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 :تحصیالت
 

 تاریخ فراغت از تحصیل شورک شهر دانشگاه محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 1379بهمن  ایران کرمانشاه علوم پزشکی کرمانشاه کاردانی مبارزه با بيماریها

 1381بهمن  ایران تهران شهيد بهشتی کارشناسی بهداشت عمومی

 1384مهر  ایران اصفهان علوم پزشکی اصفهان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 1392شهریور  ایران اصفهان علوم پزشکی اصفهان ی تخصصیدکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 

  

 :مه های نوشته شده در دوران تحصیلپایان نا 
 

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیل عنوان پایان نامه

 دکتری تخصصی اثربخشی آموزش تغذیه بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر بر کنترل عوامل خطرساز سندرم متابوليك
 تر غالمرضا شریفی راددک

 دکتر ليال آزادبخت

 کارشناسی ارشد 2بررسی تأثير برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مراقبت از پا در بيماران مبتال به دیابت نوع 
 دکتر غالمرضا شریفی راد

 دکتر سيد محمد مهدی هزاوه یی
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 :جوایز و افتخارات
 

 تاریخ مقام اعطا کننده عنوان

 1379 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجویان برتر )دوره کاردانی(

ریاست محترم  تشخيص مصلحت نظام و ریاست  دانشجویان ممتاز )دوره کارشناسی(

 علوم پزشکی شهيد بهشتی دانشگاه

1381 

 1383 شجویی کشورسازمان بسيج دانمحترم رئيس  رتبه اول نهمين مجمع بسيجيان و طالب نمونه کشور

 1384 ریاست محترم جمهوری بخش کميته تحقيقات برتر جشنواره رازی

 وزارت بهداشت و ریاست دانشگاهمحترم قائم مقام  دانشجویان ممتاز )کارشناسی ارشد(

 علوم پزشکی اصفهان

1385 

 1386 معاون محترم دانشکده علوم پزشکی گناباد در سال  پژوهشگر برتر سال دانشگاه

 1387 استاندار محترم خراسان رضوی پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی

 1389 جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران رتبه اول مقاالت سالمت اجتماعی

کسب جایزه ششمين دوره جشن دانشجویان پيشگام در 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1390 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ایزه هفتمين دوره جشن دانشجویان پيشگام در کسب ج

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1391 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1391 ریاست محترم جمهوری دانشجوی نمونه کشور 

 1392 علوم پزشکی قم ریاست دانشگاه پژوهشگر برتر  دانشگاه

 1392 ماستاندار محترم استان ق پژوهشگر برتر استان قم

 1393 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم استاد نمونه دانشگاه 

 1395 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم استاد نمونه دانشگاه 

پژوهش برتر دانشگاه با عنوان پژوهشگر برتر دانشکده 

 بهداشت

 1393 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم

معاون محترم تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده بهداشتپژوهشگر برگزیده حائز رتبه دوم 

 قم

1394 

معاون محترم تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشگر برگزیده حائز رتبه سوم دانشگاه

 قم

1395 

کسب نمره ارزشيابی برتر در کيفيت تدریس در نيمسال 

 93 -94دوم 

 1394 م پزشکی قممعاون محترم آموزشی دانشگاه علو

کسب نمره ارزشيابی برتر در کيفيت تدریس در نيمسال 

 94 -95اول 

 1394 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

کسب نمره ارزشيابی برتر در کيفيت تدریس در نيمسال 

 94 -95دوم 

 1395 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

يفيت تدریس در نيمسال کسب نمره ارزشيابی برتر در ک

 95 -96اول 

 1395 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

کسب نمره ارزشيابی برتر در کيفيت تدریس در نيمسال 

 95 -96 دوم

 1396 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم

 1395 قمریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی  فرایند برتر دانشگاهی جشنواره شهيد مطهری

 1396 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم فرایند برتر دانشگاهی جشنواره شهيد مطهری

 1395 معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت فرایند قابل تقدیر کشوری جشنواره شهيد مطهری 

 1396 معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت فرایند قابل تقدیر کشوری جشنواره شهيد مطهری 
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 واحدهای درسی ارائه شده:  
 نوع درس  تعداد واحد نام درس ترم تحصیلی ردیف

 87 -88لغایت نيمسال دوم  84 -85واحد در دانشگاه علوم پزشکی گناباد از نيمسال دوم  3/100تدریس 

1 

 88 -89اول  

 نظری 1 تکنولوژی آموزشی )کاردانی(

 نظری 1 ی(جمعيت شناسی )کاردان 2

 نظری 2 آموزش بهداشت )کاردانی( 3

 نظری 1 آموزش بهداشت )کاردانی( 4

5 

 دوم

 89- 88 

 نظری 1 اکولوژی انسانی )کارشناسی(

 نظری 2 اصول مدیریت و خدمات بهداشتی )کارشناسی( 6

 نظری 5/0 تنظيم خانواده )کارشناسی( 7

ظرین 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 8  

9 

 اول

 90- 89 

 نظری 1 جمعيت شناسی و تنظيم خانواده )کارشناسی(

 نظری 1 جمعيت شناسی و تنظيم خانواده )کاردانی( 10

 نظری 2 روش تحقيق در علوم بهداشتی )کارشناسی( 11

 عملی 5/1 کارآموزی در عرصه )کارشناسی( 12

13 

 دوم

 90- 89 

 نظری 2 ی(اصول مدیریت خدمات بهداشتی )کارشناس

 نظری 1 اکولوژی انسانی )کارشناسی( 14

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 15

 نظری 1 آموزش بهداشت )کاردانی( 16

17 
 اول

 91- 90 
 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی(

 دوم 18

 91- 90 

 نظری 1 اکولوژی انسانی )کارشناسی(

 نظری 1 ده )کارشناسی(تنظيم خانوا 19

20 
 اول

92- 91 

 نظری 1 اصول مدیریت خدمات بهداشتی )کارشناسی(

 نظری 1 اصول مدیریت خدمات بهداشتی )کارشناسی( 21

 عملی 5/2 کار آموزی در عرصه )کارشناسی( 22

 دوم 23

92- 91 

 نظری 2 اکولوژی انسانی و بهداشت بين الملل )کارشناسی(

 نظری 1 نی )کارشناسی(اکولوژی انسا 24

25 

 اول

 93- 92 

 نظری 5/1 روانشناسی صنعتی و ارتقاء سالمت )کارشناسی(

 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی( 26

 نظری 2 تکنولوژی آموزشی )کارشناسی( 27

 نظری 2 بهداشت عمومی و اپيدميولوژی )مقطع کارشناسی( 28

 نظری 1 نی(بهداشت عمومی )کاردا 29

 نظری 5/1 سالمت دهان و جامعه )دکترای حرفه ای( 30

31 

 دوم

 93- 92 

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی(

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 32

 عملی 5/2 کارآموزی در عرصه )کارشناسی( 33

 نظری 2 بهداشت )کارشناسی( 34

 نظری 1 )کارشناسی(بهداشت عمومی  35

36 

 اول

 94- 93 

 نظری 1 روانشناسی صنعتی و ارتقاء سالمت )کارشناسی(

 نظری 2 اصول و مبانی جامعه شناسی )کارشناسی( 37

 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی( 38

 نظری 2 جامعه شناسی سالمت )ارشد( 39

 نظری 2 داده های بهداشتی )ارشد(کاربرد کامپيوتر در تجزیه و تحليل  40

 نظری 2 بهداشت عمومی )کارشناسی( 41

 نظری 1 بهداشت عمومی )کاردانی( 42

 نظری 1 )دکترای حرفه ای( 2بهداشت  43

 نظری 5/1 سالمت دهان و دندان )دکترای حرفه ای( 44

 عملی 4 کارآموزی در عرصه )کارشناسی( 45

46 
 دوم

 94- 93 

 نظری 2 شت و ارتباطات )کارشناسی(آموزش بهدا

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 47

 نظری 2 )ارشد( 1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  48
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 نظری 3 تکنولوژی و روشهای آموزشی )ارشد( 49

 نظری 1 آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سالمت )ارشد( 50

51 

 اول

 95- 94 

 نظری 2 معه شناسی )کارشناسی(اصول و مبانی جا

 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی( 52

 نظری 2 جامعه شناسی سالمت )ارشد( 53

 نظری 2 کاربرد کامپيوتر در تجزیه و تحليل داده های بهداشتی )ارشد( 54

 نظری 33/0 آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی )ارشد( 55

 نظری 2 )ارشد( 2داشت و ارتقاء سالمت آموزش به 56

 عملی 5/0 کارآموزی )ارشد( 57

 عملی 05/4 کارآموزی در عرصه  )کارشناسی( 58

59 

 دوم

 95- 94 

 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی(

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 60

 نظری 2 تکنولوژی آموزشی )کارشناسی( 61

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی( 62

 نظری 2 )ارشد( 1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  63

 نظری 3 تکنولوژی و روشهای آموزشی )ارشد( 64

 نظری 5/0 )دکترای حرفه ای( 1بهداشت عمومی  65

 نظری 5/0 )دکترای حرفه ای(  1بهداشت عمومی  66

 عملی 1 )کارشناسی(کارآموزی در عرصه  67

68 

 اول

 96- 95 

 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتباطات )کارشناسی(

 نظری 2 اصول و مبانی جامعه شناسی )کارشناسی( 69

 نظری 2 جامعه شناسی سالمت )ارشد( 70

 نظری 2 کاربرد کامپيوتر در تجزیه و تحليل داده های بهداشتی )ارشد( 71

 نظری 1 )ارشد( 2سالمت  آموزش بهداشت و ارتقاء 72

 نظری 66/0 آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی )ارشد( 73

 عملی 5/0 کارآموزی )ارشد( 74

 عملی 3 کارآموزی در عرصه )کارشناسی( 75

 عملی 2 کارآموزی در عرصه  )کارشناسی( 76

 عملی 3/0 داوری پایان نامه  77

 عملی 9 استاد راهنمای پایان نامه  78

79 

 دوم

 96- 95 

 نظری 2 تکنولوژی و روشهای آموزشی )ارشد(

 نظری 2 اصول و کليات خدمات بهداشتی )کارشناسی( 80

 نظری 2 تکنولوژی آموزشی 81

 نظری 1 جامعه شناسی سالمت )دکترای عمومی( 82

 نظری 1 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی )دکترای عمومی( 83

 

 

 

 ستی پایان نامه های تحصیلی:سرپر
 

 ردیف

 
 

 

 عنوان پایان نامه
 

 عنوان دوره تحصیلی

 سمت   اسامی همكاران به ترتیب  محل انجام
MPH 

کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 عمومی 

1 
تأثير مداخله آموزش تغذیه در دختران دبستانی پایه ششم مبتنی بر 

 1394اسالم در سال الگوی اعتقاد بهداشتی بر  کاهش مصرف تنقالت ن

 

 
 

کارشناسی 

 ارشد

 
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

غالمرضا شریفی  -سيامك محبی

 اعظم فتحی -راد

استاد 

 راهنمای اول

2 

بررسی تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگيزش محافظت بر 

ارتقاء رفتارهای ایمن رانندگی کارکنان شاغل در آموزش و پرورش شهر 

 1395قم در سال 

 
 

کارشناسی 

 ارشد

 
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 

غالمرضا شریفی  -سيامك محبی

 نرگس مظاهری تهرانی -راد

استاد 

 راهنمای اول

3 
بررسی اثربخشی آموزش هوش هيجانی بر اضطراب در بارداری زنان 

 نخست زا
 

 

کارشناسی 

 ارشد

 
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 

دکتر سيامك  -غالمرضا شریفی راد

 ینب نجفیز -محبی

استاد 

 راهنمای دوم
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4 
بررسی نقش مشاوره ژنتيك در پيشگيری از معلوليتهای ارثی و ژنتيکی 

 در زوجين در آستانه ازدواج در شهر قم
MPH   

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

راضيه  -داود شجاعی زاده

 شهرام ارسنگ جنگ -بروجردی
 استاد مشاور

5 

مطالعات کارآزمایی بالينی بر ارزیابی کيفی نگارش گزارشات پایانی 

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد  CONSORT 2010اساس چك ليست 

 اسالمی واحد قم
  

دکتری 

 عمومی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم
 استاد راهنما سيامك محبی -بهروز عرفان

6 
مقایسه عزت نفس و سالمت روان والدین دارای فرزند معلول با والدین 

 1393سالم استان قم در سال فرزند 
  

دکتری 

 عمومی

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم
 استاد راهنما سيامك محبی -صادق رضا زاده

7 
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با خودمراقبتی نوع دو در 

 شهر قم
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم
 استاد راهنما امك محبیسي -سيد مهدی الله

8 
ارزیابی کيفيت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته های علوم 

 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم بر اساس مدل سروکوال
 

کارشناسی 

 ارشد
 

دانشگاه آزاد 

 ميمهاسالمی و
 استاد راهنما سيامك محبی -مریم تبرایی

9 
 شرفتيبر پ یو تفکر انتقاد یليتحص یرابطه خودکارآمد یبررس

 قم یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم پزشک انیدانشجو یليتحص
 

کارشناسی 

 ارشد
 

دانشگاه آزاد 

 ميمهاسالمی 
 استاد راهنما سيامك محبی -معصومه شریفی

10 
بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر ارتقای 

 ودیاليزخودمراقبتی بيماران تحت درمان با هم
 

کارشناسی 

 ارشد
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 -سيامك محبی -طاهره رمضانی

 غالمرضا شریفی راد

استاد 

 راهنمای اول

11 

اثربخشی آموزش برنامه خودمراقبتی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه 

ریزی شده بر کنترل عوارض جسمانی ناشی از بيماری در بيماران مبتال 

 به مالتيپل اسکلروزیس
 

کارشناسی 

 ارشد
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

ذبيح  -سيامك محبی -زهرا دشتی

 امير حجازی -اله قارلی پور

استاد 

 راهنمای اول

12 
مبتال به فشارخون باال در  مارانيب یعوامل مؤثر برخودمراقبت یبررس

 شهر قم
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم
 ماراهناستاد  سيامك محبی -خدادادپورمحسن 

13 
 انيدر م یريادگیبا اضطراب  یليتحص یارتباط خودکارآمد یبررس

 واحد قم  یدر دانشگاه آزاد اسالم ليشاغل به تحص یپزشک انیدانشجو
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

-سيامك محبی -محمدیمحمدجواد 

 محمدجواد قاسم زاده
 راهنمااستاد 

14 
مراجعه  مارانيبا وزوز گوش در ب یروانشناخت یرابطه حالت ها یبررس

 قم   یها مارستانيب ENTکننده به درمانگاه 
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

 -یاحمد معصوم -رستم پورعارف 

 سيامك محبی
 مشاوراستاد 

15 
مراجعه کننده  یگرنيم مارانيدر ب یاضطراب و افسردگ یفراوان  یبررس

 تنکابن ییرجا ديشه مارستانيو اعصاب و روان ب یبه درمانگاه نورولوژ
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

احمد  -تيما سيد دانشسيد 

 سيامك محبی -معصومی
 مشاوراستاد 

16 

 یجراح انيمتقاض ريو غ انيمتقاض یرفتار یجانيحاالت ه سهیمقا

 مارستانيب ENTمراجعه کننده به درمانگاه  مارانيدر ب ینيب ییبایز

 قم   یفاراب
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

 -احمد معصومی -رستگاربك اب

 سيامك محبی
 مشاوراستاد 

17 
مبتال به سل در  مارانيب یویبا عملکرد ر كيوگرافیراد یها افتهی یابیارز

 1384-94 یسال ها یشهر قم ط
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

 -بوالفضل مظفریا -پاپهنصطفی م

 سيامك محبی
 مشاوراستاد 

18 
مسلول  مارانيب یرومتريو اسپ یویبا عالئم ر ابتیارتباط د یبررس

 1394-1384سال  یاستان قم در ط
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

 -بوالفضل مظفریا -جاویدباس ع

 سيامك محبی
 مشاوراستاد 

19 
 تیيشده به دنبال الکس جادیقدامی و عوارض ا بیيعواقب پارگی رباط صل

 )ع( شهر قم امام رضا مارستانيبستری در ب مارانيزانو در ب
  

دکتری 

 عمومی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

ليرضا ع -مهدی سعيدیحمد م

 سيامك محبی -اسدی
 مشاوراستاد 

20 
 یمحافظت بر رفتارها زشيانگ یتئور یآموزش بر مبنا ريتاث یبررس

 کشاورزان شهرستان کاشان نيکننده از سرطان پوست در ب یريشگيپ
 

کارشناسی 

 شدرا
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 -ذبيح اله قارلی پور -مهتریاکرم 

 سيامك محبی

استاد 

 راهنمای دوم

21 
در ارتقاء  یبر مدل اعتقاد بهداشت یمبتن  یمداخله آموزش ريتأث یبررس

 زن شهر قم شگرانیآرا یعملکرد بهداشت
 

کارشناسی 

 شدرا
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 -سيامك محبی -غالمرضاییزینب 

 راد غالمرضا شریفی

استاد 

 راهنمای اول

22 
شده  یزیرفتار برنامه ر یبر تئور یمبتن یمداخله آموزش ريتأث یبررس

 مادر در زنان نخست زا ريبا ش یانحصار هیبر تغذ
 

کارشناسی 

 شدرا
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

غالمرضا شریفی  -زهرا حدادسيده 

 شهرام ارسنگ -سيامك محبی -راد

استاد 

 راهنمای دوم

23 
 در محافظت زشيانگ یتئور بر یمبتن مادران آموزش یاثربخش نييتع

 آموزان دانش در سیکلوزیپد از کننده یريشگيپ عملکرد خصوص
 

کارشناسی 

 شدرا
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 -سيامك محبی -محمدپوررقيه 

