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 تعالی بسمه

(CV)  

  فردی مشخصات (1

 یرحیم طهماسب خانوادگی: نام و نام

  ار زیستیآم (PhDدکتری )  :تحصیلی مدرك

 ار زیستی و اپیدمیولوژیآم آموزشی: گروه -استاد  علمی: مرتبه

 یولوژیدمیو اپ یستیآمار زدانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده بهداشت، گروه  آدرس:

 rahimtahmasebii@yahoo.com :لکترونیکپست ا  14730917772 :تلفن

                        r.tahmasebi@bpums.ac.ir 

 ( سوابق تحصیلی2

 از دانشگاه شيراز  1372:  رشته آمار سال  کارشناسي

 از دانشگاه علوم پزشکي شيراز  1377: رشته آمار زيستي سال ارشد کارشناسي

مختلف برآورد مقادير گم شده در مطالعات طولي مقايسه روشهاي "عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: 

 "رشد انسان 

 ، دانشگاه تربيت مدرس تهران 1389آمارزيستي سال  دکتراي
 "برآورد بيزي مدل شکنندکي کاکس در حضور متغيرهاي همراه گم شده"عنوان پايان نامه دکتري: 
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 ( سوابق شغلی3

 سابقه سال

 ( در مرتبه مربي مشمول وظيفه–ماده يک عضو هئيت علمي ) طرح  1380تا  1377از سال 

 عضو هئيت علمي رسمي آزمايشي در مرتبه مربي 1383تا  1380از سال 

 عضو هئيت علمي رسمي قطعي در مرتبه مربي 1389 تا 1383از سال 

 عضو هئيت علمي رسمي قطعي در مرتبه استاديار 10/10/93 تا 1389از سال 

 عضو هئيت علمي رسمي قطعي در مرتبه دانشيار 28/10/98 تا 10/10/93از 

 استادعضو هئيت علمي رسمي قطعي در مرتبه  کنون تا 28/10/98از 

 مدير گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي تا کنون 1397از سال 

ه بعضو هئيت علمي پاره وقت مرکز تحقيقات طب گرمسيري وابسته  تا کنون 1390از سال 

 پژوهشکده سالمت خليج فارس
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 ( فعالیتهای آموزشی4

 فعالیت سال

تا بهمن  1378مهر 

89 

یه کل تنظیم خانواده، جمعیت شناسی و )بهداشت عمومی( دروس اصول اپیدمیولوزیتدریس 

، آمار حیاتی و روش تحقیق رشته های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، رشته ها

 هوشبری، بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پزشکیکتابداری، اتاق عمل، 

، (ی)کتابدار یدر کتابدار آمار، (ی)آمار پزشک 4 بهداشت، (یآمار  )ک. ارشد کتابدار 89-90 اول مسالین

 (هوستی)ناپ طیدربهداشت مح یآمار یروشها کاربرد، (یی)ماما یاتیآمارح، (هی)تغذ یاتیآمارح

 (وستهی)اتاق عمل ناپ یاتیآمارح، آز(-)ع یاتیح آمار

شت بهدا یستمهایدر س یبا مدل ساز ییآشنا، وستهیپ یهوشبر قیوروش تحق یستیآمار ز 89-90نیمسال دوم 

 وستهیناپ  یهوشبر قیوروش تحق یستیز آمار، وستهیناپ یبهداشت عموم آمار، طیمح

 وستهیپ طیبهداشت مح -آن وتروکاربردیکامپ، وستهیناپ طیبهداشت مح -وتریکامپ کاربرد

و  یاتیح آمار، هیتغذ یدر علوم بهداشت قیتحق روش، وستهیپ یبهداشت عموم 1 یاتیح آمار

 اپیوسستهن پیوسته و یشگاهیعلوم آزما یاتیح آمار، یپرستار قیروش تحق

 یروشها کاربرد، )ع. آز( یاتیح آمار، (ی)کتابدار یدر کتابدار آمار، (طیمح -)ب یستیآمار ز 90-91نیمسال اول 

، )ک ارشد آموزش بهداشت(یاتیح آمار، (ی)ک. ارشد کتابدار آمار،  طیمح -در ب یآمار

 (یاجتماع ی)تخصص پزشک  1 قیو روش تحق یاتیح آمار

 کاربرد، (هی)تغذ یدر علوم بهداشت قیتحق روش، (وستهیپ یشگاهی)ع آزما یاتیآمار ح 90-91نیمسال دوم  

در  قیتحق روش، (یاجتماع ی)تخصص پزشک  2 شرفتهیپ آمار، طیمح -در ب یآمار یروشها

 ، 1 قیو روش تحق یاتیح آمار، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد آموزش بهداشت(

 (وستهیناپ یشگاهی)ع آزما یاتیح آمار، (یاجتماع ی)تخصص پزشک

د ارش  یاتیح آمار، هیتغذ  یاتیح آمار، طیبهداشت مح یستمهایدر س یبا مدل ساز ییآشنا 91-92نیمسال اول 

)ک. ارشد   آمار، یبهداشت یداده ها لیو تحل هیدر تجز وتریکامپ کاربرد، آموزش بهداشت

)تخصص   1 قیو روش تحق یاتیح آمار، شرفتهیپ یولوژیدمیو اپ یستیر آمار، (یکتابدار

 (وستهیناپ پیوسته و یشگاهآزمای علوم) یاتیح آمار، (یاجتماع یپزشک

)ارشد  یاتیح آمار(، هیتغذ)یدر علوم بهداشت قیتحق روش، (یعموم -)ب 2 یاتیآمار ح 91-92نیمسال دوم 

 ، )ارشد آموزش بهداشت(یبهداشت یداده ها لیو تحل هیدر تجز وتریکامپ کاربرد، (کروبیم

در  قیتحق روش، در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد آموزش بهداشت( قیتحق روش

 (یاجتماع ی)تخصص پزشک  2 شرفتهیپ آمار، یب عموم -یعلوم بهداشت

 یعموم هداشتب)یدر علوم بهداشت قیتحق روش، طیدر بهداشت  مح یآمار یکاربرد روشهاب 92-93نیمسال اول 

 هیدر تجز وتریکامپ کاربرد، ی( ب عموم2) یاتیح آمار، ی( ب عموم1) یاتیح آمار(، وستهیناپ

 کاربرد، وستهیپ یب عموم -یدر علوم بهداشت قیتحق روش، یبهداشت یداده ها لیو تحل
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 ارآم، )ک ارشد آموزش بهداشت(یاتیح آمار، یبهداشت یداده ها لیو تحل هیدر تجز وتریکامپ

 (یاجتماع ی)تخصص پزشک  1 قیو روش تحق یاتیح

)بهداشت  2 یاتیح آمار، هیتغذ -یدر علوم بهداشت قیتحق روش، ( طیمح -)ب یستیآمار ز 92-93نیمسال دوم 

در  قیتحق روش، (ی)ارشد پرستار شرفتهیپ آمار، (کروبی)ارشد م یاتیح آمار، (یعموم

 ی)تخصص پزشک  2 شرفتهیپ آمار، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد آموزش بهداشت(

 (یاجتماع

 کامپیوتر در تحلیل، آمار حیاتی ب.ع )ناپیوسته( ، بهداشت عمومی )پیوسته( 1آمار حیاتی    93-94نیمسال اول 

 پزشکی اجتماعی 1آمار ، (2کامپیوتر در تحلیل داده ها ب ع)گروه، (1داده ها ب ع)گروه

آمار و روش ، تحلیل داده ها ارشد آموزش بهداشت، بهداشت عمومی )پیوسته( 2آمار حیاتی  

 تحقیق پیشرفته ارشد پرستاری

آمار و روش تحقیق  ، آمار زیستی ب.م )پیوسته(، بهداشت عمومی )پیوسته( 2آمار حیاتی    93-94نیمسال دوم 

آمار حیاتی ارشد آموزش ، آمار حیاتی بهداشت عمومی )ناپیوسته(، ارشد پرستاری-پیشرفته 

 پزشکی اجتماعی 2آمار ، بهداشت

 کاربرد، آمار زیستی ارشد بهداشت محیطکاربرد روشهای ، آمار حیاتی ارشد آموزش بهداشت 94-95نیمسال اول 

آمار و روش تحقیق پیشرفته ، پزشکی اجتماعی 1آمار ، روشهای آماری در بهداشت محیط

 ارشد پرستاری

 کاربرد کامپیوتردرتجزیه وتحلیل داده های بهداشتی، آمار حیاتی ارشد میکروب شناسی   94-95نیمسال دوم 

روش تحقیق ، پیشرفته پزشکی اجتماعی 2مار آ، 4( بهداشت عمومی ت2آمار حیاتی ) 

 2( بهداشت عمومی ت1آمار حیاتی )، درآموزش بهداشت وارتقای سالمت

آمار حیاتی )ب عمومی ، ب عمومی( 3)ترم  2آمار حیاتی ، عمومی( -ب5)ترم  2آمار حیاتی  95-96نیمسال اول 

