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    ی کارگاهبرگزارو  تهیه مواد آموزشی –1جدول شماره 
 

 نام مواد آموزشی  ردیف
تاریخ ایجاد 

 و تكمیل
 محل ایجاد

 نوع 

 سواد سالمت و ارتباط آن با حوزه خبر و خبر رسانی 1

 خبری های وزه سالمت رسانهح برای خبرنگاران 

1395مرداد  دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان 

 کارگاه

1396آبان  پاورپوینت مقدماتی، پیشرفته و خالق 2 دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

1395دی  تفکر خالق  ه ومهارتهای توسعه اید 3 دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

1395آبان  ثبت اختراع و شرکتهای دانش بنیان 4 دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

1395آذر  نگاهی به آینده دنیای کسب و کار 5 دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

شجویان تحصیالت  نقش داندانشگاه در مسیر تحول،  6

 های نسل سوم گذار به دانشگاهتکمیلی در 

1398آذر  دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 سمینار 

مدرسه تا کسب و ، از ی خالقیتی آموزشمجموعه  7

 ارک

1398شهریور  الموزدر بستر وبسایت س  وای  محت 

  ایچندرسانه

 آموزش مجازی 

پیاد ملی ری دانشجویان شرکت کننده در المی گمرب 8

کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره در حیطه 

 م سو

دانشگاه علوم پزشکی  1398

 بوشهر 

جموعه م  

 کارگاه

 

ی یژهبا دانشگاههای نسل سوم وکارگاه آشنایی  9

ت مراکز تحقیقاستادی و کارشناسان پژوهشی 

 دانشگاه

21/08/1398 دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

حول، نقش دانشجویان اه در مسیر تکارگاه دانشگ 10

 ر دانشگاههای نسل سوم کارشناسی ارشد د

دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

کارگاه دانشگاه در مسیر تحول، چرا باید یک فارغ  11

 التحصیل کارآفرین باشید

دانشگاه علوم پزشکی  

 بوشهر 

 کارگاه

 

  



 سوابق تدریس   -2جدول شماره 

 

درس واحد تعداد نام درس ترم تحصیلی ردیف  
1 1-95-94  2 اسی ارشد()کارشن 1سالمت آموزش بهداشت و ارتقاء  

2 1-95-94 عملی-نظری 3 ارشد( آموزشی )کارشناسی تکنولوژی و روشهای   

3 1-95-94  1 اشت(آموزش بهد کارآموزی در عرصه)کارشناسی ارشد 

4 2-95-94  1 کارشناسی(ی واگیر )برنامه مل 

5 2-95-94  2 پاتولوژی جغرافیایی ایران )کارشناسی( 

6 2-95-94  2 روش تحقیق در علوم بهداشتی )کارشناسی( 

7 2-95-94  2 لل )کارشناسی(اکولوژی انسانی و بهداشت بین الم 

8 2-95-94  1 اکولوژی انسانی )کارشناسی( 

9 2-95-94 یعمل-ینظر 3 تکنولوژی و روشهای آموزش )کارشناسی ارشد(   

10 2-95-94 عملی-نظری 2 سی ارشد(آموزش بهداشت مدارس )کارشنا   

11  2-95-94  2 روانشناسی رفتار سالم )کارشناسی ارشد(  

12 1-96-95  2 )کارشناسی ارشد( 1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  

13 1-96-95  آموزش بهداشت مدارس  

 )کارشناسی ارشد( 

عملی-نظری 2  

14 1-96-95  2 بهداشت روانی و اعتیاد )کارشناسی( 

15 1-96-95  1 کارآموزی در عرصه)کارشناسی ارشد آموزش بهداشت( 

16 1-96-95  2 کارآموزی در عرصه واحدهای ستادی)کارشناسی بهداشت عمومی( 

17 2-69-95  1 برنامه ملی بیماری های واگیر 

18 2-96-95  2 ملل )کارشناسی(اکولوژی انسانی و بهداشت بین ال 

19 2-96-95  2 روش تحقیق )کارشناسی( 

20 2-96-95  2 شت روانی و اعتیاد )کارشناسی(دابه 

21 2-96-95  1 اکولوژی انسانی )کارشناسی 

22 2-96-95 عملی-نظری 3 تکنولوژی و روشهای آموزش )کارشناسی ارشد(   

23 2-96-95  2 دمیولوژی )کارشناسی( اپی اصول 



24 2-96-95  2 واحدهای ستادی)کارشناسی بهداشت عمومی(ر عرصه وزی دکارآم 

25 1-97-96  2 اکولوژی غذا و تغذیه )کارشناسی( 

26 1-97-96  2 ارشد( )کارشناسی 1داشت و ارتقاء سالمت ش بهآموز 

27 1-97-96 ملیع -رینظ 2 آموزش بهداشت مدارس )کارشناسی ارشد(   

28 1-97-96  2 روش تحقیق )کارشناسی( 

29 1-97-96  1 عرصه)کارشناسی ارشد آموزش بهداشت(زی در وکارآم 

30 1-97-96  2 (تادی)کارشناسی بهداشت عمومیکارآموزی در عرصه واحدهای س 

31 2-97-96  2 روش تحقیق )کارشناسی( 

32 2-97-96  2 بهداشت بین الملل )کارشناسی(اکولوژی انسانی و  

33 2-97-96  1 (نی )کارشناسیاکولوژی انسا 

34 2-97-96 عملی-نظری 3 کارشناسی ارشد(تکنولوژی و روشهای آموزشی )   

