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 :سوابق تحصیلی

 تحصیلی الف( مدارک

 درجه علمي رشته تحصيلي
دانشگاه محل 

 تحصيل
 کشور شدر

تاریخ فراقت از 

 تحصيل
 0001 ایران کاشان علوم پزشيي کاشان کارشناسي بدداشت عمومي

 0000 ایران همدان ي همدانعلوم پزشي کارشناسي ارشد آموزش بدداشت 

 0081 ایران تدران تربيت مدرسدانشگاه  دکتري تخصصي آموزش بدداشت و ارتقاء سالمت

 

 تكمیلیپایان نامه های دوران تحصیالت ( ب

 تاریخ دفاع نام استاد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پایان نامه
از سوء مصرف  يريشگيپ يبرنامه آموزش يو اجرا يطراح

دانشجویان دانشگاهداي شدر همدان  نير بمواد روانگردان د

شده و مدل  يزیرفتار برنامه ر ياز تئور يريبا بدره گ

 تصورات/تمایالت

 کارشناسي ارشد
 دکتر بابک معيني

 دکتر حميد اله وردي پور
 0/6/0000تاریخ دفاع: 

 درجه عالي( 08/08)نمره 

بر وب در  يبرنامه آموزشي مبتن يابيو ارزش يطراح

 يمداخله تئور کیدر نوجوانان:  گاريمصرف س پيشگيري از

 محور

 دکتر عليرضا حيدرنيا دکتري تخصصي
 08/0/0081تاریخ دفاع: 

 درجه عالي( 83)نمره 

 

 و اجرایي کارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي
 

 تاريخ بروزرسانی:
0/8/0130 
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 :موقعیت های شغلی و حرفه ای

 الف( تشویق ها، جوایز و تقدیرها

 سال مقام اعطاء کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 لوح تقدیر
 دوره کارشناسی ارشد دانش آموخته برتر

 دانشيده بدداشت همدان
 0000 ریاست دانشيده بدداشت دانشگاه علوم پزشيي همدان

 لوح تقدیر
 کسب رتبه سوم کشوری 

 جشنواره آثار ميتوب مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 تدران -کشور
و دبيرکل  مشاور رئیس جمهور

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
0000 

 لوح تقدیر
 پژوهشگر برتر 

 دانشگاه علوم پزشيي همدان
 دانشگاه علوم پزشيي همدان

 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0008 

 لوح تقدیر
 کسب رتبه اول کشوری 

 جشنواره آموزشي شديد مطدري 
چدارمين جشنواره آموزشي 

 مشدد -شديد مطدري
، درمان و آموزش وزير بهداشت

 پزشيي
0083 

 وح تقدیرل
  برتر دانشگاهیکسب رتبه 

 جشنواره آموزشي شديد مطدري 
چدارمين جشنواره آموزشي 

 همدان -شديد مطدري
 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0083 

 لوح تقدیر
 کسب رتبه اول کشوری 

 جشنواره آثار ميتوب مبارزه با مواد مخدر
ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 تدران -کشور
 0083 وزير کشور

 لوح تقدیر
  کسب رتبه اول کنکور دکتری

 وزارت علوم
- مدرس تيدانشگاه ترب

 تدران
و رئيس دانشگاه  وزير علوم

 تربيت مدرس
0083 

 لوح تقدیر
  برتر دانشگاهیکسب رتبه 

 جشنواره آموزشي شديد مطدري 
جشنواره آموزشي  پنجمين

 همدان -شديد مطدري
 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0080 

 لوح تقدیر
 پژوهشگر برتر 

 دانشگاه علوم پزشيي همدان
 دانشگاه علوم پزشيي همدان

 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0088 

 لوح تقدیر
  برتر دانشگاهیکسب رتبه 

 جشنواره آموزشي شديد مطدري 
جشنواره آموزشي  ششمين

 همدان -شديد مطدري
 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0088 

 لوح تقدیر
  برتر دانشگاهیکسب رتبه 

 جشنواره آموزشي شديد مطدري 
جشنواره آموزشي  هفتمين

 همدان -شديد مطدري
 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0080 

 عضویت
بنیاد ملی  تحت حمايتعضويت 

 کشور نخبگان
 0080 ---- تدران -بنياد ملي نخبگان

 لوح تقدیر
  دانشگاه برجستهپژوهشگر 

 گاه علوم پزشيي همداندانش
 دانشگاه علوم پزشيي همدان

 يعلوم پزشي ریاست دانشگاه

 همدان
0088 
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 ( سابقه موقعیت ها و پست های اجراییب

 تا از ميان فعاليت سمت

 0081 0003 همدان يدانشگاه علوم پزشي گروه بهداشت عمومیبهداشت مربی کارآموزی 

دبیر کمیته های اجرايی و مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی آموزش 

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 0001 0001 همدان يدانشگاه علوم پزشي

 0081 0001 همدان يدانشگاه علوم پزشي (Media Labکارشناس آزمايشگاه رسانه )

 مدير اجرايی مجله 
Journal of Research in Health Sciences (JRHS) 

 0000 0003 دانشگاه علوم پزشيي همدان

 0086 0080 زشيي همداندانشگاه علوم پ مسئول واحد برنامه ريزی آموزشی مرکز آموزش الکترونیک

کنگره و ششمین  علمی دانشجويی دومین کنگره بین المللیکمیته عضو 

 ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 يدانشگاه علوم پزشي

 کرمانشاه
0081 0081 

 ادامه دارد 0081 دانشگاه علوم پزشيي همدان مدير اداره توسعه و هماهنگی مجالت علمی دانشگاه

 0086 0080 همدان يدانشگاه علوم پزشي عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوء مصرف مواد

 ادامه دارد 0088 همدان يدانشگاه علوم پزشي شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتعضو 

 ادامه دارد 0086 همدان يدانشگاه علوم پزشي  طیف اوتیسمعضو موسس و شورای عالی مرکز تحقیقات اختالالت 

معاون پژوهشی و عضو شورای مرکز پژوهش های بین رشته ای معارف 

 3می و علوم سالمت منطقه آمايشی اسال
 ادامه دارد 0086 همدان يدانشگاه علوم پزشي

 0080 0081 دانشگاه علوم پزشيي همدان دانشکده بهداشت EDOعضو کمیته 

 0080 0086 دانشگاه علوم پزشيي همدان  EDCدبیر کمیته آموزش الکترونیک 

 0088 0086 دانشگاه علوم پزشيي همدان انشگاهعضو کارگروه مرجعیت علمی بسته تحول در آموزش پزشکی د

 0088 0086 دانشگاه علوم پزشيي همدان عضو کارگروه آموزش مجازی بسته تحول در آموزش پزشکی دانشگاه

 ادامه دارد 0080 همدان يدانشگاه علوم پزشي عضو شورای پژوهشی مطالعه کوهورت خودکشی همدان

 عضو هیئت تحريريه مجله 
Journal of Education and Community Health 

 ادامه دارد 0083 همدان يانشگاه علوم پزشيد

 مدير اجرايی مجله معاون سردبیر و 
Journal of Education and Community Health 

 ادامه دارد 0080 انشگاه علوم پزشيي همداند

 0080 0086 دانشگاه علوم پزشيي همدان سردبیر مجله پژوهان 

 ادامه دارد 0083 شيي همداندانشگاه علوم پز عضو هیئت تحريريه مجله پژوهان

 شرکت رسانه سالمت الوند )رسا(عضو هیئت مديره 
 رکز رشد م

 دانشگاه علوم پزشيي همدان
 ادامه دارد 0080

 ادامه دارد 0130 شيي همداندانشگاه علوم پز معاونت آموزشی و کارهای دانش بنیان کارآفرينی و کسبدبیرکارگروه 
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 :سوابق آموزشی
 مات آموزشی( سابقه ارائه خدالف

 موسسه محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي عنوان درس

 د اسالمي همداندانشگاه آزا پرستاري کارشناسي 3، 2، 1بهداشت جامعه 

 دانشگاه آزاد اسالمي همدان پرستاري کارشناسي اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 دانشگاه آزاد اسالمي همدان پرستاري کارشناسي اصول آموزش به بیمار

 دانشيده علوم پزشيي اسدآباد بدداشت عمومي کارشناسي آموزش بهداشت و ارتباطات

 دانشيده علوم پزشيي اسدآباد بدداشت عمومي ارشناسيک تجزيه و تحلیل داده های بهداشتی 

 دانشيده علوم پزشيي اسدآباد بدداشت عمومي کارشناسي و جهان سالمت در ايرانهای نظام 

 دانشيده علوم پزشيي اسدآباد پرستاري کارشناسي اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 پزشيي همدان دانشگاه علوم بدداشت عمومي کارشناسي بهداشت روانی و اعتیاد

 دانشگاه علوم پزشيي همدان بدداشت عمومي کارشناسي آموزش بهداشت و ارتباطات

 دانشگاه علوم پزشيي همدان بدداشت عمومي کارشناسي روش تحقیق در علوم بهداشتی

 دانشگاه علوم پزشيي همدان بدداشت عمومي کارشناسي تکنولوژی آموزشی

 دانشگاه علوم پزشيي همدان عموميبدداشت  کارشناسي بهداشت سالمندان

 دانشگاه علوم پزشيي همدان بدداشت عمومي کارشناسي برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر

 دانشگاه علوم پزشيي همدان PhD PhD by research مهارت های ارتباطی

 دانشگاه علوم پزشيي همدان آموزش بدداشت کارشناسي ارشد تکنولوژی آموزشی

 دانشگاه علوم پزشيي همدان آموزش بدداشت کارشناسي ارشد ارتقاء سالمت و سبک زندگی سالم

 دانشگاه علوم پزشيي همدان آموزش بدداشت کارشناسي ارشد آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمت

 دانشگاه علوم پزشيي همدان آموزش بدداشت کارشناسي ارشد 2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

مطالعه رفتار در  یها هيلگوها و نظرا

 (1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )
PhD دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء 

 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء PhD و ارتقاء سالمتآموزش کاربرد رسانه در 