کامپیوتر در تحلیل داده ها ب  کاربردهداشت، کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها ارشد آ.ب، ن(

 آمار کاربردی ارشد بیوشیمی، آمار حیاتی)ک ارشد آموزش بهداشت(، عمومی

روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد ، آمار حیاتی )ارشد میکروبیولوژی( 95-96نیمسال دوم 

 آمار کاربردی )ارشد بیوشیمی(، آموزش بهداشت(

ی آمار حیات، تغذیه-روش تحقیق در علوم بهداشتی، کاربرد کامپیوتر  در تحلیل داده ها ب ع 96-97نیمسال اول 

 ب.ع.ن.-آمارحیاتی، کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها ک ارشد آ.ب، ک. ا. آموزش بهداشت

 ب ع 1آمار حیاتی ، )تخصص پزشکی اجتماعی( 1آمار 

، آمار حیاتی )ارشد میکروب(، ارشد بیوشیمی -وش تحقیق ر، عمومی ( -)ب 2آمار حیاتی  96-97نیمسال دوم 

 -پیشرفته 2آمار ، روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد آموزش بهداشت(

 تخصص پزشکی اجتماعی

کاربرد کامپیوتر در ، کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی  ب عمومی 97-98نیمسال اول 

 ( ب عمومی1آمار حیاتی )، ارشد آموزش بهداشت -ل داده های بهداشتی تجزیه و تحلی
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آمار زیستی پیشرفته و اپیدمیولوژی )دکتری پژوهش ، آمار حیاتی)ک ارشد آموزش بهداشت(

 محور بهداشت محیط(

، آمار حیاتی )ارشد میکروب(، ارشد بیوشیمی -وش تحقیق ر، عمومی ( -)ب 2آمار حیاتی  97-98نیمسال دوم 

 روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سالمت )ارشد آموزش بهداشت(

کاربرد کامپیوتر در ، (آموزش بهداشت)ارشد  حلیلیتآمار ، عمومی ( -)ب 1آمار حیاتی  98-99 ولانیمسال 

 )ارشد آموزش بهداشت( تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی
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 :اجرا حال در و یافته پایانمصوب  تحقیقاتی ( طرحهای5

 سمت عنوان طرح ردیف

بررسی تاثیر کپسول زنجبیل بر تهوع و استفراغ اوایل بارداری در زنان مراجعه کننده به  1

 مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر بوشهر 

 طرح همکار

در دو روش زمانی مختلف در دو گروه   DMPAمقایسه عوارض و طول مدت مصرف   2

 بوشهر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر 

 طرح همکار

بررسی مقایسه ای تاثیر آنالژزیکهای خفیف و پالسبو در بهبود درد و عالیم همراه با  3

 ساله استان بوشهر  18-25دیسمنوره اولیه در دختران سنین 

 طرح همکار

 طرح همکار بررسی شیوع و علل حاملگی ناخواسته در شهر بوشهر  4

 طرح همکار بررسی اپیدمیولوژیک جنبه های اتیولوژی  هیرسوتیسم در زنان بوشهری  5

بررسی ارتباط ابتال به باکتری کالمیدیا تراکوماتیس با سقط جنین در زنان مراجعه کننده  6

 به بیمارستان بنت الهدی بوشهر

 همکار طرح

بررسی مقایسه ای تاثیر سویا و ویتاگنوس بر بهبود گُر گرفتگی و عالئم همراه با سندروم  7

 منوپوز در زنان یائسه شهر بوشهر 

 طرح همکار

بررسی مقایسه ای تاثیر گلوکونات کلسیم و پالسِبو در بهبود گرفتگی ساق پا در زنان  8

 باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر بوشهر 

 همکار طرح

 طرح همکار 1389 -90بررسی عوامل تاثیر گذار بر خودمراقبتی بیماران دیابتیک شهر بوشهر سال  9

بررسی رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در اعضای هیئت علمی  10

 دانشگاههای علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر 

 طرح همکار

 طرح همکار روانسنجی و توسعه پرسشنامه تغذیه کودکان در والدین ساکن شهر بوشهر  11

آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت بدنی منظم دانش  12

 .1392-93بوشهر بر اساس مدل ارتقاء سالمت سال 

)استاد  همکار

 راهنما( 

مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری در مورد بهداشت باروری در  13

ارتقاء سطح آگاهی زوجین باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان گناوه 

1391 

)استاد  همکار

 راهنما(

کاربرد الگوی ارتقاء سالمت در شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سالمت جانبازان  14

 92-91شیمیایی استان ایالم در سال 

استاد ) همکار

 (مشاور

کاربرد سازه های تئوری شناخت اجتماعی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی و سالمت روان  15

 92-91علوم پزشکی بوشهر در سال دانشجویان دانشگاه 

استاد ) همکار

 (مشاور

عوامل پیشگویی کننده محور کنترل سالمت خودآزمایی سینه بر اساس مدل اعتقاد  16

 92-91ساله شهر بوشهر در سال  50تا  20بهداشتی در زنان 

 مجری دوم

 (استاد مشاور)
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ابتدایی  شهر بوشهر بر  6 – 5بررسی عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن دانش آموزان پایه  17

 92-91اساس مدل الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 

استاد مجری )

 (مشاور

ریزی شده در بررسی عوامل مؤثر بر وابستگی به نیکوتین در زنان کاربرد نظریه رفتار برنامه 18

 1392 -93شهر بوشهر سال مصرف کننده قلیان ساکن 

استاد مجری )

 (مشاور

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء بهداشت سیستم ادراری ـ  19

  های باردارتناسلی در خانم

استاد مجری )

 (مشاور

مقایسه تاثیر دو روش آموزش فردی و گروهی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر باور و  20

 عملکرد زنان بوشهری در رابطه با پاپ اسمیر

استاد مجری )

 (مشاور

بررسی عوامل موثر بر سالمت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بوشهر  21

 1392-93مبتنی بر تئوری شناخت اجتماعی در سال تحصیلی 

استاد مجری )

 (مشاور

ای مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و چند رسانه  22

 انجام ماموگرافی در معلمان شهر بوشهر

استاد ) همکار

 (مشاور

کاربرد سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی عوامل موثر بر مصرف قرص اسید  23

 فولیک در زنان باردار و دارای قصد بارداری

مجری )استاد 

 (راهنما

 مجری طرح سالمت در ساکنین شهر بوشهربررسی وضعیت سواد  24

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی توسط رابطین بهداشتی بر میزان  25

 مصرف قلیان در زنان مصرف کننده قلیان شهر بوشهر

استاد مجری )

 (مشاور

لگوی ا بررسی عوامل پیشگویی کننده انجام آزمایش غربالگری سرطان کولورکتال بر اساس 26

 1393-94سال شهر بوشهر سال  50اعتقاد بهداشتی در افراد باالی 

استاد مجری )

 (مشاور

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی ارتقاء سالمت بر میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتال  27

 به ایدز شهر بوشهر

استاد مجری )

 (مشاور

مقایسه تاثیر دو روش آموزش غیرحضوری مولتی مدیا و پیام کوتاه بر میزان انجام فعالیت  28

 : کاربردی از الگوی ارتقاء سالمت  2فیزیکی بیماران مبتال به دیابت نوع 

استاد مجری )

 (مشاور

لفن تبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان اینترنتی  29

 همراه )تلگرام( بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر

استاد ) همکار

 (مشاور

بررسی عوامل موثر بر رفتار جستجوی درمان جراحی بای پس عروق کرونر مبتنی بر الگوی  30

 استفاده از مراقبت بهداشتی کروگر

)استاد  همکار

 مشاور(

چارچوب پیام بهداشتی سود محور و زیان محور بر آگاهی، خودکارآمدی و مقایسه تاثیر  31

 خودمدیریتی بیماران دیابتی

استاد ) همکار

 (مشاور
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محافظت بر -زشیانگ هیو نظر یاعتقاد بهداشت یبر الگو یمبتن یدو برنامه آموزش ریثات سهیمقا 32

 سال 50 یکننده از سرطان کولورکتال در افراد باال یریشگیپ یا هیتغذ یاتخاذ الگو

استاد ) همکار

 (مشاور

ی رفتار برنامه ریزی شده و انگیزش محافظت جهت پیشگویی عوامل موثر بر مقایسه دو نظریه 33

1396-97بستن کمربند ایمنی در سرنشینان جلو در ساکنین شهر بوشهر سال   

استاد ) همکار

 (مشاور

پیشگویی کننده حوادث خانگی در کودکان زیر پنج سال ساکن شهر بوشهر بررسی عوامل  34

 : تلفیقی از نظریه انگیزش حفاظت و سازه مراحل تغییر1397در سال 

استاد ) همکار

 (مشاور

بر رفتار بازیافت  محورجامعه  مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری بازاریابی اجتماعی ریتأثبررسی  35

