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 بسمه تعالي

 دانشكده: بهداشت

 بهداشت عموميگروه آموزشي: 

 

 دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حیدریه

 مشخصات عضو هیأت علمي: -1جدول شماره 

 محل تولد: تربت حیدریه   1/6/1531تاریخ تولد:    هادینام:   علیزاده سیوکينام خانوادگي:

Email:Alizadeh1@thums.ac.ir 

     Tel:09155319756               

 

 

 سوابق تحصیلي دانشگاهي به ترتیب تاریخ اخذ مدرك

 رديف
مدرك تحصيلي 

 )ليسانس(
 نام دانشگاه رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك  مدت تحصيل محل دانشگاه

 تحصيلي
 …B.Sدرجه 

عنوان ارزشيابي شده مدرك 

 تحصيلي
 تا از كشور شهر

علوم پزشکي  بهداشت عمومي كارداني 1

 گيالن

 كارداني  1711 1711 1711 ايران رشت

علوم پزشکي  بهداشت عمومي كارشناسي 2

 كرمان

 كارشناسي BS 1731 1731 1731 ايران كرمان
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علوم پزشکي  آموزش بهداشت كارشناسي ارشد 7

 زاهدان

 كارشناسي ارشد MS 1711 1711 1733 ايران زاهدان

 آموزش بهداشت و ارتقای  دكتری تخصصي  1

 سالمت

علو م پزشکي 

 مشهد

 دكترا phD  1711 1711 ايران مشهد

 1/12/1731 عنوان پايان نامه و تاريخ تصويب اخذ:

 ايدز در دانش آموزان پايه دوم دبيرستان شهر زاهدانتاثير آموزش همساالن مبتني بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر رفتارهای پيشگيری كننده از فوق ليسانس: 

 ها در مناطق روستايي تربت حيدريه كننده از تب مالت دردامداران و اعضای خانواده آن پروسيد بر ارتقای رفتارهای پيشگيری -طراحي و اجرای مداخله بر اساس مدل پرسيد دكتری : 

 

 امضاء عضو هيأت علمي
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 محل نام دوره رديف

 برگزاری

 دانشگاه تربت حيدريه كارگاه بصيرت افزايي 1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه كارگاه فنون و روش های ارتباط و ترويج فعال با تکيه بر نيت و انگيزه 2

 حيدريهدانشگاه علوم پزشکي تربت  1معرفت شناسي سطح 7

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه كارگاه طرح معرفت 1

 دانشگاه تربت حيدريه دانش افزايي استادان با موضوع اخالق حرفه ای 1

 دانشگاه تربت حيدريه سبک زندگي اسالمي 1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای دانش افزایي و توانمند سازیشرکت در   
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 ردیف

 
 

 

 عنوان پایان نامه

 
 

 ارتباط با پایان نامهسمت در  محل انجام

1 
برارتقای رفتارهای پيشگيری كننده ازبهداشت دهان ودندان در دانش آموزان مقطع HBMتاثيربرنامه آموزشي مبتني بر مدل 

 ابتدايي شهرستان تربت حيدريه 
 استاد راهنما تربت حيدريه

2 
تاثير آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای پيشگيری كننده از عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه 

 كننده به پايگاههای بهداشتي 
 استاد راهنما تربت حيدريه

7 
تحت پوشش مراكز بهداشتي  تاثير آموزش مبتني بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده در رابطه با بيماری ايدز بر رابطين بهداشتي

 درماني شهر تربت حيدريه
 استاد راهنما تربت حيدريه

1 
پديکلوزيس سر ابتال به نسبت به عملکردثير برنامه آموزشي مدون برآگاهي،نگرش، تا دانش آموزان دخترانه مقطع ابتدايي  در 

 شهرستان تربت حيدريه 
هیدر یتربت ح  استاد راهنما 

1 
 بررسي سبک زندگي سالمندان تحت پوشش مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت حيدريه 

 

هیدر یتربت ح  استاد راهنما 

1 
 :سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای تغذيه ای معلمان زن مدارس ابتدايي شهرستان تربت حيدريه

 
هيدريتربت ح  

 استاد راهنما

1 
در زنان مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سالمت  رضايت جنسي براساس مدل پرسيدبررسي عوامل مرتبط با 

 شهر تربت حيدريه
 استاد راهنما 

3 
 در دانش آموزان مقطع از تاالسميبرارتقای رفتارهای پيشگيری كننده HBMتاثيربرنامه آموزشي مبتني بر مدل 

 شهرستان تربت حيدريه دبيرستان
هيدريتربت ح راهنمااستاد    

 سرپرستي پايان نامه ها



5 
 

 کسب جوایز آموزشي
 

 

 سمت در ارتباط با  اسامي همکاران به ترتيب  مرجع اهدا كننده عنوان *

 

 

 

 تقدير نامه

  هادی عليزاده سيوكي بين المللي كشوری دانشگاهي

 

 
 

 

* 

  

