايران ارديبهشت 1812؛ 11(11و.21-22 :)13
 )81حكيمه زالي ،محتشم غفاری ،ليال دارابي ،اكبر بابايي حيدرآبادي ،سكينه رخشنده رو ،مرتضي منصوريان .اثر بخشي مداخله كوتاه بر آگاهي دانش آموزان دختر مدارس
شهر انديشه در خصوص پوكي استخوان .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم تابستان 1812؛ (21ضميمه) .11-81
 )83صديقه نيازي ،محتشم غفاری ،عابد نوري ،خدادوست م .برنامه آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي در زمينه پيشگيري از پوكي استخوان بر فعاليت بدني دانش آموزان
پايه دوم راهنمايي شهرستان كالله در سال  .1811مجله جرجاني بهار و تابستان 12؛ .1-1:)1(1
 )81محتشم غفاری ،صديقه نيازي  .اثربخشي آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي دريافت كلسيم در دانش آموزان دختر :يك برنامه پيشگيري از استئوپروز .مجله
توسعه پژوهش در پرستاري مامايي بهار و تابستان 1393؛ .48-57 :)1(11
 )11سكينه رخشنده رو ،ذبيا ا ...قارلي پور قرقاني ،الهه توسلي ،محتشم غفاری  ،محسن روشني ،ناهيد حميدزاده .دانش و ادراكات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان در زمينه  : HIV/AIDSيك مطالعه مقطعي مبتني بر نظريه .بهداشت در عرصه (مجله دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 1812؛ .28-11:)8(1
 )11سكينه رخشنده رو ،علي رمضانخاني ،يداهلل محرابي ،محتشم غفاری .بررسي مهارت نوجوانان  11-11ساله شهر تهران در زمينه مصرف ميوه و سبزي :يك مطالعه مقطعي.
مجله تحقيقات نظام سالمت 1812؛ ويژه نامه آموزش بهداشت.1118-1115 :
 )12محتشم غفاری ،مصطفي نصيرزاده ،محمد عليگل ،فرشته داوودي ،معصومه نجاتيفر ،سپيده كبيري ،سپيده نژادمحمد .تعيين كنندههاي فعاليت جسماني جهت پيشگيري از
پوكي استخوان در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :كاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي .پژوهنده آذر و دي1818؛ .251-211: )5( 11
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 )18جعفري محمدجواد ،قراري مهدي ،كالنتري صبا ،اميدي ليال ،محتشم غفاری ،اسداهلل فردي غالمرضا .ارزيابي تأثير آموزش ايمني بر بهبود جو ايمني در كارگاه هاي يك
شركت ساختمان سازي .مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها زمستان 1818؛ .211-251 :)1(2
 )11جعفري محمدجواد ،قراري مهدي ،محتشم غفاری ،اميدي ليال ،اسداهلل فردي غالمرضا ،اكبرزاده آرش .بررسي اپيدمولوژي حوادث ناشي از كار در شاغلين يك شركت
ساختمان سازي .مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها پاييز 1818؛ .218-111 :)8(2
 )15محمد جواد جعفري ،مهدي قراري ،محتشم غفاری ،ليال اميدي ،غالمرضا اسداهلل فردي .بررسي جو ايمني و فاكتورهاي مرتبط با آن در يك شركت ساختمان سازي در
سال  .1811فصلنامه بهداشت در عرصه پاييز 1818؛ .1-1:)8(2
 )11غفاری محتشم ،شعباني فاطمه ،محمدي ريزي سهيال ،برومند فر زهرا .كسب مهارت نه گفتن براي رد پيشنهادهاي پرخطر با استفاده از روش ايفاي نقش در دانش آموزان
مقطع راهنمايي .مجله تحقيقات علوم رفتاري 1811؛ .51-11 :)1(18
 )11علي رمضانخاني ،فاطمه رخشاني ،محتشم غفاری ،شهال قنبري ،سميه عظيمي .مقايسه رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجويان سال اول و چهارم دانشگاه علوم
پزشكي و غير علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي  .18-12مجله علمي پژوهشي حكيم سيد اسماعيل جرجاني بهار و تابستان 1818؛ .55-11 :)1(2
 )13غفاری محتشم ،محمد حسني محمدرضا ،دائمي محمد ،حكيما حسن ،صحبايي فايزه .مقايسه نحوه اندازهگيري فشار خون بيماران با استاندارد انجمن قلب آمريكا .مجله
سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران زمستان 1818؛ .881-823: )1( 82
 )11عظيمي سميه ،رمضانخاني علي ،رخشاني فاطمه ،غفاری محتشم  ،قنبري شهال .مقايسه سواد سالمت دانشجويان علوم پزشكي و غير علوم پزشكي دانشگاههاي شهيد بهشتي
در سال تحصيلي  .12-18نشريه پژوهنده 1811؛ .35-13: )2( 21
 )51محتشم غفاری ،سيده زينب جعفريان ،يدا ...محرابي ،فاطمه محمدي نصرآبادي .آگاهي رابطان بهداشتي شهرستان دماوند در خصوص ايمني غذايي :يك مطالعه مبتني بر
راهنماي سازمان جهاني بهداشت .طلوع بهداشت [ 1811زير چاپ]
* مقاالت چاپ شده در مجالت علمی – آموزشی  /علمی – ترویجی
 )1غفاری م ،رخشنده رو س ( )1832آموزش بهداشت و بيماريهاي قلبي عروقي .فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال سوم،
شماره  ،1صفحات .3-2
 )2غفاری م ،سنائي نسب ه ( )1832ارزشيابي برنامه هاي آموزش بهداشت .فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال سوم ،شماره
 3و  ،1صفحات .52-15
 )8غفاری م ،رخشنده رو س ( )1838بهداشت دهان و دندان .فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال سوم ،شماره  ،11صفحات
.81-21
 )1رخشنده رو س ،غفاری م ( )1831كيفيت زندگي و مدلهاي آن .فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال چهارم ،شماره  11و
 ،12صفحات .11-1
 )5غفاری م ،رخشنده رو س ( )1831پ يش درآمدي بر نظريه ها و الگوهاي تغيير رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه
علوم پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال هفتم ،شماره  ،25صفحات .11-85
 )1غفاری م ،رخشنده رو س ( )1831نقش تئوري هاي علوم اجتماعي و رفتاري در پيشگيري از  HIVچيست؟ فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم
پزشكي بقيه ا ...االعظم ،سال هفتم ،شماره  ،21صفحات .81-82
 )1غفاری م ،مطلبي قاين م (بهار  )1811رويكرد جامع ارتقاء سالمت در محيط كار .فصلنامه تخصصي آموزشي تحليلي و اطالع رساني كار سالم ،سال پنجم ،شماره ،13
صفحات .12-8