 زباله در مدارس مقطع ابتدایی شهر بوشهر

استاد ) همکار

 (مشاور

 کارکنان در سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای و سالمت کنترل محور بین ارتباط بررسی 36

 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

 طرح همکار

ان بوشهری مصرف زن کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیش بینی وابستگی به نیکوتین در 37

 کننده قلیان

 طرح همکار

 مجری طرح بررسی وضعیت سواد سالمت روان و برخی متغیرهای مرتبط با آن در ساکنین شهر بوشهر 38

ودکان ی کودک با وضعیت نمایه توده بدنی کبررسی ارتباط بین سبکهای تغذیه ای پنجگانه 39

 1396-97 سالی تحت پوشش مراکز جامع سالمت شهر بوشهر ساله 3-1

 طرح مجری

 از یریشگیضدآفتاب به منظور پ یپوست یهاظکننده استفاده از محاف نییعوامل تعبررسی  40

 : کاربردی از تئوری انگیزش1396شهر بوشهر سال  نیسرطان پوست در ساکن

 طرح همکار

ار بازیافت در ساکنین شهر بوشهر بر اساس نظریه رفتبررسی عوامل پیشگویی کننده رفتار  41

 1396-97برنامه ریزی شده سال 

 مجری طرح

 دو واشیوتبه دو روش پ رییدقت ابعادی کستهای ساخته شده توسط قالبگ ای سهیمقا یبررس 42

 مرحله ای و پوتی واش اکستراالیت سه مرحله ای

 همکار

 فیاده از روش طبا استف کینوع  یابتید مارانیمتابولوم ب لیرزوراترول بر پروفا ریتاث یبررس 43

 (HNMRهسته ) یسیمغناط دیتشد یسنج

 مجری سوم

سال، از حوادث موتوری  18تا    6 دهیکودکان و نوجوانان صدمه د یشناس ریهمه گ نییتع 44

 1396داراب سال  شهرستان 

 دوممجری 

درمان  تحت یعروق یقلب مارانیب یتحت وب برخودمراقبت یمداخله آموزش ریتآث یبررس 45

 ارتقاء سالمت یاز الگو ی: کاربردصیطرح ترخ یپس از اجرا یوپالستیآنژ

 مجری سوم
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مرحله  ینیالب یی: کارآزماکیستیک یمدفوع برای درمان سندرم تخمدان پل ومیکروبیم وندیپ 46

 اول

 مچهارمجری 

 بر اضطراب ازیرسیتصو قیاز طر دییور ونیو انفوز ونیزاسیآشناسازی با کاتتر ریتاث یبررس 47

 ارسف جیشهدای خل یو درمان یکودکان سن مدرسه بستری در اورژانس اطفال مرکز آموزش

 1395 در سال بوشهر

 مجری دوم

بر حس انسجام و خودکارآمدی نوجوانان  یتیریالگوی توانمند سازی خود مد ریتاث یبررس 48

 1396موتورسوار شهرستان داراب در سال  دهید بیآس

 مجری سوم

اران شاغل در پرست ینیبال رییگ میبر تصم ییداستان گو قیانتقال دانش پنهان از طر ریاثت 49

 1394قلب بوشهر  یتخصص مرکز

 مجری دوم

 مجری سوم ر بوشهر شه یدبستان شیکودکان پ تیخالق شیبر افزا یقصه خوان ریتاث زانیم یبررس 50
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 :یخارج و لیداخ پژوهشی علمی معتبر مجالت در شده منتشر ( مقاالت6

Authors Volume Journal Title No 

GR 

Khamisipour, R 

Tahmasebi 

 

2000, 1 (3), 

53-9 

Iranian South 

Medical Journal  

Prevalence of HIV, HBV, 

HCV and syphilis infection 

in high risk groups of 

Bushehr Province, 1999. 

1 

S 

Arjomanzadeh, 

R Tahmasebi, M 

Jokar 

2001, 1, 

41-46 

Iranian South 

Medical Journal 

Prevalence of pediculosis and 

scabies in primary school in 

Boushehr city 

2 

F Karimi, M 

Rayani, S 

Akbarzadeh, M 

Khakzad, R 

Tahmasebi, J 

Arab, ... 

2001, 3 (2), 

98-106 

Iranian South 

Medical Journal  

Prevalence of 

hyperlipidemias in adult 

population (=> 19 years) of 

Bushehr Port; 1999.  

3 

MH Farsangi, 

NA Sahebani, A 

Movahed, R 

Tahmasebi, M 

Raiani 

2002, 4 (2), 

88-95 

Iranian South 

Medical Journal 

Lethal effect of Thymus 

vulgaris on Giardia cyst; in 

vitro 

4 

MH Farsangi, 

Sh Farokhi, MK 

Nouhpisheh, R 

Tahmasebi 

2003, 5 (2), 

129-133 

Iranian South 

Medical Journal 

The role of humoral immune 

system in the pathogenesis of 

vitiligo 

5 

S Behroozi, R 

Tahmasebi 

2003, 5 (2), 

152-160 

Iranian South 

Medical Journal 

The Prevalence Of Gingivitis 

And Its Determinants In 6-16 

Years. Students Of Bushehr 

Port/IRAN 

6 

Noroozi A*, 

Tahmasevi R, 

Kamali F 

2003; 

6(1):45-52 

Iranian South 

Medical Journal 

Efficacy of ibuprofen, 

naproxen and mefenamic 

acid for relief of pain from 

primary dysmenorrheal 

7 

F Koushesh, G 

Khamisipour, R 

Tahmasebi 

 

2003, 6 (1), 

79-84 

IRANIAN SOUTH 

MEDICAL 

JOURNAL 

Blood ordering and 

utilization in hospitals of 

Bushehr province 

8 

I Nabipour, SM 

Jafari, M Amiri, 

B Larijani, K 

Namvary, ... 

2003, 6 (1), 

53-61 

Iranian South 

Medical Journal 

The normal range of serum 

calcium and phosphorus in 

20-69 years population of 

Bushehr Port 

9 

https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2003/00000006/00000001/art00008
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2003/00000006/00000001/art00008
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2003/00000006/00000001/art00008
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2003/00000006/00000001/art00008


11 
 
 

 

 

Noroozi A*, 

Tahmasebi R 

2004; 7(4): 

203-209  

Medical Journal of 

Hormozgan 

University 

Pattern of menstruation, 

hirsutism and dysmenorrhea 

in students of Boushehr 

medical and Khalig-e-Fars 

universities (2002-2003) 

10 

P Bazy, M 

Ghaffari, J 

Soleimanirad, 

SA Sarani, L 

Farzadi,  

Tahmasebi R 

 

2004, 5 (2) Journal of 

Reproduction & 

Infertility 

Morphometrical study of the 

effects of ovulation induction 

drugs in long protocol on 

ultrastructure of human 

endometrial epithelium 

during the implantation 

Window 

11 

MR Pourkarim, 

GHR Hajiani, 

GHR 

Khamisipour, N 

Ardeshirdavani, 

...R 

Tahmasebi… 

2005, 2(4), 

99-104 

The Scientific 

Journal Of Iranian 

Blood Transfusion 

Organization 

(KHOON) 

Seroepidemiological 

investigation of HTLV I, II 

infection among Busherian 

multi-transfused patients in 

2003 

 

12 

Noroozi A*, 

Khoram Roodi 

R, Sharifi Sh, 

Tahmasebi R 

2005; 8(1): 

83-89 

Iranian South 

Medical Journal 

Prevalence of unwanted 

pregnancy and its related 

factors in the women covered 

by health centers in Bushehr 

province in 2003 

13 

S Farrokhi, M 

Hojjat‐Farsangi, 

MK 

Noohpisheh, R 

Tahmasbi, N 

Rezaei 

2005, 19 

(6), 706-

711 

Journal of the 

European 

Academy of 

Dermatology and 

Venereology 

Assessment of the immune 

system in 55 Iranian patients 

with vitiligo 

14 

Noroozi A, 

Ghofranipour 

F*, Heydarnia 

AR, Tahmasebi 

R 

2010; 

13(1): 41-

51 

Iranian South 

Medical Journal 

Determinants of physical 

activity based on Health 

Promotion Model (HPM) in 

diabetic women of Karaj 

diabetic institute 

15 

MA 

Fouladvand, A 

Barazesh, B 

Naiemi, K 

Vahdat, R 

Tahmasebi 

2010, 13 

(2), 114-

122 

Iranian South 

Medical Journal 

Seroepidemiological study of 

toxoplasmosis in girl students 

from Persian gulf university 

and Bushehr university of 

medical sciences 

16 

http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=12526
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=12526
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=12526
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=12526
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=12526
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2005/00000008/00000001/art00012
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2005/00000008/00000001/art00012
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2005/00000008/00000001/art00012
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2005/00000008/00000001/art00012
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/17354374/2005/00000008/00000001/art00012
https://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en
https://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en
https://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en
https://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en
https://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en
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R Tahmasebi, A 

Kazemnejad, A 

Taghizadeh 

Afshari, F 

Eskandari 

 

2010, 13 

(3), 190-

200 

Iranian South 

Medical Journal 

Determinant Factors in Graft 

Rejection Using Cox 

Regression, among the 

Recipients of Second Renal 

Transplant in Imam 

Khomeini Hospital in Urmia, 

1988-2000 

17 

R Tahmasebi, A 

Noroozi 

 

2011, 12 

(5), 1239-

1244 

Asian Pacific 

journal of cancer 

prevention: APJCP 

Factors influencing breast 

cancer screening behavior 

among Iranian women 

18 

Noroozi A, 

Ghofranipour 

F*, Heydarnia 

AR, Nabipour I, 

Tahmasebi R. 

and Sadat 

Tavafian S 

2011; 

70(1): 21-

31 

Health Education 

Journal  

The Iranian version of the 

exercise self-efficacy scale 

(ESES) Factor structure, 

internal consistency and 

construct validity 

19 

Noroozi A*, 

Jomand T, 

Tahmasebi R 

2011; 

26(2): 365-

74. 

