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 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  عضو هیئت علمی       –  نام و نام خانوادگی : الهه عزتی 

                                                            1367/  21/03سال تولد:   2
 معدل دوره  سوابق  تحصیلی    3

  32/17 دانشگاه علوم پزشکی كردستان - كارشناسی بهداشت عمومی  - 

 رتبه اول دوره ی كارشناسی ارشد  (   - )استعداد درخشان  86/18 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    - كارشناسی ارشد آموزش بهداشت   - 

دانشگاه علوم پزشکی   - سالمت   ء دكتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا - 

 همدان

20/19 

 90/19 نمره ی پایان نامه مقطع دكتری - 

  15پالک     - كوچه شهید خزایی    –رفسنجانی  خیابان     -  شهرستان اسداباد   :  محل سکونت 4

 بسمه تعالی



 
 

 

  مربوط به سوابق تدريس -1 جدول شماره         
 

 نام درس ترم تحصیلی  ردیف 

تعداد 

واحد 

 درس 

تعداد واحد 

معادل در درس  

 مشترک 

نوع درس تئوری  

 یا بالینی 

 تئوری سه واحد سه واحد    جمعیت شناسی 96- 95نیمسال اول ودوم   1

 تئوری دو واحد دو واحد تنظیم خانواده  96- 95نیمسال اول ودوم   2

 تئوری یک واحد  یک واحد  كلیات خدمات بهداشتی  97- 98نیمسال دوم   3

 تئوری یک واحد  یک واحد  بهداشت مادر و كودک   96- 97نیمسال دوم   4

 تئوری دو واحد دو واحد )مراقبت های اولیه بهداشتی(  PHCكارگاه    96- 97نیمسال دوم   5

 تئوری دو واحد دو واحد انو سالمند نمیانساال  ویژه   كارگاه 95- 96نیمسال اول   6

 عملی  یک واحد  یک واحد  بهداشت عمومی   دانشجویان  كارآموزی  95- 96نیمسال اول   7

 تئوری واحددو   دو واحد سالمندانبهداشت   1400- 401نیمسال اول    8

 تئوری دو واحد دو واحد مادران   بهداشت   1400- 401نیمسال اول    9

 تئوری دو واحد دو واحد اكولوژی انسانی  1400- 401نیمسال اول    10

 تئوری دو واحد پنج واحد  بهداشت عمومی   كارآموزی در عرصه  1400- 401نیمسال اول    11

 تئوری دو واحد دو واحد الملل بهداشت بین   1400- 401نیمسال اول    12

 تئوری دو واحد دو واحد كارگاه زندگی سالم و بهداشت فردی در خوابگاه   96- 97نیمسال دوم   13

 تئوری -  -  مدرس كارگاه آموزشی ترویج زایمان طبیعی  مركز بهداشت   14

 تئوری -  -  مدرس كارگاه  برنامه آموزش بهبود و شیوه زندگی سالم مركز بهداشت   15

 تئوری -  -  مدرس كارگاه آموزش ازدواج و ضرورت آزمایشات قبل ازدواج مركز بهداشت   16

 تئوری -  -  راه اندازی برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشت   17

 تئوری -  -  مدرس كارگاه پیشگیری از مصرف دخانیات  مركز بهداشت 18

 تئوری -  -  سالمت روان مدرس كارگاه  نقش دینداری در   مركز بهداشت 19



 
 

 

 تالیف کتاب  – 2 جدول شماره

 
 ISSBN كد   مؤلفین  كتاب   عنوان   ردیف 

 978- 622- 6916- 18- 9 ، سعید بشیریان ، حسن آذری پور ماسوله *الهه عزتی اقدامات موثر برای ترک دخانیات 1

 117- 33- 6916- 118- 2 سعید بشیریان،  *الهه عزتی ن قلیان و نقش مدل های آموزش بهداشت در پیشگیری از آ 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 همکار اصلي طرح پژوهشي( –انجام طرحهاي پژوهشي)مجري طرح پژوهشي  - 3جدول شماره 

 

 اسامي همكاران  عنوان طرح پژوهشي رديف

سمت در 

ارتباط با  

فعاليت  

)مجري و 

 همكار(

1 
شهر و روستاي    :WHOبا همکاری    طرح كشوریوزارت بهداشت ، درمان :  