ج) مقاالت ارائه شده در همایش ها ،کنفرانس ها ،جشنواره ها و غيره (خارجی و داخلی)
* مقاالت ارائه شده در همایش ها ،کنفرانس ها ،و غيره (خارجی و داخلی)
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1. Ghaffari M, Niknami, S, Karimi M, Rakhshanderou S (2008) Breast self-examination: A skill that must be educated yet.
]Sydney Cancer Conference, Australia. [Poster
 .2غفاری م  ،حيدرنيا ع ،يادگاري م ،كاظم نژاد ا (آذر  )1832ارزشيابي ميزان تأثير برنامه آموزش بهداشت بر كاهش كچلي سر در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان چابهار.
اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ،يزد[ .سخنراني]
 .8رخشنده رو س ،غفاری م (آذر  )1832كيفيت زندگي .اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ،يزد.
[پوستر]
 .1رخشنده رو س ،غفاری م (اسفند  )1838بررسي رابطه بين كنترل متابوليك و كيفيت زندگي بيماران ديابتي .اولين همايش سراسري كيفيت زندگي دانشگاه تربيت مدرس و
دانشگاه شاهد ،تهران[ .پوستر]
 .5غفاری م ،غفراني پور ف ،نيكنامي ش (بهمن  ) 1831آموزش ايدز در مدارس  :چالش ها و رويكر دها .چهارمين كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي (ارتقاء
سالمت) ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران[ .پوستر]
 .1نيكنامي ش ،غفاری م  ،كاظم نژاد ا ،غفراني پور ف ،ميرزايي ا (شهريور )1831مهارتهاي رفتاري پيشگيري كننده از  HIV/AIDSدر ميان دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه
تهران .اولين همايش ساالنه تحقيقات ايدز در ايران ،مركز تحقيقات ايدز ،تهران[ .پوستر]
 .1نيكنامي ش ،غفاری م  ،كاظم نژاد ا ،غفراني پور ف ،ميرزايي ا (بهمن  ) 1831رويكردهاي تئوري محور براي پيشگيري از  HIV/AIDSدر ميان نوجوانان  :پيشنهاد يك
الگوي تلفيقي .سومين همايش سراسري پرستاري ايدز ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران[ .سخنراني]
 .3نيكنامي ش ،غفاری م  ،كاظم نژاد ا ،ميرزايي ا ،غفراني پور ف (بهمن  )1831ارتباطات والدين  -نوجوان در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه تهران در خصوص
 : HIV/AIDSبررسي موانع درك شده .سومين همايش سراسري پرستاري ايدز ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران[ .سخنراني]
 .1رخشنده رو س ،غفاری م (بهمن  )1831بررسي منابع اطالعاتي و منابع ترجيحي نوجوانان و جوانان در زمينه  : HIV/AIDSجايگاه رسانه هاي جمعي .سومين همايش
سراسري پرستاري ايدز ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران[ .پوستر]
 .11غفاری م ،رخشنده رو س ،حيدرنيا ع (آبان  ) 1831اثربخشي مداخله آموزشي معلم محور بر ارتقاء آگاهي ها ،نگرش ها ،و رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان مدارس ابتدايي
چابهار در زمينه كچلي سر .سومين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان[ .پوستر]
 .11غفاری م ،رخشنده رو س (آبان  )1831پيشگيري از  HIV/AIDSو آسيب هاي ناشي از آن  :چهار نظريه اصلي تغيير رفتار .دومين همايش ساالنه تحقيقات ايدز در ايران،
مركز تحقيقات ايدز ،تهران[ .پوستر]
 .12غفاری م ،رخشنده رو س (آبان  )1831رسانه هاي جمعي و  : HIV/AIDSمروري بر نمونه هايي از فعاليت ها و تجارب جهاني .دومين همايش ساالنه تحقيقات ايدز در
ايران ،مركز تحقيقات ايدز ،تهران[ .پوستر]
 .18غفاری م ،رخشنده رو س (تير  ) 1833به اشتراك گذاشتن تحقيقات  :ضرورتي كه اغلب ف راموش مي شود .اولين كنگره ملي توسعه تحقيقات نظام سالمت ،دانشگاه علوم
پزشكي شهركرد ،شهركرد[ .سخنراني]
