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 مدل فراتئوری

 مقاله تحقيقي
مجله سالمت و 

 بهداشت
 2517 بهار 2 دوم اردبيل

غالمرضا شريفي راد، 

، مرتضي عبدالرحمان چرکزی

 منصوريان

33 

تاثير برنامه آموزش 

بهداشت بر اصالح الگوی 

مصرف روغن در 

خانوارهای تحت پوشش 

مراکز بهداشتي درماني شهر 

 خمين

 مقاله تحقيقي

مجله علمي 

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي اراک

 اراک
سيزد

 هم
 2531 زمستان 3

اوه ای، سيد محمد مهدی هز

محمد علي عروجي 

، اکبر عبدالرحمان چرکزی

 حسن زاده

 

33 

 بر تاثيرگذار عوامل

 تدريس در اساتيد عملکرد

 ديدگاه از نظری دروس

 دانشگاه علوم دانشجويان

 گلستان پزشکي

 مقاله تحقيقي

 توسعه مجله

 در پژوهش

 و پرستاری

 مامايي

علوم 

پزشکي 

 گلستان

 

1 
1 

پاييز و 

 زمستان
2512 

عبدالرحمان تقي بادله، محمد 

، سيد عابدين حسيني، چرکزی

قنبر روحي، اکرم ثناگو، سيد 

 يعقوب جعفری

 

31 

آگاهي، عملکرد و تهديد 

درک شده نسبت به سرطان 

 پستان در زنان شهر گرگان

 مقاله تحقيقي

مجله توسعه 

پژوهش در 

پرستاری و 

 مامايي

علوم 

پزشکي 

 گلستان

 

27 

 

2 
بهار و 

 تابستان
2511 

از بردی قورجايي، آتنا رزاق ار

 عيدالرحمان چرکزینژاد، 

 

30 

عوامل مرتبط با مصرف 

سيگار بر اساس سازه های 

مدل اعتقاد بهداشتي در 

دانش آموزان پسر مقطع 

پيش دانشگاهي شهر 

 اصفهان

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 3 نهم
 

2511 

حسين شهنازی، غالمرضا 

في راد، مهنوش رئيسي، شري

سيد همام الدين جواد زاده، 

عبدالرحمان فاطمه رجعتي، 

 ، ميترا مودیچرکزی

33 

 رانندگان عملکرد بررسي

 استفاده در سيکلت موتور

اساس  بر ايمني کاله از

 در بهداشتي اعتقاد مدل

 1388 سال شهرخمين

 مقاله تحقيقي
 و سالمت مجله

  اردبيل بهداشت
 2512 تابستان 1 5

محمد علي عروجي، 

، سيد عبدالرحمان چرکزی

محمد مهدی هزاوه ای، محمد 

 موذني

31 

مهارتهای مطالعه و ارتباط 

آن با وضعيت تحصيلي 

 دانشجويان

 مقاله تحقيقي

مجله ايراني 

آموزش در 

 علوم پزشکي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

25 2 
فروردي

 ن
2511 

 شموشکي، بادله محمدتقي

 حسيني، عابدين سيد

 سيد ،چرکزی منعبدالرح

 بخشا فوزيه جعفری، يعقوب



 

 