Journal of Cancer 

Education 

Determinants of Breast Self-

Examination Performance 

Among Iranian Women: An 

Application of the Health 

Belief Model 

20 

R Khoramroudi, 

A Norouzi, T 

Jamand, R 

Tahmasebi, S 

Akaberian 

2011; 14 

(3): 185-

192 

 

Iranian South 

Medical Journal 

Comparative Study of 

Calcium efficacy and placebo 

on leg muscle cramps during 

pregnancy in patients referred 

to clinics supervised by 

Bushehr University of 

Medical Sciences 

21 

S Tajbakhsh, M 

Ilkhani, A 

Rustaiyan, K 

Larijani, K 

Sartavi, R 

Tahmasebi 

2011, 5 

(18), 4654-

4657 

Journal of 

Medicinal Plants 

Research 

Antibacterial effect of the 

brown alga Cystoseira 

trinodis 

 

22 

A Noroozi*, R 

Tahmasebi, F 

Ghofranipour 

 

2011; 13 

(4): 361-

367 

  

Iranian Journal of 

Endocrinology and 

Metabolism 

Effect of health promotion 

model (HPM) based 

education on physical activity 

in diabetic women  

23 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noroozi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jomand%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tahmasebi%20R%22%5BAuthor%5D
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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D 

RanjbarVakilab

adi, S 

Dobaradaran, T 

KazemiVakilaba

dy, R Tahmasbi, 

... 

2012, 2 (3), 

187-192 

Journal of Fasa 

University of 

Medical Sciences 

Bacterial quality of drinking 

water in Bushehr intercity 

buses in 2010 

 

24 

Tahmasebi R, 

Noroozi A*. 

2012; 6(8): 

2650-7. 

HealthMED Cross-cultural validation of 

the diabetes self-management 

scale in Iranian patients  

25 

A Sahraee, A 

Noroozi, R 

Tahmasebi 

 

2013; 6 

(120), 43-

51 

Iranian Quarterly 

Journal of Breast 

Disease 

Predictor factors of health 

locus of control for breast 

self-examination based on 

health belief model 

26 

R 

TAHMASEBI, 

A BARAZESH, 

M 

FOULADVAN

D 

2013, 17 

(24), 3306-

3308 

European review 

for medical and 

pharmacological 

sciences 

Evaluation of in vitro 

antileishmanial activity of 

curcumin and its derivatives 

“gallium curcumin, indium 

curcumin and diacethyle 

curcumin”. 

27 

A GOUDARZI, 

ALI 

MOVAHED, B 

TARVERDIZA

DEH, S 

AKBARZADE

H, ... 

2013, 21 TABRIZ 

UNIVERSITY OF 

MEDICAL 

SCIENCE, 

SOCIETY OF 

PHYSIOLOGY 

AND 

PHARMACOLOG

Y 

THE PROTECTIVE ROLE 

OF ORAL CONSUMPTION 

OF N-ACETYL CYSTEINE 

DURING A SINGLE BOUT 

OF EXHAUSTIVE 

EXERCISE IN 

UNTRAINED SUBJECTS 

 

28 

SM Jafari, G 

Heidari, I 

Nabipour, R 

Amirinejad, M 

Assadi, A 

Bargahi, ... 

2013, 33 

(4), 279-

285 

Nutrition research 

 

 

 

 

Serum retinol levels are 

positively correlated with 

hemoglobin concentrations, 

independent of iron 

homeostasis: a population-

based study 

 

29 

Chenary R, 

Noroozi A*, 

Tahmasebi R. 

2013; 

15(1): 95-

102 

Journal of Military 

Medicine 

Health Promoting Behaviors 

in Veterans in Ilam Province 

30 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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MS Zare, A 

Noroozi*, R 

Tahmasebi 

 

2013; 19 

(2): 67-78 

 

Journal of hayat Factors influencing tooth 

brushing behaviour based on 

health belief model among 

Bushehr Primary School 5th 

& 6th grade students 

31 

A Noroozi *, R 

Tahmasebi, SJ 

Rekabpour 

2013; 

16(3): 250-

259 

 

Iranian South 

Medical Journal 

Effective social support 

resources in self-management 

of diabetic patients in 

Bushehr (2011-12) 

32 

M Jamali, A 

Noroozi, R 

Tahmasebi 

2013, 13 

(8), 629-

641 

Iranian Journal of 

Medical Education 

Factors affecting academic 

self-efficacy and its 

association with academic 

achievment among students 

of Bushehr University 

Medical Sciences 2012-13 

33 

R Chenary, A 

Noroozi, R 

Tahmasebi 

 

2013; 

21(6): 257-

267 

 

scientific journal 

of ilam university 

of medical 

sciences 

Effective factors of health 

promotion behaviors based 

on Health Promotion Model 

in chemical veterans of Ilam 

province in 2012-13 

34 

S Farrokhi, MK 

Gheybi, A 

Movahhed, R 

Dehdari, M 

Gooya, S 

Keshvari, ... 

 

2014, 348-

355. 

Iranian Journal of 

Allergy, Asthma 

and Immunology,  

Prevalence and risk factors of 

asthma and allergic diseases 

in primary schoolchildren 

living in Bushehr, Iran: phase 

I, III ISAAC protocol. 

35 

MK Gheybi, 

AM Movahed, 

R Dehdari, S 

Amiri, HA 

Khazaei, M 

Gooya, ... 

 

2014, 404-

411 

Iranian Journal of 

Allergy, Asthma 

and Immunology 

Dusty Air Pollution is 

Associated with an Increased 

Risk of Allergic Diseases in 

Southwestern Part of Iran. 

36 

Noroozi A, 

Tahmasebi R* 

2014; 1(1): 

9-16. 

Nurs Pract Today. The diabetes management 

self-efficacy scale: 

Translation and psychometric 

evaluation of the Iranian 

version. 

37 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
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S Dobaradaran, 

I Nabipour, B 

Ramavandi, MA 

Zazouli, R 

Tahmasebi, ... 

2014, 23 

(4), 1000-

1005 

Environmental 

Bulletin 

Microbial contamination of 

dental unit waterlines in 

Bushehr, Iran 

Fresenius  

38 

M Jamali, A 

Noroozi, R 

Tahmasebi 

 

2014; 

11(1): 35-

44 

 

Strides in 

Devlopment of 

Medical Education 

Using basic constructs of 

social cognetive theoy in 

predicting students’ academic 

archivement in Bushehr 

University of medical 

sciences, Iran 

39 

Noroozi A*., 

Tahmasebi R., 

Shaybani B. 

2014; 

16(6): 436-

46 

Iranian South 

Medical Journal 

Relationship between 

personality trait and self- 

management in diabetic 

patients referred to Bushehr 

medical centers in 2012-13 

40 

MA 

Fouladvand, A 

Barazesh, R 

Tahmasebi 

 

2014, 16 

(6), 508-

518 

Iranian South 

Medical Journal 

Prevalence of intestinal 

parasites among workers 

involved in collection, 

transportation and recycling 

of wastes in the Pars Special 

Economic Energy Zone, 

Bushehr 

41 

D Iranpour, ALI 

Movahed, A 

Goudarzi, T 

Bahman, A 

Samad, M 

Niloufar, ... 

 

2014, 8 (1), 

7-13 

African Journal of 

Biochemistry 

Research 

The protective role of oral 

consumption of N-acetyl 

cysteine during a single 

session of exhaustive 

exercise in untrained subjects 

42 

S Dobaradaran, 

AA Hamedian, 

R Tahmasebi, H 

Qaedi, A 

Mohamadi, ... 

2014, 17 

(1), 76-84 

Iranian South 

Medical Journal 

Microbial quality evaluation 

of pasteurized and sterilized 

marketing milks in Bushehr 

43 

M Jamali, A 

Noroozi*, R 

Tahmasebi 

 

2013; 13 

(8): 629-

641 

 

Iranian Journal of 

Medical Education 

Factors Affecting Academic 

Self-Efficacy and Its 

Association with Academic 

Achievment among Students 

of Bushehr University 

Medical Sciences 2012-13 

44 
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javascript:void(0)
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Z Shakib, A 

Noroozi 

 

2014; 2(2): 

131-142 

 

Iranian Journal of 

Health Education 

and Health 

Promotion 

Determinant factors of 

mental health based on social 

cognitive theory among high 

school girl students of 

Bushehr 

45 

علي حميدي، خديجه 

شبانکاره، رحيم 

 طهماسبي.

