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جدول شماره –1تهیه مواد آموزشی و برگزاری کارگاه
ردیف

نام مواد آموزشی

تاریخ ایجاد
و تكمیل

محل ایجاد

نوع

1

سواد سالمت و ارتباط آن با حوزه خبر و خبر رسانی
برای خبرنگاران حوزه سالمت رسانههای خبری

مرداد 1395

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

کارگاه

2

پاورپوینت مقدماتی ،پیشرفته و خالق

آبان 1396

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

3

مهارتهای توسعه ایده و تفکر خالق

دی 1395

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

4

ثبت اختراع و شرکتهای دانش بنیان

آبان 1395

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

5

نگاهی به آینده دنیای کسب و کار

آذر 1395

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

6

دانشگاه در مسیر تحول ،نقش دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در گذار به دانشگاههای نسل سوم

آذر 1398

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

سمینار

7

مجموعهی آموزشی خالقیت ،از مدرسه تا کسب و
کار

شهریور 1398

در بستر وبسایت سالموز

محتوای
چندرسانهای
آموزش مجازی

8

مربی گری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ملی
در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره
سوم

1398

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

مجموعه
کارگاه

9

کارگاه آشنایی با دانشگاههای نسل سوم ویژهی
کارشناسان پژوهشی ستادی و مراکز تحقیقات
دانشگاه

1398/08/21

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

10

کارگاه دانشگاه در مسیر تحول ،نقش دانشجویان
کارشناسی ارشد در دانشگاههای نسل سوم

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

11

کارگاه دانشگاه در مسیر تحول ،چرا باید یک فارغ
التحصیل کارآفرین باشید

دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر

کارگاه

جدول شماره  -2سوابق تدریس
ردیف ترم تحصیلی

نام درس

تعداد واحد درس
2

1

 94-95-1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( 1کارشناسی ارشد)

2

 94-95-1تکنولوژی و روشهای آموزشی (کارشناسی ارشد)

3

 94-95-1کارآموزی در عرصه(کارشناسی ارشد آموزش بهداشت)

1

4

 94-95-2برنامه ملی واگیر (کارشناسی)

1

5

 94-95-2پاتولوژی جغرافیایی ایران (کارشناسی)

2

6

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

2

7

 94-95-2اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل (کارشناسی)

2

8

 94-95-2اکولوژی انسانی (کارشناسی)

1

9

 94-95-2تکنولوژی و روشهای آموزش (کارشناسی ارشد)

 3نظری-عملی

10

 94-95-2آموزش بهداشت مدارس (کارشناسی ارشد)

 2نظری-عملی

11

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

2

12

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

2

13

 95-96-1آموزش بهداشت مدارس
(کارشناسی ارشد)

14

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

2

15

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

1

16

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

2

17

 95-96-2برنامه ملی بیماری های واگیر

1

18

 95-96-2اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل (کارشناسی)

2

19

 95-96-2روش تحقیق (کارشناسی)

2

20

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

2

21

 95-96-2اکولوژی انسانی (کارشناسی

1

22

 95-96-2تکنولوژی و روشهای آموزش (کارشناسی ارشد)

23

 95-96-2اصول اپیدمیولوژی (کارشناسی)

 3نظری-عملی

 2نظری-عملی

 3نظری-عملی
2

24

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

2

25

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

2

26

 96-97-1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( 1کارشناسی ارشد)

2

27

 96-97-1آموزش بهداشت مدارس (کارشناسی ارشد)

28

 96-97-1روش تحقیق (کارشناسی)

2

29

 96-97-1کارآموزی در عرصه(کارشناسی ارشد آموزش بهداشت)

1

30

 96-97-1کارآموزی در عرصه واحدهای ستادی(کارشناسی بهداشت عمومی)

2

31

 96-97-2روش تحقیق (کارشناسی)

2

32

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

2

33

 96-97-2اکولوژی انسانی (کارشناسی)

1

34

 96-97-2تکنولوژی و روشهای آموزشی (کارشناسی ارشد)

 3نظری-عملی

35

 96-97-2تکنولوژی و روشهای آموزشی (کارشناسی ارشد)

 3نظری-عملی

36

 97-98-1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 1

2

37

 97-98-1اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

2

38

 97-98-1کارآموزی در عرصه ارشد آموزش بهداشت

1

39

 97-98-1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مدارس

40

 97-98-2تکنولوژی و روشهای آموزشی (کارشناسی ارشد)

41

 97-98-2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
(کارشناسی)

2

42

 98-99-1مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

2

43

 98-99-1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مدارس

2

44

 98-99-1اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

2

45

 98-99-1کارآموزی در عرصه

1

 2نظری-عملی

 2نظری-عملی

جدول شماره – 3شرکت در کارگاههای تخصصی

مسئوول EDOدانشئکده بهداشئت دانشئگاه علوم پزشئکی بوشئهر از تاری
1396/2/25
دوره آموزشئئی تربیت مدرس درس خالقیت ،کارآفرینی و نوآوری -12-14
 96الی  96-12-17به مدت  40ساعت
چهاردهمین دوره کشئوری فلوشئیپ یادگیری الکترونیک ( بصئورت ترکیبی)
به میزبانی قطب علمی آموزش الکترونیکی در دانشئئگاه شئئیراز به مدت 20
سئاعت برخط 40،سئاعت نا برخط و  30ساعت فعالیت عملی معادل  1امتیاز
دانش پژوهی (خردادماه )1396
کارگاه اقدام پژوهی برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی  96-3-10الی  96-3-11به مدت  10ساعت
دوره آموزشئئی شئئیوه های اسئئتانداردسئئازی ارزیابی اختراعات و نوآوری ها
برگزار شئده توسئط دفتر توسئعه و حمایت از شئرکتهای دانش بنیان کالن
منطقئه  5بئا همکئاری اداره ثبئت اختراعئات کشئئئور در تئاری  96-10-21بئه
مدت  4ساعت
نشئسئت تخصئصئی حرکت به سئوی دانشئگاه نسئل سئومک کارآفرینی و خلق
ثروت دانش بنیان به میزبانی مرکز مطالعات و توسئعه آموزش علوم پزشئکی
بوشهر  96-10-11به مدت  2ساعت
کئارگئاه اخالق حرفئه ای (اخالق در آموزش ،اخالق در پژوهش) بئه میزبئانی
مرکز مطالعات و توسئعه آموزش علوم پزشئکی بوشئهر  96-7-12الی -7-13
 96به مدت  12ساعت
دانشئئئگاه علوم
ئ
کئارگئاه علم سئئئنجی بئه میزبئانی معئاونئت تحقیقئات و فنئاری
پزشکی بوشهر در تاری  96-3-31به مدت  8ساعت
کارگاه نگارش علمی مقاالت به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه
علوم پزشکی بوشهر  96-8-3الی  96-8-4به مدت  8ساعت
کارگاه آموزشئئی قوانین شئئرکتهای دانش بنیان و راحی مدلهای کسئئب و
کار به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئئگاه علوم پزشئئ کی بوشئئهر
 26-7-96الی  96-7-27به مدت  16ساعت