 معاون آموزشي هادی عليزاده سيوكي  *  تقدير نامه بعنوان سرپرست المپياد

 وزارت بهداشت

معاون آموزشي  هادی عليزاده سيوكي  *  تقدير نامه بعنوان سرپرست المپياد

 وزارت بهداشت

تقدير نامه فرايند نو آوری در طراحي و ارتقا ارائه درس 

بهداشت مدارس به شيوهادغام عمومي با رويکرد آموزش 

 پاسخگو گامي در راستای تحول نظام سالمت

 

هادی عليزاده سيوكي، ناصر هاشم حشمتي،   * 

 بهنام پور، محمد جواد كبير، محمد رضا قنبری

معاون آموزشي 

 وزارت بهداشت

تقدير نامه فرايند با عنوان تدوين، توسعه و اجرای برنامه 

آموزشي و كوريکولوم دوره كارآموزی در عرصه 

كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي به منظور افزايش 

آموزشي، پژوهشي دانشجويان با تطابق توانمنديهای 

 نيازهای واقعي جامعه

سيد حميد حسيني، هاشم حشمتي، دكتر    *

علي حجازی، دكتر حميدرضا محدث، حسين 

 لشکر دوست

رييس دانشگاه علوم 

پزشکي خراسان 

 شمالي

 کسب جوایز آموزشي
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فرايند آموزشي برتر دانشگاهي نو آوری در طراحي و 

شيوهادغام عمومي ارتقا ارائه درس بهداشت مدارس به 

 با رويکرد آموزش پاسخگو
 

  هادی عليزاده سيوكي -هاشم حشمتي   *

 صاحب فرايند

 

فرايند برتر دانشگاهي با عنوان ارتقا كفايت  فرايند 

يادگيری بر اساس مداخله آموزشي مبتني بر مدل 

spices در درس پرستاری بهداشت جامعه 

محسن زهره حسيني، هادی عليزاده سيوكي،    *

 كشاورز

 

 صاحبان فرايند

 

نيازسنجي و طراحي برنامه آموزشي مبتني بر مدل 
harden 

 

 

 

زهره حسيني، هادی عليزاده سيوكي، محسن    *

 كشاورز

 

 

 

 صاحبان فرايند

 

 

 

فرايند با عنوان بررسي تاثير آموزش درس زبان انگليسي 

در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تربت  palبه روش

 حيدريه

نازنين شماعيان رضوی، حميد وفايي، هادی    *

عليزاده سيوكي، جواد سليمي، محمد رضا 

 رضايي منش

 صاحبان فرايند

 

 

 

فرايند با عنوان بررسي نيازهای آموزشي دانشجويان 

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

هادی عليزاده سيوكي، حميد وفايي، نازنين    *

زهره  شماعيان رضوی، صديقه عباسپور،

 حسيني، جواد سليمي

 صاحبان فرايند

 

فرايند با عنوان طراحي برنامه رايانه ای جهت جمع آوری 

، جمع بندی، آناليز آمار بهداشت محيط و حرفه ای 

وآموزش و پيشگيری از خطاهای فردی كاربران معاونت 

 بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

وفايي، حسين غالمعلي خوش اميد، حميد    *

عشقي، شوكت مولوی، جاويد كندری، جليل 

 چين سری، هادی عليزاده سيوكي

 صاحبان فرايند
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 محل دوره زمان برگزاری نام دوره  ردیف

 1717بهمن كاربرد تحقيقات كيفي در علوم پزشکي 1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

 1711ارديبهشت يادگيری الکترونيکي 2

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1711شهريور كارگاه دانش افزايي استادان 7

آشنايي با سامانه آموزش مجازی و قابليت های  1

 آموزشي

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1717مهر

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1717مهر آموزشيارزيابي دروني گروههای  1

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1717خرداد كارگاه روشها و فنون تدريس 1

كارگاه فنون و روش های ارتباط و ترويج فعال با  1

 تکيه بر نيت و انگيزه

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1717مهر

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1712تير مسئلهكارگاه يادگيری مبتني بر حل  3

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1717تير كارگاه آشنايي با منابع الکترونيکي 1

 دانشگاه علوم پزشکي تهران 1711شهريور Endnoteآشنايي با نرم افزار 11

 کارگاهها و دوره های آموزشي و پژوهشي
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معرفي درگاه كتابخانه ديجيتال و آشنايي با پايگاه  11

 Science Directاطالعاتي

 دانشگاه علوم پزشکي تهران 1711شهريور

معرفي نمونه كاربردی از فضای مجازی در آموزش  12

 پزشکي

 دانشگاه علوم پزشکي تهران 1711شهريور

داده  ليو تحل هيو تجز يستيآمار ز يكارگاه مقدمات 17

 يتجرب قاتيها در تحق

 رانيتربت حيدريه، ا يدانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشک 1711

 رانيتربت حيدريه، ا يدانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشک Reference Mananger 1711و پيشرفته  يكارگاه مقدمات 11

 

 

 

 

  1:  عنوان مقاله : 

  در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر زاهدان مبتني بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر آموزش همساالن بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز

 vol.18,no.5.2013افق دانش عنوان مجله و شماره مجله :

