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 سوابق آموزشی:

 ومی دانشگاه علوم پزشکی گلستانگروه بهداشت عم و مشارکت در فعالیت های آموزشی تدریس 

  سال( 4تدریس در گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ) به مدت 

 دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت های راهنمایی پایان نامه 

 دوره های آموزشی:

 سال  -انشگاه علوم پزشکی تهراند -شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته

4432 

 4434سال  -دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق 

 4432سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -شرکت در کارگاه آموزشی سواد بصری 

 4433سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق 

 4432سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -آموزشی رسانه های آموزشی شرکت در کارگاه 

 4433سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی 

 4416سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق متوسط 

 4414سال  -شگاه علوم پزشکی گلستاندان -شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق متوسط 

 4433سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -برگزاری کارگاه آموزشی رسانه های آموزشی 

  شگاه دان -) به عنوان مدرس( مقدماتی و متوسطه کارگاه آموزشی روش تحقیق 2حداقل برگزاری

  4411تا  4414طی سال های  -علوم پزشکی گلستان

  دانشگاه  -پروپوزال نویسی )گروه هدف؛ پرسنل ستادی حوزه معاونت درمان(برگزاری دوره آموزشی

 4414علوم پزشکی گلستان، سال 

  شرکت در کارگاه آموزشیsystematic review 4414، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سال 



 )دانشگاه  -برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش مبتنی بر تئوری در آموزش سالمت )به عنوان مدرس

 .4414سال  -وم پزشکی گلستانعل

 )سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی انتقادی )به عنوان مدرس

 )تحت نظر مرکز تحقیقات مدیریت سالمت( 4411

  3شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح 

 4411سال  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -)اقتصاد مقاومتی(

 فتخار:ا

  4431سال  -آزمون مقطع دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 3رتبه 

  4433سال  -آزمون مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 4رتبه 

  در دانشگاه علوم  4421رتبه اول دانش آموختگان رشته کاردانی مبارزه با بیماری ها، ورودی

 پزشکی هرمزگان.

  4434سال  -آزمون مقطع کارشناسی بهداشت عمومی 3رتبه 

  اخذ پذیرش شرکت در دوره آموزشیInternational of public health  در دانشگاه

Akershus  6643اسلو، نروژ، سال 

 

 سمت های اجرایی:

  گاه علوم پزشکی گلستانمرکز تحقیقات سل دانشوقت(  نیمه)عضو هیات موسس 

  دانشگاه علوم  مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی هیات موسس )نیمه وقت( مرکز تحقیقاتعضو

 پزشکی گلستان

  چاپ بیش از( مقاله  4دریافت گرنت پژوهشیISI  2016در سال میالدی) 

 عضو ثابت کمیته تخصصی بررسی و تصویب طرح های باالی سقف دانشگاه علوم پزشکی گلستان 



  عضو ثابت شورای سیاست گذاریHSR دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  عضو ثابت کمیته پژوهشیHSR دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  عضو ثابت هسته پژوهش بررسی و تصویب طرح های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

 پزشکی گلستان

 ت مدیریت سالمت و توسعه عضو ثابت شورای پژوهشی بررسی و تصویب طرح های مرکز تحقیقا

 اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  عضو ثابت شورای پژوهشی بررسی و تصویب طرح های مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت

 همبند دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  تا کنون 4414مدیر اجرایی مجله سالمت و توسعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 

 عضو هیات تحریریه مجله پیشگیری و سالمت دانشگاه علوم علوم پزشکی گلستان 

 عضو کمیته برنامه اعتبار بخشی دانشکده بهداشت 

  رابط آموزش سالمت مرکز بهداشت شهرستان علی آباد کتول با معاونت بهداشتی بین سال های

33-4432 

 نداری آن شهرستان بین سال های رابط شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد کتول با فرما

32-4433 

  رابط طرح تکریم ارباب رجوع و رابط اشتغال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد کتول

 4432-33بین سال های 

  

 داوری و بررسی طرح های تحقیقاتی و مقاالت:

  4413لغایت  33طرح تحقیقاتی طی سالهای  446بررسی و داوری علمی بیش از . 