 هادی زمانيان

استاد 

 راهنمای اول

24 
بر مدل اعتقاد  یمبتن2نوع  یابتیدر زنان د یرو ادهيرفتار پ یبررس

 و ارتباط آن با سواد سالمت یبهداشت
 

کارشناسی 

 شدرا
 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

غالمرضا  -سادات ایزدخواهفاطمه 

احمد   -سيامك محبی -شریفی راد

 راهبر

استاد 

 راهنمای دوم
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 :انتشارات  
 

 عنوان کتاب به زبان اصلی ردیف
 نوع فعالیت

 اسامی همكاران به ترتیب  تاریخ انتشار ناشر
 ترجمه تالیف

1 
تی نيازسنجی در سيستم های بهداش

 درمانی
 ترجمه تدوین

دانشگاه علوم پزشکی گناباد و 

 سخن گستر  
1386 

 -محمد مطلبی -غالمرضا شریفی راد

 سيامك محبی

2 
مجموعه تست کارشناسی ارشد آموزش 

 (ی)جامعه شناس
 1386 تهران -آثار سبحان  تدوین

محمد  -طاهره پاشایی -سيامك محبی

 حسين باقيانی مقدم

3 
ی ارشد آموزش تست کارشناس مجموعه

 (ی)روان شناس
 1386 تهران -آثار سبحان  تدوین

محمد  -طاهره پاشایی -سيامك محبی

 مطلبی

4 
مروری بر مبانی نظری مشارکت جامعه، 

 ارتقاء سالمت و توسعه اجتماعی
 ترجمه 

مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقاء سالمت 
1387 

علی  -سيامك محبی -عبدالجواد خواجوی

 دلشاد

5 
نگرش و نگرش سنجی در آموزش 

 بهداشت
 1390 تهران -آثار سبحان ترجمه تدوین

 -سيامك محبی -غالمرضا شریفی راد

 محسن شریفی راد -ليال جهانگيری

6 
آشنایی با مهارت و روشهای مطالعه 

 مؤثر
 ترجمه تدوین

مؤسسه انتشاراتی امام عصر 

 )عج(
1396 

 -سيامك محبی -سروش شریفی مقدم

 دلیسيد حسن عا

 

 

 

 :پروژه های تحقیقاتی مصوب

 نام و موضوع اثر ردیف
وضعیت 

 طرح
 سمت  اسامی همكاران به ترتیب اولویت  دانشگاه

 خاتمه یافته بررسی شيوع مصرف داروهای گياهی و علل آن در سالمندان شهر گناباد 1
دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

سيامك محبی- مهدی رضایی راد- 

 -سمانه داودی -ت آبادیفرنگيس دوس

 سعيده آتشگاهی

 مجری

2 
بررسی تأثير برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ميزان استفاده 

 از لوازم حفاظت فردی در کارگران سنگبریهای فعال شهر گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

فائزه  -سمانه رعنایی -سيامك محبی

رضا  -يه غالمیمرض -صادقی نژاد

 مسعود اسکندری -حسينی نامغی

 مجری

3 
بررسی نيازهای آموزشی دانش آموزان دبيرستانهای دخترانه شهر گناباد در 

 مورد بيماری ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 همکار سيامك محبی -اعظم محمد زاده

 خاتمه یافته شهرستان گناباد به خارج از شهرستانبررسی علل مهاجرت مردم  4
دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

 -زهره فرازانه پور -مليحه جوشنی

 سيامك محبی
 همکار

5 
بررسی تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه مادران 

 باردار شهر گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

فاطمه  -عصمت ریحانی -حبیسيامك م

زهرا  -سمانه فاطمی نژاد -حاجی پور

 غفرانی

 مجری

6 
 -86بررسی اپيدميولوژیك سل و ارتباط آن با عوامل مرتبط با آن در سالهای 

 در شهرستان گناباد 1380
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

 /پ321/1

 -عليرضا مسلم -سوسن دولت آبادی

 ك محبیسيام -محمد مطلبی
 همکار

7 
بررسی نيازهای آموزشی دختران نوجوان در رابطه با مراقبتهای بهداشتی 

 دوران بلوغ بر اساس مدل قصد رفتاری در شهرستان گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

 /پ285/1

سيامك  -محمد مطلبی -هدایت اله شمس

محمدرضا  -محمد قهرمانی -محبی

 شکیمهدی م -منصوریان

 مجری

8 
 20بررسی رضایتمندی از طرح پزشك خانواده در جمعيت های شهری زیر 

 هزار نفری شهرستان گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 مجری سيامك محبی

9 
بررسی نيازهای آموزشی مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر 

 ل اعتقاد بهداشتیگناباد در مورد سزارین بر اساس مد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 همکار سيامك محبی -نرجس بحری

10 
بررسی ميزان مصرف شير و علل عدم مصرف آن در دانش آموزان مدارس 

 راهنمایی دخترانه شهر گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 همکار سيامك محبی -علی دلشاد

11 
آموزش بر ميزان مصرف صبحانه و تنقالت دانش آموزان دختر  بررسی تأثير

 مقطع راهنمایی شهر گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد
 همکار سيامك محبی -علی دلشاد

 مجری علی رمضانی -محبیسيامك دانشگاه علوم  خاتمه یافته در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان گناباد DMFTبررسی شاخص  12
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 پزشکی گناباد

13 
بررسی ميزان استفاده از داروهای نيروزا و مکمل در ورزشکاران رشته 

 بدنسازی شهر گناباد و عوامل مؤثر بر آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

سيامك  -جالل محمدزاده -محمد مطلبی

 محبی
 همکار

14 
ته بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده در دانشگاه ارزیابی درونی رش

 علوم پزشکی گناباد
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

شهين  -سيامك محبی -علی دلشاد

محمدرضا  -محمد قهرمانی -ساالروند

 منصوریان

 مجری

15 
بررسی تأثير آموزش جرأت مندی بر اساس مدل پرسيد بر ميزان قاطعيت 

 رستانی شهر گنابادنوجوانان دبي
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی گناباد

مهدی  -محمد مطلبی -سيامك محبی

 مرضيه شاه سياه -مشکی
 مجری

16 
اثربخشی آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ميزان و نحوه 

 نظارت والدین بر تماشای تلویزیون دانش آموزان پایه اول و پنجم
 خاتمه یافته

شگاه علوم دان

 پزشکی گناباد

 /پ335/1
  
 

مهدی  -سيامك محبی -علی دلشاد

 مرضيه شاه سياه -راحله ملکی -مشکی
 مجری

17 
بررسی شاخصهای ملی سالمت در معاونتهای درمان و غذا و دارو در دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار 
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار
 رهمکا سيامك محبی -یاسر تبرایی

18 
اثربخشی آموزش تغذیه بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر بر کنترل عوامل 

 خطرساز سندرم متابوليك
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

390218 

 -ليال آزاد بخت -غالمرضا شریفی راد

 آوات فيضی -سيامك محبی
 همکار

19 
بينی رفتارهای تغذیه بررسی نقش سازه های الگوی ارتقاء سالمت پندر در پيش 

 ای در بيماران سندرم متابوليك
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

290209 

 -ليال آزاد بخت -غالمرضا شریفی راد

 آوات فيضی -سيامك محبی
 مجری

20 

بررسی ميزان وزن گيری مادر باردار در دوران بارداری بر اساس 

زن هنگام تولد نوزادان شهر استانداردهای توصيه شده و ارتباط آن با و

 اصفهان

 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

289226 

 -غالمرضا شریفی راد -سيامك محبی

 محمد مطلبی
 مجری

21 
بررسی آگاهی و نگرش زوجين در آستانه ازدواج در خصوص مشاوره ژنتيك 

 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
 خاتمه یافته

سازمان بهزیستی 

 شهرستان قم
 مجری راضيه بروجردی -سيامك محبی

22 
نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به باورهای غلط دینی و 

 تأثير آموزش در این خصوص
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

92362 

شعبانعلی  -عليرضا علی نوری

مرضيه شاه  -سيامك محبی -خانصنمی

 علی محمدی ولدانی -سياه

 همکار

23 
رسی ميزان وزن گيری مادران باردار در دوران حاملگی بر اساس بر

 استانداردهای توصيه شده و ارتباط آن با پيامدهای حاملگی در شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 

 مجری سيامك محبی -فاطمه کریمی

هخاتمه یافت ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت قم 24  

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

89172 

 -فاطمه سادات طباطبایی -یاسر تبرایی

 سيامك محبی
 همکار

25 
در مورد کنترل ليشمانيوز  BASNEFبررسی تأثير آموزش مبتنی بر مدل 

 جلدی در دانش آموزان بخش قمرود
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

90269 

 -سمانه ابوالخيریان -عابدین ثقفی پور

 امك محبیسي
 همکار

 خاتمه یافته بررسی وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدایی شهر قم 26

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

91307 

سيامك  -محمد فهيمی نيا -مهدی اسدی

 محبی
 همکار

 خاتمه یافته بررسی وضعيت سالمت عمومی در دانش آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ 27

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

91313 

سيامك  -زهرا دشتی -طاهره رمضانی

 شهرام ارسنگ -محبی
 همکار

28 
بررسی ميزان رعایت بهداشت دست از سوی کارکنان بيمارستانهای آموزشی 

 شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93405 

 همکار سيامك محبی -طلعت جعفری

29 
علوم پزشکی قم  بررسی کيفيت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه

 مبتنی بر مدل سروکوال
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 

 -محمد حسن محمودیان -سيامك محبی

 مرتضی حيدری
 مجری

30 
بررسی عملکرد پرستاران و بهياران دانشگاه علوم پزشکی قم  در خصوص 

 احتياطات استاندارد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
 خاتمه یافته

 دانشگاه علوم

 پزشکی قم

92357 

خدیجه -رفعت جعفری -طلعت جعفری

 قاسم اميری -سيامك محبی -جعفری
 همکار

 مجریزهرا  -زینب ممتحنی -مك محبیسيادانشگاه علوم  خاتمه یافتهبررسی ميزان خودآزمایی پستان و عوامل مؤثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد  31
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 پزشکی قم بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم

92367 

فرشته  -عاطفه کشوری -صدرایی نيا

 همتيان

32 
بررسی ميزان رعایت بهداشت دست از سوی کارکنان بيمارستانهای آموزشی 

 شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93405 

سوریه  -رضا اميری -سميه مؤمنيان

 سيامك محبی -سعيده حيدری -سليمی
 همکار

33 
ارزیابی داده های جمع آوری شده طی طرح ملی بررسی آگاهی، نگرش و 

 عملکرد خانوارهای شهری و روستایی در خصوص تغذیه در شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93451 

 -زهره کریمی -علی اکبر حق ویسی

محمد  -سيامك محبی -هدی مستقيمی

 حضوری

 همکار

34 
بهداشتی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی  بررسی شکاف کيفيت خدمات

 شهر قم : کاربرد الگوی سروکوال
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93461 

 -شهرام ارسنگ -سيامك محبی

 -محمد حضوری -غالمرضا شریفی راد

 زهرا باخدای

 مجری

35 
 بررسی ارتباط خودکارآمدی با عملکرد خودمراقبتی بيماران دیابتی نوع دو

 شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93485 

 -غالمرضا شریفی راد -سيامك محبی

 -ابوالفضل محمدبيگی -محمود پرهام

 علی رسولی

 مجری

36 
بررسی نيازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص 

 پيوند اعضا پس از مرگ مغزی مبتنی بر مدل قصد رفتاری
 خاتمه یافته

شگاه علوم دان

 پزشکی قم

93484 

معصومه محمدی  -سيامك محبی

 فاطمه زمانی -زواره
 مجری

37 
بررسی شيوع انجام پاپ اسمير و عوامل مؤثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد 

 بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

93462 

زینب  -زهرا صدرایی نيا -سيامك محبی

الهام  -عاطفه کشوری -ممتحنی

 فرشته ممتحنی -رضایی

 مجری

38 
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر قم 

 در مورد پاپ اسمير و سرطان دهانه رحم

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94523 

 -سيامك محبی -نرگس مظاهری تهرانی

 را باقریزه
 مجری

39 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی شهر قم در خصوص تغذیه انحصاری با شير مادر 
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94524 

فاطمه  -سيامك محبی -زهرا رحيمی

 شهرام ارسنگ -غفاری شوشتری
 همکار

40 
اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد بررسی آگاهی و نگرش 

 طرح درس
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94541 

 -سيامك محبی -غالمرضا شریفی راد

 زهرا دشتی -طاهره رمضانی
 همکار

41 
تعيين ارتباط بين سبك زندگی سالم و خودکارآمدی در پرستاران دانشگاه علوم 

 پزشکی قم
 خاتمه یافته

ه علوم دانشگا

 پزشکی قم

94548 

زینب  -محيا قندی -ابوالفضل محمدبيگی

سيامك  -نرگس محمدصالحی -قنبری

 محبی

 همکار

42 
بررسی آگاهی، نگرش و کاربست ورزشکاران در مورد مصرف مکملهای 

 ورزشی و بازسازی ذخایر آب بدن

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94551 

 -محدثه آقاصفری -محمد حضوری

 زهره شيخ زاده -يامك محبیس
 همکار

43 
بررسی دریافت غذایی زنان یائسه مبتال به فشار خون باال و عوامل مرتبط با آن 

 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94552 

سيامك  -زهرا دشتی -محمد حضوری

 آزاده کهندانی -طاهره رمضانی -محبی
 همکار

44 
زان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان قمی در خصوص مصرف بررسی مي

 بهينه آب آشاميدنی
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94561 

 -محمدرضا فهيمی نيا -زليخا رادمرد

زهرا  -ولی اله اکبری -سيامك محبی

 نسيم غفوری -بيات

 همکار

45 
ت در پرسنل ارزیابی بيومارکرها و شاخصهای آنتروپومتریك مرتبط با سالم

 شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
 خاتمه یافته

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

 -علی رسولی -محمد جواد قاسم زاده

 سيامك محبی
 همکار

46 
بررسی وضعيت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به 

 باورهای غلط دینی و ارزشيابی اثر آموزش در این خصوص
 یافتهخاتمه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

عليرضا علی  -شعبانعلی خانصنمی

مرضيه شاه  -سيامك محبی -نوری

 سياه

 همکار

47 
بررسی اثر آموزش مبتنی بر الگوی باوربهداشتی بر رژیم غذایی بيماران 

 همودیاليزی مراجعه کننده به مراکز دیاليز
 خاتمه یافته

دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم

سيامك  -م رسولینسي -مرجان رسولی

 محبی
 همکار

48 
بررسی ميزان دانش، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 شهر قم در خصوص پاپ اسمير
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94562 

غالمرضا  -سيامك محبی -اعظم فتحی

 شریفی راد
 مجری

49 
صوص تغذیه کودکان بررسی ميزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خ

 دبستانی شهر قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94563 

غالمرضا  -سيامك محبی -اعظم فتحی

 شریفی راد
 مجری
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50 
بررسی ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر تعامالت خانوادگی 

 در ميان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
 خاتمه یافته

م دانشگاه علو

 پزشکی قم

94611 

 مجری نرگس مظاهری تهرانی -سيامك محبی

51 
بررسی ميزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان شاغل به تحصيل دانشگاه 

 علوم پزشکی قم و عوامل مرتبط با آن
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94649 

غالمرضا  -اعظم فتحی -سيامك محبی

محمد  -محمود پرهام -شریفی راد

 علی آقا

 مجری

52 
بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده با خودمراقبتی بيماران دیابتی نوع دو شهر 

 قم
 خاتمه یافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

95664 

غالمرضا  -محمود پرهام -سيامك محبی

 ابوالفضل محمدبيگی -شریفی راد
 مجری

 نيازسنجی آموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 53
ال در ح

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

94642 

 -محتشم غفاری -ذبيح اله قارلی پور

 -سيامك محبی -غالمرضا شریفی راد

 -کبری محمدی -سکينه رخشنده رو

 فاطمه خيرالهی -زهرا رحيمی

 همکار

54 
بررسی عملکرد مددجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری 

 ری از ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتیشهرستان قم نسبت به پيشگي

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

95700 

سيامك  -خدیجه جعفری -طلعت جعفری

 محبوبه قدمی -عابدین ثقفی پور -محبی
 همکار

55 
بررسی کيفيت زندگی بيماران مبتال به آکنه ولگاریس و ناتوانی ناشی از آن در 

 شهر قم

در حال 

 اجرا

م دانشگاه علو

 پزشکی قم

95745 

 مجری معصومه اسماعيلی -سيامك محبی

56 
ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

95753 

 -سيامك محبی -ذبيح اله قارلی پور

 -محمد حضوری -غالمرضا شریفی راد

 زهره کزازلو -احمد راهبر

 یمجر

57 
علوم  انیدر دانشجو یليعادات مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحص یبررس

 قم یپزشک

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

راضيه  -فائزه اکبری -محبیسيامك 

فاطمه سادات  -سمانه غفاری -همتی

 رضوی نيا

 مجری

58 
دانشگاه علوم پزشکی  بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی در

 قم

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

سيد حسن  -زهرا باقری -محبیسيامك 

بهاره  -راضيه سادات قریشی -عادلی

 زینب دانش پور -مختاری

 مجری

59 
بررسی خودکارآمدی تدریس و عوامل مرتبط با آن در اعضای هيأت علمی 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

مد مح -سيد حسن عادلی -محبیسيامك 

زهرا  -روح اله صفایی پور -آقاعلی

 تابش نيا

 مجری

 بررسی سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم 60
در حال 

 اجرا

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 -سيامك محبی -شریفی مقدمسروش 

 مود پرهاممح -فاطمه سادات رضوی نيا
 مجری

 

 

 :فارسی زبان ت اا  شده در مجالتمقاال
 
 

 2بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر مراقبت از پا در بیماران مبتال به دیابت نوع عنوان مقاله:  -1

 239تا  231، صفحات 3مجله غدد درون ریز و متابولیسم، دوره هشتم، شماره  عنوان ، شماره:

 اکبر حسن زاده -مهرعلی رحیمی -سیامک محبی -سید محمد مهدی هزاوه یی -: غالمرضا شریفی رادن به ترتيب اولويتاسامي نويسندگا

 1385پاییز سال انتشار مجله:

 سالیبررسی ارتباط بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان عضو کانون بازنشستگان اصفهان با سابقه فعالیت جسمانی در دوران میانعنوان مقاله:  -2

 64تا  57، صفحات 2، شماره 13مجله افق دانش )مجله دانشگاه علوم پزشکی گناباد(، دوره عنوان ، شماره:

 محمد مطلبی -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1386تابستان  سال انتشار مجله:

 دل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاهبررسی وضعیت مراقبت از پا بر اساس معنوان مقاله:  -3

 91تا  84، صفحات 4، شماره 15مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره عنوان ، شماره:

 محمد مطلبی -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1387زمستان شار مجله:سال انت
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 بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر گنابادعنوان مقاله:  -4

 77تا  69، صفحات 4، شماره 14مجله افق دانش )مجله دانشگاه علوم پزشکی گناباد(، دوره :هعنوان ، شمار

 عصمت السادات حسینی -اکرم نورنعمت شاهی -لیلی محمدپور -محمد مطلبی -انیعلی رمض -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1387زمستان سال انتشار مجله:

 بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضاعنوان مقاله:  -5

 238تا  233، صفحات 43، پیاپی 3، شماره 11مجله اصول بهداشت روانی، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -فاطمه بهرامی -: مرضیه شاه سیاهامي نويسندگان به ترتيب اولويتاس