37 

 دانش، بر آموزش تاثير

 کادر عملکرد و نگرش

 پرفشاری باره در پرستاری

 خون

 مقاله تحقيقي

 علمي مجله

 علوم دانشگاه

 گرگان پزشکي

علوم 

پزشکي 

 گلستان

 2531 بهار 2 1

، قربان عبدالرحمان چرکزی

محمد کوچکي، محمد تقي 

زليخا  بادله، شهر بانو گزی،

 اکرامي، فوزيه بخشا

32 

 با مرتبط زندگي سبک

 دانشجويان در اينترنت

 های دانشگاه اينترنت کاربر

 گرگان شهر

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

3 3 
آذر و 

 دی
2512 

 محسن نژاد، سليماني مرضيه

 چرکزی عبدالرحمان ، شمس

فياض  رحيمي، احمد فاطمه ،

 گودرزی فاطمه بخش،

31 

 کارگاه تأثير بررسي

 مربيان آگاهي بر آموزشي

 بهورزی های آموزشگاه

 در زمينه اصفهان استان

 يادگيری و ياددهي فرايند

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

0 1 
ويژه 

 نامه
2517 

حسين شهنازی، غالمرضا 

عبدالرحمان شريفي راد، 

 مودی، ميترا چرکزی

35 

 -رواني عوامل بررسي

 رفتارهای با مرتبط شناختي

 بر پستان سرطان غربالگری

 در تغيير حسب مراحل

 اصفهان شهر زن معلمين

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

0 1 
ويژه 

 نامه
2517 

ميترا مودی، اکبر حسن زاده، 

عبدالرحمان حسين شهنازی، 

 شريفي راد ، غالمرضاچرکزی

33 

 شاغل پيراپزشکان ديدگاه

 به نسبت گلستان استان در

 بازآموزی های برنامه

 مقاله تحقيقي

 ايراني مجله

 در آموزش

 پزشکي علوم

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 2533 تابستان 1 1

، مازيار عبدالرحمان چرکزی

رستمي، عباسعلي کشتکار، 

 قربان محمد کوچکي

33 

 

 بين در سيگار مصرف تبيين

 علوم دانشگاه دانشجويان

 اساس بر گلستان پزشکي

 بزنف مدل

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

0 1 
ويژه 

 نامه
2517 

، هاشم عبدالرحمان چرکزی

 حشمتي، عثمان نيريزی

 

31 

 

 آموزش برنامه تاثير بررسي

 الگوی اساس بر بهداشت

 کاهش بر پرسيد

 رد مالت تب بروز ميزان

 روستايي مناطق جمعيت

 خمين شهرستان

 مقاله تحقيقي
 و سالمت مجله

  اردبيل بهداشت
 2512 تابستان 1 5

محمد علي عروجي، عباس 

عبدالرحمان بيات نظری، 

 ، جواد جواهریچرکزی

 

30 

 

ديگاه دانشجويان نسبت به 

 سالمندان

نامه به 

 سردبير

مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

3 3 
ذر و آ

 دی
2512 

، هاشم عبدالرحمان چرکزی

 حشمتي، درسا مقصودلو

 

33 

 

بررسي تاثير آموزش در 

پيشگيری از مصرف سيگار 

در دانش آموزان شهر 

 زاهدان

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 2531 تابستان 1 1

فاطمه رخشاني، عبدالطيف 

عبدالرحمان اسمعيلي، 

الدين هفت  ، محيچرکزی

سوار، حسين شهنازی، امان 



 

 جان اسمعيلي

31 

تعيين سن منارک با قد و 

 -وضعيت اجتماعي

اقتصادی در دختران شهر 

 2533آق قال در سال 

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 2531 پاييز 5 1

، قربان عبدالرحمان چرکزی

محمد کوچکي، حسين 

کرامي، الياس شهنازی، زليخا ا

 بهادر

17 

بررسي سبک زندگي 

معلمان شاغل در شهرستان 

 2533گرگان در سال 

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 2531 پاييز 5 1

، حسين عبدالرحمان چرکزی

شهنازی، قربان محمد 

کوچکي، نعيمه نظری، زليخا 

 اکرامي، عافيه صميمي

12 

شير مادر تا وضعيت تغذيه با 

پايان دو سالگي و عوامل 

موثر بر ان از طريق سازه 

های مدل بزنف در شهر 

 2533اصفهان 

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 2531 تابستان 1 1

، سيده عبدالرحمان چرکزی

زينب ميرآئيز، آتنا رزاق نژاد، 

حسين شهنازی، اکبر حسن 

 لهزاده، محمد تقي باد

 

11 

 