شت و در آموزش بهدا یکاربرد یفناور

 (1ارتقاء سالمت )
 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء کارشناسي ارشد

در آموزش بهداشت و  یکاربرد یفناور

 (2ارتقاء سالمت )
 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء کارشناسي ارشد

 رییو تغ یزيبرنامه ر یها و مدل ها هينظر

 المترفتار س
 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء کارشناسي ارشد

 طیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مح

 مراقبت سالمت یها
 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء کارشناسي ارشد

 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت اشت و ارتقاءآموزش بدد کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در مدارس

 دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء کارشناسي ارشد سالمت یداده ها لیتحل ینرم افزارها

سالمت و  یارتقا یابزارها یروانسنج

 آموزش بهداشت
PhD دانشگاه علوم پزشيي همدان سالمت آموزش بدداشت و ارتقاء 



 5 

 (PhDدوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ) پایان نامه و رسالهو راهنمایی سرپرستی ( ب
 

 / رساله عنوان پایان نامه
مقطع 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي
 وضعيت نقش

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل تصورات تمایالت در پيشگيري از مصرف 

 وسطه شدر کرمانشاهقليان در بين دانش آموزان پسر دوره دوم مت

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته مشاوراستاد 

سال مراجعه  13تا  63بررسي تأثير برنامه آموزشي بر وضعيت شادکامي سالمندان 

 هاي سالمندي شدر همدان:کاربرد تئوري حمایت اجتماعيکننده به کانون

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته مشاوراستاد 

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت در اتخاذ رفتارهاي 

 غربالگري سرطان دهانه رحم در بين زنان حاشيه نشين شدر کرمانشاه

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

مصرف  بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل تصورات تمایالت در پيشگيري از

 استروئيدهاي آنابوليک در بين مردان مراجعه کننده به باشگاه بدنسازي شدر همدان

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده در کاهش عرضه 

 اد غذایي شدراراكقليان و تنباکو در بين متصدیان اماکن عمومي و مو

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

تأثير مداخله آموزشي بر غربالگري سرطان پروستات در مردان مراجعه کننده به 

 کانون هاي بازنشستگي شدر همدان با بدره گيري از تئوري انگيزش محافظت

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

بررسي عوامل مرتبط با انجام فعاليت فيزیيي در بين دانش اموزان دختر دوره 

 متوسطه اول شدر اليگودرز براساس مدل بزنف

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بدداشتي در ارتقاء رفتارهاي 

مات ناشي از اجسام تيز و برنده در پرسنل اتاق عمل پيشگيري کننده از صد

 بيمارستان هاي آموزشي شدر همدان

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي عوامل پيش بيني کننده انجام رفتارهاي غربالگري سرطان کولورکتال در بين 

 ئوري انگيزش محافظتکارکنان دانشگاه علوم پزشيي همدان با بدره گيري از ت

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي عوامل مرتبط با تبعيت از رژیم درماني در بين بيماران مبتال به پرفشاري 

 خون شدر بروجرد بر اساس مدل ارتقاء سالمت پندر

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر در بين زنان معتاد استان  بررسي الگو و

 لرستان بر مبناي مدل پرسيد

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي مادران در خصوص پيشگيري از آسيب هاي ناشي 

استفاده از مدل اعتقاد  از حوادث نوزادان نارس دربيمارستان فاطميه همدان، با

 يبدداشت

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

 3بررسي رابطه بين مراقبت تياملي و آگاهي مادر با تاخير تيامل در کودکان زیر 

  سال شدرستان همدان: یک مطالعه مورد شاهدي

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

رابطه تعدد سازماني کارکنان و رضایت مندي از کيفيت خدمات برنامه پزشک بررسي 

  سنقر خانواده و سالمت عمومي در بين مراجعين به مراکز جامع سالمت روستایي 

کارشناسي 

 ارشد
MPH خاتمه یافته استاد راهنما 

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بدداشتي در ارتقاء رفتارهاي 

  خودمراقبتي پا در بين سالمندان شدر اهواز

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي نقش سازه شفقت به خود در خودتنظيمي رفتارهاي سبک زندگي سالم در 

  ميان دانشجویان شدر همدان

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

يدگي اولين دندان موالر دائمي در بين دانش آموزان دوره دوم عوامل موثر بر پوس

  شاهدي -مقطع ابتدایي همدان بر مبناي تئوري شناختي اجتماعي: یک مطالعه مورد

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت در ارتقاء رفتارهاي 

  در سالمندان شدر همدان COVID-19محافظت کننده از ابتال به 

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

در بين  08-بررسي عوامل موثر بر انجام رفتارهاي پيشگيري کننده ازابتال به کووید

  زنان باردار شدرستان لنگرود با استفاده از تئوري انگيزش محافظت

 کارشناسي

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور
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 عنوان پايان نامه / رساله
مقطع 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی
 وضعیت نقش

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ارتقا دهنده سالمت جنسي در بين زوجين 

 یک مطالعه ترکيبي تئوري محور شدر اصفدان:
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

ي تاثير برنامه آموزشي تئوري محور درکاهش مصرف قليان در بين بررس

 دانش آموزان پسر مقاطع متوسطه شدر همدان: رویيرد ترکيبي اکتشافي
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

طراحي ، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله اي تئوري محور در ارتقاي رفتار غربالگري 

 ان شاغل دانشگاه علوم پزشيي همدانسرطان پستان در زن
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

طراحي، اجرا و ارزشيابي یک برنامه مداخله اي در ادارات دولتي شدر همدان 

 جدت افزایش داوطلبين اهداي عضو
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

گيري از سقوط در سالمندان: طراحي، اجرا و ارزشيابي مداخله ي جامع پيش

 ارائه مدل ترکيبي
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي تاثير برنامه آموزشي تئوري محور در پيشگيري از مصرف قليان در 

  بين دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه شدر کرمانشاه
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

رزشيابي برنامه آموزشي پيشگيري کننده از عود مصرف مواد طراحي، اجرا و ا

  اعتيادآور در بين معتادان مرد: کاربرد رویيرد نقشه نگاري مداخله
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي و تحليل عوامل مرتبط با فرزندآوري در زوجين شدر همدان: یک 

  تلفيقي بازاریابي اجتماعيمطالعه ترکيبي با استفاده از رویيرد 
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي پيشگيري از عود مصرف مواد طراحي

  اعتيادآور در بين معتادان زن شدر سنندج
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

بر سواد رسانه اي بر پيشگيري از  طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله اي مبتني

سوء مصرف مواد اعتيادآور در بين دانشجویان: کاربرد رویيرد تلفيقي بازاریابي 

  اجتماعي
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

طراحي، اجراء و ارزشيابي مداخله آموزشي در خصوص رفتارهاي ترافييي 

  ه اول متوسطهعابرین پياده، در بين دانش آموزان دور
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 در حال اجرا استاد مشاور

طراحي ، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل توسعه یافته ارتقاي 

  سالمت پندر بر سالمت لثه در زنان باردار
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 در حال اجرا استاد مشاور

ور ارتقاء فعاليت فيزیيي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله اي تئوري مح

  منظم در سالمندان شدر کرمانشاه
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد مشاور

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله آموزشي جدت ارتقاء رفتار استفاده از 

  کاله ایمني درکارمندان موتورسوار شدر قم
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 در حال اجرا استاد مشاور

عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي محافظتي سرطان معده در بين  بررسي

  مراجعين به بيمارستان توحيد شدر سنندج

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 خاتمه یافته استاد راهنما

بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي بدداشت خواب در سالمندان شدر مالیر بر 

  مبناي تئوري حمایت اجتماعي

کارشناسي 

 ارشد

آموزش 

 بدداشت
 حال اجرار د استاد راهنما

در شدرستان  08-بررسي علل عدم تمایل به انجام واکسسيناسيون کووید

  : یک مطالعه کيفي0133بروجرد سال 

 کارشناسي

 ارشد
 حال اجرار د استاد مشاور پيدميولوژيا

بررسي عوامل مرتبط با استفاده ازآموزش اليترونيک در بين دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشيي همدان با بدره گيري از مدل پذیرش فناوري 
MD-

MPH 

پزشيي 

 عمومي
 در حال اجرا استاد راهنما

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله اي ارتقاء رفتار تفييک پسماند از 

  مبدا: کاربرد رویيرد بازاریابي اجتماعي
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 در حال اجرا استاد مشاور

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه مداخله اي جدت ارتقاء رفتارهاي استفاده از 

  فناوري هاي کميي توانبخشي و استقالل عمليردي در سالمندان
PhD 

آموزش 

 بدداشت
 در حال اجرا استاد راهنما
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 :پژوهشیسوابق 
 مصوب  تحقیقاتی های طرحالف( 

 وضعيت طرح محل تصویب عنوان طرح
نوع 

 همياري

0 
مراجعه کننده به مرکز  8ار خود مراقبتي در بيماران دیابتي نوع تحليل رفت

 شدر همدان با بدره گيري از مدل اعتقاد بدداشتي تحقيقات دیابت 
 مجري  پایان یافته  دانشگاه  HSRشوراي

8 
فاکتورهاي پيش بيني کننده مصرف مشروبات اليلي در بين دانشجویان 

 ز مدل تصورات/تمایالتدانشگاهداي شدر همدان با بدره گيري ا

مرکز تحقيقات اختالالت 

 رفتاري و سوء مصرف مواد
 مجري  پایان یافته

0 
بررسي عوامل موثر بر سوءمصرف ترامادول در بين دانشجویان دانشگاهداي 

 شدر همدان بر مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده
مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي
 مجري  پایان یافته

 مجري  پایان یافته  دانشگاه  HSRشوراي ساله شدر همدان 63تا 33ت زندگي دوران یائسگي در زنان بررسي کيفي 1

3 
فرآیند درك خطر از پيامدهاي مصرف سيگار در بين دانشجویان  تحليل

 مدل فرآیند توسعه یافته موازيدانشگاهداي شدر همدان با بدره گيري از 

مرکز تحقيقات اختالالت 

 رف موادرفتاري و سوء مص
 مجري  پایان یافته

6 
بررسي آگاهي و باورهاي مرتبط با سالمت جنسي در بين زوجين در آستانه 

 ازدواج با بدره گيري از مدل اعتقاد بدداشتي در شدر همدان 
مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي
 مجري  پایان یافته