35 2-97-96 عملی-نظری 3 تکنولوژی و روشهای آموزشی )کارشناسی ارشد(   

36 1-98-97  2 1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  

37 1-98-97  2  الملل نیو بهداشت ب یانسان یاکولوژ 

38 1-98-97  1  در عرصه ارشد آموزش بهداشت یکارآموز 

39 1-98-97 عملی-نظری 2  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مدارس   

40 2-98-97   ارشناسی ارشد(تکنولوژی و روشهای آموزشی )ک 

41 2-98-97  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 )کارشناسی(

2 

42 1-99-98  2 قاء سالمتمبانی آموزش بهداشت و ارت 

43 1-99-98  2 سالمت مدارست و ارتقاء آموزش بهداش 

44 1-99-98  2 بهداشت بین الملل وولوژی انسانی اک 

45 1-99-98  1 موزی در عرصهکارآ 

 

 

 

 



 ای تخصصی  شرکت در کارگاهه– 3جدول شماره 

 

 

بوشئهر از تاری   دانشئکده بهداشئت دانشئگاه علوم پزشئکی EDOمسئوول 

25/2/1396 

-12-14ت مدرس درس خالقیت، کارآفرینی و نوآوری زشئئی تربیدوره آمو

 ساعت 40به مدت  96-12-17الی  96

یبی(  چهاردهمین دوره کشئوری فلوشئیپ یادگیری الکترونیک ) بصئورت ترک

 20کی در دانشئئگاه شئئیراز به مدت به میزبانی قطب علمی آموزش الکترونی

امتیاز   1ل عملی معاد اعت فعالیتس 30سئاعت نا برخط و  40برخط، سئاعت

 (1396دانش پژوهی )خردادماه 

کارگاه اقدام پژوهی برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  

 ساعت 10به مدت  96-3-11الی  96-3-10پزشکی 

و نوآوری ها  ای اسئئتانداردسئئازی ارزیابی اختراعات دوره آموزشئئی شئئیوه ه

ز شئرکتهای دانش بنیان کالن  و حمایت ا دفتر توسئعهبرگزار شئده توسئط 

بئه   96-10-21ی اداره ثبئت اختراعئات کشئئئور در تئاری  بئا همکئار 5منطقئه 

 ساعت 4مدت 

نسئل سئومک کارآفرینی و خلق  نشئسئت تخصئصئی حرکت به سئوی دانشئگاه

آموزش علوم پزشئکی   ان به میزبانی مرکز مطالعات و توسئعهدانش بنی ثروت

 ساعت 2ت به مد 96-10-11بوشهر 

کئارگئاه اخالق حرفئه ای )اخالق در آموزش، اخالق در پژوهش( بئه میزبئانی  

-7-13الی  96-7-12مرکز مطالعات و توسئعه آموزش علوم پزشئکی بوشئهر 

 ساعت 12مدت  به 96

اه علوم  زبئانی معئاونئت تحقیقئات و فنئاری دانشئئئگئ کئارگئاه علم سئئئنجی بئه می

 عتسا 8ه مدت ب 96-3-31 پزشکی بوشهر در تاری 

کارگاه نگارش علمی مقاالت به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه  

 ساعت 8به مدت  96-8-4الی  96-8-3علوم پزشکی بوشهر 

احی مدلهای کسئئب و  زشئئی قوانین شئئرکتهای دانش بنیان و  ره آموکارگا

کی بوشئئهر ه علوم پزشئئ اونت تحقیقات و فناوری دانشئئگاکار به میزبانی مع

 ساعت 16به مدت  96-7-27الی  26-7-96



کئارگئاه آموزش آشئئئنئایی بئا نرم افزار کئامتزیئا ویژه اععئئئای هیئات علمی بئه 

 4به مدت  95-4-31وزش علوم پزشئکی میزبانی مرکز مطالعات و توسئعه آم

 ساعت

اه علوم  عاونت تحقیقات و فناوری دانشئئگکارگاه اخالق در پژوهش میزبانی م

 ساعت 8به مدت  95-7-25شکی بوشهر پز

کارگاه آشئئئنایی با قوانین و مدلهای کسئئئب و کار شئئئرکتهای دانش بنیان  

  95-6-17زشئکی بوشئهر  میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه علوم پ

 ساعت 16به مدت  95-6-18الی 

  نشئئئگئاه علومنئت تحقیقئات و فنئاوری دای معئاومیزبئانکئارگئاه علم سئئئنجی 

 ساعت 12به مدت 29-7-95 الی 28-7-95هر پزشکی بوش

کارگاه پژوهشئهای کیفی میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه علوم  