نگرش دانش آموزان دوم 

دبيرستان شهر زاهدان نسبت 

به مصرف سيگار بر اساس 

سازه های مدل اعتقاد 

 بهداشتي

 مقاله تحقيقي

مجله توسعه 

پژوهش در 

پرستاری و 

 مامايي

علوم 

پزشکي 

 گلستان

0 1 
پاييز و 

 زمستان
2531 

، فاطمه عبدالرحمان چرکزی

رخشاني، عبدالطيف اسمعيلي، 

 اسمعيليامان جان 

15 

عوامل تأثيرگذار مصرف روغن 

مايع بر اساس الگوي پرسيد 

در خانوارهاي شهرهاي خمين 

 و محالت

 

 مقاله تحقيقي

مجله توسعه 

پژوهش در 

پرستاري و 

 مامايی

علوم 

پزشکی 

 گلستان

بهار و  1 8

 تابستان

1931 

، محمد علی عبدالرحمان چركزي

 عروجی، سيدمهدي هزاوه اي

13 

ناخواسته و  شيوع بارداری

برخي عوامل مرتبط با آن 

در بين استفاده کنندگان 

روش منقطع پيشگيری از 

بارداری در مراکز بهداشتي 

درماني شهرستان گرگان در 

 2531سال 

 مقاله تحقيقي
مجله تحقيقات 

 نظام سالمت

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

22 1 
 

2511 

عزيزه حسن قاسمي، 

، هاشم عبدالرحمان چرکزی

 حشمتي

13 

ين مراحل پذيرش تعي

ماموگرافی بر اساس مدل 

مراحل تغيير و ارتباط آن با 

تهديد درک شده و باورهاي 

 تقديرگرايی در زنان تركمن

 

 

مجله بهداشت و 

 توسعه

علوم 

پزشکی 

 كرمان

 1932 زمستان 2 4

عبدالرحمان چركزي، عافيه 

صميمی، خديجه رزاقی، ميترا 

مودي، نويسا سادات سيد 

، حسين  قاسمی،هاشم حشمتی

 شهنازي

 -مقايسه متغيرهاي اقتصادي 11

 

دانشگاه  مجله سالمند

علوم 

بهزيستی و 

 1939 پاييز 3 9
طيه ، عحسين حاجی ابراهيمی



 

اجتماعی و رضايت از زندگی 

سالمندان شهرستان گرگان، 

 88و  89سالهاي 

 

، عبدالرحمن چركزيقندهاري ،  توانبخشی

 مريم ميرنژاد، ناصر بهنام پور

 

10 

بک زندگی سالمندان شهر س

 1931كاشمر در سال 

  

مجله توسعه 

پژوهش در 

پرستاري و 

 مامايی

علوم 

پزشکی 

 گلستان

هاشم حشمتی، رسول اثنی   زير چاپ  

عشري، سمانه خواجوي، آناهيتا 

 عبدالرحمان چركزي،بابک،

 سيدقدير حسينی

13 
 دندان و دهان سالمت وضعيت

 گرگان شهرستان سالمندان

 1988 سال در

 

 و ديابت مجله

 ايران متابوليسم

علوم 

پزشکی 

 تهران

 حاجی حسين محمد 1939 شهريور 19 2

ابراهيمی،عبدالرحمان چركزي، 

بابک رستگاري مهر، آناهيتا 

همايون پور،زهرا حاجی 

ابراهيمی، مرتضی 

منصوريان،مصطفی قربانی، زهرا 

 شفيعيان، عزيز رضاپور

11 

 زنان در بهداشتی رفتارهاي

 آق هاي شهرستان فقاليبا

 اساس بر بندرتركمن و قال

 سالمتی باور الگوي

 

 توسعه مجله

 در پژوهش

 و پرستاری

 مامايي

علوم 

پزشکی 

 گلستان

پاييز و  12 2

 زمستان 

1934 

 حشمتی، هاشم ظفرزاده، علی

 ،  آرخی رابعه ،  برزا سولماز

 چركزي عبدالرحمان

07 
 در فشارخون پرفشاري شيوع

 در تپه وهمرا شهر كارمندان

 1932 سال

 