 .11غفاری م ،نيكنامي ش ،رخشنده رو س (آذر  ) 1833منابع اطالعاتي ،آگاهي ،آسيب پذيري درك شده و شدت درك شده دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه تهران در
زمينه ايدز  :يك مطالعه مقطعي .سومين همايش ساالنه تحقيقات ايدز در ايران ،مركز تحقيقات ايدز ،تهران[ .پوستر]
 .15غفاری م ،رخشنده رو س ،توسلي ا (اسفند  )1833ادراك دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از آسيب پذيري در برابر خطر  .HIV/AIDSسومين همايش كشوري
رفتارهاي پرخطر ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ،يزد[ .پوستر]
16. Ghaffari M, Sharifirad GhR, Hassanzadeh A, Malekmakan E (16-19 May 2011) Promoting physical activity-related
knowledge among students of Bavanat high schools: an interventional study. The First International & 4th National Congress
]on Health Education & Promotion, Tabriz, Iran. [Poster
17. Ghaffari M, Rakhshanderou S (16-19 May 2011) Confidentiality, as a foundation for physician - patient relationship:
challenges & approaches. The First International & 4th National Congress on Health Education & Promotion, Tabriz, Iran.
][Oral
18. Tavassoli E, Ghaffari M, Esmailzadeh A, Hassanzadeh A (16-19 May 2011) Effect of health belief model-based
intervention on promoting preventive behaviors about osteoporosis among the 2nd grade middle school girl students in Isfahan
](2010). The First International & 4th National Congress on Health Education & Promotion, Tabriz, Iran. [Poster
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19. Latifi A, Khezeli M, Ghaffari M (16-19 May 2011) Smoking cessation stages among students of Shahid Beheshti
University using Transtheoretical Model: a cross-sectional study. The First International & 4th National Congress on Health
Education & Promotion, Tabriz, Iran. [Poster]
20. Khezeli M, Latifi A, Ghaffari M (16-19 May 2011) Processes of change for smoking cessation through stages of change
based on Trans-theoretical Model in college students. The First International & 4 th National Congress on Health Education &
Promotion, Tabriz, Iran. [Oral]
21. Ghaffari M, Sharifirad Gh.R, Hassanzadeh A, Zanjani S (16-19 May 2011) Effect of educational intervention based on
PRECEDE model on level of stress among elderly referred to cultural centers of Tehran in 2009. The First International & 4th
National Congress on Health Education & Promotion, Tabriz, Iran. [Oral]
 دانشيكده پرسيتاري و ماميايي، اولين همايش كشوري ايمني در نظام سالمت با محورييت ايمنيي بيميار.) سواد سالمت و ايمني بيماران1811  رخشنده رو س (آبان، غفاری م.22
] [پوستر. اروميه،دانشگاه علوم پزشكي اروميه
23. Ghaffari M, Rakhshanderou S, Azizi Fard A, Batouei S (2012) Breast cancer-related perceived susceptibility among health
faculty female students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2011-2012: study of a psychological construct.
The 7th International Breast Cancer Congress, Tehran, Iran. [Oral]
) تمايالت زنان نخست زاي شهرستان سميرم نسبت به روش هاي انجام زايمان با استفاده از الگوي اعتقاد1811  سوري ح (بهمن، رمضانخاني ع، افشاري ع، غفاری م.21
] [سخنراني. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دومين كنگره بين المللي و چهارمين همايش ملي بارداري ايمن.بهداشتي
