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 سوابق تحصيلي دانشگاهي

 Aمعدل  -(1392)مالزی   UPMاز دانشگاه ت جامعه سالم (PhD)   ی تخصص یدکترا •

 :PhDعنوان پايان نامه 
 Enhancing modern contraceptive practices through web-delivered and printed health education 

module among married female staff in University Putra Malaysia (UPM) 

  

   (1388) مالزی   UPMدانشگاه ت جامعه سالم (MSc)   کارشناسی ارشد  •

 (1372) بوشهر یعلوم پزشکيی ماما یارشناسک •

 

 سوابق تدریس

 روش تحقیق در علوم بهداشتی •

 بهداشت مادران و کودکان •

 بهداشت باروری •

 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی •

 پاتولوژی جغرافیايی ايران •

 مصون سازی فعال و غیر فعال •

 پرستاری سالمت جامعه •

 برنامه ملی مبارزه با بیماريهای واگیر •

 



 دانش پژوهيفرآیندهای 

 یریادگي طهی( )حبیبهداشت )س کپارچهيسامانه  یآموزش یمحتوا دیتول قياطالعات سالمت از طر یکیثبت الکترون یریادگيارتقاء  •

 (یکیالکترون

 (یآموزش یو رهبر تيريمد طهی) حیلیآموزش جامع ترم تحص یزيبرنامه ر نديفرآ یساز مستند •

 (یآموزش یو رهبر تيريمد طهی)ح یلیمشاوره تحص نديفرآ یساز مستند •

 راهنمایي پایان نامه هدایت و
 بر سالمت روان زنان متاهل مراجعه کننده یاجتماع تيو حما ینقش خشونت خانگ یبررساستاد راهنمای پزشکی عمومی، عنوان:  •

 99در سال  روسيکرونا و یدمیسالمت شهر بوشهر در دوران اپبه مراکز خدمات جامع   
 
 و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز  مانيبعد از زا یافسردگ وعیش یبررس: استاد راهنمای پزشکی عمومی ، عنوان •

 98شهر بوشهر سال  یدرمان یبهداشت  

 
شهر  یو عوامل موثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشت یشغل یسطح فرسودگ یفراوان یبررساستاد راهنمای پزشکی عمومی ، عنوان:  •

 98بوشهر و برازجان سال 

 یسالها ی( طايو ماالر یجلد وزیشمانیاستان بوشهر )ل یبوم یانگل یها یماریروند ب نییتعاستاد مشاور پزشکی عمومی ، عنوان:  •

 97 یال  90 

 شهر بوشهر سال  يیدر عرضه کنندگان مواد غذا یروده ا یبه عفونت انگلها یآلودگ یفراواناستاد مشاور پزشکی عمومی ، عنوان:  •
98 

باور سالمت و تحت وب بر انجام  یبر الگو یمبتن یمداخله آموزش ریتاث یبررساستاد مشاور کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، عنوان:  •

 مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر یدر زوج ها HIV شيداوطلبانه آزما
 
شهر  یزنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشت یابيرفتار اطالع  یبررساستاد مشاور کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی، عنوان: • 

 1399سطح سواد سالمت آنان در سال با بوشهر و ارتباط آن 
 

 چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مقاالت
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Barriers of Modern Contraceptive Practices among Asian Women: 
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6. Najafi-Sharjabad, F., Hajivandi, A., &Rayani, M. (2014). Knowledge, attitude, and practice 

about emergency contraception among health staff in Bushehr State, South of Iran. Global Journal 

of Health Science, 6 (1), 52- 60. 