کئارگئاه آموزش آشئئئنئایی بئا نرم افزار کئامتزیئا ویژه اععئئئای هیئات علمی بئه
میزبانی مرکز مطالعات و توسئعه آموزش علوم پزشئکی  95-4-31به مدت 4
ساعت
کارگاه اخالق در پژوهش میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئئگاه علوم
پزشکی بوشهر  95-7-25به مدت  8ساعت
کارگاه آشئئئنایی با قوانین و مدلهای کسئئئب و کار شئئئرکتهای دانش بنیان
میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه علوم پزشئکی بوشئهر 95-6-17
الی  95-6-18به مدت  16ساعت
کئارگئاه علم سئئئنجی میزبئانی معئاونئت تحقیقئات و فنئاوری دانشئئئگئاه علوم
پزشکی بوشهر  28-7-95الی 29-7-95به مدت  12ساعت
کارگاه پژوهشئهای کیفی میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشئگاه علوم
پزشکی بوشهر  95-11-1به مدت  8ساعت
کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی اسالم سطح  1برگزار
شئده توسئط دانشئگاه علوم پزشئکی بوشئهر در تاری  96-11-11به مدت 6
ساعت
کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی اسالم سطح  2برگزار
شئده توسئط دانشئگاه علوم پزشئکی بوشئهر در تاری  96-11-12به مدت 12
ساعت
کارگاه آشنایی با نحوه ارزیابی اختراعات در کمیته ابداعات و اختراعات
کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش به مدت  6ساعت  23آبان 97
کئارگئاه مئالکیئت فکری و ثبئت پتنئت در تئاری  25مهر  1397بئه مئدت 6
ساعت
کارگاه تجاری سازی فناوری در تاری  21آذر  1397به مدت  6ساعت
کئارگئاه ویراسئئئتئاری مقئاالت انگلیسئئئی در تئاری  26دی  1397بئه مئدت 6
ساعت
کارگاه فلوشئیپ آموزش پزشئکی (اهداآ آموزشئی ،رو دوره و رو درس و
روش تدریس فعال) در تاری  97/20/5به مدت  8ساعت
فلوش یپ آموزش پزشئکی(روش تدریس غیر فعال ،ارزشئیابی پیشئرفت
کارگاه ئ
تحصیلی و تحلیل آزمون) در تاری  97/10/6به مدت  8ساعت

ردیف

جدول شماره  -4انجام طرحهای پژوهشی
عنوان طرح پژوهشی

تاریخ

اسامی همكاران به

سمت در

ارائه

ترتیب اولویت

ارتباط با
فعالیت

 1ارزیابی وضعیت سالمت عموم ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال
تحصیلی 1388-89

1390

همکار

 2بررسی الگوی مصرآ صبحانه و ارتباط آن با چاقی در میان دانش آموزان راهنممایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1389

همکار

 3بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد کارکنان زن شاغل در مراکز بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص خودآزمایی پستان در سال 1389

1389

مجری

 4بررسی عوامل مرتبط با انجام تست خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سر ان
کولورکتال بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در افراد در معرض خطر
متوسط شهر اصفهان 1390

1390

همکار

 5بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اصفهان در
رابطه با مصرآ سیگار با استفاده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی

1390

همکار

 1395سید
جوادزاده
دکتر افشین استوار
فا مه جامعی

 6بررسی عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرمادر در زنان نخست
زای دارای کودک زیر  6ماه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهر بوشهر بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شده در سال 1394-95

همام

الدین (استاد راهنما)

بررسی آگاهی و عملکرد مراقبین سالمت شهر بوشهر در خصوص
سواد سالمت و بکارگیری راهبردهای مرتبط با آن در فرایند برقراری
ارتباط و آموزش به مددجویان

همام

الدین مجری

7

8
بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده ی سالمت و روش های
ترجیحی آموزش سالمت در بزرگساالن مراجعه کننده به مراکز جامع
سالمت شهر بوشهر با سطوو مختلف سواد سالمت.
9

 1395سید
جوادزاده
مهنوش رئیسی
صدیقه قائدی

 1395سیدهمام الدین جوادزاده مجری
مهنوش رئیسی
صدیقه قائدی
همام

بررسی وضعیت فعالیت بدنی و عوامل مرتبط با آن بر اساس تووری
شناختی اجتماعی در کارکنان بهداشتی مراکز جامع خدمات سالمت
شهر بوشهر

 1395سید
جوادزاده
مهنوش رئیسی
مرضیه محمودی
محدثه چاه شوری

الدین مجری

10

بررسی میزان مصرآ خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن بر اساس
الگوی باور سالمت در مراجعه کنندگان به مراکز منتخب خدمات
جامع سالمت شهرستانهای جنوب استان بوشهر در سال 1396
11

همام

بررسی عوامل پیشگویی کننده انجام رفتارهای خودمراقبتی در
بیماران قلبی عروقی تحت درمان آنژیوپالستی مراجعه کننده به مرکز
قلب شهر بوشهر در سال 1396ک کاربردی از الگوی ارتقاء سالمت
12

13

14

15

 1396مهنوش رئیسی
سید همام الدین
جوادزاده
مرضیه محمودی
محدثه فخرایی

بررسی تآثیر مداخله آموزشی تحت وب برخودمراقبتی بیماران قلبی
عروقی تحت درمان آنژیوپالستی پس از اجرای رو ترخیصک
کاربردی از الگوی ارتقاء سالمت
بررسی پیشگویی کننده های رفتار فعالیت بدنی در زنان میانسال
دارای اضافه وزن یا چاق شهر برازجانک کاربردی از تووری شناختی
اجتماعی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت بدنی
زنان میانسال دارای اضافه وزن یا چاق شهر برازجانک کاربردی از
تووری شناختی اجتماعی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر الگوی ارتقاء
سالمت بر انجام آرام سازی و میزان اضطراب زنان نخست باردار شهر
بوشهر

