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 های پژوهشی   طرح وابقس -ه
 

وضعیت  محل اجرا محل تصویب عنوان ردیف

 طرح

نوع 

 همكاری

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر  1

میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان 

در مورد ایدز با استفاده از آموزش 

 معلمین

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 همکار اصلی ن یافتهپایا مدارس

بررسی میزان تولید علم توسط  1

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 همکار اصلی پایان یافته

بررسی میزان افسردگی در  3

دانشجویان دانشگاههای شیراز، علوم 

 نور پزشکی، آزاد اسالمی و پیام

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

دانشگاههای 

شیراز، علوم 

و پزشکی، آزاد 

 پیام نور

 همکار اصلی پایان یافته

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده  1

انجام فعالیت فیزیکی منظم در بین 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

همدان با بهره گیری از مدل 

 (BASNEF MODELبزنف)

ونت پژوهشی معا

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 همکار اصلی پایان یافته

بررسی عوامل موثر بر میزان فعالیت  5

فیزیکی منظم در بین پرسنل 

اورژانس استان همدان با بکارگیری 

 (HBMمدل اعتقاد بهداشتی)

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

پایگاههای 

 ساورژان

 مجری پایان یافته

بررسی عوامل موثر بر شروع مصرف  6

سیگار در دانش آموزان راهنمایی 

شهر شیراز با استفاده از مدل فرایند 

 (EPPMموازی توسعه یافته)

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 مجری پایان یافته مدارس

1 

 

بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، 

ده و حمایت اجتماعی درک ش

افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 همکار اصلی پایان یافته



بررسی عوامل موثر بر مصرف سیگار  3

در بین دانش آموزان دبیرستانی  

 شهر همدان

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 مجری پایان یافته دارسم

عوامل رفتاری پیش بینی کننده  1

عضالنی پرستاران  -اختالالت اسکلتی

بیمارستانهای آموزشی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی قم با بهره 

گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی 

 1311 -شده

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 مجری پایان یافته بیمارستانها

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر  بررسی 11

نظریه رفتار برنامه ریزی شده در 

خصوص مصرف صبحانه در میان 

دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قم 

 1311 در سال

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 مجری پایان یافته مدارس

بررسی  شیوع اختالالت اسکلتی  11

عضالنی در کارگران کوره های 

جرپزی شهرستان کنگاور با استفاده آ

 1333سال  از پرسشنامه نوردیک

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

کوره های 

 آجرپزی

 همکار اصلی پایان یافته

بررسی  اثربخشی برنامه آموزشی  11

پیشگیری از مصرف سیگار با  

در دانش  EPPMبکارگیری مدل 

 آموزان پسر راهنمایی شهر شیراز

ونت پژوهشی معا

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

 مجری پایان یافته مدارس

بررسی عوامل دموگرافیک و زمینه  13

ای موثر بر افسردگی، استرس درک 

شده و حمایت اجتماعی درک شده و 

ارتباط میان آنها در دانشجویان 

ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه علوم

پزشکی شهید 

 بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 مجری پایان یافته

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد  11

دانشجویان ساکن در خوابگاه های 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

در مورد فعالیت جسمانی و عوامل 

 1311 مؤثر بر آن در سال

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

شگاه علوم دان

پزشکی شهید 

 بهشتی

 همکار اصلی پایان یافته



دانشجویان  ای بررسی وضعیت تغذیه 15

اکن در خوابگاه های دانشگاه علوم س

شهید بهشتی از نظر دریافت پزشکی 

 1311گروه های غذایی در سال 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 همکار اصلی یافتهپایان 

بررسی شیوع و عوامل موثر بر سوء  16

مصرف مواد در دانشجویان ساکن در 

خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی 

 1311شهید بهشتی در سال 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 همکار اصلی پایان یافته

ی براساس نظریه تاثیر برنامه آموزش 11

رفتار برنامه ریزی شده برمصرف شیر 

توسط دانش آموزان دختر مقطع 

راهنمایی در شهرستان کاشان سال 

1311 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کاشان

 مجری پایان یافته مدارس

 طراحی و روان سنجی ابزار مبتنی بر  13

توسعه یافته  الگوی اعتقاد بهداشتی

و  تقادات مذهبی()با رویکرد اع

بکارگیری آن برای بررسی تعیین 

کننده های اجتناب از رابطه جنسی 

قبل از ازدواج به منظور پیشگیری از 

 در دانشجویان شهر شیراز  اچ آی وی 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دانشگاه های 

