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در سال شگام يان پين جشنوارة دانشجويده سوميبرگز و 86- 87** دانشجوي ممتاز در دانشكده بهداشت در سال تحصيلي 
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  . ارشد يان نامه در مقطع كارشناسياز پا " يعال "** كسب نمره 
 المللي بين معتبر علمي مجالت در شده چاپ مقاالت

  تيوضع نام مجله  عنوان مقاله

'The effect of educational program on knowledge, attitude and 

practice of mothers regarding prevention of febrile seizure in children  
Journal of Education 

and Health Promotion  
  چاپ شده

'Knowledge and attitude towards menopause phenomenon among 

women aged 40-45 years 

Journal of Education 

and Health Promotion  
  چاپ شده

The relationship between computer games and quality of life in 

adolescent ages 12 to 15  
Journal of Education 

and Health Promotion  
  چاپ شده

A survey of the perspective of the female nursing personnel regarding 

the prevention of low back pain and its appropriate medical 

treatments 

International Archives 

of Health sciences 
  چاپ شده
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  : يسوابق پژوهش 
  توضيحات  ارائه در همايش  همايش  سمت  عنوان طرح مصوب

 2افسردگي در بيماران ديابتي نوع 
  اصفهان

  مجري اول
دومين سمينار سراسري تازه 

 - هاي غدد و متابوليسم 
  1388اصفهان ارديبهشت 

  پذيرش پوستر

 –چاپ شده در مجلة علمي 
پژوهشي تحقيقات در نظام 
سالمت دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

آموزان  دانش در استرس مديريت
  دختر دبيرستانهاي باغبادران

  مجري اول

اولين كنگره بين المللي و 
چهارمين كنگره ملي آموزش 

 –بهداشت و ارتقاء سالمت 
  1390تبريز 

 پذيرش پوستر

  

  
 ----  
  

غيبت ناشي از كار در استرس شغلي و 
  كاركنان مركز بهداشت استان اصفهان

  مجري اول

 

اولين كنگره بين المللي و 
چهارمين كنگره ملي آموزش 

 –بهداشت و ارتقاء سالمت 
.1390تبريز   

 

  پذيرش پوستر

پژوهشي  –چاپ در مجلة علمي 
تحقيقات در نظام سالمت 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
  پزشكي اصفهان.

ساله  40 -45آگاهي و نگرش زنان 
  اصفهان نسبت به پديده يائسگي

  مجري دوم
  
 --  

  
- --  

پژوهشي  –چاپ در مجلة علمي 
تحقيقات در نظام سالمت دانشكده 

بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
  اصفهان.

آگاهي، نگرش و عملكرد مادران در 
زمينه پيشگيري از  تشنج ناشي از تب 

  در كودكان
  همكار طرح

  
 ---  

  
 ---  

 –چاپ شده در مجلة علمي 
پژوهشي تحقيقات در نظام سالمت 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
  پزشكي اصفهان.

سي تاثير بازيهاي رايانه اي بر برر
 12 – 15كيفيت زندگي در نوجوانان 

  ساله

مجري اول (پايان 
  نامه)

همايش ملي رويكردهاي نوين 
 –در حفظ و ارتقاء سالمت 

  1390 -آستارا 
پژوهشي  –چاپ در مجلة علمي   پذيرش سخنراني

تحقيقات در نظام سالمت دانشكده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 

  اصفهان.
همايش ملي پژوهش در توسعه 

دانشگاه علوم پزشكي  -سالمت
  1390اسفند  -بيرجند 

 پذيرش پوستر

  
  

رضايت شغلي در پرسنل شبكه بهداشت 

 –همكار طرح 
نويسنده مسول در

  مقاله

 كشوري ابعاد سمينار دومين
 و سالمت در اجتماعي و رفتاري

 سمينار دانشجويي يازدهمين
علوم  –تندرستي  و دانش

 پذيرش پوستر

  
پژوهشي  –چاپ در مجلة علمي 

تحقيقات در نظام سالمت دانشكده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
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  اصفهان  1390 -پزشكي شاهرود   خميني شهر

(بررسي ارتباط استرس و 
رضايت شغلي در پرسنل شبكه 
يهداشت خميني شهر) همايش 

 –كشوري مراقبت و سالمت 
  1390علوم پزشكي گيالن 

 پذيرش پوستر

(بررسي استرس شغلي در 
پرسنل مركز بهداشت شهرستان 

خميني شهر) همايش 
 - دانشجويي شبكه همكار

 - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  1390اسفند 

  پذيرش سخنراني

بررسي ميزان خودپنداره و 
خودگسستگي در نوجوانان بزهكار و 

  1391عادي شهر اصفهان در سال 

  همكار طرح

پنداره و دبررسي ميزان خو
- 18خودگسستگي در نوجوانان 

ساله بزهكار كانون اصالح و  15
تربيت شهر اصفهان در سال 

1391  

  پذيرش سخنراني
 همايش ملي آسيب هايدر 

  1391ند فاصفهان اس –اجتماعي

  