 

، 74شماره 

زمستان 

1394 

فصلنامه كتابداري و 

اطالع رساني داراي 

پژوهشي  -رتبه علمي 

 )علوم انساني( 

ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه هاي 

علوم پزشكي ايران از نظر ميزان 

توجه به ويژگي هاي محتوايي و فني 

 موثر بر ارتقاي رتبه وبومتريك. 

46 

K Ahmadzadeh, 

A Khosravi, R 

Tahmasebi 

 

2014, 14 

(8), 661-

667 

Iranian Journal of 

Medical Education 

Assessing the readability of 
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 :کشور از خارج و لداخ های همایش در ( شرکت7

 مکان عنوان همایش مقاله عنوان ردیف

 Investigation at social and cultural factors related 

to addiction of heroin 

3rd watch 2004  دهلي هند

 نو

 Determinant factors in graft rejection using Cox 

regression, among the recipients of second renal 

transplant in Imam Khomeini hospital in Urmia, 

1988-2000 

 

  

 

the 4th Annual International 

Conference on Mathematics & 

Statistics in Athens, Greece on 

14-17 June 2010. 

Athens 

  

A Method for estimating missing values in a 

longitudinal Human growth study 

The XIXth International 

Biometric Conference &  Sixth 

Islamic Conference on Statistical 

Sciences (1999). 

Cape 

town, 

South 

Africa 
سال جامعه شهري  19يپرليپيدمي در افراد باالي شيوع انواع ه 

  1378 بندر بوشهر،

 Tehran ششمين کنگره بين المللي غدد درون ريز

1 Predictor factors of health locus of 

control for breast self-examination based 

on health belief model 

دومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

    

2 Predictor factors of breast self-

examination (BSE) based on Health 

Belief Model (HBM) and health locus of 

control in 20-50 years women in Bushehr 

دومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

کاربرد سازه های اساسی تئوری شناخت اجتماعی در  3

تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پیشگویی پیشرفت 

 . 1391 -92پزشکی بوشهر سال 

چهاردهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشکی

 تهران

بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی و رابطه آن  4

با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 . 1391 -92بوشهر سال 

چهاردهمین همایش کشوری آموزش 

 پزشکیعلوم 

 تهران

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش حضوری و  5

غیرحضوری بهداشت باوری)فعالیت بدنی( در زوجین 

 باردار شهرستان گناوه.

چهاردهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشکی

 تهران

 تیارتباط حما ییشگویجهت پ یواسطه ا جهیانتظار نت 6

دانشگاه علوم  انیدانشجو یلیو استرس تحص یاجتماع

 1391 – 92بوشهر در سال  یپزشک

آموزش  یکشور شیهما نیپانزدهم

 یعلوم پزشک

 تهران

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=39038&varStr=1;كريمي%20فريبا,راياني%20محمد,اكبرزاده%20صمد,طهماسبي%20رحيم;مجله%20غدد%20درون%20ريز%20و%20متابوليسم%20ايران;تابستان%201380;-;ويژه%20نامه%20كنگره%20بين%20المللي%20غدد%20درون%20ريز;0;0
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=39038&varStr=1;كريمي%20فريبا,راياني%20محمد,اكبرزاده%20صمد,طهماسبي%20رحيم;مجله%20غدد%20درون%20ريز%20و%20متابوليسم%20ايران;تابستان%201380;-;ويژه%20نامه%20كنگره%20بين%20المللي%20غدد%20درون%20ريز;0;0
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 کیدموگراف یرهایو متغ یلیاسترس تحص نیارتباط ب 7

 انیبا سالمت روان در دانشجو یرآموزشیو غ یآموزش

 1391 - 92بوشهر در سال  یدانشگاه علوم پزشک

آموزش  یکشور شیهما نیپانزدهم

 یعلوم پزشک

 تهران

و سالمت روان و نقش  یارتباط خودکارآمد یبررس 8

 یاجتماع تیحما یکنندگ ییشگویپ

آموزش  یکشور شیهما نیپانزدهم

 یعلوم پزشک

 تهران

9 Using the Health Belief Model to predict 

Pap smear test performance in Iranian 

women 

سومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

10 Influencing factors in the health promoting 

behaviors of urinary system in pregnant 

women based on health belief model in 

Bushehr 2013-14 

سومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

11 Application of Health Belief Model's 

Constructs for predicting Regular 

Consumption of Folic Acid Supplements 

in Pregnant Women Referred to 

Borazjan’s Health Centers, 2014-15 

سومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

12 Knowledge, Attitude and Practice 

Declaration Elderly in Ahram City toward 

Nutrition Behavior, 2013 

سومین سمینار بین المللی سالمت 

 زنان 

 شیراز

13 Individual and Environmental Factors of 

Self- Management among Diabetic 

Patients: A Path Analysis 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

14 Study of Nicotine Dependence Status and 

Some Related Factors among Water Pipe 

Consumer Women in Bushehr, 2013-14 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

15 An application of planned behavior theory 

in predicting factors affecting on 

continued intention of water-pipe smoking 

among water-pipe consumer women in 

Bushehr city, 2013-14 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

16 Application of Health Belief Model's 

Constructs for predicting Regular 

Consumption of Folic Acid Supplements 

in Pregnant Women Referred to 

Borazjan’s Health Centers, 2014-15 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه
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17 Effective Factors of Breast Self-

Examination (BSE) Based on Health 

Belief Model (HBM) and Health Locus of 

Control among 20-50 Years Women in 

Iran 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

18 Pap smear test Promotion among 

Bushehrian Women: Comparing the 

Effects of Individual and Group Training 

Methods Educational Intervention Based 

on Health Belief Model 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

19 Determinants of Physical Activity in Girl 

based on Health Promotion Model (HPM) 

in Bushehr 2014 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

20 Determinant Factors on the Mental Health 

Based On Social Cognitive Theory in High 

School Girl Students 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
آموزش بهداشت و ارتقاء کنگره ملی 

 سالمت

 کرمانشاه

21 Knowledge, Attitude and Practice 

Declaration Elderly in Ahram City toward 

Nutrition Behavior, 2013 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

22 The Relation between Perceived Social 

Supports and Health Promotion Behaviors 

in Chemical- Contaminated Veterans in 

Ilam Province in 2012-13 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

23 Relation between Health Locus of Control 

and Health Promoting Behaviors among 

employees’ Bushehr University of 

Medical Sciences, 2013-14 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

24 Application of the Basic Constructs of 

Social Cognitive Theory in Predicting 

Academic Achievement and Mental 

Health in Students of Bushehr University 

of Medical  Sciences, 2012-13 

دومین کنگره بین المللی و ششمین 
کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 کرمانشاه

13 Impact of Distance Training Program via 

SMS on the Physical Activity of the 

Patients with Type II Diabetes Based on 

the Health Promotion Model 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

 اصفهان
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14 Mental health literacy in Iranian adults: 

Using a multifaceted measure 
سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

ارتقا کنگره ملی آموزش بهداشت و 

 سالمت

 اصفهان

15 Assessing Extended Theory Planned 

Behavior for Nicotine Dependence 

Predictors: An Application of Path 

analysis 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 اصفهان

16 The mediator role of mental health literacy 

in the relationship between demographic 

variables and health-promoting 

behaviours 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

 اصفهان

17 Psychometric Evaluation of the Colorectal 

Cancer Screening Belief Scale Based on 

Health Belief Model’s Constructs for the 

Fecal Occult Blood Test 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

 اصفهان

18 Application of Planned Behavior Theory 

in Predicting Nicotine Dependence among 

Water Pipe 

Consumer Women in Bushehr city, South-

West of Iran 2013-14 

 تهران اعتیادهشتمین کنگره بین المللی 

19 Predicting Factors of Nicotine 

Dependence among Water Pipe Consumer 

Women in 2015: an Application of Health 

Belief Model 

 تهران مین کنگره بین المللی اعتیادنه

20 Effect of Education Health Volunteers 

Based on Health Belief Model on Water 

Pipe Smoking Use in Women 

 تهران مین کنگره بین المللی اعتیادنه

بینی  پیش جهت بهداشتی اعتقاد الگوی کاربرد 21

 کننده مصرف بوشهری زنان در نیکوتین به وابستگی

 1394 سال قلیان

علوم  های تازه همایش هشتمین

 بهداشتی

 تهران

 اعتقاد الگوی بر مبتنی گروهی آموزش تاثیر بررسی 22

 مراجعه کننده زنان در اسمیر پاپ تست انجام بر بهداشتی

 بوشهر شهر درمانی بهداشتی مراکز به

پانزدهمین کنگره بین المللی 

 دانشجویان علوم پزشکی کشور

 شاهرود

رسانه ای بر مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و چند  23

 انجام ماموگرافی در معلمان شهر بوشهر

شانزدهمین کنگره ملی و ششمین 

کنگره بین المللی دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور

 زنجان
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24 prognostic factors in people's beliefs and 

practices about colorectal cancer screening 

test based on the Health Belief Model 

2015-16 

دومین کنگره بین المللی سرطان 

 دستگاه گوارش

 تهران

25 Effect of adherence to therapy education 

based on health promotion model on 

quality of life in HIV infected patients 

اولین کنگره بین المللی عملکرد مبتنی 

 بر شواهد

 تهران
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 :آموزشی های دوره و کارگاهها در ( شرکت8