مجری

الدین مجری

 1396سید
جوادزاده
حکیمه واحد پرست
عظیمه خدامی نسب
مهنوش رئیسی
رحیم هماسبی

 1396سید همام الدین (استاد
راهنمای اول)
جوادزاده
مجری
حکیمه واحد پرست
رحیم هماسبی
عظیمه خدامی نسب
 1396مهنوش رئیسی
سید همام الدین
جوادزاده
لیال نامی
رحیم هماسبی

مجری

 1396مهنوش رئیسی
سید همام
جوادزاده
لیال نامی
رحیم هماسبی

مجری
الدین (استاد
راهنمای دوم)

 1397مهنوش رئیسی
سید همام
جوادزاده
زینب محمدی
مریم مرزبان

همکار
الدین

 16بررسی عوامل پیشگویی کننده ی خودمراقبتی در مبتالیان به دیابت
نوع دو با سواد سالمت محدود مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب
شهر بوشهرک کاربردی از تووری شناختی اجتماعی

همام

17

همام

مقایسه تاثیر مداخله آموزشی به دو روش تحت وب و کتابچه بر انجام
ماموگرافی در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت شهر
بوشهرک کاربردی از الگوی باور سالمت
18

کاربرد الگوی فرانظری در پیشگویی رفتارهای مدیریت استرس در
زنان میانسال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت شهر بوشهر
19

 1397سید
جوادزاده
مرضیه محمودی
مهنوش رئیسی
زینب منصوری

20

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سالمت و تحت وب
بر انجام داو لبانه آزمایش  HIVدر زوج های مراجعه کننده به مرکز
مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر.

مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و عوامل پیشگویی کننده
آن بر اساس الگوی ارتقآء سالمت پندر در دانش آموزان مقطع
متوسطه (اول و دوم) با و بدون اضافه وزن و چاقی شهر دیر.

الدین مجری
(استاد راهنما)

 1397مهنوش رئیسی
سید همام الدین
جوادزاده
نسرین کشاورزی
مرضیه محمودی
همام

بررسی پیشگویی کننده های مراحل تغییر ترک مصرآ قلیان در افراد
 60-15سال استان بوشهر بر اساس الگوی فرانظری در سال -1398
1397

21

 1397سید
جوادزاده
مرضیه محمودی
حمید فاضلی

الدین مجری
(استاد راهنما)

 1397سید
جوادزاده
مرضیه محمودی
مهنوش رئیسی
عادل مقدس

الدین مجری
(استاد راهنما)

 1397مهنوش رئیسی
سید همام الدین
جوادزاده
مرضیه محمودی
علی خالدی
 1397مهنوش رئیسی
سید همام الدین
جوادزاده
مرضیه محمودی
زینب دهجان

مشاور

مشاور

مشاور

همام

22

بررسی عوامل پیشگویی کننده مراحل تغییر انجام بازیهای دیجیتالی
بر اساس مدل فرانظری در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر
در سال 1398
23

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر خودمدیریتی و HbA1C

مبتالیان به دیابت نوع دو ترخیص شده ازبیمارستان الزهرا اصفهان در
سال 1398

الدین مجری
(استاد راهنما)

 1398سید
جوادزاده
مرضیه محمودی
مهنوش رئیسی
رحمت اهلل خسروانپور

مریم سادات شهشهانی مشاور
همام
سید
الدین جوادزاده
مریم اقتداری

 ارائه مقاالت در کنگره های داخلی و خارجی-5 جدول شماره
اساامی همكاران به
ترتیب
Javadzade H
Sharifirad Gh
Reisi M

Reisi M
Sharifirad Gh
Javadzade H

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

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

موضوع گزارش یا

نوع

محل برگزاری

سخنرانی

شرکت

کشور

موضوع

تاریخ

نام کنگره

ردیف

Knowledge,
Oral
attitude
and
practice of breast
self-examination
among
female
health workers in
Isfahan, Iran
Health
literacy, Oral
health status, and
healthcare
utilization in older
adults, Isfahan, Iran

Armenia

Relationship
between
health
literacy,
health
status and healthy
behaviors among
older adults in
Isfahan, Iran, 2011
Factors
affecting
cigarette smoking
based on health
belief
model
structures in preuniversity students
in Isfahan, Iran
Health literacy and
health promoting
behaviors among
older
adults,
Isfahan, Iran 2011
Factors associated
with fecal occult
blood testing for
colorectal cancer
screening based on
health belief model

Oral

Turkey

Potential
for
Business
Innovation

Oral

Turkey

Potential
for
Business
Innovation

15-17
June 2012

International
4
Conference on
Education and
Innovation
Management

Oral

Turkey

Potential
for
Business
Innovation

15-17
June 2012

Oral

Turkey

Potential
for
Business
Innovation

15-17
June 2012

International
5
Conference on
Education and
Innovation
Management
International
6
Conference on
Education and
Innovation
Management

Armenia

16-17 Sep The
First 1
2011
International
Scientific
Research
Conference of
Iranian
Students
16-17 Sep The
First 2
2011
International
Scientific
Research
Conference of
Iranian
Students
15-17
International
3
June 2012 Conference on
Education and
Innovation
Management

International
7
Conference on
Education and
Innovation
Management

15-17
June 2012

19-21 May 2nd
8
2015
& International
6th
National
Iranian
Congress on
Health
Education and
Health
Promotion
 9دومین سئئمینار ابعاد  28-29آذر
1390
رفتئاری و اجتمئاعی
در سئئئئئالمئئت و
یئازدهمین سئئئمینئار
دانش و تندرستی

Potential
for
Business
Innovation

Turkey

Kermanshah
Iran

structures
in
moderate
risk
individuals, Isfahan,
2011
Barriers related to Oral
fecal occult blood
test for colorectal
cancer screening in
moderate
risk
individuals, Isfahan,
Iran, 2011
Applying theory of Oral
planned behavior to
predict
nurses
intention
and
behavior in using
health
literacy
strategies in patient
education