  

مقايسه خودپنداره و رفتار در 
نوجوانان بدون سابقه كيفري با 

  نوجوانان بزهكار، 
  چاپ شده

در مجله دانشگاه علوم پزشكي 
  شهركرد

مقايسه خود واقعي، خود ايده 
آل، و خود بايسته در نوجوانان 

  با و بدون سابق كيفري
  چاپ شده

در مجله اصول بهداشت رواني 
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  

Comparison the real 
self, Ideal self and 
ought – to- self in 
children without 

criminal record with 
juvenile offenders 

  پذيرش پوستر
در همايش ملي و بين المللي 
  آموزش بهداشت كرمانشاه

 با دموگرافيك متغيرهاي بين ارتباط
 زندگي كيفيت و عمومي سالمت

  دانشگاه دانشجويان
  سبزوار واحد اسالمي، آزاد

  قم پزشكي علوم دانشگاه مجله  چاپ شده  --   -

طرح پژوهشي با مشاركت معاونت   --   --   مجري دومتوسط اعضاء خانواده  بررسي سوء رفتار
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و برخي عوامل مرتبط با آن در 
ي سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشت

  درماني استان اصفهان

بهداشتي استان اصفهان در حال 
  اجرا مي باشد.

 مورد در شده انجام تحقيقات فراتحليل
 سراي و خانه(اقامت محل رابطه

 در رواني وضعيت  و) سالمندان
  ايران سالمندان

  

 شده انجام تحقيقات فراتحليل
 خانه(اقامت محل رابطه مورد در
 وضعيت  و) سالمندان سراي و

 ايران سالمندان در روانشناختي
در همايش ملي و بين المللي  –

سالمت سالمندي تهران مهر 
94  

  --   پذيرش پوستر

بررسي مقايسه اي سطح سواد سالمت 
معلمين شهرستان جم و عسلويه 

  استان يوشهر
  نويسنده مسول

نهمين همايش تازه هاي علوم 
بهداشتي دانشكده بهداشت 

  تهران دانشگاه شهيد بهشتي
  خالصه مقاالت همايش  پوستر

  
 . 1390در سال  "يجهادگران عرصه فن آور"سپاه صاحب الزمان (عج) با عنوان  يو فناور يپژوهش ،يج علمير از بسيكسب لوح تقد -

 1390ور يشهر -اصفهان – )ين المللي، بي(ملرانيا يان علوم پزشكيدانشجو يانه پژوهشيه خبر) در كنگره ساليري(تحريياجرا تةيكمعضو  -

 .1382شركت در اولين كنگره ملي آموزش بهداشت  آذر  -
عضو فعال 1389ارديبهشت  –در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  "متوليان عرصة سالمت"عضو كميته اجرايي گردهمايي يك روزه  -

 ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت
 ،در زمينه طراحي، اجرا، گزارش نهايي پرپوزالهاي تحقيقاتي مشاوره دانشجويان كارشناسي -
 .1389سنندج آبان  –شركت در كنگره دانشجويي دانشجويان علوم پزشكي غرب كشور  -
 .1390بهشت يز، ارديتبر –ن كنگرة ملي آموزش بهداشت يو چهارم ين الملليشركت در اولين كنگره ب -
 . 1390ور يشهر 18 –15اصفهان - )ين المللي، بي(ملرانيا يعلوم پزشكان يدانشجو يانه پژوهشيشركت در كنگره سال -

و  28  شاهرود، يپزشك علوم – يتندرست و دانش ييدانشجو ناريسم نيازدهمي و سالمت در ياجتماع و يرفتار ابعاد يكشور ناريسم نيدومشركت  -
  .1390آذر  29

 .1390 النيگ يپزشك علوم – سالمت و مراقبت يكشور شيشركت در هما -
 1391ند فاصفهان اس –همايش ملي آسيب هاي اجتماعيشركت در  -

 . 1394كرمانشاه، ارديبهشت  -شركت در دومين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي آموزش بهداشت -

 تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.  94مهرماه  جهان و ايران در سالمندي مسائل بررسيملي و بين المللي  كنگرهشركت در  -

 1395شركت در نهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ارديبهشت  -

 1396.شركت در نهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ارديبهشت  -

- 96همكاري با كميته علمي همايش به عنوان داور علمي در نهمين و دهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -
95. 