 شهر شیراز

 همکار اصلی پایان یافته

ای هیئت نیازسنجی آموزشی اعض 11

علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

در حال 

 اجرا

 همکار اصلی

تاثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه  11

اجتماعی بر ارتقاء مصرف  -شناختی

میوه و سبزیجات در دانش آموزان 

دایی شهرکرد در مدارس دخترانه ابت

 1311-13سال 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 همکار اصلی پایان یافته مدارس

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی  11

اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای 

پیشگیری کننده از چاقی در دانش 

آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرکرد 

 1311-13در سال 

پژوهشی معاونت 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 همکار اصلی پایان یافته مدارس



بررسی عوامل موثر بر بهداشت دهان و  11

دندان در کودکان دبستانی از دیدگاه 

مادران مراجعه کننده به مراکز سنجش 

سالمت  شهر قم با بکارگیری الگوی 

 اعتقاد بهداشتی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

راکز سنجش م

 سالمت

 مجری پایان یافته

ارزیابی مواجهه شغلی با پرتو مادون  13

 قرمز در کارگران نانوایی های شهر قم
معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 همکار اصلی پایان یافته نانوایی ها

بررسی منافع و موانع درک شده در  11

خصوص مصرف خود سرانه داروها در 

ده به مراکز بهداشتی زنان مراجعه کنن

 درمانی شهر قم

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

مراکز بهداشتی 

 درمانی

 مجری پایان یافته

نیازسنجی آموزشی اعضای هیات  15

 علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشگاه علوم 

 پزشکی

در حال 

 اجرا

 مجری

ثر بر تغذیه بررسی عوامل مو 16

انحصاری با شیر مادر بر اساس نظریه 

رفتار برنامه ریزی شده در مادران 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی شهر قم

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

مراکز بهداشتی 

 درمانی

 مجری پایان یافته

 پوکی با مرتبط عوامل بررسی 11

 یهپا دختر آموزان دانش در استخوان

 به با قم شهر دوازدهم تا دهم

 بهداشتی اعتقاد الگوی کارگیری

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 مجری پایان یافته مدارس

بررسی عوامل مرتبط با مصرف شیر  13

در دانش آموزان پایه هفتم تا نهم 

شهر قم با به کارگیری الگوی اعتقاد 

 بهداشتی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 شکی قمپز

 مجری پایان یافته مدارس

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای  11

ایمن در عبور از خیابان با بکارگیری 

نظریه رفتار برنامه ریزی شده در 

دانش آموزان پایه ی هفتم تا نهم 

 شهر قم

 

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 مجری پایان یافته مدارس



ی هابررسی الگوی مصرف روغن 31

خوراکی و عوامل مرتبط با آن بر 

های الگوی پرسید در اساس سازه

کننده زنان شهری و روستایی مراجعه

 به مراکز بهداشتی درمانی استان قم

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

مراکز بهداشتی 

 درمانی

 مجری پایان یافته

بررسی مقایسه ای اضطراب و  31

در افسردگی و سازگاری زناشویی 

زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به 

مراکز درمانی و مرکز ناباروری در 

   شهر قم

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

مراکز درمانی و 

 مرکز ناباروری

در حال 

 اجرا

 مجری

ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی  31

در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 1315-پزشکی قم

ی معاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشکده 

 بهداشت

در حال 

 اجرا

 مجری

33      

31      

35      
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غر. بررسی ، اشرفی حافظ اصقارلی پور ذبیح الهگیالسی حمیدرضا، مرادی علی، حیدریان محبوبه، رزاقی رضا،  .51

 11-11( :6) 11;1311ایالم.  دانشگاه علوم پزشکیکاشان. مجله علمی عوامل خطر شیوع وبا در

، ایمانزاد قارلی پور ذبیح الهزنگنه محرم، عمرانی امیر، برکتی حسن، شهابی مسعود، علی خانی مهتاب،  .61

بررسی توزیع نیروی انسانی پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی ایران با استفاده از شاخص جینی معصومه. 