25. Ghanbari Sh, Majlesi F, Ghaffari M, Mahmoodi M (15-17th February 2012) Health literacy of pregnant women in urban
health centers of Shahid Beheshti Medical University in 2011. The 2nd International & 4th National Safe Pregnancy &
Motherhood Congress, Tehran, Iran. [Poster]
] [سخنراني. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، سومين جشنواره كار سالم. ) رويكرد جامع ارتقاء سالمت در محيط كار1811  مطلبي قاين م (بهمن، غفاری م.21
) قصد رفتاري و عملكرد زنان باردار شهرستان سميرم در خصوص انتخاب زايمان طبيعي يا سزارين1811  ارديبهشت22-21(  سوري ح، رمضانخاني ع، افشاري ع، غفاری م.21
] [پوستر. ايران، همدان، دانشگاه علوم پزشكي همدان، كنگره ملي زايمان ايمن. آيا هميشه قصد به رفتار منتهي مي شود؟:
) آگاهي هاي مرتبط با استئوپروز در ميان دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر1812  غفاری م (ارديبهشت، الماسي ز، رخشنده رو س، دارابي ل، بابايي حيدرآبادي ا.23
] [پوستر. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هفتمين همايش كشوري تازه هاي علوم بهداشتي. يك بررسي مقطعي:انديشه
 پنجمين. يك كارآزمايي باليني تصادفي:  اثربخشي مداخله آموزشي بر اساس نظريه شناختي اجتماعي بر ارتقاء مصرف ميوه و سبزي در دانش آموزان. نجيمي آ، غفاری م.21
] [پوستر. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1812  آبان21  و23 ،كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 پنجمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء. بكارگيري نظريه شناختي اجتماعي:  شناخت عوامل مؤثر بر مصرف ميوه و سبزيجات در دانش آموزان. غفاری م، نجيمي آ.81
] [پوستر. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1812  آبان21  و23 ،سالمت
31. Niazi Sedegheh, Ghaffari Mohtasham, Chehreghosha Maryam. Assessment of barriers to physical activity and calcium
intake to prevent of osteoporosis in students: across -sectional study. 1st International Nursing & Midwifery Conference on
Health and Wellbeing, Isfahan University of Medical Sciences. 6-9 May 2014. [Poster]
32. Niazi Sedegheh, Ghaffari Mohtasham, Chehreghosha Maryam. Theory-based evaluation of osteoporosis prevention
programs for adolescents kalaleh in 2012. 1 st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing, Isfahan
University of Medical Sciences. 6-9 May 2014. [Poster]
) بررسي عادات مطالعه دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد1811  قانعي ز (ارديبهشت، رخشنده رو س، غفاری م، وجداني م، بابايي حيدرآبادي ا.88
] [پوستر. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هشتمين همايش كشوري تازه هاي علوم بهداشتي.1818 بهشتي در سال
34. Ghaffari Mohtasham, Nasirzadeh Mostafa, Rakhshanderou Sakineh, Aligol Mohammad, Jamshidi Farid. Determinants of
physical activity for prevention of osteoporosis among female students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences:
Application of health belief model. The 8th national congress on updates in health sciences, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Tehran, Iran. 2015. [Poster]
،) ب ررسي ميزان تأثير آموزش مبتني بر راهنماي ايمني غذايي سازمان جهاني بهداشت بر آگاهي1811  محرابي (ارديبهشت... يدا، محتشم غفاری، سيده زينب جعفريان.85
 [سخنراني. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هشتمين همايش كشوري تازه هاي علوم بهداشتي.1812 نگرش و رفتار رابطان بهداشت شهرستان دماوند در سال
]برتر