 1388پاییز سال انتشار مجله:

 تأثیر آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زناشویی زوج های شهر اصفهان عنوان مقاله:  -6

 108تا  91، صفحات 32، شماره 8مجله تازه های و پژوهشهای مشاوره، جلد :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -عذرا اعتمادی -فاطمه بهرامی -: مرضیه شاه سیاهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1388زمستان سال انتشار مجله:

 تأثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسیعنوان مقاله :  -7

 505تا  496، صفحات 2، شماره 12مجله اصول بهداشت روانی، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -مرضیه شاه سیاه -سید احمد احمدی -: سعیده بطالنیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1389تابستان سال انتشار مجله:

 بررسی عوامل مؤثر بر استعمال دخانیات بر اساس مدل بزنف در دانشجویان پسر مشغول به تحصیل شهر کرمانشاهعنوان مقاله :  -8

 11تا  5، صفحات 3و  2، شماره 5دانش و تندرستی، دوره :هعنوان ، شمار

 مهدی کارگر -محمد مطلبی -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1389تابستان وپاییز سال انتشار مجله:

 وزن دوران بارداری مقایسه اثربخشی برنامه آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با آموزش سنتی در افزایشعنوان مقاله:  -9

 489تا  480، 3، شماره 6مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 مرضیه شاه سیاه -محمد مطلبی -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1389پاییز سال انتشار مجله:

 جنسی زوجین شهر شیراز بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایتعنوان مقاله:  -10

 424تا  417، 3، شماره 6مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 یاسر تبرایی -سیامک محبی -مرضیه شاه سیاه -: زهرا شمس مفرحهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1389پاییز سال انتشار مجله:

 ناشویی زوجین شهر اصفهانتأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زعنوان مقاله :  -11

 697تا  690، 4، شماره 6مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -عذرا اعتمادی -فاطمه بهرامی -: مرضیه شاه سیاهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1389زمستان سال انتشار مجله:

 راب تحصیلی دانش آموزانتأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطعنوان مقاله :  -12

 90تا  82، صفحات 2، شماره 18مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 یاسر تبرایی -مرضیه شاه سیاه -محمد مطلبی -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390تابستان سال انتشار مجله:

 بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل قابل تعدیل مؤثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سالمندان شهر گنابادان مقاله : عنو -13

 421تا  411، صفحات 4، شماره 7مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 آذر طل -فاطمه رجعتی -محمد هادی عباسی -طلبیمحمد م -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390آذر و دی  سال انتشار مجله:

 تأثیر آموزش جرأت مندی بر اساس مدل پرسید بر میزان قاطعیت نوجوان دبیرستانی گنابادعنوان مقاله :  -14
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 53تا  45، صفحات 1، شماره 1مجله پژوهش و سالمت، دوره :هعنوان ، شمار

 محمد مطلبی -علی دلشاد -مهدی مشکی -مرضیه شاه سیاه -سیامک محبی: ه ترتيب اولويتاسامي نويسندگان ب

 1390پاییز و زمستانسال انتشار مجله:

 همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجینعنوان مقاله :  -15

 1390، زمستان 4، شماره 5مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 یاسر تبرایی -سیامک محبی -فاطمه بهرامی -: مرضیه شاه سیاهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390زمستان سال انتشار مجله:

 بررسی تأثیر آموزش جنسی بر کاهش تعارض زوجین شهر اصفهانعنوان مقاله :  -16

 908تا  901، صفحات 6، شماره 7مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -عذرا اعتمادی -فاطمه بهرامی -: مرضیه شاه سیاهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390ویژه نامهسال انتشار مجله:

 جایگاه حمایت اجتماعی در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت؛ مطالعه مروریعنوان مقاله:  -17

 647تا 636، صفحات 6، شماره 7مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 علیرضا امیدی اسکویی -سیامک محبی -آوات فیضی -لیال آزادبخت -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390ویژه نامه سال انتشار مجله:

 تبیین نقش خودکارآمدی در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت عنوان مقاله:  -18

 659تا 648، صفحات 6، شماره 7مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 علیرضا رضایی -مهدی کارگر -سیامک محبی -آوات فیضی -لیال آزادبخت -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390ویژه نامه سال انتشار مجله:

 انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتیک بررسی نقش منافع و موانع درک شده درعنوان مقاله:  -19

 671تا  660، صفحات 6، شماره 7مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 مهدی کارگر -سیامک محبی -آوات فیضی -لیال آزادبخت -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1390ویژه نامه سال انتشار مجله:

 تأثیر برنامه آموزش تغذیه بر افزایش وزن توصیه شده دوران بارداری بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی: کارآزمایی بالینی تصادفی شدهوان مقاله: عن -20

 30تا  23، صفحات 1، شماره 6مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 یاسر تبرایی -مرضیه شاه سیاه -محمد مطلبی -حمید راسخی -ضا شریفی رادغالمر -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391بهار سال انتشار مجله:

 EPHو  AAMIبررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستانهای استان قم و مقایسه آن با استانداردهای عنوان مقاله:  -21

 479تا  474، صفحات 3، شماره 8المت، سال مجله تحقیقات نظام س:هعنوان ، شمار

 مهدی نوروزی -سیامک محبی -سمیه بهنامی پور -یلدا ارست -: مهدی اسدیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391مرداد و شهریورسال انتشار مجله:

 دهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهانبررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استاندارعنوان مقاله:  -22

 503تا   493، صفحات 3، شماره 8مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 خدیجه حاج میری -حبیسیامک م -مرضیه شاه سیاه -محمدهادی عباسی -محمد مطلبی -فاطمه رجعتی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391مرداد و شهریور سال انتشار مجله:

 بررسی ارتباط خودکارآمدی درک شده با میزان دریافت درشت مغذی های تغذیه ای در زنان مبتال به سندرم متابولیک؛ یک مطالعه تحلیل مسیرعنوان مقاله:  -23

 67تا  56صفحات  ،1، شماره 12مجله دیابت و لیپید ایران، دوره :هعنوان ، شمار

 مصطفی شعربافچی -محمد حضوری -غالمرضا شریفی راد -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391مهر و آبان سال انتشار مجله:

 بررسی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی بر اساس سازه های مدلهای آموزش سالمتعنوان مقاله:  -24

 536تا   523، صفحات 4، شماره 8مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هشمارعنوان ، 
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 لیال آزاد بخت -سیامک محبی -فیروزه مصطفوی -غالمرضا شریفی راد -: محمد مطلبیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391مهر و آبان سال انتشار مجله:

 در بیمارستانهای استان قم EPHو  AAMIاه دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگعنوان مقاله:  -25

 26تا  22، صفحات 3، شماره 6مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 معصومه شیرزاده -مرتضی صفدری -ی اسکوییعلیرضا امید -سیامک محبی -مهدی نوروزی -سمیه بهنامی پور -یلدا ارست -: مهدی اسدیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391پاییز سال انتشار مجله:

 بررسی نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج شهر قم نسبت به تاالسمی و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعیعنوان مقاله:  -26

 798تا   791، صفحات 5، شماره 8مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 مهدی نوروزی -طاهره رحیمی -سیامک محبی -زهرا موسوی میاندشتی -: عابدین ثقفی پورمي نويسندگان به ترتيب اولويتاسا

 1391آذر و دی سال انتشار مجله:

 خودکارآمدی در انجام فعالیت فیزیکی بیماران نارسایی قلبی: مقاله مروریعنوان مقاله:  -27

 941تا   929، صفحات 6، شماره 8مت، سال مجله تحقیقات نظام سال:هعنوان ، شمار

 صبیه جمشیدی راد -سیامک محبی -آوات فیضی -غالمرضا شریفی راد -معصومه صادقی -فیروزه مصطفوی -: فاطمه رجعتیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1391بهمن و اسفند سال انتشار مجله:

 ه با میزان دریافت درشت مغذی های تغذیه ای در زنان مبتال به سندرم متابولیک؛ یک مطالعه مقطعی با استفاده از تحلیل مسیربررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شدعنوان مقاله:  -28

 131تا  121، صفحات 2، شماره 11مجله غدد درن ریز و متابولیسم ایران، دوره :هعنوان ، شمار

 مصطفی شعربافچی -محمد حضوری -غالمرضا شریفی راد -آوات فیضی -تلیال آزادبخ -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392تیرسال انتشار مجله:

 بررسی اختالل های رفتاری حرکتی کودکان مبتال به خرخر عنوان مقاله:  -29

 9تا  1، صفحات 105، شماره 20مجله دانشور پزشکی، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمد وکیل علی آبادی -لفضل مظفری: ابوااسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392تیرسال انتشار مجله:

 اله شهر قم: مطالعه مورد شاهدی  2 -12ارتباط بین خرخر و اختالالت رفتاری حرکتی خواب در کودکان عنوان مقاله:  -30

 82تا  74(، صفحات 73)پیاپی  4، شماره 16مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمد وکیل علی آبادی -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392تیرسال انتشار مجله:

 بررسی نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه عنوان مقاله:  -31

 483تا  473، صفحات 5، شماره 9مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمدرضا تاجمیری -حجت اله یوسفی -فاطمه رجعتی -: مژگان نادریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392مرداد سال انتشار مجله:

 بررسی ارتباط افسردگی پس از ازیمان با تغذیه انحصاری با شیر مادرعنوان مقاله:  -32

 586تا  579، صفحات 6، شماره 9سال  مجله تحقیقات نظام سالمت،:هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمدرضا شریف -جواد کرمعلی -احمد معصومی -: محمد جواد قاسم زادهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392شهریور سال انتشار مجله:

 بررسی رابطه سطح روی سرم نیمه اول بارداری و وقوع پره اکالمپسیعنوان مقاله:  -33

 9تا  1، صفحات 106، شماره 20مجله دانشور پزشکی، سال :هارعنوان ، شم

 سیامک محبی -سیده سمیرا مخلصی -: لیدا مقدم بنائماسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392شهریور سال انتشار مجله:

 ادراک افراد مبتال به پرفشاری خون از بیماری و درمان آن: یک مطالعه مروریعنوان مقاله:  -34

 569تا  561، صفحات 6، شماره 9مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :ه، شمار عنوان

 کمال میرکریمی -سیامک محبی -عزیز کامران -فیروزه مصطفوی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت
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 1392شهریور سال انتشار مجله:

 عضالنی پرستاران با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده عوامل رفتاری مرتبط با اختالالت اسکلتیعنوان مقاله:  -35

 11تا  1، صفحات 81، شماره 23مجله دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره :هعنوان ، شمار

علیرضگا   -حمیدرضگا گیالسگی   -سگید مصگطفی سگیارپور    -شهرام ارسنگ جنگگ  -مک محبیسیا -علیرضا کوهپایی -ذبیح اله قارلی پور -: معصومه ایمانزاداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 زهرا اکبری -سکینه حیدری -سیده حدیثه احمدی -سهیال پهلوانی -مشکوری

 1392تابستان سال انتشار مجله:

 (یتخصص ینامه دکتر انی)مستخرج از پاالم؛ کاربرد الگوی ارتقاء سالمت بررسی نیازهای آموزشی زنان مبتال به سندرم متابولیک شهر اصفهان در خصوص تغذیه سعنوان مقاله:  -36

 179تا  165، صفحات 2، شماره 4مجله سالمت و بهداشت، دوره :هعنوان ، شمار

 غالمرضا شریفی راد -عزیز کامران -محمد حضوری -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392تابستان ار مجله:سال انتش

 بررسی ارتباط اختالل عملکرد جنسی و سطح افسردگی در مردان مبتال به هپاتیت مزمنعنوان مقاله:  -37

 671تا  663، صفحات 7، شماره 9مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -سید مؤید علویان -عباس مهران -عباس هوشمند -احمدعلی اسدی نوقابی -: سید قاسم موسویاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392مهر سال انتشار مجله:

 عه مقطعیبررسی نقش فواید و موانع درک شده در پیش بینی دریافت درشت مغذی ها در زنان مبتال به سندرم متابولیک: کاربرد تحلیل مسیر در یک مطالعنوان مقاله:  -38

 1238تا  1226، صفحات 248، شماره 31ه پزشکی اصفهان، سال مجله دانشکد:هعنوان ، شمار

 غالمرضا شریفی راد -محمد حضوری -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392مهر سال انتشار مجله:

 نهان نماز )یک مطالعه مروری(مروری بر سازه های سالمت اجتماعی در پرتو کارکردهای آشکار و پعنوان مقاله:  -39

 792تا  782، صفحات 8، شماره 9مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

ا غالمرضگ  -ابوالفضگل مظفگری   -محمد جواد قاسم زاده -مهدی اسدی -محمدهادی عباسی -محمد مطلبی -فاطمه رجعتی -مرضیه شاه سیاه -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 شریفی راد

 1392آبان سال انتشار مجله:

 (یتخصص ینامه دکتر انی)مستخرج از پا بررسی همبستگی خودمراقبتی تغذیه ای با سازه های الگوی ارتقای سالمت در زنان مبتال به سندرم متابولیک عنوان مقاله:  -40

 52تا  42، صفحات 5، شماره 7مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 محمد حضوری -غالمرضا شریفی راد -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392آذر و دی سال انتشار مجله:

 بررسی علل قرمزی چشم اطفال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان کامکار قمعنوان مقاله:  -41

 220تا  216، صفحات 3، شماره 23م پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، دوره مجله علو:هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمد حسین شادروان -فاطمه جوادیان -: محمدجواد قاسم زادهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392پاییز سال انتشار مجله:

 رش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان شهر قممقایسه اثربخشی سخنرانی و جزوه آموزشی بر آگاهی، نگعنوان مقاله:  -42

 1040تا  1032، صفحات 10، شماره 9مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 محمد قره بگلو -سیامک محبی -رویا صادقی -مصطفی واحدیان -: روح اله فرهادلواسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392دی سال انتشار مجله:

 ارزیابی میزان مواجهه با صدا در پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر قمه: عنوان مقال -43

 53تا  46، صفحات 6، شماره 7مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 هدی رحیمی فرد -یدانیال عمران -طاهره نایبی -پروین راموز -نرگس پایداری -سیامک محبی -: حمیدرضا حیدریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392بهمن و اسفند سال انتشار مجله:

 ساله شهر قم: یک مطالعه مورد شاهدی 2 -12ارتباط بین خرخر با رشد قد و وزن در کودکان عنوان مقاله:  -44

 478تا  472، صفحات 4، شماره 20مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار
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 پرهام خوشدانی فراهانی -سیامک محبی -محمد وکیل علی آبادی -: ابوالفضل مظفریدگان به ترتيب اولويتاسامي نويسن

 1392زمستان سال انتشار مجله:

 سال شهر رشت 11تا  5بررسی ارتباط تولد زودرس با بهره هوشی کودکان عنوان مقاله:  -45

 4، شماره 23ره مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، دو:هعنوان ، شمار

 حنان ابراهیمی -سیده متین ابراهیمی گرفمی -سیامک محبی -حسین ابراهیمی -سید علی پیرنیا -: محمد جواد قاسم زادهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392زمستان سال انتشار مجله:

 ارانبررسی همبستگی عملکرد انگیزشی سرپرستاران با سالمت روان پرستعنوان مقاله:  -46

 1734تا  1726مجله تحقیقات نظام سالمت، ویژه نامه آموزش بهداشت، صفحات :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -مرجان رسولی -زهرا پور فرزاد -زهره قمری زارع -: نسیم رسولیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392ویژه نامه آموزش بهداشت سال انتشار مجله:

 بالینی اثربخش از دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکیآموزش عنوان مقاله:  -47

 1837تا  1829مجله تحقیقات نظام سالمت، ویژه نامه آموزش بهداشت، صفحات :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -علی رسولی -علیرضا سماع -: محمدجواد قاسم زادهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392اشت ویژه نامه آموزش بهدسال انتشار مجله:

 روانسنجی ابزار سنجش آگاهی تغذیه ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خونعنوان مقاله:  -48

 1785تا  1774مجله تحقیقات نظام سالمت، ویژه نامه آموزش بهداشت، صفحات :هعنوان ، شمار

 امین اله علیزاده -رحیم عبدلی -سهراب ایرانپور -بهزاد مهکی -سیامک محبی -شریفی راد غالمرضا -: عزیز کامراناسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392ویژه نامه آموزش بهداشت سال انتشار مجله:

 علوم پزشکی قمبررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران در خصوص منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه عنوان مقاله:  -49

 1848تا  1839مجله تحقیقات نظام سالمت، ویژه نامه آموزش بهداشت، صفحات :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -زهره قمری زارع -: مرجان رسولیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392ویژه نامه آموزش بهداشت سال انتشار مجله:

 ی از طریق آب و چای مصرفی در ساکنین شهر قم؛ یک مطالعه مقطعیبررسی غلظت فلوراید دریافتعنوان مقاله:  -50

 1678تا  1671مجله تحقیقات نظام سالمت، ویژه نامه تغذیه، صفحات :هعنوان ، شمار

 محمد حضوری -فاطمه حسن پور -سمیه بهنامی پور -سیامک محبی -: مهدی اسدیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1392مه تغذیه ویژه ناسال انتشار مجله:

 بررسی روحیه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر قم و عوامل مرتبط با آنعنوان مقاله:  -51

 182تا  175، صفحات 1، شماره 21مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 اعظم حبشی زاده -سیامک محبی -نسیم رسولی -: زهره قمری زارعاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393فروردین و اردیبهشتسال انتشار مجله:

 بررسی تأثیر نقش حمایت اجتماعی همسر بر کنترل عوامل خطرساز سندرم متابولیکعنوان مقاله:  -52

 19تا  11، صفحات 1، شماره 16مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره :هعنوان ، شمار

 غالمرضا شریفی راد -محمد حضوری -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: ي نويسندگان به ترتيب اولويتاسام

 1393فروردین و اردیبهشت سال انتشار مجله:

 اثرات برنامه آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی درک شده بر کنترل عوامل خطرساز سندرم متابولیکعنوان مقاله:  -53

 18تا  9، صفحات 120، شماره 21ه علوم پزشکی رازی، دوره مجل:هعنوان ، شمار

 غالمرضا شریفی راد -محمد حضوری -آوات فیضی -لیال آزادبخت -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393خرداد سال انتشار مجله:

 ناشویی در زنان شهر قمتأثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زعنوان مقاله:  -54

 179تا  168، صفحات 1، شماره 10مجله تحقیقات نظام سالمت، دوره :هعنوان ، شمار

 مرضیه شاه سیاه -سیامک محبی -سحر خانجانی -فاطمه صحت -: نرگس صحتاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت
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 1393بهار سال انتشار مجله:

 ذهبی با سازگاری زناشویی زوجینبررسی رابطه جهت گیری معنوان مقاله:  -55

 59تا  49، صفحات 1، شماره 2مجله دین و سالمت، دوره :هعنوان ، شمار

 مرضیه شاه سیاه -سیامک محبی -شهناز صفربیگی -: اکرم صدیقیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393بهار  سال انتشار مجله:

 طح سرب خون مادران در نیمه اول بارداریپارگی زودرس پرده های جنینی و سعنوان مقاله:  -56

 225تا  217، صفحات 2، شماره 21مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 بیسیامک مح -لیدا مقدم بنائم -مسعود کیمیاگر -سیده سمیرا مخلصی -مینور لمیعیان -: لیال قلعه خندابیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393خرداد و تیر سال انتشار مجله:

 ارزیابی آپنه تنفسی حین خواب در بیماران قلبیعنوان مقاله:  -57

 7تا  1، صفحات 111، شماره 21مجله دانشور پزشکی، سال :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -ریاعظم السادات میرقیص -طیبه محمدلو -صادق فرزام -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393تیر سال انتشار مجله:

 بررسی وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قمعنوان مقاله:  -58

 484تا  473، صفحات 3، شماره 21مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -روح اله صفایی پور -علی رسولی -: محمود پرهامويتاسامي نويسندگان به ترتيب اول

 1393مرداد و شهریور سال انتشار مجله:

 تأثیر رویکرد کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش تعارضات زناشویی شهر قمعنوان مقاله:  -59

 275تا  268، صفحات 2، شماره 10مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 مرضیه شاه سیاه -سیامک محبی -سحر خانجانی -نرگس صحت -: فاطمه صحتي نويسندگان به ترتيب اولويتاسام

 1393تابستان سال انتشار مجله:

 ارتباط سطح آهن و روی سرم در نیمه اول حاملگی با وقوع دیابت بارداریعنوان مقاله:  -60

  132تا  127، صفحات 3شماره ، 3مجله دانشگاه علوم پزشکی البرز، دوره :هعنوان ، شمار

 لیدا مقدم بنائم -سیامک محبی -فاطمه مؤمن زاده -: سیده سمیرا مخلصیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393تابستان سال انتشار مجله:

 خواببررسی پارامترهای پلی سومنوگرافی مؤثر در تعیین فشار سی پاپ بیماران با اختالل تنفسی حین عنوان مقاله:  -61

 183تا  177، صفحات 2، شماره 14مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره :هعنوان ، شمار

 زهرا افراخته -محسن رضایی -سیامک محبی -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393تابستان سال انتشار مجله:

 ؛ مطالعه ای مبتنی بر الگوی باور سالمتی1390عفونی سبزیجات در شهر قم در سال بررسی وضعیت ادراک و رفتار زنان از ضد عنوان مقاله:  -62

 549تا  540، صفحات 4، شماره 21مجله اسرار )دانشگاه علووم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -علی رسولی -دیمهدی اس -غالمرضا شریفی راد -محرم کرمی جوشن -: عابدین ثقفی پوراسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393مهر و آبان سال انتشار مجله:

 بررسی میزان دریافت روزانه مواد مغذی حاوی آنتی اکسیدان و ارتباط آن با وقوع پره اکالمپسی در زنان باردار شهر تهرانعنوان مقاله:  -63

  627 تا 618، صفحات 3، شماره 10مجله تحقیقات نظام سالمت، سال :هعنوان ، شمار

 لیدا مقدم بنائم -سیامک محبی -: سیده سمیرا مخلصیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393پاییز سال انتشار مجله:

 ارتباط تصادفات رانندگی با ریسک سندرم آپنه حین خواب و کیفیت خواب در کامیون داران استان قمعنوان مقاله:  -64

  49تا  41، صفحات 3اره ، شم6مجله طب کار، دوره :هعنوان ، شمار
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 سام حاتمی -محمد قره بگلو -علی رسولی -رضا گالبچی فرد -سیامک محبی -سید علی آبیار حسینی -ناهید زند -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1393پاییز سال انتشار مجله:

 ونر در شهر قمبررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرعنوان مقاله:  -65

 150تا  144، صفحات 3، شماره 58مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال :هعنوان ، شمار

 هادی زمانیان -سیامک محبی -فاضله شاکری -زهرا افراخته -سید فخرالدین حجازی -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394خردادسال انتشار مجله:

 ی بقیه اله شهر قمبررسی ارتباط بین خواب آلودگی با پارامترهای پلی سومنوگرافی در مبتالیان اختالل تنفسی حین خواب مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصعنوان مقاله:  -66

 70تا  63، صفحات 1، شماره 17مجله یافته )مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان(، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محسن رضایی -: ابوالفضل مظفرینويسندگان به ترتيب اولويتاسامي 

 1394بهار سال انتشار مجله:

 بررسی وضعیت سالمت عمومی در دانش آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن عنوان مقاله:  -67

 341تا   334، صفحات 2، شماره 22وره مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، د:هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -شهرام ارسنگ -طاهره رمضانی -: زهرا دشتیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394خرداد و تیر سال انتشار مجله:

 نر بیماران در شهر قمکیفیت زندگی و بررسی میزان اثربخشی بازتوانی در بهبود ابعاد آن بعد از آنژیوپالستی عروق کروعنوان مقاله:  -68

 96تا  88، صفحات 98، پیاپی 5، شماره 18مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال :هعنوان ، شمار

 اعظم السادات ناظری -وحید علومی دوران -مریم مروی -سید فخرالدین حجازی -سیامک محبی -لطیف معینی -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394مرداد ار مجله:سال انتش

 بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوالعنوان مقاله:  -69

  76تا  66، صفحات 6، شماره 9مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 محمود پرهام -محمد آقاعلی -زهرا تابش نیا -روح اله صفایی پور -مرتضی حیدری -شهرام ارسنگ -لیسید حسن عاد -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394شهریور سال انتشار مجله:

 ارزیابی برخی عوامل فیزیکی مؤثر بر سالمتی و کیفیت عملکرد دانش آموزان در مدارس ابتدایی استان قمعنوان مقاله:  -70

  10تا  1، صفحات 2، شماره 7دوره مجله طب کار، :هعنوان ، شمار

 الهه قره داغی -رجبعلی حکم آبادی -سیامک محبی -محسن مهدی نیا -: مهدی اسدی قالهریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394تابستان سال انتشار مجله:

 یوپالستی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر قمدقیقه ای در بیماران قلبی بعد از آنژ 6اثربازتوانی قلبی در نتایج تست عنوان مقاله:  -71

  48تا  41، صفحات 8، شماره 9مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 قره بگلو محمد -سیامک محبی -وحید علومی دوران -مریم مروی -امیر بهاروند -سید فخرالدین حجازی -: ابوالفضل مظفریاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394آبان  سال انتشار مجله:

 ارتباط اضطراب پس از زایمان با تغذیه انحصاری با شیر مادر عنوان مقاله:  -72

 82تا  73، صفحات 1، شماره 1مجله پیشگیری و سالمت، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -ذبیح اله قارلی پور -عزیز کامران -حسین فالح -احمد معصومی -: محمد جواد قاسم زادهاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394پاییز  سال انتشار مجله:

 بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فعالیت فیزیکی مردان سالمند شهر قم؛ کاربرد مدل فرانظری عنوان مقاله:  -73

 191تا  182، صفحات 3، شماره 10مجله سالمند، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمد علی گل -رباب صحاف -عباس رحیمی فروشانی -آذر طل -فرشته مجلسی -: زینب کریمیدگان به ترتيب اولويتاسامي نويسن

 1394پاییز  سال انتشار مجله:

 بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاه های سرپایی بیمارستانهای آموزشی شیراز بر اساس الگوی سروکوال عنوان مقاله:  -74

 88تا  81، صفحات 38، پیاپی 3، شماره 10مجله پژوهش پرستاری، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -محمود پرهام -مهدی کارگر -: محمد حسین خاکیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت
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 1394پاییز  سال انتشار مجله:

 ر شهر اصفهانبررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن دعنوان مقاله:  -75

  457تا  448، صفحات 4، شماره 6مجله سالمت و بهداشت، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -مهدی میرحیدری -محمد مطلبی -محمد هادی عباسی -فاطمه رجعتی -عابدین ثقفی پور -: محمود کیوان آرااسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394پاییز  سال انتشار مجله:

 توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتالیان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل مقاله:  عنوان -76

  936تا  927، صفحات 5، شماره 22مجله اسرار )مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(، دوره :هعنوان ، شمار

 صادق حضرتی -حشمت اله حیدری -سیامک محبی -غالمرضا شریفی راد -: عزیز کامرانتاسامي نويسندگان به ترتيب اولوي

 1394آذر و دی  سال انتشار مجله:

 بررسی آسایش دمایی در کالس های درس مدارس ابتدایی استان قمعنوان مقاله:  -77

 727تا  721صفحات  6، شماره 14مجله پایش، سال :هعنوان ، شمار

 رجبعلی حکم آبادی -سیامک محبی -مهدی اسدی قالهری -: محسن مهدی نیاترتيب اولويت اسامي نويسندگان به

 1394آذر و دی سال انتشار مجله:

 شهر قمبررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی عنوان مقاله:  -78

  33تا  25، صفحات 4، شماره 2مجله آموزش و سالمت جامعه، دوره :هعنوان ، شمار

 عزیز کامران -ذبیح اله قارلی پور -غالمرضا شریفی راد -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394زمستان  سال انتشار مجله:

 آن با خصوصیات دموگرافیک پرستاران بررسی درک از دیدگاه جو اخالقی و ارتباط عنوان مقاله:  -79

  68تا  61، صفحات 4، شماره 2مجله آموزش و اخالق در پرستاری، دوره :هعنوان ، شمار

 نسیم رسولی -زهره قمری زارع -سیامک محبی: اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1394زمستان  سال انتشار مجله:

 ف سیگار در نوجوانان: پدیده تورش خوش بینانه تهدید درک شده نسبت به مصرعنوان مقاله:  -80

  77تا  69، صفحات 4، شماره  10مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 کامل قبادی داشدیی -ذبیح اله قارلی پور -زهرا حسینی -سیامک محبی -: غالمرضا شریفی راداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت

 1395تیرسال انتشار مجله:

 ترومای قفسه سینه مقایسه اثر آموزش مبتنی بر سناریو با روش سخنرانی بر آگاهی و نگرش تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهر قم در برخورد با مصدومینعنوان مقاله:  -81

 54تا  47، صفحات 5، شماره  10مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره :هعنوان ، شمار

 سیامک محبی -الله حسن پور -مهدی کاشانی نژاد -مصطفی واحدیان -روح اله فرهادلو -: محمد پرورش مسعودبه ترتيب اولويتاسامي نويسندگان 

 1395مرداد  سال انتشار مجله:

 در افراد در معرض خطر دیابت NCEP/ATP IIIبررسی سندرم متابولیک بر اساس معیار عنوان مقاله:  -82
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 غالمرضا شریفی راد –سیامک محبی -: اعظم فتحیاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت
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 53تا  45، صفحات 1، شماره 2، دوره واد سالمتسمجله  عنوان ، شماره:
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2007 

International AIDS society Australia 

Alaei K.- Mohammad K.- 

Majdzadeh R.- Alaei A.- 
Jahangiri R.- Noubari F.- 

Sajadi M.- Mohebi S. 

Oral 

6 

بررسی کفایت و تناسب برنامه های آموزش پرستاری و 

پيراپزشکی از دیادگاه فاارغ التحصايالن دانشاکده علاوم      

 پزشکی

اسفند  15 -17

1385 

هشتمين همایش کشوری آموزش 

 پزشکی
 کرمان

علی  -شمس هدایت اله -محمد مطلبی

 سيامك محبی -محمد پور

چکيده 

 )پوستر(

7 

بررسی تأثير کالسهای مشاوره قبال از ازدواج در تغييار   

سااطح آگاااهی و نگاارش خانمهااای در رابطااه بااا تنظاايم   

 خانواده در زرین شهر

 6و  5

اردیبهشت 

1386 

همایش کشوری سالمت مادر و 

 کودک
 بيرجند

 -غالمرضا شریفی راد -محمد مطلبی

 هدایت اله شمس -حبیسيامك م

چکيده 

 )سخنرانی(
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8 
بررساای مصااادیق کراماات سااالمند در آیااات و رویااات   

 اسالمی

آبان  1 -3

1386 
 کاشان کنگره سالمندی

هدایت  -سيامك محبی -محمد مطلبی

 اله شمس

چکيده 

 )پوستر(

9 

بررساای ارتباااط بيماریهااای قلباای عروقاای در سااالمندان 

بقه فعالياات عضااو کااانون بازنشسااتگان اصاافهان بااا سااا

 جسمانی در دوران ميانسالی

آبان  1 -3

1386 
 کاشان کنگره سالمندی

غالمرضااا شااریفی  -ساايامك محباای

 هدایت اله شمس -محمد مطلبی -راد

چکيده 

 )سخنرانی(

10 
کاربرد برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر 

 2مراقبت از پا در بيماران مبتال به دیابت نوع 

آبان  9 -10

1386 

اولين همایش سراسری تازه های 

 غدد و متابوليسم
 اصفهان

غالمرضااا شااریفی  -ساايامك محباای

 -سيد محماد مهادی هازاوه ای    -راد

 اکبر حسن زاده

چکيده 

 )پوستر(

11 
روایاات سااازماندهی جامعااه در مرکااز تحقيقااات توسااعه 

 اجتماعی و ارتقاء سالمت گناباد
 1386آذر  6 -7

اولين همایش سراسری علوم 

 سانی سالمتان
 اصفهان

 -علای عاالمی   -عبدالجواد خواجاوی 

 -عليرضااا عطاااردی  -علاای دلشاااد 

نسيم  -نزهت صنيعی -سيامك محبی

 پور ابراهيم

چکيده 

 )پوستر(

12 
نقشهای پنهان فراهم کنندگان سالمت با تأکيد بر رویکرد 

 برنامه ریزی شده به سالمت جامعه

آذر  27 -29

1386 

همایش سراسری راهکارهای 

 تقاء سالمت و چالشهاار
 ساری

فریحه  -محمد مطلبی -سيامك محبی

 احمدزاده ثانی

چکيده 

 )پوستر(

13 
معرفاای رویکاارد نيازهااای اساساای توسااعه در جوامااع   

 روستایی در ابتکارات جامعه محور ارتقاء سالمت

آذر  27 -29

1386 

همایش سراسری راهکارهای 

 ارتقاء سالمت و چالشها
 ساری

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

فریحه احمد زاده  -مرضيه شاه سياه

 ثانی

چکيده 

 )سخنرانی(

14 
بررسی مؤلفه های ارتقاء سالمت باا تأکياد بار عادالت و     

 مشارکت جامعه

آذر  27 -29

1386 

همایش سراسری راهکارهای 

 ارتقاء سالمت و چالشها
 ساری

فریحه  -محمد مطلبی -سيامك محبی

 احمدزاده ثانی

چکيده 

 )پوستر(

15 
برنامه ریزی افزایشی در سازماندهی جامعه، گامی عملی 

 به سوی ارتقاء سالمت

آذر  27 -29

1386 

پنجمين کنفرانس بين المللی 

 مدیریت
 تهران

 -عليرضا مسلم -عبدالجواد خواجوی

عليرضاا   -علای دلشااد   -علی عاالمی 

 -عليرضااا عطاااردی  -ابااراهيم زاده

 -ابوالحسان دلشااد   -سيامك محبای 

 يلیرضا اسماع

چکيده 

 )سخنرانی(

16 
بررسی زوایای پنهان طرد شدگی قاانونی و اجتمااعی در   

 سالمندان

اسفند  6 -8

1386 

سومين کنگره بررسی مسایل 

 سالمندی در ایران و جهان
 تهران

هدایت  -سيامك محبی -محمد مطلبی

 فریحه احمدزاده ثانی -اله شمس

چکيده 

 )پوستر(

17 
طلاااوب از نظااار بررسااای اهميااات ویژگيهاااای اساااتاد م

 دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد

اسفند  14 -16

1386 

نهمين همایش کشوری آموزش 

 پزشکی
 یزد

ساميه   -ثریاا خطاابی   -سيما حميدی

 -فاطمااااه عصاااامتی -خااااانی زاده

 سيامك محبی -معصومه طوافی

چکيده 

 )پوستر(

18 

بررسی علل افت تحصيلی دانشاجویان در بادو ورود باه    

نظر دانشجویان دانشکده علوم پزشکی  دانشگاه بر حسب

 گناباد

اسفند  14 -16

1386 

نهمين همایش کشوری آموزش 

 پزشکی
 یزد

 -خدیجااه چااروی -معصااومه ادباای

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

 1387خرداد  5 افق های فراروی سالمت جهانی در دهه آینده 19
نخستين همایش ملی سالمت و 

 توسعه پایدار
 تهران

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

فریحه احمادزاده   -مرضيه شاه سياه

 ثانی

چکيده 

 )پوستر(

 1387خرداد  5 عدالت و مشارکت؛ مؤلفه های اساسی ارتقاء سالمت 20
نخستين همایش ملی سالمت و 

 توسعه پایدار
 تهران

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

 مرضيه شاه سياه

چکيده 

 )پوستر(

21 
ی سالمت باا رویکارد   لزوم توجه به تعيين گرهای اجتماع

 (PATCHبرنامه ریزی شده به سالمت جامعه )
 1387خرداد  5

نخستين همایش ملی سالمت و 

 توسعه پایدار
 تهران

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

فریحه احمادزاده   -مرضيه شاه سياه

 ثانی

چکيده 

 )پوستر(

22 
نگاهی نو به عوامل اجتماعی توسعه با رویکارد نيازهاای   

 ( در مناطق روستاییBDNاساسی توسعه )
 1387خرداد  5

نخستين همایش ملی سالمت و 

 توسعه پایدار
 تهران

فریحه  -سيامك محبی -محمد مطلبی

 مرضيه شاه سياه -احمدزاده ثانی

چکيده 

 )پوستر(

23 
بررسااای دیااادگاه اساااالم نسااابت باااه درد و درماااان و 

 جایگزینهای ارائه شده 

تير  19 -20

1387 

اقبت و اولين همایش سراسری مر

درمان بيماران با طب مکمل و 

 جایگزین

 اصفهان

 -سااايامك محبااای -محماااد مطلبااای

فریحه احمادزاده   -مرضيه شاه سياه

 ثانی

چکيده 

 )پوستر(

24 
تعامل مسائوليت پاذیری اجتمااعی باا عادالت در عرصاه       

 سالمت

مهر  16 -18

1387 
 سنندج پنجمين کنگره اپيدميولوژی ایران

زیاز  ع -مهدی کارگر -سيامك محبی

 کامران

چکيده 

 )پوستر(

25 
دانش آموزان پایه سوم ابتدایی  DMFTبررسی شاخص 

 شهر گناباد

مهر  16 -18

1387 
 سنندج پنجمين کنگره اپيدميولوژی ایران

محمد  -علی رمضانی -سيامك محبی

 مهدی کارگر -مطلبی

چکيده 

 )پوستر(

26 

بررسای شاايوع آلااودگی باه آنتروبيااوس ورميکااوالریس   

مهدهای کودک و آمادگيهای شاهر گنابااد باا    )کرمك( در 

 توجه به مشخصات دموگرافيك آنها

مهر  16 -18

1387 
 سنندج پنجمين کنگره اپيدميولوژی ایران

محماد   -سيامك محبی -محمد مطلبی

 محمد حسن مينوئيان -جواد فانی

چکيده 

 )پوستر(

27 
نيازساانجی مشااارکتی جامعااه محااور باار اساااس ماادل   

Community as Partner در شهر گناباد 

آبان  7 -9

1387 

سومين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 همدان

 -عبادالجواد خواجاوی   -علی دلشااد 

 -مجتبای کياان مهار    -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(
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 علی اکرامی