 .111-131( :6) 11 ;1311له علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. . مج 1331-35و منحنی لورنز در سال های 

 ، و همکاران.قارلی پور ذبیح الهرمضانخانی علی، پناهی پیمان، سمنانی علی اصغر، کوهی رضا، صدری نیما،  .61

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت و معماری در مورد اکستازی و عوارض ناشی از 

 .115-133( :1) 11 ;1311له علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. مصرف آن. مج

صور، گیالسی ، حبیبی پیمانه، ضیایی منقارلی پور قرقانی ذبیح الهکهن سال ساجده، کوهپایی علیرضا،  .61

در کارگران سالن  QECعضالنی به روش –ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی حمیدرضا، و همکاران. 

 .  13-13( :5) 11 ;1311علوم پزشکی تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.  غذاخوری دانشگاه

، معظمی گودرزی علی، کاکایی حجت اله. استفاده از آنالیز قارلی پور ذبیح الهگیالسی حمیدرضا، مرادی علی،  .63

قررات راهنمائی و نگرش و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد م مدل سازی در بررسی آگاهی، عاملی و

 .31-11( :5) 11 ;1311. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 1336رانندگی در سال 

. بررسی آگاهی، نگرش و ذبیح اهلل قارلی پورعلی رمضانخانی، مسعود مطلبی قاین، الهه توسلی، اکبر بابایی،  .61

هشتی در مورد فعالیت جسمانی در عملکرد دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

 .13-11( :1) 1 ;1311. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران. 1311سال 

ذبیح اله قارلی رضا وفایی، فاطمه حسینی، کامل قبادی داشدبی، محمدجعفر مومن باهلل فرد، مریم قلندری،  .65

زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به ، الهه توسلی. بررسی عوامل موثر بر تمایل به انتخاب روش پور



پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و -علمی مجلهبیمارستان های دولتی شیراز. 

 .13-13صفحات ،1311،تابستان 31، شماره 13وره خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، د

 ناهید روشنی، محسن غفاری، محتشم وسلی،ت الهه ،قرقانی پور قارلی اله ذبیح رو، رخشنده سکینه .66

 یک: HIV/AIDS زمینه در اصفهان پزشکى علوم دانشگاه پزشکى دانشجویان ادراکات و دانش حمیدزاده.

 دانشکده ، بهشتی شهید پزشکی علوم عرصه، دانشگاه در بهداشت فصلنامه نظریه.  بر مبتنی مقطعی مطالعه

 .13 تا 11 صفحات ، 1311 پائیز ،3 شماره ،1 بهداشت، دوره

، معظمی گودرزی علی، آقاجانی قارلی پور ذبیح الهمحمدیان هاشم، اکبری حسین، گیالسی حمیدرضا،  .61

در شهر کاشان . مجله علمی  (PedsQLمهدی، و همکاران. اعتباریابی پرسش نامه کیفیت زندگی کودکان )

 .11-13( :3) 11 ;1313دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

، ایمانی معتصم، حسینی فاطمه، و قارلی پور ذبیح الهنریمانی محمد، قبادی داشدبی کامل،  دستغیب زهرا، .63

مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی. مجله علمی دانشگاه علوم  همکاران.

 .11-33( :3) 11 ;1313پزشکی ایالم. 

، قارلی پور ذبیح الهگرز جدی فاطمه، گیالسی حمیدرضا، رضایی مفرد محمدرضا، حسین دوست غالم رضا، رن .61

وفایی رضا. بررسی میزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا . مجله 

 . 51-53( :3) 11 ;1313علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

قارلی پور ذبیح رضا، گیالسی حمیدرضا، موسوی سیدغالم عباس، مصطفایی غالم رضا، حسین دوست غالم  .11

، بابایی حیدرآبادی اکبر، و همکاران. بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمین شهر در زمینه اله

 .111-113( :3) 11 ;1313بهداشت مواد غذایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

. مقایسه کارکردهای اجرایی قارلی پور ذبیح الهضا، اشرفی حافظ اصغر، سلطانی اسماعیل، تقوی سیدمحمدر .11

 .111-116( :3) 11 ;1313بیماران دیابت نوع دو با افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

، اله قارلی پور ذبیحاکبری حسین، سادات جدی آرانی طیبه، گیالسی حمید رضا، معظمی گودرزی علی،  .11

ران. بررسی عوامل انگیزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری علینقی پور اعظم و همکا



سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان. مجله علمی 

 .131-113( :3) 11 ;1313دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 

بررسی ارتباط عزت . ، وفایی رضا، حسینی فاطمهبیح الهقارلی پور ذدستغیب زهرا، قبادی داشدبی کامل،  .13

