
 

Page | 1 

 باسمه تعالی

 خالصه رزومه 

 

 سید همام الدین جوادزاده نام و نام خانوادگی:

Sh.javadzadeh@bpums.ac.ir 

 سوابق تحصیلی:

 1384-86کاردانی بهداشت مبارزه با بیماریها.  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  -

 1386-88کارشناسی بهداشت عمومی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -

 1388-90علوم پزشکی اصفهان  نشگاهکارشناسی ارشد آموزش بهداشت. دا -

 1390-94علوم پزشکی اصفهان  نشگاهدا دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. -

 سواد راهبردهای بکارگیری جهت شده ریزی برنامه رفتار نظریه بر مبتنی آموزشی مداخله ارزشیابی عنوان پایان نامه دکترا:

 بیمار به آموزش در پرستاران توسط سالمت

 .1390پژوهشگر برتر دوازدهمین کنگره ملی و بین المللی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395استاد نمونه سال 

 سمت ها:

 بوشهر یبهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکگروه آموزش استادیار  -

 دانشکده بهداشت یمسئول دفتر توسعه آموزش علوم پزشک -

 فارس جیخل ییایدر یفناور ستیمرکز رشد ز ریمد -
 

 عضویت در کمیته ها، کارگروهها و شوراها:

 1396عضو کارگروه بسته نظام ارزیابی و ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی  1

 1396به سوی دانشگاه نسل سوم در طرح تحول نظام آموزش  حرکت هبست ریدب 2

 1396دبیر شورای رشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  3

 1396عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  4

 1396عضو کارگروه تدوین اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه  5

 1396در استان بوشهر عضو کمیته شتابدهی کسب و کارهای نوآورانه  6



 

Page | 2 

 مقاالت:

1 Reisi M, Javadzade H, Mostafavi F, Sharifirad G, Radjati F, Hasanzade A. Relationship 

between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, 

Iran. Journal of Education and Health Promotion. 2012 Jan 1;1(1):31. 

2 Javadzade H, Mostafavi F, Hasanzade A, Reisi M, Shahnazi H, Sharifirad G. Factors associated 

with the fecal occult blood testing for colorectal cancer screening based on health belief 

model structures in moderate risk individuals, Isfahan, 2011. Journal of education and 

health promotion. 2012 Jan 1;1(1):18. 

3 Reisi M, Mostafavi F, Javadzede H, Mahaki B, Sharifirad G, Tavassoli E. The Functional, 

Communicative, and Critical Health Literacy (FCCHL) Scales: Cross-Cultural Adaptation and 

the Psychometric Properties of the Iranian Version. Iranian Red Crescent Medical Journal. 

2017; 19(1):29700. 

4 Reisi M, Mostafavi F, Javadzade H, Mahaki B, Sharifirad G. Assessment of Some Predicting 

Factors of Self-efficacy in Patients with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology 

and Metabolism. 2015 Jun 15;17(1):44-52. 

5 Vardanjani AE, Reisi M, Javadzade H, Pour ZG, Tavassoli E. The Effect of nutrition education 

on knowledge, attitude, and performance about junk food consumption among students 

of female primary schools. Journal of education and health promotion. 2015;4. 

6 Shahnazi H, Sharifirad G, Reisi M, Javadzade H, Rajati F, Moody M. Factors Associated with 

Cigarette Smoking Based on Constructs of Health Belief Model in Pre-University Students 

in 2011 in Isfahan, Iran 

7 Javadzade H, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli E, Rajati F. Health Literacy among Adults of 

Isfahan. Iran. J Health Syst Res. 2013;9(5):540-9. 

8 Reisi M, Javadzade H, Heydarabadi AB, Mostafavi F, Tavassoli E, Sharifirad G. The 

relationship between functional health literacy and health promoting behaviors among 

older adults. Journal of education and health promotion. 2014 Jan 1;3(1):119. 

9 Reisi M, Javadzade H, Shahnazi H, Sharifirad G, Charkazi A, Moodi M. Factors affecting 

cigarette smoking based on health-belief model structures in pre-university students in 

Isfahan, Iran. Journal of education and health promotion. 2014;3. 

10 Javadzade H, Reisi M, Mostafavi F, Heydarabadi AB, Tavassoli E, Sharifirad G. Barriers 

related to fecal occult blood test for colorectal cancer screening in moderate risk 

individuals. Journal of education and health promotion. 2014;3. 



 

Page | 3 

11 Tavassoli E, Reisi M, Javadzade H. The effect of education on the improvement of fruits and 

vegetables consumption aiming to preventing colorectal cancer. Gastroenterology and 

Hepatology from bed to bench. 2014;7(2):94. 