مجله پيشگيري و 

 سالمت

شخص 

 حقيقی

 بهلکه فرهاد گرايلو، سکينه 1934 زمستان 1 2

غراوي، مريم گرگانلی دوجی، 

 زهرا مقدم، عبدالرحمان چركزي

02 
روي با رابطه سطح سرمی 

 اختالل نقص توجه بيش فعالی
 

مجله علوم 

 آزمايشگاهی

علوم 

پزشکی 

 گلستان

مرداد  3 9

 شهريور

محمد تقی بادله، بهرام  1934

ميرزاييان، مهناز بابايی، فيروزه 

درخشان پور، سکينه محمديان، 

محمد علی وكيلی، عبدالرحمان 

 چركزي، مرتضی بادله

01 

 و عمومی سالمت رابطه

 سالمت با غيرمنطقی باورهاي

 دانشگاه دانشجويان در روان

 آزادشهر اسالمی آزاد

 

مجله پيشگيري و 

 سالمت

شخص 

 يقیحق

 1934 پاييز 1 1

امان بی بی جرجانی، علی 

 حسينايی، عبدالرحمان چركزي

05 

وابستگی به نيکوتين، وسوسه 

مصرف سيگار، موازنه تصميم 

گيري و ارتباط آنها با آمادگی 

براي ترک سيگار در افراد 

 سيگاري

 

مجله بهداشت و 

 توسعه

علوم 

پزشکی 

 كرمان

ن عبدالرحمان چركزي، حسي 1934 بهار 4 1

شهنازي، سعيد محمودي بادي، 

محمد  يان جازي،مهدي محمد

خوشنويسان، محمد علی 

 عروجی، اميد بهروش

03 

 عوامل و نفس عزت بررسی

 دانشجويان در آن بر مؤثر

 و بهداشت هاي دانشکده

 علوم دانشگاه پيراپزشکی

 سال در گلستان پزشکی

1939 

 

مجله سالمت 

 جامعه

علوم 

پزشکی 

 رفسنجان

4 8  1939 

 سعيدي خاطره، گرايلو سکينه

 نويسا ، چركزي عبدالرحمان ، نيا

 محمدرضا ، سيدقاسمی سادات

 لطيفی مرضيه ،قنبري

03 
 هاي موقعيت ارتباط بررسی

 تغيير مراحل با انگيز وسوسه

 سيگاري افراد در رفتار

 

مجله بهداشت و 

 توسعه

علوم 

پزشکی 

 اردبيل

 1934 پاييز 6 4

 عبدالرحمان چركزي

01 
 مصرف گيري تصميم دلتعا

 مراحل با آن ارتباط و سيگار

 سيگاري افراد در تغيير

 

مجله سالمت و 

 مراقبت

علوم 

پزشکی 

 اردبيل

 الياس چركزي، عبدالرحمان 1932 پاييز 11 9

 حسين ، مودي ميترا ، بهادر

 ، عروجی علی محمد شهنازي،

 زليخا ، سوال حبيبی عقيل

 اكرامی



 

00 

 رفتاري الگوهاي شناسايی

 در زندگی سبک با مرتبط

 شهر هاي دانشگاه دانشجويان

 1388 سال در گرگان

 

مجله آموزش 

بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

انجمن 

علمی 

آموزش 

بهداشت 

 ايران

مرتضی منصوريان، عزيز رضا  1934 بهار 1 4

پور، هادي رحيم زاده برزكی، 

زهرا شفيعيان، عبدالرحمان 

چركزي،حميد آسايش، مصطفی 

 قربانی

03 
 بين در سيگار استعمال درک

 الگوي كاربرد :سيگاري افراد

 اي نظريه بين

 