28 

بررسی وضاعيت مراقبات از پاا بار اسااس مادل اعتقااد        

عه کنناده  مراج IIبهداشتی در بيماران مبتال به دیابت نوع 

 به مرکز تحقيقات دیابت کرمانشاه

آبان  7 -9

1387 

سومين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 همدان

سااايامك  -غالمرضاااا شاااریفی راد

 محمد مطلبی -محبی

چکيده 

 )پوستر(

29 
بررساای تااأثير آمااوزش باار مياازان مصاارف صاابحانه و 

 دتنقالت در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر گنابا
 1387آبان 

چهارمين همایش دانشجویان 

دانشگاه های علوم پزشکی شرق 

 کشور

 بيرجند

 -هاااجر موسااوی  -سااميه معنااوی 

 -طيبااه جمعااه زاده -حميااده مصاالح

 سيامك محبی -علی دلشاد

چکيده 

 )پوستر(

30 
بررسی ميزان مصرف شير و علال عادم مصارف آن در    

 دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهر گناباد
 1387بان آ

چهارمين همایش دانشجویان 

دانشگاه های علوم پزشکی شرق 

 کشور

 بيرجند
 -نصاايبه فرهااادی -ناهيااد نباای زاده

 سيامك محبی -محمد مجلی

چکيده 

 )پوستر(

31 
در  HIVبررسی عوامال مارتبط باا آلاودگی باه عفونات       

 معتادین تزریقی شهر کرمانشاه
 1387آبان  22

دومين همایش ساليانه پژوهش 

 ز در ایراناید
 تهران

محمد  -کاميار عالیی -سيامك محبی

مهاادی  -هاادایت الااه شاامس -مطلباای

 کارگر

چکيده 

 )پوستر(

32 
The survey of marriage effective factors and 

the analysis of their impact on urbon 

population of Iran 

December2-
4, 2008 

F.C.CollegeLahore, 
Pakistan 

Lahore, 
Pakistan 

E. Matlabi- S. Mohebi- M. 
Matlabi- AR. Atarodi 

چکيده 

 )پوستر(

33 
گذار اپيدميولوژیك پادیکولوزیس از روساتا باه شاهر در     

 شهرستان گناباد
 خرم آباد همایش سراسری جامعه سالم 1387دی  3 -4

محماد   -سيامك محبی -محمد مطلبی

حامااد رمضااانی   -حساان مينوئيااان 

 یعليرضا عطارد -ریابی

چکيده 

 )پوستر(

34 
بررساای دامنااه فعالياات جساامانی در سااالمندان عضااو    

 صندوق بازنشستگان کرمانشاه

اسفند  13 -14

1387 

همایش سراسری سالمندی و 

 پزشکی سالمندان
 اصفهان

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

فریحه احمادزاده   -مرضيه شاه سياه

 ثانی

چکيده 

 )پوستر(

35 
ای بياااان شاااده( بررسااای نيازهاااای آموزشااای )نيازهااا

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

3- 2 

اردیبهشت 

1388 

دومين کنگره کميته تحقيقات 

 دانشجویی شبکه جنوب کشور
 اهواز

 -زهااره حسااينی  -طاااهره چشاامی 

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

36 

بررسی نيازهای آموزشی داناش آماوزان دبيرساتانهای    

ایدز بر اساس مدل دخترانه شهر گناباد در مورد بيماری 

 اعتقاد بهداشتی

3- 2 

اردیبهشت 

1388 

دومين کنگره کميته تحقيقات 

 دانشجویی شبکه جنوب کشور
 اهواز

عليرضااا محمااد  -اعظاام محمااد زاده

 سيامك محبی -زاده

چکيده 

 )پوستر(

37 
The study of Mouth and Tooth Health 
situation in third class elementary students in 

Gonabad city in the year 2007 

3- 2 

اردیبهشت 

1388 

دومين کنگره کميته تحقيقات 

 دانشجویی شبکه جنوب کشور
 اهواز

Mohammadpoor l.- Noor N. 
Sh.- Hosseini E.- Mohebi- S.- 

Ramezani A.- Kargar M. 

چکيده 

 )پوستر(

38 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشاکی گنابااد   

 ته خودنسبت به رش

3- 2 

اردیبهشت 

1388 

دومين کنگره کميته تحقيقات 

 دانشجویی شبکه جنوب کشور
 سيامك محبی -فهيمه جعفری اهواز

چکيده 

 )پوستر(

39 

بررسی تأثير آماوزش جنسای بار بهباود کيفيات زنادگی       

زناشویی زنان مراجعاه کنناده باه فرهنگسارای خاانواده      

 شهر اصفهان

25- 23 

اردیبهشت 

1388 

ره نقش زن در سالمت اولين کنگ

 خانواده و جامعه
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی -عذرا اعتمادی

چکيده 

 )پوستر(

40 
بررسی تأثير آموزش جنسی بار بهباود صاميميت زناان     

 مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

25- 23 

اردیبهشت 

1388 

اولين کنگره نقش زن در سالمت 

 جامعهخانواده و 
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی -عذرا اعتمادی

چکيده 

 )پوستر(

41 
The effect of sex education on womens 

intimacy, referring to family cultural centers in 
Isfahan 

13- 15 May 

2009 

1st Congress on Women's 

Role  in the Society and 
Family Health 

Tehran M. Shahsiah- F. Bahrami- O. 

Etemadi- S. Mohebi 
چکيده 

 )پوستر(

42 
The effect of sex education on womens marital 

life quality, referring to family cultural centers 
in Isfahan 

25- 23 

اردیبهشت 

1388 

اولين کنگره نقش زن در سالمت 

 خانواده و جامعه
 .M. Shahsiah- F. Bahrami- O تهران

Etemadi- S. Mohebi 
چکيده 

 )سخنرانی(

43 

بررسی نيازهای آموزشی زنان باردار مراجعه کنناده باه   

مراکز بهداشتی درمانی شهر گنابااد در خصاوص تغذیاه    

 دوران بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

اردیبهشت  29

خرداد  1لغایت 

1388 

جویان دهمين کنگره پژوهشی دانش

 علوم پزشکی ایران
 تهران

 -فاطمه حاجی پور -عصمت ریحانی

 -زهارا غفرانای   -سمانه فاطمی ناژاد 

 مرضيه شاه سياه -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

44 

بررسی تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشاتی بار   

رفتارهای تغذیه ای مادران باردار مراجعه کننده به مراکز 

 دبهداشتی درمانی گنابا

اردیبهشت  29

خرداد  1لغایت 

1388 

دهمين کنگره پژوهشی دانشجویان 

 علوم پزشکی ایران
 تهران

 -فاطمه حاجی پور -عصمت ریحانی

 -زهارا غفرانای   -سمانه فاطمی ناژاد 

 -لايال صاادق مقادم    -سيامك محبای 

 حميد راسخی

چکيده 

 )سخنرانی(
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45 
The study of Mouth and Tooth Health 

situation in third class elementary students in 
Gonabad city in the year 2007 

اردیبهشت  29

خرداد  1لغایت 

1388 

دهمين کنگره بين المللی 

 دانشجویان علوم پزشکی ایران
 تهران

Leili Mohammadpour- Akram 
Nematshahi- Esmatossadat 

Hosseini- Siamak Mohebi- 

Ali Ramezani- Mehdi kargar 

ه چکيد

 )پوستر(

 بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجين  46

 31و  30

اردیبهشت 

1388 

پنجمين همایش کشوری مشاوره 

 اسالمی
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

47 The study  of sex education effect on women's 

conflict decrease in Isfahan 

10-13 
September 

2009 

8th Congress of the 
European Society of 

Gynecology 
Rome 

Marzieh Shahsiah- Siamak 

Mohebi- Fatemeh Bahrami- 

Ozra Etemadi- Saeedeh 
Botlani 

چکيده 

 )سخنرانی(

48 
بررسی تأثير آموزش جنسی بر کاهش تعاارض زوجاين   

 اصفهان مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر 

آبان  14 -18

1388 

هشتمين کنگره بين المللی 

 بيماریهای زنان و مامایی ایران
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 -ساايامك محباای  -عااذرا اعتمااادی 

 سعيده بطالنی

چکيده 

 )پوستر(

49 
بررساای رابطااه بااين رضااایت جنساای و کيفياات زناادگی  

 زناشویی زوجين شهر اصفهان

آبان  14 -18

1388 

شتمين کنگره بين المللی ه

 بيماریهای زنان و مامایی ایران
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 -ساايامك محباای  -عااذرا اعتمااادی 

 سعيده بطالنی

چکيده 

 )پوستر(

50 
تأثير آموزش جنسی بر افزایش رضایت جنسای زوجاين   

 فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان

آبان  20 -21

1388 

پرستار، دومين سمينار سراسری 

 ماما و پژوهش
 گرگان

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی -عذرا اعتمادی

چکيده 

 )سخنرانی(

51 
بررساای رابطااه بااين بهزیسااتی ذهناای بااا کيفياات زناادگی 

 زناشویی زوجين شهر سيرجان

آبان  20 -21

1388 

دومين سمينار سراسری پرستار، 

 ماما و پژوهش
 گرگان

 -بهرامای  فاطماه  -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

52 
تأثير آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجاين  

 شهر اصفهان

آبان  20 -22

1388 

چهارمين کنگره سراسری خانواده 

 و سالمت جنسی
 تهران

 -فاطماه بهرامای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی -عذرا اعتمادی

چکيده 

 )پوستر(

53 
ود رضاایت زناشاویی زناان    تأثير آموزش جنسی بر بهبا 

 شهر اصفهان

آذر  21 -22

1388 
 تهران کنگره ملی سالمت خانواده

 -سايامك محبای   -مرضيه شاه سياه

 عذرا اعتمادی -فاطمه بهرامی

چکيده 

 )پوستر(

54 
بررسی تأثير زوج درمانی مبتنی بر نظریاه دلبساتگی بار    

 رضایت جنسی و صميميت جنسی زوجين شهر اصفهان

آذر  21 -22

1388 
 تهران کنگره ملی سالمت خانواده

 -مرضيه شاه ساياه  -سعيده بطالنی

 -فاطماه بهرامای   -سيد احمد احمدی

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

55 
بررساای تااأثير آمااوزش غناای سااازی باار بهبااود الگااوی  

 مدیریت مالی زنان شهر گناباد
 1388بهمن  1

همایش کشوری اصالح الگوی 

 مصرف در عرصه بهداشت
 رشت

 -سايامك محبای   -ه شاه سياهمرضي

 فریحه احمدزاده  -محمد مطلبی

چکيده 

 )پوستر(

56 
بررسی ميزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مؤثر بر 

 آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
 1388بهمن  1

همایش کشوری اصالح الگوی 

 مصرف در عرصه بهداشت
 رشت

یاسر  -سيامك محبی -فاطمه کریمی

 تبرایی

ه چکيد

 )پوستر(

57 
نقش روحانيت در نهادینه کردن اصالح الگوی مصرف با 

 تأکيد بر آیات و روایات اسالمی
 1388بهمن  1

همایش کشوری اصالح الگوی 

 مصرف در عرصه بهداشت
 رشت

 -مرضيه شااه ساياه   -سيامك محبی

فاطماااه ساااادات   -یاسااار تبرایااای 

 مهدی نوروزی -طباطبایی

چکيده 

 )سخنرانی(

58 
 TORCHفراهم کنندگان سالمت باه ساندرم    لزوم توجه

 خصوصاً عفونت سيتومگالوویروس
 1389خرداد  6

همایش ملی عفونتهای ویروسی با 

 محوریت آنفلوآنزا
 اراک

سايامك   -مریم ملکی -فاطمه کریمی

 مهدی نوروزی -محبی

چکيده 

 )پوستر(

59 

بررسی تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشاتی بار   

زم حفاظاات فااردی توسااط کاااارگران    اسااتفاده از لااوا  

 سنگبریهای شهر گناباد

تير  13 -14

1389 

دومين جشنواره کار سالم و 

همایش ارتقای سالمت و ایمنی 

 محيط کار

 تهران

 -ساايامك محباای -نساارین صااادقی

 -سامانه رعناایی   -محمد جواد فاانی 

 محمد مطلبی -مسعود اسکندری

چکيده 

 )سخنرانی(

60 
اساااس الگااوی اعتقاااد  اثربخشاای برنامااه آموزشاای باار 

 بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار

تير  22 -24

1389 
 شاهرود ششمين کنگره اپيدميولوژی ایران

 -حميااد راسااخی  -ساايامك محباای 

 عصمت ریحانی -مرضيه شاه سياه

چکيده 

 )پوستر(

61 
بررسی همبستگی بين هوش هيجانی و کيفيت زنادگی در  

 ی قمدانشجویان دانشگاه علوم پزشک
 شاهرود ششمين کنگره اپيدميولوژی ایران 

 -مرضايه شااه ساياه    -یاسر تبرایی

ساميه   -سيامك محبی -مهدی اسدی

 سميرا فالحی -چيوایی

چکيده 

 )پوستر(

62 
The study of influencing factors over smoking 

boy university students studying in 

Kermanshah city 

تير  22 -24

1389 
ن کنگره اپیدمیولوژی ایرانششمی  شاهرود 

Mohebi S- Shahsiah M- 

Matlabi M- Kargar M- Karimi 

F 

چکيده 

 )پوستر(

63 
بررسی ارتباط بين نگرش مذهبی با پيشرفت تحصيلی در 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

مهر  21 -22

1389 

اولين همایش کشوری عوامل 

 اجتماعی مؤثر بر سالمت
 تهران

سايامك   -سميرا فالحی -ملکیمریم 

فاطماااه  -رضاااا فرصاااتی -محبااای

 یاسر تبرایی -کریمی

چکيده 

 )پوستر(

64 
بررسی ارتباط بين سن ازدواج همسر و ميزان مشاارکت  

 مردان در روشهای پيشگيری از بارداری در شهر قم
27-29 oct 

2010 

2nd International Congress 

on Reproductive Health and 
Family Planning 

Urmia 
 -مرضيه شااه ساياه   -سيامك محبی

 یاسر تبرایی

چکيده 

 )پوستر(

65 The effect of marital counseling on sexual 

satisfaction of couples in Shiraz city 
1389آدر  10  خمینی شهر اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی 

Marzieh Shahsiah- Siamak 

Mohebi- Fatemeh Bahrami- 

Ozra Etemadi- Saeedeh 

Botlani 

کامل 

 )پوستر(
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66 The study of sex education effect on couples’ 

marital satisfaction improvement in Isfahan 
1389آدر  10  خمینی شهر اولین همایش ملی مشاوره و راهنمایی 

Marzieh Shahsiah- Siamak 

Mohebi- Fatemeh Bahrami- 

Ozra Etemadi- Saeedeh 
Botlani 

کامل 

 )پوستر(

67 
بررسی علل مهاجرت مردم گناباد به خارج از شهرساتان  

 سال اخير 5در 

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد

 -جاالل محمادزاده   -مليحه جوشانی 

 -محماد مطلباای  -زهاره فرزاناه پاور   

 سيامك محبی

چکيده 

 تر()پوس

68 
بررسااای رضاااایتمندی از طااارح پزشاااك خاااانواده در  

 شهرستان گناباد

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد
سايامك   -مریم ملکی -فاطمه کریمی

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

69 
بررسی رابطه بين شارکت در مراسام ماذهبی و ساالمت     

 ن دانشگاه علوم پزشکی قمروانی در دانشجویا

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد
سميه  -سيامك محبی -فاطمه کریمی

 بهاری

چکيده 

 )پوستر(

70 
بررسی وضعيت مصرف سيگار و عوامل مؤثر بر آن در 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آذر  10 -11

1389 

مين همایش ساليانه پژوهشی شش

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد

 -شاايرین افصااحی  -یاساار تبرایاای 

فاطماه   -مریم ملکای  -سيامك محبی

 کریمی

چکيده 

 )پوستر(

71 

بررسی نيازهای آموزشی داناش آماوزان دبيرساتانهای    

دخترانه شهر گناباد در مورد بيماری ایدز بر اساس مدل 

 اعتقاد بهداشتی

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد
 -اعظام محمادزاده   -جالل محمدزاده

 سيامك محبی -عليرضا محمدزاده

چکيده 

 )پوستر(

72 

بررساای وضااعيت اسااتفاده از لااوازم حفاظاات فااردی در 

کارگران صنایع گيتی پساند اصافهان بار اسااس الگاوی      

 اعتقاد بهداشتی

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد
 -ساعيد اسافندیاری   -فاطمه بهرامای 