 هادی علیزاده سیوکي، دکتر ایرج ضاربان، دکتر فاطمه رخشاني، دکتر مهناز شهرکي پور اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 1531زمستانسال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  * نوع مقاله:مقاله تحقیقي

 

  

 :  2   عنوان مقاله :

 ، نگرش و عملكرد دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان  شهر زاهدان در رابطه با بیماری ایدز ،تاثیر آموزش  بر آگاهي 

 دوره پنجم، شماره چهارم،وع بهداشت ، فصلنامه طل عنوان مجله و شماره مجله :     

 هادی علیزاده سیوکي، دکتر ایرج ضاربان، دکتر فاطمه رخشاني، دکتر مهناز شهرکي پور، نازنین شماعیان رضوی   اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

  

 مقاالت چاپ شده )فارسي(
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 1532تابستان سال انتشار مجله :

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله:مقاله تحقیقي *

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  5   عنوان مقاله : 

 ،تاثیر آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایي شهر تربت حیدریه

 233-213(:4)3عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه سالمت و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبیل     

 هادی علیزاده سیوکي، خیر محمد جدگال، نازنین شماعیان رضوی، دکتر ایرج ضاربان، هاشم حشمتي اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 1535سال انتشار مجله : تابستان 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله:مقاله تحقیقي *نوع 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  4 عنوان مقاله :

  -تدایي تربت حیدریهتاثیر آموزش بر آگاهي و عملكرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع اب

 (1)1 ;فصلنامه دانشكاه علوم پزشكي تربت حیدریه عنوان مجله و شماره مجله :     

 هادی علیزاده سیوکي، دکتر محسن کشاورز، احمد جعفری، حسن رمضاني اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 1532سال انتشار مجله : بهار 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

------------------------------------------------------------------------------------------  

 : 3   عنوان مقاله : 

 تاثیر آموزش بر آگاهي ، نگرش و عملكرد مردان روستایي چابهار در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده  از ماالریا،  

 

 .44-53(:1)1فصلنامه راشد دانشكاه علوم پزشكي تربت حیدریه  عنوان مجله و شماره مجله :     

 ه سیوکي، دکتر ایرج ضاربان، دکتر فاطمه رخشاني، دکتر محسن کشاورز، دکتر مهناز شهرکي پورخیر محمد جدگال، هادی علیزاد اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ;1532بهارسال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

                                                                                                                                                                                           



10 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 ربت حیدریهارتباط آگاهي، منافع درك شده و موانع درك شده دانش آموزان با رفتار آنها در زمینه مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایي شهر ت:  6   عنوان مقاله : 

 (5)1فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه عنوان مجله و شماره مجله :     

 هادی علیزاده سیوکي، هاشم حشمتي، دکتر سید حسین خادمي، نازنین شماعیان رضوی، علي خلفي سامي نویسندگان به ترتیب اولویت:ا 

 ;1532پاییز سال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

                                                                                                                                                                                          

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  1   عنوان مقاله : 

 برآورد میزان مواجهه خانوارهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه با هزینه های کمر شكن سالمت

 42-53(:23مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه) عنوان مجله و شماره مجله :     

 حمید وفایي، هادی علیزاده سیوکي، اکبر قیاسي، نازنین شماعیان رضوی، علي خلفي  اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ;1514سال انتشار مجله : هار 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

                                                                                                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  3   عنوان مقاله : 

 .16-11(:2)2  مجله آموزش بهداشت و ارتقا سالمت عنوان مجله و شماره مجله :      (1)

 ، حسین ایزدی رادهادی علیزاده سیوکيخیر محمد جدگال،   اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 1535تابستانسال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله:مقاله تحقیقي *

------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  14   عنوان مقاله : 
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 شهر قوچانبررسي موانع درك شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستانهای 

 .26-24(:4)1  دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریهمجله  عنوان مجله و شماره مجله :     

 هادی علیزاده سیوکيهاشم حشمتي، سمانه خواجوی،   اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ;1532سال انتشار مجله : زمستان 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  یه شده مروری نما گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  11   عنوان مقاله : 

 1534غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان تربت حیدریه در سال

 .43-41:((4) 5)1  تربت حیدریهعلمي دانشگاه علوم پزشكیمجله  عنوان مجله و شماره مجله :     

 معصومه معصومي کریمي، علي خلفي، مسلم جعفری تاني، هادی علیزاده سیوکي، مجید حسن زاده، اسما جعفری ثاني، محمد کاملي، زهرا تاتاری اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ;1532زمستان سال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي *نوع مقاله: 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 : 12   عنوان مقاله : 

  توسط بیمارانعلل انتخاب بیمارستانهای خصوصي استان یزد جهت درمان اثرات  

 .442-531((:5)1  تربت حیدریهمجله دانشگاه علوم پزشكي  عنوان مجله و شماره مجله :     