12 Reisi M, Javadzade H, Sharifirad G. Knowledge, attitudes, and practice of breast self-

examination among female health workers in Isfahan, Iran. Journal of education and health 

promotion. 2013 Jan 1;2(1):46. 

13 Tavassoli E, Reisi M, Javadzade H, Gharlipour Z, Gilasi HR, Hafez AA. The effect of education 

on improvement of intake of fruits and vegetables aiming at preventing cardiovascular 

diseases. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2015; 29:183.  

14 Reisi M, Mostafavi F, Javadzade H, Mahaki B, Tavassoli E, Sharifirad G. Communicative and 

critical health literacy and self-care behaviors in patients with type 2 diabetes. Iranian 

journal of Diabetes and Metabolism. 2016 Mar 15;14(3):199-208.  

15 Hafez AA, Tavassoli E, Hasanzadeh A, Reisi M, Javadzade H, Imanzad M. Quality of life in 

peptic ulcer patients referring to Al-Zahra hospital of Isfahan, Iran. Gastroenterology and 

Hepatology from bed to bench. 2013;6(Suppl 1):S87.  

16 Reisi M, Mostafavi F, Javadzade H, Mahaki B, Tavassoli E, Sharifirad G. Impact of health 

literacy, self-efficacy, and outcome expectations on adherence to self-care behaviors in 

Iranians with type 2 diabetes. Oman medical journal. 2016 Jan;31(1):52. 

17 Javadzade H, Sharifirad GH, Reisi M, Nasr Esfahani M, Mahaki B, Mostafavi F. Applying the 

Theory of Planned Behavior to Predicting Nurse’s Intention and Behavior in Using Health 

Literacy Strategies in Patient Education. Iran Journal of Nursing. 2015 Dec;28(97):23-33.  

18 Javadzade H, Mostafavi F, Reisi M, Mahaki B, Nasr Esfahani M, Sharifirad G. Relationship 

between knowledge and implementing health literacy strategies in patient education. 

Military Caring Sciences. 2015 May 15;2(1):31-40.  

19 Tavassoli E, Reisi M, Javadzade H, Mazaheri M, Gharli pour Z, Shakoori S. The effect of the 

health belief model-based education & improvement of consumption of fruits and 

vegetables: An interventional study. Journal of Health in the Field. 2013;1(2):30-6. 

20 Hajsalehi E, Sharifirad Gh, Moazam N, Azizi N, Taebani M, Reisi M, Javadzade H. The 

Prevalence of Domestic Violence and the Effecting Factors among Women in Isfahan, Iran. 

J Health Syst Res 2013;9(6): 648-55. 

21 Javadzadeh H, Badrian S, Reisi M, Askari N, Meshkati M, Badrian M. A Study of the 

Frequency of Occupational Injuries and Knowledge of Standard Precautions among 

Laboratory Staff and Nurses. J Health Syst Res 2015; 11(4): 671-6  



 

Page | 4 

22 Javadzade H, Shahnazi H, Sharifirad Gh, Reisi M, Tavassoli E. The Status of Knowledge and 

Belief of Pre-University Male Students in Isfahan, Iran, on Smoking and Its Harmful Effects 

and the Prevalence of Smoking among Them. J Health Syst Res 2013; 9(6): 587-93.  

23 Javadzade H, Reisi M, Sharifirad Gh, Mostafavi F, Tavassoli E. Perceived Barriers Related to 

Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening in Moderate Risk Individuals, 

Isfahan, Iran. J Health Syst Res 2014; Health Education supplement: 1806-1814 

24 Javadzade H, Sharifirad GH, Reisi M, Nasr Esfahani M, Mahaki B, Mostafavi F. Applying the 

Theory of Planned Behavior to Predicting Nurse’s Intention and Behavior in Using Health 

Literacy Strategies in Patient Education. Iran Journal of Nursing. 2015 Dec;28(97):23-33.  

25 Reisi M, Mostafavi F, Javadzade H , Jalilian F, Mahaki B, Sharifirad Gh. Effect of theory based 

education on blood sugar control in type-2 diabetic patients. Iranian Journal of 

Endocrinology and Metabolism. 2017; 18 (6) :420-431. 

26 Sharifirad G, Mostafavi F, Reisi M, Mahaki B, Javadzade H, Heydarabadi AB, Esfahani MN. 

Predictors of Nurses’ Intention and Behavior in Using Health Literacy Strategies in Patient 

Education Based on the Theory of Planned Behavior. Materia socio-medica. 2015 

Feb;27(1):22. 

