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 بسمه تعالي
 

 31/6/1398تاریخ بروز رسانی:  (                                                      CVرزومه )                                                                                                             

 

                                     مشخصات فردی:
                                         

 قارلي پور قرقانيذبیح اله دکتر خانوادگي: و نام نام 
 رشته تحصیلي: آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  (Ph.D) مقطع تحصیلي: دکترای تخصصي
                 دانشیار                                                                    : مرتبه علمي

                               14/10/1362تاريخ تولد:  

 شیراز محل تولد: 
 محل کار: دانشگاه علوم پزشکي قم، دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

                       025-37833595شماره تلفن:   

 gharlipourz@yahoo.comآدرس ايمیل: 
 
 

  :سوابق تحصيلي دانشگاهي      
 

 مدرك تحصيلی ردیف
  

تاریخ اخذ  مدت تحصيل محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصيلی
 تا از کشور شهر مدرك تحصيلی

 1385 1385تیر  1383مهر  ايران شیراز علوم پزشکي شیراز مبارزه با بیماريها کارداني 1
 1387 1387تیر  1385مهر  ايران شیراز علوم پزشکي شیراز بهداشت عمومي کارشناسي 2
 1389 1389اسفند  1387مهر ايران همدان علوم پزشکي همدان آموزش بهداشت کارشناسي ارشد 3
 1393 1393دی  1389بهمن  ايران تهران علوم پزشکي شهید بهشتي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دکترای تخصصي 4

mailto:gharlipourz@yahoo.com
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 پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصيل: 

 
 نام استاد راهنما مقطع تحصیلي عنوان پايان نامه

فرايند موازی توسعه يافته در  بین بررسي تاثیر برنامه آموزشي پیشگیری از مصرف سیگار با بکارگیری مدل 
 دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر شیراز

 دکتر سید محمدمهدی هزاوه ئي کارشناسي ارشد

اجتناب از رابطه جنسي قبل از ازدواج  یهاتوسعه الگوی اعتقاد بهداشتي و بکارگیری آن برای بررسي تعیین کننده
 دانشجويان شهر شیراز در HIV/AIDSبه منظور پیشگیری از 

 دکتر محتشم غفاری دکترای تخصصي

 
 

 

 سوابق خدمت دانشگاهي 

 
 نوع استخدام

 پيمانی -رسمی 
 تمام وقت یا
 پاره وقت

 محل خدمت جمع مدت تاریخ سمت مرتبه دانشگاهی
 ماه سال تا از

مشمول قانون خدمت پزشکان و 
 پیراپزشکان 

 دانشگاه علوم پزشکي قم 5 - 31/3/1390 2/11/1389 عضو هیأت علمي مربي تمام وقت

 دانشگاه علوم پزشکي قم 6 2 6/10/1393 14/4/1391 دانشجوی بورسیه مربي پاره وقت بورسیه
 دانشگاه علوم پزشکي قم - 4 8/11/1397 8/11/1393 عضو هیأت علمي استاديار تمام وقت متعهد خدمت

 دانشگاه علوم پزشکي قم 5 - 12/5/1398 13/12/1397 علميعضو هیأت  استاديار تمام وقت پیماني
 دانشگاه علوم پزشکي قم - - تاکنون 12/5/1398 عضو هیأت علمي دانشیار تمام وقت پیماني
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 و افتخارات: كسب جوایز 
 

 ردیف
 

 عنوان 
مرجع اهدا 

 كننده 
 مناسبت/ مجری یاهمکار

 1396 -هفته پژوهش  دانشگاهي در سطح دانشگاهپژوهشگر برتر هیات علمي حائز رتبه اول  1
 1395 -هفته پژوهش دانشگاهي پژوهشگر برگزيده حائز رتبه اول دانشکده بهداشت 2

 جشنواره شهید مطهری دانشگاهي 1396سال  –استاد نمونه دانشگاه  3

 جشنواره شهید مطهری دانشگاهي 1398سال  -استاد برگزيده دانشکده 4

5 
در تدوين و بازنگری برنامه کارآموزشي در عرصه دانشجويان بهداشت عمومي  Logbookکاربرد »فرايند برتر آموزشي با عنوان 

 «دانشگاه علوم پزشکي قم
 ،دانشگاهي
 کشوری

 مجری فرايند

6 
بهداشت و ارتباطات ( در درس آموزش TBLبه کارگیری روش تدريس يادگیری مبتني بر تیم )»فرايند برتر آموزشي با عنوان 

 «دانشجويان بهداشت عمومي بر تأمین رضايتمندی و پیشرفت تحصیلي دانشجويان
 همکار فرايند دانشگاهي

7 
تدوين و اجرای دستوالعمل و راهنمای آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي: مديريت و رهبری »فرايند برتر آموزشي با عنوان 

 «آنچه که يک دانشجو بايد بداند
 مجری فرايند دانشگاهي

 مجری فرايند دانشگاهي «بازنگری و تدوين برنامه پروژه تحقیقاتي دانشجويان در دوره کارآموزی»فرايند برتر آموزشي با عنوان  8
 همکار فرايند دانشگاهي طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه آموزش مديريت کالس مبتني بر تولید محتوا و بسته آموزشي 9
 مجری فرايند دانشگاهي نیازسنجي آموزشي اعضای هیات علمي علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي قم 10
 مجری فرايند دانشگاهي طراحي، راه اندازی و بازنگری سامانه طرح درس اساتید: تجربه چند ساله دانشگاه علوم پزشکي قم 11
 ارزشیابي ساالنه دانشگاهي 1395 -96کسب نمره ارزشیابي برتر در کیفیت تدريس در نیمسال اول  12
 ارزشیابي ساالنه دانشگاهي 1396 -97کسب نمره ارزشیابي برتر در کیفیت تدريس در نیمسال دوم  13

 ارزشیابي ساالنه دانشگاهي 1397 -98 اولکسب نمره ارزشیابي برتر در کیفیت تدريس در نیمسال  14

 جشنواره شهید مطهری  دانشگاهي توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه )به عنوان دبیر کمیته برنامه ريزی درسي( تقدير در خصوص همکاری با مرکز مطالعات و 15
 مراسم تقدير از کمیته علمي المپیاد دانشگاهي تقدير در خصوص اقدامات انجام شده در نهمین المپیاد علمي دانشجويي )به عنوان عضو کمیته علمي المپیاد(  16
 مراسم تقدير از کمیته علمي المپیاد دانشگاهي در خصوص اقدامات انجام شده در دهمین المپیاد علمي دانشجويي )به عنوان عضو کمیته علمي المپیاد(تقدير  17

 مراسم شروع سال تحصیلي دانشگاهي University Open Dayتقدير در خصوص معرفي برنامه  18

 مراسم هفته سالمت دانشگاهي برنامه های هفته سالمت در دو سال متواليتقدير در خصوص مشارکت در برگزاری  19

20 
تقدير در خصوص همکاری داوطلبانه و آموزش همگاني برنامه های امداد و کمک های اولیه در جمعیت هالل احمر در چند سال 

 متوالي 
 مراسم تقدير از مربیان استاني

 مراسم هفته سالمت دانشگاهي طرح جهاد سالمتتقدير در خصوص خدمات انسان دوستانه در  21
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 تدریس واحدهای درسي                                         

 

 نوع درس تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلی ردیف
 نظری 2 برنامه ملي مبارزه با بیماريهای واگیر )کارشناسي( 89 -90دوم  1
 نظری 2 )کارشناسي(اصول برنامه ريزی بهداشتي  2
 نظری 2 بهداشت )کارشناسي( 3
 نظری 2 بهداشت عمومي و اپیدمیولوژی )کارشناسي( 4

 عملي 4 کارآموزی در عرصه )کارشناسي( 5

 نظری 2 روانشناسي و بهداشت روان )کارشناسي( 90-91اول  6
 نظری 2 بهداشت و اپیدمیولوژی )کارشناسي( 7
 نظری 1 )کارشناسي(بهداشت عمومي  8
 نظری 2 اصول مديريت خدمات بهداشتي )کارشناسي( 90-91دوم  9

 نظری 2 برنامه ملي مبارزه با بیماريهای غیرواگیر )کارشناسي( 10
 نظری 2 بهداشت )کارشناسي( 11
 نظری 1 کلیات پزشکي و بهداشت )کارشناسي( 91-92دوم  12
 نظری 2 بهداشت )کارشناسي( 93-94دوم  13
 نظری 1 بهداشت عمومي )کارشناسي( 14
 نظری 2 بهداشت رواني و اعتیاد )کارشناسي( 15
 نظری 2 اکولوژی انساني و بهداشت بین الملل )کارشناسي( 16
 نظری 1 مصون سازی فعال و انفعالي )کارشناسي( 17
 نظری 1 اکولوژی انساني )کارشناسي( 18
 نظری 1 کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي ناپیوسته(اقدامات بهداشتي و  19
 نظری 1 مصون سازی فعال و انفعالي )کارشناسي( 94-95اول  20
 نظری 2 روان شناسي و بهداشت روان )کارشناسي( 21
 نظری 2 کلیات پزشکي و بهداشت )کارشناسي( 22
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 نظری 1 زبان تخصصي )کارشناسي( 23
 نظری/عملي 2 بهداشتي و کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي(اقدامات  24
 نظری 1 زبان تخصصي )کارشناسي ناپیوسته( 25
 نظری 2 بهداشت رواني و اعتیاد )کارشناسي( 26
 نظری/عملي 2 مدارس )کارشناسي(بهداشت دانش آموزان و 27
 نظری/عملي 1 سیستم های اطالع رساني بهداشتي)ارشد( 28
 نظری 33/0 آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتي )ارشد( 29
 نظری 1 روانشناسي صنعتي و ارتقاء سالمت )کارشناسي( 30
 نظری 1 بهداشت عمومي و اپیدمیولوژی )کارشناسي( 31
 نظری 2 سالمت دهان و جامعه )دکترای حرفه ای( 32
 عملي 11/0 )کارشناسي بهداشت حرفه ای(( 1کارآموزی در عرصه ) 33

 عملي 3 کارآموزی در عرصه )کارشناسي پیوسته( 34

 عملي  05/1 کارآموزی در عرصه )کارشناسي ناپیوسته( 35

 نظری 2 اکولوژی انساني و بهداشت بین الملل)کارشناسي( 94-95دوم  36
 نظری 2 بهداشت رواني و اعتیاد )کارشناسي پیوسته( 37
 نظری/عملي 2 بهداشت دانش آموزان و مدارس )کارشناسي( 38
 نظری 2 اعتیاد )کارشناسي ناپیوستهبهداشت رواني و 39
 نظری 1 اکولوژی انساني )کارشناسي ناپیوسته( 40
 نظری 1 اقدامات بهداشتي و کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي ناپیوسته( 41
 نظری 1 ( )ارشد(1ارتقاء سالمت )آموزش بهداشت و  42
 نظری 1 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )ارشد( 43
 عملي 5/0 )دکترای حرفه ای( 1سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  44

 نظری 47/0 ( )دکترای حرفه ای(1بهداشت عمومي ) 45
 نظری 47/0 ( )دکترای حرفه ای(1بهداشت عمومي ) 46
 نظری 1 جامعه شناسي سالمت )دکترای حرفه ای( 47
 عملي 1 )کارشناسي پیوسته(  کارآموزی در عرصه 48
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 عملي 1 )کارشناسي ناپیوسته(  کارآموزی در عرصه 49

 نظری 2 روان شناسي و بهداشت روان )کارشناسي( 95-96اول  50
 نظری 2 کلیات پزشکي و بهداشت )کارشناسي( 51
 نظری 1 سازی فعال و انفعالي )کارشناسي(مصون  52
 نظری 75/0 اقدامات بهداشتي و کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي پیوسته( 53
 نظری/عملي  1 سیستم های اطالع رساني بهداشتي )ارشد( 54
 نظری 2 روانشناسي رفتار سالم )ارشد( 55
 نظری 66/0 بهداشتي )ارشد(آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات  56
 نظری 1 ()ارشد(2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 57
 نظری 2 بهداشت )کارشناسي( 58
 عملي 5/0 کارآموزی در عرصه )ارشد( 59

 عملي 3 کارآموزی در عرصه )کارشناسي پیوسته( 60

 عملي 2 کارآموزی در عرصه )کارشناسي ناپیوسته( 61

 نظری/عملي 2 بهداشت دانش آموزان و مدارس )کارشناسي( 95-96دوم  62
 عملي 1 )دکترای حرفه ای( 1سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  63