 - حذف پايدار قليان در سراسر کشور -بدون دخانيات

، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،   بهداشت  دفتر سازمان جهانی

 ، دکتر منصور رنجبر شريف ترکمندکتر  ، ، الهه عزتی  دکتر بهزاد ولي زاده، 
 همکار

2 

با همکاری   طرح كشوریوزارت بهداشت ، درمان :    :)بین المللی(طرح  نیماد   

WHO:   طراحي برنامه جامع مداخالت اجتماع محور محيط کار سالم به منظور

پيشگيري از بيماري غيرواگير و آسيب هاي شغلي در مشاغل کوچک و اصناف شهر  

 تهران  

الهه  دکتر خندان شاهنده، دکتر مسعود مطلبي، دکترعلي اصغر فرشاد، 

 و..  عزتی
 همکار

3  

تبيين مدل اجرايي     :WHOبا همکاری    طرح كشوریوزارت بهداشت ، درمان :  

  واگير پيشگيري وپاسخ اضطراري در مقابل با کرونا ويروس و عفونت هاي حاد تنفسي

 در محل هاي کار ايران

پزشكي   دفتر سازمان جهانی بهداشت آموزش  و  بهداشت درمان  ،  ،وزارت 

مصطفي    دکتر  -   الهه عزتی    -مسعود مطلبي   دکتر،  لي اصغر فرشادع   دکتر

 .دکتر تقي زادهالماسي   دکتر - ملكي

 همکار

4 
ارتقاي فعاليت بدني   :WHOبا همکاری    طرح كشوریوزارت بهداشت ، درمان :  

 در محل کار کارکنان ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

دکتر  مهدوي،   -علي اصغر فرشاد  دکتر - دفتر سازمان جهانی بهداشت

خندان  دکتر - الهه عزتی  -مسعود مطلبي  دکتر استوار ،  دکتر مرادي، دکتر

 و...  شاهنده 

 همکار

5 

طراحي ابزار و طرح  دانشگاه علوم پزشکی ایران:    – شركت نفت ملی ایران  

مردان تحليل وضعيت سالمت روان زنان شاغل در صنعت نفت و بررسي سالمت روان 

 شرکت پااليش و پخش فرآوردهاي نفتي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي ارتقاي آن 

  - عزتی الهه  -فرشته طاهري   -مسعود مطلبيدکتر  - علي اصغر فرشاددکتر 

 ميترا فقهيي
 همکار

6 
هاي مشاوران پاسخگو در مرکز تماس   طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ارتقاي توانمندي

  covid-19براي آموزش و اطالع رساني در مورد بيماري کرونا  4030هاي مردمي 

الهه   - فرشته طاهري  دکتر  -مسعود مطلبي دکتر - علي اصغر فرشاددکتر 

 و.. عزتی  
 همکار

7 
مراقبت با ميزان کاهش بستري در بخش   19بررسي ارتباط بين واکسيناسيون کوويد 

 وِيژه در بيمارستان قائم شهرستان اسدآباد 
 مجری  دکتر ايرج صالحي، دکتر الهام عظيمي، خديجه رستگار  -الهه عزتی 



 مجری  ، علي مرسلي، رضا سليماني دکتر ايرج صالحي - الهه عزتی بيماري يابي و بررسي نقاط پرخطر در ارتباط با بيماري ايدز در شهرستان اسدآباد 8

9 
بررسي ارتباط  سالمت روان و سالمت معنوي با ميزان خودمراقبتي در ميانساالن شهر  

 اسدآباد 
 مجری  ، خديجه رستگار، الهام عظيمي،  دکتر ايرج صالحي - الهه عزتی

10 
بررسي عوامل پيشگيري کننده از سرطان پوست در کشاورزان  با استفاده از تئوري 

 انگيزشي محافظت 

 -فروزان رضاپور دکتر - مريم افشاريدکتر   -بابک معيني دکتر   -الهه عزتی

 مجيد براتي دکتر 
 مجری 

11 
بررسي عوامل موثر در مصرف قليان براساس تئوري انگيزش محافظت در دوران شيوع 

 در شهر همدان  19کوويد 
 مجری  خزايي دکتر -مجيد براتيدکتر  –سعيد بشيريان دکتر   -الهه عزتی