17

 يك مطالعه مبتني بر راهنماي سازمان:) آگاهي رابطان بهداشتي شهرستان دماوند درخصوص ايمني غذايي1818  محرابي (بهمن... يدا، محتشم غفاری، سيده زينب جعفريان.81
] [پوستر. ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سومين سمپوزيوم نقش علوم پايه پزشكي در ارتقاء سالمت.جهاني بهداشت
 دومين،1818 ) بررسي ننگ اجتماعي افراد ساكن مناطق روستايي شهرستان گرگان در خصوص بيماري سل در سال1811(  محرابي... يدا، محتشم غفاری، منصوره مرادي.81
:  قابل دسترسي از طريق، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا، تهران،كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در علوم انساني
http://www.civilica.com/Paper-MRHCONF02-MRHCONF02_258.html
38. Mohtasham Ghaffari, Zabihollah Gharlipour Gharghani. Correlation between Religious Beliefs and Behaviors with
Intention of Premarital Sexual Abstinence among Iranian Youths. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health
Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
39. Sedegheh Niazi, Mohtasham Ghaffari. Effectiveness of Education Based On Health Belief Model on Promoting Calcium
Intake among Female Students: A Prevention Program of Osteoporosis. 2nd International & 6th National Iranian Congress on
Health Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
40. Mohtasham Ghaffari, Zabihollah Gharlipour Gharghani,Zahra Hoseini, Shahram Arsang Jang. Effect of Educational
Intervention on Breakfast Consumption among Adolescents: Applying Theory of Planned Behavior. 2nd International & 6th
National Iranian Congress on Health Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
41. Atefeh Afshari, Mohtasham Ghaffari, Mahrokh Keshvari. Prediction of Delivery Mode among Pregnant Women Using
Theory of Planned Behavior: a Theory-based Cross-sectional Research. 2nd International & 6th National Iranian Congress on
Health Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
42. Sedegheh Niazi, Mohtasham Ghaffari, Abead Noori. Impact of a Health Belief Model-Based Education in the Field
Prevention of Osteoporosis on Physical Activity, the Second Grade Students Kalaleh, Iran, 2012. 2nd International & 6th
National Iranian Congress on Health Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
43. Sakineh Rakhshanderou, Ali Ramezankhani, Yadollah Mehrabi, Mohtasham Ghaffari. Adolescents’ Awareness of Fruit
and Vegetable Consumption in Iran: An Unacceptable Status. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health
Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
44. Sakineh Rakhshanderou, Ali Ramezankhani, Mohtasham Ghaffari, Yadollah Mehrabi. Determinants of Fruit and
Vegetable Consumption among Adolescents in Tehran: A Qualitative Research. 2nd International & 6th National Iranian
Congress on Health Education & Promotion, 19-21 May 2015, Kermanshah, Iran [Poster]
45. Rakhshanderou S, Ghaffari M, Kamrani R. Information sources about HIV/AIDS among Shahid Beheshti University of
medical sciences students. The First International and the Fifth National Iranian Congress of HIV/AIDS (11-13 November
2014) Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center , Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran,Iran [Poster]
* مقاالت ارائه شده در جشنواره های داخلی و خارجی
- »  رشته ارتقاء سالمت به منظور راه اندازي اين رشته براي اولين بار در كشورPh.D  ) مجري دوم فرآيند برگزيده (داراي حد نصاب امتياز) با عنوان « تهيه برنامه درسي دوره1
.1833  ارديبهشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،دومين جشنواره آموزشی شهيد مطهری
 سومين جشنواره- » ) مجري اول فرآيند برگزيده (دسته دوم) با عنوان « ارائه برنامه درسي " آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در محيط هاي كار " براي اولين بار در كشور2
.1831  ارديبهشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،آموزشی شهيد مطهری
، سومين جشنواره آموزشی شهيد مطهری- »  ) مجري دوم فرآيند برگزيده (دسته سوم) با عنوان « يكسان سازي فرآيند آموزشي پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي8
.1831  ارديبهشت،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
.1811 ، تهران، درمان و آموزش پزشكي، وزارت بهداشت،) رتبه پژوهشي در بيستمين جشنواره قرآن و عترت1
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اطالعات مربوط به نرم افزار ،لوح فشرده ،و غيره
نام همکاران