 ساعت 8به مدت  95-11-1پزشکی بوشهر 

رگزار ب 1با موضوع معرفت شناسی اسالم سطح کارگاه دانش افزایی استادان 

  6به مدت  96-11-11 ر در تاری پزشئکی بوشئهشئده توسئط دانشئگاه علوم 

 ساعت

برگزار  2کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی اسالم سطح 

 12به مدت  96-11-12ری  شئده توسئط دانشئگاه علوم پزشئکی بوشئهر در تا

 ساعت

 ختراعاتاعات در کمیته ابداعات و اکارگاه آشنایی با نحوه ارزیابی اختر

 97بان آ 23ساعت  6خالق در پژوهش به مدت ی اآموزش کارگاه

  6بئه مئدت  1397مهر  25کئارگئاه مئالکیئت فکری و ثبئت پتنئت در تئاری  

 ساعت

 ساعت 6به مدت  1397آذر  21کارگاه تجاری سازی فناوری در تاری  

  6بئه مئدت  1397ی د 26کئارگئاه ویراسئئئتئاری مقئاالت انگلیسئئئی در تئاری  

 ساعت

کارگاه فلوشئیپ آموزش پزشئکی )اهداآ آموزشئی،  رو دوره و  رو درس و  

 ساعت 8به مدت  5/20/97( در تاری  لدریس فعاروش ت

)روش تدریس غیر فعال، ارزشئیابی پیشئرفت  شئکییپ آموزش پزگاه فلوشئ کار

 ساعت 8به مدت  6/10/97  تحصیلی و تحلیل آزمون( در تاری

 

 



  ای پژوهشی م طرحهانجا -4 شمارهجدول 
 

ف 
 ردی

تاریخ  عنوان طرح پژوهشی

 ارائه

اسامی همكاران به 

 ترتیب اولویت 

سمت در  

تباط با ار

عالیتف  

ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ت سالمت عمومارزیابی وضعی 1

 1388-89تحصیلی 

 همکار  1390

نممایی بررسی الگوی مصرآ صبحانه و ارتباط آن با چاقی در میان دانش آموزان راه 2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 همکار  1389

بهداشتی درمانی اکز رد کارکنان زن شاغل در مرآگاهی، نگرش و عملکسی برر 3

 1389آزمایی پستان در سال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص خود 

 مجری   1389

ر ان بررسی عوامل مرتبط با انجام تست خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری س 4

رض خطر ر افراد در معقاد بهداشتی دکولورکتال بر اساس سازه های مدل اعت

 1390توسط شهر اصفهان م

 کارمه  1390

بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان در  5

 رابطه با مصرآ سیگار با استفاده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی 

 همکار  1390

ن نخست  یرمادر در زنابا ش  انحصاری بررسی عوامل مرتبط با تغذیه  6

مراکز بهداشتی درمانی  ماه  مراجعه کننده به   6زیر    رای کودکزای دا

 1394- 95شده در سال   ریزی شهر بوشهر بر اساس نظریه رفتار برنامه 

الدین  سید همام 1395

 جوادزاده

 دکتر افشین استوار   

 فا مه جامعی 

 (نما)استاد راه

 

هر در خصوص  رد مراقبین سالمت شهر بوش بررسی آگاهی و عملک 7

با آن در فرایند برقراری  و بکارگیری راهبردهای مرتبط  سواد سالمت 

 ارتباط و آموزش به مددجویان

سید همام الدین  1395

 جوادزاده

 مهنوش رئیسی 

 صدیقه قائدی

 مجری 

نده ی سالمت و روش های  بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء ده 8

نده به مراکز جامع  ت در بزرگساالن مراجعه کن موزش سالمترجیحی آ

 واد سالمت. مت شهر بوشهر با سطوو مختلف س سال

 الدین جوادزاده  سیدهمام 1395

 مهنوش رئیسی 

 صدیقه قائدی

 مجری 

9 

بررسی وضعیت فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با آن بر اساس تووری  

مت  در کارکنان بهداشتی مراکز جامع خدمات سال شناختی اجتماعی

 شهر بوشهر

لدین مام اسید ه 1395

 جوادزاده

 ش رئیسی نومه

 مرضیه محمودی 

 شوریچاه  محدثه

 

 مجری 



10 

بررسی میزان مصرآ خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن بر اساس 

الگوی باور سالمت در مراجعه کنندگان به مراکز منتخب خدمات 

 1396مت شهرستانهای جنوب استان بوشهر در سال  جامع سال

 مهنوش رئیسی  1396

الدین  ماهم سید

 جوادزاده

 مرضیه محمودی 

 محدثه فخرایی

 