12 
بررسي تاثير برنامه آموزشي تئوري محور در پيشگيري از مصرف قليان در بين دانش  

 آموزان دختر مقاطع متوسطه  

  -مجيد براتيدکتر - فردريک گيبونز  -سعيد بشيريان دکتر    - الهه عزتی

 منوچهر کرميدکتر
 مجری 

13 
زيبايي در بين  بررسي رابطه سالمت معنوي و تصوير بدني با تمايل به انجام جراحي 

 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
 مجری  يونس محمديدکتر   -مختار سهيلي زاددکتر   -- الهه عزتی

 مجری  مختار سهيلي زاد دکتر  - پيام محمديدکتر    -الهه عزتی تجارب والدين در خصوص داشتن کودك مبتال به فلج مغزي: يک مطالعه کيفي  14

 همکار منوچهر کرمي  دکتر - مجيد براتيدکتر   -الهه عزتی   -سعيد بشيرياندکتر   مطالعات جهت بررسي تعيين کننده هاي مصرف قليان در بين زنانمرور نظام مند  15

 همکار الهه عزتی  -يوسف شري زاده  -محتشم غفاري دکتر بررسي کيفيت زندگي سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستان خوي  16

17 
رطان کاربرد الگوي فرآيند موازي گسترده در مداخلۀ آموزشي مرتبط با غربالگري س

 دهانه رحم در معلّمان  

سكينه  دکتر -رمضان خاني  دکتر -الهه عزتی   -محتشم غفاري دکتر

 رخشنده رو
 همکار

18 
نيازسنجي آموزشي پرسنل و مديران مراکز پيش بيمارستاني، بيمارستاني و مراکز  

 تهران نجات هالل احمر در خصوص سوانح و حوادث ترافيكيامداد و  
 همکار جواد هاروني  دکتر  -الهه عزتی -ميد سوريح دکتر  -محتشم غفاري دکتر

19 
کاربرد مدل کرك پاتريک در ارزشيابي برنامه آموزشي پيشگيري از مصرف خودسرانه  

 تهران  3داروها در زنان تحت پوشش خانه هاي سالمت منطقه 
 همکار -الهه عزتی  -محتشم غفاريدکتر  - نگين نيک سادات دکتر

 

 

 

 



 

 

مقاالت بین   –  ISIپژوهشمي بین المللي    –چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلي و بین المللي )شمام  مقاالت للمي   - 4جدول شمماره 

 ساير مقاالت( –مقاالت للمي ترويجي  –للمي پژوهشي داخلي   و مقاالت ISCالمللي 
 
 

 نام مجله /کتابچه عنوان مقاله رديف
رتبه علمي پژوهشي يا  

 علمي ترويجي يا ... 

اسامي همكاران )شامل نام متقاضي  

 و سايرين...( 

1 
Predictors   of   shisha   smoking among adolescent females in  Western Iran 
in 2019: Using the Prototype-Willingness Model 

Tobacco 
Prevention & 

Cessation 

ISI 
Pub Med , 

 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

 براتي، منوچهر کرمي. بهروز حمزه 

2 
Determinants of Water  pipe Smoking Among Women: A Systematic 
Review 

International 
Journal of 
Preventive 
Medicine 

ISI   
Web of Science 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

 براتي، منوچهر کرمي. مريم افشاري 

3 
Prevalence of shisha smoking and risk factors among female adolescents 
in Iran 

Journal of Education 
and Health Promotion 

ISI 
Web of Science 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

براتي، منوچهر کرمي. مريم  

 افشاري.بهروز حمزه 

4 
 Effectiveness of E-Learning Program in Preventing WP Smoking in 
Adolescent Females in West of Iran by Applying Prototype-Willingness 
Model: A Randomized Controlled Trial  

 Journal of 
Research in Health 

Sciences  

ISI 
Web of Science 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

 براتي، منوچهر کرمي. بهروز حمزه 

6 
The Effect of a Web-based Educational Program on Perevention of Hookah 
Smoking among Adolescent Girls: Application of Theory of Planned 
Behavior 

Addiction and 
Health 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

 براتي، منوچهر کرمي. بهروز حمزه 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:iH-uZ7U-co4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:iH-uZ7U-co4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:RYcK_YlVTxYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:RYcK_YlVTxYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:RYcK_YlVTxYC