 عملي 1 )دکترای حرفه ای( 2سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  64

 عملي 1 )دکترای حرفه ای( 2سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  65

 عملي 1 )دکترای حرفه ای( 3سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  66

 نظری 2 بهداشت رواني و اعتیاد )کارشناسي پیوسته( 67
 نظری 2 بهداشت رواني و اعتیاد )کارشناسي ناپیوسته( 68
 نظری 75/1 اقدامات بهداشتي و کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي پیوسته( 69
 نظری 1 اقدامات بهداشتي و کمکهای اولیه در شرايط اضطراری )کارشناسي ناپیوسته( 70
 نظری/عملي 1 آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت )ارشد( 71
 نظری 2 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )ارشد( 72
 نظری 1 ( )ارشد(1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 73
 نظری 2 روانشناسي و بهداشت روان )کارشناسي( 96-97اول  74
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 نظری 2 کلیات پزشکي و بهداشت )کارشناسي( 75
 نظری 2 اصول خدمات سالمت )دکترای حرفه ای( 76
 نظری 2 سالمت دهان و جامعه )دکترای حرفه ای( 77
 عملي 1 )دکترای حرفه ای( 1سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  78

 نظری 1 آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتي )ارشد( 79
 عملي 5/0 کارآموزی )ارشد( 80

 نظری 1 ( )ارشد(1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 81
 نظری 1 روانشناسي صنعتي و ارتقاء سالمت )کارشناسي( 82
 نظری 1 ( )ارشد(2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 83
 عملي 3 کارآموزی در عرصه )کارشناسي پیوسته( 84

 عملي 4 کارآموزی در عرصه )کارشناسي ناپیوسته( 85

 نظری 1 اصول خدمات بهداشتي )ارشد( 86
 نظری/عملي 1 سیستم های اطالع رساني بهداشتي )ارشد( 87
 نظری/عملي 2 بهداشت دانش آموزان و مدارس )کارشناسي( 96-97دوم  88
 نظری 1 ( )ارشد(2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 89
 نظری 1 ( )ارشد(1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 90
 نظری/عملي 2 آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت )ارشد( 91
 نظری 1 پويايي گروه )ارشد( 92
 نظری 1 ارتقاء سالمت و سبک زندگي سالم )ارشد( 93
 عملي  53/3 )کارشناسي( کارآموزی در عرصه 94

 نظری 2 کلیات پزشکي و بهداشت )کارشناسي( 97-98اول  95
 نظری 2 روانشناسي و بهداشت روان )کارشناسي( 96
 نظری/عملي 1 سیستم های اطالع رساني در سالمت )ارشد( 97
 نظری 1 زبان تخصصي )ارشد( 98
 نظری 1 ()ارشد(2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 99

 نظری 1 پويايي گروه )ارشد( 100
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 نظری/عملي 2 آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت )ارشد( 101
 نظری 1 آموزش بهداشت در مراکز بهداشتي درماني )ارشد( 102
 نظری 2 بهداشت عمومي )ارشد( 103
 نظری 2 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در محیط کار )ارشد( 104
 نظری 1 بهداشت سالمندان )کارشناسي( 105
 عملي 33/0 کارآموزی )ارشد( 106

107  
 
 

 97-98 دوم

 نظری/عملي 2 نظريه ها و مدل های برنامه ريزی و تغییر رفتار سالمت
 نظری/عملي 2 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 108
 نظری/عملي 2 آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت در مدارس 109
 نظری/عملي 2 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت جامعه محور 110
 نظری/عملي 1 سیستم های اطالع رساني در سالمت 111
 نظری/عملي 1 آموزش بهداشت در مراکز بهداشتي درماني 112
 عملي 5/2 کارآموزی در عرصه  113
 عملي 33/0 کارآموزی 114

     
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 سرپرستي پایان نامه ها 
 

 
 ردیف

 
 

 
 عنوان پایان نامه

 

 عنوان دوره تحصيلی

 محل انجام
اسامی همکاران به ترتيب 

 اولویت ) شامل نام متقاضی(

سمت در ارتباط 
 كارشناسی MPH با پایان نامه

كارشناسی 
 ارشد

دكتری 
 عمومی 

 دكترا
(Ph.D) 

1 

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر الگوی اعتقاد 
بهداشتي بر رفتارهای پیشگیری کننده از 

مشکالت دهان و دندان در دانش آموزان دختر 
 پايه هفتم شهر قم 

 
 

 

 

کارشناسي 
 ارشد

 
 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

سیامک  -ذبیح اله قارلي پور 
 -غالمرضا شريفي راد -محبي

 زهرا واعظي پور

ای استاد راهنم
 اول

2 

بررسي تأثیر مداخله آموزشي مبتني بر الگوی 
اعتقاد بهداشتي توسعه يافته بر تبعیت منظم از 

درمان آنتي رتروويرال در مبتاليان به 
HIV/AIDS شهر قم 

  

 

کارشناسي 
 ارشد

 
 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

 
غالمرضا  -ذبیح اله قارلي پور 

 -سیامک محبي -شريفي راد 
 جواد يادگاری

استاد راهنمای 
 اول

3 
بررسي تاثیر آموزش بر مبنای تئوری انگیزش 

محافظت بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان 
 پوست در بین کشاورزان شهرستان کاشان

  
کارشناسي 

   ارشد
دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
سیامک  -ذبیح اله قارلي پور 

 اکرم مهتری طاهری -محبي
استاد راهنمای 

 اول

4 

تاثیر آموزش بر اساس تئوری انگیزش محافظت 
بر رفتارهای پیشگیری کننده از ابتالی به 

در دانش آموزان دبیرستاني  Aآنفلوانزای نوع 
 شهر قم

  
کارشناسي 

   ارشد
دانشگاه علوم 

 پزشکي قم

غالمرضا  -ذبیح اله قارلي پور 
 -احمد راهبر -شريفي راد

 محمدعلي انصاری

استاد راهنمای 
 اول

5 

اثربخشي آموزش برنامه خودمراقبتي مبتني بر 
تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر کنترل 

عوارض جسماني ناشي از بیماری در بیماران 
 مبتال به مالتیپل اسکلروزيس

  

 

کارشناسي 
 ارشد

 
 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

غالمرضا  -سیامک محبي
ذبیح اله قارلي  -شريفي راد 

زهرا  -امیر حجازی -پور
 شتيد

 استاد مشاور

6 

طراحي و ارزيابي يک مدل مبتني بر مدل پنج 
)تئوری خود تعیین  SDTعاملي شخصیت و مدل 

کنندگي( برای پیش بیني رفتارهای خودمراقبتي 
در شهر قم و تهران در  2در بیماران ديابت نوع 

 96سال 

  
کارشناسي 

 ارشد
 

 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

قارلي ذبیح اله  -هادی زمانیان
 زهرا حضرتي میمنه -پور

استاد راهنمای 
 دوم
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7 
نیازسنجي آموزشي سالمت جنسي در زوجین 

 تازه ازدواج کرده شهرقم
  

کارشناسي 
 ارشد

 
 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

 
سیامک  -ذبیح اله قارلي پور  

فريده  -زهره خلجي نیا -محبي
لیال  -خلج آبادی فراهاني

 قزوينیان

استاد راهنمای 
 اول

8 
واکاوی ديدگاه زنان باردار در مورد فعالیت 

 جنسي در دوران بارداری
  

کارشناسي 
   ارشد

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

نرگس  –ذبیح اله قارلي پور 
فريده خلج آبادی  -اسکندری

  رقیه توکلیان -فراهاني 

استاد راهنمای 
 اول

9 
تاثیر آموزش مبتني بر حمايت اجتماعي دريافت 

همسر بر ارتقا رفتارهای خود شده از سوی 
 مراقبتي در بیماران مبتال به فشار خون باال

  
کارشناسي 

 ارشد
 

 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکي قم

 
 - آبادی حسین عربشاهي امین

  ابوالفضل - محبي سیامک

 پور قارلي اله ذبیح- محمدبیگي

 مشاوراستاد 

10 

 هورمون سرمي سطح بین ارتباط بررسي
 در ديالیز از بعد و قبل خون فشار با پاراتورمون

 به کننده مراجعه مزمن هموديالیزی بیماران
سال  در قم شهر گلپايگاني اهلل آيت بیمارستان

1395 

   
دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 قارلي اله ذبیح -دری فرشاد
 پرويزی محسن -پور

 استاد مشاور

11 

 کسب راهنمای و منابع بین ارتباط بررسي
 زنان در زندگي کیفیت با سالمت اطالعات
 اهلل آيت های بیمارستان به کننده مراجعه

 1395سال  در قم شهر )ع( رضا امام و گلپايگاني

   
دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 اله ذبیح -درگاهي حسین
 ذوالفقاری علیرضا -پور قارلي

 نیا
 استاد مشاور

12 
 به مبتال بیماران در منیزيوم سرمي سطح بررسي
 درمانگاه در کنترل گروه با آن مقايسه و میگرن

 95-96سال  قم استان منتخب های
   

دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 قارلي اله ذبیح -اکبری نیره
 شاهیده کیانوش - پور

 استاد مشاور

13 

 از قبل بیوتیک آنتي مصرف تاثیر بررسي
 در بستری طول و عالئم شدت در بستری
 در ريوی عالئم دلیل با شده بستری کودکان

 1395  سال در قم معصومه حضرت بیمارستان

   
دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 اله ذبیح -مهجوريان فرهاد
 اديب علیرضا -پور قارلي

 پارسا

 استاد مشاور
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14 
 اختالالت با اينترنت به اعتیاد بین رابطه بررسي

 پزشکي دانشجويان میان در افسردگي و خواب
 1395سال  در قم آزاد دانشگاه

   
دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 اله ذبیح -راد شريفي غالمرضا
 فتح میالد – پور قارلي

 اردوبادی

 استاد مشاور

15 
 عملکردی و رفتاری هیجاني حاالت مقايسه
 قم شهر در غیرمعتاد به معتاد والدين با کودکان

 1395سال  در
   

دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 اله ذبیح -معصومي احمد
 جوادی مجتبي – پور قارلي

 استاد مشاور

16 
 انواع به مبتال بیماران درمان به پاسخ بررسي
 قم استان در استاندارد درمان با C هپاتیت

   
دکترای 
 عمومي

 
دانشکده پزشکي 

دانشگاه آزاد 
 اسالمي قم

 سعید - پور قارلي اله ذبیح
 صديقیان مهدی -يزداني

 استاد مشاور

 

 

 

 طرح های تحقيقاتي مصوب                 
 

اسامي همکاران به ترتیب اولويت )شامل  وضعیت طرح عنوان طرح پژوهشي رديف
 متقاضي(نام 

سمت در ارتباط با 
فعالیت )مجری و 

 همکار(

بررسي کارآيي آموزش ايدز توسط معلمین در  1

ارتقاء سطح آگاهي و نگرش دانش آموزان شهر 

 شیراز

رستم بهادری، ذبیح اله قارلي پور، محمد  خاتمه يافته
 علي حیدری

 همکار اصلي

بررسي میزان تولید علم توسط دانشجويان دانشگاه  2

 علوم پزشکي شیراز

حسین رمضانعلي، ذبیح اله قارلي پور،  خاتمه يافته
 کاظم آرزو

 همکار اصلي

بررسي مقايسه ای شیوع افسردگي در دانشجويان  3

دانشگاههای شیراز، علوم پزشکي، آزاد اسالمي و 

 پیام نور

کامل قبادی، فاطمه حسیني، ذبیح اله قارلي  خاتمه يافته
 پور، کاظم آرزو

 اصليهمکار 

بررسي فاکتورهای مرتبط با انجام فعالیت فیزيکي  4

منظم در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي 

 همدان با بهره گیری از مدل بزنف

بابک معیني، فرزاد جلیلیان، محسن  خاتمه يافته
 جلیلیان، ذبیح اله قارلي پور قرقاني

 همکار اصلي
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منظم در بررسي فاکتورهای موثر بر فعالیت فیزيکي  5