Reisi M
Sharifirad Gh
Mostafavi F
Hasanzade A
Javadzade H

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

شاهرود
ایران

پوستر موانع مراجعئه برای انجئام جااوادزاده هاامااام
تسئئئئت خئون مئخئفئی در
الدین
مئئدفوع جهئ ت غربئئالگری
شریفی راد غالمرضا
سئئئر ئئان کئولئورکئتئئال از
مصطفوی فیروزه
دیئئدگئئاه افئراد در مئعئرض
رئیسی مهنوش
خطر متوسئئئط ،اصئئئفهئان
1390

 10هشئئئتمین همئایش
تئئازه هئئای عئئلئئوم
بهداشتی

 16اردیبهشت پنئل بهئداشئئئت دانشئئئگاه شئئئهید
بهشتی
عمومی
94
ایران

رئیسی مهنوش

 11هشئئئتمین همئایش
تئئازه هئئای عئئلئئوم
بهداشتی

 16اردیبهشت پنئل بهئداشئئئت دانشئئئگاه شئئئهید
بهشتی
عمومی
94
ایران

 12هشئئئتمین همئایش
تئئازه هئئای عئئلئئوم
بهداشتی

 16اردیبهشت پنئل بهئداشئئئت دانشئئئگاه شئئئهید
بهشتی
عمومی
94
ایران

پوستر سئئواد سئئالمت عملکردیک
بهترین پیشئئئگویی کننئده جااوادزاده هاامااام
خودکئارآمئدی در مبتالیئان
الدین
به دیابت نوع 2
مصطفوی فیروزه
شریفی راد غالمرضا
توسلی الهه
رئیسی مهنوش

پوستر بررسئئئی نگرش و عملکرد
موتورسئواران شئهر کرد در
خصئئوص اسئئتفاده از کاله جااوادزاده هاامااام
ایمنی
الدین
دانیالی شهبانو
علیدوستی معصومه
پوستر کنترل رفتاری درک شئئده ،جااوادزاده ه اما ام
بهترین پیشئئئگویی کننئده
الدین
قصئئد و رفتار پرسئئتاران در
رئیسی مهنوش

خصئئئئوص بئئکئئارگئئیئئری
راهبردهای سئئواد سئئالمت
در آموزش به بیمار

مصطفوی فیروزه
شریفی راد غالمرضا

19-21 May 2nd
13
2015
& International
6th
National
Iranian
Congress on
Health
Education and
Health
Promotion

Kermanshah
Iran

 14ئهئف تئمئیئن هئمئئایئش
پژوهشئئئی سئئئالیانه
دانشئئئئئجئئئویئئئان
دانشئئئگئئاهئهئئا علئوم
پزشکی شرق کشور

2011

مشهد
ایران

Effects
of Oral
functional,
communicative and
critical
health
literacy
on
adherence to selfcare behaviors and
health status in
Iranians
with
diabetes mellitus
د
پوستر آگئئاهئی ،نئگئرش و عئمئلئکئر جااوادزاده هاامااام
کئارکنئان زن شئئئئاغئل در
الدین
مراکز بهئداشئئئتی درمئانی
دانشئئئگئاه علوم پزشئئئمی
بئوشئئئئهئر در خصئئئئوص
خودآزمایی پسئتان در سئال
1389

 15هشئئئتمین همئایش
پژوهشئئئی سئئئالیانه
دانشئئئئئجئئئویئئئان
دانشئئئگئئاهئهئئا علئوم
پزشکی شرق کشور

2011

مشهد
ایران

پوستر عوامل مرتبط با انجام تست جااوادزاده هاامااام
خئون مئخئفئی در مئئدفئوع
الدین
جهئت غربئالگری سئئئر ئان
کولورکتال بر اسئاس سئازه
های مدل اعتقاد بهداشئئتی
در افئراد در مئعئرض خئطئر
متوسط اصفهان 1390

 16دوازدهئمئیئن کئنئگئره  15شئئئهئریئور
1390
سئئئالیانه پژوهشئئئی
دانشئئئجئویئئان عئلئوم
پزشئکی ایران (ملی و
بین المللی)

اصفهان
ایران

رئیسی مهنوش

 17چهئارمین سئئئمینئار  23-24آذر
1390
سئ راسئئری پرسئئتار،
ماما و پژ<هش

گلستان
ایران

12-97

شیراز

Reisi M
Mostafavi F
Javadzade H
Mahaki B
Sharifirad Gh

پوستر سئئواد سئئالمت و رفتارهای
بهداشئئئتی پیشئئئگیرانه در جااوادزاده هاامااام
سئئالمندان شئئهر اصئئفهان
الدین
1390
مصطفوی فیروزه
شریفی راد غالمرضا
رئیسی مهنوش

پوستر رابطئه سئئئواد سئئئالمئت و
رفتئارهئای ارتقئاء دهنئده جااوادزاده هاامااام
سئالمت در سئالمندان شئهر
الدین
اصفهان
مصطفوی فیروزه
شریفی راد غالمرضا

 18سئئئومین کنگره بین
المللی سالمت همراه

پوستر تئاثیر مئداخلئه آموزشئئئی ساایاد هماام الادین
مئئبئئتئئنئئی بئئر وب بئئر جوادزاده

خودکئارآئم دی بیمئاران در عظیمه خدامی نسب
خصئئئئوص رفئئتئئارهئئای حکیمه واحد پرست
رحیم هماسبی
خودمراقبتی پس از عمئئل
آنژیوپالستی
پوستر

یاسوج
ایران

 اسفند12-14

 هئمئئایئش کشئئئوری19
عوامئئل اجتمئئاعی و
نابرابریهای سالمت

، آگاهی و مئهئنئوش رئئ یسئئ ئ ی،پوستر سئئئواد سئئئالمت
،خودکئارآمئدی در مبتالئی ان غالمرضئئا شئئریفی راد
 الهه،به دیابت نوع دو فیروزه مصئطفوی

بیرجند

اردیئبئهشئئئئت مئئئحئئئوریئئئ ت
 مئراقئبئئت هئئای1394
نوین در بیمئاری
های واگیر و غیر
واگیر

ئارمئی ن هئمئئئایش
 چئهئ ئ20
کشئئوری پژوهش در
- توسئئئعه سئئئالمت
مراقبت های نوین