 ری جم

11 

در   یخودمراقبت  ی کننده انجام رفتارها یی شگویعوامل پ یبررس 

مراجعه کننده به مرکز   یوپالستیتحت درمان آنژ یعروق  ی قلب مارانیب

  ارتقاء سالمت ی از الگو ی ک کاربرد1396ال  قلب شهر بوشهر در س 

سید همام الدین  1396

 دزادهجوا

 حکیمه واحد پرست 

 عظیمه خدامی نسب

 مهنوش رئیسی 

 رحیم  هماسبی

 مجری 

12 
  یقلب  مارانیب ی تحت وب برخودمراقبت ی مداخله آموزش  ر یتآث یبررس 

ک  صی  رو ترخ یپس از اجرا یوپالستیتحت درمان آنژ  یعروق

 ارتقاء سالمت یگو ال از ی کاربرد

 سید همام الدین 1396

  جوادزاده

 ست حکیمه واحد پر

 رحیم  هماسبی

 ی نسبخدام عظیمه

)استاد 

ل( راهنمای او

 مجری 

13 
 انسالی در زنان م  یبدن ت یرفتار فعال  یکننده ها   ییشگویپ یبررس 

 یشناخت  یاز توور  ی چاق شهر برازجانک کاربرد ایاضافه وزن   یدارا

  یاجتماع

 مهنوش رئیسی  1396

سید همام الدین 

 جوادزاده

 ال نامیلی

 رحیم  هماسبی

 ی مجر

14 
  یبدن تی فعال  زانیبر وب بر م  ی مبتن یه آموزش اخلمد  ر یتاث یبررس 

از   یچاق شهر برازجانک کاربرد ایاضافه وزن  یدارا  انسالیزنان م

  یاجتماع یشناخت ی توور

 مهنوش رئیسی  1396

سید همام الدین 

 جوادزاده

 ینام لیال

 رحیم  هماسبی

 مجری 

)استاد 

 دوم(راهنمای 

15 
ارتقاء   یبر الگو  ی مبتن ی اچندرسانه  یه آموزش اخلمد  ر یتاث یبررس 

اضطراب زنان نخست باردار شهر   زانیو م ی آرام ساز مت بر انجامسال

 بوشهر

 مهنوش رئیسی  1397

سید همام الدین 

 جوادزاده

 زینب محمدی

 مریم مرزبان

 همکار



  ابتیبه د ان یدر مبتال  یخودمراقبت  ی کننده  ی یشگویعوامل پ یبررس  16

خب  نتم یاجعه کننده به مراکز درمانمت محدود مرا سواد سالنوع دو ب

 یاجتماع یشناخت یاز توور  یشهر بوشهرک کاربرد 

سید همام الدین  1397

 دهجوادزا

 مرضیه محمودی 

 حمید فاضلی

 مجری 

 ()استاد راهنما

17 

به دو روش تحت وب و کتابچه بر انجام   ی مداخله آموزش  ر یتاث  سهیمقا

جامع سالمت شهر مراکز خدمات تحت پوشش در زنان  ی ماموگراف

 باور سالمت  ی از الگو یبوشهرک کاربرد 

سید همام الدین  1397

 جوادزاده

 ه محمودی مرضی

 مهنوش رئیسی 

 صوری زینب من

 

 مجری 

 ()استاد راهنما

18 

استرس در   تیریمد   یرفتارها ییشگوی در پ  یفرانظر   یکاربرد الگو

 امع سالمت شهر بوشهرتحت پوشش مراکز خدمات ج انسالیزنان م

3971  مهنوش رئیسی  

ین سید همام الد

 جوادزاده

 نسرین کشاورزی 

 مرضیه محمودی 

 مشاور 

19 

در افراد   انی ترک مصرآ قل ر ییمراحل تغ  یکننده ها   ییشگویپ یبررس 

- 1398در سال  ی فرانظر یتان بوشهر بر اساس الگوسال اس  60-15

1397 

سید همام الدین  1397

 جوادزاده

 مودی محه مرضی

 مهنوش رئیسی 

 مقدس دلعا

 

 مجری 

 ()استاد راهنما

20 

باور سالمت و تحت وب   ی بر الگو ی مبتن یمداخله آموزش  ر یتاث یبررس 

مراجعه کننده به مرکز    یدر زوج ها HIV شیبر انجام داو لبانه آزما

 مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر.

 مهنوش رئیسی  1397

سید همام الدین 

 جوادزاده

 حمودی ه مرضیم

 علی خالدی 

 

 مشاور 

21 
کننده   ییشگو یارتقاء دهنده سالمت و عوامل پ ی سبک زندگ سهیمقا

ارتقآء سالمت پندر در دانش آموزان مقطع   یآن بر اساس الگو

 .ری شهر د ی متوسطه )اول و دوم( با و بدون اضافه وزن و چاق

7139  ی سیمهنوش رئ 

 نیهمام الد دیس

 جوادزاده

 ی محمود هیمرض

 زینب دهجان 

 مشاور



22 

  ی تالیجید  یهایانجام باز ر ییراحل تغکننده م یی شگویعوامل پ یبررس 

در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر   ی بر اساس مدل فرانظر

 1398در سال 

سید همام الدین  1398

 جوادزاده

 ه محمودی مرضی

 مهنوش رئیسی 

 خسروانپور رحمت اهلل 

 

 مجری 

 ()استاد راهنما

  HbA1Cو  ی تیریبر وب بر خودمد  یآموزش مبتن ر یتاث یس برر 23

الزهرا اصفهان در   مارستانیشده ازب صینوع دو ترخ ابتیبه د انیمبتال

  1398سال 

یسادات شهشهان میمر 

سید همام  

 الدین جوادزاده 

 مریم اقتداری

 مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ای داخلی و خارجی ارائه مقاالت در کنگره ه -5جدول شماره 
 

محل برگزاری  موضوع  تاریخ نام کنگره ردیف

 کشور

  نوع

کتشر  

 