7 
 The effect of interventions to prevent and reduce hookah smoking: A 
systematic review 

Pneumon  Scopus, EMBASE 
، مجيد    حميد عباسي، *الهه عزتی

 براتي، 

8 
The Effect of an Educational Program for Hookah Use Prevention among 
High School Male Students: Application of the Prototype Willingness 
Model 

Pneumon  Scopus, EMBASE 
يونس  ،  مصطفاييحسين  ،  *الهه عزتی

 مجيد براتي  ،محمدي 

9 
Investigating the factors affecting hookah smoking during the COVID-19 
pandemic: Application of Protection Motivation 

Pneumon  Scopus, EMBASE 
ژده  ، م منوچهر کرمي،  *الهه عزتی

 سلمان خزايي.   ،شكري

10 
Skin Cancer Preventive Behaviors in Iranian Farmers: Applying Protection 
Motivation Theory  

Workplace Health 
Safety 

ISI 
Web of Science 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

، مجيد براتي ، ، الهه عزتیبابک معيني

 مريم افشاري 

11 
How Is the Relationship of Spiritual Health and Body Image with the 
Desire for Aesthetic Surgery among Students?  

World Journal of 
Plastic Surgery  

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

مختار سهيلي زاده، يونس محمدي،  

 ، بابک معينيالهه عزتی

12 
Cognitive determinants of cervical  cancer screening behavior among  
housewife women in Iran: An  application of Health Belief  Model. 

Health Care for 
Women 

International  

ISI 
Web of Science 

Pub Med , 
 Pub Med Central, 
Scopus, EMBASE 

توحيد بابازاده، حيدر ندريان،حامد  

،  الهه عزتی رضاخاني مقدم،

 رضاسرخوش 

13 
Designing an intervention-oriented program to promote physical activity: 
An intervention mapping approach 

Iranian Journal of 
Occupational 

Health 
Scopus 

مسعوذ  الهه عزتی،  علي اصغر فرشاد،  

 مطلبي

14 
Social media: An opportunity to reduce hookah smoke during an 
outbreak of COVID-19 

Glob J Infect Dis 
Clin Res  

Google  scholar سعيد بشيريان   ،*الهه عزتی 

15 Mental health during the COVID-19 epidemic: The role of social media 

Arch Community 
Med Public Health 

Google  scholar    الهه عزتی، ايرج صالحي * 

16 
Water pipe smoking among female in Iran: A survey Pattern of use, risk 
perception and environmental factors 

Journal of 
Education and 

Health Promotion  

ISC 
Google  scholar 

DOAG 

، سعيد بشيريان، مجيد  *الهه عزتی

 براتي، منوچهر کرمي.بهروز حمزه 

17 
بررسي تاثير برنامه آموزشي ترکيبي بر رفتار غربالگري سرطان سرويكس در زنان خانه دار اسالم آباد  

 مدل اعتقاد بهداشتي : کاربردي از  1394غرب در سال  

علمي پژوهشي دانشگاه    

 علوم پزشكي ايالم 

ISC-Magiran-
DOAG-World  

Index 

فريبا    -توحيد بابازاده  -*الهه عزتی

 فاطمه مرادي   -شريعت

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:J_g5lzvAfSwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:J_g5lzvAfSwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:lSLTfruPkqcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:RGFaLdJalmkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=JE0e7K8AAAAJ&citation_for_view=JE0e7K8AAAAJ:RGFaLdJalmkC


18 
بررسي فراواني و شدت فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در کارکنان سطح اول  شهرستان اسالم  

 آباد غرب
 ISC -SID بهداشت و توسعه   

فرامرز قره گوزلو، رضا کالنتري، نوشين  

 الهه عزتی سليمي، احسان بخشي*،  

-ISC- Magiran بهداشت در عرصه    کاربرد الگوي فرايند موازي گسترده در مداخالت مرتبط با رفتارهاي بهداشتي: يک مرور نطامند           19
Google  scholar 

سكينه    -محتشم غفاري  -*الهه عزتی

 رخشنده 

20 
بيمارستان وليعصر  بررسي رابطه عدالت سازماني، اعتماد سازماني و فساد مالي:مطالعه مروري در  