بین پرسنل اورژانس استان همدان با بکارگیری مدل 

 اعتقاد بهداشتي

مصطفي سیارپور، ذبیح اله قارلي پور،  خاتمه يافته
 بابک معیني

 مجری دوم

بررسي عوامل موثر در مصرف سیگار با بکارگیری  6

مدل فرايند موازی توسعه يافته در بین دانش آموزان 

 راهنمايي پسر راهنمايي شهر شیراز 

 

سیدمحمد مهدی هزاوه ای، ذبیح اله قارلي  خاتمه يافته
 پور قرقاني، بابک معیني

 مجری

بررسي رابطه خودکارآمدی عمومي، حمايت  7

ه و افسردگي در بین دانشجويان اجتماعي درک شد

 دانشگاه علوم پزشکي همدان

شهره امدادی، فرزاد جلیلیان، ذبیح اله  خاتمه يافته
 قارلي پور قرقاني، محسن جلیلیان

 همکار اصلي

بررسي شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن  8

 در دانش آموزان دبیرستاني  شهر همدان

اله قارلي پور، جالل بابک معیني، ذبیح  خاتمه يافته
 پورالعجل

 مجری

 -عوامل رفتاری پیش بیني کننده اختالالت اسکلتي 9

عضالني پرستاران بیمارستانهای آموزشي وابسته 

به دانشگاه علوم پزشکي قم با بهره گیری از نظريه 

 1390 -رفتار برنامه ريزی شده

دکتر علیرضا  -ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 شهرام ارسنگ جنگ -کوهپايي

 مجری

بررسي تاثیر برنامه آموزشي مبتني بر نظريه رفتار  10

برنامه ريزی شده در خصوص مصرف صبحانه در 

میان دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر قم در سال 

1391 

 -دکتر محتشم غفاری -ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 دکتر محمد حضوری -دکتر سیامک محبي

 مجری

بررسي عوامل دموگرافیک و زمینه ای موثر بر  11

افسردگي، استرس درک شده و حمايت اجتماعي 

درک شده و ارتباط میان آنها در دانشجويان ساکن 

 خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

ذبیح اله قارلي  -دکتر علي رمضانخاني خاتمه يافته
اکبر بابايي  -الهه توسلي -پور

 مسعود مطلبي قائن -حیدرآبادی

 مجری دوم
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بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان ساکن  12

در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 

در مورد فعالیت جسماني و عوامل مؤثر بر آن در 

 1391سال 

ذبیح  -الهه توسلي -دکتر علي رمضانخاني خاتمه يافته
 -یاکبر بابايي حیدرآباد - -اله قارلي پور

 مسعود مطلبي قائن

 همکار اصلي

بررسي وضعیت تغذيه ای دانشجويان ساکن در  13

خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي از 

 1391نظر دريافت گروه های غذايي در سال 

مسعود مطلبي  -دکتر علي رمضانخاني خاتمه يافته
 -ذبیح اله قارلي پور -الهه توسلي  -قائن

 حیدرآبادیاکبر بابايي 

 همکار اصلي

بررسي شیوع و عوامل موثر بر سوء مصرف مواد  14

در دانشجويان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم 

 1391پزشکي شهید بهشتي در سال 

اکبر بابايي  -دکتر علي رمضانخاني خاتمه يافته
الهه  -ذبیح اله قارلي پور -حیدرآبادی 

 مسعود مطلبي قائن -توسلي

 همکار اصلي

تاثیر برنامه آموزشي براساس نظريه رفتار برنامه  15

رمصرف شیر توسط دانش آموزان ريزی شده ب

 1391شهرستان کاشان سال دخترمقطع راهنمايي در

 -اعظم ترنجي نژاد -دکتر افسانه قلي پور خاتمه يافته
سید علیرضا  -حمیدرضا گیالسي

 ذبیح اله قارلي پور -مروجي

 مجری

 -آموزشي بر اساس نظريه شناختيتاثیر مداخله  16

اجتماعي بر ارتقاء مصرف میوه و سبزيجات در 

دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدايي شهرکرد در 

 1392-93سال 

 همکار اصلي ذبیح اله قارلي پور -الهه توسلي خاتمه يافته

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر الگوی اعتقاد  17

پیشگیری کننده از بهداشتي بر ارتقای رفتارهای 

چاقي در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان 

 1392-93شهرکرد در سال 

اکبر  -ذبیح اله قارلي پور -الهه توسلي خاتمه يافته
 بابايي حیدرآبادی

 همکار اصلي

بررسي عوامل موثر بر بهداشت دهان و دندان در  18

کودکان دبستاني از ديدگاه مادران مراجعه کننده به 

سنجش سالمت  شهر قم با بکارگیری الگوی مراکز 

 اعتقاد بهداشتي

 -زهره کزازلو -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 نرگس افشار -شهرام ارسنگ

 مجری اول
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ارزيابي مواجهه شغلي با پرتو مادون قرمز در  19

 کارگران نانوايي های شهر قم

زهرا اله  -مهندس علیرضا مشکوری خاتمه يافته
حمیدرضا  -دکتر علیرضا کوهپايي -دادی

 دکتر ذبیح اله قارلي پور -گیالسي

 همکار اصلي

بررسي منافع و موانع درک شده در خصوص  20

مصرف خود سرانه داروها در زنان مراجعه کننده 

 به مراکز بهداشتي درماني شهر قم

 -وجیهه رستمي -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
فاطمه  –یمي زهرا رح -شهرام ارسنگ

 خیراللهي

 مجری اول

نیازسنجي آموزشي اعضای هیات علمي دانشگاه  21

 علوم پزشکي قم

دکتر محتشم  -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
دکتر  -دکتر سکینه رخشنده رو -غفاری

سیامک محبي، دکتر غالمرضا شريفي راد، 
 دکتر اکبر بابايي حیدرآبادی

 مجری اول

عوامل موثر بر تغذيه انحصاری با شیر بررسي  22

مادر بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزی شده در 

مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني 

 شهر قم

 -نرگس افشار -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 شهرام ارسنگ

 مجری اول

 دانش در استخوان پوکي با مرتبط عوامل بررسي 23

 به با قم شهر دوازدهم تا دهم پايه ردخت آموزان

 بهداشتي اعتقاد الگوی کارگیری

نسرين  -دکتر ذبیح اله قارلي پور  خاتمه يافته
 -دکتر ابوالفضل محمدبیگي -جعفری

 خديجه صادقي

 مجری اول

بررسي عوامل مرتبط با مصرف شیر در دانش  24

آموزان پايه هفتم تا نهم شهر قم با به کارگیری 

 اعتقاد بهداشتيالگوی 

محدثه سادات  -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 -راضیه ترکاشوند -موسوی خراساني

 دکتر ابوالفضل محدبیگي، نرگس افشار

 مجری اول

بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای ايمن در عبور از  25

خیابان با بکارگیری نظريه رفتار برنامه ريزی شده 

 هفتم تا نهم شهر قم در دانش آموزان پايه ی

 مجری اول راضیه همتي –دکتر ذبیح اله قارلي پور  خاتمه يافته

های خوراکي و عوامل بررسي الگوی مصرف روغن 26

های الگوی پرسید در مرتبط با آن بر اساس سازه

 –زهرا رحیمي  -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 فاطمه خیراللهي

 مجری اول
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کننده به مراکز زنان شهری و روستايي مراجعه

 بهداشتي درماني استان قم

بررسي مقايسه ای اضطراب و افسردگي و  27

سازگاری زناشويي در زنان بارور و نابارور 

مراجعه کننده به مراکز درماني و مرکز ناباروری در 

 شهر قم  

معصومه  -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 عباسي

 مجری اول

ارزيابي دروني گروه بهداشت عمومي در دانشکده  28

 1395-بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم

دکتر سیامک  -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
محبي، دکتر غالمرضا شريفي راد، احمد 

 راهبر

 مجری اول

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان ساکن  29
پزشکي شهرکرد در در خوابگاه های دانشگاه علوم 

مورد فعالیت جسماني و عوامل موثر بر آن در سال 
93-1392 

دکتر ذبیح اله قارلي  -دکترالهه توسلي خاتمه يافته
 دکتر اکبر بابايي حیدر آبادی -پور

 مجری دوم

بررسي وضعیت تغديه دانشجويان ساکن در  30
خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از نظر 

 1392-93های غذايي در سال دريافت گروه 

دکتر ذبیح اله قارلي  -دکترالهه توسلي خاتمه يافته
 دکتر مسعود مطلبي قائن -پور

 مجری دوم

بررسي الگوی مصرف گروه های غذايي و برخي  31

عوامل موثر بر آن در مادران باردار مراجعه کننده 

 به مراکز بهداشتي درماني شهر قم 

 مجری فاطمه جعفری –دکتر ذبیح اله قارلي پور  در حال اجرا

طراحي و تعیین ويژگي های روانسنجي پرسشنامه  32

آتار استفاده از شبکه های اجتماعي مجازی بر 

اساس ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، روانشناختي 

 و جسمي

طاهره رمضاني،  -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
دکتر  -د راهبرماحدکتر زهرا دشتي، 

 ابوالفضل محمدبیگي

 مجری اول

 چاقي بر بررسي عوامل مرتبط با اضافه وزن و 33

 اساس نظريه شناختي اجتماعي در زنان شهرقم

 سادات فاطمه -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
 زهره احمدی -ايزدخواه

 مجری
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بررسي نگرش خانواده های ساکن شهر قم نسبت به  34
های سالمت محور صدا و سیما و ارتباط آن برنامه 

 1397با عمکرد بهداشتي آنها در سال 

سادات فاطمه  -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
 زهره احمدی -ايزدخواه

 مجری

بررسي ارتباط بین ترس از زايمان با تیپ شخصیتي  35

 1396در زنان باردار شهر قم در سال 

 -زهره احمدی -دکتر ذبیح اله قارلي پور خاتمه يافته
 فاطمه سادات ايزخواه

 مجری

بررسي رابطه بین فرآيندهای شناختي با راهبرد  36
استرس در بیماران ديابتي مبتال به  های مقابله با

 نفروپاتي

 مجری زهرا شفاهي -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا

ورابطه آن با بررسي میزان مهارت های ارتباطي  37
ويژگي های شخصیتي ورضايت شغلي در کارکنان 

 1398 مراکز بهداشتي شهر قم در سال

 مجری زهره احمدی -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا

واکاوی ديدگاه و علل گرايش به مصرف دخانیات در  38
 بین جوانان شهر قم

 -سیامک محبي -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
 آبادی حسین عربشاهي امین

 مجری

بررسي ارتباط برخي عوامل مرتبط با سالمت  39
مادران باردار با وزن هنگام تولد نوزادان استان قم 

 1397 درسال

 -زهره احمدی -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
 جمیله رحیمي -احمد مهری -لیال قزوينیان

 مجری

پیشگیری از تب و تشنج در بررسي عوامل موثر در 40
دران مابراساس الگوی اعتقاد بهداشتي درکودکان 

 1397 سالاستان قم دردرمراکز بهداشتي درماني در

 -زهره احمدی -دکتر ذبیح اله قارلي پور در حال اجرا
 لیال قزوينیان -فاطمه سادات ايزدخواه

 مجری

بررسي نقش پیش بیني کننده عوامل اجتماعي  41
برشدت وعوارض استئوپروز در زنان وفردی 

-96مراجعه کننده به مراکز درماني استان قم سال 
97 

 همکار اصلي دکتر ذبیح اله قارلي پور -فاطمه باقری در حال اجرا

ررسي رفتارهای پرخطر شغلي شاغلین در ب 42
کشتارگاه ها و قصابي ها بر اساس الگوی اعتقاد 

دهنده  بهداشتي در مورد بیماری تب خونريزی
 1398کنگو در استان قم در سال -کريمه

دکتر ذبیح اله  -دکتر عابدين ثقفي پور در حال اجرا
عبداله  -زهره احمدی – قارلي پور

سید پیمان  -سید حسن نیکوکار -رحماني
  ضیاء پور

 همکار اصلي
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 دانش پژوهي آموزشيهای  فعاليت         

 
 انتشار محل سال بکارگيری محل عنوان ردیف

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1395 دانشگاه علوم پزشکي قم (study guideتدوين راهنمای مطالعه و يادگیری ) 1