 محل نام دوره ردیف

 برگزاری

 تا تاریخ ازتاریخ شماره مجوز

1 
کارگاه آموزشي استنباط آمار 

 بيزي
  7/4/75 10/4/1375 

2 
کارگاه روش تحقيق و کاربرد 

 کامپيوتر در پزشکي
  10/12/77 14/12/77  

 16/7/1378 15/7/78   کارگاه مقدماتي آموزش پزشکي 3

 6/3/1378 1/3/78   تحقيق پيشرفتهکارگاه روش  4

 Access   8/6/79 8/6/79کارگاه آموزشي  5

 Windows     7/6/79 7/6/79کارگاه آموزشي  6

7 
مديريت و کنترل طرحهاي 

 پژوهشي
  11/5/79 13/5/1379 

 20/4/1379 19/4/79   مديريت جامع کيفيت 8

9 

 Accessکارگاه آموزشي 

نظام  نرم افزارهايو   Windowsو

 آمارينوين 

  19/8/80 24/8/80 

 4/8/1382 2/6/82   متدولوژي تحقيق 10

11 
کارگاه ارتباط استاد مشاور و 

 دانشجو

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 8/8/89 8/8/89 /دپ24905/18/20

12 
کارگاه آشنايي با مباني يادگيري 

 الکترونيکي

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 16/8/89 15/8/89 /دپ25708/18/20

 کارگاه داوري پروپوزال و مقاالت 13
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 7/7/89 7/7/89 /دپ35577/18/20

14 
کارگاه نقد مقاالت پزشکي و 

 2و  1پزشکي مبتني بر شواهد 

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
/دپ27334/18/20  22/8/89  23/8/89  

 کارگاه طراحي پرسشنامه 15
 دانشگاه علوم

 پزشکي بوشهر
 3/9/89 2/9/89 /دپ35620/18/20

 کارگاه ده گام در پژوهش 16
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 3/7/89 1/7/89 /دپ14110/18/20

17 
 -شيوه جستجوي مقاالت علمي

 1پزشکي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 20/10/91 20/10/91 /دپ1577/71/20
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18 
 -شيوه جستجوي مقاالت علمي

 2پزشکي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 2/10/91 2/10/91 /دپ1809/71/27

 مرور نظام مند 19
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 28/10/91 27/10/91 /دپ168/71/27

20 
محاسبه حجم نمونه )مدرس 

 کارگاه(

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 12/4/92 12/4/92 /دپ2057/71/20

مديريت و برنامه ريزي پروژه  21

 تحقيقاتيهاي 

معاونت تحقيقات و 

 فناوري وزارت 
------ 12/10/91 13/10/91 

دانشگاه علوم  در علوم پزشکي GISکاربرد  22

 پزشکي بوشهر
/دپ4459/71/20  17/7/92 18/7/92 

دانشگاه علوم  متاآناليز  23

 پزشکي بوشهر
/دپ923/71/20  17/2/93 18/2/93 

24 
کارگاه مقاله نويسي به زبان 

 فارسي

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 21/8/89 19/8/89 /دپ12259/18/20

 آزمون و پيشرفت تحصيلي 25
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 26/12/89 25/12/89 /دپ32468/18/20

26 
کارگاه مقاله نويسي به زبان 

 انگليسي

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 29/1/93 28/1/93 /دپ470/71/20

27 
مقدماتي   SPSS کارگاه آموزش 

 )مدرس کارگاه(

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 5/2/92 4/2/92 /دپ854/71/20

28 
دانش افزايي و طرح معرفت: 

توانمندسازي اعضاي هيئت علمي 

 در حوزه معرفت ديني

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد
867/500 14/4/1390 19/4/1390 

29 
اولين کنفرانس علمي پيوست 

نگاري فرهنگي با محوريت مباني 

 نظري، چيستي و چرايي؟ 

مراکز علمي و 

تحقيقاتي ملي و 

 بين المللي

1178/10/16/26 19/8/90  19/8/90  

30 
دومين کنفرانس علمي پيوست 

نگاري فرهنگي با محوريت 

 بهداشت و سالمت

مراکز علمي و 

تحقيقاتي ملي و 

 بين المللي

1290/10/16/26  10/9/90  10/9/90  

31 
عرفانهاي کاذب و نقد و بررسي 

 نوظهور

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
902007 26/10/90  26/10/90  

 قرآن پژوهي و طب 32
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 26/11/90 26/11/90 /دپ4912584/20
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 آشنايي با عرفان اسالمي 33
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
911144 24/3/91 24/3/91 

 مهدويت و فتنه هاي آخر الزمان 34
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
921001 11/4/92 11/4/92 

35 
پيشرفته    SPSS کارگاه آموزش 

 )مدرس کارگاه(

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 15/12/92 14/12/92 /دپ854/71/20

 جريان شناسي سياسي و فرهنگي 36
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
   /دپ37030/18/20

تاريخ علم و تمدن اسالمي سطح  37

1 

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 12/11/93 12/11/93 /دپ34414/18/20

 مقاله نويسي 38
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 5/9/94 4/9/94 /دپ3587/71/20

39 
ايراني و -سبک زندگي اسالمي

 آرامش خانواده

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 17/9/94 17/9/94 /دپ34362/18/20

40 
جامعه شناسي انتخابات و رفتار 

 انتخاباتي

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 4/12/94 4/12/94 /دپ43012/18/20

41 
آشنايي اعضاي هيئت علمي با 

 قوانين و شرح وظايف

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 27/3/94 27/3/94 /دپ11680/6/18/20

 
انحرافي نقد و بررسي فرقه 

 وهابيت

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
   /دپ37046/18/20

42 
انقالب اسالمي و نقش نخبگان در 

 عبور از بحران

دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
   /دپ39719/18/20

 20/11/1390  19/11/90   انتفال دانش 43

44 
دانش افزايي استادان با موضوع 

 جريان شناسي سياسي و فرهنگي 

نمايندگي مقام نهاد 

 معظم رهبري
 12/11/92  

45 

 سيزدهمين دوره فلوشيپ کشوري

آشنايي با يادگيري الکترونيکي 

 5ويژه اعضاي هيئت علمي قطب 

  31/04/95  21/5/95 

46 

توانمندسازي متخصصين آمار و 

اپيدميولوژي عضو کميته هاي 

 زيست هاياخالق در پژوهش

 کشور پزشکي

دبيرخانه کميته 

اخالق در ملي 

 زيست هايپژوهش

 وزارت پزشکي

 کرمان -بهداشت 

 31/6/1395 2/7/1395 
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 توليد محتواي آموزش الکتونيکي 47
دانشگاه علوم 

 پزشکي بوشهر
 28/10/95 28/10/95 /دپ39057/6/18/20

48 
و  در پژوهش حرفه اي) اخالق

 آموزش(

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 يعلوم پزشک

 13/7/96 12/7/96 /دپ28926/6/18/20

49 

Workshop on fMRI 
Basics and Data 

Analysis Based on 
SPM Software 

Package 

 28Feb.-1March 13/2/96 14/2/96 

50 

علم سنجي )آشنايي با شاخصهاي 

 Web ofو  Scopusپايگاههاي 

Knowledge) 

  31/3/96 31/3/96 

51 
نرم افزارهاي مديريت منابع 

(EndNote)  
  1/4/96 1/4/96 

     کارگاه کارآزمايي باليني 52

53 

اصول حاکم بر توليد علم در 

دوران شکوفايي تمدن 

 اسالمي

نهاد نمايندگي مقام 

 معظم

 دپ/29252/18/20

7/8/96 7/8/96 

 اقدام پژوهي آموزشي 54
مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 علوم پزشکي

 11/3/96 10/3/96 /دپ10328/6/18/20

 مشاوره دانشجويي 55

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 علوم پزشکي

 14/2/96 13/2/96 /دپ6075/6/18/20

56 
آشنايي اعضائ هيئت علمي با 

 قوانين آموزشي و آيين نامه ارتقاء

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 علوم پزشکي

 11/11/96 11/11/96 /دپ43294/6/18/20

57 
حرکت بسوي دانشگاه نسل سوم؛ 

 کارآفريني و خلق ثروت

مرکز مطالعات و 

توسعه آموزش 

 علوم پزشکي

 17/10/96 17/10/96 /دپ38745/6/18/20

58 
دانش افزايي استادان با موضوع 

 2سطح اخالق علمي و حرفه اي 

نهاد نمايندگي مقام 

 معظم

 13/11/96 12/11/96 دپ/43159/18/20
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59 
دانش افزايي استادان با موضوع 