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گرگان

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 گلستان

زير  

 چاپ

غالمرضا شريفی راد،  1931 پاييز

عبدالرحمان چركزي ، كمال 

الدين ميركريمی ، نويساسادات 

سيدقاسمی ،حسين شهنازي ، 

 فرشيد حاجيلی دوجی ،

  عبدالمجيد ميرزاعلی

 تاريخ نام كنگره رديف

محل 

برگزاري 

 كشور

 نوع شركت

ارائه سخنرانی به 

صورت شفاهی يا 

 پوستر

موضوع گزارش يا 

 سخنرانی

سخنرانی كجا 

 چاپ شده

اسامی همكاران 

 به ترتيب

 

2 

 

اولين همايش 

دانشجويي بيماری 

 های عفوني

2531 
 

 ايران
 سخنراني

 بررسي تاثير آموزش از

طريق مدل اعتقاد 

بهداشتي بر آگاهي و 

نگرش بهورزان شهرستان 

گنبدکاووس در مورد 

 بيماری سل

 

عبدالرحمان 

چرکزی، مهناز 

 صلحي

 

1 

 

همايش پرستار، ماما 

 و پژوهش
 پوستر ايران)گرگان( 2533

تاثير آموزش بر دانش و 

عملکرد کادر پرستاری 

درباره تکنيکهای صحيح 

 اندازه گيری فشارخون

 

بدالرحمان ع

چرکزی، 

 شهربانوگزی

 

5 
 پوستر ايران)سنندج( 2530 کنگره اپيدميولوژی

آگاهي دانشجويان دوره 

اينترن پزشکي از 

در  DOTSاستراتژی 

 درمان بيماری سل

 EMROمجله 

عبدالرحمان 

چرکزی، عبدالهادی 

قلي زاده، قربان 

محمد کوچکي، 

 مرضيه سليماني نژاد

3 
کنگره ملي سالمت 

 خانواده
 پوستر ايران)تهران( 2530

مصرف قطره آهن در 

ماهه و  3-13کودکان 

برخي عوامل موثر بر آن 

در مراجعه کنندگان به 

مراکز بهداشتي درماني 

 شهر گرگان

مجله سالمت و 

 بهداشت اردبيل

عبدالرحمان 

چرکزی، درسا 

مقصودلو، 

 عبداللطيف اسمعيلي

3 
دهمين کنگره 

 آموزش پزشکي
 پوستر ايران)شيراز( 2533

نگرش اعضای هيات 

علمي دانشگاه علوم 

پزشکي در مورد طرح 

 درس

مجله علمي دانشکده 

پرستاری و مامايي بويه 

 گرگان

مرتضي منصوريان، 

عبدالرحمان 

چرکزی، ناصر بهنام 

پور، ليال پاداش، 

 مصطفي قرباني



 

 

دهمين کنگره 

 آموزش پزشکي
 پوستر ايران)شيراز( 2533

ويژگي های دانشجويان و 

رايند ارزشيابي استاد در ف

 دروس نظری

مجله توسعه پژوهش 

 در پرستاری و مامايي

عبدالرحمان 

، محمد تقي چرکزی

بادله، سيد عابدين 

حسيني، قنبر روحي، 

اکرم ثناگو، سيد 

 يعقوب جعفری

1 
دهمين کنگره 

 آموزش پزشکي
 پوستر ايران)شيراز( 2533

ديدگاه دانشجويان نسبت 

به ارزشيابي استاد در 

 دروس نظری

مجله توسعه پژوهش 

 در پرستاری و مامايي

عبدالرحمان 

، محمد تقي چرکزی

بادله، سيد عابدين 

حسيني، قنبر روحي، 

اکرم ثناگو، سيد 

 يعقوب جعفری

 