1 
دین ساکن در بررسي الگو و روند تغيير سوء مصرف مواد اعتيادآور در بين معتا

 0008استان همدان در سال 
مرکز تحقيقات اختالالت 

 رفتاري و سوء مصرف مواد
 مجري  پایان یافته

0 
بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده رفتار خود تنظيمي فشار خون در 

 بيماران فشار خوني روستایي شدرستان بدار  بر مبناي مدل اعتقاد بدداشتي 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانشيي علوم پز
 هميار اصلي پایان یافته

8 
بررسي سطح مدارت هاي ارتباطي و رابطه آن با سازگاري شغلي در بين 

 0008کارمندان شاغل در شبيه بدداشت و درمان شدرستان بدار 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

03 
وسایل پيشگيري از بارداري  بررسي رابطه خودکارآمدي درك شده استفاده از

 و نوع حاملگي در بين زنان باردار شدر همدان

دانشيده شوراي پژوهشي 

 بدداشت
 هميار اصلي پایان یافته

00 
بررسي عوامل موثر بر انجام رفتارهاي غربالگري سرطان پستان در بين زنان 

ره سال مراجعه کننده به مراکز بدداشتي درماني شدر همدان با بد 03باالي 

 (EPPMگيري از مدل فرآیند توسعه یافته موازي) 

مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي
 هميار اصلي پایان یافته

08 
ساله  63تا  83تست پاپ اسمير در بين زنان متاهل قصد به انجامپيش بيني 

 مدل قصد رفتاريبا بدره گيري از  مراجعه کننده به مراکز بدداشتي همدان
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 هميار اصلي پایان یافته

00 
سال مراجعه  03بررسي ميزان حمایت اجتماعي درك شده در بين زنان باالي 

 کننده به مراکز انجام ماموگرافي شدر همدان 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 هميار اصلي پایان یافته

01 
با انجام فعاليت فيزیيي منظم در بين دانشجویان بررسي فاکتورهاي مرتبط 

 با بدره گيري از مدل بزنف   دانشگاه علوم پزشيي همدان

مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي 
 هميار اصلي پایان یافته

03 
بررسي کيفيت زندگي سالمندي و ارتباط آن با فاکتورهاي اجتماعي و 

 شدرستان بدارسال  63سالمتي در بين سالمندان روستایي باالي 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

06 
بررسي سطح انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي و رابطه آن با خودکارآمدي 

 درك شده در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي 

مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي 
 هميار اصلي پایان یافته

 هميار اصلي پایان یافته مرکز تحقيقات علوم بدداشتي  بين فعاليت جسماني و سالمت عمومي در سالمندان همدان بررسي رابطه  01

 هميار اصلي پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ بررسي سطح مدارتداي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان  00

08 
وزي در عرصه دانشجویان طراحي بسته آموزش اليترونييي دوره کارآم

 بدداشت عمومي در خصوص مبارزه با بيماریداي واگير و غير واگير

مرکز تحقيقات علوم 

 بدداشتي 
 مجري پایان یافته

83 
عوامل موثر بر قصد رفتاري آموزش اليترونييي در بين اعضاي هيئت علمي با 

 بدره گيري از تئوري رفتار برنامه ریزي شده و مدل پذیرش فناوري

شوراي پژوهشي پژوهش 

 EDCدر آموزش 
 هميار اصلي پایان یافته

80 
بررسي دیدگاه اعضاء هيئت علمي نسبت به پژوهش و موانع انجام آن در 

 0088دانشگاه علوم پزشيي همدان در سال 

 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته
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 نوع همياري وضعيت طرح محل تصویب عنوان طرح

88 
بررسي عوامل موثر بر انجام فعاليت فيزیيي در بين بيماران دیابتي نوع دو 

 شدر همدان با بدره گيري از تئوري رفتار برنامه ریزي شده

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي پایان یافته

80 
 بررسي همبستگي وضعيت نگرش مذهبي و سالمت رواني دانشجویان برخي از

 0080دانشگاه هاي همدان در سال 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

81 
بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي تغذیه اي زنان باردار بر اساس مدل شناختي 

 اجتماعي در مراجعين مراکز بدداشتي و درماني شدر تبریز 

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي یافته پایان

83 
بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده سوء مصرف ریتالين در بين دانشجویان 

 برخي از دانشگاه هاي شدر همدان با بدره گيري از مدل تصورات و تمایالت

مرکز تحقيقات اختالالت 

 رفتاري و سوء مصرف مواد
 مجري پایان یافته

86 
ييي ارزشيابي اعضاء هيات علمي بر طراحي و اميان سنجي نرم افزار اليترون

 اساس آیين نامه ارتقاء در دانشگاه علوم پزشيي همدان

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

 هميار اصلي پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ ساله شدر اسدآباد08-1در دانش آموزان  DMFTبررسي شيوع  81

80 
ن استرس امتحان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه بررسي ميزا

 علوم پزشيي همدان بر اساس مدل حمایت اجتماعي

شوراي پژوهشي پژوهش 

 EDCدر آموزش 
 هميار اصلي پایان یافته

88 
بررسي تاثير آموزش اليترونييي پيش از ازدواج بر آگاهي و نگرش و عمليرد 

 کننده به مرکز سالمت خانواده شدر همدانزوجين در آستانه ازدواج مراجعه 

 

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته

03 
تحليل عوامل مرتبط با بازگشت مجدد به مواد اعتيادآور در بين معتادین 

مراجعه کننده به مراکز ترك اعتياد شدر همدان با بدره گيري از مدل 

 رفتاري مارالت -شناختي

تحقيقات اختالالت  مرکز

 رفتاري و سوء مصرف مواد
 مجري  پایان یافته

00 
بررسي عوامل موثر بر انجام رفتارهاي غربالگري سرطان پروستات در بين 

 سال همدان بر مبناي مدل اعتقاد بدداشتي 33مردان باالي 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

08 
فعاليت فيزیيي پس از زایمان در مادران مراجعه کننده  بررسي عوامل موثر بر

 0088به مراکز بدداشتي درماني شدرکرمانشاه براساس مدل بزنف در سال 

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي پایان یافته

00 
ساله شدرستان 83-00فاکتورهاي مرتبط بامصرف سيگار در بين دانشجویان 

 بدره گيري از فرم توسعه یافته تئوري رفتار برنامه ریزي شده مالیر با 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

01 
تاثير سفازولين و کليندامایسين بر تمایز استخواني در محيط کشت سلولداي 

 بنيادي ليگامان پریودنتال
 مشاور  پایان یافته پایان نامه دکتري تخصصي

03 
ررسي ميزان مصرف قليان و عوامل مرتبط با آن در بين دانشجویان ب

 0081شدرستان اسد آباد بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزي شده در سال 

 يدهدانششوراي پژوهشي 

 اسدآبادعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

06 
نه شناخت تجارب بيماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاري در زمي

 : یک مطالعه کيفيHIVپيامدهاي زندگي با 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري  پایان یافته

01 
بررسي وضعيت دانشگاه علوم پزشيي همدان در دستيابي به اهداف اسناد 

باالدستي: با تاکيد بر ارتقاي کيفي تحقيقات سالمت و ظرفيت سازي منابع 

 ژوهشانساني در حوزه پ

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

00 
بررسي تاثير مداخالت آموزشي بر ارتقاء سالمت جنسي زوجين: مطالعه 

 مروري منظم

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي در حال اجرا

08 
افسردگي در بين  بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با

 0083دانشجویان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشيي همدان در سال 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري  پایان یافته

13 
بررسي عوامل موثر بر رعایت بدداشت دهان و دندان مادران باردار مراجعه 

 بر اساس مدل اعتقاد بدداشتي کننده به مراکز بدداشتي درماني شدر همدان 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري  پایان یافته

 مجري  پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ بررسي سطح سواد سالمت در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان  10

18 
تقا دهنده بررسي ارتباط حمایت اجتماعي درك شده با سبک زندگي ار

 83-86سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان در سال 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري  پایان یافته

10 
بررسي انگيزه استفاده از شبيه هاي مجازي موبایل و سرمایه اجتماعي مرتبط 

 با آن در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان

 

کز تحقيقات عوامل مر

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته
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11 
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر فضاي مجازي بر مدارتداي حرکتي و توجه 

 کودکان مبتال به اتيسم با عمليرد باال

مرکز تحقيقات اختالالت 

 رفتاري و سوء مصرف مواد
  هميار اصلي اجرادر حال 

13 
بررسي عوامل مرتبط با مصرف استروئيدهاي آنابوليک در بين بدنسازان مرد 

 0083مراجعه کننده به باشگاه هاي بدنسازي شدر همدان در سال 

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته

16 
همدان و استخراج  بررسي کيفيت خدمات ارائه شده در مراکز بدداشتي شدري

 راهيارهاي ارتقا از نظر ارائه دهندگان خدمات بر اساس تينيک دلفي

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته

11 
ررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي غربالگري سرطان پروستات در بين مردان 

 سال شدر همدان بر اساس تئوري انگيزش محافظت 13تا  33

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

10 
تاثير مداخالت در افزایش انجام اقدامات پيشگيري کننده از سرطان پستان در 

 زنان: مرور نظام مند و متاآناليز

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

18 
دت کاهش و ترك مصرف قليان در بين مصرف کنندگان تاثير مداخالت ج

 قليان: یک مطالعه مرور نظام مند

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

33 
پيش بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس طرحواره هاي اوليه ناسازگار در 

 0086دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان در سال 

کز تحقيقات عوامل مر

 اجتماعي موثر بر سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

30 
بررسي عوامل مرتبط با قصد انجام اعمال جراحي زیبایي با بدره گيري از 

 نظریه عمل منطقي در بين دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشيي همدان 

 