 1اسالمي سطح شناسي  معرفت

نهاد نمايندگي مقام 

 معظم
 15/11/96 14/11/96 /دپ43160/18/20

 : کارگاههامدرس 

 روش تحقيق ويژه دانشجويان کارگاه

  1391مقدماتي ويژه اعضاي هيئت علمي سال  SPSSآموزش  کارگاه

ارديبهشت سال  5الي  4مقدماتي ويژه اعضاي هيئت علمي  SPSSآموزش  کارگاه

 ساعت( 16)دو روزه   1392

اسفند سال  15و  14پيشرفته ويژه اعضاي هيئت علمي  SPSSآموزش  کارگاه

 ساعت( 16)دو روزه  1392

 1392تعيين حجم نمونه ويژه اعضاي هيئت علمي دوازدهم تير ماه سال  کارگاه

 ساعت( 8)يک روزه 
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 :ها( راهنمایی پایان نامه9

 دانشجويي در مقطع تحصيالت تکميلي:راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي 

 عنوان پايان نامه

نام دانشجو 

يا 

 دانشجويان

 مقطع تحصيلي

استاد 

راهنما يا 

 مشاور

    

با سالمت روان و  يارتباط مشارکت اجتماع يبررس

من مز يماريسالمندان مبتال به ب يعملکرد شناخت

 1397شهر بوشهر در سال 

 نجمه

 يدوکوهک

ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور

 شزيو انگ يارتباط يرابطه مزاج با مهارت ها يبررس

 ياردانشکده پرست انيدر دانشجو يليتحص شرفتيپ

 . 1395شهر بوشهر در سال  ييو ماما

 بناييالهام 
ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور

 ونينفوزو ا ونيزاسيبا کاتتر يآشناساز ريتاث يبررس

بر اضطراب کودکان  يرسازيتصو قياز طر يديور

در اورژانس اطفال مرکز  يبستر يسن مدرسه

 در فارس بوشهر جيخل يشهدا يو درمان يآموزش

 1396سال

معصومه 

 کانيک زاده

ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور

  يوعسل درمان يازون تراپ سهيرمقايتاث يبررس

 يابتيد يزخم پا يبررو
 ميرينگين 

ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور

 در يدور اندام يميسکيا يشرط شياثر پ يبررس

در  يپس قلب يبا مارانيدر ب وميرياز دل يريشگيپ

 1395قلب بوشهر درسال  مارستانيب

ناصري ليال 

 خواه

ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور

بر  يتيريخود مد يتوانمندساز يالگو ريتاث يبررس

 دهيد بينوجوانان آس يحس انسجام وخودکارآمد

 1395شهرستان داراب سال  يباحوادث موتور

 نوابيپريسا 
ارشد  يکارشناس

 يپرستار

استاد 

 مشاور
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 زانيبر وب بر م يمبتن يمداخله آموزش ريتاث يبررس

 ياقچ اياضافه وزن  يدارا انساليزنان م يبدن تيفعال

 ياجتماع يشناخت ياز تئور يشهر برازجان: کاربرد

ليال نامي 

 نظري

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

تحت وب  يمداخله آموزش ريتآث يبررس

تحت درمان  يعروق يقلب مارانيب يبرخودمراقبت

 ي: کاربردصيطرح ترخ يپس از اجرا يوپالستيآنژ

 ارتقاء سالمت ياز الگو

عظيمه خدامي 

 نسب

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

 يوبر الگ يمبتن يدو برنامه آموزش ريتآث سهيمقا

اذ محافظت بر اتخ-زشيانگ هيو نظر ياعتقاد بهداشت

کننده از سرطان  يريشگيپ يا هيتغذ يالگو

 سال 50 يکولورکتال در افراد باال

 طوبي حاتمي
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

اهداکننده هادر سرم MicroRNA  انيب سهيمقا

مثبت نسبت به افراد HIV  شيآزما جهيخون با نت

سالم  در مرکز انتقال خون شهر بوشهر در سال 

1395 

 قادريميالد 
کارشناسي ارشد 

 هماتولوژي

استاد 

 مشاور

هادر سرم  MicroRNA   انيب سهيمقا

مثبت نسبت   HCVو  HBVاهداکنندگان خون   

به افراد سالم  در مرکز انتقال خون شهر بوشهر در 

 1395سال 

 راضيه راستگو
ارشد  يکارشناس

 يهماتولوژ

استاد 

 مشاور

آموزش توأم توسط همتا و پرستار بر  ريتأث يبررس

 مارانيب يخودمراقبت يرينگرش وبکارگ ،يآگاه يرو

 نيپس عروق کرونر و مراقب يبا يتحت عمل جراح

قلب شهر بوشهر  يآنان در خانواده در مرکز درمان

 1396_1397در سال 

دهقان فاطمه 

 آزاد

کارشناسي ارشد 

 پرستاري

استاد 

 مشاور

 يبر راهبردها يمبتن يمداخله آموزش ريتاث يبررس

 ياربه پرفش انيمبتال يسواد سالمت بر خودمراقبت
 اعظم لرکي

کارشناسي ارشد 

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور
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 باور ياز الگو يخون با سواد سالمت محدود: کاربرد

 سالمت

مطالعه غلظت فلزات سنگين در ادرار دانش اموزان 

 1394مقطع ابتدايي منطقه عسلويه در سال 
 راحله کفايي 

کارشناسي ارشد 

 بهداشتمهندسي 

 محيط

استاد 

 مشاور

 تهيدانس و D نيتاميو يسرم سطح رابطه يبررس

 يداس يخون کم به مبتال مارانيب در ياستخوان يمعدن

 94سال در بوشهر استان در سال 50 تا 18 شکل

 زهرا دکتر

 يبانيش

پزشکي تخصص 

 داخلي

استاد 

 مشاور

بررسي تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي 

از طريق ابزار پيام رسان اينترنتي تلفن همراه 

 بوشهري در رابطه با)تلگرام( بر باور و عملکرد زنان 

 انجام آزمايش پاپ اسمير

فرزانه خادم 

 الحسيني

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

مقايسه دو روش آموزش غيرحضوري مولتي مديا و 

پيام کوتاه بر ميزان انجام فعاليت فيزيکي بيماران 

: کاربردي از الگوي ارتقاء 2مبتال به ديابت نوع 

 سالمت

 حميده الري
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

 تيالقخ شيبر افزا يدرمانکتاب ريتاث زانيم يبررس

 شهر بوشهر يدبستانشيکودکان پ

مژده 

 يخدابخش

کارشناسي ارشد 

کتابداري و 

رساني اطالع

 پزشکي

استاد 

 مشاور

بر  ييداستان گو قيانتقال دانش پنهان از طر ريتاث

پرستاران شاغل در مرکز  ينيبال يريگ ميتصم

 1395قلب بوشهر   يتخصص

 سارا سيار

ارشد  يکارشناس

 يداخل-پرستاري

 ي جراح

استاد 

 مشاور

زعفران  ،ديسورنجان سف ياهيگ بيترک ريتاث سهيمقا

 ينيبر عالئم بال بيبا سلکوکس ليوزنجب
 فريده صالحي

ارشد  يکارشناس

 يداخل-پرستاري

 ي جراح

استاد 

 مشاور
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و در زان تيساله مبتال به استئوآرتر 70-60سالمندان

 شهر بوشهر

المت ارتقاء س يبر الگو يآموزش مبتن ريتأث يبررس

 دزيمبتال به ا مارانيبه درمان در ب يبنديپا زانيبر م

 شهر بوشهر

فريده 

 اسماعيلي

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

در  ياعتقاد بهداشت يالگو يکاربرد سازه ها

 ديعوامل موثر بر مصرف منظم قرص اس يشگوئيپ

 يقصد باردار يدر زنان باردار و دارا کيفول

 يزهره کفائ
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 راهنما

بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي 

توسط رابطين بهداشتي بر ميزان مصرف قليان در 

 زنان مصرف کننده قليان شهر بوشهر

 ستودهاحمد 
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

مقايسه تاثير دو روش آموزش گروهي و 

اي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر چندرسانه

 انجام ماموگرافي در معلمان شهر بوشهر

 زهرا حيدري
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

بررسي عوامل پيشگويي کننده انجام آزمايش 

غربالگري سرطان کلورکتال بر اساس الگوي اعتقاد 

 سال ساکن شهر بوشهر 50بهداشتي در افراد باالي 

 کامل قبادي 
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

 ييايباکتر ينقش فاضالب ها در آلودگ يمطالعه 

 يها هيسو  يژنوم يآب سواحل بوشهر و گوناگون

 يکل اياشرش

 ميمسعود عظ

 زاده

ارشد  يکارشناس

 يشناس کروبيم

استاد 

 مشاور

برآورد اميد زندگي در شهرستانهاي استان بوشهر 

 1390و  1385درسالهاي 

دکتر شهرام 

 سرافرازيان

تخصص پزشکي 

 اجتماعي

استاد 

 مشاور

بررسي عوامل موثر بر انجام فعاليت بدني منظم 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر بر 