جااوادزاده هاامااام
الدین

 سا ید همام،توسئئلی
الدین جوادزاده
Khodaminasab A Investigating of the Poster
Javadzade H
predictive factors of
self-care behaviors
in patients with
heart failure

Isfahan
Iran

Khodaminasab A Survey
the Poster
Javadzade H
predictors of selfcare behaviors in
patients
undergoing
angioplasty
treatment

Isfahan
Iran

Reisi M
Javadzade H
Qaedi S

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

Isfahan
Iran

Reisi M
Javadzade H
Qaedi S

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

Isfahan
Iran

23-25 Aug The
3rd
2017
International
and
8th
National
Congress on
Health
Education and
Promotion
23-25 Aug The
3rd
2017
International
and
8th
National
Congress on
Health
Education and
Promotion
23-25 Aug The
3rd
2017
International
and
8th
National
Congress on
Health
Education and
Promotion
23-25 Aug The
3rd
2017
International
and
8th
National
Congress on
Health

21

22

23

24

Education and
Promotion
 25اولین همایش سئئواد فئئئئروردیئئئئن
1395
سالمت

مشهد
ایران

رئیسی مهنوش
مصطفوی فیروزه

سخنرانی ارزشئیابی مداخله آموزشئیی
مبتنی بر راهبردهای سئواد
سئئئالمئئت جئهئئت ارتئقئئاء جااوادزاده هاامااام
رفتئئارهئئای خودمراقبتی و
الدین
کئنئتئرل قئنئئد خئون در
شریفی راد غالمرضا
مبتالیان به دیابت نوع 2

 26اولین همایش سئئواد فئئئئروردیئئئئن
1395
سالمت

مشهد
ایران

سخنرانی بررسئئی اثربخشئئی مداخله جااوادزاده هاامااام
آموزشئئئی مبتنی بر نظریئه
الدین
رفتئار برنئامئه ریزی شئئئده
مصطفوی فیروزه
جئهئئت تئواتئمئنئئدسئئئئازی
رئیسی مهنوش
پرسئئئتئارن در بکئارگیری
شریفی راد غالمرضا
راهبردهای سئئواد سئئالمت
در آموزش به بیمار

 27هئمئئایئش کشئئئوری
آمئوزش و خئئدمئئات
سئالمت فرد ،خانواده
و جامعه

اسفند 1395

اصفهان
ایران

رئیسی مهنوش

سخنرانی تئئاثئیئر آمئوزش مئبئتئنئیئ ب ر
الئگئوی خئودکئئارآمئئدی بئر جااوادزاده هاامااام
کنترل قنئد خون مبتالیئان
الدین
به دیابت نوع 2

 28هئمئئایئش کشئئئوری
آمئوزش و خئئدمئئات
سئالمت فرد ،خانواده
و جامعه

اسفند 1395

اصفهان
ایران

first 29
1-3 The
International
Congress on
Social Studies
on Health for
Students

دی
1395

شیراز
ایران

first 30
1-3 The
International
Congress on
Social Studies

دی
1395

شیراز
ایران

سخنرانی بررسئئی پیشئئگویی کننده جااوادزاده هاامااام
هئای تغئذیئه انحصئئئاری بئا
الدین
شئیر مادر در زنان نخصئت
استوار افشین
زای شئهر بوشئهرک کاربردی
جامعی فا مه
از تووری رفتار برناهم ریزی
شده
Javadzade H
Design
پوستر and
implementation of
educational
interventions for
empowering nurses
to apply health
literacy strategies in
patient education:
an application of
the
theory
of
planned behavior
شئئئرکئئت
کننده

Mahnoush Reisi
Gholamreza
Sharifirad
Homamodin
Javadzade
Firuzeh
Mostafavi

Mahnoush Reisi
Firuzeh
Mostafavi
Homamodin
Javadzade
Gholamreza
Sharifirad
Homamodin
Javadzade
Firuzeh
Mostafavi
Mahnoush Reisi
Gholamreza
Sharifirad

Gholamreza
Sharifirad ،
Firoozeh
Mostafav ،
Homamodin
Javadzade ،
Behzad Mahaki ,
Mahnoush Reisi

on Health for
Students
the first
31
international
congress on
social studies
on health
shiraz

Effects
of پوستر
psychologicallybased intervention
on
self-care
adherence
and
metabolic control in
patients with type II
diabetes:
A
randomized
controlled trial
Clarifying the Role پوستر
of Self-Efficacy and
outcome
expectations in SelfCare
among
patients with type 2
diabetes

شیراز
ایران

21
October
2016

شیراز
ایران

21
October
2016

the first
international
congress on
social studies
on health
shiraz

32

Design
and پوستر
Implementation of
Educational
Interventions for
Empowering Nurses
to Apply Health
Literacy Strategies
in
Patient
Education:
An
Application of the
Theory of Planned
Behavior
Effect of a theory
پوستر
based Educational
intervention with
and
without health
literacy strategies
on adherence to
self-care behaviors
and glycemic
control among
Iranian patients
with
type-2 diabetes

شیراز
ایران

21
October
2016

the first
international
congress on
social studies
on health
shiraz
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تهران
ایران

2-4
November
2016

The 11th
International
Congress of
Endocrine
Disorders
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 35شرکت در چهارمین
همایش بین المللی
فناوری و تجهیزات
بیماستان

36

تجهیزات بهره
ور در
بیمارستان و
سیاستگذاری
های کالن
تکنولوژی
بیمارستانی

پئئژوهشئئئئئکئئده شئئئرکئئت
کننده
سیاستگذاری علم،
فناوری و صئئنعت
دانشئئگاه صئئنعتی
شریف
تهران
عظیمه خدامی نسب

ارایه مقاله در نهمین  27-29آبئئان
1397
کنگره ملی آموزش
بهداشت و ارتقا
سالمت و دومین
همایش سواد
سالمت و دومین
همایش ملی سواد
سالمت

سواد سالمت

مشهد

پوستر بررسی تاثیر مداخله
آموزشی مبتنی بر وب بر
خودمراقبتی بیماران قلبی
عروقی تحت درمان
آنژیوپالستی پس از اجرای
رو ترخیصک گاربردی از
الگوی ارتقاء سالمت

ارایه مقئالئه در نهمین  27-29آبئئان
 37ئ
1397
کئنئگئره مئئل ی آمئوزش
بهئداشئئئئت و ارتقئا
سئئئالمئ ت و دومین
همایش سواد سالمت
و دومئیئن هئمئئایئش
ملی سواد سالمت