 

 



 :داوری مقاالت با عناوین 

بررسی علل مرگ و میر مادران باردار ناشی از زایمان در مناطق شهری و روستایی استان  (4

 16-31ایالم در سالهای 

 تبیین نقش خودکارآمدی در خود مراقبتی بیماران دیابتی (6

 بررسی نقش منابع و منافع درک شده در انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتیک (4

 جایگاه حمایت اجتماعی در خود مراقبتی بیماران مبتال به دیابت: مطالعه موردی (3

5) An Investigation of the Consumption Patterns of Energy Drinks 

and the Related Factors among University Students" for Journal of 

Substance Use 

 وزان دختربررسی رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آم (2

ناباروری زوجین و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن )مطالعه تجربی، ناباروری در  (2

 شهرستان اهواز(

سال و برخی از عوامل موثر بر آن در استان  2بررسی وضعیت خود درمانی در کودکان زیر  (3

 4414گلستان در سال 

گان به درمانگاه سرپایی بررسی ارتباط سبک زندگی با دیابت بارداری در مراجعه کنند (1

 بیمارستان دولتی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان

 بررسی کیفیت زندگی در مددجویان تحت جراحی زیبایی بینی  (46

بررسی میزان افسردگی و اضطراب و استرس پرسنل فوریت های پزشکی وابسته به   (44

 4413دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

 توانمند سازی زنان نابینا در سالمت باروری  (46

 سواد سالمت زنان باردار شهر بندرعباس  (44

 داوری کتاب با عنوان مدارس ارتقاء دهنده سالمت و مدل های آن  (43

 



 عناوین پایان نامه ها:

 عنوان پایان نامه مقطع دکترای تخصصی

اضافه وزن بر اساس تئوری انگیزش بررسی اثربخشی آموزش تغذیه بر کاهش وزن زنان چاق یا دارای 

 محافظت

 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

) گروه سنی  4432شهر تهران به انجام خود مراقبتی در سال  42بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم منطقه 

 سال(. 41باالی 

 

 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی

گاه علوم پزشکی تهران در رابطه با بیماری جنون گاوی در بررسی میزان آگاهی دانشجویان دامپزشکی دانش

 .4434سال 

 

 االت پژوهشی: مق

1) Adherence to recommended breast cancer screening in Iranian Turkmen 

women: the role of knowledge and beliefs 

2) Smoking behaviors in Iranian male students: An application of 

transtheoretical model 

3) Determinants of Childhood Obesity in Representative Sample of Children 

in North East of Iran 



4) Designing and evaluation of the teaching quality assessment form from 

the point of view of the Lorestan University of Medical Sciences 

students-2010 

5) Effectiveness of breastfeeding education on the weight of child and self-

efficacy of mothers–2011 

6) The effects of suburban villages’ health volunteer plan on women's health 

knowledge and attitude 

7) The Perceived of Self Care among General People Living in South of 

Tehran, Iran. 

8) Age at Smoking Onset, Nicotine Dependence And Their Association 

With Smoking Temptation Among Smokers 

9) The impact of education intervention on the Health Belief Model 

constructs regarding anxiety of nulliparous pregnant women. 

10) Motivational Interviewing Effects on Hypertensive Patients: A 

Randomized Controlled Trial Survey. 

11) Motivational interviewing effects to improve commitment to a 

weight control program in overweight and obese women. 

12) Motivational Interviewing on Weight Loss Program Based on 

Protection Motivation Theory. 

13) Internal environment assessment of hospitals in Gorgan and 

Gonbad-e Qabus cities, Iran, according to Weisbord’s six-dimension 

model. 

14) Exploring self care in Tehran, Iran: A population based study. 

15) Motivational Interviewing Effects on the Weight Efficacy Lifestyle 

among Women with Overweight and Obesity: a Randomized Clinical 

Trial Study 

16) Predicting Oral Health Behavior using the Health Promotion 

Model among School Students: a Cross-sectional Survey 



17) Maternal and Fetal Risk Factors of Premature Infants in the Rural 

Area of Azadshahr City: a Case-Control Study 

18) Fast Food Consumption Behaviors in High-School Students based 

on the Theory of Planned Behavior (TPB)  

19) The Effect of Weight Loss Program on Overweight and Obese 

Females Based on Protection Motivation Theory: A Randomized Control 

Trial  

 

20)  Depression and Quality of Life in Patients With Type 2 

Diabetes 

 

21) Prevalence of Oxyuriasis and its Influencing Factors in Elected 

Kindergartens in Ali Abad-e-Katoul, North of Iran 

 

22)  Effect of Educational Intervention on Self-Care Behaviors among 

Patients with Diabetes: an Application of PRECEDE Model 

 

23) Exploring practice of Isfahan University of Medical Science 

students regarding using ecstasy based on health belief model in 2011 

 

24) Decisional balance and its relationship with exercise stages of 

change among employees of Gorgan: A cross-sectional study 

 

 

25)  Study to Determine the Stages of Change in BSE and 

Mammography and their Relationship to Health Belief Model Constructs 

among Healthcare workers in a developing country 
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 لرستان
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 4434تهران در مورد بیماری جنون گاوی در سال 

 بیوتروریسم، انواع و اثرات آن (41
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 طرح های پژوهشی

 

 4432شهر تهران به انجام خود مراقبتی در سال  42بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم منطقه  .4