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1395 دانشگاه علوم پزشکي قم ساعت( 7تدريس در کارگاه توانمندسازی اساتید ) 2
 دانشگاه علوم پزشکي قم 1395 علوم پزشکي قمدانشگاه  طراحي و کاربرد الگ بوک گروه بهداشت عمومي 3
1394-1395 دانشگاه علوم پزشکي قم تدوين طرح درس 4  دانشگاه علوم پزشکي قم 
 دانشگاه علوم پزشکي قم 1396-1395 دانشگاه علوم پزشکي قم تدوين و اجرای دستورالعمل و راهنمای آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي 5
 دانشگاه علوم پزشکي قم 1396-1394 دانشگاه علوم پزشکي قم (study guideمطالعه و يادگیری )طراحي راهنمای  6

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1397-1394 دانشگاه علوم پزشکي قم همکاری و مشارکت در طراحي، راه اندازی و بازنگری سامانه طرح درس اساتید 7
دانشگاه های منطقه شش همکاری در نیازسنجي آموزشي اعضای هیات علمي  8

 آمايشي کشور
دانشگاه های منطقه شش 

 آمايشي کشور
دانشگاه های منطقه شش  1396-1397

 آمايشي کشور
 دانشگاه علوم پزشکي قم 1395 دانشگاه علوم پزشکي قم مشارکت در بازنگری کوريکولوم واحدهای تخصصي رشته بهداشت عمومي 9
 دانشگاه علوم پزشکي قم 1396-1395 دانشگاه علوم پزشکي قم (study guide)طراحي راهنمای مطالعه و يادگیری  10

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1397-1396 دانشگاه علوم پزشکي قم همکاری و مشارکت در ارزيابي دروني گروه بهداشت عمومي 11
 علوم پزشکي قمدانشگاه  1394 دانشگاه علوم پزشکي قم (Course Planارائه و اجرای طرح دوره ) 12

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1394 دانشگاه علوم پزشکي قم (study guideطراحي و تدوين راهنمای مطالعه )  13

 دانشگاه علوم پزشکي قم 1394-1393 دانشگاه علوم پزشکي قم ارائه طرح درس 14
 دانشگاه علوم پزشکي قم 98-1397 قم دانشگاه علوم پزشکي  همکاری و مشارکت در ارزيابي دروني گروه بهداشت محیط 15
 دانشگاه علوم پزشکي قم 98-1397 دانشگاه علوم پزشکي قم طراحي، اجرا و ارزيابي نیازهای آموزشي اعضای هیات علمي علوم پايه و بالیني 16
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 به زبان فارسي مجالتدر چاپ شده مقاالت 

 

 ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیبررسی وضعيت تغذيه دانشجويان : عنوان مقاله -1

 (3)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم :هشمار ،عنوان 

 ، مطلبی مقارلی پور ذزمانيان عضدی م، رمضانخانی ع، توسلی ا،  :اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 :سال انتشار مجله

 محور پيشگيری از آسيب های ناشی از وسايل نقليهمداخالت اجتماع : عنوان مقاله -2

 (3)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

  .ر، اشرفی حافظ ا، منصوريان م ، کشاورز محمدی ن، سلطانی ا، گيالسی حقارلی پور ذ: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 ( HBMارزيابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ايمنی در شرکت صنايع مس شهيد باهنر کرمان بر حسب الگوی اعتقاد بهداشتی): عنوان مقاله -3

 (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 هاشمی نژاد ن، و همکارانح، توسلی ا،  ، تقديسی مقارلی پور ذزالی ح، مردی ح، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 تعيين ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کاشان درمورد بيماری تب مالت عنوان مقاله:  -4

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

  قارلی پور ذر، اسکندری ا، قاضی زاده س، نصراهلل زاده ز، حسين دوست غ، گيالسی ح،  مصطفايی غ: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 اثربخشی برنامه آموزشی در ارتقای رفتارهای پيشگيری کننده مصرف سيگار در نوجوانان: عنوان مقاله -5

  (4)9مجله تحقيقات نظام سالمت،  عنوان ، شماره:

 ای م م, معينی ب, نظری م, مقيم بيگی ع, هزاوهقارلی پور ذ: نویسندگان به ترتيب اولویتاسامي 

 1392 سال انتشار مجله:
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 بررسی شيوع و عوامل موثر بر مصرف مواد روان گردان در دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی شيرازعنوان مقاله:  -6

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

  .، همکارانقارلی پور ذ، بابايی حيدر آبادی ا، حسينی ف، رزم پوش ا، ر اشرفی حافظ ا، فکور زيبا م: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 پژوهشی -بررسی شيوه های رفتاری دانشجويان در محيط های علمیعنوان مقاله :  -7

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، حسينی ف، فکور زيبا م ر، قبادی داشدبی ک، توسلی ا و همکارانقارلی پور ذصفری ن، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 کاری تيروئيدی نوزادیی غربالگری کمتاثير آموزش بهداشت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر مشارکت مادران در برنامهعنوان مقاله :  -8

  (3)15ريز و متابوليسم ايران، ی غدد درونمجله عنوان ، شماره:

 ، حيدريان م، توسلی اذ قارلی پور قرقانیگيالسی ح ر، بابايی م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 1389بررسی وضعيت مصرف سيگار در شهرستان اردستان در سال : عنوان مقاله -9

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 و همکاران قارلی پور ذدهقانی ر، تخت فيروزه م، يگانه م، مقدادی م، موسوی غ ع، حاجی باقری ع، گيالسی ح ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 بررسی ارتباط انواع روش های پيشگيری از بارداری با حاملگی ناخواسته: عنوان مقاله -10

 ( 79)22پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، -مجله علمی عنوان ، شماره:

 ، حيدريان مقارلی پور ذگيالسی ح ر، اکبری ح، درويشی ف، کاظمی ز،  :اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1391 سال انتشار مجله:

 و نوجوانان: مروری بر مداخالت انجام يافته پيشگيری از چاقی و اضافه وزن در کودکانعنوان مقاله :  -11

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:
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 ، و همکارانقارلی پور ذتوسلی ا، نيلساز م، رئيسی م، جوادزاده ه، محمدی ف، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 عضالنی پرستاران با بهره گيری از نظريه رفتار برنامه ريزی شده-رفتاری مرتبط با اختالالت اسکلتیعوامل عنوان مقاله :  -12

  (81) 23مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  عنوان ، شماره:

 ع ر، محبی س، ارسنگ جنگ ش، سيارپور م، و همکارانکوهپايی  قارلی پور ذ،ايمانزاد م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 تأثير سرعت گير در بروز سوانح و حوادث رانندگی در کاشانعنوان مقاله :  -13

 (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره و ایندكس مجله:

 ، توسلی ا، عمارلويی عقارلی پور ذوفايی ر، گيالسی ح ر، مرادی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 عروقی: يك مطالعه مداخله اى -بيماريهای قلبی تأثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و ارتقای مصرف ميوه و سبزيجات به منظور پيشگيری ازعنوان مقاله :  -14

 (2)1فصلنامه بهداشت در عرصه، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  ایندكس مجله:عنوان ، شماره و 

 قاسمی س، شکوری ث قارلی پور ذ،توسلی ا، رييسی م، جواد زاده ه، مظاهری م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

     1392سال انتشار مجله:

 رک شده و حمايت اجتماعی درک شده و ارتباط ميان آن ها در دانشجويان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیبررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس دعنوان مقاله :  -15

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 حيدر ابادی ا، توسلی ا، مطلبی قائن م، و همکاران، بابايی قارلی پور ذمرتضوی طباطبايی ع ر، رمضانخانی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

     1392 سال انتشار مجله:

 بررسی مقايسه ای اجرای طرح درس توسط اساتيد در دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی شيرازعنوان مقاله :  -16

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، و همکارانقارلی پور ذاميدی ر، قبادی ک، قهرمانی ف، حسينی ف، قلندری م، : اولویتاسامي نویسندگان به ترتيب 

    1392 سال انتشار مجله:

 ای و باورهای مرتبط با درد در ميزان ناتوانی ناشی از ميگرن نقش راهبردهای مقابله: عنوان مقاله -17
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 ( 1)23فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران،  عنوان ، شماره:

 ، توسلی ا، حقير ا ح، سرخابی پقارلی پور ذگيالسی ح ر، اميدی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 آگاهی و اداراکات معلمان زن شهرکرد در خصوص پيشگيری از پوکی استخوان  عنوان مقاله:  -18

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، عليدوستی م، و همکارانقارلی پور ذتوسلی ا، جواد زاده ه، رئيسی م، مظاهری م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 HSE( يك سازمان پااليشگاه نفت با استفاده از نردبان فرهنگ HSEارزيابی فرهنگ بهداشت، ايمنی و محيط زيست)عنوان مقاله:  -19

  (4)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، توسلی ا، مردی ح، و همکارانپور ذقارلی کالنتری ش، حقيقی م، رحمتی نجار کالئی ف، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 ساله در کاشان 2-6بررسی فراوانی و عوامل پوسيدگی دندان های شيری در کودکان عنوان مقاله:  -20

  (5)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

  ، رسولی حقارلی پور ذعابدينی ه، گيالسی ح ر، داوودی ا، عشقی ط، کرباسی م، حيدريان م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 بررسی عوامل خطر شيوع وبا درکاشانعنوان مقاله:  -21

  (6)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

  ، اشرفی حافظ ا.قارلی پور ذگيالسی ح ر، مرادی ع، حيدريان م، رزاقی ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

  1380-85بررسی توزيع نيروی انسانی پرستار شاغل در بيمارستان های دولتی ايران با استفاده از شاخص جينی و منحنی لورنز در سال های عنوان مقاله:  -22

  (6)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، ايمانزاد مقارلی پور ذزنگنه م، عمرانی ا، برکتی ح، شهابی م، علی خانی م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت
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                                                                                                                   1392 سال انتشار مجله:

 بررسی ميزان آگاهی و نگرش دانشجويان دانشکده بهداشت و معماری در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آنعنوان مقاله:  -23

  (7)21، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، و همکارانقارلی پور ذرمضانخانی ع، پناهی پ، سمنانی ع ا، کوهی ر، صدری ن، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهران QECعضالنی به روش –ارزيابی خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عنوان مقاله:  -24

  (4)20، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، حبيبی پ، ضيايی م، گيالسی ح ر، و همکارانقارلی پور قرقانی ذکهن سال س، کوهپايی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1391 سال انتشار مجله:

 آگاهی، نگرش و عملکرد عابرين پياده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی عنوان مقاله:  -25

  (5)20، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايالم عنوان ، شماره:

 ، معظمی گودرزی ع، کاکايی حقارلی پور ذگيالسی ح ر، مرادی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1391 سال انتشار مجله:

 1391بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجويان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در مورد فعاليت جسمانی در سال عنوان مقاله:  -26

  (1)1فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران،  عنوان ، شماره:

 قارلی پور ذرمضانخانی ع، مطلبی قاين م، توسلی ا، بابايی ا، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 بررسی عوامل موثر بر تمايل به انتخاب روش زايمان در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان های دولتی شيرازعنوان مقاله:  -27

  (81)23مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، پژوهشی دانشکده پرستاری و -مجله علمی عنوان ، شماره:

 ، توسلی اقارلی پور ذوفايی ر، حسينی ف، قبادی داشدبی ک، مومن باهلل فرد م ج، قلندری م، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 يك مطالعه مقطعی مبتنی بر نظريه: HIV/AIDS اصفهان در زمينهدانش و ادراکات دانشجويان پزشکى دانشگاه علوم پزشکى عنوان مقاله:  -28

 ( 3)1فصلنامه بهداشت در عرصه، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  عنوان ، شماره:
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 ، توسلی ا، غفاری م، روشنی م، حميدزاده نقارلی پور قرقانی ذرخشنده رو س، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 ( در شهر کاشانPedsQLاعتباريابی پرسش نامه کيفيت زندگی کودکان )عنوان مقاله:  -29

  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره و ایندكس مجله:

 آقاجانی م، و همکاران، معظمی گودرزی ع، قارلی پور ذمحمديان ه، اکبری ح، گيالسی ح ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 مقايسه باورهای غيرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تيزهوش با عادیعنوان مقاله:  -30

  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره:

 ، ايمانی م، حسينی ف، و همکارانقارلی پور ذدستغيب ز، نريمانی م، قبادی داشدبی ک، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 بررسی ميزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا عنوان مقاله:  -31

  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره:

 ، وفايی رقارلی پور ذرضايی مفرد م ر، حسين دوست غ ر، رنگرز جدی ف، گيالسی ح ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 ه بهداشت مواد غذايیبررسی آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينعنوان مقاله:  -32