سواد سالمت

مشهد

پوستر بررسئئئی آگئاهی و عملکرد ساایاد همااماال دین
مراقبین سئئئالمئت شئئئهر جوادزاده
بوشئئهر در خصئئوص سئئواد صدیقه قائدی
سئئئالمئئت و بئکئئارگئیئری عبداهلل حاجی وندی
راهبردهئای مرتبط بئا آن در مهنوش رئیسی
ارتبئاط بئا مراجعئه کننئدگئان
بئه مراکز خئدمئات جئامع
سالمت

سید همام الدین
جوادزاده
حکیمه واحدپرست
رحیم همسابی
مهنوش رئیسی

ارایه مقئالئه در نهمین  27-29آبئئان سواد سالمت
 38ئ
کئنئگئره مئئل ی آمئوزش 1397
بهئداشئئئئت و ارتقئا
سئئئالمئئت و دومین
همایش سواد سالمت
و دومئیئن هئمئئایئش
ملی سواد سالمت

مشهد

پوستر

ئ بررسئئئی تئئاثیر مئئداخلئئه اعظم لرکی
آمئوزشئئئئی مئبئتئنئی بئر رحیم هماسبی
راهبردهای سواد سالمت بر ساایاد هماام الادین
خودمراقبتی مبتالیئئان بئئه جوادزاده
پرفشئئئاری خون با سئئئ واد مهنوش رئیسی
سالمت محدودک کاربردی از
الگوی باور سالمت

ارایه مقئالئه در نهمین  27-29آبئئان سواد سالمت
 39ئ
کئنئگئره مئئل ی آمئوزش 1397
بهئداشئئئئت و ارتقئا
سئئئالمئئت و دومین
همایش سواد سالمت
ئای ش
و دومئیئن هئمئ ئ
ملی سواد سالمت

مشهد

پوستر

ارتئب اط سئئئواد سئئئالمئت زینب محمدی
عئمئلئکئردی ،ارتئبئئا ئی و ساایاد هماام الادین
انئتئقئئادی بئئا وضئئئعئیئئت جوادزاده
اقتصئئئادی اجتمئاعی زمئان مریم مرزبان
نخست باردار شر بوشهر
مهنوش رئیسی

ارایه مقئالئه در نهمین  27-29آبئئان
 40ئ
1397
کئنئگئره مئئل ی آمئوزش
بهئداشئئئئت و ارتقئا
سئئئالمئئت و دومین
همایش سواد سالمت
و دومئیئن هئمئئایئش
ملی سواد سالمت

مشهد

پوستر بررسئئئی تئئاثیئر مئئداخلئئه لیال نامی نظری
آموزشئئئی مبتنی بر وب بر رحیم هماسبی
میزان فعئالیئت بئدنی زنئان مهنوش رئیسی
میانسئال دارای اضئافه وزن ساایاد همااماال دین
یئا چئاق شئئئهر برازجئانک جوادزاده
کاربردی از تووری شناختی
اجتماعی

 41یئئازدهمین همئئایش اردیئبئهشئئئئت
1398
تئئازه هئئای عئئلئئوم
بهداشتی

دانشئئ گاه شئئئهید
بهشتی
تهران

پوستر بئررسئئئی عئوامئئل مئوثئر بئر عظیمه خدامی نسب
خودمراقبتی ئ
بیم اران تحئت ساایاد هماام الادین
عمل آنژیوپالستی
جوادزاده

 42هفتمین سئئمپوزیوم
مئلئی خئودمئراقئبئتئی و
آموزش بیمار

مرداد 1398

تهران

پوستر مقایسئئه پیشئئگویی کننده مهنوش رئیسی
هئای سئئئبئک زنئدگی ارتقئاء زینب دهجان
دهنئده سئئئالمئت در دانش مرضیه محمودی
آموزان مقطع متوسئطه با و ساایاد هماام الادین
بدون اضئئئافه وزن و چاقیک جوادزاده
گئئاربردی از الگوی ارتقئئاء
سالمت

 43هفتمین سئئمپوزیوم
مئلئی خئودمئراقئبئتئی و
آموزش بیمار

مرداد 1398

تهران پئوسئئئئتئر تآثیر مداخله آموزشی
الکترونیک مبتنی بر وب بر رفتارهای
خودمراقبتی بیماران تحت
درمان آنژیوپالستی پس از
ترخیص

 44هفتمین سئئمپوزیوم
مئلئی خئودمئراقئبئتئی و
آموزش بیمار

مرداد 1398

تهران پئوسئئئئتئر بررسئئئی تئئاثیئر مئئداخلئئه مهنوش رئیسی
الکترونیک آموزشئئی مبتنی بر سئئازه ساایاد هماام الادین
هئئای تئوئوری شئئئنئئاخئتئی جوادزاده
اجتمئاعی بر میزان فعئالیئت لیال نامی
بدنی زنین میانسئئال دارای رحیم هماسبی
اضئئافه وزن و یا چاق شئئهر
برازجان

15th Congress
on Stem Cell
Biology and
Technology

28-30
August
2019

Behrouzi P*,
Muhaddesi M,
Hashemi AR,
Khamisipour
GhR,
Javadzade H,
Almasi-turk S,
Khoshkhoo A,
Tamadon A
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سواد سالمت

Royan
Institute
Cell Science
Research
Center
Tehran,
Islamic
Republic of
Iran

Marine-Based
Poster
Scaffold 3D BioPrinting
System
Design:
A
Preliminary Study

ساا ای د هماام الادین
جوادزاده
عظیمه خدامی نسب
حکیمه واحدپرست
رحیم هماسبی

 چاپ مقاالت در نشریات معتبر داخلی و بین المللی- 6 جدول شماره
اسامی همكاران به
ترتیب اولویت (شامل

تاریخ انتشار
سال

ماه

)نام متقاضی
Javadzade
SH1, Sharifirad
G, Radjati
F, Mostafavi
F, Reisi
M, Hasanzade A.

ناشر یا

نام نشریه

محل

نوع مقاله

عنوان مقاله

ردیف

تحقیقی

انتشار
2012 Aug

PubMed Journal of
Education and
Health
Promotion.

Javadzade
H, 2012 Jan
Mostafavi
F,
Hasanzade A, Reisi
M, Shahnazi H,
Sharifirad G

PubMed Journal of
Education and
Health
Promotion.