 ، بهارپژوهش در دین و سالمت ی . مجله(MS) اسکلروز نفس با نگرانی در جوانان مبتال به مولتیپل

 . 13-35(:1)1؛1311

. بررسی ذبیح الهقارلی پور ، قنبرنژاد امین، ایمانزاد معصومه، هزاوه ای سیدمحمد مهدی، زهرا حسینی .11

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، -استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت روان پرستاران. مجله علمیوضعیت 

 55، صفحات 1311، پاییز 31، شماره 13دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 

 . 61تا 

،  پور یاله قارل یحذبکامران ،  یزفالح ، عز ینحس ی،، جواد کرمعل یمحمدجواد قاسم زاده ، احمد معصوم .15

؛ 1311. و سالمت یشگیریمجله پ. مادر یربا ش یانحصار یهبا تغذ یمانارتباط اضطراب پس از زای. محب یامکس

1(1 :)31-11 

 ینارتباط ب یبررسیی. ، رضا وفا ینی، فاطمه حس یداشدب ی، کامل قباد پور یاله قارل یحذب یب،زهرا دستغ .16

دانشگاه علوم  یی،و ماما یمجله دانشکده پرستاریراز. دانشگاه ش یاندر دانشجو یعنوسالمت روان و سالمت م

 . 53-51(: 31)11؛ 1313ی. بهشت یدشه یپزشک

درک  یدتهدی. داشدب ی، کامل قباد پور یاله قارل یحذب،  ینیزهرا حس ی،محب یامکراد ، س یفیغالمرضا شر .11

؛ 1315. قم یمجله دانشگاه علوم پزشکینانه. ورش خوش بت یدهدر نوجوانان : پد یگارشده نسبت به مصرف س

11(1 :)11-61 . 

انجام تست پاپ  یتوضع یبررس کامران. یز، عز پور یاله قارل یحذبراد ،  یفیغالمرضا شر ی،محب یامکس .13

 یدرمان یدر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت یاعتقاد بهداشت یو عوامل مؤثر بر آن بر اساس الگو یراسم

 . 15-33(: 1)1؛1311. مجله آموزش و سالمت جامعه. شهر قم



، زهرا یانعاطفه کشوری، فرشته همت ،پور یاله قارل یحذب، یمحب یامکابرازه ، س ی، احمد راهبر، علیاحیر یالل .11

سپاری شده  برون های یگاهو پا یهای بهداشت دولت یگاهدر پا ینمندی مراجع یترضا یسهمقااردستانی.  فقرا

(:  1)11؛1315.اراک یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یجله علم. م1313 قم یشش دانشگاه علوم پزشکتحت پو

61 -11  . 

 دانشجویان دانشگاه قصد در مؤثر عوامل . ح حیدرى ،ذ پور قارلى ف، زمانى م، زواره محمدى س، محبى .31

سواد سالمت.  صلنامهف . رفتارى قصد مدل بر مبتنى اى مطالعه عضو؛ اهداى خصوص در قم پزشکى علوم

 . 111-151(: 3)1؛ 1315

منافع و موانع درک شده در . ابرازه، زهره کزازلو ی، شهرام ارسنگ جنگ، علپور یاله قارل یحذباحمد راهبر،  .31

. 1315 شهر قم در سال یدرمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشتن خصوص مصرف خودسرانه داروها در زنا

 . 33-15(: 1)11؛ 1316. اراک یعلوم پزشکدانشگاه  یپژوهش یمجله علم
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1. Hazavehei S.M.M, Gharlipour Gharghani Z*, Moeini B, Moghimbeigi A, Nazari 

M. Effects of a smoking prevention program based on Extended Parallel Process 

Model (EPPM) among middle school male students in Shiraz. The First 

International & 4th National Congress on Health Education& Promotion. 16-19 

May 2011, Tabriz, Iran 

2. Mohtasham Ghaffari, Zabihollah Gharlipour Gharghani ⃰. Individual Factors 

Related to Premarital Sexual Intercourse among Adolescents: A Qualitative 

Research. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education 

and Promotion, 19-21 May 2015 – Kermanshah, Iran. 
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Congress on Health Education and Promotion, 19-21 May 2015 – Kermanshah, 

Iran. 