  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره:

 ، بابايی حيدرآبادی ا، و همکاران. قارلی پور ذموسوی غ ع، مصطفايی غ ر، حسين دوست غ ر، گيالسی ح ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 مقايسه کارکردهای اجرايی بيماران ديابت نوع دو با افراد بهنجارعنوان مقاله:  -33

  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره:

 قارلی پور ذاشرفی حافظ ا، سلطانی ا، تقوی م ر، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 شهر کاشان انگيزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بررسی عواملعنوان مقاله:  -34
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  (3)22مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايالم،  عنوان ، شماره:

 ، علينقی پور ا و همکارانقارلی پور ذاکبری ح، سادات جدی آرانی ط، گيالسی ح ر، معظمی گودرزی ع، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 بررسی وضعيت استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت روان پرستارانعنوان مقاله:  -35

  (82)23پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، -مجله علمی عنوان ، شماره:

 قارلی پور ذحسينی ز، هزاوه ای م م، ايمانزاد م، قنبرنژاد ا، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1392 سال انتشار مجله:

 (MSاسکلروز ) مولتيپل به مبتال جوانان در نگرانی با نفس عزت ارتباط بررسیعنوان مقاله:  -36

  (2)1و سالمت،  دين در پژوهش ی مجله عنوان ، شماره:

 وفايی رضا ، حسينی فاطمه ،پور قارلی اله ذبيح ، داشدبی قبادی کامل ، دستغيب زهرا: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1394 سال انتشار مجله:

 شير مادر با انحصاری تغذيه با زايمانپس از  اضطراب ارتباطعنوان مقاله:  -37

 (1)1، سالمت و پيشگيری مجله عنوان ، شماره:

 سيامك محبی ، پور قارلی اله ذبيح،  عزيز کامران ، فالح حسين کرمعلی، جواد ، معصومی احمد ، زاده قاسم محمدجواد: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1394 سال انتشار مجله:

 نانهيب خوش تورش دهيپد : نوجوانان در گاريس مصرف به نسبت شده درک ديتهدعنوان مقاله:  -38

  (4)10قم،  پزشکی علوم دانشگاه مجله عنوان ، شماره:

 داشدبی قبادی کامل ، پور قارلی اله ذبيح ، حسينی زهرا محبی، سيامك ، راد شريفی غالمرضا: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1395 انتشار مجله:سال 

 قم شهر بهداشتی درمانی مراکز به کننده مراجعه زنان در بهداشتی اعتقاد اساس الگوی بر آن بر مؤثر عوامل و اسمير پاپ تست انجام وضعيت بررسیعنوان مقاله:  -39

  (4)2، جامعه سالمت و آموزش مجله عنوان ، شماره:

 کامران عزيز ، پور قارلی اله ذبيح ، راد شريفی غالمرضا محبی، سيامك: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1394 سال انتشار مجله:
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 شيراز دانشگاه دانشجويان در معنوی سالمت و روان سالمت بين ارتباط بررسیعنوان مقاله:  -40

  (84)24مجله دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  عنوان ، شماره:

 وفايی رضا ، حسينی فاطمه ، داشدبی قبادی کامل ، پور قارلی ذبيح اله دستغيب، زهرا: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1393 سال انتشار مجله:

 1395سال  در قم شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده زنان مراجعه در داروها خودسرانه مصرف خصوص در شده درک موانع و منافععنوان مقاله:  -41

  (2)20مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  عنوان ، شماره:

 کزازلو زهره ، ابرازه علی ارسنگ، شهرام ،پور قارلی اله ذبيح ، راهبر احمد: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1396 سال انتشار مجله:

 مقطعی مطالعه يك عضو؛ به اهدای نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه نگرش دانشجويان و آگاهی بررسیعنوان مقاله:  -42

  (1)23پزشکی قانونی ايران،  مجله عنوان ، شماره:

 حيدری ،حسينپور قارلی اله ذبيح ،راد شريفی غالمرضا زواره، محمدی معصومه محبی، سيامك: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1396 سال انتشار مجله:

 1393قم  پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت شده سپاری های برون پايگاه و دولتی بهداشت های پايگاه در مراجعين مندی رضايت مقايسهعنوان مقاله:  -43

  (9)19مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،  عنوان ، شماره:

 اردستانی فقرا زهرا همتيان، فرشته کشوری، ،عاطفه پور قارلی اله ذبيح ، محبی سيامك ابرازه، علی ، راهبر احمد رياحی، ليال: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1395 سال انتشار مجله:

 رفتارى قصد مدل بر مبتنى اى عضو؛ مطالعه اهداى خصوص در قم پزشکى علوم دانشگاه دانشجويان قصد در مؤثر عواملعنوان مقاله:  -44

  (3)1، فصلنامه سواد سالمت عنوان ، شماره:

 ح حيدرى ،ذ پور قارلى ف، زمانى م، زواره محمدى س، محبى: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1395 سال انتشار مجله:

 آنها نوجوانان افسردگی با شيراز شهر زنان زناشويی رضايتمندی رابطه بررسیعنوان مقاله:  -45

  (84)24مجله دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  عنوان ، شماره:

 حافظ اشرفی اصغر ، حيدرآبادی بابايی حسينی، اکبر فاطمه ، قرقانی پور قارلی اله ذبيح ، داشدبی قبادی کامل دستغيب، زهرا: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت
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 1393 سال انتشار مجله:

 قم استان بهداشتی مراکز به کننده مراجعه روستايی و شهری زنان در پرسيد های الگوی سازه اساس بر آن با مرتبط عوامل و خوراکی های روغن مصرف الگویعنوان مقاله:  -46

  (7)20مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک،  عنوان ، شماره:

 پور قارلی اله ذبيح ابرازه، علی خيراللهی، فاطمه راهبر، احمد رحيمی، زهرا: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1396 سال انتشار مجله:

 بهداشتی اعتقاد مدل از بهره گيری با همدان پزشکی استان فوريتهای پرسنل بين در منظم فيزيکی فعاليت انجام بر مؤثر فاکتورهای بررسیعنوان مقاله:  -47

  (6)7مجله تحقيقات نظام سالمت،  عنوان ، شماره:

 معينی بابك سيارپور، مصطفی سيد ،قرقانی پور قارلی اله ذبيح: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1390 سال انتشار مجله:

 پپتيك زخم به مبتال بيماران زندگی کيفيتعنوان مقاله:  -48

  (1)13مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان،  عنوان ، شماره:

 دانيالی شهربانو سيده  ،قارلی پور ذبيح اله  مطلق، زهرا  حسن زاده، اکبر  توسلی، الهه: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1390 سال انتشار مجله:

 يزد پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان در عمومی سالمت و شخصيتی ويژگيهای بين رابطهعنوان مقاله:  -49

  (1)13مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان،  عنوان ، شماره:

 شهبازی حسن  توسلی، الهه ،قارلی پور قرقانی ذبيح اله  سبزمکان، ليال  مطلق، زهرا  باقيانی مقدم، محمدحسين: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1390 سال انتشار مجله:

 ارتباطات و بهداشت آموزش درس در عمومی دانشجويان بهداشت رضايتمندی و يادگيری تيم بر بر مبتنی يادگيری روش کارگيری به ارزيابیعنوان مقاله:  -50

  (7)12قم،  پزشکی علوم دانشگاه مجله عنوان ، شماره:

 مطلبی محمد ، رجعتی فاطمه ، راهبر احمد ، پور قارلی اله ذبيح محبی، سيامك: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1397 سال انتشار مجله:

 1396سال  در قم شهر در مرکز ناباروری و بهداشتی مراکز به مراجعه کننده نابارور و بارور زنان در روانشناختی ويژگيهای مقايسهعنوان مقاله:  -51

  (6)21اراک،  پزشکی علوم دانشگاه مجله عنوان ، شماره:
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 کزازلو زهره ابرازه، علی جنگ، ارسنگ شهرام راهبر، احمد ، پور قارلی اله ذبيح عباسی، معصومه: اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1397 سال انتشار مجله:

 تاثير آموزش مبتنی بر تئوری خودکارآمدی بر مراقبت از پوست و فيستول در بيماران همودياليزیعنوان مقاله:  -52

  (4)20سالمت و مراقبت،  مجلهعنوان ، شماره: 

 ، غالمرضا شريفی راد، سيامك محبیذبيح اله قارلی پورطاهره رمضانی، : اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت

 1397سال انتشار مجله: 

 1396 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسی گروه درونی ارزيابیعنوان مقاله:  -53

  (1)13 ،دانشگاه علوم پزشکی قم مجلهعنوان ، شماره: 

 پور قارلی اله ذبيح نيا، فرزين بابك ، محموديان محمدحسن قالهری، اسدی مهدی ، نيا فهيمی محمد ياری، احمدرضا ، ايزانلو حسن ، فرد فوالدی رضا: اولویتاسامي نویسندگان به ترتيب 

 1398سال انتشار مجله: 

 قم شهر دبيرستانی آموزان دانش در ، A نوع آنفلوانزای به ابتال از کننده پيشگيری رفتارهای بر محافظت انگيزش تئوری اساس بر آموزش تأثيرعنوان مقاله:  -54
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 شهر قم

 1394بهمن 

 

کار و هفتمين همايش سراسری طب 

 بيماريهای شغلی
 تهران

ذبيح عليرضا مشکوری، نرگس نورمحمدی، 

 ، عليرضا کوهپايیاله قارلی پور
 چکيده )پوستر(

18 

شغلی با پرتو مادون قرمز )  (  IRارزيابی مواجعه 

نانوايی        کارگران  با آن در بين  مل مرتبط  و عوا

 های شهر قم

 1394بهمن 

 

هفتمين همايش سراسری طب کار و 

 بيماريهای شغلی
 تهران

عليرضا مشکوری، عليرضا کوهپايی، سيد عابد      

ذبيح اله عابدی، شییهاب دسییتجانی فراهانی،  

 ، حسن محمد پورقارلی پور

 چکيده )پوستر(

19 
Effects of a smoking prevention 

program based on Extended 

Parallel Process Model (EPPM) 

16-19 May 

2011 

The First International & 4th 

National Congress on Health 

Education& Promotion 

Tabriz 

Hazavehei S.M.M, Gharlipour 

Gharghani Z, Moeini B, 

Moghimbeigi A, Nazari M 

Oral  
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among middle school male 

students in Shiraz 

20 

Comparison of Anxiety, 

Depression, and Marital 

Adjustment in Fertile and Infertile 

Women Referring to Health 

Centers and Infertility Center in 

Qom 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Abasi Masoume, Gharlipour 

Zabihollah, Rahbar Ahmad, 

Arsang-Jang Shahram 

Poster 

21 Health Literacy in Iran: A Review 

Article 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 
Gharlipour Zabihollah, Izadkhah 

Fatemeh 

Poster 

22 

Oral-dental Health Promotion by 

using the Models and Theories of 

Health Education and Promotion in 

Iran: A Review Study 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Akram Mehtari Taheri, 

Zabihollah Gharlipour, Zeynab 

Karimi 

Poster 

23 

Effect of Educational Intervention 

Based on Health Belief Model on 

Preventive Behaviors of Oral and 

Dental Health in Seventh-Grade 

Female Students in Qom 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Vaezipour Zahra, Gharlipour 

Zabihollah, Mohebi Siamak, 

Sharifirad Gholamreza 

Poster 

24 

Effect of educational intervention 

based on self-efficacy theory on 

adherence to dietary and fluid-

intake restriction in hemodialysis 

patients 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 
Ramezani T,Sharifirad GH, 

Gharlipour Z, Mohebi S 

Oral 

25 

Effect of educational programe 

based on self-efficacy theory on 

improvement of mental health in 

haemodialysis patients 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 
Ramezani T, Sharifirad GH, 

Gharlipour Z, Mohebi S 

Poster 

26 

Study of Consumption Pattern of 

Edible Oils and its Related Factors 

based on PRECEDE Model in 

Urban and Rural Women 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Zahra Rahimi, Zabihollah 

Gharlipour, Fatemeh 

Kheyrollahi, Elahe Tavassoli 

Poster 

27 
Relationship between the Fear of 

Childbirth and Personality Type in 

Pregnant Women 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Zeynab Yousefi, Zabihollah 