 

7. Najafi- Shrjabad, F., Rahman, H. A., Hanafiah, M. (2014).Spousal communication on family 

planning and perceived social support for contraceptive practices in a sample of Malaysian women. 
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8. Mehboudi, MB., Raeisi, AR., Najafi, F., Mosadeghzadeh,SH., Nabipour I., Darabi , H. Ostovar, 

A.(2015). The Incidence and Prevalence of Obesity and Overweight in Adults During 2003 to 2009 
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12. Najafi-Sharjabad F, Rayani M. The relationship between knowledge, attitude and acceptance 

of Human Papilloma Virus (HPV) vaccination for cervical cancer prevention among students at 

Bushehr University of Medical Sciences, Iran. J Res Dev Nurs Midw, 2019; 16(2): 19-29. 
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ي و بين الملليملشركت در همایشهای   

بر عوامل موثر در انتخاب  روش  ، عنوان: مروری(1392) دومین کنگره سراسری زندگی سالم وتوسعه مراقبتهای پرستاری ومامايی •

 زايمان زنان سنین باروری در ايران و جهان

 

دانشگاه  انيبا سالمت روان در دانشجو یرتباط رفتار مذهبا، عنوان: (1400) دين، معنويت و کیفیت زندگیالمللی ومین کنفرانس بین د •

 98 ، سالبوشهر یعلوم پزشک

 

 یاضطراب کرونا بر حسب سطح تاب آور یو جسمان یعالئم روان سهيمقاعنوان: (. 1400ايران )نبخشی ااولین کنگره ملی مشاوره تو  •

 روسيکرونا و یریشهر بوشهر و برازجان در دوران همه گ یدرمان یبهداشت در کارکنان مراکز

 

• The 1st International Public Health Conference, Malaysia (2011). Title: Emergency contraception 

practice and its related factors among women in a public University Malaysia. 

 

•  2nd  International Nursing Research Conference, Malaysia (2012). Barriers to modern 

contraceptive practices among selected married women in a public university in Malaysia 
  

• The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health & Wellbeing, Iran (2014).   Title: 

Comparison of web-delivered and printed reproductive health education on modern contraceptive 

beliefs and practices of married women in a public university, Malaysia 
 

• The 3rd International Women's Health Conference, Iran (2014). Title: Women's preference for mode 

of delivery and its related factors in Bushehr port, south of Iran  
 

 

  ها پایان نامه مقاالت و  داوری

 رانيصرع لوب تمپورال در جنوب ا ینیبال یها یژگيو و یولوژیدمیاپ •

 شهر بجنورد نیزوج يیزناشو یبرنامه ارتباط زوجها بر سازگار یآموزش گروه ریتاث •

 در سالمندان یبا سبک زندگ ینيد یعمل به باورها ارتباط •

 1392 لسامشهد  شهر یرداربااز  شپيمراقبتهای   یتقاار نگیوچگ هميندر ز مانیدر شتیبهدا زکرامدر  لشاغ یاھماما هگاديد سیررب •

و  لنتقاا یاھھرا ھب تنسب شکیزپ ومعل رغي نياونشجدا با شکیزپ ومعل نياونشجدا ردعملکو  رشنگ ،یھگاآ زانمي یا همقايس سیررب •

 دزياز ا یرپيشگي

 95بوشهر سال  یابتيد مارانیب یزندگ تیفیبا ک یارتباط حس انسجام و خودکارآمد یبررس •



 یشناخت یاز تئور یچاق شهر برازجان کاربرد اياضافه وزن  یدارا انسالیدر زنان م یبدن تیرفتار فعال یکننده ها يیشگویپ یبررس •

 یاجتماع

 شهر بوشهر دزيمبتال به ا مارانیبه درمان در ب یبنديپا زانیارتقا سالمت در م یبر الگو یآموزش مبتن ریتاث یبررس •

 هنندک فمصر ننادر ز انيقل فمصر رفتاکاهش ر بر یبهداشت نیتوسط رابط یتشابهد دعتقاا یلگوا بر مبتنی زشموآ ریثتا یبررس •

 بوشهر شهر انيقل

سرطان پستان در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت  یغربالگر یبر وب بر انجام رفتارها یآموزش مبتن ریتاث یبررس •

 باور سالمت یاز الگو یشهر بوشهر: کاربرد

نوع دو  ابتيکننده از د یریشگیپ یاز رفتارها تیباور سالمت بر تبع یبر الگو یمبتن یا چند رسانه یبرنامه آموزش ریتاث یبررس •