 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

38 
سال مراجعه  6بررسي آگاهي، نگرش و عمليرد والدین داراي کودك زیر 

 کننده به مراکز بدد اشتي درماني شدر همدان در خصوص کنترل تب
 مجري پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ

30 
بررسي عوامل پيشگيري کننده از سرطان پوست در کشاورزان روستاهاي 

 ب با استفاده از تئوري انگيزش محافظتشدرستان اسالم آباد غر
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 هميار اصلي پایان یافته

31 
عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از تب مالت در بين زنان 

 مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت همدان بر اساس مدل اعتقاد بدداشتي 
 انیدانشجوژوهش مرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 هميار اصلي پایان یافته

33 
بررسي همبستگي بين رفتارهاي خودتنظيمي و کيفيت زندگي در بيماران 

 مبتال به پرفشاري خون مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شدرهمدان 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

36 
بررسي عوامل مرتبط با قصد فرزندآوري زنان مراجعه کننده به مراکز جامع 

 0086سالمت شدر همدان براساس مدل بزنف در سال 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

 طراحي و راه اندازي سامانه ثبت اطالعات اختالالت طيف اوتيسم 31
ت مرکز تحقيقات اختالال

 تياملي کودکان
  هميار اصلي در حال اجرا

30 
مرور نظام مند مطالعات جدت بررسي تعيين کننده هاي مصرف قليان در بين 

 زنان

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
  هميار اصلي در حال اجرا

38 
عوامل تعيين کننده عود مصرف مواد اعتيادآور در بين معتادین: یک مرور 

 مندنظام 

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته

63 
پيش بيني قصد رفتاري مصرف استروئيدهاي آنابوليک )هورمون ها( در بين 

 بدنسازان شدر همدان با استفاده از درخت رگرسيوني
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 هميار اصلي پایان یافته

60 
ي رفتارهاي پرخطر و کيفيت زندگي زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترك بررس

 اعتياد شدر همدان
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

 برنامه غربالگري اوتيسم در مراکز بدداشتي درماني شدر همدان 68
مرکز تحقيقات اختالالت 

 تياملي کودکان
  اصلي هميار در حال اجرا

60 
عوامل مؤثر بر خوددرماني در بيماران دیابتي مراجعه کننده به کلينيک 

  مرکزي دیابت شدر همدان با استفاده از تئوري رفتار برنامه ریزي شده
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

61 
وزش مجازي بر یادگيري بررسي و مقایسه تاثير شيوه آموزش استادمحور با آم

  درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي دانشجویان علوم پزشيي همدان

مرکز بين رشته اي معارف 

 اسالمي و علوم سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

63 
بررسي سواد سالمت و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان علوم 

  0081پزشيي همدان در سال 
 انیجوژوهش دانشمرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

66 
بررسي رابطه بين سواد سالمت و کيفيت زندگي در سالمندان مراجعه کننده 

  0081به کانون هاي بازنشستگي شدر همدان در سال
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته
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61 
بررسي ارتباط استفاده بيش از حد از فضاي مجازي با کيفيت خواب در 

  0081دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان در سال 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

 ظام مندرابطه سواد رسانه اي و مصرف دخانيات در بين نوجوانان: یک مرور ن 60
مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 مجري پایان یافته

68 
بررسي ارتباط سواد سالمت با رفتارهاي خودمراقبتي بيماران فشارخوني 

  0081مراجعه کننده به مراکز بدداشتي درماني شدر همدان در سال 
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 يمجر پایان یافته

13 
بررسي ارتباط بين وضعيت سواد سالمت و کيفيت زندگي در پرسنل شبيه 

  0081بدداشت و درمان شدرستان فامنين در سال 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

10 
دیدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشيي همدان درباره سالمت و نقش آن در 

  تحقق سبک زندگي اسالمي

کز بين رشته اي معارف مر

 اسالمي و علوم سالمت
  هميار اصلي پایان یافته

 مجري پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ ساله شدر همدان  63تا 13بررسي کيفيت زندگي حين و بعد از یائسگي زنان  18

10 
بررسي تعيين کننده ها و مداخالت موثر درترك سوء مصرف مواد در زنان: 

  ندمرور نظام م

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي پایان یافته

11 
بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بين زوجين نابارور مراجعه 

  0081کننده به بيمارستان فاطميه شدر همدان در سال 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

 هميار اصلي پایان یافته  انیژوهش دانشجومرکز پ  همدانن سالمندابا آن در  عوامل و موانع مرتبط اجتماعي،ميزان مشارکت  13

16 
بررسي ارتباط استفاده بيش از حد بازي هاي رایانه اي با احساس تندایي در 

  دانش آموزان دوره اول متوسطه شدر همدان
 انیژوهش دانشجومرکز پ

 همدان يدانشگاه علوم پزشي
 مجري پایان یافته

 مجري در حال اجرا  دانشگاه  HSRشوراي  ارزشيابي برنامه آموزش تيميلي حين ازدواج در استان همدان 11

  بررسي ویژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي مصاحبه تشخيصي اتيسم 10
مرکز تحقيقات اختالالت 

 طيف اوتيسم
  هميار اصلي در حال اجرا

18 
وژیک بيماران با عالئم مشيوك به آنفلوانزا مراجعه کننده به بررسي اپيدميول

  بيمارستان بعثت شدر همدان
 هميار اصلي در حال اجرا  دانشگاه  HSRشوراي

03 
بررسي رابطه بين سالمت معنوي و شادکامي در دانشجویان دانشگاه علوم 

  0080پزشيي همدان در سال 

مرکز بين رشته اي معارف 

 المتاسالمي و علوم س
 مجري پایان یافته

00 
بررسي تاثير مداخالت ارتقاء سالمت دهان و دندان در دوران بارداري: یک 

  مطالعه مرور ساختارمند

مرکز تحقيقات عوامل 

 اجتماعي موثر بر سالمت
 هميار اصلي در حال اجرا

08 
 بررسي عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از ابتال به آنفلوآنزاي

در بين دانش آموزان دبيرستاني شدر همدان با بدره گيري از تئوري  Aنوع 

  انگيزش محافظت

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

00 
طراحي و اجراي برنامه آموزش بدداشت و ارتقا سالمت در زمينه کرونا ویروس 

COVID-19 در استان همدان  

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

01 
طراحي و اجراي برنامه آموزش بدداشت و ارتقا سالمت در زمينه کرونا ویروس 

COVID-19 در دندانپزشيان استان همدان  

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

03 
المت در پيشگيري و کنترل طراحي و اجراي برنامه آموزش بدداشت و ارتقا س

  در پرسنل بدداشتي استان همدان COVID-19ویروس 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

06 
بررسي عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از بيماري 

  در پرسنل بخش درمان شدر همدان COVID-19کروناویروس 

 اهدانشگ  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

01 
شناسایي نگراني و استرس والدین، دانش آموزان و معلمين مدارس از روند 

طرح فاصله گذاري اجتماعي و بازگشایي مجدد مدارس در دوران شيوع 
Covid-19  

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي پایان یافته

00 
در  08بر انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از بيماري کوویدبررسي عوامل موثر 

  دندانپزشيان کشور ایران

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

08 
-Covidبررسي عوامل مرتبط با انجام رفتارهاي محافظت کننده از ابتال به 

ان تویسرکان با در بين مراجعه کنندگان به مراکز جامع سالمت شدرست 19

  بدره گيري از مدل اعتقاد بدداشتي

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته
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83 
بررسي وضعيت سالمت روان دانش آموزان دوره متوسطه شدر همدان در 

  شرایط شيوع بيماري کرونا ویروس

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانلوم پزشيي ع
 هميار اصلي در حال اجرا

80 
در زنان باردار استان همدان: یک مطالعه 08بررسي عوامل خطر ابتال به کووید 

  مورد شاهدي

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

88 
بررسي وضعيت رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران دیابتي شدر همدان در 

  شيوع کرونا با بدره گيري از تئوري انگيزش محافظتزمان 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

80 
بررسي شيوع خشونت عليه زنان توسط شریک جنسي و اضطراب ناشي از 

  در دوران قرنطينه در استان همدان 08بيماري کووید 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي رادر حال اج

81 
بررسي رابطه سواد رسانه اي مرتبط با بيماري کرونا و اضطراب ناشي از این 

  بيماري در دانشجویان دانشگاه هاي شدر همدان در دوران بحران کرونا

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

83 
روس و عوامل مرتبط با بررسي رفتارهاي پيشگيري کننده از ابتال به کرونا وی

  آن در بين سالمندان مراجعه کننده کانون هاي بازنشستگي شدر همدان

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

86 
بررسي عوامل مرتبط با استفاده ازآموزش اليترونيک در بين اعضاي هيئت 

با بدره  Covid-19علمي دانشگاه علوم پزشيي همدان دردوران پاندمي 

  گيري از مدل پذیرش فناوري

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 مجري پایان یافته

81 
بررسي عوامل موثر در مصرف قليان براساس تئوري انگيزش محافظت 

  در شدر همدان 08در دوران شيوع کووید 
 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

80 
دیاليزي براساس  رانبيمادر  قبتيامردخو يهارفتار با مرتبط ملاعو سيربر

  تئوري رفتار برنامه ریزي شده توسعه یافته در طي پاندمي کرونا

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

88 
بررسي وضعيت شادکامي، رضایت از زندگي و سرمایه اجتماعي در دوران 

  در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشيي همدان 08شيوع کووید 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

033 
بررسي تاثير مراقبت آغوشي به روش ایفاي نقش بر تاب آوري و خودکارآمدي 

شيردهي مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش هاي مراقبت هاي ویژه 