 حسین عامری، محمد پناهي، عبدالخالق جعفری، علي خلفي، هادی علیزاده سیوکي، رضا عباس پور اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 ;1532پاییز سال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي *نوع مقاله: 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  15     عنوان مقاله : 

 1532در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر گرگان در سالالگوی خود مراقبتي مرتبط با سبک زندگي و عوامل مرتبط با آن 

 12-6((:6)2تربت حیدریهفصلنامه دانشگاه علوم پزشكي  عنوان مجله و شماره مجله :   

 صوفي آبادی محمد , اسماعیلي محمدحسین , حقدوست یزدی هاشم , اژدری زرمهری حسن اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 1535تابستان ر مجله : سال انتشا
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 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  14عنوان مقاله :   
 ساله چابهار در مورد حاملگي ناخواسته 43تا13نگرش و رفتار زنان شهریبررسي تاثیر آموزش بر آگاهي، 

 . 113-115(:2)1  دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریهعنوان مجله و شماره مجله :       

 لطفي، الهام حاجیلوخیر محمد جدگال، هادی علیزاده سیوکي، دکتر ایرح ضاربان، دکتر فاطمه رخشاني، بهروز  اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 1532تابستانسال انتشار مجله : 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

                                                                                                                                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  13عنوان مقاله :  

 1516-1534بررسي وضعیت اپیدمیولوژیک ماالریا در شهرستان کنارك طي سالهای 

  .54-22((:1) 1)2  تربت حیدریهعنوان مجله و شماره مجله : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكی     

 ، نریمان سپهروندهادی علیزاده سیوکيخیر محمد جدگال، دکتر ایرج ضاربان،  اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 ;1535سال انتشار مجله : بهار 

 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  16عنوان مقاله :  

 دیدگاه سالمندان جنوب استان کرمان نسبت به سالمت خود و رفتارهای مرتبط با آن

  32-43((:5) 2تربت حیدریه   عنوان مجله و شماره مجله : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي     

 رضا فاریابي، سهیال سقازاده، هادی علیزاده سیوکي، طاهره رحیمي، مقدمه میرزایي، مراد علي زارعي پور اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 ;1535سال انتشار مجله : بهار 
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 نامه به سردبیر  متاآنالیز  مروری نمایه شده  گزارش موارد نادر  نوع مقاله: مقاله تحقیقي *

                                                                                                                                                                                                

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  12عنوان مقاله :  

 بررسي تاثیر برنامه آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر سبک زندگي سالم رانندگان درون شهری

 عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت ایران

 سیوکياسامي نویسندگان: محمد جدگال، هادی علیزاده 

 

 11عنوان مقاله:

 تاثیر مداخله آموزش برآگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان در مورد پدیكولوزیس

 مجله ره آورد سالمت دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

  

 13عنوان مقاله:

 مند نظام مرور یک : ایران در سالمت سواد مطالعات ارزیابي

 سبزوارعنوان مجله:مجله دانشگاه علوم پزشكي 

  

 تربت حیدریه شهر هداشتي درمانيبررسي تاثیر آموزش مبتني بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده  بر بي خطرسازی پس مانده های عفوني در بین کارکنان سالمت شاغل در مراکز ب 24عنوان مقاله:

 مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه

 

  

 21عنوان مقاله:

 سال 6محافظت در رفتارهای پیشگیری کننده از وقوع حوادث خانگي در مادران دارای کودك زیر  بكارگیری تئوری انگیزش

 

 مجله ارتقا ایمني وپیشگیری از مصدومیتها
 

 165 تا 159 صفحات ، 1398 پاییز .3 شماره .7 دوره
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 محل برگزاری موضوع بحث مجمع ردیف

نقش و 

نحوه 

 شرکت

سخنراني موضوع گزارش یا  
اسامي همكاران به ترتیب اولویت * 

 )شامل نام متقاضي(

1 

كنگره بين المللي 

سالمت باروری و تنظيم 

 خانواده

 اروميه

مقاله 

بصورت 

 پوستر

تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمايي در خصوص 

 بهداشت دوران بلوغ شهرستان رشتخوار

عليزاده سيوكي، زهرا اكرم پورحسن هادی 

 يزداندوست

2 
كنگره ملي سالمت مادر 

 و كودك وشير مادر
 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر

 هادی عليزاده سيوكي، زهرا يزداندوست تاثير گروههای حمايتي بر ميزان مصرف شير مصنوعي شهرستان رشتخوار

7 
همايش حاكميت باليني 

 و ارتقا كيفيت
 تبريز

مقاله 

بصورت 

 پوستر

بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاری دانشکده علوم پزشکي 

 تربت حيدريه

هادی عليزاده سيوكي، مجيد حسن زاده، 

 .علي خلفي

1 
كنگره ساليانه پژوهشي 

 دانشجويان
 تربت حيدريه

مقاله 

بصورت 

 پوستر

راهنماييتاثير اموزش بر ارتقا فعاليت بدني در دانش تاموزان دختر   
هادی عليزاده سيوكي، فاطمه عرب زوزني، 