Reisi M, Mostafavi 2017
F, Javadzede H,
Mahaki
B,
Sharifirad
G,
Tavassoli E.

ISI

Iranian Red
Crescent Medical
Journal

Reisi M, Mostafavi 2015 Jun
F, Javadzade H,
Mahaki
B,
Sharifirad G

Scopus

Iranian Journal of
Endocrinology
and Metabolism.

Vardanjani
AE, 2015 Aug
Reisi M, Javadzade
H,
Pour
ZG,
Tavassoli E.

PubMed Journal of
education and
health promotion

Original Relationship
Article between
health
literacy,
health
status, and healthy
behaviors among
older adults in
Isfahan, Iran.
Original Factors associated
Article with the fecal occult
blood testing for
colorectal
cancer
screening based on
health belief model
structures
in
moderate
risk
individuals, Isfahan
The
Functional,
Communicative,
and Critical Health
Literacy
(FCCHL)
Scales:
CrossCultural Adaptation
and
the
Psychometric
Properties of the
Iranian Version.
Original Assessment of Some
Article Predicting Factors of
Self-efficacy
in
Patients with Type 2
Diabetes
Original The
Effect
of
Article nutrition education
on
knowledge,
attitude,
and

1

2

3

4

5

Shahnazi
H, 2014 Feb
Sharifirad G, Reisi
M, Javadzade H,
Rajati F, Moody M.

PubMed Journal of
education and
health promotion

Javadzade
H, 2013
Sharifirad G, Reisi
M, Tavassoli E,
Rajati F.
Reisi M, Javadzade 2014 Nov
H, Heydarabadi AB,
Mostafavi
F,
Tavassoli
E,
Sharifirad G

ISC

Reisi M, Javadzade 2014 Feb
H, Shahnazi H,
Sharifirad
G,
Charkazi A, Moodi
M.

PubMed Journal of
education and
health promotion

Javadzade H, Reisi 2014 Nov
M, Mostafavi F,
Heydarabadi AB,
Tavassoli
E,
Sharifirad G.

PubMed Journal of
education and
health promotion

Tavassoli E, Reisi 2014 Spring
M, Javadzade H.

ISI

Journal of Health
System Research

PubMed Journal of
education and
health promotion

Gastroenterology
and Hepatology
from bed to
bench.

performance about
junk
food
consumption
among students of
female
primary
schools
Original Factors Associated
Article with
Cigarette
Smoking Based on
Constructs of Health
Belief Model in PreUniversity Students
in 2011 in Isfahan,
Iran
Original Health
Literacy
Article among Adults of
Isfahan.
Original The
relationship
Article between functional
health literacy and
health promoting
behaviors among
older adults.
Original Factors
affecting
Article cigarette smoking
based on healthbelief
model
structures in preuniversity students
in Isfahan, Iran
Original Barriers related to
Article fecal occult blood
test for colorectal
cancer screening in
moderate
risk
individuals.
Original The
effect
of
Article education on the
improvement
of
fruits
and
vegetables

6

7

8

9

10

11

Reisi M, Javadzade 2013 Jan
H, Sharifirad G.

PubMed Journal of
education and
health promotion

Tavassoli E, Reisi 2015 Feb
M, Javadzade H,
Gharlipour Z, Gilasi
HR, Hafez AA.

PubMed Medical journal of Original
the Islamic
Article
Republic of Iran

Reisi M, Mostafavi 2016 Mar
F, Javadzade H,
Mahaki
B,
Tavassoli
E,
Sharifirad G.

Scopus

Iranian journal of
Diabetes and
Metabolism

Original
Article

Hafez AA, Tavassoli 2013
E, Hasanzadeh A,
Reisi M, Javadzade
H, Imanzad M

ISI

Gastroenterology
and Hepatology
from bed to
bench

Original
Article

Reisi M, Mostafavi 2016 Jan
F, Javadzade H,
Mahaki
B,
Tavassoli
E,
Sharifirad G.

PubMed Oman medical
Scopus
journal

Original
Article

Javadzade
H, 2015 Dec
Sharifirad GH, Reisi
M, Nasr Esfahani

ISC

Original
Article

Iran Journal of
Nursing.

Original
Article

consumption aiming
to
preventing
colorectal cancer.
Knowledge,
attitudes,
and
practice of breast
self-examination
among
female
health workers in
Isfahan, Iran
The
effect
of
education
on
improvement
of
intake of fruits and
vegetables aiming at
preventing
cardiovascular
diseases.
Communicative and
critical
health
literacy and selfcare behaviors in
patients with type 2
diabetes.
Quality of life in
peptic ulcer patients
referring to Al-Zahra
hospital of Isfahan,
Iran.
Impact of health
literacy,
selfefficacy,
and
outcome
expectations
on
adherence to selfcare behaviors in
Iranians with type 2
diabetes.
Applying the Theory
of Planned Behavior
to
Predicting
Nurse’s Intention

12

13

14

15

16

17

M, Mahaki
Mostafavi F.

B,

Javadzade
H, 2015 May
Mostafavi F, Reisi
M, Mahaki B, Nasr
Esfahani
M,
Sharifirad G.

ISC

Military Caring
Sciences.

Original
Article

Tavassoli E, Reisi 2015 Feb
M, Javadzade H,
Mazaheri M, Gharli
pour Z, Shakoori S.

PubMed Journal of Health
in the Field.

Original
Article

Hajsalehi
E, 2013
Sharifirad
Gh,
Moazam N, Azizi N,
Taebani M, Reisi
M, Javadzade H.

ISC

Journal of Health
System Research

Original
Article

Javadzadeh
H, 2015
Badrian S, Reisi M,
Askari N, Meshkati
M, Badrian M.

ISC

Journal of Health
System Research

Original
Article

Javadzade
H, 2012
Shahnazi
H,
Sharifirad Gh, Reisi
M, Tavassoli E.

ISC

Journal of Health
System Research

Original
Article

and Behavior in
Using
Health
Literacy Strategies
in
Patient
Education.
Relationship
between knowledge
and implementing
health
literacy
strategies in patient
education.
The
effect
of
education
on
improvement
of
intake of fruits and
vegetables aiming at
preventing
cardiovascular
diseases
The Prevalence of
Domestic Violence
and the Effecting
Factors
among
Women in Isfahan,
Iran
A Study of the
Frequency
of
Occupational
Injuries
and
Knowledge
of
Standard
Precautions among
Laboratory Staff and
Nurses.
The
Status
of
Knowledge
and
Belief
of
PreUniversity
Male
Students in Isfahan,
Iran, on Smoking
and Its Harmful
Effects and the

18

19

20

21

22

Javadzade H, Reisi 2012
M, Sharifirad Gh,
Mostafavi
F,
Tavassoli E.