  .1392-93ارتقاء سالمت سال اساس مدل 

 کارشناسي ارشد حميده تميمي
استاد 

 مشاور
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حذف فلورايد از محلول آبي با استفاده از 

   Moringa Oliefera خاکستر گياه
 مريم کاکويي

کارشناسي ارشد 

 محيط زيست

استاد 

 مشاور

هاي علوم پزشکي هاي دانشگاهسايتارزيابي وب 

هاي محتوايي ويژگيايران از نظر ميزان توجه به 

  و فني  مؤثر بر ارتقاي رتبه وبومتريک

 خديجه

 شبانکاره

کارشناسي ارشد 

کتابداري و 

رساني اطالع

 پزشکي

استاد 

 مشاور

بررسي عوامل موثر بر سالمت روان دانش آموزان 

دختر دوره دوم متوسطه شهر بوشهر مبتني بر 

-93 يتئوري شناخت اجتماعي در سال تحصيل

1392 

 شکيبزهره 
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

دو روش آموزش فردي و  ريمقايسه تاث يبررس

و  اعتقاد بهداشتي بر باور يگروهي مبتني بر الگو

عملکرد زنان بوشهري در رابطه با تست پاپ 

 اسمير

 ينيفاطمه حس
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 راهنما

الگوي اعتقاد بررسي تاثير آموزش مبتني بر 

بهداشتي در ارتقاء بهداشت سيستم ادراري ـ 

  هاي باردارتناسلي در خانم

 فرزانه نوروزي
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 راهنما

ريزي شده در کاربرد نظريه رفتار برنامه

بررسي عوامل مؤثر بر وابستگي به نيکوتين در 

زنان مصرف کننده قليان ساکن شهر بوشهر سال 

93- 1392  

مليحه سعيد 

 فيروزآبادي

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

بررسي تأثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي 

اعتقاد بهداشتي بر رفتار تغذيه اي سالمندان شهر 

 اهرم 

 ليال سليماني
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور
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بررسي عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن دانش 

ابتدايي  شهر بوشهر بر اساس  6 – 5آموزان پايه 

 92-91مدل الگوي اعتقاد بهداشتي در سال 

 معصومه زارع
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

عوامل پيشگويي کننده محور کنترل سالمت 

خودآزمايي سينه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي 

-91ساله شهر بوشهر در سال  50تا  20در زنان 

92 

افسانه 

 صحرايي

 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

کاربرد سازه هاي تئوري شناخت اجتماعي در  

پيشگويي پيشرفت تحصيلي و سالمت روان 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال 

91-92 

 مکيه جمالي
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

بررسي سطح سواد سالمت و ميزان خوانايي منابع 

آموزشي در دسترس بيماران ديابتي مراجعه 

 کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر شيراز

 خديجه

 احمدزاده

کارشناسي ارشد 

کتابداري و 

رساني اطالع

 پزشکي

استاد 

 مشاور

ل عوامکاربرد الگوي ارتقاء سالمت در شناسايي 

موثر بر رفتارهاي ارتقاء سالمت جانبازان 

 92-91شيميايي استان ايالم در سال 

 رقيه چناري
 کارشناسي ارشد

 آموزش بهداشت

استاد 

 مشاور

مقايسه اثر بخشي دو روش آموزش حضوري و 

غيرحضوري در مورد بهداشت باروري در ارتقاء 

سطح آگاهي زوجين باردار مراجعه کننده به 

 1391بهداشتي درماني شهرستان گناوه مرکز 

صغري 

 درخشان

کارشناسي ارشد 

برنامه ريزي 

 درسي

استاد 

 مشاور

 
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقطع پزشکی عمومی:

 یقلب یهایماریب یومارکرهایو ب D نیتامیو یسطح سرم یبررس

 یعروق
 فاطمه امینی

 یپزشک

 یعموم

استاد 

 مشاور
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 یها یماریدر افراد مبتال به ب ییغذا یآلرژن ها یفراوان بررسی

 1393-94در شهر بوشهر سال   یآلرژ

سامان 

 کشوری اصل

 یپزشک

 یعموم

استاد 

 مشاور

)آلرژن( یو عوامل حساسیت زا یآلرژ یهایماریبررسی ارتباط ب

 در استان بوشهر کیپر یبر اساس تست پوست یاستنشاق
 علی مرادی

پزشکی 

 عمومی
 

رضایت و میزان یادگیری آناتومی عملی انتظار متقابل بر  ریتاث

بوشهر در سال  یدر دانشگاه علوم پزشک دانشجویان پزشکی

1395 

 صادق درگاهی
پزشکی 

 عمومی

استاد 

 مشاور

در اهداکنندگان و معاف  یعفون یمارکرها وعیش سهیمقا

 یشدگان دائم از اهدا خون مرکز انتقال خون شهر بوشهر ط

 1394 -95  یسال ها

 یمیکر دیمج

 یشمس آباد

 یپزشک

 یعموم

استاد 

 مشاور

غذاها در  ریو سا ییایدر یبه غذاها تیحساس یفراوان یبررس

 سال  شهر بوشهر و برازجان 14-13دانش آموزان 

فرید ده 

 بزرگی

 یپزشک

 یعموم

استاد 

 مشاور

و آسم در افراد با سن مدرسه  یآلرژ یفراوان یا سهیبررسی مقا

Iسال( بر اساس برنامه  13-14و  7-6) SAAC یدر شهرها 

 و جم استان بوشهر هیبوشهر، عسلو

 نیحس

 هوشمند

پزشکی 

 عمومی

استاد 

 مشاور

در اهداکنندگان خون استان  Eشیوع آنتی بادی سرمی هپاتیت 

 1392بوشهر در سال 

فرناز مظلوم 

 کلیمانی

پزشکی 

 عمومی

استاد 

 مشاور
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 :( عناوین دانشگاهی10

 دوره کارشناسی ارشد آزمون ورودیکسب رتبه اول 

 کارشناسی ارشددر دوره فارغ التحصیلی کسب رتبه اول 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1389استاد نمونه سال  

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392ستاد نمونه سال ا

 پزشکی بوشهردانشگاه علوم  1395پژوهشگر برگزیده سال 

 

 سوابق اجرايي:سايرفعاليتهاي پژوهشي و 
 (1390لغايت پايان سال  1389علوم پزشکي بوشهر )عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 

 (1395لغايت  1389) عضو شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي

 لغايت در حال حاضر( 1390بهداشت )عضو شوراي پژوهشي دانشکده 

 (1392لغايت  1390گاه علوم پزشکي بوشهر )دانشکميته تحقيقات عضو شوراي پژوهشي 

 (1383لغايت  1378سال) 5بمدت عضو شوراي اخالق در پژوهش دانشگاه 

 تا کنون 1392عضو شوراي اخالق در پژوهش دانشگاه از ابتداي سال 

 83-81سالهاي  عضو کميته نظارت بر حسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي استاني در سازمان برنامه و بودجه

 پرست اداره آمار دانشگاه به مدت چهار سالسر

 زيستي و اپيدميولوژي آمار گروهمسئول هماهنگي 

 1383تا سال  1377 مسئول فني پايان نامه هاي دانشجويان پزشکي

 عضو پيوسته انجمن آمار ايران

  1380سال  _اولين همايش غذا و تغذيه در استان بوشهر  علميعضو کميته  

 1380سال  _عضو فعال کميته اجرايي اولين کنگره سراسري طب و دريا  

  1380سال  _عضو فعال کميته اجرايي اولين همايش غذا و تغذيه در استان بوشهر  

 عضو فعال کميته اجرايي اولين کنگره ملي اپيدميولوژي 

 عضو هيئت مشاورين مجله علمي ، پژوهشي طب جنوب

  ، پژوهشي طب جنوب عضو هيئت داوران مجله علمي

 عضو هيئت داوران مجله علمي، پژوهشي حيات

  عضو کميته مشاور سردبير فصلنامه علمي پژوهشي طب جنوب
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 همکاري و مشاوره در طرحهاي مرکز پژوهشهاي سالمت خليج فارس

 داوري مجله پزشکي هرمزگان

 1395لغايت  1390مسئول اساتيد مشاور دانشکده بهداشت از سال 

 کميته تخصصي آمار دانشگاه در حال حاضرعضو 

  کنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگي علميعضو کميته 

  کنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگي علمي مقاالت داور

 تا کنون  1395شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده بهداشت از ابتداي سال عضو 

 تا کنون(  1396) سال  عضو هيات مميزه مستقل دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 (1396عضو کميته برگزاري جشنواره دانشجوي نمونه دانشگاه )سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