4. 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 and Promotion, 

19-21 May 2015 – Kermanshah, Iran. 

5. Zahra Hosseini1, Teaimour Aghamollaei, Zabihollah Gharlipour Gharghani. An 

Application of the Theory of Reasoned Action to Promoting Breakfast 

Consumption. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health 

Education and Promotion, 19-21 May 2015 – Kermanshah, Iran. 

6. Zabihollah Gharlipour Gharghani*, Akbar Babaei Heidarabadi, Elahe 

Tavassoli, Masoud Motalebi, Hamid Reza Gilasi. Correlation of between 

Depression, Perceived Stress and Perceived Social Support among Students in 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2nd International & 6th National 



Iranian Congress on Health Education and Promotion, 19-21 May 2015 – 
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فی، دکتر مهین ، دکتر محمد حسین شری*ذبیح اله قارلی پوردکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی،  .7

پسر  دانش آموزان بینمصرف سیگار شروع بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از نظری. 

 مهرماه 11و11عوامل اجتماعی موثر بر سالمت.  دانشجویی -همایش ملیاولین  -مقطع راهنمایی شهر شیراز

 . تهران -دانشگاه علوم پزشکی ایران 1331

. مشارکت و مراجعه به موقع مادران در برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی ذبیح اله قارلی پورحمیدرضا گیالسی،  .3

، 1311اردیبهشت ماه سال  13. هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی. نوزادی: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی

 .تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت

. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ذبیح اله قارلی پورطلبی قائن، الهه توسلی، علی رمضانخانی، مسعود م .1

دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد فعالیت جسمانی و عوامل مؤثر 

شگاه ، تهران، دان1311اردیبهشت ماه سال  13هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی. . 1311بر آن در سال 

 .علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت

، اکبر بابایی ذبیح اله قارلی پورمحمدرضا فکورزیبا، کامل قبادی داشدبی، فاطمه حسینی، الهام رزمپوش،  .11

در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی  حیدرآبادی. بررسی شیوع و عوامل موثر بر مصرف مواد روان گردان

، تهران، دانشگاه علوم پزشکی 1311اردیبهشت ماه سال  13ه های علوم بهداشتی. شیراز. هفتمین همایش تاز

 شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.

 بر  مؤثر عوامل و عضالنی اسکلتی اختالالت کوهپایی. بررسی ، علیرضاپور قارلی اله ذبیح مشکوری، علیرضا .11

 و 11کار،  ایمنی و بهداشت سراسری یشقم. هما پزشکی دانشگاه علوم های بیمارستان پرستاران بین در آن

 یزد -1311 خردادماه 11



و عوامل مرتبط با آن  یافسردگ یوعش یسهمقا. پور یاله قارل یحذب ی،کامل قباد ی،قهرمان یبافر ینی،فاطمه حس .11

 ینکنگره ب ینو ششم یکنگره ساالنه مل ینشانزدهم. 1333سال  یو علوم پزشک یرازدانشگاه ش یاندر دانشجو

 زنجان.  -شهریور ماه 11-11. کشور یعلوم پزشک یاندانشجو یپژوهش یلالمل

، زهرا اله پور یاله قارل یحذب ی،فراهان یشهاب دستجان ی،عابد عابد یدس یی،کوهپا یرضاعل ی،مشکور یرضاعل .13

کارگان  ین( در بBMI) یبا وزن و شاخص توده بدن یعضالن -یاختالالت اسکلت ینارتباط ب یبررسی. داد

 تهران.  -1311بهمن  11-16ی. شغل یماریهایطب کار و ب یسراسر یشهما ینهفتم. شهر قم ییهایانانو

 ییروشنا ینارتباط ب یبررسیی. کوهپا یرضا، علپور یاله قارل یحذب ی،نرگس نورمحمد ی،مشکور یرضاعل .11

طب کار و  یاسرسر یشهما ینهفتم. شهر قم یبافانقال یندر ب یعضالن -یسطح کار و اختالالت اسکلت یموضع

  .تهران -1311بهمن  11-16. یشغل یماریهایب

 حسن ،پور یاله قارل یحذب ی،فراهان یشهاب دستجان ی،عابد عابد یدس یی،کوهپا یرضاعل ی،مشکور یرضاعل .15

 یها ییکارگران نانوا ین( و عوامل مرتبط با آن در بIRبا پرتو مادون قرمز ) یمواجعه شغل یابیارز. محمد پور

  .تهران -1311بهمن  11-16. یشغل یماریهایطب کار و ب یسراسر یشهما ینهفتم .شهر قم

، حسن محمد پور یاله قارل یحذب ی،فراهان یشهاب دستجان ی،عابد عابد یدسزهرا اله دادی، ی،مشکور یرضاعل .16

در قم. دهمین  و کاتاراکت در نانواییها: مطالعه موردی با پرتو مادون قرمز یمواجعه شغلیی. کوهپا یرضاعل، پور

 گیالن.  -1316اردیبهشت  11-11همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. 