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

73 

ميزان استفاده از داروهای نيروزا و مکمل درورزشکاران 

رشته بدنسازی شاهر گنابااد و عوامال ماؤثر بار آن بار       

 تیاساس مدل اعتقاد بهداش

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد

حجاات علاای زاده  -جااالل محماادزاده

ساايامك  -محمااد مطلبای  -زیان آبااد  

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

74 

بررسی ارتباط روش انتخابی خانمهای باردار جهت خاتم  

يعای  بارداری با آگاهی آنان در مورد روشهای زایمان طب

 و سزارین

آذر  10 -11

1389 

ششمين همایش ساليانه پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی شرق 

 کشور

 گناباد

 -ساامانه داودی -ليلاای خدادوساات 

 -مصااطفی اميااری -ناارجس بحااری

 سيامك محبی -شهين ساالروند

چکيده 

 )پوستر(

75 
بررسی تأثير آموزش جنسی بر داناش و نگارش جنسای    

 زنان شهر اصفهان

ر آذ 10 -11

1389 

سومين سمينار سراسری پرستار، 

 ماما و پژوهش
 گرگان

 -سايامك محبای   -مرضيه شاه سياه

 عذرا اعتمادی -فاطمه بهرامی

چکيده 

 )پوستر(

76 

بررسی ميزان رضایت مندی از برنامه بيماه روساتایی و   

پزشك خانواده در مراجعين به مراکاز بهداشاتی درماانی    

 شهری و روستایی استان مرکزی

آذر  9 -12

1389 

دومين همایش کميته های تحقيقات 

 دانشجویی شبکه همکار مرکز
 رفسنجان

ساحر   -ماریم ملکای   -فاطمه کریمای 

 ناهيد مهران -سيامك محبی -توکلی

چکيده 

 )پوستر(

77 

ارزیابی طرح پيشگيری و کنتارل بيمااری دیابات در ساه     

حيطه بيماریابی، ارجاع و پيگيری در خانه هاای بهداشات   

 فانشهرستان دل

آذر  9 -12

1389 

دومين همایش کميته های تحقيقات 

 دانشجویی شبکه همکار مرکز
 رفسنجان

پيماان   -فاطمه کریمی -مجيد کریمی

زهاارا  -ساايامك محباای -منصااوری

 خزلی

چکيده 

 )پوستر(

 فقر، خشونت و سالمت 78
دی   27 -28

1389 

اولين سمينار بررسی آسيبهای 

کودکان کار و خيابان و زنان 

 خانوار سرپرست

 تهران
سااايامك  -غالمرضاااا شاااریفی راد

 آذر طل -محمد مطلبی -محبی

چکيده 

 )پوستر(

79 

لزوم توجه ارائه دهندگان خادمات بهداشاتی درماانی باه     

اصل کرامت انسانی بار اسااس عادالت از منظار آیاات و      

 روایات اسالمی

اسفند  11 -12

1389 

اولين همایش ملی سالمت از 

 دیدگاه قرآن کریم
 تهران

 -مرضيه شااه ساياه   -سيامك محبی

 مریم جافریان -محمد حسن سپهوند

چکيده 

 )پوستر(

80 
بررسی شيوع تب روماتيسمی در کودکان بساتری شاده   

 1375-84در بيمارستان کودکان شهر قم بين سالهای 

فروردین  31

 2لغایت 

اردیبهشت 

1389 

یازدهمين کنگره ساليانه پژوهشی 

 دانشجویان علوم پزشکی کشور
 ندرعباسب

سايامك   -مریم ملکای  -یاسر تبرایی

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

82 
تأثير رویکرد زوج درمانی راه حل محاور بار ساازگاری    

 زناشویی در زنان و مردان مستعد طالق شهر اصفهان

فروردین  31

 1لغایت 

اردیبهشت 

1390 

اولين همایش ملی دوساالنه 

 آسيبهای اجتماعی ایران
 بيرجند

فاطماه   -ا اعتمادیعذر -زهرا داودی

سيامك  -مرضيه شاه سياه -بهرامی

 محبی

چکيده 

 )سخنرانی(

83 

بررسی پيشگویی کننده هاای اساتفاده از لاوازم حفاظات     

فااردی باار اساااس الگااوی اعتقاااد بهداشااتی در کااارگران 

 صنایع گيتی پسند اصفهان

15- 13 

اردیبهشت 

1390 

هفتمين همایش سراسری بهداشت 

 و ایمنی کار
 قزوین

 -حميدرضا حيادری  -مك محبیسيا

سااااعيد  -هاااادی رحيماااای فاااارد  

 فاطمه بهرامی -اسفندیاری

چکيده 

 )پوستر(
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84 

Prevalence of Self-medication and Its 

Effective and Alterable Factors Based on the 

Health Belief Model Among the Elderly 
Adults in Gonabad  

16-19 May 

2011 

The First International 
Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR- Mohebi S- 
Matlabi M- Abasi MH- Rajati 

F- Tol A 
poster 

85 The effect of assertiveness training on 

academic anxiety among students  
16-19 May 

2011 

The First International 

Health Education & 
Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR- Mohebi S- 

Matlabi M- Shahsiah M- 
Rajati F 

poster 

86 

Effectiveness of nutrition education program 

based on health belief model compared with 

traditional training on the recommended 
weight gain in during pregnancy 

16-19 May 

2011 

The First International 
Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR.- Mohebi S.- 
Matlabi M.- Abasi MH.- 

Rajati F.- Tol A.- Botlani S. 

oral 

87 

Effect of nutrition education Program on the 

recommended weight gain in during 
pregnancy in women; An application of Health 

Belief Model 

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR- Mohebi S- 

Matlabi M- Abasi MH- Rajati 

F- Tol A 
poster 

88 
Study of smoking behavior and its related 

factors among boy students in Kermanshah 
university  

16-19 May 

2011 

The First International 

Health Education & 
Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR- Mohebi S- 

Matlabi M- Abasi M- Rajati 
F- Tol A 

poster 

89 

Measuring of Health Belief Model structures 

related to the use of personal protection 
equipments by the workers of Isfahan 

Gitipasand industries 2010 

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Mohebi S- Heidari H- Omidi 

AR- Kargar M- Rahimi H- 

Arast Y- Piri M 
poster 

90 
Effects of courageousness education on 

assertiveness of high school adolescents based 

on PRECEDE model in Gonabad 

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 

Mohebi S- Sharifirad GHR- 

Shahsiah M- Ahmadzadeh F- 
Abasi MH- Rajati F- Tol A- 

Matlabi M 

poster 

91 
The effect of education on Health Belief 
Model on the use of personal protective 

equipments by workers in Gonabad  

16-19 May 

2011 

The First International 
Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Sharifirad GhR- Sadeghi N- 
Mohebi S- Fani MJ- Abasi 

MH- Rajati F- Tol A  
poster 

92 
Identification of factors affecting the use of 

doping drugs and on body building athletes in 

Gonabad based on Health Belief Model  

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 

Sharifirad GhR- Ahmadzadeh 
F- Mohebi S- Abbasi MH- 

Rajati F- Tol A- 

Mohamadzadeh J- Alizadeh 
H- Matlabi M 

poster 

93 The effect of sex education on women’s sexual 
attitude and knowledge in Isfahan in 2009 

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Shahsiah M- Bahrami F- 

Etemadi O- Mohebi S- 

Botlani S 

poster 

94 
The predictive healthy behaviors of puberty 

among female adolescents of Gonabad based 

on behavioral intention model 

16-19 May 
2011 

The First International 

Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Shams H- Meshki M- Mohebi 

S- Ahmadzadeh F- 

Ghahremani M- Matlabi M 
Poster 

95 
The  Pattern of diet regimen among pregnant 
women in Gonabad city, based on Health 

Belief Model 

16-19 May 

2011 

The First International 
Health Education & 

Promotion 

Tabriz 
Mohebi S- Kargar M- 
Shahsiah M- Omidi Oskouei 

A- Piri M 

Poster 

96 
اثربخشی آموزش جارأت منادی بار اضاطراب تحصايلی      

 دانش آموزان

مهر  27 -28

1390 
 شيراز سمينار بين المللی سالمت مدرسه

 -محماااد مطلبااای -سااايامك محبااای

محمااد هااادی  -مرضاايه شاااه سااياه

 عباسی

چکيده 

 )پوستر(

97 
مدل پرسايد   بررسی تأثير آموزش جرأت مندی بر اساس

 بر ميزان قاطعيت نوجوانان دبيرستانی شهر گناباد

مهر  27 -28

1390 
 شيراز سمينار بين المللی سالمت مدرسه

 -مرضيه شااه ساياه   -سيامك محبی

محماد   -علای دلشااد   -مهدی مشاکی 

 مطلبی

چکيده 

 )پوستر(

98 

بررسی ارتباط بين منبع کسب اطالعات تنظيم خاانواده و  

در روشهای پيشگيری از بارداری  ميزان مشارکت مردان

 در شهر قم

آبان  11 -12

1390 

دومين همایش سراسری 

راهکارهای ارتقای سالمت و 

 چالشها

 ساری

سيامك  -زهرا افراخته -یاسر تبرایی

علاای  -مرضاايه شاااه سااياه -محباای

 اصغر خسروآبادی

چکيده 

 )پوستر(

99 

بررسی پيشگویی کننده هاای مصارف خودسارانه آنتای     

ر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بيوتيك د

 شهر قم

آبان  25 -26

1390 

همایش سراسری مقاومت به 

داروهای ضد ميکروبی و تجویز 

 منطقی آنها

 رشت
 -محمدهادی عباسای  -سيامك محبی

 نگين مددزاده

چکيده 

 )پوستر(

100 
بررسی علل مصرف خودسرانه آنتی بيوتيك در زنان بار  

 (EHBMد بهداشتی توسعه یافته )اساس الگوی اعتقا

اسفند  9 -11

1390 

کنگره ملی تجویز منطقی آنتی 

 بيوتيکها
 ساری

 -محمدهادی عباسای  -سيامك محبی

عليرضااا امياادی   -نگااين ماادد زاده 

 فاطمه خليلی -اسکویی

چکيده 

 )سخنرانی(

101 
بررسی شيوع مرگ و مير پری ناتال و عوامل مارتبط باا   

 آن در سبزوار

د اسفن 16 -18

1390 
 بيرجند همایش پژوهش در توسعه سالمت

سايامك   -یاسر تبرایی -فرشته قراط

 سمانه ابوالخيریان -محبی

چکيده 

 )پوستر(

102 
بررسااای کيفيااات زنااادگی کااااری ماماهاااای شااااغل در 

 شهرستان سبزوار

اسفند  16 -18

1390 
 بيرجند همایش پژوهش در توسعه سالمت

 -یاسااار تبرایااای -نسااارین فاضااال

معصااومه شااری   -ساايامك محباای

اعظاام   -مااریم نقيباای نسااب   -زاده

 کيوانلو شهرستانکی

چکيده 

 )پوستر(

103 
مقایسه کيفيت زندگی کاری و سازگاری شاغلی بيمااران   

 وسواس

اسفند  16 -18

1390 
 بيرجند همایش پژوهش در توسعه سالمت

نسااارین  -مرضااايه شااااه ساااياه  

 -فاطمااااه بهراماااای -پورکبيریااااان

چکيده 

 )پوستر(
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 -سايامك محبای   -محمدرضا عابدی

 معصومه فانی

104 

بررسی تأثير آموزش گروهی زوجين به شيوه مبتنی بار  

رویکرد شناختی رفتااری بار افازایش صاميميت زوجاين      

 شاهد و ایثارگر شهر اصفهان

اسفند  16 -18

1390 
 بيرجند همایش پژوهش در توسعه سالمت

 -بتول اماين جعفاری   -عذرا اعتمادی

 حبیسيامك م -مرضيه شاه سياه

چکيده 

 )سخنرانی(

105 
افسردگی واقعيتی تلاخ ولای تاأثير گاذار بار تماام ابعااد        

 سالمتی
 1390اسفند  18

اولين همایش کاربرد فناوریهای 

 مختل  در علوم بهداشتی
 قم

 -الهه قاره داغای   -مرضيه شاه سياه

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

106 
تأکيد  سالمت نعمت قدر ناشناخته و از نظر دور مانده اما

 شده در اسالم
 1390اسفند  18

اولين همایش کاربرد فناوریهای 

 مختل  در علوم بهداشتی
 قم

زهارا   -الهام رضایی -فرشته همتيان

سايامك   -عاطفه کشاوری  -صدرایی

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

107 
مبانی و اصول نظام ارائاه خادمات بهداشاتی درماانی از     

 منظر قرآن کریم
 1390اسفند  18

ایش کاربرد فناوریهای اولين هم

 مختل  در علوم بهداشتی
 قم

 -مرضيه شااه ساياه   -سيامك محبی

 مهدی اسدی -اهلل قره داغی

چکيده 

 )پوستر(

108 
نقااش ارزشااها در سااالمت روان از دیاادگاه دیاان مقاادس  

 اسالم
 1390اسفند  18

اولين همایش کاربرد فناوریهای 

 مختل  در علوم بهداشتی
 قم

 -متيااانفرشااته ه -زهاارا صاادرایی 

 -الهااام رضااایی  -عاطفااه کشااوری 

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

 1390اسفند  18 جایگاه محيط زیست در اسالم 109
اولين همایش کاربرد فناوریهای 

 مختل  در علوم بهداشتی
 سيامك محبی -سهيال پهلوانی قم

چکيده 

 )پوستر(

110 
بررساای مياازان دانااش و نگاارش اسااالمی حجاماات در    

 کز انجام آن در شهر قممراجعين به مرا

اسفند  20 -22

1390 

سومين همایش پژوهشی کميته 

های تحقيقات دانشجویی شبکه 

 همکار مرکز کشور

 سيامك محبی -مریم صيامی شهرکرد
چکيده 

 )پوستر(

111 
Factors affecting smoking BASNEF model 
based on male students studying in 

Kermanshah 

9- 11 

October2012 
The 1st international student 

congress on addiction Urmia Amir Nikkah- Siamak Mohebi poster 

112 
تبيين علل مؤثر در استفاده از قارص اکساتازی: مطالعاه    

 کيفی

آبان  24 -25

1391 

هشتمين همایش پژوهشی ساليانه 

دانشجویان دانشگاه های علوم 

 پزشکی شرق کشور

 بجنورد

 -ابوالفضال مظفاری   -بیسيامك مح

محمادهادی   -محمد جواد قاسم زاده

سااام  -محمااد قااره بگلااو  -عباساای

علای   -محمد امين بهزادپاور  -حاتمی

 رسولی

چکيده 

 )پوستر(

113 
دالیل خوددرمانی با آنتی بيوتيك در زنان شهر قم مبتنی 

 بر الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته

آبان  24 -25

1391 

ساليانه  هشتمين همایش پژوهشی

دانشجویان دانشگاه های علوم 

 پزشکی شرق کشور

 بجنورد

محماادجواد قاساام  -ساايامك محباای

محمد قاره   -ابوالفضل مظفری -زاده

 -علای رساولی   -سام حااتمی  -بگلو

 محمد امين بهزادپور

چکيده 

 )سخنرانی(

 بررسی کيفيت زندگی ماماهای شهر قم 114
آبان  24 -25

1391 

يانه هشتمين همایش پژوهشی سال

دانشجویان دانشگاه های علوم 

 پزشکی شرق کشور

 بجنورد

سام  -محمد قره بگلو -سيامك محبی

شاهربانو   -زینب عالی حقای  -حاتمی

زیناااب  -عطاااا ترکماااانی -حااااتمی

 السادات فدوی

چکيده 

 )پوستر(

115 
بررساای ارتباااط افسااردگی بااا اسااتعمال دخانيااات در     

 دانشجویان شاغل به تحصيل کرمانشاه

بان آ 24 -25

1391 

هشتمين همایش پژوهشی ساليانه 

دانشجویان دانشگاه های علوم 

 پزشکی شرق کشور

 بجنورد

 -محمدجواد قاسم زاده -سام حاتمی

 -سايامك محبای   -ابوالفضل مظفری

 محمد قره بگلو

چکيده 

 )پوستر(

116 
بررساای فراواناای ارتباااط عاااطفی مااادر بااا جنااين در     

 ازبارداریهای برنامه ریزی نشده شهر اهو

بهمن لغایت  29

 1392اسفند  1

سومين همایش کشوری پژوهش 

 در توسعه سالمت
 بيرجند

 -مجتبی مايالدی نياا   -سيامك محبی

 مهدی غالم زاده بایيس

چکيده 

 )پوستر(

117 
برگزاری آزمون دروس یك واحدی قبل از پایان ترم؛ یك 

 اقدام پژوهی در جهت کاهش اضطراب امتحان

11- 9 

اردیبهشت 

1393 

زدهمين همایش کشوری پان

 آموزش علوم پزشکی
 یزد

 -محسان مهادی نياا    -سکينه بااقری 

 -فهيمااه اشااعریان -ساايامك محباای

زیناب   -هدی احماری طهاران   -مقدم

 راموز

چکيده 

 )پوستر(

118 
تبيين نقش منافع و موانع درک شده در اجرای رفتارهاای  

 خودمراقبتی در بيمران دیابتيك

مهر لغایت  30

 1393آبان  2

 یسراسر شیهما نيپنجم

 ارتقا سالمت و چالشها یراهکارها
 ساری

آوات  -ليال آزادبخات  -سيامك محبی

محمااود  -محمااد حضااوری -فيضاای

 غالمرضا شریفی راد -پرهام

چکيده 

 )پوستر(

119 

بررساای نيازهااای آموزشاای زوجااين در آسااتانه ازدواج  

دربااااره جایگااااه مشااااوره ژنتياااك در پيشاااگيری از    

 تيکی در شهر قممعلوليتهای ارثی و ژن

آبان  27 -29

1393 

همایش کشوری آموزش و 

 مشاوره در سالمت باروری
 مشهد

 -راضايه بروجاردی   -سيامك محبی

 شهرام ارسنگ

چکيده 

 )پوستر(

120 

بررساای وضااعيت شاخصااهای سااندرم متابوليااك در     

مبتالیان و افراد در معرض خطر دیابت ناوع دو در شاهر   

 اهواز

 1393آذر  23
دانشجویی تازه نخستين همایش 

 های دیابت
 تهران

مریم عنایت  -مهدی غالم زاده بایيس

مجتباای  -نساايم عنایاات الهاای -الهاای

 سيامك محبی -ميالدی نيا

چکيده 

 )سخنرانی(

چکيده مریم عنایت  -مهدی غالم زاده بایيس تهراننخستين همایش دانشجویی تازه  1393آذر  23بررسی ارتباط فشار خون با شاخص تاوده بادنی و دور    121
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مجتباای  -نساايم عنایاات الهاای -الهاای دیابت های کمر در مبتالیان به دیابت نوع دو