 1399تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت شهر بوشهر در سال  ابتيبه پره د اني( در مبتالیبدن تیو فعال هي)تغذ

 یخودکارآمد یاز تئور یسالمت شهر بوشهر کاربرد نیمراقب یاسترس بر استرس شغل تيريمد یبرنامه آموزش ریتاث یبررس •

اضطراب زنان نخست باردار  زانیو م یارتقاء سالمت بر انجام آرام ساز یبر اساس الگو یچند رسانه ا یمداخله آموزش ریتاث یبررس •

 شهر بوشهر

مراجعه کننده به  یدر زوج ها HIVشيباور سالمت و تحت وب بر انجام داوطلبانه آزما یبر الگو یمبتن یمداخله آموزش ریتاث یبررس •

 مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر

 رداربا یخانمهادر  یتناسل یدر ارتقاء بهداشت ادرار یریشگیدرپ یشتابهد دعتقاا لمد بر یمبتن زشمورآیتاث یبررس •

مراجعه کننده به مرکز  یخانم ها یشناخت تیاطالعات جمع ینابارور و ارتباط آن با برخ یمهار سالمت در خانم ها گاهيجا یبررس •

 فارس بوشهر جیخل دیام یو نابارور یبارور

در  مزمن یماریب با دکوک یدارا درانما با سالمکودک  یدارا درانمادر  یمعنو سالمتو  منسجاا حس نیب طتباار سهيمقا یرسبر •

 1394-95کرمان  شهر

 97سال  یعلم ئتیاعضاء ه عیبوشهر در مورد کارکرد سامانه ترف یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتینگرش اعضاء ه یبررس •

 ماژور یآموزش فرندز براضطراب کودکان تاالسم ربرنامهیتأث •

 اباد کتول یدختران عل یپرخطر جنس یگسترده بر رفتارها یمواز نديفرآ یالگو ریتاث •

 یاجتماع یشناخت یاز تئور ینوع دو با سواد سالمت محدود کاربرد ابتيبه د انيدر مبتال یکننده خود مراقبت يیشگویعوامل پ •

 97مرتبط با سالمت سالمندان ساکن جامعه شهر سبزوار سال  یازهاین يیشناسا •

 یرو یبر اساس ابعاد مدل سازگار یابتيد مارانیب یزندگ تیفیکننده ک ینیب شیپ عوامل •

در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت  یبه دو روش تحت وب و کتابچه بر انجام ماموگراف یمداخله آموزش ریتاث سهيمقا •

 باور سالمت یاز الگو یشهر بوشهر: کاربرد

امع تحت پوشش مراکز خدمات ج انسالیاسترس در زنان م تيريمد یرفتارها یکننده ها نییدر شناخت تع یفرا نظر یالگو کاربرد •

 سالمت شهر بوشهر

 1400سال  19 ديکوو رییهمه گ یبوشهر درط یدانشگاه علوم پزشک انيدر دانشجو یبه زندگ دیو ام مارانگارییارتباط خود ب یبررس  •

شهر مشهد سال  یاز باردار شیپ هایمراقبت یارتقا یچگونگ نهیدر زم یدرمان یشاغل در مراکز بهداشت یماماها دگاهيد یبررس •

1392 
مادران دارای کودک  دگاهيد خانواده از يیغذا تیمادر  کودک با امن یشده مادران و دلبستگ افتيدر یاجتماع تيارتباط حما یبررس •

 1401 سن مدرسه در شهر بوشهر در سال
 

• Provider attitudes towards youth-friendly sexual and reproductive health services in Jordan: A cross-sectional study of 

physicians, midwives and nurses 

• Determinants of fertility decision-making among couples in Inner Mongolia, China: A study Based on the Theory of 

Planned Behavior 

 

 

 

 