  0133ان فاطميه، همدان، نوزادان، بيمارست

مرکز تحقيقات مادر و 

 کودك
 هميار اصلي در حال اجرا

030 
در جمعيت عمومي  08-بررسي عوامل موثر بر قصد دریافت واکسن کووید

  0133شدر همدان در سال 

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 هميار اصلي در حال اجرا

038 
مه جامع مساجد ارتقاء دهنده سالمت بر شناسایي، تدوین و پيشنداد نظام نا

  اساس دیدگاه روحانيون: یک مطالعه کيفي

مرکز تحقيقات معارف 

  اسالمي و علوم سالمت
 جريم پایان یافته

030 
اثربخشي مداخله روانشناسي مثبت نگر مبتني بر اپليييشن بر بدبود بدزیستي 

  ادانشجویان دانشگاهداي شدر همدان طي پاندمي کرون

 مرکز پژوهش دانشجویان

 همدانعلوم پزشيي 
 جريم در حال اجرا

031 
در بين سالمندان  08-بررسي عوامل مرتبط با پذیرش دریافت واکسن کووید 

  بر اساس مدل بزنف

 دانشگاه  HSRشوراي

 همدانعلوم پزشيي 
 جريم در حال اجرا
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 : داخلی و خارجی یمقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهش ب(

 نمايه نام مجله عنوان رديف
نام نویسندگان به ترتيب ذکر 

 شده در مقاله

1 

بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده در  

دانشجویان در )اکستازي(   MDMAپيشگيري از سوء مصرف

 دانشگاهداي شدر همدان 

 ISC علوم پزشکی تبريز

بابک  اله وردي پور،حميد  مجید براتی،

معيني، عبداله فرهادي نسب، حسين 

 محجوب 

2 
اثربخشي آموزش مدارت جراتمندي در کاهش هنجارهاي انتزاعي ترغيب 

 کننده مصرف مواد مخدر در بين دانشجویان

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

بابک  حميد اله وردي پور، مجید براتی،

ب، حسين معيني، عبداله فرهادي نس

 محجوب، فرزاد جليليان 

3 
علوم پزشکی  عوامل مرتبط با وضعيت استقالل عمليردي در فعاليتداي جسماني سالمندان  

 هرمزگان
ISC  ،فرزاد جليليان مجید براتی،بابک معيني 

4 
پيش بيني فاکتورهاي مرتبط با انجام فعاليت بدني منظم در دانشجویان با بدره 

 گيري از مدل بزنف
له علمی دانشگاه مج

 علوم پزشکی همدان
ISC 

، محسن فرزاد جليليانبابک معيني، 

 مجید براتیجليليان، 

5 
 در بينمواد روانگردان پيگيري از سوء مصرف کاربرد تئوري عمل منطقي در 

 دانشجویان 
 ISC اعتیاد پژوهی

دکتر حميد اله وردي پور، مجید براتی، 

عبداله فرهادي نسب،  بابک معيني،

 حسين محجوب

6 
بررسي وضعيت فعاليت جسماني زنان شاغل: رابطه بين منافع، موانع، 

 خودکارآمدي و سطوح مراحل تغيير
 ISC طلوع بهداشت

مجید ، شدره امدادي، فرزاد جليليان

 همددي ميرزائي علویج ،براتی

7 
کنترل رفتاري  در افزایش( P.S.S.T)اثربخشي آموزش مدارت هاي حل مسأله 

 ISC طلوع بهداشت درك شده امتناع از سوءمصرف مواد محرك در بين دانشجویان

ک باب حميد اله وردي پور، مجید براتی،

، حسين معيني، عبداله فرهادي نسب

 محجوب، فرزاد جليليان

8 
  با بدنساز   ورزشياران  در  آنابوليک استروئيدهاي  ارتباط مصرف

 شده  درك رفتاري   کنترل و  خودکارآمدي 

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

بابک  حميد اله وردي پور،فرزاد جليليان، 

  مجید براتی معيني،  مقيم بيگي،

9 
دانشجویان شدر  ميان درو توهم زا مواد محرك  سوء مصرف ارزیابي وضعيت

 همدان
 ISC اصول بهداشت روانی

رزاد ف حميد اله وردي پور،مجید براتی، 

 جليليان

11 
شيوع افسردگي در بين دانشجویان: بررسي نقش خودکارآمدي و حمایت 

 اجتماعي درك شده
مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

مدرداد امدادي، شدره فرزاد جليليان، 

 مجید براتیکریمي، 

11 Communication Skills of Head of Departments: Verbal, 

Listening, and Feedback Skills 
JRHS 

Pubmed, 

Scopus, ISI 
Hamidi Y , Barati M 

12 
Association between physical activity and mental health 

among high-school adolescents in Boushehr province: A 

population based study 

Iran J 

Psychiatry  

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Soltanian AR, Nabipour I, 

Akhondzadeh Sh, Moeini B, 

Bahreini F, Barati M,  

13 
بررسي عوامل مرتبط بر انجام رفتارهاي خود تنظيمي فشارخون در بين 

 مبتالیان به پرفشاري خون شدرستان بدار 
علوم مجله دانشگاه 

 پزشکی فسا
ISC 

، داود دارابي، علي افسر، مجید براتی

 عباس مقيم بيگي

14 
بط با آن در دانشجویان دانشگاه وضعيت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرت

 هاي شدر همدان
مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

، سعيد مجید براتییداله فتحي، 

 بشيریان، سيد محمد مددي هزاوه اي

15 
مجله علمی دانشگاه  0008مدارت هاي ارتباطي شاغلين حرفه هاي پزشيي شدرستان بدار در سال 

 علوم پزشکی همدان
ISC محمد احمدپناه، علي افسر، براتی مجید 

16 
پيش بيني عوامل مؤثر بر انجام تست پاپ اسمير در بين زنان با بدره گيري از 

 مدل اعتقاد بدداشتي
در نظام  تحقیقات

 سالمت
ISC 

مجید ، امداديشدره فرزاد جليليان، 

 مددي ميرزائي.، براتی

17 
در نظام  تحقیقات قش خودکارامدي: بررسي ن8کيفيت زندگي زنان مبتال به دیابت نوع 

 سالمت
ISC 

مددي ، امداديشدره فرزاد جليليان، 

 مصطفي نصيرزاده ،مجید براتی ميرزائي،

18 
بررسي وضعيت سالمت رواني و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتي در سالمندان 

 شدر همدان
مجله دانشکده 

 پرستاری و مامايی
ISC 

عليرضا  بابک معيني،مجید براتی، 

  ، یداله فتحيلطانيانس

19 
ارزیابي سطح مدارتداي ارتباطي دانشجویان علوم پزشيي: مدارتداي کالمي، 

 شنود و بازخورد
 ISC مجله پرستاری ارومیه

الدام سمواتي،  بابک معيني،مجید براتی، 

  ام فروه صالحي

21 
د پيشگيري از مصرف استروئيدهاي آنابوليک در بين ورزشياران بدن ساز: کاربر

 رویيرد آموزش همساالن
 ISC طلوع بهداشت

، بابک حميد اله وردي پورفرزاد جليليان، 

 مجید براتیمعيني، عباس مقيم بيگي، 

21 
ارتباط مصرف استروئيدهاي آنابوليک در ورزشياران بدنساز با خودکارآمدي و 

 کنترل رفتار درك شده

 

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

، بابک حميد اله وردي پوران، فرزاد جليلي

 عباس مقيم بيگي ،مجید براتیمعيني، 
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 نمايه نام مجله عنوان رديف
نام نویسندگان به ترتيب ذکر 

 شده در مقاله

22 
Prevalence and Factors Associated with Tramadol Abuse 

Among College Students in West of Iran: an Application 

of the Theory of Planned Behavior 

Avicenna 

Journal of NPP 
ISC 

Bashirian S, Fathi Y, Barati 

M 

23 
مقایسه فرآیندهاي درك کارآمدي و تددید در پيش بيني مصرف سيگار در 

 بين دانشجویان با بدره گيري ازمدل فرآیند توسعه یافته موازي
مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان
ISC 

 مجید براتی، یداله فتحي سعيد بشيریان،

24 
تحليل باورهاي مرتبط با سالمت جنسي در بين زوجين در آستانه ازدواج با 

 بدره گيري از مدل اعتقاد بدداشتي
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

، عليرضا سلطانيان، شدره مجید براتی

 ، نفيسه برزگرامدادي، بداره ظديري فرد

25 
کننده قصد استفاده از آموزش اليترونييي در تحليل فاکتورهاي پيش بيني 

 بين اعضاي هيات علمي با بدره گيري از تئوري رفتار برنامه ریزي شده
توسعه آموزش مجله 

 در علوم پزشکی
ISC 

مجید سعيد بشيریان، فرزاد جليليان، 

 ي، عددیه غفاریبرات

26 
Prevalence and Factors Associated with 

Methamphetamine Use among Adult Substance Abusers J Res Health Sci 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Ahmadpnah M, 

Soltanian AR 

27 
خودکارآمدي  باورهاي کنترلي و باور هاي هنجاري و بررسي رابطه نگرش،

دانشجویان نسبت به غذاي آماده )فست فود( با شيوه هاي دموگرافييي در 

 دانشجویان علوم پزشيي شدر همدان

در نظام  اتتحقیق

 سالمت
ISC ایوب یارمحمدي ،مجید براتی 

28 
پس از زایمان در بين  يانجام فعاليت فيزیي يبينکاربرد مدل بزنف در پيش

 شدر کرمانشاه يدرمان يکننده به مراکز بدداشتمادران مراجعه
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

، سعيد  یمجید برات ،يزهره اوج

 بشيریان

29 
 نيخود مراقبتي در ب يکننده مرتبط با انجام رفتارها ينيب شيپ يفاکتورها

 با بدره گيري از مدل اعتقاد بدداشتي   8بيماران دیابتي نوع 

مجله دانشگاه پزشکی 

 تربیت حیدريه
ISC ،مجید براتی حسين وزیني 

31 
Physical Activity and Its Related Factors Among Type 2 

Diabetic Patients in Hamadan 

Iranian Journal of 

Diabetes and 

Obesity 
ISC 

Fatahi A, Barati M, Bashirian 

S, Heidarimoghadam R  

31 
Belief-Based Tobacco Smoking Scale: Evaluating the 

Psychometric Properties of the Theory of Planned 

Behavior’s Constructs 

Health Promotion 

Perspective 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Allahverdipour H, 