نوع اطالعات یا نرم افزار تهيه شده

 )1طراحي و تدوين تيپ شغلي خانگي با موضوع « مشاوره بهداشت و تنظيم خانواده »  -اين كار توسط وزارت كار به جهاد
دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سفارش داده شده بود.

تاریخ انتشار

 .1محتشم غفاری
 .2سكينه رخشنده رو

1811

 .8شهال قنبري

 )2طراحي و تدوين تيپ شغلي خانگي با موضوع « زايمان و مراقبت از نوزاد »  -اين كار توسط وزارت كار به جهاد
دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سفارش داده شده بود.

 .1محتشم غفاری
 .2شهال قنبري

1811

 .8سكينه رخشنده رو

شرکت در کارگاه ها و دوره های تخصصی
 -1كارگاه هاي آموزشي  11روزه ( 11ساعت) « مهارت هاي زندگي ده گانه ( طرح ارتقاء رابطه استاد مشاور  -دانشجو ) » در سال  31-11در معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران
 -2كارگاه  8روزه « روش تحقيق » در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1838/11/11تا 1838/11/21
 -8كارگاه " " How to develop a theory driven and evidence based interventionدر سومين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت – همدان -
1831/3/3
 -1كارگاه « روش تدريس ( 1مباني تدريس) » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – 1811/8/1
 -5كارگاه « روش تدريس  » (Lecture) 2براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – 1811/8/11
 -1كارگاه « روش تدريس  » (Small Group Learning) 8براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – 1811/8/21
 -1كارگاه  5روزه « ارزشيابي دانشجو » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1811/1/2تا 1811/1/28
 -3كارگاه  2روزه « اخالق حرفه اي » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1811/11/21تا 1811/11/22
 -1كارگاه  8روزه « دانش پژوهي » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1811/11/25و  1811/12/2و 1811/12/1
 -11كارگاه  8روزه « برنامه ريزي درسي » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1811/1/8تا 1811/1/5
 -11سلسله نشست هاي علمي  -تخصصي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران –  1831تا ادامه دارد
 -12طرح  82ساعته « معرفت » براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – زمستان 1811
 -18كارگاه  1روزه «  » End Noteبراي اعضاي هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – 1812/8/21
 -11كارگاه آموزشي « پايگاه اطالعاتي  » Ovidبراي اعضاي هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – 1818/2/11
 -15كارگاه آموزشي  1روزه « راهكارهاي جستجو در پايگاه هاي اطالعات علمي تخصصي علوم پزشكي » براي اعضاي هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي – تهران – 1818/1/12
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