عوامل مؤثر  بر  بهداشت دهان و  یبررس. راد غالمرضا، کزازلو زهره یفیشر یامک،س ی، محباله یحپور ذب یقارل .11

 یریبه کارگبا  مادران مراجعه کننده به مراکز سنجش سالمت شهر قم یدگاهاز د یدبستاندندان در کودکان 

 -1315اردیبهشت ماه  11-15. آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یکنگره مل ینهفتمی. بهداشتاعتقاد  یالگو

 تهران. 

بر اساس مادر  یرشبا  یانحصار یهبر تغذعوامل موثر  یبررس ینب.ز یمی، افشار نرگس، کراله یحپور ذب یقارل .13

 یکنگره مل ینهفتم. شهر قم یدرمان یبهداشتجعه کننده به مراکز شده در مادران مرا  یزیرفتار برنامه ر یتئور

  .تهران -1315ماه  یبهشتارد 11-15آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. 



بازدارنده بر  و  یزانندهبرانگعوامل  یبررس .محمدرضا دهقان زاده ی،طاهر ی، اکرم مهترپور یاله قارل یحذب .11

کنگره  ینهفتم.  دوازدهم مدارش شهرستان کاشاندهم تا  یهپازان آمو مت دهان و دندان در دانشسال یترعا

  .تهران -1315ماه  یبهشتارد 11-15آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت.  یمل

  یرشعوامل مرتبط با مصرف  یبررس. افشار نرگس یه،ابوالفضل، ترکاشوند راض یگی، محمدباله یحپور ذب یقارل .11

آموزش  یکنگره مل ینهفتمی. اعتقاد  بهداشت یالگو یریبه کارگشهر قم با  هفتم تا  نهم  یهپادر دانش آموزان 

  تهران. -1315ماه  یبهشتارد 11-15بهداشت و ارتقاء سالمت. 

عوامل  یبررسیجه. خد یابوالفضل، صادق یگیراد غالمرضا، محمدب یفی، شراله یحپور ذب یقارل،  یامکس یمحب .11

اعتقاد  یالگو یریکارگه بدوازدهم شهر قم با  دهم تا یهپا دختر آموزان استخوان در دانش یپوکمرتبط با 

  تهران. -1315ماه  یبهشتارد 11-15آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت.  یکنگره مل ینهفتمی. بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح( سوابق آموزشی)تدریس( : 

 

 1335-11از سال  -سازمان هالل احمر شیراز -تدریس کمک های اولیه -1

دانشگاه علوم  -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیرحد درسی تدریس وا -1

 1331-11پزشکی قم 

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -اصول برنامه ریزی بهداشتیواحد درسی  تدریس -3

 1331-11قم 

 1331-11انشگاه علوم پزشکی قم د -کارشناسی اتاق عمل -بهداشتتدریس واحد درسی  -1

دانشگاه علوم پزشکی قم  -کارشناسی علوم آزمایشگاهی -یولوژیبهداشت عمومی و اپیدمتدریس واحد درسی  -5

11-1331 

دانشگاه علوم پزشکی قم  -کارشناسی علوم آزمایشگاهی -بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیتدریس واحد درسی  -6

11-1311 

 1311-11دانشگاه علوم پزشکی قم  -دانی فوریتهای پزشکیکار -بهداشتتدریس واحد درسی  -1

دانشگاه علوم  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -بهداشت روان وروانشناسی اصول تدریس واحد درسی  -3

 1311-11پزشکی قم 

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -مدیریت خدمات بهداشتیتدریس واحد درسی  -1

 1311-11قم 

کارشناسی ناپیوسته  -روشهای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنتدریس واحد درسی   -11