 سمانه يعقوبي، آرزو ترابي مقدم

 مربوط به شرکت در مجامع علمي و بین المللي
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1 
همايش شمال شرق 

 كشور
 مشهد

مقاله 

 بصورت

 سخنراني

تاثير آموزش همساالن بر رفتارهای پيشگيری كننده از ايدز مبتني بر تئوری رفتار 

زاهدانبرنامه ريزی شده در دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستان شهر   

هادی عليزاده سيوكي، دكتر ايرج ضاربان، 

 دكتر فاطمه رخشاني،

1 
همايش كشوری آموزش 

 علوم پزشکي
 ساری

مقاله 

 بصورت

 سخنراني

بررسي نيازهای آموزشي دانشجويان دانشکده علوم پزشکي تربت حيدريه بر اساس 

 مدل هاردن
 هادی عليزاده سيوكي ، زهره حسيني

 تهران كنگره سالمت خانواده 1

مقاله 

بصورت 

 پوستر

تاثير آموزش بر آگاهي،نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهر 

 زاهدان در رابطه با بيماری ايدز

هادی عليزاده سيوكي، دكتر ايرج ضاربان، 

 دكتر فاطمه رخشاني

3 
 یكشور شيهما

و سالمت يراپزشکيپ  
 تهران

مقاله 

 بصورت

 پوستر

 ابتيمبتال به د مارانيب یگلوگز ناشتا يكاهش وزن بر سطح سرم ريتاث يبررس

هيدريشهرستان تربت ح ابتيد کينيمراجعه كننده به كل 2نو  
 هادی عليزاده سيوكي ،مجيد حسن زاده
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1 
 یكشور شيهما

و سالمت يراپزشکيپ  
 يا سوج

مقاله 

بصورت 

 پوستر

BMIتعيين ارتباط بين الگوی دريافت غذايي با  و گلوكز سرم در بيماران مبتال  

2به ديابت نوع   
 هادی عليزاده سيوكي، مجيد حسن زاده

11 
نقش پزشک خانواده در 

 نظام سالمت
 مشهد

مقاله 

 بصورت

 پوستر

 مجيد حسن زاده، هادی عليزاده سيوكي پايش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

11 
سالمت مادر  يكنگره مل

مادر ريو كودك وش  
 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر

مراكز  کسالي ريدر كودكان ز يمصنوع ريمصرف كنندگان ش تيوضع يبررس

رشتخوار ييروستا يدرمان يبهداشت  
 زهرا يزداندوست، هادی عليزاده سيوكي
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12 
همايش قران پژوهي در 

 سالمت
 تربت حيدريه

مقاله 

بصورت 

 پوستر

عليزاده سيوكي هادی بررسي تاثير تالوت قران كريم بر استرس و اضطراب  

17 
همايش حاكميت باليني 

 و ارتقا كيفيت
 تبريز

مقاله 

بصورت 

 پوستر

در  زياليتحت درمان با همود انيو عوامل موثر بر آن در مددجو زياليد تيكفا يبررس

هيدريتربت ح ینهم د مارستانيب  

هادی عليزاده سيوكي، مجيد حسن زاده، 

 علي خلفي

11 
همايش حاكميت باليني 

ارتقا كيفيتو   
 تبريز

مقاله 

بصورت 

 پوستر

شاغل در شهرستان رشتخوار یماماها ينيبال یمهارتها يابيارز  
هادی عليزاده سيوكي، مجيد حسن زاده، 

 علي خلفي

11 

اولين همايش ملي 

بهداشت باروری و 

 ناباروری

 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر

در زنان باردار  یاز باردار یريشگيپ یناخواسته و روشها یهايارتباط باردار يبررس

شهرستان رشتخوار يو درمان يمراجعه كننده به مراكز بهداشت  
 زهرا يزداندوست، هادی عليزاده



21 
 

11 

 يمل شيهما نياول

و  یبهداشت بارور

ینابارور  

 مشهد

مقاله 

 بصورت

 سخنراني

به مركز مشاوره قبل از ازدواج در ارتباط با مسائل بهداشت  نيسطح مراجع يبررس

خانواده در شهرستان رشتخوار ميو تنظ يجنس  

Hassan Azhdari-Zarmehri, Elaheh 

Erami, 

 

11 
آموزش  یكشور شيهما

يعلوم پزشک  
 ساری

مقاله 

 بصورت

 سخنراني

بر مدل يمبتن يبر اساس مداخله آموزش یريگ ادي نديفرا تيارتقاء كفا Spices در

بهداشت جامعه یدرس پرستار  
يوكيس زادهيعل یهاد ،ينيزهره حس  

13 
آموزش  یكشور شيهما

يعلوم پزشک  
 تهران

مقاله 

 بصورت

 سخنراني

 انيدر دانشجو هيپا يپزشک زاتيتجه یريمهارت بکارگ شيافزا يبيترك یالگو يطراح

هيدريتربت ح يدانشکده علوم پزشک یدر عرصه پرستار یكارآموز  
يوكيس زادهيعل یهاد  

11 
آموزش  یكشور شيهما

يعلوم پزشک  
 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر

 PAL(Peer Assisted  بررسي تاثير آموزش درس زبان انگليسي به روش

Learning) هيدريتربت ح يدانشکده علوم پزشک انيدردانشجو  
، حميد وفايييوكيس زادهيعل یهاد  
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21 
آموزش  یكشور شيهما