موضوع گزارش یا 

 سخنرانی

اساامی همكاران به 

  ترتیب

1 The First 
International 
Scientific 
Research 
Conference of 
Iranian 
Students  

16-17 Sep 
2011 

 Armenia Oral Knowledge, 
attitude and 
practice of breast 
self-examination 
among female 
health workers in 
Isfahan, Iran 

Javadzade H 
Sharifirad Gh 
Reisi M 

2 The First 
International 
Scientific 
Research 
Conference of 
Iranian 
Students  

16-17 Sep 
2011 

 Armenia Oral Health literacy, 
health status, and 
healthcare 
utilization in older 
adults, Isfahan, Iran 

Reisi M 
Sharifirad Gh 
Javadzade H 

3 International 
Conference on 
Education and 
Innovation 
Management  

15-17 
June 2012 

Potential 
for 
Business 
Innovation 

Turkey Oral Relationship 
between health 
literacy, health 
status and healthy 
behaviors among 
older adults in 
Isfahan, Iran, 2011 

Javadzade H 
Sharifirad Gh 
Mostafavi F 
Hasanzade A 
Rajati F 
Reisi M 

4 International 
Conference on 
Education and 
Innovation 
Management  

15-17 
June 2012 

Potential 
for 
Business 
Innovation 

Turkey Oral Factors affecting 
cigarette smoking 
based on health 
belief model 
structures in pre-
university students 
in Isfahan, Iran 

Javadzade H 
Shahnazi H 
Sharifirad Gh 
Charkazi A 
Reisi M 

5 International 
Conference on 
Education and 
Innovation 
Management  

15-17 
June 2012 

Potential 
for 
Business 
Innovation 

Turkey Oral Health literacy and 
health promoting 
behaviors among 
older adults, 
Isfahan, Iran 2011 

Reisi M 
Sharifirad Gh 
Mostafavi F 
Hasanzade A 
Javadzade H 

6 International 
Conference on 
Education and 
Innovation 
Management  

15-17 
June 2012 

Potential 
for 
Business 
Innovation 

Turkey Oral Factors associated 
with fecal occult 
blood testing for 
colorectal cancer 
screening based on 
health belief model 

Reisi M 
Sharifirad Gh 
Mostafavi F 
Hasanzade A 
Javadzade H 



structures in 
moderate risk 
individuals, Isfahan, 
2011 

7 International 
Conference on 
Education and 
Innovation 
Management  

15-17 
June 2012 

Potential 
for 
Business 
Innovation 

Turkey Oral Barriers related to 
fecal occult blood 
test for colorectal 
cancer screening in 
moderate risk 
individuals, Isfahan, 
Iran, 2011 

Reisi M 
Sharifirad Gh 
Mostafavi F 
Hasanzade A 
Javadzade H 

8 2nd 
International & 
6th National 
Iranian 
Congress on 
Health 
Education and 
Health 
Promotion 

19-21 May 
2015 

 Kermanshah 
Iran 

Oral Applying theory of 
planned behavior to 
predict nurses 
intention and 
behavior in using 
health literacy 
strategies in patient 
education 

Sharifirad Gh 
Mostafavi F 
Reisi M 
Tavasoli E 
Mahaki B 
Javadzade H 

ین سئئمینار ابعاد  دوم 9

رفتئاری و اجتمئاعی  

مئئت و  در سئئئئئال

یئازدهمین سئئئمینئار  

 دانش و تندرستی

آذر   29-28

1390 

 
 

هروداش  

 ایران

موانع مراجعئه برای انجئام   پوستر

تسئئئئت خئون مئخئفئی در  

ت غربئئالگری  مئئدفوع جهئئ 

سئئئر ئئان کئولئورکئتئئال از  

دیئئدگئئاه افئراد در مئعئرض  

خطر متوسئئئط، اصئئئفهئان  

1390 

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

راد غالمرضافی  شری  

 مصطفوی فیروزه

شرئیسی مهنو  

هشئئئتمین همئایش   10

تئئازه هئئای عئئلئئوم  

 بهداشتی

تدیبهشار  16  

94 

پنئل بهئداشئئئت  

 عمومی

دانشئئئگاه شئئئهید  

 بهشتی

انایر  

سئئواد سئئالمت عملکردیک   پوستر

بهترین پیشئئئگویی کننئده  

خودکئارآمئدی در مبتالیئان  

2به دیابت نوع    

 رئیسی مهنوش

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

طفوی فیروزهصم  

 شریفی راد غالمرضا
مین همئایش  هشئئئت 11

تئئازه هئئای عئئلئئوم  

 بهداشتی

شتاردیبه  16  

94 

پنئل بهئداشئئئت  

 عمومی

دانشئئئگاه شئئئهید  

 بهشتی

 ایران

رسئئئی نگرش و عملکرد  رب پوستر

موتورسئواران شئهر کرد در  

خصئئوص اسئئتفاده از کاله  

 ایمنی

 توسلی الهه

یسی مهنوشئر  

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

هبانودانیالی ش  

 علیدوستی معصومه
  هشئئئتمین همئایش 12

تئئازه هئئای عئئلئئوم  

 بهداشتی

اردیبهشت  16  

94 

پنئل بهئداشئئئت  

 عمومی

دانشئئئگاه شئئئهید  

 بهشتی

 ایران

،  ری درک شئئده کنترل رفتا پوستر

بهترین پیشئئئگویی کننئده  

قصئئد و رفتار پرسئئتاران در  

ام جااوادزاده هااماا 

 الدین

 رئیسی مهنوش



خصئئئئوص بئئکئئارگئئیئئری  

راهبردهای سئئواد سئئالمت  

 در آموزش به بیمار

 مصطفوی فیروزه

ی راد غالمرضاشریف  

13 2nd 
International & 
6th National 
Iranian 
Congress on 
Health 
Education and 
Health 
Promotion 