Gharlipour, Siamak Mohebi, 

Zeynab Karimi 

Poster 
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28 

Association of Resources and 

Guidelines of Health Information 

and Quality of Life in the Women 

Referring to the Hospitals of Qom 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Dargahi Hossein, Gharlipour 

Zabihollah, Zolfagharinia 

Alireza, Tavassoli Elahe 

Oral 

29 

Comparison of Emotional-

Behavioral and Functional States 

of the Children Aged 6-16 Years 

with Addicted and Normal Parents 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Masoumi Ahmad, Gharlipour 

Zabihollah, Javadi Mojtaba, 

Tavassoli Elahe 

Oral 

30 

Study of Sleep Quality and Its 

Relationship with Academic 

Performance and General Health 

of Students in Qom University of 

Medical Sciences 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Jalili Leila, Gharlipour 

Zabihollah, Mohebi Siamak, 

Rahbar Ahmad 

Poster 

31 

Knowledge and Opinions of Girl 

Students about Obesity Prevention 

and Decreasing Sugar-Sweetened 

Beverages Consumption 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Elahe Tavassoli, Mahnoush 

Reisi, Zabihollah Gharlipour, 

Masoumeh Alidosti 

Poster 

32 

Relationship between Social 

Cognitive Theory Constructs and 

Fruit and Vegetable's 

Consumption in Adolescents 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Elahe Tavassoli, Homamodin 

Javadzede, Zabihollah 

Gharlipour 

Poster 

33 

The assessment of junk foods 

consumption status by health 

belief model in female high school 

students in Shahrekord city 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Elahe Tavassoli, Akbar Babaei 

Heydarabadi,  Zabihollah 

Gharlipour, Zahra Motlagh, 

Seyedeh Shahrbanoo Daniali 

Poster 

34 

Study of the Knowledge and Skill 

of Consumption of Fruit and 

Vegetables among Adolescent 

Girls 

23-25 Aug 

2017 

 thInternational and 8 rdThe 3

National Congress on Health 

Education and Promotion 

Isfahan 

Elahe Tavassoli, Masoumeh 

Alidosti, Zabihollah Gharlipour, 

Mahdi Kargar 

Poster 

35 
مواجعه شیییغلی با پرتو مادون قرمز و کاتاراکت    

 در نانواييها: مطالعه موردی در قم

14-12 

ارديبهشت ماه 

1396 

دهمين همايش سراسری بهداشت و 

 ايمنی کار
 گيالن

عليرضییا مشییکوری، زهرا اله دادی، سییيد عابد  

ذبيح اله عابدی، شییهاب دسییتجانی فراهانی،  

 کوهپايی، حسن محمدپور، عليرضا قارلی پور

 چکيده )پوستر(



39 

 

36 

بکارگيری مدل فرايند موازی توسیییعه يافته در   

سيگار بين دانش          صرف  شروع م شگيری از  پي

 آموزان پسر مقطع راهنمايی شهر شيراز

مهرماه  22و21

1389 

دانشجويی عوامل  -اولين همايش ملی

 اجتماعی موثر بر سالمت
 تهران

ذبيح اله دکتر سیییيد محمد مهدی هزاوه ئی،    

شريفی، دکتر    قارلی پور سين  ، دکتر محمد ح

 مهين نظری

 چکيده )پوستر(

37 
بررسی ارتباط بين سالمت معنوی و کيفيت 

 زندگی در ايران: يك مقاله مروری

بهمن  27و  26

 1396ماه 
 قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

فاطمه السادات ايزدخواه، رقيه محمد پور، 

 ذبيح اله قارلی پور
 )پوستر(چکيده 

38 
بررسی تاثيرآموزش سالمت معنوی بر درمان  

 سرطان ها: يك مطالعه ی مروری

بهمن  27و  26

 1396ماه 
 چکيده )پوستر( قارلی پور ذبيح الهمهتری طاهری اکرم،  قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

39 
بررسی تاثيرآموزش سالمت معنوی بر ارتقای 

 سالمت روان: يك مطالعه ی مروری

بهمن  27و  26

 1396ماه 
 قارلی پور ذبيح الهمهتری طاهری اکرم،  قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

 چکيده )پوستر(

40 
بررسی سالمت معنوی در مراقبين سالمت 

 1396شهر قم در سال 

بهمن  27و  26

1396ماه   
 قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

نسرين شريف زاده، فاطمه السادات ايزدخواه، 

 ذبيح اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(

41 
 کيفيت با معنوی سالمت و معنوی هوش رابطة

مروری مطالعه آموزگاران: يك زندگی  

بهمن  27و  26

1396ماه   
 قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

ذبيح اله رقيه محمد پور، زينب غالمرضايی، 

 قارلی پور

 چکيده )پوستر(

42 
سالمت معنوی در بيماران مزمن: يك مطالعه 

 مروری 

بهمن  27و  26

1396ماه   
 قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی

فاطمه السادات ايزدخواه،  ، نسرين شريف زاده

 ذبيح اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(

43 

 در زندگی کيفيت با معنوی سالمت ارتباط

 مطالعه دو: يك نوع ديابت به مبتال بيماران

 مروری

بهمن  27و  26

1396ماه   قم پنجمين همايش ملی سالمت معنوی 
رقيه محمد پور، فاطمه السادات ايزدخواه، 

 ذبيح اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(

44  

تاثير شايستگی های فردی استاد بر ارتباط بين    

دانشجويان و اساتيد از ديدگاه دانشجويان علوم    

 پزشکی قم

ارديبهشت ماه 

1397 

نخستين همايش توسعه آموزش پزشکی 

 )تاپ(
 قم

، سییيامك محبی، شییاهر   ذبيح اله قارلی پور

  راهبر، احمد راهبر

 چکيده )پوستر(

45 

ارزيابی درونی گروه بهداشییت عمومی از ديدگاه  

کده         گان دانشییی يان و دانش آموخت دانشیییجو

 95بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

ماه  ارديبهشت

1397 

نخستين همايش توسعه آموزش پزشکی 

 )تاپ(
 قم

مدی،  قارلی پور    زهره اح له  مه    ذبيح ا فاط  ،

  سادات ايزدخواه، سيامك محبی، احمد راهبر

 چکيده )پوستر(

46 

سی يا      شتن رابطه جن عوامل محيطی موثر بر دا

اجتناب از رابطه جنسی قبل از ازدواج از ديدگاه 

 مطالعه کيفیدانشجويان ايرانی: يك 

11-13 

November 

2014 

The First International and the 

Fifth National Iranian 

Congress of HIV/AIDS 
Tehran 

فاری،    قارلی پور   محتشیییم غ له  ، علی  ذبيح ا

 رمضانخانی، يداله محرابی، مجيد موحد
 چکيده )پوستر(
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47 

Effect of eduction based on the 

self-efficacy theory on 

improvement of physical activity 

and sleep in hemodialysis paitients  

21-23 

November 

2018 

The 4th International congress 

of Nephrology& Urology  Tehran Mohebi S, Ramezani T, Sharifirad 

Gh, Papi Sh, Gharlipour Z Poster 

48 

Effect of eduction based on the 

self-efficacy theory on 

improvement of skin and fistula 

care in hemodialysis paitients 

21-23 

November 

2018 

The 4th International congress 

of Nephrology& Urology  Tehran Mohebi S, Ramezani T, 

Gharlipour Z, Sharifirad Gh Poster 

49 

ارزيابی درونی گروه بهداشییت عمومی از ديدگاه  

ضای هيات      شجويان و دانش آموختگان و اع دان

شگاه علوم پزشکی        شت دان شکده بهدا علمی دان

 1395قم در سال 

مرداد ماه  26-24

1397 
 تبريز همايش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو 

، ذبيح اله قارلی پور فاطمه سییادات ايزدخواه، 

 زهره احمدی، سيامك محبی، احمد راهبر
 چکيده )پوستر(

50 

بررسی الگوی مصرف گروه های غذايی و برخی   

عه         باردار مراج مادران  مل موثر بر آن در  عوا

 کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم

آبان  29-27

1397 

نهمين کنگره ملی آموزش بهداشت و 

دومين همايش سواد ارتقاء سالمت و 

 سالمت

 مشهد مقدس
، ذبيح اله قارلی پور فاطمه سییادات ايزدخواه، 

 زهره احمدی
 چکيده )پوستر(

51 
سبك زندگی و عوامل خطر ابتال به ديابت: يك  

 مقاله مروری در ايران

ارديبهشت ماه  22

1397 

يازدهمين همايش تازه های علوم 

 بهداشتی
 تهران

شريف زاده،      سرين  سادات ايزدخواه، ن فاطمه ال

 ذبيح اله قارلی پور
 چکيده )پوستر(

52 

بررسیییی سیییواد سیییالمت در بيماران ديابتی و  

ارتباط آن با خودمراقبتی: يك مقاله مروری در      

 ايران

ارديبهشت ماه  22

1397 

يازدهمين همايش تازه های علوم 

 بهداشتی
 تهران

ذبيح  فاطمه السادات ايزدخواه، زهره احمدی،  

 اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(

 شهر سالم در ايران: يك مقاله مروری 53
ارديبهشت ماه  22

1397 

يازدهمين همايش تازه های علوم 

 بهداشتی
 تهران

شريف زاده،      سرين  سادات ايزدخواه، ن فاطمه ال

 ذبيح اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(

54 
هداشیییتی بر        قاد ب مدل اعت کاربرد  اثربخشیییی 

 بيماران ديابتی: يك مقاله مروری در ايران

ارديبهشت ماه  22

1397 

يازدهمين همايش تازه های علوم 

 بهداشتی
 تهران

ذبيح  فاطمه السادات ايزدخواه، زهره احمدی،  

 اله قارلی پور

 چکيده )پوستر(
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 پژوهشي هایمقاالت و طرح داوری                        

 

 عنوان مقاله یا طرح پژوهشي داوری شده  نام مجله یا دانشگاه ردیف

1 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییگی     

 سبزوار

 « بر حيطه های يادگيری زنان باردار بسته چند رسانه ای  روش بحث گروهی و دو تغذيه  بهآموزش مقايسه اثربخشی  » با عنوان

2 
 داوری مقاله:

دانشیییگاه علوم پزشیییگی    مجله  

 سبزوار

 «ورزشی آنان ارتباط دارد؟ رفتار ورزشی دانشجويان بر اساس مدل مراحل تغيير با خودکارآمدیآيا  »با عنوان 

 

3 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «دوديابتيك  نوع ای تأثير آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم  با روش رايج بر کيفيت زندگی بيماران  بررسی مقايسه »با عنوان 

4 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «ساله ايرانی 2-4برای کودکان  PEDIی نسخه فارسی حيطه مراقبت از خود تهيه »با عنوان 

 

5 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «(ATDPترجمه، معادلسازی و هنجاريابی مقياس نگرش نسبت به افراد دارای ناتوانی ) »با عنوان 

 

6 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «جبری -بررسی ويژگی های جمعيت شناختی و نشانه های عالئم اختالل واسواسی »با عنوان 

 

7 
 مقاله:داوری 

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «بررسی رابطه هوش معنوی و فرسودگی شغلی کارکنان بيمارستان امام رضا )ع( »با عنوان 

 

8 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با کيفيت زندگی دانشجويان دانشگاه علو پزشکی قم »با عنوان 
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9 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

سال              »با عنوان  شهر قم در  سبزيجات و عوامل موثر قابل تعديل بر آن طی طغيان وبا در  سازی  سالم ضعيت  سی و ؛ مطالعه ای 1390برر

 «مبتنی بر الگوی باور سالمتی

 

10 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «1392بررسی وضعيت خودمراقبتی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به انجمن ديابت شهر قم در سال  »با عنوان 

 

11 
 داوری مقاله:

مجله دانشیییگاه علوم پزشیییکی     

 سبزوار

 «عضالنی در کاربران رايانه -اجتماعی با شيوع ناراحتی های اسکلتی-بررسی ارتباط بين عوامل روانی »با عنوان 

 

12 

 مقاله :داوری 
Health Education& 

Health Promotion 
(HEHP) 

 داوری  دو مورد مقاله در مجله مذکور

 

13 
 داوری مقاله:

Journal of Paramedical 

Sciences (JPS( 

نوان      ع  Knowledge and attitude of dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical »بییا 

Sciences about substance abuse in 2013» 

 

14 
 داوری مقاله:

Journal of Paramedical 

Sciences (JPS 

 «A survey on general health among students of guidance schools in Ilam city» با عنوان

 

15 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 

 Prevalence of use of herbal remedies and causes of consumption in pregnant admitted to hospital» با عنوان

of Mobini in Sabzevar in 2011» 

 

16 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 

رشیییته پرسیییتاری در بخش مراقبت های ويژه و رشیییته مامايی در بلوک زايمان ازديدگاه  « آموزش بالينی»آسیییيب شیییناسیییی » با عنوان

 «مربيان،پرسنل ودانشجويان 

http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
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17 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 
 «بدنی دانش آموزان دختر: کاربرد تئوری رفتار برنامه ريزی شده آموزش همساالن و ارتقای فعاليت » با عنوان

18 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 

بررسی وضعيت رفتارهای تغذيه ای پيشگيرانه از فشارخون در نوجوانان وعوامل پيش بينی کننده آن براساس سازه های تئوری » با عنوان

«رفتار برنامه ريزی شده   

 

19 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 
 «    Prevalence of Giardiasis among children in childcare centers in Kermanshah- Iran» با عنوان

20 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 

 Knowledge, Attitude and Practice of Households in North of Iran on the Management of» با عنوان

Household Hazardous Solid Wastes in 2013» 

21 
 داوری مقاله:

Archives of Hygiene 

Sciences 
 «The Effectiveness of Reality Therapy on the Improvement of Couples’ Family Functioning» با عنوان

22 
 مقاله:داوری 

Archives of Hygiene 

Sciences 
 « Spirituality, Spiritual Care and mental health in critical care nurses» با عنوان

23 
 داوری مقاله:  

Health, Spirituality and 

Medical Ethics 

«برتر: بحث گروهی يا چند رسانه ایآموزش اخالق با يك روش » با عنوان  

 

http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/
http://jhygiene.muq.ac.ir/


44 

 

24 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
« 1394 ارزيابی ديدگاه دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به فرآيند پژوهش درسال »با عنوان  

25 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

عوامل مرتبط با آن در دانشجويان رشته های علوم پزشکی شاغل به تحصيل دانشگاه آزاد  ارزيابی خودکارآمدی پژوهشی و »با عنوان

«  معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی قم 1395اسالمی واحد قم در سال   

26 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

آنفلوانزا نوع  بررسی پيش بينی کننده های رفتارهای پيشگيری کننده از بيماری »با عنوان A (H1N1)  در مردم شهر جيرفت بر اساس

«  الگوی اعتقاد بهداشتی  

27 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

ای معنوی/مذهبی بر سرسختی سالمت و شکايات جسمانی سالمندان مبتال به های مقابلهآگاهی و مهارتمقايسه اثربخشی ذهن »ا عنوانب

«  فشار خون باال  

28 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

: کاربرد روش1395برآورد تعداد پرستار مورد نياز اورژانس بيمارستان قلب دانشگاه علوم پزشکی قزوين سال  »با عنوان  Workload 

Indicators of Staffing Needs(WISN) » 

29 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
«  خانواده درک شده در کارکنان بيمارستان شهيد صدوقی يزد-سطح تعارض کار ارزيابی »با عنوان  

30 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
« 9413-8713بررسی اپيدميولوژيك سل خارج ريوی در استان قم، طی سالهای  »با عنوان  
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31 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
«  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شيرده شهر يزد در زمينه فلزات سنگين منتقله از شير مادر »با عنوان  

32 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

ارتباط خودکارآمدی تحصيلی با اضطراب يادگيری در دانشجويان پزشکی شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم در  »با عنوان

« 1395سال   

33 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

-1396شکی قم، سال تحصيلی بررسی ميزان رضايتمندی بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پز »با عنوان

1395 »  

34 
 داوری مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
« 1395هزينه های درمان بيماری ليشمانيوز جلدی در استان گلستان در سال  »با عنوان  

35 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی فسا

 «دانش آموزان دختر دبيرستان های شهر فسا بر اساس مدل پرسيدبررسی عوامل مرتبط با مصرف ميوه و سبزيجات در »با عنوان 

 

36 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی فسا

 « بررسی عوامل مرتبط با مصرف روغن بر اساس مدل پرسيددر بين خانوارهای تحت پوشش واحدهای بهداشتی درمانی شهر فسا»با عنوان  

 

37 
 داوری طرح پژوهشی :

 علوم پزشگی فسادانشگاه 

 « 1392بررسی تاثير برنامه آموزش دهان و دندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان شهر فسا در سال »با عنوان 
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38 
 داوری مقاله :

 مجله دانشگاه علوم پزشگی فسا

 ساعت داوری( 60داوری سه مورد مقاله )

 

39 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «1396سبك يادگيری دانشجويان نسل هزاره سوم در دانشگاه علوم پزشکی قم سال » با عنوان 

 

40 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «1396-ارزيابی درونی گروه مامايی در دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی قم» با عنوان 

41 
 داوری طرح پژوهشی :

 پزشگی قمدانشگاه علوم 

بررسی تاثير برنامه کشوری آگاه سازی دختران دبيرستانی در خصوص بيماريهای ژنتيك و پيشگيری از معلوليت ها در استان قم         » با عنوان 

» 

42 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «کيفی تبيين موانع آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاری: يك مطالعه » با عنوان 

43 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی ديدگاه دانشجويان در خصوص جو آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی قم » با عنوان 

44 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «شکی قم شناسايی و الويت بندی نيازهای دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پز» با عنوان 

45 
 داوری پايان نامه :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی اثربخشی آموزش هوش هيجانی بر اضطراب در بارداری زنان نخست زا » داوری پايان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 

46 
 داوری پايان نامه :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

تاثير مداخله آموزشییی مبتنی بر تئوری خودکارآمدی بر رفتارهای خودمراقبتی » با عنوان داوری پايان نامه در مقطع کارشییناسییی ارشیید   

 «بيماران همودياليز شهر قم

47 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «ارزيابی درونی گروه پرستاری در دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی قم » با عنوان 

48 
 پژوهشی :داوری طرح 

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی عادات مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصيلی در دانشجويان علوم پزشکی قم » با عنوان 

49 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «قم بررسی خودکارآمدی تدريس و عوامل مرتبط با آن در اعضای هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی » با عنوان 

50 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی ميزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشکی قم » با عنوان 
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51 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

شاوره بيماريهای   » با عنوان  ساس       بررسی عملکرد مددجويان مراجعه کننده به مرکز م سبت به پيشگيری از ايدز بر ا شهرستان قم ن رفتاری 

 « 1394مدل اعتقاد بهداشتی در سال 

52 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی سبك يادگيری و رابطه آن با موفقيت تحصيلی در بين دانشجويان علوم پزشکی قم و عوامل موثر بر آن » با عنوان 

53 
 ی :داوری طرح پژوهش

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی ارتباط بين استرس درک شده و اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم » با عنوان 

54 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 94-95آموزان مقطع ابتدايی شهر قم در سال بررسی ارتباط کيفيت خواب و عملکرد تحصيلی با بازی های رايانه ای در دانش » با عنوان 

55 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 94-95بررسی اعتقادات و باورهای نادرست نسبت به سالمت در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم » با عنوان 

56 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 94بررسی علل تمايل زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی قم به انجام سزارين در سال » عنوان با 

57 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 1394سال بررسی کيفيت خواب و رابطه آن باعملکرد تحصيلی دربين دانشجويان علوم پزشکی قم در»با عنوان 

58 
 داوری طرح پژوهشی :

 انشگاه علوم پزشگی قمد
 « 94-بررسی نگرش و عملکرد مصرف ماهی در زنان دارای فرزند تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر قم » با عنوان 

59 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 1394بررسی منابع و راهنمای کسب اطالعات سالمت در زنان ساکن شهر قم در سال » با عنوان 

60 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «ارتباط بين دريافت های گروه های غذايی و شاخص افسردگی در دانشجويان خوابگاه علوم پزشکی قم » با عنوان 

61 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

ارداری و ميزان آگاهی در مورد آن ها در زنان مراجعه طی ب B6بررسی وضعيت مصرف مکمل های اسيد فوليك، آهن و ويتامين     » با عنوان 

 « 1394کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول سال 

62 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 94-95بررسی عوامل موثر بر تمرکز و حضور در کالس درس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال » با عنوان 

63 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 94بررسی کيفيت خواب بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزيس در شهر قم در سال » با عنوان 

64 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

ك صنعت توليدی در استان خراسان رضوی در     بررسی ارتباط خواب آلودگی و الگوی خواب با خستگی در ميان نوبت کاران در ي  » با عنوان 

 « 1395سال 
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65 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 « 1394بررسی علل و فراوانی مسموميت در مراجعه بيماران به بيمارستان های شهر قم در سال » با عنوان 

66 
 :Ph.Dداوری پايان نامه مقطع 

 دانشگاه علوم پزشکی يزد

ضعيت رفتار       » با عنوان  Ph.Dداوری پايان نامه مقطع  سالمت بر و شی مبتنی بر الگوی ارتقاء  شيابی تاثير برنامه مداخله آموز طراحی و ارز

 «جستجوی مراقبت بهداشتی در زنان سنين باروری قم 

67 
 :Ph.Dداوری پايان نامه مقطع 

 دانشگاه علوم پزشکی يزد

شی مبتنی بر تئوری انگيزش     » عنوان  با Ph.Dداوری پايان نامه مقطع  صد با مداخله آموز سی ميزان تاثير تلفيق راهبرد عملی نمودن ق برر

 «2محافظت بر ارتقای سطح فعاليت بدنی در بيماران مبتال به ديابت نوع 

68 

 داوری مقاله:

شجويی تازه    هفتمين همايش دان

دانشییگاه   -های علوم بهداشییتی

 علوم پزشکی شهيد بهشتی  

 ساعت داوری مقاله در همايش مذکور 20

 )به عنوان عضو کميته علمی همايش(

69 

 داوری مقاله:

پژوهشییی    -اولين همايش علمی

گاه علوم     -دانشیییجويی  دانشییی

 پزشکی قم

 ساعت داوری مقاله در همايش مذکور 20
 

70 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

سطح   » با عنوان  شاخص های رشد کودکان   بررسی ارتباط بين  سال     12-36آگاهی، نگرش و عملکرد تغذيه ای مادران با  شهر قم در  ماهه 

1397 » 

71 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم

شجويان تکنولوژی       » با عنوان  اتاق  طراحی و ارزيابی برنامه آموزشی بالينی مبتنی بر داربست های آموزشی جهت ارتقاء صالحيت بالينی دان

 «عمل  

72 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «بررسی عوامل برانگيزاننده و بازدارنده بر رعايت سالمت دهان و دندان در دانش آموزان پايه دهم تا دوازدهم مدارس شهر کاشان» با عنوان 

73 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «95فعاليت ورزشی مبتنی بر مدل فرانظری دردانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال بررسی وضعيت » با عنوان 

74 
 داوری طرح پژوهشی :

 دانشگاه علوم پزشگی قم
 «عوامل موثر بر کيفيت تجارب يادگيری دانشجويان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم» با عنوان 

75 
 داوری طرح پژوهشی :

 علوم پزشگی قمدانشگاه 
 ساعت داوری( 20داوری دو مورد طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم ) 
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 های آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در كارگاهو تدریس شركت               
 

 كارگاهنام  ردیف
 محل

 برگزاری

 تاریخ انجام فعاليت
  زمانمدت 

 تا تاریخ ازتاریخ
 ساعت 4 13/8/1395 13/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه تمدن مهدوی و آينده جهان 1

2 
شرکت در سومين همايش ملی سالمت معنوی فرهنگستان علوم 

 پزشکی کشور
 ساعت 16 24/10/94 23/10/94 دانشگاه علوم پزشکی قم

3 
تربيت اسالمی شرکت در دوره دانش افزايی اساتيد با موضوع تعليم و 

(1) 
 1394مهر و آبان  دانشگاه علوم پزشکی قم

مهر و آبان 

1394 
 ساعت 16

 ساعت 6 1395بهمن  1395بهمن  دانشگاه علوم پزشکی قم (2شرکت در دوره دانش افزايی با موضوع تعليم و تربيت اسالمی ) 4

 ساعت 6 16/7/1394 16/7/1394 پزشکی قمدانشگاه علوم  شرکت در کارگاه مديريت روابط خانواده و تربيت فرزند 5