يعلوم پزشک  
 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر

درماني نهم دی  -ارتقای مهارت های عملي درپرسنل طرحي بيمارستان آموزشي  

 تربت حيدريه با اجرای دوره تکميلي
 

 مجيد حسن زاده،هادی عليزاده سيوكي

21 

كنگره ساليانه جامعه 

پزشکان متخصص 

 داخلي ايران

 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر
Survey level oft4,t3 fti on non thyroid patien pregnant women يوكيس زادهيعل یحسن زاده،هاد ديمج  

22 

كنگره ساليانه جامعه 

پزشکان متخصص 

 داخلي ايران

 تهران

مقاله 

بصورت 

 پوستر
Neurological effect in patient with rheumatoid athritis يوكيس زادهيعل یحسن زاده،هاد ديمج  

پزشکيهمايش آموزش  27  يزد 

مقاله 

بصورت 

 پوستر

طراحي و اجرای طرح درس بر اساس نيازسنجي انجام شده جهت توانمند كردن 

 دانشجويان پرستاری در كار آموزی بهداشت جامعه
 

هادی عليزاده، نازنين شماعيان رضوی، دكتر 

 حسين خادمي
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21  

كنگره ساليانه جامعه 

پزشکان متخصص 

 داخلي ايران

بصورت پوسترمقاله  تهران  

Evalution prevalence of 

osteoporosis in men referred 

to local clinics orthopedic 

dependent hospitals torbat 

heydarieh medical science 

college 

 هادی عليزاده

21 
August 27-31, 

2012, 

كنگره ساليانه جامعه 

پزشکان متخصص داخلي 

 ايران

Milan,         

Italy 

 

 مقاله بصورت پوستر

Evalution the relationship 

between obesity and 

hypertension in primary 

school children of torbat 

heydarieh in 1388 

 هادی عليزاده

21  

International 6 

national Iranian 

congress on health 

education 

promotion 

kermanshah مقاله بصورت پوستر 

The impact of educational 

intervention based on health 

belief model on promoting 

self care behaviors in patients 

with smear-positive 

pulmonary tb 

 هادی عليزاده

21  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

 مقاله بصورت پوستر تربت حيدريه
وعده ها در سالمت دانش  انينقش م

 آموزان
 

 هادی عليزاده



24 
 

21  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

هيدريتربت ح  

 مقاله بصورت پوستر

در  يبدن تيآموزش بر ارتقا فعال ريتاث

ييدانش آموزان دختر راهنما  

 هادی عليزاده

23 

مركز تحقيقات و 

سياستگذاری 

 سالمت

Basic and Clinical 

Neuroscience 

Congress 2013 

 مقاله بصورت پوستر شيراز

 یها امياستفاده از پ نيب ارتباط

در  انيو عملکرد دانشجو يونيزيتلو

و  ييراهنما نيقوان تيرعا نهيزم

و  ادهيپ نيعابر ژهيو يرانندگ

نانيسرنش  

 هادی عليزاده

54 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

ساليانه پنجمين همايش 

پژوهشي دانشجويان 

دانشگاه های علوم 

پزشکي منطقه شمال 

 كشور

 مقاله بصورت پوستر سمنان

سبک  طهيدر ح يخودمراقبت یالگو

و عوامل مرتبط با آن در  يزندگ

دانش آموزان دختر سال سوم 

شهر گرگان یها رستانيدب  

 هادی عليزاده

51 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

ساليانه پنجمين همايش 

پژوهشي دانشجويان 

دانشگاه های علوم 

پزشکي منطقه شمال 

 كشور

 مقاله بصورت پوستر سمنان

 یها امياستفاده از پ نيطب ارتبا

يونيزيتلو   

 هادی عليزاده
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52 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

پنجمين همايش ساليانه 

پژوهشي دانشجويان 

دانشگاه های علوم 

پزشکي منطقه شمال 

 كشور

 مقاله بصورت پوستر سمنان

در  يبدن تيآموزش بر ارتقا فعال ريتاث

ييدانش آموزان دختر راهنما  

هادی عليزاده سيوكي، فاطمه عرب زوزني، سمانه 

 يعقوبي، آرزو ترابي مقدم

55 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

پنجمين همايش ساليانه 

پژوهشي دانشجويان 

دانشگاه های علوم 

ال پزشکي منطقه شم

 كشور

 مقاله بصورت پوستر سمنان

 یها امياستفاده از پ نيب ارتباط

در  انيو عملکرد دانشجو يونيزيتلو

و  ييراهنما نيقوان تيرعا نهيزم

و  ادهيپ نيعابر ژهيو يرانندگ

نانيسرنش  

 هادی عليزاده

54 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

دانشگاه علوم 

پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني 

 تربت حيدريه

 مقاله بصورت پوستر

بروسلوز در  یماريب یولوژيدمياپ

 يدر ط هيدريشهرستان تربت ح

1712-1731یسالها  

 هادی عليزاده

53 

 21لغايت  21

ارديبهشت ماه 
1711 

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  
 مقاله بصورت پوستر تربت حيدريه