19-21 May 
2015 

 Kermanshah 
Iran 

Oral Effects of 
functional, 
communicative and 
critical health 
literacy on 
adherence to self-
care behaviors and 
health status in 
Iranians with 
diabetes mellitus 

Reisi M 
Mostafavi F 
Javadzade H 
Mahaki B 
Sharifirad Gh 

تئمئیئن هئمئئایئش  فئ هئ  14

پژوهشئئئی سئئئالیانه  

دانشئئئئئجئئئویئئئان  

دانشئئئگئئاهئهئئا علئوم  

 پزشکی شرق کشور

 مشهد    2011

 ایران

د  آگئئاهئی، نئگئرش و عئمئلئکئر  پوستر

ر  کئارکنئان زن شئئئئاغئل د

نی  مراکز بهئداشئئئتی درمئا

دانشئئئگئاه علوم پزشئئئمی  

بئوشئئئئهئر در خصئئئئوص  

خودآزمایی پسئتان در سئال  

1389 

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

51 هشئئئتمین همئایش   

شئئئی سئئئالیانه  پژوه

یئئئان  دانشئئئئئجئئئو

دانشئئئگئئاهئهئئا علئوم  

 پزشکی شرق کشور

 مشهد    2011

 ایران

عوامل مرتبط با انجام تست   پوستر

مئئدفئوع   خئون مئخئفئی در

جهئت غربئالگری سئئئر ئان  

اسئاس سئازه  بر  کولورکتال  

های مدل اعتقاد بهداشئئتی  

در افئراد در مئعئرض خئطئر  

1390متوسط اصفهان    

جااوادزاده هاامااام 

لدینا  

61 کئنئگئره   دوازدهئمئیئن 

هشئئئی  ولیانه پژسئئئا

دانشئئئجئویئئان عئلئوم  

پزشئکی ایران )ملی و  

 بین المللی(

شئئئهئریئور   15

1390 

 اصفهان 

 ایران

ارهای  مت و رفتسئئواد سئئال پوستر

بهداشئئئتی پیشئئئگیرانه در  

ندان شئئهر اصئئفهان  سئئالم

1390 

 رئیسی مهنوش

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

 مصطفوی فیروزه

مرضاشریفی راد غال  
71 چهئارمین سئئئمینئار   

راسئئری پرسئئتار،  سئئ 

هش>ما و پژما  

آذر   24-23

1390 

 گلستان 

 ایران

رابطئه سئئئواد سئئئالمئت و   پوستر

رفتئارهئای ارتقئاء دهنئده  

سئالمندان شئهر   سئالمت در

 اصفهان

 رئیسی مهنوش

ده هاامااام جااوادزا

 الدین

 مصطفوی فیروزه

 شریفی راد غالمرضا
81 سئئئومین کنگره بین   

اهالمللی سالمت همر  

97-12 خلئه آموزشئئئی  یر مئداتئاث پوستر شیراز  

مئئبئئتئئنئئی بئئر وب بئئر  
ساایاد هماام الادین 

 جوادزاده



ان در  دی بیمئارخودکئارآمئ 

خصئئئئوص رفئئتئئارهئئای  

قبتی پس از عمئئل  خودمرا

 آنژیوپالستی

 عظیمه خدامی نسب

 حکیمه واحد پرست

 رحیم  هماسبی

هئمئئایئش کشئئئوری   19

عوامئئل اجتمئئاعی و  

ابریهای سالمتنابر  

اسفند 14-12  یاسوج  

رانیا  

جااوادزاده هاامااام   پوستر

 الدین

  شیئ هئمئئا  نیئ چئهئئارمئ  20

کشئئوری پژوهش در  

  -توسئئئعه سئئئالمت  

نیمراقبت های نو  

اردیئبئهشئئئئت  

1394 

  ت یئئئ مئئئحئئئور

مئراقئبئئت هئئای  

  مئارییدر ب نینو

  ر یو غ  ریهای واگ

ریواگ  

و    یسئئئواد سئئئالمت، آگاه پوستر بیرجند

  انیئ الخودکئارآمئدی در مبت

نوع دو  ابتیبه د  

  ،یسئئئئ یمئهئنئوش رئئ 

راد،    یفیغالمرضئئا شئئر

مصئطفوی، الهه    روزهیف

همام  دیسا   ،یتوسئئل

جوادزاده نیالد  

21 The 3rd 
International 
and 8th 
National 
Congress on 
Health 
Education and 
Promotion 

23-25 Aug 
2017 

 Isfahan 
Iran 

Poster Investigating of the 
predictive factors of 
self-care behaviors 
in patients with 
heart failure 