دومين سمينار 

سراسری پرستا، ماما 

 و پژوهش

 پوستر ايران)گرگان( 2533

مقايسه شاخص های 

باروری و تنظيم خانواده 

در شهر و روستا  

 شهرستان گرگان

- 

عبدالرحمان 

چرکزی، ناصر بهنام 

پور، زليخا 

 اکرامي،زهرا مقدم

0 

همايش ملي 

تحقيقات کاربردی 

در سالمت همگاني 

 و توسعه پايدار

 پوستر ايران)بجنورد( 2512

تبيين فعاليت فيزيکي 

منظم در دانشجويان 

دانشگاه علوم پزشکي 

گلستان بر اساس الگوی 

 بين نظريه ای

توسعه پژوهش  مجله

 در پرستاری و مامايي

عبدالرحمان 

چرکزی، نعيمه 

نظری، عافيه 

صميمي، منصور 

صالح پور، قربان 

 محمد کوچکي

3 

 

سيزدهمين همايش 

کشوری آموزش 

 پزشکي

  -  پوستر ايران)ساری( 2512

1 

دوازدهمين کنگره 

ساليانه پژوهشي 

دانشجويان علوم 

پزشکي ايران)ملي و 

 بين المللي(

 پوستر ايران)اصفهان( 2517

وضعيت انجام فعاليت 

فيزيکي در بين 

دانشجويان علوم پزشکي 

اصفهان بر اساس مدل 

 مراحل تغيير

Health 

Promotion 

perspective 

عبدالرحمان 

چرکزی، زاهد 

مفاخری، محمد 

 خوشنويسان

27 

The first 

International 

& 4th national 

congress on 

Health 

Education and 

Promotion 

 پوستر ايران) تبريز( 1722

Study of the 

smoking behavior 

based on stages of 

change model 

among Iranian 

students in 2009-

2010 

Journal of 

Education and 

Health 

Promotion 

عبدالرحمان 

چرکزی، حسين 

شهنازی، محمد علي 

 عروجي

22 

سووومين همووايش 

كشوري پوژوهش  

عه در توسووووووو

سووبک  -سووالمت

 پوستر بيرجند 2511

رفتار فعاليت فيزيکی 

منظم در دانش آموزان 

دختر: گاربرد الگوي 

 بين نظريه اي

 

عبدالرحمان 

چركزي، هاشم 

حشمتی، لعيا بابا 

رضا، محمد علی 



 

 

 

 

 

 

 

 مهارت هاي مرتبط 

  Upper Intermediate:  انگليسيزبان 

 الگوهای آموزش سالمت در پيشگيری از سرطان : کنترل و پيشگيری از دخانيات، کاربردالين تحقيقاتی

 زندگی سالم
 

 عروجی

21 

2nd 

international 

and 6th 

national 

congress on 

Health 

Education & 

Promotion 

 سخنراني ايران)کرمانشاه( 1723

Age at smoking 

onset, nicotine 

dependence and 

their association  

with smoking 

temptation among 

smokers 

 

غالمرضا شررفی   

راد، حسرررررر   

شهنازی، مرتض  

 منصورفان

25 

2nd 

international 

and 6th 

national 

congress on 

Health 

Education & 

Promotion 
 پوستر ايران)کرمانشاه( 1723

Understanding of 

smoking behavior 

in smokers: an 

application of 

transtheoretical 

model 
 

 

 

 

 

 

 

نوفسرررا ارررادا  

ا دقاارررررر  ، 

 حس   شهنازی

23 

هفتمين کنگره ملي 

آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

 پوستر تهران 2513

موازنه تصميم گيری و 

با مراحل تغيير ارتباط آن 

انجام ورزش در بين 

کارمندان شهر گرگان در 

2515سال   

 

هاجر دهقان، 

عبدالرحمان 

چرکزی، الياس 

بهادر، محبوبه دانش 

 نيا، باقر پهلوان زاده

23 

هفتمين کنگره ملي 

آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

 پوستر تهران 2513

خودکارآمدی عمومي و 

خودکارآمدی مديريت 

ماران ديابتي ديابت در بي

مراجعه کننده به کلينيک 

ديابت شهر آق قال در 

2515سال   

 

هاجر دهقان، قربان 

محمد کوچکي، 

عبدالرحمان 

چرکزی، باقر پهلوان 

 زاده

        

        



 

 

 

 