 شركت در كارگاههای دانش افزایي و توانمند سازی

  یابیارزش یروشها س،یتدر  ی، روشها یدرس  ی ز یبرنامھ ر 

 و آرامش خانواده یرانیا یاسالم یزندگ  سبک 

 یس ینو  مقالھ 

 ییدانشجو  مشاوره 

 ایبا نرم افزار کامتز  ییآشنا 

 یآموزش  یندهایو گزارش فرآ یابیاجرا ،ارز  ،یطراح 

 و ثبت پتنت ی فکر  تیکسب و کار و مالک یمدلها 

 بر شواهد یمبتن یپزشک 

 ما و غرب یاس یس ی فکر  مناسبات 

 منطقھ یاجتماع یاس یبر تحوالت س یانقالب اسالم ریتاث 

 کیآموزش الکترون یمحتوا دیتول 

 ییدانشجو  مشاوره 

 یپزشک آموزش 

 نامھ ارتقا نییوآ یآموزش  نیبا قوان یعلم ئتیه یاعضا ییآشنا 

 یو انتشار مقاالت علم نگارش 

 کیالکترون یمحتوا دیو تول ی با آموزش مجاز  ییآشنا 

 یاستادان با موضوع معرفت شناس  ییدانش افزا کارگاه 

 2سطح  یو حرفھ ا یاستادان با موضوع اخالق علم ییدانش افزا کارگاه 

  یس یمقاالت انگل ی راستار یو 

 یدرآموزش پزشک یبا طرح تحول و نوآور  یعلم ئتیاعضا ه ییآشنا 

 یحرفھ ا اخالق 

 درپژوهش اخالق 

 آزمون استاندارد لی، اجرا و تحل یطراح 

  کایآمر  کردیتحوالت منطقھ با رو  یبررس 

 یبا موضوع غرب شناس  ییافزا دانش 

 یرانیا یاسالم یبا موضوع سبک زندگ  ییافزا دانش 

 نامھ ارتقا نییدر آ یبا دانش پژوه ییآشنا 

 ندهیدر آ یآموزش پزشک ناریوب 

 نرم افزار  یآموزش  ناریوب ISpring 

 یابزار و روانسنج ناریوب 

 کولومیکور در  ی بازنگر  ناریوب 

  

 Step by Step Approach to Manuscript Writing and Publishing, 6 May 2011  

 Exploring Statistics Using SPSS Workshop-20, 21 Dec 2011 

 Structural Equation Modeling- AMOS Software Workshop- 9,10 Dec 2011  

 Application of AMOS in Data Analysis (Intermediate) - 23 Dec 2010 

 Application of AMOS in Data Analysis (Basic) - 23 Dec 2010 

 Advance Word- 5 Feb 2011 

 Basic Research Tools- 29 April 2011 

 Training Research Tools- 1 May 2011 

  Categorical Data Analysis, 2014 
 



 فعاليتهای اجرایي

 تاکنون 94بهداشت عمومی از سال  يان کارشناسیمشاور دانشجو استاد •

 بوشهر یعلوم پزشک هنشگادا پزشکی معلو زشموآ توسعهو  تمطالعا مرکزو دانش پژوهی در آموزش  شیابیارز کمیته عضو •

 در آموزش   یطرح تحول و نوآور یعضو کارگروه آموزش مجاز •

  یآموزش علوم پزشک یساز یالملل نیعضو کارگروه ب •

 پژوهش در آموزش  یتخصص تهیمک عضو •
 تاکنون 2014از سال  (یمالز)  International Journal of Public Health and Clinical Sciences یپژوهش یداوران مجله علم ئتیه عضو •
 

  لوح تقدیر دریافت

 92بوشهر سال  یپژوهشگر برتر در حوزه کارکنان دانشگاه علوم پزشک• 

 قياطالعات سالمت از طر یکیثبت الکترون رییادگيارتقاء "با عنوان در حیطه يادگیری الکترونیک  دانشگاه  فرآيند آموزشی برتر •

 96در سال  "(بیبهداشت )س کپارچهيسامانه  یمحتوای آموزش دیتول

 97سال  -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استاد برگزيده دانشکده بهداشت •

 99و  97 هایسال -دیبخش اسات-جشنواره عترت و قرآن نیو سوم ستیبدر قرآن  لیرتبه دوم ترت کسب •

 

 