Khodaminasab A 
Javadzade H 

22 The 3rd 
International 
and 8th 
National 
Congress on 
Health 
Education and 
Promotion 

23-25 Aug 
2017 

 Isfahan 
Iran 

Poster Survey the 
predictors of self-
care behaviors in 
patients 
undergoing 
angioplasty 
treatment 

Khodaminasab A 
Javadzade H 

23 The 3rd 
International 
and 8th 
National 
Congress on 
Health 
Education and 
Promotion 

23-25 Aug 
2017 

 Isfahan 
Iran 

Poster Do people with 
higher health 
literacy have a 
healthier lifestyle? 

Reisi M 
Javadzade H 
Qaedi S 

24 The 3rd 
International 
and 8th 
National 
Congress on 
Health 

23-25 Aug 
2017 

 Isfahan 
Iran 

Poster Preferred Health 
Education Methods 
for People with 
Different Health 
literacy levels 

Reisi M 
Javadzade H 
Qaedi S 



Education and 
Promotion 

اولین همایش سئئواد   25

 سالمت

فئئئئروردیئئئئن  

1395 

 مشهد 

 ایران

له آموزشئیی  ارزشئیابی مداخ سخنرانی

مبتنی بر راهبردهای سئواد  

سئئئالمئئت جئهئئت ارتئقئئاء  

رهئئای خودمراقبتی و  رفتئئا

کئنئتئرل قئنئئد خئون در  

2بت نوع  مبتالیان به دیا  

 رئیسی مهنوش

یروزهوی فمصطف  

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

 شریفی راد غالمرضا

همایش سئئواد  ین  اول 26

 سالمت

فئئئئروردیئئئئن  

1395 

 مشهد 

 ایران

اخله  بررسئئی اثربخشئئی مد سخنرانی

آموزشئئئی مبتنی بر نظریئه  

رفتئار برنئامئه ریزی شئئئده  

جئهئئت تئواتئمئنئئدسئئئئازی  

پرسئئئتئارن در بکئارگیری  

د سئئالمت  راهبردهای سئئوا

 در آموزش به بیمار

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

 مصطفوی فیروزه

 رئیسی مهنوش

 شریفی راد غالمرضا

هئمئئایئش کشئئئوری   27

آمئوزش و خئئدمئئات  

سئالمت فرد، خانواده  

 و جامعه

1395اسفند    اصفهان  

 ایران

ر  تئئاثئیئر آمئوزش مئبئتئنئی بئ  سخنرانی

بئر  الئگئوی خئودکئئارآمئئدی 

کنترل قنئد خون مبتالیئان  

2به دیابت نوع    

نوشی مهرئیس  

ده هاامااام دزاجااوا

 الدین

هئمئئایئش کشئئئوری   28

آمئوزش و خئئدمئئات  

سئالمت فرد، خانواده  

امعهو ج  

1395اسفند    اصفهان  

 ایران

بررسئئی پیشئئگویی کننده   سخنرانی

نحصئئئاری بئا  هئای تغئذیئه ا

شئیر مادر در زنان نخصئت  

شئهر بوشئهرک کاربردی    زای

برناهم ریزی  از تووری رفتار  

 شده

جااوادزاده هاامااام 

 الدین

فشینار ااستو  

 جامعی فا مه
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همایش بین المللی  

فناوری و تجهیزات  

 ستان بیما

بهره    زاتیتجه 

ور در  

و    مارستانیب

  یاستگذار یس

کالن    یها

  یلوژتکنو

ی مارستانیب  

پئئژوهشئئئئئکئئده  

سیاستگذاری علم،  

و صئئنعت  فناوری  

تی دانشئئگاه صئئنع

 شریف

 تهران

شئئئرکئئت  

 کننده

  

  نیمقاله در نهم  هیارا 36

آموزش    یکنگره مل

بهداشت و ارتقا  

  نیت و دومسالم 

سواد    شیهما

ت و دومین  سالم 

همایش ملی سواد  

 سالمت 

آبئئان   29-27

1397 

دمشه سواد سالمت ی تاثیر مداخله  بررس پوستر 

آموزشی مبتنی بر وب بر  

قلبی   بتی بیمارانمراقخود 

درمان  عروقی تحت  

س از اجرای  آنژیوپالستی پ

ترخیصک گاربردی از   رو  

 الگوی ارتقاء سالمت 

 ظیمه خدامی نسب ع

سید همام الدین  

 جوادزاده

 حکیمه واحدپرست 

 رحیم  همسابی 

 مهنوش رئیسی

  نی مقئالئه در نهم  هیئ ارا 37
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بهئداشئئئئت و ارتقئا  