 سيامك محبی -ميالدی نيا

 )پوستر(

122 

عوامل ماؤثر بار خاودمراقبتی تغذیاه ای زناان مباتال باه        

سااندرم متابوليااك؛ مطالعااه ای مبتناای باار الگااوی ارتقاااء 

 سالمت

دی  10 -12

1393 

ر و سومين کنگره آموزش بيما

 خودمراقبتی
 تهران

آوات  -ليال آزادبخات  -سيامك محبی

محمااود  -محمااد حضااوری -فيضاای

 غالمرضا شریفی راد -پرهام

چکيده 

 )سخنرانی(

123 
ارزیابی مراقبت از خود در مبتالیاان باه دیابات مراجعاه     

 کننده به انجمن دیابت شهر قم

دی  10 -12

1393 

سومين کنگره آموزش بيمار و 

 خودمراقبتی
 نتهرا

روح  -علای رساولی   -محمود پرهاام 

 -ساايامك محباای -الااه صاافایی پااور

ماااریم  -نااارگس مظااااهری تهرانااای

 جعفری بهبهانی

چکيده 

 )پوستر(

123 

بررسی عوامل مرتبط در خودمراقبتی تغذیاه ای بيمااران   

دیابتی بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پنادر؛ یاك مطالعاه    

 مروری

دی  10 -12

1393 

ار و سومين کنگره آموزش بيم

 خودمراقبتی
 تهران

آوات  -ليال آزادبخات  -سيامك محبی

محمااود  -محمااد حضااوری -فيضاای

 -غالمرضاااا شاااریفی راد  -پرهاااام

ماااریم  -نااارگس مظااااهری تهرانااای

 جعفری بهبهانی

چکيده 

 )پوستر(

124 

بررسی فراوانی دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن در 

نی زنان باردار مراجعه کنناده باه مراکاز بهداشاتی درماا     

 تهران

 1393اسفند  5
همایش ملی اورژانسهای طب 

 داخلی
 قم

ساايده سااميرا   -فاطمااه مااؤمن زاده 

ليادا مقادم    -سيامك محبی -مخلصی

 بنائم

متن کامل 

 )سخنرانی(

125 

Structural role of perceived benefits and 
barriers to receiving macronutrients in women 

with metabolic syndrome: a path analysis 

study 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Siamak Mohebi- Leila 

Azadbakhat- Mohammad 

hozoori- Mahmoud Parham- 
Aziz Kamran- Gholamraza 

Sharifirad 

oral 

126 
Effects of an Educational Program Based On 

Improvement of Perceived Self-Efficacy on the 

Control of Metabolic Syndrome Risk Factors 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Siamak Mohebi- Leila 

Azadbakht- Mohammad 
Hozoori- Mahmoud Parham- 

Gholamreza Sharifirad 

poster 

127 

Survey of Vegetable Disinfection and 
Determinant Modifiable Risk Factors on the 

Outbreak of Cholera in Qom city, 2012: A 

Study Based on the Theory 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Abdin Saghafipour- Moharam 

Karami Joushin- Ghoramreza 
Sharifi-Rad- Siamak Mohebi 

poster 

128 
Relationship of Perceived Self Efficacy with 

Receiving Macronutrients in Women with 

Metabolic Syndrome: A Path Analysis Study 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Siamak Mohebi- Mohammad 
Matlabi- Mahmoud Parham- 

Aziz Kamran- Gholamreza 

Sharifirad 

poster 

129 
Sodium Intake Prediction with Health 

Promotion Model Constructs In Rural 

Hypertensive Patients 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Aziz Kamran- Siamak 

Mohebi- Gholamreza 

Sharifirad- Hamed Rezakhani 
poster 

130 
Predictive Power of the Perceived Benefits, 
Barriers and Self Efficacy from Energy and Fat 

Intake in Rural Hypertensive Patients 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Aziz Kamran- Siamak 
Mohebi- Gholamreza 

Sharifirad- Hamed Rezakhani 
poster 

131 

The Effect of Nutritional Education on 
Vitamin C and Dietary Fiber Intake among 

Rural Hypertensive Patients Based On Pender's 

Health Promotion Model 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Aziz Kamran- Siamak 

Mohebi- Gholamreza 
Sharifirad 

poster 

132 The Role of Social Support in Self-Care 

Behavior of Diabetes Patients 
19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Iman Irandoost- Maryam 

Jafari Behbahani- Azam 

Fathi- Narges Mazaheri- 
Gholamreza Sharifi Rad- 

Siamak Mohebi 

poster 

133 
The Study of Perceived Benefits and Barriers 
Role in Taking Self Care Behaviors among 

Diabetic Patients 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Maryam Jafari Behbahani- 

Azam Fathi- Iman Irandoost- 
Narges Mazaheri- 

Gholamreza Sharifi Rad- 

Siamak Mohebi 

poster 

134 
The Effect of Educational Intervention Based 
On Husband Social Support to Control the 

Risk Factors of Metabolic Syndrome 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Siamak Mohebi- Leila 

Azadbakht- Mohammad 

Hozoori- Mahmoud Parham- 
Gholamreza Sharifirad 

poster 

135 

The Reasons for Self-Medication with 

Antibiotics in Women Referred to Health 

Centers in Qom in 2012: A Cross-Sectional 
Study Based On the Developed Health Belief 

Model 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Mehdi Gholamzadeh Baees- 
Aziz Kamran- Fatemeh 

Rajati- Faranak Vakilifar- 

Siamak Mohebi 

poster 

136 Effect of Group Training Based on Cognitive-

Behavioral Approach on Marital Adjustment 
19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Marzieh Shahsiah- Mansureh 
Zarean- Mohammad 

Motalebi- Siamak Mohebi 
poster 

137 
The Effect of Couple Group Training Based on 

Communicative Therapy Approach on 
Increasing Qom Women's Marital Adaptability 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Marzieh Shahsiah- Mansureh 
Zarean- Sahar Khanjani 

Veshki- Mohammad 

Motalebi- Siamak Mohebi 

poster 
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138 
The Assessment of Nutritional Self-Efficacy 
and Its Related Factors in Menopausal Women 

with Hypertension in Qom City, 2014 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Tahereh Ramezani- Zahra 

Dashti- Elham Mozafarion 

Pour- Siamak Mohebi- 
Mohammad Hozoori 

poster 

139 
Educational Needs of Women with Metabolic 

Syndrome in Healthy Eating: Application of 

Health Promotion Model 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Siamak Mohebi- Mohammad 

Matlabi- Mahmoud Parham- 
Aziz Kamran- Gholamreza 

Sharifirad 

poster 

140 
Factors Affecting the Nutritional Care of 

Women with Metabolic Syndrome: A Study 

Based on Health Promotion Model 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Siamak Mohebi- Mahmoud 

Parham- Mohammad Matlabi- 
Aziz Kamran- Fatemeh 

Rajati- Gholamreza Sharifirad 

poster 

141 
The survey of effective factors on fish 

consumption based on models in health 

education 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Mohammad Matlabi- 
Gholamreza Sharifi Rad- 

Firoozeh Mostavafi- Siamak 

Mohebi- Leila Azadbakht- 
Farihe Ahmadzadeh Sani 

poster 

142 
Associations of Health Literacy with Health 
Promoting Behaviors and Health Status: The 

First Study among Iranian General Population 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 
National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Aziz Kamran- Siamak 

Mohebi- Gholamreza 

Sharifirad- Mohammad Taghi 
Savadpour- Hamed Rezakhani 

poster 

143 

The Study of Educational Needs of 

Menopausal Women with Hypertension on 
Healthy Nutritional Behaviors based on Health 

Belief Model in Qom City in 2014 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Zahra Dashti- Tahereh 

Ramezani- Elham Mozafarion 
Pour- Siamak Mohebi- 

Mohammad Hozoori 

poster 

144 

The Study of the Rate of Breast Self-
Examining and the Factors Affecting it on the 

Basis of Health Belief Model among Women 

Referred to Qom city Health Centers 2013 

19- 21 May 

2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 
Education and Promotion 

Kermanshah, 

Iran 

Zeinab Momtahan- Zahra 
Sadraeenia- Atefeh Keshvari- 

Elham Rezaee- Fereshteh 

Hematian- Siamak Mohebi 

poster 

145 
Associations between self medication, health 

literacy and self perceived health status: a 

community based study 

19- 21 May 
2015 

2nd International & 6th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Kermanshah, 
Iran 

Aziz Kamran- Siamak 
Mohebi- Gholamreza 

Sharifirad- Azim Malekpour- 

Mohammad Taghi 
Savadpour- Neda Asghari 

oral 

146 

The comparison of the efficacy of methadone 

maintenance therapy with congress 60's group 
therapy on behavioral disorders and mood 

symptoms of drug addicts in Qom, Iran 

2-5 June 
2015 

22nd international student 

congress of biomedical 

siences 

Groningen, 

The 

Netherlands 

 Seyed Tima Danesh- Siamak 
Mohebi- Ahmad Massoumi 

Oral 

147 
تحليل شکاف کيفيت خدمات بهداشت مادر و کودک ارایاه  

 شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر قم

آذر  25 -27

1394 

هشتمين کنگره مرکز تحقيقات 

 بهداشت باروری و ناباروری
 تهران

 -ساايامك محباای -لاايال کاااظم نااژاد 

زهااارا  -محماااد جاااواد قاسااام زاده

زهارا   -فاطمه واعا  زاده  -نوروزی

 باخدا

چکيده 

 )سخنرانی(

148 

کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در تبيين نيازهای آموزشی 

زنان یائسه مبتال به فشار خون باال در خصوص عملکارد  

 تغذیه ای 

 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
محمد  -طاهره رمضانی -زهرا دشتی

 محبیسيامك  -حضوری

چکيده 

 )پوستر(

149 
ارزیابی وضعيت سالمت عمومی در دوران بلوغ و عوامل 

 مرتبط با آن در دانش آموزان دختر شهر قم
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -طاااهره رمضااانی  -زهاارا دشااتی 

 سيامك محبی -شهرام ارسنگ

چکيده 

 )سخنرانی(

 1394دی  1 راب با تغذیه با شير مادر ارتباط دارد؟آیا اضط 150

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
الهام رمضاانی   -معصومه اسماعيلی

 سيامك محبی -پور

چکيده 

 )پوستر(

151 
بررسی ميزان دانش تغذیه ای و عوامل مارتبط باا آن در   

 قمزنان یائسه مبتال به پرفشاری خون شهر 
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 محمد حضوری -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

152 
بررسی وضعيت برخی از مؤلفه های مارتبط باا ساالمت    

 روانی دوران بلوغ در دختران دانش آموزان شهر قم
 1394دی  1

پژوهشی اولين همایش علمی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 شهرام ارسنگ -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

153 
بررسی آگااهی، نگارش و عملکارد ماادران دارای فرزناد      

 مقطع دبستان در خصوص تغذیه سالم
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -سااايامك محبااای  -ظااام فتحااای اع

 غالمرضا شریفی راد

چکيده 

 )پوستر(

154 
بررسی مؤلفه های رفتاری مرتبط با کنترل وزن در افراد 

 چاق؛ یك مطالعه مروری
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم

 -سااايامك محبااای  -اعظااام فتحااای 

ذباايح الااه   -غالمرضااا شااریفی راد 

 ورقارلی پ

چکيده 

 )پوستر(

155 
بررسی ميزان اعتياد به اینترنت در دانشاجویان پزشاکی   

 دانشگاه علوم پزشکی قم
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -زهرا ناوش آباادی   -سميه محمدی

 -ساارا ابوالقاسامی   -آتنا ساعادتوند 

چکيده 

 )پوستر(
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 سيامك محبی قم

156 
بی خودکارآمدی تغذیه ای زنان یائسه مبتال به فشار ارزیا

 خون باالی شهر قم
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 محمد حضوری -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

157 
لزوم توجه به بهداشت مساجد بر اساس آیات و روایاات  

 اسالمی
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

158 
جایگاه توجه به اصل کرامت انسانی مبتنی بار عادالت در   

 اصول مشاوره
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم

زهارا   -جاواد یادگااری   -نجفی زینب

 -مرضايه شااه سااياه   -واعظای پاور  

 سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

159 
بررسی ميزان آگاهی، نگرش و عملکارد شاهروندان قمای    

 در خصوص مصرف بهينه آب آشاميدنی
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم

ات فاطماه سااد   -سيده زليخا رادمرد

محمااد  -ساايامك محباای -طباطبااایی

 فهيمی نيا

چکيده 

 )پوستر(

160 
ارزیابی دریافت غذایی در زنان یائسه مبتال به فشار خون 

 باال
 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
محمد  -طاهره رمضانی -زهرا دشتی

 سيامك محبی -حضوری

چکيده 

 )پوستر(

161 

ی دانش، نگرش و عملکارد زناان شااغل در مراکاز     بررس

بهداشتی درمانی شهرستان قام در ماورد پااپ اسامير و     

 سرطان دهانه رحم

 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
ساايامك  -ناارگس مظاااهری تهراناای 

 زهرا باقری -محبی

چکيده 

 )پوستر(

162 

کرد مادران مراجعه کننده به بررسی آگاهی، نگرش و عمل

مراکاز بهداشااتی درماانی شااهر قام در خصااوص تغذیااه    

 انحصاری با شير مادر

 1394دی  1

اولين همایش علمی پژوهشی 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 قم
سيامك  -زینب یوسفی -زهرا رحيمی

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

163 

ایه ارزیابی نگرش دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پ

دانشگاه علوم پزشاکی قام نسابت باه رشاته تحصايلی و       

 آینده شغلی

12- 10 

اردیبهشت 

1395 

هفدهمين همایش آموزش علوم 

 پزشکی و جشنواره شهيد مطهری
 تهران

ساايامك  -سااروش شااریفی مقاادم  

 فاطمه رضوی نيا -محبی

چکيده 

 )پوستر(

164 
ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 بت به فرایند پژوهش؛ یك مطالعه مقطعیقم نس

12- 10 

اردیبهشت 

1395 

هفدهمين همایش آموزش علوم 

 پزشکی و جشنواره شهيد مطهری
 تهران

مهسااا  -فاطمااه سااادات رضااوی نيااا

سايامك   -نگار محمادزاده  -باقرزاده

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

165 
ارزیابی نيازهای آموزشی زناان یائساه مباتال باه فشاار      

 عملکرد تغذیه ای خون در خصوص

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

هفتمين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

محمد  -طاهره رمضانی -زهرا دشتی

 سيامك محبی -حضوری

چکيده 

 )پوستر(

166 
ارتباااط آگاااهی تغذیااه ای بااا فشااار خااون و شاااخص    

 آنتروپومتری در زنان یائسه شهر قم

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

ن کنگره ملی آموزش هفتمي

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 محمد حضوری -سيامك محبی

چکيده 

 )پوستر(

167 

بررسی عوامل مرتبط با پوکی استخوان در دانش آموزان 

دختر پایه دهم تا دوازدهم شهر قم با به کارگيری الگاوی  

 اعتقاد بهداشتی

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

کنگره ملی آموزش  هفتمين

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

 -ذبيح اله قارلی پاور  -سيامك محبی

ابوالفضاال  -غالمرضااا شااریفی راد 

 خدیجه صادقی -محمدبيگی

چکيده 

 )پوستر(

168 

بررساای عواماال مااؤثر باار بهداشاات دهااان و دناادان در   

کودکان دبساتانی از دیادگاه ماادران مراجعاه کنناده باه       

ر قام باا باه کاارگيری الگاوی      مراکز سنجش سالمت شاه 

 اعتقاد بهداشتی

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

هفتمين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

 -سيامك محبای  -ذبيح اله قارلی پور

 زهره کزازلو -غالمرضا شریفی راد

چکيده 

 )پوستر(

169 
بررسی ميزان خودکارآمدی تغذیه ای و عوامل مرتبط باا  

 ئسه مبتال به فشارخون باالی شهر قمآن در زنان یا

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

هفتمين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

 -زهاارا دشااتی  -طاااهره رمضااانی 

 محمد حضوری -سيامك محبی

چکيده 

 )سخنرانی(

170 
بررسی ميزان دانش، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده 

 پاپ اسمير به مراکز بهداشتی شهر قم در خصوص

15- 14 

اردیبهشت 

1395 

هفتمين کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت
 تهران

 -سااايامك محبااای  -اعظااام فتحااای 

 غالمرضا شریفی راد

چکيده 

 )پوستر(

171 

بررسی ارتباط بين افسردگی پس از زایماان باا باارداری    

ناخواسته در بين زنان مراجعه کننده به مراکاز بهداشاتی   

 درمانی شهر قم

اردیبهشت  22

1395 

نهمين همایش تازه های علوم 

 بهداشتی
 سيامك محبی -زهرا طباخی تهران

چکيده 

 )پوستر(

172 
نيازهای آموزشی دوران بلوغ دختران دبيرساتانی شاهر   

 کاشان؛ کاربرد مدل قصد رفتاری

19- 16 

 1395شهریور 

هفدهمين کنگره پژوهشی ساالنه 

 دانشجویان علوم پزشکی کشور
 کاشان

فاطمه سادات رضوی  -ژگان حياتیم

سايامك   -سروش شریفی مقادم  -نيا

 مرضيه شاه سياه -محبی

چکيده 

 )پوستر(

چکيده  -ساايد مهاادی اللااه -تیمژگااان حيااا کاشانهفدهمين کنگره پژوهشی ساالنه  16 -19بررسی وضعيت حمایت اجتماعی ادراک شده در بيماران  173
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 )پوستر( سيامك محبی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1395شهریور  دیابتی نوع دو در شهر قم

174 
بررسی شايوع مصارف داروهاای گيااهی و علال آن در      

 سالمندان شهر گناباد

19- 16 

 1395شهریور 

هفدهمين کنگره پژوهشی ساالنه 

 دانشجویان علوم پزشکی کشور
 کاشان

نرجس  -سيامك محبی -فائزه باقری

فرنگيس  -مهدی رضایی راد -بحری

 -سااامانه داودی -ادیدوسااات آبااا

 سعيده آتشگاهی

چکيده 

 )پوستر(

175 
Surveying prevalence of malnutrition and the 
effective factors in children under 6 years old 

Qom 

20-23 Oct 

2016 

28 th Intrnational Congress 

of Pediatrics 
Tehran 

Fatemeh Sadat Razavinia- 

Soroush Sharifimoghadam- 

Pouran Nematelahi- Siamak 
Mohebi 

poster 

176 

ارزیااابی  عواماال مااؤثر باار خودآزمااایی سااينه در زنااان 

مراجعه کننده به مراکاز بهداشاتی درماانی شاهر قام بار       

 اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

آبان  5 -6

1395 

هفتمين سمينار سراسری پرستار، 

 ماما و پژوهش
 گرگان

سادات فاطمه  -سروش شریفی مقدم

سايامك   -زینب ممتحنی -رضوی نيا

 محبی

چکيده 

 )پوستر(

177 
ارزیابی کيفيت خواب دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی 

 شهر قمدر آستانه کنکور
 1395اسفند  16

دومين همایش دانشجویی سالمت، 

 رفاه اجتماعی و توانبخشی
 تهران

سااروش شااریفی   -مهسااا بشااارتی 

 -فاطماه ساادات رضاوی نياا     -مقدم

 سيامك محبی -مان برمه زیارسا

چکيده 

 )پوستر(

178 

کاربرد الگوی سروکوال در ارزیابی کيفيت خدمات ارائاه  

شده در درمانگاه های سرپایی بيمارساتانهای آموزشای   

 شيراز

 1395اسفند  16
دومين همایش دانشجویی سالمت، 

 رفاه اجتماعی و توانبخشی
 تهران

ساروش   -فاطمه سادات رضوی نياا 

 -مهسااا بشااارتی   -مشااریفی مقااد 

 سيامك محبی -محمود پرهام

چکيده 

 )پوستر(

 