 تويسرکان 
 علمي پژوهان 

Iran medex  ,
Magiran, Google 

Scholar 

الهه   -مختار سهيلي زاد  -زهرا زبده

 داود رضيئي  -وحيد شفيعي پور  -عزتی

 ISC-SID سالمت جامعه  1393کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در رانندگان اتوبوس هاي بين شهري ترمينال غرب تهران   21

محمد حسين    -توحيد بابازاده  

الهه  -حسن محمودي   -تقديسي

مرتضي   -حامد رضاخاني مقدم  -عزتی

 بناي جدي 

 در  شهرستان اسد آباد   19تجارب و چالش هاي آموزش مجازي در دوران اپيدمي کوويد   22
 کتابچه وزارت بهداشت و 

 درمان و آموزش پزشكي 
 -- 

، حسين عفت پناه، زينب  *الهه عزتی

 وندي مک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گواهي شرکت در کارگاههاي تخصصي  – 5 جدول شماره

 



 شركت در كارگاههای تخصصی گواهی   رديف

 خانواده  گواهی مرحله تکمیلی دوره  آموزش مراقب سالمت  1

 گواهی مرحله اول دوره آموزش مراقب سالمت خانواده  2

 یدار حاشیه اگواهی تامین مراقبت های اولیه سالمت در مناطق ناپ 3

 گواهی مراقبت ادغام یافته سالمت مادران  

 گواهی آموزشی طراحی پیام و تولید رسانه  
 گواهی آموزشی بارداری پرخطر  
 گواهی نیاز سنجی سالمت جامعه  
 گواهی آموزشی طراحی پیام و تولید رسانه  
 گواهی آموزشی بارداری پرخطر  
 گواهی مشاوره تنظیم خانواده  

 ProQuest جستجوی منابع 4

 گواهی برنامه ملی خود مراقبتی  
 گواهی آموزشی شب مدل هپاتیت 

 طرح درس  و روش و فنون تدریس سطح مقدماتی  5

 آشنایی با نگارش و انشار مقاالت علمی  6

 Endnoteآشنایی با  نرم افزار  7

 systematic reviewآشنایی بامرور نظام مند  8

 systematic review  جستجوی پیشرفته جهت انجام   9

 نقد و داوری مقاالت  10

 Science Directجستجوی منابع الکترونیکی  11

 Scopusجستجوی منابع الکترونیکی  12

 آشنایی با استخراج كلید واژه و استراتژی های جستجو  13

 روش نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه  14

 نویسی مقاله  15

 Scopusگواهی جستجوی منابع الکترونیکی  18

 نگارش و انتشار مقاالت علمی  19

 
 
 



الصمه مقاالت چاپ شمده در کنگره هاي داخلي ارائه گواهي مقاله در کنگره ها )الم از پوسمتر يا سمخنراني(ا ارائه خ  -6جدول شمماره 

 و بین المللي(
 

 موضوع   تاريخ نام کنگره رديف
برگزاري محل 

 کشور 

نوع 

شرکت 

ارائه  

سخنراني 

 يا پوستر 

1 
GLOBAL Congress on Advances in Mental 

Health and Psychiatry-  2021 کنگره بين المللي 
Predictors of shisha smoking among adolescent 

females in  Western Iran in 2019: Using the 
Prototype-Willingness Model 

 سخنراني  کانادا

2 

 Cappadociacongress-  کنگره بين المللي 

 

 

2022 
Predictors of shisha smoking among adolescent 

females in  Western Iran in 2019: Using the 
Prototype-Willingness Model 

 سخنراني  آنكارا

3 
GLOBAL Congress on Advances in Mental 

Health and Psychiatry-  2022 کنگره بين المللي 

 
 EFFECTIVENESS OF E-LEARNING PROGRAM IN 
PREVENTING WATERPIPE SMOKING IN 
ADOLESCENT FEMALES IN WESTERN IRAN BY 
APPLICATION OF THE PROTOTYPE-WILLINGNESS 