27 Mobasheri M, Hassanzadeh A, Tavassoli E, Raisi M, Javadzade H. Determination of Health 

Belief Model structures and Health-Promoting nutritional behaviors In Prevention of 

cardiovascular disease. Life Science Journal. 2014;9. 

28 Eizadi E, raeisi M, sharifirad G, tavasoli E, ghazanfari Z, javadzade H. Khowledge and Attitude 

of Students Toward Research in Isfahan University of Medical Sciences. sjimu. 2013; 21 (6) 

:56-62. 

29 Jamehei, Fatemeh, Afshin Ostovar, and Homamodin Javadzade. "Predictors of Exclusive 

Breastfeeding among Nulliparous Iranian Mothers: Application of the Theory of Planned 

Behavior." International Journal of Pediatrics 5.3 (2017): 4457-4467. 

30 Naderi M, Rajati F, Yusefi H, Tajmiri M, Javadzade H. A Systematic Review of the Role of 

Sensory Stimulation in Level of Consciousness in Patients with Coma. J Health Syst Res 2013; 

9(6)570-8 . 

 

 

 

 



 

Page | 5 

 طرحهای پژوهشی

 ییشهر اصفهان در خصوص خودآزما یدرمان ی، نگرش و عملکرد  زنان شاغل در مراکز بهداشت یآگاه تیوضع یبررس 1

 پستان

 .دهرسی اتمام به – یاصفهان. مجر یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش مصوب 

 1388-89 تحصیلی سال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان عمومی سالمت وضعیت ارزیابی 2

 به اتمام رسیده. –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همکار 

 از استفاده با سیگار مصرف با رابطه در اصفهان شهر دانشگاهی پیش مقطع پسر آموزان دانش نگرش و آگاهی بررسی 3

 بهداشتی. اعتقاد مدل های سازه

 به اتمام رسیده. –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همکار 

 پزشکی علوم دانشگاه راهنمایی مدارس آموزان دانش میان در چاقی با آن ارتباط و صبحانه مصرف الگوی بررسی 4

 اصفهان.

 به اتمام رسیده. –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همکار 

 مدل های سازه اساس بر کولورکتال سرطان غربالگری جهت مدفوع در مخفی خون تست انجام با  مرتبط عوامل بررسی 5

 1390 اصفهان شهر متوسط خطر معرض در افراد در بهداشتی اعتقاد

 به پایان رسیده. –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. همکار 

 .1391( در جمهوری اسالمی ایران  NVS, SBSQ, S-TOFHLAاستاندارد سازی ابزارهای سنجش سواد سالمت) 6

 به پایان رسیده. –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجری 

باور سالمت در مراجعه کنندگان به مراکز  یمصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگو تیوضع یبررس 7

 1395جنوب بوشهر  یخدمات جامع سالمت شهرستانها

 در حال اجرا. -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

آموزش سالمت در بزرگساالن مراجعه کننده  یحیترج یسالمت و روش ها یارتقاء دهنده  یرفتارها تیوضع یبررس 8

 1395به مراکز جامع سالمت شهر بوشهر با سطوح مختلف سواد سالمت.

 در حال اجرا. -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

مرتبط با آن در  یراهبردها یریسالمت شهر بوشهر در خصوص سواد سالمت و بکارگ نیو عملکرد مراقب یآگاه یبررس 9

 1395 .انیارتباط و آموزش به مددجو یبرقرار ندیفرا

 در حال اجرا.  -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
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مراکز  یدر کارکنان بهداشت یاجتماع یشناخت یو عوامل مرتبط با آن بر اساس تئور یبدن تیفعال تیوضع یبررس 10

 1395 جامع خدمات سالمت شهر بوشهر

 در حال اجرا. -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 یپس از اجرا یوپالستیتحت درمان آنژ یعروق یقلب مارانیب یتحت وب برخودمراقبت یمداخله آموزش ریتآث یبررس 11

 1395 ارتقاء سالمت یاز الگو ی: کاربردصیطرح ترخ

 در حال اجرا. -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

چاق شهر برازجان:  ایاضافه وزن  یدارا انسالیزنان م یبدن تیفعال زانیبر وب بر م یمبتن یمداخله آموزش ریتاث یبررس 12

 1395ی اجتماع یشناخت یاز تئور یکاربرد

 در حال اجرا. -مجری  –مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 

 سوابق آموزشی:

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یداروساز انیدانشجو) یخدمات بهداشت اتیاصول و کلتدریس  1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یگفتار درمان انی)دانشجو یبهداشت عمومتدریس  2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یولوژیراد انی)دانشجو یبهداشت عمومتدریس  3