  نی ت و دومسئئئالمئئ 

ت  سواد سالم   شیهما

و دومئیئن هئمئئایئش  

 ملی سواد سالمت

آبئئان   29-27

1397 

دمشه سواد سالمت کرد  بررسئئئی آگئاهی و عمل پوستر 

مئت شئئئهر  مراقبین سئئئال

بوشئئهر در خصئئوص سئئواد  

سئئئالمئئت و بئکئئارگئیئری  

در  راهبردهئای مرتبط بئا آن 

  ارتبئاط بئا مراجعئه کننئدگئان

جئامع  راکز خئدمئات بئه م

 سالمت

دین ماام الا ساایاد ه

 دهادزاجو

 صدیقه قائدی

 عبداهلل حاجی وندی

 مهنوش رئیسی

  نی مقئالئه در نهم  هیئ ارا 38
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ت  سواد سالم   شیهما

و دومئیئن هئمئئایئش  

 ملی سواد سالمت

آبئئان   27-29

1397 

ررسئئئی تئئاثیر مئئداخلئئه  بئ  پوستر دمشه سواد سالمت

آمئوزشئئئئی مئبئتئنئی بئر  

سالمت بر    وادراهبردهای س

خودمراقبتی مبتالیئئان بئئه  

واد  ن با سئئئ پرفشئئئاری خو

سالمت محدودک کاربردی از  

 الگوی باور سالمت

 اعظم لرکی

 رحیم  هماسبی

ساایاد هماام الادین 

 جوادزاده

 مهنوش رئیسی

  نی مقئالئه در نهم  هیئ ارا 39

آمئوزش   یکئنئگئره مئلئ 

و ارتقئا   بهئداشئئئئت

  نی سئئئالمئئت و دوم

ت  سواد سالم   شیهما

ش  هئمئئایئ و دومئیئن 

 متملی سواد سال

آبئئان   27-29

1397 

ط سئئئواد سئئئالمئت  ابئ ارت پوستر دمشه سواد سالمت

عئمئلئکئردی، ارتئبئئا ئی و  

انئتئقئئادی بئئا وضئئئعئیئئت  

اقتصئئئادی اجتمئاعی زمئان  

 نخست باردار شر بوشهر

 زینب محمدی

ساایاد هماام الادین 

 جوادزاده

 مریم مرزبان

 ئیسیرمهنوش  



  نی مقئالئه در نهم  هیئ ارا 40
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بهئداشئئئئت و ارتقئا  

  نی سئئئالمئئت و دوم

ت  سواد سالم   شیهما

و دومئیئن هئمئئایئش  

 ملی سواد سالمت

آبئئان   29-27

1397 

دمشه سواد سالمت بررسئئئی تئئاثیئر مئئداخلئئه   پوستر 

آموزشئئئی مبتنی بر وب بر  

میزان فعئالیئت بئدنی زنئان  

میانسئال دارای اضئافه وزن  

یئا چئاق شئئئهر برازجئانک  

کاربردی از تووری شناختی  

 اعیاجتم

 می نظری نالیال

 رحیم  هماسبی

 مهنوش رئیسی

دین ساایاد هماام الا 

 دهجوادزا

یئئازدهمین همئئایش   41

تئئازه هئئای عئئلئئوم  

 بهداشتی

اردیئبئهشئئئئت  

1398 

گاه شئئئهید  دانشئئئ  

یبهشت  

 تهران

بئررسئئئی عئوامئئل مئوثئر بئر   پوستر

اران تحئت مراقبتی بیمئ خود

 آنژیوپالستیعمل  

 خدامی نسب  عظیمه

ساایاد هماام الادین 

 دزادهجوا
هفتمین سئئمپوزیوم   42

مئلئی خئودمئراقئبئتئی و  

 آموزش بیمار

1398مرداد   کننده  مقایسئئه پیشئئگویی   پوستر تهران  

هئای سئئئبئک زنئدگی ارتقئاء  

دهنئده سئئئالمئت در دانش  

آموزان مقطع متوسئطه با و  

بدون اضئئئافه وزن و چاقیک  

ارتقئئاء   از الگوی گئئاربردی

 سالمت

 مهنوش رئیسی

 زینب دهجان

 حمودیمرضیه م

ساایاد هماام الادین 

 جوادزاده

هفتمین سئئمپوزیوم   43

مئلئی خئودمئراقئبئتئی و  

 آموزش بیمار

1398مرداد   پئوسئئئئتئر   تهران  

 الکترونیک

  یمداخله آموزش  ریتآث

  یبر وب بر رفتارها  یمبتن

تحت   مارانیب  یخودمراقبت

 پس از   یوپالستی درمان آنژ

 صیختر

 نیهماام الاد دیا ساا 

 جوادزاده 

 نسب  یخدام  مهیعظ  

 واحدپرست  مهیحک

 ی هماسب  میرح

هفتمین سئئمپوزیوم   44

مئلئی خئودمئراقئبئتئی و  

 آموزش بیمار

1398مرداد   پئوسئئئئتئر   تهران  

 الکترونیک

بررسئئئی تئئاثیئر مئئداخلئئه  

آموزشئئی مبتنی بر سئئازه  

هئئای تئوئوری شئئئنئئاخئتئی  

اجتمئاعی بر میزان فعئالیئت  

انسئئال دارای  نین میبدنی ز

اضئئافه وزن و یا چاق شئئهر  

 انبرازج

 مهنوش رئیسی

ساایاد هماام الادین 

 جوادزاده

 امیلیال ن

 رحیم  هماسبی
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