Heidarnia AR, Niknami Sh, 

Bashirian S 

32 
در نوجوانان پسر شدر همدان بر اساس  گاريمصرف س يکننده ها یيشگويپ

 شده يزیرفتار برنامه ر هینظر

مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

عليرضا حيدرنيا، حميد اله  ،مجید براتی

 ناميوردي پور، شمس الدین نيي

33 
The Health Belief Model and Self-Care Behaviors among 

Type 2 Diabetic Patients 

Iranian Journal of 

Diabetes and 

Obesity 
ISC Barati M, Vazini H  

34 

The Effect of Web-Based Intervention on Preventing 

Tobacco Smoking Among Male Adolescents: An 

Application of the Theory of Planned Behavior 

Indian Journal of 

Fundamental and 

Applied Life 

Sciences 

ISI 

Barati M, Allahverdipour H, 

Heidarnia AR, Niknami Sh, 

Bashirian S 

35 
Factors associated with tobacco smoking among male 

adolescents: the role of psychological, behavioral and 

demographic risk factors     

Avicenna Journal 

of NPP 
ISC 

Barati M, Allahverdipour H, 

Heidarnia AR, Niknami Sh, 

Bashirian S 

36 
Predicting Tobacco Smoking among Male Adolescents in 

Hamadan City, West of Iran in 2014: An Application of 

the Prototype Willingness Model 

JRHS 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Allahverdipour H, 

Heidarnia AR, Niknami Sh, 

Bashirian S 

37 
Application of the Health Belief Model for Investigation 

of Couples' Attitude toward Sexual Health 

Health Education 

& Health 

Promotion 
ISC 

Barati M, Kabodi S, Rajabi 

M, Reshadat S 

38 

Differential impact of socio-demographic variables on 

quality of life among Iranian menopausal women Avicenna Journal 

of NPP 
ISC 

Barati M, Ahmadpanah M, 

Shirahmadi S, Bashirian S, 

Parsa P, Holsboer-Trachsler E, 

Brand S 

39 
 يشناخت يبر اساس تئور يتغذیه ا يکننده رفتارها يپيش بين يفاکتورها

 شدر تبریز  يو درمان يدر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بدداشت ياجتماع

مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

مجید  مطدره جليلي، سعيد بشيریان،

 براتی

41 
 يابیارز نوع دو: يابتید مارانيب نيدر ب نيانسول رشیمرتبط با عدم پذ يباورها

 يمدل اعتقاد بدداشت هیبر پا
و  ابتيمجله د

 رانيا سمیمتابول
ISC 

سيروس کبودي، مدرعلي رحيمي، الده 

 ، نادر رجبي گيالنمجید براتیعجمي، 

41 
زنان باردار شدر  نيو عوامل مرتبط با آن در ب يا هیتغذ يرفتارها تيوضع

 يمطالعه مقطع کی: زیتبر
 ISC وهانمجله پژ

مطدره  ،مجید براتی سعيد بشيریان،

 جليلي

42 
معتادان مرد تحت پوشش  نيدر ب منیا يجنس يعوامل مرتبط با قصد رفتارها

 شده  يزیرفتار برنامه ر يشدر همدان بر اساس تئور اديمراکز ترك اعت
 ISC مجله پژوهان

هزاوه  ي، مددي، عباس موسعلينيبابک مع

 ، یبرات دی، مجانيسلطان رضاي، عليا

43 
 يريادگیدر  کيو روش کالس يبيدو روش آموزش فعال ترک ريتاث سهیمقا

 درس آمار

مجله توسعه آموزش 

 یدر علوم پزشک
ISC 

 دیمج، انیريبش دي، سعانيسلطان رضايعل

 یبرات



 14 

 نمايه نام مجله عنوان رديف
نام نویسندگان به ترتيب ذکر 

 شده در مقاله

44 
معتادان مرد  نيدر ب يجنس منیا يده قصد رفتارهاکنن ينيب شيپ يفاکتورها

 يزیرفتار برنامه ر يشدر همدان:کاربرد تئور اديتحت پوشش مراکز ترك اعت

 شده

 Scopus مجله کومش

بابک معيني، محمد مددي هزاوه اي، امير 

مجید عباس موسعلي، عليرضا سلطانيان، 

 ، وحيد کفعميبراتی

45 
The Relationship Between Brain-Behavioral Systems and 

Negative and Positive Affect in Patients With Migraine 
Avicenna Journal 

of NPP 
ISC 

R Jovharifard, A 

Bashirinejhadian, M Babamiri, 

A Zahiri Harsini, M Barati 

46 

Sensation Seeking is Related to Cigarette Smoking and 

Alcohol Drinking among College Students 

International 

Journal of 

Tropical 

Medicine 

Scopus 

MM Karami-Matin B, Barati 

M, Hosseini SN, Ghaisvandi 

P, Khanjari K 

47 
Mental health status: A cross sectional study among male 

addicts in the west of Iran 

Research journal 

of medical 

sciences 
Scopus 

B Karami-Matin, M Barati, S 

Rahimi, R Zolghadr, M 

Fattahi, M Mahboubi 

48 
Psychological Predictors of Prostate Cancer Screening 

Behaviors among Men over 50 Years of Age in Hamadan: 

Perceived Threat and Efficacy 

Iranian Journal of 

Cancer 

Prevention 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

M Barati, MA Amirzargar, S 

Bashirian, V Kafami, AA 

Mousali, B Moeini 

49 

Mammography among Iranian women's: The role of 

social support and general self-efficacy 

International 

Journal of 

Tropical 

Medicine 

Scopus 

T Ahmadi Jouybari, M 

Mahboubi, M Barati, A 

Aghaei, A Negintaji, B 

Karami-Matin 

51 
Correlation Between Risk Factors for Non-Communicable 

Diseases and Common Cancers in Iran: Ecological Study 

International 

Business 

Management 
Scopus 

F Najafi, M Moradinazar, M 

Barati, T Ahmadi Jouybar, B 

Karami-Matin 

51 
Knowledge of Cervical Cancer: A Cross Sectional Study 

among Women’s in the West of Iran 

International 

Business 

Management 
Scopus 

B Karami-Matin, M Barati, H 

Javadzade, M Reisi, N 

Hatamzadeh, M Mahboubi 

52 
Addiction Relapse among Iranian Men the Role of 

Resiliency and Social Support 
The Social 

Sciences 
Scopus 

B Karami-Matin, M Barati, E 

Bavandpour, A Keshavarzi, 

Razieh Pirouzeh 

53 
دانشگاه  انیو عوامل مرتبط با آن در دانشجو یيدانشجو ياسترس زندگ زانيم

 0081همدان در سال  يعلوم پزشي
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

 ديسع ،یبرات دیمجانجام،  کين ایرو

، يفتاح يعل ،يريمحمد بابام ،انیريبش

 انيسلطان رضايعل

54 
در  گارياز مصرف س يريشگيبر وب در پ يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش

 التینوجوانان پسر: کاربرد مدل تصورات و تما
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

شمس  ،یبرات دیمج، ايدرنيح رضايعل

پور،  ياله ورد دي، حميينامين نیالد

 انیريبش ديسع

55 

Factors Associated with Hookah Use among Male High 

School Students: The Role of Demographic 

Characteristics and Hookah User and Non-User 

Prototypes 

J Res Health Sci 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, 

Mohammadi Y, Mostafaei H 

56 
Applying theory of planned behavior to predict condom 

use intention among Iranian substance users covered by 

addiction treatment centers 
J Substance Use   Scopus, ISI 

Moeini B, Barati M, Hazavehei 
SMM, Soltanian AR, Zareban I, 
Mousali AA 

57 
 يريشگيشده در پ يزیرفتار برنامه ر هیبر نظر يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش

 انیدر دانشجو اتيو کاهش مصرف دخان
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
Scopus 

، دبازون ري، اميني، بابک معيفتح دالهی

 یيقدرت اهلل روشنا  ،یبرات دیمج

58 
Prediction of Preventive Behaviors of the Needlestick 

Injuries during Surgery among Operating Room 

Personnel: Application of the Health Belief Model 

Int J Occup 

Environ Med 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Fathi Y, Barati M, Zandiyeh 

M, Bashirian S 

59 
بر ارتقاء  ياجتماع يشناخت يتئور يبر سازه ها يمبتن يبرنامه آموزش ريتأث

 زیزنان باردار شدر تبر يا هیتغذ يارفتاره
و  هيمجله علوم تغذ

 رانيا يیغذا عيصنا
Scopus 

اکرم  ،يليمطدره جل ان،یريبش ديسع

 ان،يسلطان رضايعل ،ينیشاهنجر يمیکر

   یبرات دیمج

61 
دختر دانشگاه علوم  انیدر دانشجو يو خودکارآمد يبدن يذهن ریرابطه تصو

 ISC يیبايمجله پوست و ز همدان يپزشي

، فاطمه يجاري، سحر بيشدره امداد

 می، مريبرات ديمج ،يباقر بای، زيرستم

 انیفرهاد

61 
Association between Cellphone Overuse and Depression 

among Medical College Students in Hamadan, West of 

Iran 

Avicenna J 

Neuro Psych 

Physio 
ISC 

Barati M, Moloudi G, Karimi , 
Afshari M, Mohammadi Y, 
Etesamifard T 

62 
Happiness and Its Related Factors among the Elderly in 

Hamadan (Iran): A Cross Sectional Study 
Avicenna J 

Neuro Psych 

Physio 
ISC 

Moeini B, Barati M, Farhadian 
M, Babamiri M, Heydari Ara M 
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63 
مبتال به  مارانيدر ب يزندگ تيفيو ک يخودمراقبت يرفتارها نيارتباط ب

 خون مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شدر همدان يپرفشار
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

، سمانه يفتح دالهی ،يرامیبا ستهیشا

 سونی ،یبرات دیمجنسب،  يمحمد

 يمحمد

64 
 يريشگيپ يبر رفتارها يبر مدل اعتقاد بدداشت يآموزش مبتن ريتأث يبررس

 استان همدان یيمناطق روستا يتب مالت در دامداران سنت يماريکننده از ب

مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

 دیمج، انیريبش دي، سعيزهرا اسيندر

 يهزاوه ا ي، محمد مددانيسلطان، یبرات

65 
 همدان يدانشگاه علوم پزشي انیت و عوامل مرتبط با آن در دانشجوسواد سالم

مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

 يفرح، محمد حسن ساعت يمحمد دهيسع

 ،یبرات دیمجمنش،  يانیعصر، افسانه کاو

 يمحمد ونسی 8يافشار میمر

66 
Effect of an Educational Intervention Based on Protection 

Motivation Theory on Preventing Cervical Cancer among 

Marginalized Women in West Iran 

Asian Pacific J 

Cancer 

Prevention 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Malmir S, Barati M, Khani 