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یشگاهیعلوم آزما انی)دانشجو یولوژیدمیو اپ یبهداشت عمومتدریس  4

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یپزشک یتهایفور انیدانشجو ) یخدمات بهداشت اتیاصول و کلتدریس  5

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یبهداشت عموم انی)دانشجو یخدمات بهداشت تیریمدتدریس  6

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و....( یپرستار ،یدارو ساز ،یپزشک انی)دانشجو یشناس تیجمعتدریس  7

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (یبهداشت عموم انی)دانشجو اداتیاعتتدریس  8

)دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت( دانشگاه علوم پزشکی  آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سالمتتدریس  9

 بوشهر

 )دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت( دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتتدریس  10

 )دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت( دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آموزش یو روش ها یتکنولوژتدریس  11

 )دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اداتیو اعت یبهداشت روانتدریس  12

 اکولوژی انسانی )دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهرتدریس  13
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 تدریس اکولوژی و بهداشت بین الملل)دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 14

 پاتولوژی جغرافیایی )دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهرتدریس  15

 اصول و مبانی اپیدمیولوژی )دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهرتدریس  16

 اکولوژی غذا و تغذیه )دانشجویان علوم تغذیه( دانشگاه علوم پزشکی بوشهرتدریس  17

 )دانشجویان بهداشت عمومی( دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ریواگ یهایماریمبارزه با ب یبرنامه ملتدریس  18

 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیالت تکمیلی:

عوامل مرتبط با  ی، تحت عنوان: بررسفاطمه جامعی رشته آموزش بهداشت خانمپایان نامه کارشناسی ارشد  اولی استاد راهنما

شهر بوشهر  یدرمان یشش ماه مراجعه کننده به مراکز بهداشت ریکودک ز یدارا یزامادر در زنان نخست ریبا ش یانحصار هیتغذ

 1394-1395در سال  شدهیزیررفتار برنامه یبر اساس تئور

 

 :و مربی گری رویدادها تدریس در کارگاهها

1 Mentor  1395نخستین رویداد استارتاپ ویکند سالمت بوشهر 

برای پرستاران آموزشی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  "سواد سالمت و آموزش به بیمار"کارگاه مدرس  2

 1393الزهرا)س( اصفهان. 

 ندهیبه آ یگاهن" ،"انیدانش بن یثبت اختراع و شرکتها"بر دانش ) یمبتن ینیکارآفرمجموعه کارگاههای مدرس  3

 1395 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( "و تفکر خالق دهیتوسعه ا یمهارتها"، "کسب و کار یایدن

خبرنگاران سالمت استان  یدوره پودمان نیدر نخست "سواد سالمت و ارتباط آن با حوزه خبر رسانه"کارگاه مدرس  4

 .1395اصفهان 

 1396 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر" پاورپوینت خالق"و  "پاورپوینت پیشرفته"کارگاههای مدرس  5
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 شرکت در کنگره های علمی:

 بهشتیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت . ارد یکنگره مل نیو چهارم یالملل نیکنگره ب نیدو مقاله در نخست هیارا 1

 .زیتبر 1390

 1390 وری. شهررانیا یعلوم پزشک انیدانشجو یپژوهش انهیسال یالملل نیو ب یکنگره مل نیدو مقاله در دوازدهم هیارا 2

 اصفهان.

 1390شرق کشور. آبان  یعلوم پزشک یدانشگاهها انیدانشجو انهیسال یپژوهش شیهما نیدو مقاله در هفتم هیارا 3

 مشهد.

 گرگان. 1390پرستار ماما و پژوهش. آذر  یسراسر ناریسم نیمقاله در چهارم کی هیارا 4

 شاهرود. 1390در سالمت. آذر  یو اجتماع یابعاد رفتار یکشور ناریسم نیدو مقاله در دوم هیارا 5

 .1392تهران آبان  یآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشک یکنگره مل نیشرکت در پنجم 6

ماه  ید ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یو خودمراقبت ماریکنگره آموزش ب نیمقاله در سوم کی هیارا 7

1393. 

 ( در : یدو مقاله ) سخنران هیارا 8

 The first international scientific research conference of Iranian students in Armenia. 

2011 Armenia 

 ارایه دو مقاله ) سخنرانی ( در : 9

 International conference on education and information management (ICEIM). 2012 
Turkey. 

 ارایه یک مقاله )سخنرانی( در : 10

 International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering (IICBE) 
2014 Turkey. 
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