 انياسترس در دانشجو زانيم يبررس

و عوامل  يعلوم پزشک یدانشگاهها

 مرتبط با آن

 هادی عليزاده
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71 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

 تربت حيدريه
مقاله بصورت سخنراني 

 بادريافت جايزه  
 مروری بر بيماری وبا در ايران

عليزادههادی   

71 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  هادی عليزاده بررسي وضعيت سالمت رواني زنان باردار مقاله بصورت پوستر تربت حيدريه 

73 

 سالمت باروری و جمعيت 11/12/11

 مقاله بصورت پوستر تربت حيدريه

در رابطه تاثير اموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي 

با بيماری تاالسمي در بين دانش اموزان مقطع 

 دبيرستان شهر تربت حيدريه

 هادی عليزاده

71 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح پوسترمقاله بصورت  تربت حيدريه  سال 1بررسي علت مرگ ومير كودكان زير    

 هادی عليزاده

11 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

هيدريتربت ح  مقاله بصورت پوستر 

 بررسي وضعيت الگوهای تغذيه ای در زنان باردار

هادی عليزاده سيوكي، هاشم 

حشمتي، فهيمه نارويي، زهرا اميريان، 

 مژگان جمشيديان، حسن رمضاني
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11 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  
پوسترمقاله بصورت  تربت حيدريه  

تعيين عوامل موثر بر كيفيت زندگي 

 پرستاران

هادی عليزاده سيوكي، هاشم حشمتي، فاطمه موسي 

 زاده، زينب گودرزيان، طاهره كريمي

12 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

هيدريتربت ح  مقاله بصورت پوستر 
بررسي شيوع ميزان سوء تغذيه در 

 كودكان

هادی عليزاده سيوكي، محسن اميری، ارزو ترابي 

 مقدم،حسن رمضاني، فاطمه عرب زوزني، سمانه يعقوبي

17 21/1/1717  

 یکنگره پژوهش  نیاول
 یدانشگاه علوم پزشک

هیدر یتربت ح  

هيدريتربت ح اپيدميولوژی بيماری بروسلوز در  مقاله بصورت پوسرت 

شهرستان تربت حيدريه طي سالهای 

31-12  

هادی عليزاده سيوكي، حسن رمضاني، محمد طاهری، 

 كريم درويش پور

11 21/1/1717  

 یکنگره پژوهش  نیاول
 یدانشگاه علوم پزشک

هیدر یتربت ح  

هيدريتربت ح  مقاله بصورت پوسرت 
 مروری بر وضعيت وبا در ايران

ترابي مقدم، هادی عليزاده سيوكي، حسن رمضاني، آرزو 

 سعداهلل صادقي كريم درويش پور

11 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

پوسترمقاله بصورت  تربت حيدريه  

 1بررسي مرگ و مير كودكان زير 

 سال

هادی عليزاده سيوكي، مهشيد فخرآبادی، فرشته 

 يزدانپرست، نرگس فيوض، هانيه نوراني

11 21/1/1717  

 یکنگره پژوهش  نیاول
 یدانشگاه علوم پزشک

هیدر یتربت ح  

هيدريتربت ح  مقاله بصورت پوسرت 
 بررسي وضعيت بهداشت باروری

هادی عليزاده سيوكي، زهرا اميريان، فهيمه نارويي، 

 مرضيه سياح، سميه صالحي نيک
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11 21/1/1717  

 يكنگره پژوهش نياول

 يدانشگاه علوم پزشک

هيدريتربت ح  

هيدريتربت ح  مقاله بصورت پوستر 
بررسیییي وضیییعيت افسیییردگي در   

 سالمندان

هادی عليزاده سيوكي، سميه صالحي نيک، زهرا 

 عصمتي

11ارديبهشت 13  

هفتمين همايش آموزش 

 بهداشت و ارتقا سالمت

  تهران

بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوری 

رفتار برنامه ريزی شده بر رفتارهای 

ايدز در ری كننده از يپيشگ

آرايشگران مردانه شهر تربت حيدريه 

1717سال   

 

هادی عليزاده سيوكي، هاشم حشمتي، رضا فاريابي 

 عبدالحميد خرمالي، ناصر فيروزی، عباس قدرتي

11ارديبهشت 11  

آموزش  شيهما نيهفتم

 بهداشت و ارتقا سالمت

 تهران

 

بررسي تاثير آموزش مبتني برمدل 

بيماری  در رابطه با  اعتقاد بهداشتي

تاالسمي دربين  دانش آموزان مقطع 

دبيرستان شهر  تربت حيدريه در 

1717سال  

 