 1311-11بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم 

 1311-11دانشگاه علوم پزشکی قم  -کارشناسی اتاق عمل -بهداشتتدریس واحد درسی  -11

  دانشگاه علوم پزشکی قم -پیوسته بهداشت عمومیکارشناسی  -کلیات پزشکی و بهداشتتدریس واحد درسی   -11

11-1311 



-11دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -دریس واحد درسی کارآموزی در عرصه ت -13

1331 

 1313-11 نیمسال دوم– دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی اتاق عمل -تدریس واحد درسی بهداشت   -11

 1313-11 نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی فوریت پزشکی -تتدریس واحد درسی بهداش -15

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد  -16

 1313-11 نیمسال دوم

دانشگاه علوم  -ومیکارشناسی پیوسته بهداشت عم -تدریس واحد درسی اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل -11

 1313-11  نیمسال دوم -پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی مصون سازی فعال و انفعالی -13

 1313-11  نیمسال دوم -قم

نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم-کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی-تدریس واحد درسی اکولوژی انسانی -11

 1313-11 ومد

کارشناسی ناپیوسته بهداشت -تدریس واحد درسی اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری  -11

 1313-11 نیمسال دوم -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی مصون سازی فعال و انفعالی  -11

 1311-15  نیمسال اول -قم

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی روان شناسی و بهداشت روان -11

 1311-15نیمسال اول   -قم

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی کلیات پزشکی و بهداشت -13

 1311-15نیمسال اول   -قم

نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تخصصی تدریس واحد درسی زبان -11

 1311-15اول  



نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی زبان تخصصی -15

 1311-15اول  

ی پیوسته بهداشت کارشناس -تدریس واحد درسی اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری -16

 1311-15نیمسال اول   -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی 

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد -11

 1311-15نیمسال اول 

گاه علوم دانش -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت دانش آموزان و مدارس -13

 1311-15نیمسال اول  -پزشکی قم

دانشگاه علوم  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی سیستم های اطالع رسانی بهداشتی -11

 1311-15نیمسال اول  -پزشکی قم

 -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی -31

 1311-15نیمسال اول  -زشکی قمدانشگاه علوم پ

دانشگاه علوم  -کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای -تدریس واحد درسی روانشناسی صنعتی و ارتقاء سالمت -31

 1311-15نیمسال اول  -پزشکی قم

دانشگاه علوم  -علوم آزمایشگاهیکارشناسی پیوسته  -تدریس واحد درسی بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی -31

 1311-15اول  نیمسال -پزشکی قم

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -رشته دندانپزشکی -تدریس واحد درسی سالمت دهان و جامعه دندانپزشکی -33

 1311-15نیمسال اول 

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای -1تدریس واحد درسی کارآموزی در عرصه  -31

 1311-15نیمسال اول 

نیمسال اول  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -35

15-1311 



نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -36

 1311-15اول 

دانشگاه علوم  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل -31

 1311-15نیمسال دوم   -پزشکی قم

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد -33

 1311-15نیمسال دوم 

دانشگاه علوم  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت دانش آموزان و مدارس -31

 1311-15سال دوم نیم -پزشکی قم

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد -11

 1311-15نیمسال دوم 

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی اکولوژی انسانی  -11

 1311-15نیمسال دوم  

کارشناسی ناپیوسته بهداشت  -امات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراریتدریس واحد درسی اقد -11

 1311-15نیمسال دوم   -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی 

دانشگاه علوم  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -(1واحد درسی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) تدریس -13

 1311-15نیمسال دوم  -پزشکی قم

دانشگاه  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -ط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتاارتب تدریس واحد درسی -11

 1311-15نیمسال دوم  -علوم پزشکی قم

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -رشته دندانپزشکی -تدریس واحد درسی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی -15

 1311-15نیمسال دوم 

نیمسال دوم  -دانشگاه علوم پزشکی قم -رشته پزشکی -A گروه -(1تدریس واحد درسی بهداشت عمومی ) -16

15-1311 



نیمسال دوم  -دانشگاه علوم پزشکی قم -رشته پزشکی -Bگروه  -(1تدریس واحد درسی بهداشت عمومی ) -11

15-1311 

-15نیمسال دوم  -دانشگاه علوم پزشکی قم -رشته دندانپزشکی -تدریس واحد درسی جامعه شناسی سالمت -13