MODEL: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL  

 سخنراني  ترکيه 

4 
 کنگره بين المللي 

WORLD CHILDREN CONFERENCE-III  

 
 SHISHA SMOKING AMONG ADOLESCENT FEMALE 
IN WESTERN IRAN IN 2019 USING A PROTOTYPE-

WILLINGNESS MODEL  

 سخنراني  ترکيه 

5 World Nursing Congress 2021 
Predictors of shisha smoking among adolescent 

females in  Western Iran in 2019: Using the 
Prototype-Willingness Model 

  -آمريكا

  سانفرانسيسكو 
 سخنراني 

6 
سومين کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  

 هشتمين کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمتو 
1396 

بررسي شيوع پرخاشگري و برخي عوامل مرتبط با آن در دانش اموزان 

 دختر مدارس شهر اسالم آباد غرب
 پوستر  ايران 

https://www.mehrnews.com/tag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://www.mehrnews.com/tag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88


7 
سومين کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  

 و هشتمين کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمت
1396 

بررسي تاثير برنامه آموزشي ترکيبي بر رفتار غربالگري سرطان  

: کاربردي 1394سرويكس در زنان خانه دار اسالم آباد غرب در سال 

 از مدل اعتقاد بهداشتي 

 پوستر  ايران 

8 
اشت و ارتقا سالمت  سومين کنگره بين المللي آموزش بهد

 و هشتمين کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمت
1396 

تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي فرايند موازي گسترده  در 

 غربالگري سرطان دهانه رحم در اسالم اباد غرب و سرپل ذهاب
 پوستر  ايران 

9 
سومين کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  

 هشتمين کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمتو 
1396 

کاربرد الگوي فرايند موازي گسترده  در ارتباط باغربالگري سرطان  

 دهانه رحم در اسالم اباد غرب و سرپل ذهاب
 پوستر  ايران 

10 
سومين کنگره بين المللي آموزش بهداشت و هشتمين 

 کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمت
1396 

مقايسه نوع ادراك از خدا و کارکرد خانواده در افراد با سابقه و بدون 

سابقه اقدام به خودکشي مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه 

 پوستر  ايران 

 1397 يازدهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي 11

کاري ذهني با افسردگي،  بررسي  ارتباط کيفيت زندگي کاري و بار  

استرس و اضطراب، در شاغلين نظام سالمت شهرستان  اسالم اباد  

 غرب

 پوستر  ايران 

 1395 همايش ملي شهر سبز پايدار 12
نقش فضاي سبز شهري در ارتقاي سالمت شهروندان، يک مطالعه  

 مروري 
 سخنراني  ايران 

 1398 دوازدهمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي  13
بررسي رابطه سالمت معنوي و تصوير بدني با تمايل به انجام جراحي 

 زيبايي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
 پوستر  ايران 

14 
سومين کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  

 و هشتمين کنگره ملي اموزش بهداشت و ارتقا سالمت
 - ايران  گواهي حضور  1396

http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3420-fa.pdf
http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3420-fa.pdf
http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3420-fa.pdf


 - ايران  گواهي حضور  1395 اولين همايش ملي شهر سبز پايدار 15

 - ايران  گواهي حضور  1395 کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  16

17 
حضور در سمينار علمي ارتقاي سالمت روان با اميد نشاط  

 اجتماعي
 - ايران   گواهي حضور  1396

 - ايران   گواهي حضور  1393 جشنواره پژوهشي ابوريحان بيروني  18
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 داوري مقاالت   –  7جدول شماره  

 

ت داوری شده توسط متقاضی عنوان مقاال ردیف  مجله  نمایه نام مجله    

 Predictors of cigarette and shisha use in Nima and Osu communities in the capital of 

Ghana: a cross-sectional study  
Pneumon   

 
Web of Science 

Pub Med 

Scopus 

 

1 

 

 

Preliminary Results from the Scientific Researching Project “Direct Fiscal Cost – Benefit for 

the Smoking in Cuba” 

 

Mental Health 

(USA) 

 
Web of Science 

Pub Med 

Scopus 

 

2 

 

The importance of net worth when researching mental health problems 

Mental Health 
 

(USA) 

 
Web of Science 

Pub Med 
Scopus 

3    

4 

 

Medical Professionalism: lessons from a teaching institute in North East India 

 

 

Journal Of Education and 
Health Promotion 

 
Web of Science 

Pub Med 

Scopus 

http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf


5 

 

Assessment of Tehran City Infrastructure based on WHO Age-Friendly City Criteria: 

Participation, Respect, Communication and Information Criteria' is coming close. 