 )مجری(

و ابتال به آنتراکوزیس در زنان   Air pollution in doorبررسی ارتباط مواجهه با دود به عنوان  .6

 ) همکار( 4433مراجعه کننده به مرکز برونکوسکوپی بیمارستان امام خمینی در سال 

بررسی عوامل تعیین کننده انجام رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دبیرستان های شهرستان  .4

 (مجری)  16در سال  گرگان بر اساس مدل ارتقاء سالمت پندر

 ارتقاء الگوی اساس بر فشارخون کنترل بر ای تغذیه رفتارهای انجام کننده تعیین عوامل بررسی .3

 )مجری( 4416پندر در سال  سالمت

 چاق زنان بدنی فعالیت انجام نگرش تغییر در چاقی از ناشی ترس بر انگیزشی مداخله تاثیر بررسی .1

 محافظت انگیزش تئوری از استفاده با تغذیه خصوصی مطب به کننده مراجعه وزن اضافه دارای یا

 ) مجری( 16 ،سال گرگان شهر در

 دارای یا چاق زنان در وزن کننده پیشگیری و خطر پر رفتارهای کننده بینی پیش عوامل بررسی .2

 سال در کتول آباد علی شهرستان روستایی درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه وزن اضافه

 شده ) مجری( ریزی برنامه رفتار تئوری یافته توسعه شکل ،کاربرد4414

بررسی میزان خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در زنان خانه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  .2

 .4416درمانی شهر گرگان در سال 

 مراکز به کننده مراجعه وزن اضافه دارای یا چاق زنان بدنی فعالیت و ای تغذیه رفتارهای بینی پیش .3

 اجتماعی ) مجری( -شناختی تئوری از استفاده با گرگان شهر درمانی بهداشتی



بررسی تاثیر آموزش به همسران زنان باردار در کاهش سزارین های انتخابی در زنان باردار مراجعه  .1

 ) همکار( 4416ی در شهرستان علی آباد کتول، سال  کننده به بخش خصوص

 چاق یا دارای اضافه وزن زنان وزن کاهش و ای تغذیه رفتارهای بر تغذیه آموزش بخشی اثر بررسی .46

 محافظت ) مجری( انگیزش تئوری از استفاده با

 شهر تغذیه های مطب به کننده مراجعه زنان در آن با مرتبط عوامل و بدنی فعالیت وضعیت بررسی .44

 ) مجری(16 درسال اجتماعی، شناختی تئوری از استفاده با گرگان

 از استفاده با گرگان شهر تغذیه های مطب به کننده مراجعه زنان در بدنی فعالیت انجام بینی  پیش .46

 ) مجری( 14 درسال ،(Transtheoretical Model)ای نظریه فرا مدل

با استفاده از  دانش آموزان دبیرستانی شهر علی آباد کتول بررسی قصد رفتاری مصرف  فست فود در .44

 تئوری رفتار برنامه ریزی شده ) مجری(

نگرش مادران باردار در مورد سزارین و عوامل مرتبط با آن در مرکز بهداشتی بررسی دانش و  .43

 .4414درمانی شهرستان علی آباد کتول در سال 

 علی شهر در شناختی جمعیت متغیرهای با آن ارتباط و دار خانه زنان روان سالمت وضعیت بررسی .41

 ) همکار( 4416 سال آبادکتول

مبتال به  مارانیدر ب ییغذا میاز رژ تیو تبع آنتروپومتریک یبر شاخصها هیآموزش تغذ اثربخشی .42

 )مجری( ارتقاء سالمت پندر یخون بر اساس الگو یپرفشار

رفتارهای خودمراقبتی بیماران ارتقاء بر  شناختی اجتماعی نظریهبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر  .42

 )مجری( مبتال به پرفشاری خون

 محور توانمندسازی خانواده الگوی بر مبتنی و توانمندسازی الگوی بر مبتنی آموزش تأثیر بررسی .43

 )مجری( دو نوع دیابت به مبتال بیماران متابولیکی کنترل و خودکارآمدی درک شده بر

بررسی عوامل موثر بر طول مدت شیر دهی )شیر مادر(  بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده )  .41

Theory of Planned Behavior  .) 



 مراکز به کننده مراجعه 6 نوع دیابت به مبتال بیماران در خودمراقبتی رفتارهای وضعیت بررسی .66

 )استاد راهنما( شاهد-مورد مطالعه یک: 4411 سال در گرگان شهرستان روستایی درمانی بهداشتی

 

 نظارت بر طرح های پژوهشی:

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تعادل تصمیم گیری و وسوسه مصرف سیگار )فرم کوتاه(  (4

 . 4413در افراد سیگاری استان گلستان در سال 

( از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس مدل بزنف در course planبررسی کارایی طرح درس ) (6

 .4414دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سال 
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