 

 

 ی(ایموزشی، پژوهشی و اجرآمختلف ) کارگاه هایدر  و شرکت دریست
 

 

 نام دوره ردیف
 محل

 برگزاری

 تاریخ انجام فعالیت
 مدت

 تا تاریخ از تاریخ

 ساعت 24 4/3/1385 2/3/1385 انشگاه علوم پزشکی گنابادد تدریس در کارگاه کاربرد تکنولوژی آموزشی در برنامه ارتقاء سالمت 1

 ساعت 12 22/4/1385 21/4/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدریس در کارگاه پویایی گروه 2

 ساعت 24 29/4/1385 27/4/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه اعضای هيأت علمی( 3

4 
یس در کنفرانس مشارکت اجتماعی در ارتقاء سالمت )ویژه گروههای تدر

 علمی، اساتيد و دانشجویان(
 ساعت 3 - 7/7/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

5 
تدریس در کارگاه توانمندسازی تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه 

(CBPR)ویژه گروههای مردمی( ) 
 ساعت 4 7/1385//19 9/7/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

6 

تدریس در کارگاه توانمندسازی تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه 

(CBPR ویژه اعضاء مجمع عمومی مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و( )

 ارتقاء سالمت گناباد(

 ساعت 4 7/1385//19 9/7/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

7 
سالمت )ویژه گروههای تدریس در کنفرانس مشارکت اجتماعی در ارتقاء 

 علمی، اساتيد و دانشجویان(
 ساعت 3 - 13/7/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

8 
تدریس در کارگاه توانمندسازی تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه 

(CBPR)ویژه گروههای مردمی( ) 
 ساعت 2 15/9/1385 11/9/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 2 - 24/10/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ه نگارش طرح تحقيقاتی )ویژه اعضای مردمی(تدریس در کارگاه شيو 9

10 
شرکت در کارگاه تحقيق، توسعه و سالمت )ویژه کارشناسان سازمانهای 

 دولتی شهرستان گناباد(
 ساعت 10 - 17/12/1385 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

11 
يقات مشارکتی مبتنی بر جامعه تدریس در کارگاه توانمندسازی تحق

(CBPR)ویژه کارشناسان دانشگاه( ) 
 ساعت 4 - 23/1/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

12 
تدریس در کارگاه توانمندسازی تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه 

(CBPR)ویژه دانشجویان( ) 
 ساعت 4 - 31/1/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 20 14/4/1386 13/4/1386 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (CBPRتحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه ) تدریس در کارگاه 13

 ساعت 15 17/8/1386 16/8/1386 دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرکت در کارگاه تعيين اوليتهای پژوهشی 14

 ساعت 8 - 30/8/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در سمينار منطقه ای ژنتيك پزشکی 15

 ساعت 6 - 7/9/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدریس در پانل روشهای مطالعه و یادگيری 16

 ساعت 4 - 3/9/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در کارگاه آشنایی با بانکهای اطالعاتی الکترونيکی 17

 ساعت 1 15/9/1386 14/9/1386 ه علوم پزشکی گناباددانشگا تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی دانشجویان 18

 ساعت 24 11/10/1386 9/10/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در کارگاه آموزش مهارتهای زندگی  19
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 ساعت 8 - 17/11/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در کارگاه نحوه نگارش مقاالت علمی 20

 ساعت 8 - 22/12/1386 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ریزی درسی و آموزشی شرکت در کارگاه برنامه 21

22 
تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه فعاالن کانونهای 

 دانشجویی(
 ساعت 4 13/2/1387 12/2/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 1 27/2/1387 26/2/1387 پزشکی گناباد دانشگاه علوم تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه دانشجویان( 23

24 
تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه دانشجویان بهداشت حرفه 

 ای و  بهداشت خانواده(
 ساعت 1 11/3/1387 10/3/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 16 10/4/1387 9/4/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرور سيستماتيك -شرکت در کارگاه مقاله نویسی 25

26 
تدریس در کارگاه مهارتهای ارتباطی و نيازسنجی در پژوهش )ویژه 

 رابطين بهداشتی(
 ساعت 2 3/5/1387 2/5/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 شرکت در کارگاه نيازسنجی و تعيين اولویتهای پژوهشی 27
دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

 شمالی
 ساعت 12 23/7/1387 21/7/1387

 ساعت 8 - 7/9/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد Endnoteشرکت در کارگاه  28

29 
تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه دانشجویان مبارزه با 

 بيماریها و بهداشت محيط(
 ساعت 1 10/9/1387 9/9/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

30 
موزشی و برنامه ریزی درسی مبتنی بر شرکت در کارگاه استراتژیهای آ

 آن
 ساعت 8 - 3/11/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 5 - 5/11/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در کارگاه تکنولوژی آموزشی  31

 ساعت 4 - 5/11/1387 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدریس در کارگاه تکنولوژی آموزشی )ویژه اعضای هيأت علمی( 32

 ساعت 4 - 31/1/1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدریس در کارگاه نيازسنجی و اولویت بندی در پژوهش 33

34 
تدریس در کارگاه توانمندسازی سالمت در حوادث و بالیا )ویژه رابطين 

 بهداشت و خانوارهای تحت پوشش(
 تساع 1 16/2/1388 15/2/1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

35 
تدریس در پانل علمی اجتماعی سالمت و محيط زیست )ویژه رابطين 

 تخصصی دانشگاه ها، ادارات و سازمانها(
 ساعت 3 - 20/3/1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ساعت 5 - 28/3/1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت در کارگاه تعيين حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی 36

 ساعت 20 - 11/4/1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد در کارگاه مقدماتی و تکميلی مقاله نویسی شرکت 37

 ساعت 4 - 27/10/1388 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آموزش سامانه مدیریت اطالعات تحقيقات پژوهشی 38

 ساعت 5 - 19/9/1388 ی قمدانشگاه علوم پزشک تدریس در کارگاه مقاله نویسی )ویژه دانشجویان( 39

 ساعت 8 - 20/10/1388 دانشگاه علوم پزشکی قم ISIشرکت در کارگاه مقاله نویسی علمی برای چاپ در مجالت  40

 ساعت 1 - 20/12/1388 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقيق مقدماتی )ویژه دانشجویان( 41

 ساعت 5 - 27/1/1389 دانشگاه علوم پزشکی قم ژه دانشجویان(تدریس در کارگاه مقاله نویسی )وی 42

 ساعت 3 3/3/1391 1/3/1391 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه کليات روش تحقيق )ویژه دانشجویان( 43

 ساعت 24 13/3/1392 11/3/1392 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم تدریس در کارگاه روش تدوین طرح درس  44

 ساعت 6 - 30/11/1392 دانشگاه علوم پزشکی قم (IRCTکت در کارگاه کارآزمایی بالينی )شر 45

 ساعت 2 - 20/3/1393 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم )ویژه انجمن علمی دانشجویان( EBMتدریس در کارگاه  46

 اعتس 12 11/6/1393 10/6/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مطالعات کيفی 47

 ساعت 6 - 1/8/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آموزش پاسخگو 48

 ساعت 4 - 8/8/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مرور سيستماتيك و متاآناليز مقدماتی 49

50 
تدریس در کارگاه  عملياتی آموزش طرح درس و طرح دوره )ویژه 

 اعضای هيأت علمی(
 ساعت 3 - 15/8/1393 لوم پزشکی قمدانشگاه ع

 ساعت 2 - 29/8/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مرور سيستماتيك و متاآناليز پيشرفته 51

 ساعت 6 - 13/9/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 52

 ساعت 4 - 26/11/1393 دانشگاه علوم پزشکی قم تارشرکت در کارگاه اخالق پزشکی از اندیشه تا رف 53

 ساعت 4 - 7/2/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنایی با قوانين ترفيع و ارتقای اعضای هيأت علمی 54

 تساع 4 - 21/3/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنایی با آیين نامه استخدامی اعضای هيأت علمی 55

56 
شرکت در کارگاه آشنایی با نحوه طراحی آزمونها و تجزیه و تحليل 

 سئواالت
 ساعت 3 - 26/3/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم

57 
شرکت در سمينار مروری بر قوانين باالدستی مرتبط با سالمت و 

 سياستهای کلی نظام سالمت
 ساعت 4 - 28/5/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 4 - 2/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم گاه آشنایی با مکاتبات اداری و اتوماسيون اداریشرکت در کار 58

 ساعت 3 - 9/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه طرح دوره و طرح درس )ویژه اعضای هيأت علمی( 59

 ساعت 5 - 16/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه روش تحقيق مقدماتی 60
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 ساعت 8 - 16/8/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم HSRشرکت در کارگاه آشنایی با مفاهيم و کاربردهای  61

 ساعت 4 - 26/8/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم Endenoteشرکت در کارگاه  62

 ساعت 4 - 5/9/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم SPSSشرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار  63

 ساعت 5 - 26/9/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه دانش پژوهی آموزشی 64

 ساعت 5 - 10/10/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم 1پيشرفته  SPSSشرکت در کارگاه  65

 ساعت 2 - 15/10/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره با دانشجو 66

 ساعت 10 8/11/1394 7/11/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم Scientific Writing (1)رکت در کارگاه ش 67

68 
تدریس در کارگاه طراحی اسالید استاندارد آموزشی )ویژه اعضای هيأت 

 علمی(
 ساعت 3 - 18/12/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم

69 
استفاده از فن شرکت در کارگاه ارائه نرم افزار های نوین آموزشی با 

 آوریهای جدید

هفدهمين همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشکی
 ساعت 2 - 10/2/1395

 ساعت 4 - 3/3/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقيق )ویژه دانشجویان استعداد درخشان( 70

 ساعت 3 - 13/3/1395 م پزشکی قمدانشگاه علو )ویژه دانشجویان دوره دستياری داخلی( PBLتدریس در کارگاه  71

72 
)ویژه اعضای  شرکت در پانل آشنایی با آیين نامه های تحصيالت تکميلی

 هيأت علمی(
 ساعت 2 - 29/3/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 تساع 12 1395مرداد  1395تير  دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( SPSSشرکت در مجموعه کارگاه های  73

74 
تدریس در کارگاه طراحی راهنمای مطالعه و یادگيری )ویژه اعضای 

 هيأت علمی(
 ساعت 4 - 18/5/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

75 
تدریس در کارگاه طراحی راهنمای مطالعه و یادگيری )ویژه اعضای 

 هيأت علمی(
 ساعت 2 - 28/5/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

76 
( PBLيری مبتنی بر حل مسأله )روش تدریس تدریس در کارگاه یادگ

 )ویژه اعضای هيأت علمی(
 ساعت 2 - 4/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 3 - 8/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( Preziشرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار  77

 ساعت 3 - 11/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم ی هيأت علمی()ویژه اعضا Flipped Classroomشرکت در کارگاه  78

79 
( PBLتدریس در کارگاه یادگيری مبتنی بر حل مسأله )روش تدریس 

 )ویژه اعضای هيأت علمی(
 ساعت 2 - 15/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 4 - 15/7/1395 پزشکی قم دانشگاه علوم تدریس در کارگاه مقاله نویسی )ویژه دانشجویان استعداد درخشان( 80

 ساعت 2 - 26/7/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه داوری طرح درس )ویژه اعضای هيأت علمی( 81

82 
شرکت در کارگاه آشنایی با آیين نامه های استعداد درخشان و بنياد 

 )ویژه اعضای هيأت علمی( نخبگان
 ساعت 3 - 10/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 2 - 20/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( شرکت در کارگاه طراحی فرایند آموزشی 83

 ساعت 2 - 17/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( شرکت در کارگاه ظرافت های اداره کالس 84

 ساعت 2 - 15/9/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم تقاء مرتبه اعضای هيأت علمیشرکت در کارگاه آشنایی با آیين نامه ار 85

 ساعت 9 1395دی  6 1395آذر  29و 22 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه پروپوزال نویسی )ویژه دانشجویان استعداد درخشان( 86

 
)ویژه اعضای هيأت  تدریس در کارگاه آیين نامه دانش پژوهی آموزشی

 ی(علم
 ساعت 2 - 9/12/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 3 - 9/5/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( Flipped Classroomشرکت در کارگاه  

 
تدریس در کارگاه دانش پژوهی آموزشی و آشنایی با سامانه ثبت 

 )ویژه اعضای هيأت علمی( فعاليتهای نوآورانه
 ساعت 3 - 18/5/96 پزشکی قمدانشگاه علوم 

 ساعت 10 2/6/1397 26/5/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه اعضای هيأت علمی( 2و  1شرکت در کارگاه روش تدریس فعال  

 ساعت 6 8/6/1396 4/6/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم ) ویژه دانشجویان(تدریس در مجموعه کارگاه های مدرسه تابستانه 

 ساعت 4 - 28/6/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم ارگاه طراحی آموزشی )ویژه اساتيد جدیدالورود(تدریس در ک 

 ساعت 2 - 30/6/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه مهارتهای مدریت کالس )ویژه اساتيد جدیدالورود( 

 ساعت 16 2/5/1396 3/3/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم تدریس در کارگاه روش تحقيق )ویژه دانشجویان( 

 ساعت 4 - 13/5/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه مقاله نویسی )ویژه دانشجویان( 

 ساعت 4 - 25/5/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم )ویژه دانشجویان( SPSSکارگاه  

 
 

 

 

 



 35 

 

 

  :دانشگاه علوم پزشكیها و شوراهای  عضویت در کمیته
 

 

 مدت فعالیت ع همكاری با کمیته یا شورانو نام کمیته یا شورا ردیف

 1388تا مهر  1387مهر  عضو شورا دانشگاه علوم پزشکی گناباد HSRکميته  1

 1388تا مهر  1385آذر  عضو گروه دانشگاه علوم پزشکی گناباد EDCگروه تخصصی توانمندسازی  2

 1388تا مهر  1387دیبهشت ار عضو گروه دانشگاه علوم پزشکی گناباد شورای استعدادهای درخشان 3

 1388تا مهر  1385شهریور  عضو گروه مشارکت اجتماعی مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت گناباد 4

 1388تا مهر  1385شهریور  عضو گروه ارتقاء سالمت مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت گناباد 5

 1388تا مهر  1387آذر  عضو  اه علوم پزشکی گنابادکميته علمی معاونت بهداشتی دانشگ 6

 شورای هماهنگی بين دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی استانهای خراسان 7
عضو کارگروه کميته تحقيقات 

 دانشجویی
 1388تا مهر  1386آبان 

 1388 تا مهر 1387آذر  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت گناباد 8

9 
گروه علمی ارتقاء سالمت جوانان و ميانساالن مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و 

 ارتقاء سالمت گناباد
 1388تا مهر  1387دی  مسئول گروه

 1389مهر تا  1388مهر  عضو  شورا شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم 10

 1389مهر تا  1388مهر  عضو  شورا دانشگاه علوم پزشکی قمشورای پژوهشی کميته تحقيقات دانشجویی  11

 تا کنون 1391مهر  عضو  شورا شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 12

 تا کنون 1392فروردین  عضو  شورا شورای آموزشی دانشکده بهداشت 13

 تا کنون 1392فروردین  عضو  شورا شورای راهبردی دانشکده بهداشت 14

 تا کنون 1392بهمن  عضو  شورا دانشگاه علوم پزشکی قم شورای آموزشی  15

 تا کنون 1394 عضو شورا شورای تحصيالت تکميلی  16

17 
)توانمندسازی اساتيد، برنامه ریزی آموزشی، ارزشيابی،  EDCکليه شوراهای 

 پژوهش در آموزش(
 تا کنون 1392 عضو شورا

 تا کنون 1394 کميته عضو کميته بررسی صالحيت علمی هيأت اجرایی جذب 18

 تا کنون 1394 عضو کارگروه گانه طرح تحول و نوآوری نظام آموزشی 10کليه کارگروه های  19

 

 
 :ییپیت های اجرا

  
 مدت مكان فعالیت سمت

 1388تا مهر  1386تير  دانشگاه علوم پزشکی گناباد سرپرست کميته تحقيقات دانشجویی

 1388لغایت مهر  1388تير  وم پزشکی گناباددانشگاه عل مدیر گروه بهداشت عمومی 

 1389 اردیبهشتتا  1388آذر  دانشگاه علوم پزشکی قم سرپرست کميته تحقيقات دانشجویی 

 1395تا  1392فروردین  دانشگاه علوم پزشکی قم مدیر گروه بهداشت عمومی 

معاون مرکز مطالعات و  توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

 1394تا  1392بهمن  دانشگاه علوم پزشکی قم

مدیر مرکز مطالعات و  توسعه آموزش علوم 

 پزشکی دانشگاه

 تا کنون 1394خرداد  دانشگاه علوم پزشکی قم

 تا کنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی قم مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
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 :و همایشها همكاری با مجالت علمی  
 

 محل انتشار ینوع همكار یا همایش نام مجله

 گناباد داوری مجله مجله علمی پژوهشی افق دانش

 بيرجند داور همایش چهارمين همایش دانشجویی شرق کشور

 ایالم داوری مجله مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 قم داوری مجله مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

 بجنورد داوری مجله شمالیمجله علمی پژوهشی دانشگته خراسان 

 اصفهان داوری مجله مجله علمی پژوهشی نظام تحقيقات سالمت 

 اهواز داوری مجله مجله علمی پژوهشی جنتاشاپير

International Journal of Preventive اصفهان داوری مجله 

 گناباد داوری مجله مجله پژوهش و سالمت 

 زاهدان مجله داوری مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان

Journal of Education and Health Promotio اصفهان داوری مجله 

 سبزوار داوری مجله مجله علمی پژوهشی اسرار

 ساری داوری مجله مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ساری

 یزد داوری مجله مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

 تهران داوری مجله ارتقاء سالمت ایران مجله آموزش بهداشت و

Archives of Hygiene Sciences قم داوری مجله 

 ساری داوری مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 تهران داور همایش هفدهمين همایش آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهيد مطهری

 یزد داوری مجله مجله طب کار

 مشهد وری مجلهدا مجله سواد سالمت و پژوهش

 تهران داوری مجله مجله توانبخشی

 تهران داوری مجله مجله علوم پزشکی رازی

 قم داور همایش اولين همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم

 کرمانشاه داور همایش پنجمين کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 تهران داور همایش شنواره شهيد مطهریهفدهمين همایش آموزش علوم پزشکی و ج
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