Journal Of Education and 
Health Promotion 

 

 
Web of Science 

Pub Med 

Scopus 

6 Does spirituality influence the decision on being an organ donor? Journal of Education and 
Community Health 

Scopus/ISC 

7 The Relationship between Health Literacy and Breast and Cervical cancer Screening 

Behaviors in Women 

Journal of Education and 
Community Health 

Scopus/ISC 

8 Scientific productivity researchers in Hamadan University of Medical Sciences based on 

Bradford law in Web of Sciences database from start to 2016 

Pajouhan  Scientific 
Journal 

 

Google  scolar- SID 

 

 

 

 

 

 

   سوابق اشتغال متقاضي -8شماره   جدول

 

 

 تلفن  نشانی  شهرستان  نوع مسئولیت  واحد سازمان  نام محل كار گذشته و فعلی

مراقب  -مسئول آموزش  پایگاه سالمت  مركز بهداشت 

 )واكسیناتور( سالمت

خیابان ولیعصر نرسیده به   اسالم آباد غرب 

 پادگان اهلل اكبر 

08345224401 

كارشناس بهداشت   پایگاه سالمت  مركز بهداشت  

طرح   -خانواده 

 نیروی انسانی 

خیابان ولیعصر نرسیده به   اسالم آباد غرب 

 پادگان اهلل اكبر 

08345224401 

https://www.journalonweb.com/jehp/
https://www.journalonweb.com/jehp/
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
http://lib.razi.ac.ir/Content/downloads/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf


كارشناس طرح و    معاونت بهداشتی 

 گسترس 

  -میدان دانشگاه -اسداباد  اسداباد 

 معاونت بهداشتی 

 

 مركز تحقیقات  دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 سالمت كار 

تهران دانشگاه علوم پزشکی   تهران  پژوهشی

 ایران 

 - 

  تهیه محتوای اموزش وزارت بهداشت  وزارت بهداشت 

سالمت در جهت  

 پیشگیری از دخانیات 

وزارت   -تهران 

  – بهداشت و درمان 

آقای دكتر   - 11طبقه 

 ولی زاده 

،  وزارت بهداشت -تهران 

  -درمان و آموزش پزشکی 

 واحد سالمت محیط كار 

 - 

  تهیه محتوای اموزش وزارت بهداشت  وزارت بهداشت 

سالمت پیشگیری از  

 بیماری های غیر واگیر 

وزارت   -تهران 

  – بهداشت و درمان 

آقای دكتر   - 11طبقه 

 مرادی 

،  وزارت بهداشت -تهران 

  -درمان و آموزش پزشکی 

 واحد بیماری های غیر واگیر 

 - 

  دانشگاه علوم پزشکی

 همدان 

معاونت تحقیقات  

 فناوری  

  تهیه محتوای اموزش

سالمت در جهت آموزش  

 ازدواج سالم 

  دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 دانشکده بهداشت  - همدان

 - 

 

 

 

 و تشويق     نامهموارد ديگر شام  تقدير  -9جدول شماره         
 

 

 مرجع صادر كننده نوع عنوان   * ردیف 

در مقطع كارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید    1رتبه   1

 بهشتی

تقدیر   /استعداد درخشان

 نامه 

 سازمان سنجش آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیر نامه  تقدیر در برگزاری جشنواره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2

   فعالیت فرهنگی و مذهبی در واحد عفاف و حجاب مركز بهداشت   

 شبکه بهداشت و درمان اسالم آباد غرب تقدیر نامه  تقدیر در اجرای برنامه سالمت خانواده 3



 شبکه بهداشت و درمان اسالم اباد غرب تقدیر نامه  اجرای برنامه سالمت مادر و نوزاد   در  تقدیر 4

 وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی تقدیر نامه  ارتقای فعالیت فیزیکی كاركنان وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی تقدیر در طرح   5

 دانشگاه علوم پزشکی كردستان   تقدیرنامه  مقطع كارشناسی  6

دانشگاه علوم پزشکی همدان و اساتید دوره ی   معاونت  فناوریدریافت توصیه نامه از   7

 دكتری

 دانشگاه علوم پزشکی همدان  توصیه نامه 

 