1311 

نیمسال دوم  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -ی کارآموزی در عرصه واحد درس -11

15-1311 

نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -51

 1311-15دوم 

دانشگاه علوم پزشکی  -داشت عمومیکارشناسی پیوسته به -تدریس واحد درسی روان شناسی و بهداشت روان -51

 1315-16نیمسال اول   -قم

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی کلیات پزشکی و بهداشت -51

 1315-16نیمسال اول   -قم

 دانشگاه علوم پزشکی -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی مصون سازی فعال و انفعالی -53

 1315-16نیمسال اول   -قم

کارشناسی پیوسته بهداشت  -تدریس واحد درسی اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری -51

 1315-16نیمسال اول   -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی 

دانشگاه علوم  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی سیستم های اطالع رسانی بهداشتی -55

 1315-16نیمسال اول  -ی قمپزشک

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی روانشناسی رفتار سالم -56

 1315-16نیمسال اول 

 -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی -51

 1315-16نیمسال اول  -دانشگاه علوم پزشکی قم



دانشگاه علوم  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -(1تدریس واحد درسی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) -53

 1315-16نیمسال اول  -پزشکی قم

 1315-16نیمسال اول –دانشگاه علوم پزشکی قم  -کارشناسی اتاق عمل -تدریس واحد درسی بهداشت  -51

نیمسال اول  -دانشگاه علوم پزشکی قم -وزش بهداشتکارشناسی ارشد آم -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -61

16-1315 

نیمسال اول  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -61

16-1315 

نیمسال  -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی -واحد درسی کارآموزی در عرصه  -61

 1315-16اول 

دانشگاه علوم  -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت دانش آموزان و مدارس -63

 1315-16نیمسال دوم  -پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی  -رشته دندانپزشکی -1تدریس واحد درسی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی  -61

 1315-16نیمسال دوم  -قم

دانشگاه علوم پزشکی  -رشته دندانپزشکی -1هان و دندانپزشکی اجتماعی عملی تدریس واحد درسی سالمت د -65

 1315-16نیمسال دوم  -قم

دانشگاه علوم پزشکی  -رشته دندانپزشکی -3تدریس واحد درسی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی  -66

 1315-16نیمسال دوم  -قم

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -اپیوسته بهداشت عمومیکارشناسی ن -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد -61

 1311-15نیمسال دوم 

 -دانشگاه علوم پزشکی قم -کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی -تدریس واحد درسی بهداشت روانی و اعتیاد -63

 1315-16نیمسال دوم 



بهداشت کارشناسی پیوسته  -تدریس واحد درسی اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری -61

 1315-16نیمسال دوم   -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت  -تدریس واحد درسی اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری -11

 1315-16نیمسال دوم   -دانشگاه علوم پزشکی قم -عمومی 

دانشگاه  -سی ارشد آموزش بهداشتکارشنا -تدریس واحد درسی آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت -11

 1315-16نیمسال دوم  -علوم پزشکی قم

دانشگاه  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت -تدریس واحد درسی ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -11

 1315-16نیمسال دوم  -علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم  -ش بهداشتکارشناسی ارشد آموز -(1تدریس واحد درسی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) -13

 1315-16نیمسال دوم  -پزشکی قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( تدریس در کارگاه ها: خ

 

 1311، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آبان ماه روش تحقیقدر کارگاه  تدریس  -1

 1311، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دی ماه روش تحقیقدر کارگاه تدریس  -1

 1311، دانشگاه علوم پزشکی قم، بهمن ماه قروش تحقیدر کارگاه تدریس  -3

و  1315 هایویژه نهمین المپیاد علمی دانشجویان در حیطه آموزش پزشکی در سال هایتدریس در کارگاه -1

1316 

 1315تدریس در کارگاه طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری، بهمن ماه  -5

 1311تدریس در کارگاه روش ها و فنون تدریس مقدماتی، آبان ماه  -6

 1311تدریس در کارگاه طراحی اسالید استاندارد آموزشی، اسفند ماه  -1

 1311تدریس در کارگاه روش تحقیق، شهریورماه  -3

 1315تدریس در کارگاه طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری، مرداد ماه  -1

 1315تدریس در کارگاه روش تدوین طرح درس، اسفندماه  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : همایش هاکنگره ها و  ،ا سمیناره ،( شرکت در کارگاه ها م
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