 ساعت  10  19/4/1396 18/4/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آموزشی درآمدی بر نظام سالمت در اسالم 6

7 
شرکت در کارگاه دانش افزايی اساتيد با موضوع معرفت شناسی 

 دينی
 ساعت 16 16/6/1396 13/6/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم

8 
شرکت در دوره توانمندسازی اساتيد با عنوان: مطالعات ميان رشته 

 ای سالمت و دين: چالش ها و نيازها
 ساعت 14 29/5/1396 28/5/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم

9 
شرکت در پنجمين همايش ملی سالمت معنوی فرهنگستان علوم 

 پزشکی کشور
 ساعت 16 27/11/1396 26/11/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 3 1397مهر  1397مهر  دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در نشست هم انديشی اساتيد با موضوع چالش های فرهنگی 10

 ساعت 8 9/8/1387 7/8/1387 دانشگاه علوم پزشکی همدان شرکت در کارگاه نگارش گزارش و مقاالت حاصل از تحقيقات کيفی 11

 ساعت 12 24/3/1386 22/3/1386 دانشگاه علوم پزشکی شيراز شرکت در کارگاه روش تحقيق 12

 ساعت 13 16/10/1387 14/10/1387 دانشگاه علوم پزشکی همدان شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقيق مقدماتی 13

14 
شرکت در کارگاه آموزشی مطالعات کيفی در تحقيقات علوم 

 اجتماعی و بهداشت

مرکز مطالعات و پژوهش های 

آسيا و اقيانوسيه، جمعيتی 

 تهران

 ساعت 24 21/10/1391 19/10/1391

 شرکت در کارگاه مقاله نويسی انگليسی 15
دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 بهشتی
 ساعت 8 17/12/1392 17/12/1392

 ساعت 4 21/3/1394 21/3/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنايی با آئين نامه استخدامی اعضای هيات علمی 16
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 ساعت 4 7/2/1394 7/2/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنايی با قوانين ترفيع و ارتقاء اعضای هيات علمی 17

 ساعت 16  8/7/1386  7/7/1386 دانشگاه علوم پزشکی شيراز شرکت در کارگاه آموزشی تغذيه با شير مادر 18

 ساعت 4 14/5/1395 14/5/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم SPSSشرکت در کارگاه  19

 ساعت 4 12/3/1386 12/3/1386 دانشگاه علوم پزشکی شيراز شرکت در سمينار آموزشی ايدز 20

21 
شرکت در کارگاه يادگيری مبتنی بر حل مسأله )روش تدريس 

PBL) 
 ساعت 3 4/6/1395 4/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 4 27/7/1394 27/7/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم Searchشرکت در کارگاه  22

 ساعت 4 2/6/1394 2/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنايی با مکاتبات اداری و اتوماسيون اداری 23

24 
شرکت در کارگاه آشنايی با آيين نامه های استعدادهای درخشان و 

 بنياد نخبگان
 ساعت 3 10/8/1395 10/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت 5 16/6/1394 16/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه روش تحقيق مقدماتی 25

 ساعت 5 27/8/1395 27/8/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مقاله نويسی انگليسی 26

 ساعت  10 8/11/1394 7/11/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم Scientific Writing    (1)شرکت در کارگاه 27

 ساعت  5 26/9/1394 26/9/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه مقدماتی دانش پژوهی آموزشی 28

 ساعت  5 9/6/1394 9/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه طرح دوره و طرح درس 29

 ساعت 2 1/4/1394 1/4/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم ، چالش ها و انتظاراتEDCشرکت در نشست  30

 ساعت  4  15/7/1395  15/7/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه آشنايی با مطالعات کيفی 31

 1396دی و بهمن  دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه خالقيت در تدريس 32
بهمن دی و 

1396 
 ساعت  6

 ساعت  3  10/10/1396  10/10/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه کوريکولوم نويسی 33
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 ساعت  3  7/10/1396  7/10/1396 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه چگونه پايان نامه را هدايت کنيم؟ 34

 ساعت  3  9/5/1396  9/5/1396 علوم پزشکی قمدانشگاه  flipped classroomشرکت در کارگاه  35

 ساعت  3  23/5/1397  23/5/1397 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش ويژه اعضای هيات علمی 36

 ساعت  4  9/5/1397 9/5/1397 دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت در کارگاه فنون مشاوره با دانشجو ويژه اعضای هيات علمی 37

 ساعت  9  17/5/1397  3/5/1397 دانشگاه علوم پزشکی قم ويژه اعضای هيات علمی SPSSشرکت در کارگاه  38

 شرکت )مجری( در کارگاه پروپوزال نويسی برای دانشجويان 39
دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 بهشتی
 ساعت  12  4/3/1391  21/2/1391

 ساعت 3 28/9/1397 28/9/1397 دانشگاه علوم پزشکی قم اعضای هيات علمیويژه  EBL-PBLشرکت در کارگاه  40

41 
شرکت در کارگاه آشنايی با سامانه آموزش مجازی نويد )نرم افزار 

 ويژه يادگيری دانشگاهيان( و آرمان )موکس ملی(
 ساعت 4 19/4/1398 19/4/1398 دانشگاه علوم پزشکی قم

 نويسیتدريس  در کارگاه پروپوزال  42
دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 بهشتی
 ساعت  9  4/3/1391  21/2/1391

43 
تدريس در کارگاه پروپوزال نويسی جهت دانشجويان عضو کميته 

 تحقيقات دانشجويی
 ساعت  4  6/3/1390  6/3/1390 دانشگاه علوم پزشکی قم

44 
تدريس در کارگاههای ويژه مرحله انفرادی نهمين المپياد علمی 

 دانشجويان در حيطه آموزش پزشکی
 ساعت  15  1395  1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

45 
تدريس در کارگاههای ويژه مرحله گروهی نهمين المپياد علمی 

 دانشجويان در حيطه آموزش پزشکی
 1396نيمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی قم

نيمسال اول 

1396 
 ساعت  15

46 
راهنمای مطالعه و يادگيری )دانشکده تدريس در کارگاه طراحی 

 بهداشت(
 ساعت  4  10/11/1395  10/11/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم

 ساعت  2  9/8/1394  9/8/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم تدريس در کارگاه روش ها و فنون تدريس مقدماتی 47

 ساعت  3  18/12/1394  18/12/1394 پزشکی قم دانشگاه علوم تدريس در کارگاه طراحی اساليد استاندارد آموزشی 48

49 
تدريس در کارگاه پروپوزال نويسی جهت دانشجويان عضو کميته 

 تحقيقات دانشجويی
 ساعت  4  5/3/1390  5/3/1390 دانشگاه علوم پزشکی قم
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 ساعت  2  28/5/1395  28/5/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم تدريس در کارگاه طراحی راهنمای مطالعه و يادگيری 50

 ساعت  3  16/12/1395  16/12/1395 دانشگاه علوم پزشکی قم تدريس در کارگاه روش تدوين طرح درس 51

52 
تدريس در کارگاههای ويژه مرحله اول و دوم دهمين المپياد علمی 

 دانشجويان علوم پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی قم

نيمسال دوم      

97-1396 

نيمسال دوم 

97- 1396 
 ساعت 22

 ساعت  4  23/6/1394 23/6/1394 دانشگاه علوم پزشکی قم تدريس در کارگاه روش تحقيق ويژه دستياران داخلی و اطفال 53

 

 
 

 پست های اجرایي، عضویت در كميته ها و شورا ها            

 

 مدت فعاليت نام مسئوليت/ نام کميته يا شورا رديف

 تاکنون 26/10/1394از تاريخ  عمومی )دانشگاه علوم پزشکی قم( مدير گروه آموزشی بهداشت 1

 (سال 1) 13/9/1396تاريخ از  عضو کميته علمی دهمين المپياد علمی دانشجويان در حيطه آموزش پزشکی )دانشگاه علوم پزشکی قم( 2

 تاکنون 25/12/1396از تاريخ  (دبير کارگروه سوم برنامه عملياتی آموزش پاسخگو و عدالت محور )دانشگاه علوم پزشکی قم  3

دبير و عضو کميته تخصصی برنامه ريزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )دانشگاه علوم  4

 (پزشکی قم 

 تاکنون 11/4/1394از تاريخ 

 تاکنون 15/12/1394از تاريخ  (عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت ) دانشگاه علوم پزشکی قم  5

 تاکنون 24/12/1393از تاريخ  (عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت )دانشگاه علوم پزشکی قم  6

 تاکنون 5/1/1397از تاريخ  (دانشگاه علوم پزشکی قمعضو کارگروه نهم برنامه عملياتی ارتقاء نظام ارزيابی و آزمونهای علوم پزشکی )  7

 تاکنون  31/2/1397از تاريخ  (عضو کميته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی قم  8

 14/1/1396تاريخ  (زشکی قم عضو کارگروه بررسی صالحيت علمی متقاضيان عضويت هيات علمی فراخوان چهاردهم )دانشگاه علوم پ 9

 سال( 1)  20/9/1395تاريخ از  (عضو کميته علمی دهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ) دانشگاه علوم پزشکی قم  10

 سال( 1)   22/9/1396تاريخ از  (عضو کميته علمی يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ) دانشگاه علوم پزشکی قم  11
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 تاکنون 15/11/1394از تاريخ  (عضو کميته ترفيع پايه اعضای هيات علمی دانشکده بهداشت ) دانشگاه علوم پزشکی قم  12

 6/8/1394تاريخ  عضو کميته منتخب دانشکده بهداشت در بررسی پرونده ارتقاء آقای دکتر ابوالفضل محمدبيگی  13

 27/4/1396تاريخ  عضو کميته منتخب دانشکده بهداشت در بررسی پرونده ارتقاء آقای دکتر سيامك محبی  14

 سال( 1)  24/11/1395تاريخ از  (عضو کميته علمی نهمين المپياد علمی دانشجويان در حيطه آموزش پزشکی )دانشگاه علوم پزشکی قم  15

 تاکنون  4/10/1395از تاريخ  (عضو شورای راهبردی آزمايشگاهها و کارگاههای دانشکده بهداشت ) دانشگاه علوم پزشکی قم  16

 سال( 1) 7/9/1397تاريخ از  (عضو کميته علمی دوازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری ) دانشگاه علوم پزشکی قم  17

 تاکنون 29/8/1397از تاريخ  کالن منطقه شش آمايشی کشور  « عدالت محور  آموزش پاسخگو و» عضو کميته منطقه ای  18

 سال( 1) 21/8/1397تاريخ از  (عضو کميته علمی يازدهمين المپياد علمی دانشجويان در حيطه آموزش پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی قم  19

 تاکنون 22/7/1397تاريخ  از مسئول امور استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی پزشکی قم 20

 تاکنون 2/10/1397تاريخ از  (دبير کميته استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی قم  21

 تاکنون 10/9/1397تاريخ از  (عضو کارگروه تخصصی کانون ها و انجمن های علمی ) دانشگاه علوم پزشکی قم  22

 تاکنون 9/6/1398از تاريخ  Archives of Hygiene Sciences تحريريه مجله علمی و پژوهشی عضو هيات 23

 1388ارديبهشت ماه  عضو کميته اجرايی پنجمين همايش تازه های علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران  24

 18/2/1392تاريخ  1392سال  بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،عضوکميته علمی هفتمين همايش تازه های علوم  25

 6/10/1396تاريخ  1396عضو کميته علمی دومين همايش پژوهشی دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال  26

 تاکنون 1/10/1397از تاريخ  عضو شورای پژوهشی کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قم 27

 تاکنون 20/6/1398از تاريخ  عضو کارگروه پنجم برنامه عملياتی آمايش سرزمينی، ماموريت، تمرکز زدايی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها  28

 تاکنون 30/5/1398از تاريخ  عضو کميته منطقه ای استعدادهای درخشان کالن منطقه شش آمايشی کشور 29

 تاکنون 12/5/1398از تاريخ  ی درخشان در دانشگاه علوم پزشکی قمعضو کميسيون ويژه حمايت از استعدادها 30

 تاکنون 27/6/1397از تاريخ  ( دانشگاه علوم پزشکی قمHSRعضو شورای سياست گزاری پژوهش در نظام سالمت ) 31

 تاکنون 12/12/1397از تاريخ  عضو کميته ارزيابی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجويان )دانشگاه علوم پزشکی قم( 32
 