 هادی عليزاده سيوكي

خير محمد جدگال ،هاشم حشمتي ، مجيد حسن زاده 

،حسن رمضاني الهه لعل منفرد،دانا دادرسي   

11ارديبهشت 11  

آموزش  شيهما نيهفتم

 بهداشت و ارتقا سالمت

 تهران

 

بهداشت مبتني بر مدل تأثير آموزش 

( بیییر HBMاعتقیییاد بهداشیییتي ) 

رفتارهای تغذيیه ای دانیش آمیوزان    

 مقطع ابتدايي شهرتربت حيدريه
 

هادی عليزاده سيوكي ، هاشم حشمتي،  حسن رمضاني 

طاهره كريمي، دكتر محسن كشاورز، طاهره شريفي، 

 الهه لعل منفرد
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11ارديبهشت 11  

آموزش  شيهما نيهفتم

 بهداشت و ارتقا سالمت

 تهران

 

بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل 

اعتقاد بهداشتي بر ارتقای رفتارهای 

پيشگيری كننده از بهداشت دهان و 

دندان در دانش آموزان مقطع 

 ابتدايي شهرستان تربت حيدريه 

 

هاشم حشمتي، خير محمد  هادی عليزاده سيوكي،

حبيب پورجدگال، فاطمه موسي زاده، زهرا   

11ارديبهشت 12  

آموزش  شيهما نيهفتم

 بهداشت و ارتقا سالمت

 تهران

 

بررسي تاثيربرنامه آموزشي مدون 

برآگاهي،نگرش،عملکردنسبت به 

پديکلوزيس سردردانش آموزان 

دخترانه مقطع ابتدايي شهرستان 

1717تربت حيدريه در سال   

 

هادی عليزاده سيوكي، طاهره كريمي، زهراحبيب پور، 

 مجيد حسن زاده، عباس قدرتي
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 طرح های پژوهشيمربوط به انجام  

 

 سمت در ارتباط با فعالیت محل عرضه نام و موضوع اثر ردیف

  موسسه

1 

بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتي بر خودآزمايي سرطان 

 بهداشتي و درماني شهر تربت حيدريهپستان در زنان مراجعه كننده به مراكز 

 مجری طرح دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

2 

بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای تغذيه ای 

 دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر تربت حيدريه

 مجری طرح دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

3 

خانوارهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تربت برآورد ميزان مواجهه 

 حيدريه با هزينه های كمر شکن جهت دريافت خدمات سالمتي

 مجری طرح دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

 مجری طرح دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه روز 1تا7بررسي عوامل موثر بر ابتال به كم كاری مادرزادی تيروئيد در نوزادان  4

6 

تاثير آموزش مبتني بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر رفتارهای پيشگيری 

 كننده از ايدز در دانش آموزان پايه دوم شهر زاهدان

 مجری طرح زاهدان

1 

مراكز خدمات جامع سالمت سالمندان تحت پوشش  يسبک زندگ يبررس

حيدريهتربت ستان شهر  

 مجری دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

3 

سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای تغذيه ای معلمان زن 

 مدارس ابتدايي شهرستان تربت حيدريه

  دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

 

 

 مجری

1 

در زنان مراجعه  بررسي عوامل مرتبط با رضايت جنسي براساس مدل پرسيد

 كننده به مراكز خدمات جامع سالمت شهر تربت حيدريه

 

 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

 مجری
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عنوان کتاب  ردیف

 به زبان اصلي

چاپ  نوع فعالیت

 چندم

تاریخ انتشار یا قبولي  ناشر

برای چاپ توسط هیات 

موسسه مورد تائید هیات 

 ممیزه

اسامي همكاران به ترتیب 

اولویت )شامل نام 

 متقاضي(

 انتقادیتصحیح  ویراستاری تجدید چاپ ترجمه تالیف

1 
 

 

 

 

جمعیتتتتتت 

شناستتتتي و 

ختتتتتدمات 

 باروری سالم

سالمي)جامعه  اول     *

 نگر(

هتتتتتادی علیتتتتتزاده   1535

ستتتیوکي،دکتر ایتتترج  

ضاربان، نازنین شتماعیان  

 رضوی

 
2 
 

 

 

 

 

 

آمتتتتتتوزش 

بهداشتتتت و 

 ارتباطات

سالمي)جامعه  اول     *

 نگر(

هادی علیتزاده ستیوکي،    1534

 هاشم حشمتي

 چاپ كتاب
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 مرجع اهداء کننده رتبه عنوان جشنواره ردیف

 
1 
 

 

کسب رتبه پنجم کشتوری بته عنتوان سرپرستت     

المپیاد دانشجویان علوم پزشكي تربت حیدریته در  

 دانشگاه علوم پزشكي کرمان

 معاون آموزشي وزیر پنجم

 
2 
 

نو آوری در طراحي و ارتقا ارائه  تقدیر نامه فرایند

درس بهداشت مدارس به شیوهادغام عمومي با 

گامي در راستای تحول  رویكرد آموزش پاسخگو

 نظام سالمت

 

 معاون اموزشي وزیر دوم

 

 

 

 کسب رتبه در جشنواره های )ملي و بین المللي