Jeihooni A, Bashirian S, 

Hazavehei SMM 

67 
 -يسرطان پروستات و عوامل روان يغربالگر يانجام رفتارها تيوضع يبررس

از مدل  يريسال با بدره گ 33 يمردان باال نيمرتبط با آن در ب يشناخت

 ياعتقاد بدداشت
 Scopus حیاتمجله 

محمد علي ، بشيریانسعيد ،راتیمجید ب

محمد  ، اميرعباس موسعلي ،اميرزرگر

 حسن ساعتي عصر 

68 
و  يريشگيدر پ التیبر مدل تصورات و تما يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش

 مردان بدن ساز نيدر ب کيآنابول يدهايئکاهش مصرف استرو
 Scopus کومشمجله 

 دبشيریان،يسع ،محمد حسن ساعتي عصر

  یبرات دیمجرشيد حيدري مقدم، 

69 
و عوامل مرتبط با  یيبایز يها يدر مورد جراح يك فرهنگ ياجتماع ينگرش ها

 يمقطع يمطالعه  کیهمدان:  يدختر دانشگاه علوم پزشي انیآن در دانشجو
 ISC يیبايه پوست و زمجل

، سحر پارسافر، گالنلهيک يکاظم بایفر

 یبرات دیمج ،يافشار میمر

71 
مجله آموزش و  داریتحقق اهداف توسعه پا يديسالمت، محور کل

 سالمت جامعه
ISC 

سحر  ،یبرات دیمجخرامه،  يزهرا طاهر

 خوش روش

71 
Personal and psychosocial factors associated with 

anabolic-androgenic steroid use among Iranian male 

bodybuilders 
J Substance Use  Scopus, ISI 

Saati MH, Bashirian S, Heidari 

Moghadam R, Barati M, 

Moeini B 

72 
 مارستانيخواب در پرستاران ب تيفيآموزش بدداشت خواب بر ک ريتأث يبررس

 لرستان يها
 ISC مجله ارگونومی

حجت  ،ينيبابک مع ،يريمحمد بابام

 یيقدرت روشنا ،یبرات دیمج ان،يطدماس

73 
آموزان دختر سالمت روان در دانش تيو وضع يشادکام نيرابطه ب يبررس

 يليتحل -يفيمطالعه توص کی: يرستانيدب

مجله پرستاری 

 مامايی ارومیه
ISC 

 ونسی، يري، محمد بابامينيبابک مع

 يديرش اليسد ،یبرات دیمج، يمحمد

74 
شدرستان اسدآباد  انیدانشجو نيدر ب انيعوامل مرتبط با مصرف قل يبررس

 0081-83در سال  شدهيزیررفتار برنامه يبراساس تئور
آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت ايران
ISC 

 دیمج، يفیمدناز شر ،يميوند نبیز

 یبرات

75 
The role of sociodemographic factors associated with 

waterpipe smoking among male adolescents in western 

Iran: A cross-sectional study 

Tobacco induced 

diseases 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, Abasi H, 
Sharma M, Karami M 

76 
 شدر همدان يهادانشگاه انیدانشجو يو سالمت روان يارتباط نگرش مذهب

مجله علوم پزشکی  

 تربت حیدريه
ISC 

عصر،  ي، محمدحسن ساعتانیريشب ديسع

، شدره يشير خايزل ،یبرات دیمج

 ياحمد جهی، فاطمه فالح، خديامداد

77 

شدر  انساليزنان م يجسمان تيبر مدل بر فعال يآموزش مبتن ريتاث يبررس

 همدان
مجله مراقبت 

 پرستاری مامايی ابن

 سینا 
ISC 

 رضاي، عليهزاوه ئ ي، مدديشدره امداد

 يدريح دي، رشانیريبش دي، سعانيسلطان

 یبرات دیمج، انیفرهاد میمقدم، مر

78 
 33مردان  نيمرتبط با آن در ب يسرطان پروستات و باورها يغربالگر يرفتارها

 و مقابله دیتدد يابیساله شدر همدان: ارز 13تا 
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

بابک  ،یبرات دیمج، يخسرو ديوح

 يمحمد ونسی، ينيمع

79 
مجله آموزش و  داریتوسعه پا 8303: ارتقاء سالمت در برنامه يشانگدا هيانيب

 سالمت جامعه
ISC 

فاطمه  ،یبرات دیمجخرامه،  يزهرا طاهر

 ملک پور

81 
سال مراجعه کننده  6 ریکودك ز يدارا نینگرش و عمليرد والد ،يآگاه يبررس

 شدر همدان در خصوص کنترل تب يدرمان يبه مراکز بدد اشت
انمجله پژوه  ISC 

 يتاپاك، مرتض يلي، ليافشار رهيمن

 یبرات دیمجزاده،  يشمس

81 The association between social support and happiness 

among elderly in Iran 
Korean J Family 

Medicine 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Moeini B, Barati M, Farhadian 

M, Heydari Ara M 

82 
 یيمبتال به نارسا مارانيدر ب يمراقبت خود يسواد سالمت و رفتارها نيارتباط ب

 يقلب
 Scopus مجله حیات

زهرا فرقداني، زهرا طاهري خرامه، عليرضا 

 مجید براتیاميري مدرا، حدیث قجري، 

83 

The effectiveness of cognitive–behavioral stress-

management training on the readiness for substance use 

treatment in Iran 

 

J Substance Use, 

2018  
Scopus, ISI 

Moeini B, Hazavehei MM, 

Shahrabadi R, Faradmal J, 

Dashti S, Barati M, Mehri  
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84 
Validation of the Short Form of the Adherence to Refills 

and Medications Scale (ARMS-SF) in Iranian Elders with 

Chronic Disease. 

J Clinical & 

Diagnostic Res 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Taheri-Kharameh Z, 

Bandehelahi K, Vivian M Yeh, 

Sunil Kripalani 

85 

Motivations to Use a Mobile Virtual Social Networks and 

its Related Social Capital Among College Students: A 

Cross-sectional Study 

Avicenna J 

Neuro Psych 

Physio 
ISC 

Barati M, Heidari F, Moeini 

B, Babamiri M, Afshari M, 

Saati M, Kalantarnia G, 

Eslami S 

86 
Water pipe smoking reduction in the male adolescent 

students: An educational intervention using multi-theory 

model 

J Res Health Sci, 

2019 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, 

Sharma M, Abasi H, Karami 

M 

87 

An exploratory mixed method study for developing and 

psychometric properties of the sexual information, 

motivation and behavioral skills scale (SIMBS) in Iranian 

couples 

J Res Health Sci, 

2019 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bagheri F, Merghati Khoei E, 

Barati M, Soltanian A, 

Sharma M, Nahar V, Moeini B 

88 
Male students’ experiences on predictors of waterpipe 

smoking reduction: A qualitative study in Iran 

Tobacco 

Prevention & 

Cessation, 2019 
Pubmed 

Bashirian S, Barati M, 

Ahmadi F, Abasi H, Sharma M 

89 
Factors associated with intention of hookah and tobacco 

supply in Iran: Application of the theory of planned 

behavior 

J Substance Use, 

2019  
Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, 

Mohammadi Y, Mahmoodi H 

91 
 يمحافظت در انجام رفتارها زشيانگ هیبر نظر يمبتن يمداخله آموزش ريتأث

 سال 13تا  33از سرطان پروستات در مردان  کنندهيريشگيپ
1398مجله حیات،   Scopus 

بابک  ،یبرات دیمج ،يخسرو ديوح

 يمحمد ونسی ،ينيمع

91 
مجله آموزش و  ، نقاط قوت و ضعفرفتار سالمت: روند تيامل رييتغ يبرا يا هیمدل چند نظر

 سالمت جامعه
ISC 

 يعباس دي، حمیبرات دیمج

92 Skin Cancer Preventive Behaviors in Iranian Farmers: 

Applying Protection Motivation Theory 
Workplace 

health & safety 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Moeini B, Ezati E, Barati M, 

Rezapur F, Afshari M 

93 

Psychological and Sociodemographic Predictors of 

Fertility Intention among Childbearing-Aged Women in 

Hamadan, West of Iran: An Application of the BASNEF 

Model 

Korean J Family 

Medicine, 2019 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bandehelahi Kh, Khoshravesh 

S, Barati M, Tapak L 

94 
An Application of the Protection Motivation Theory to 

Predict Breast Self-Examination Behavior among Female 

Healthcare Workers 

Eur J Breast 

Health, 2019 
Pubmed 

Bashirian S, Barati M, 

Mohammadi Y, Dogonchi M 

95 
The effectiveness of an educational intervention to 

enhance happiness in Iranian older people: Applying 

social support theory 

Australasian 

Journal on 

Ageing 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Moeini B, Barati M, 

Farhadian M, Heydari ara M 

96 
Factors Affecting Breast Self-examination Behavior 

Among Female Healthcare Workers in Iran: The Role of 

Social Support Theory 

J Preventive 

Medicine Public 

Health 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, 

Mohammadi Y, Dogonchi M 

97 
Validity and Reliability Evaluation of the Persian Version 

of the Heart Failure-Specific Health Literacy Scale 
Int J community 

based nursing 

midwifery 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Taheri-Kharameh 

Z, Farghadani Z, Éva Rásky 

98 
Investigating the Relationship between staff health 

literacy and quality of life in Famennian County: A Cross-

Sectional Study 

Journal of 

Health Literacy 
ISC 

Barati M, Bijari S, Taherpour 

M, Afshari M 

99 Investigate the Relationship Between Health Literacy and 

Health Promoting Behavior in Students 
Journal of 

Health Literacy 
ISC 

Barati M, Fathi N, 

Aahmadpur E, Jormand H 

111 
کاهش قصد  در شدهيزیررفتار برنامه يبر تئور يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش

 شدر اراك یيو مواد غذا ياماکن عموم انیمتصد نيو تنباکو در ب انيعرضه قل
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
ISC 

مجید سعيد بشيریان، حسن محمودي، 

 یونس محمدي براتی،

111 
Factors Associated with Intention to Perform Fecal Occult 

Blood Test among Medical Professionals: An Application 

of the Protection Motivation Theory 
Govaresh Scopus 

Emadi Azam M, Bashirian S, 

Karimi Shahanjarini A, Barati 

M 

112 
Effectiveness of Interventions in the Prevention of Home 

Injuries among Children Under 5 Years of Age: A 

Systematic Review 

Archives of 

Trauma 

Research 

ISI 

Abbassinia M, Barati M, 

Afshari M 

113 
Risk factors for falls in Iranian older adults: a case-control 

study 
Int J injury 

control safety 

promotion 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Taheri-Kharameh Z, Poorolajal 

J, Bashirian S, Heydari R, 

Barati M, Éva Rásky 

114 

Randomized controlled trial protocol to evaluate the effect 

of an educational intervention using information, 

motivation and behavioral skills model on sexual 

satisfaction of new couples in Iran 

Reproductive 

Health 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Moeini B, Merghati Khoei E, 

Barati M, Soltanian A, Sharma 

M, Khadivi R, Ghaleiha A, 

Nahar V, Bagherikholenjani F 
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115 
A qualitative inquiry of sexuality in Iranian couples using 

the Information-Motivation-Behavioral skills paradigm 
J Egyptian 

Public Health 

Association 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Merghati E, Moeini B, Barati 

M, Soltanian A, Shahpiri E, 

Ghaleiha A, Bagherikholenjani F 

116 
زن  نيشاغل نيدر ب يمرتبط با انجام ماموگراف يو روانشناخت کيعوامل دموگراف

 و مقابله دیتدد يابیارز: نقش رانیدر غرب ا يپزشي يحرفه ها
 ISC مجله پژوهان

 ونسی ،یبرات دیمج ان،یريبش ديسع

 ،يدوگونچ ترايم ،يمحمد

117 
 زانيدر م يو استادمحور با آموزش مجاز يآموزش حضور وهيش ريتاث سهیمقا

 ISC مجله پژوهان انیدانشجو يفرهنگ و تمدن اسالم خیدرس تار يريادگی

 وند،يموس میمر ،يدريبدروز شورچه، منصور ح

محمد  ديس ،يفرهاد فراهان ان،یريبش ديسع

 يزهرا قادر ،یبرات دیمج ،يمعصوم

118 
Effect of an Educational Intervention Based on the 

BASNEF Model on Promoting Physical Activity Among 

Postpartum Women 

Int quarterly 

community 

health education 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Ouji Z, Afshari M, 
Barati M, Heydarimoghadam R, 

Soltanian A 

119 
Prediction of the Intention to Undergo Cosmetic Surgery 

Among Female Students Based on the Theory of 

Reasoned Action 

American J 

Cosmetic 

Surgery 

ISI 

Barati M, Kazemi Kilehgolan F, 
Parsafar S, Jalilian F, Afshari M 

111 
Predictors of fall protective behaviors among Iranian 

community-dwelling older adults: an application of the 

protection motivation theory 

Clinical 

interventions in 

aging 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Taheri-Kharameh Z, Bashirian 

S, Heydari R, Poorolajal J, 

Barati M, Éva Rásky 

111 
Determinants of medication adherence among 

hypertensive patients using the Pender's health promotion 

model 

J Education 

Health 

Promotion 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Goudarzi H, Barati M, 

Bashirian S, Moeini B 

112 Predicting to reduce water pipe smoking in male 

adolescents: using multi theory model (MTM) 
J Substance Use, 

2020  
Scopus, ISI 

Bashirian S, Barati M, 

Sharma M, Abasi H, Karami M 

113 
خواب در  تيفيبا ک يمجاز ياز حد از فضا شيارتباط استفاده ب يبررس

 يدانشگاه علوم پزشي انیدانشجو
 ISC مجله پژوهان

، پرستو يديپرستو رش ،یبرات دیمج

 يدوست ني، اميافشار میمر ان،يبخش

114 
 يمبتال به پرفشار مارانيدر ب يخودمراقبت يارتباط سواد سالمت و رفتارها

 خون
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
Scopus 

، زهراالسادات اتيفاطمه ب ،یبرات دیمج

  يافشار میمر ،ي، فاطمه افشارياسد

115 
از حوادث  يناش يهابياز آس يريشگيمادران در پ يرفتارهاعوامل مرتبط با 

 ي: کاربرد مدل اعتقاد بدداشتمارستانيدر ب ينوزادان نارس بستر
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
Scopus 

تاپاك،  يلي، ليبرات ديدانشور، مج بایفر

   يفروزان رضاپور شاکالئ

116 
Effectiveness of the Theory-Based Educational 

Interventions on Screening of Breast Cancer in Women: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

Int quarterly 

community 

health education 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Bashirian S, Mohammadi Y, 

Barati M, Dogonchi M 

117 
Development and Psychometric Testing of the Signed 

Donor Card (SDC) Scale in an Islamic Society 
Health 

Communication 
Pubmed, 

Scopus, ISI 

Khoshravesh S, Karimi A, 

Poorolajal J, Barati M, 

Bashirian S, Hamidi M 

118 
Factors Associated with Preventive Behaviours of 

COVID-19 among Hospital Staff in Iran in 2020: An 

Application of the Protection Motivation Theory 

Journal of 

Hospital 

Infection 

Pubmed, 

Scopus, ISI 

Barati M, Bashirian S, Jenabi E, 

Khazaei S, Karimi A, Zareian S, 
Rezapur F, Moeini B 

119 

Development of a mobile application to screen and 

manage fall risks in older people 
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 بین المللی: ملی و ارائه شده در کنگره های ( مقاالت ج

 نام نویسندگان به ترتيب ذکر شده  کنگره یا همایش عنوان
اي بررسي درك خطر سرطان پستان، سودمندي و موانع درك شده رفتاره

غربالگري سرطان پستان در جمعيت زنان روستایي و شدري شدرستان همدان بر 

 اساس مدل اعتقاد بدداشتي

 سومين کنگره ملي آموزش

 بدداشت و ارتقاء سالمت
 مجید براتی

در بين  مواد روانگردانطراحي و اجراي برنامه آموزشي پيشگيري از سوء مصرف 

 شدر همدان دانشجویان دانشگاه هاي

ن کنگره سراسري سومي

 رفتارهاي پرخطر

حميد اله وردي پور، بابک  مجید براتی،

 معيني 

استفاده از کمربند ایمني در بين رانندگان خودروهاي سواري ایران: انگيزش 

 سالمت، حساسيت ، منافع و موانع درك شده

 سومين کنگره ملي آموزش

 بدداشت و ارتقاء سالمت
 جليليان فرزاد مجید براتی،سعيد بشيریان، 

بررسي ميزان و الگوي مصرف استروئيدهاي آنابوليک در بين ورزشياران بدن ساز 

 سال مراجعه کننده به باشگاه هاي بدن سازي آقایان شدر همدان 03تا  08

پنجمين کنگره ملي 

 اپيدميولوژي

فرزاد  مجید براتی،حميد اله وردي پور، 

 جليليان

اط در بين دانشجویان بومي و غير بومي بررسي الگوي خواب و ارتباط آن با نش

 دانشگاه علوم پزشيي همدان

 سومين کنگره ملي آموزش

 بدداشت و ارتقاء سالمت

دکتر بابک  مجید براتی،فرزاد جليليان، 

 معيني

در بين دانشجویان  HIV/AIDSبررسي ميزان آگاهي استفاده از کاندوم و 

 دانشگاه هاي شدر کرمانشاه

 دومين همایش ساالنه

 پژوهش ایدز در ایران

، فرزاد مجید براتیحميد اله وردي پور، 

 جليليان

بررسي عوامل موثر با انجام ماموگرافي در بين زنان مراجعه کننده به مراکز انجام 

 ماموگرافي شدر همدان

ششمين کنگره ملي 

 اپيدميولوژي
 یداله فتحي، نجيبه عطازاده مجید براتی،

رد مادران در خصوص بيماري تب مالت در مناطق تاثير آموزش برآگاهي و عملي

 شدرستان کبودرآنگ به روش یاري کودك به خانواده

 سومين کنگره ملي آموزش

 بدداشت و ارتقاء سالمت
 مجید براتیسعيد بشيریان،  

دانشجویان  در بينشيشه پيشگيري از سوء مصرف بررسي تاثير برنامه آموزشي 

 ئوري تصورات و تمایالتتکاربرد  دانشگاهداي شدر همدان:

اولين کنگره علمي 

 پيشگيري اوليه از اعتياد

حميد اله وردي پور، بابک  مجید براتی،

 فرهادي نسب، معيني

بررسي رابطه بين فعاليت جسماني و سالمت عمومي در سالمندان شدرستان 

 همدان

سومين همایش تازه هاي 

 علوم بدداشتي
  مجید براتیبابک معيني،  

ي پيش بيني کننده سوء مصرف ترامادول در بين دانشجویان شدر فاکتورها

 همدان با بدره گيري از تئوري رفتار برنامه ریزي شده

اولين کنگره سراسري 

 رفتارهاي پرخطر

 ان،یريبش دي، سعمجید براتی ،يفتح دالهی

 يهزاوه ا يمحمد مدد ديس

 معتادان ساکن همدانبررسي الگو و روندتغيير سو مصرف مواد اعتياد اور در بين 
هفتمين همایش کشوري 

 دانش اعتياد

عليرضا ، مجید براتی ،محمد احمدپناه

 علي قلعه ایدا ،سلطانيان
در آستانه ازدواج شدر کرمانشاه:  نيزوج نيدر ب يمرتبط با سالمت جنس يباورها

 منافع و موانع درك شده د،یتدد

کنگره خانواده و  نيششم
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