 كسب لوح تقدير در برنامه نوجوانان و جوانان از معاونت بهداشتي استان اصفهان  -
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 ي كودكان، سالمندان، نوجوانان و پديكلوزيسكسب لوح تقدير از شركت تامين سالمت جهت برنامه ها -

 كسب تقديرنامه از واحد مبارزه با بيماري هاي شهرستان برخوار جهت انجام ماپينگ آپ  -

  :يو اجرائ يسوابق شغل
  . در شبكه بهداشت درمان شاهين شهردر پست سازماني بهداشت خانواده گذراندن طرح نيروي انساني  -
  .(و خانواده آنان)استان اصفهانبرق كاركنان ه يكل Bواكسيناسيون هپاتيت طرح  انجامدر  اصفهانمنطقه همكاري با برق  -
  .به دانش آموزان بهداشت همكاري با مدارس در جهت ارتقاء سطح بهداشتي و آموزش -
 . 1390ماه  ان آذريپا تا 89از آذر  دالشهداء(ع)يمارستان سيدر ب ينيك طب تسكينيبا كل ينه پژوهشيدر زم يرهمكا -

 .مارستان الزهراء(س)يبدر مار يبا مركز آموزش به ب يهمكار -
 1392ان يپا تا 1390همكاري با شركت تحقيقاتي حكيمان شرق از آذر  -

 1392با شركت بهبود صنعت آپادانا  يپژوهش يهمكار -

 .و ادامه دارد 1393ار سالمت يشهرستان برخوار به عنوان هم يستيبا سازمان بهز يهمكار -
 .1395تا شهريور سال  1394هميار سالمت شهرداري اصفهان از مهرماه  -
 عضو افتخاري كميته پيشگيري از سرطان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. -

 )97تا مهرماه  96و دي  96تا  94( رف قرارداد با شركت تأمين سالمت با مسوليت مدير پايگاهمراقب سالمت شهرستان برخوار ط -
 )96تا آذر  96( ارديبهشت طرف قرارداد با شركت كوثر پرستار با مسوليت مدير پايگاهمراقب سالمت شهرستان برخوار  -
 تدريس درس روانشناسي سالمت در دانشگاه پيام نور دولت آباد.  -

  
 

  :يآموزش يدوره ها
 ،1386مرداد ماه  -ساعت 5/5كارگاه مدالين و اينترنت شركت در  -
 ،1388مهر -ساعت 12مقاله نويسي به مدت كارگاه شركت در  -
 ،1385اسفند  -ساعت 15كارگاه روش تحقيق مقدماتي شركت در  -
  ،1386خرداد  –ساعت  16كارگاه روش تحقيق تكميلي شركت در  -
 ،شاهين شهرمختلف در شبكه بهداشت و درمان  يآموزش يگذراندن كارگاه ها -
 ،1389آبان سنندج  - Art of presentationكارگاه شركت در  -
 ،اصفهان – )ين المللي، بي(ملرانيا يان علوم پزشكيدانشجو يانه پژوهشيپرسشنامه در كنگره سال يكارگاه اصول طراحشركت در  -
  شاهرود.  يدانشگاه علوم پزشك – 1390آذر  28در مجالت معتبر  يچاپ مقاالت علم يكارگاه استراتژشركت در  -
 93آبان  -ساعت در مركز تحقيقات معلمان استان اصفهان 54عمومي به مدت  شركت در دوره تقويت و توانايي تدريس -

 93شهريور  -شركت در دوره تربيت مربي مهارت زندگي بزرگساالن در ادراه بهزيستي اصفهان -

دانشگاه  يپزشكساعت در در مركز مطالعات و توسعه آموزش  3) به مدت  Action research(2ق سطح يت تحقيريشركت در كارگاه روش و مد -
  93ماه  يد -اصفهان يعلوم پزشك

دانشگاه  ي) در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكPeer Review( 2ك سطح يو منابع الكترون يت اطالعات علميريمد يشركت در كارگاه آموزش -
 93ماه  يد -اصفهان يعلوم پزشك
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 93ماه دي  -گذراندن دوره آموزشي ايدز در اداره بهزيستي استان اصفهان  -

  
اسفند  -اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يدر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك )ساعت 12دو روز ( به مدت Endnote يشركت در كارگاه آموزش -

93 

 93اسفند  - شركت در دوره تربيت مربي مهارت زندگي در دوره پيش دبستاني برگزار شده توسط مركز بهريستي شهرستان برخوار -

كارگاه اموزشي تبديل محتواي علمي به آموزشي در دهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شركت در  -
 .1396شهيد بهشتي 

  
  :يفن يهايتوانمند 
 ICDLآشنايي به مهارتهاي  -

 ،خوب سطحدر  يسيزبان انگل -
 ،طراحي پرپوزالهاي تحقيقاتي -
  ،سالمت براي تمامي گروههاي هدفآموزش در زمينه بهداشت و ارتقاء  -
 ،طراحي آموزشي -
 SPSSبه نرم افزار  ييآشنا -

  
  :برگزاري كالسهاي آموزشي

 برگزاري جلسات آموزشي در زمينه بيماري ها در مركز محل خدمت در زمان مشغول به خدمت در طرح نيروي انساني  -

  به عنوان مربي بهداشتموزشي در مدارس برگزاري جلسات آ -
  جلسات آموزشي ايدز در مركز بهزيستي شهرستان برخواربرگزاري  -
 برگزاري جلسات آموزشي در سطح شهرستان اصفهان با هدف افزايش آگاهي عموم جامعه با همكاري ستاد فرهنگ سالمت شهرداري -

 برگزاري جلسات آموزشي در زمينه بيماري هاي واگير و غيرواگير به عموم جامعه -

  