ISC

Journal of Health
System Research

Original
Article

Javadzade
H, 2015 Dec
Sharifirad GH, Reisi
M, Nasr Esfahani
M, Mahaki B,
Mostafavi F

Isc

Iran Journal of
Nursing.

Original
Article

Reisi M, Mostafavi 2017
F, Javadzade H ,
Jalilian F, Mahaki B,
Sharifirad Gh.

Scopus

Iranian Journal of
Endocrinology
and Metabolism.

Original
Article

Sharifirad
G, 2015 Feb
Mostafavi F, Reisi
M, Mahaki B,
Javadzade
H,
Heydarabadi AB,
Esfahani MN

PubMed Materia sociomedica

Original
Article

Mobasheri
M, 2014
Hassanzadeh
A,
Tavassoli E, Raisi
M, Javadzade H.

Scopus

Original
Article

Life Science
Journal

Prevalence
of
Smoking
among
Them
Perceived Barriers
Related to Fecal
Occult Blood Test
for
Colorectal
Cancer Screening in
Moderate
Risk
Individuals, Isfahan,
Iran.
Applying the Theory
of Planned Behavior
to
Predicting
Nurse’s Intention
and Behavior in
Using
Health
Literacy Strategies
in
Patient
Education.
Effect of theory
based education on
blood sugar control
in type-2 diabetic
patients.
Predictors
of
Nurses’ Intention
and Behavior in
Using
Health
Literacy Strategies
in Patient Education
Based on the Theory
of
Planned
Behavior.
Determination of
Health Belief Model
structures
and
Health-Promoting
nutritional
behaviors
In
Prevention
of

23

24

25

26

27

Eizadi E, raeisi M, 2013
sharifirad
G,
tavasoli
E,
ghazanfari
Z,
javadzade H.
Jamehei, Fatemeh, 2017
Afshin
Ostovar,
and Homamodin
Javadzade.

ISC

Journal Of Ilam
University

Original
Article

ISI

International
Journal of
Pediatrics

Original
Article

Naderi M, Rajati F, 2013
Yusefi H, Tajmiri M,
Javadzade H.

ISC

Journal of Health
System Research

Original
Article

2018 Summer ISC

Client-Centered
Nursing Care

Original
Article

Reisi M
Javadzade H
Sharifirad Gh
Mostafavi F
Tavassoli E

Homamodin
2018
Javadzade, Azam
Larki,
Rahim
Tahmasebi,
and
Mahnoush Reisi

ISI

International
Journal of
Hypertension

Original
Article

Azime
Khodaminasab,
Mahnoush Reisi,

ISI

Patient
Preference and
Adherence

Original
Article

2019 April

cardiovascular
disease.
. Khowledge and
Attitude of Students
Toward Research in
Isfahan University of
Medical Sciences
Predictors
of
Exclusive
Breastfeeding
among Nulliparous
Iranian
Mothers:
Application of the
Theory of Planned
Behavior
A Systematic Review
of the Role of
Sensory Stimulation
in
Level
of
Consciousness
in
Patients with Coma.
Effects of an
Educational
Intervention on
Self-Care and
Metabolic Control in
Patients With Type II
Diabetes
A Theory-Based
Self-Care
Intervention with
the Application of
Health Literacy
Strategies in
Patients with High
Blood Pressure and
Limited Health
Literacy: A Protocol
Study
Utilizing a healthpromotion model to
predict self-care

28

29

30

31

32

33

Hakime
Vahedparast
Rahim Tahmasebi,
Homamodin
Javadzade*
Homamodin
2019 Summer ISC
Javadzade
Marzieh
Mahmoodi
Abdollah Hajivandi
Sedighe
Ghaedi
Mahnoush Reisi
Zeynab
2019 Winter
ISC
Mohamadi;
Homamodin
Javadzade;
Maryam Marzban;
Jamile
Kiani;
Mahnoush Reisi

LeilaNami Nazari
Homamodin
Javazdzade
RahimTahmasebi
Mahnoush
Reisi

2019 June

Zeinab Dehjan
2019 October
Marzie Mahmoodi
Homamodin
Javadzade
Mahnoush Reisi

Journal of Health
Literacy

Journal of Health
Literacy

Scopus

Obesity Medicine

ISI

International
Journal of
Pediatrics

adherence in
patients undergoing
coronary
angioplasty in
Bushehr, Iran
Original The relationship
Article between health
literacy and health
promoting
behaviors among
adults in Bushehr
Original Relationship
Article between Health
Literacy and the
Socioeconomic
Status among
primiparous
pregnant women
referring to
comprehensive
health services
centers in Bushehr
Original Predictors of
Article physical activityrelated energy
expenditure among
overweight and
obese middle-aged
women in south of
Iran: An application
of social cognitive
theory
Original Comparison of
Article Health Promoting
Lifestyle Predictors
in High School
Students with and
without Overweight
and Obesity: An
Application of

34

35

36

37

ساایاد هاماام الادیان

ISC

تخقیقات نظام سالمت

Scopus

Obesity Medicine

جوادزاده
عبداهلل حاجی وندی
صدیقه قائدی
مهنوش رئیسی

Leila Nami
Mahnoush Reisi
Rahim Tahmasebi
Homamodin
Javadzade*

2020

Health Promotion
Model
بررسی آگاهی و عملکرد مئئقئئالئئه
38
اصیل
مراقبین سالمت شهر
بوشهر در خصوص سواد
سالمت و راهبردهای آن در
فرایند ارتباط با مراجعه
کنندگان به مراکز خدمات
جامع سالمت
Original The Effect of Web39
Article Based Educational
Intervention on
Physical ActivityRelated Energy
Expenditure Among
Middle-Aged
Women with
Overweight and
Obesity: An
Application of Social
Cognitive Theory

جدول شماره  -7عضویت و همكاری در هیئت تحریره مجالت معتبر علمی

ردیف

نام مجله

نام سردبیر مجله

Jill Tydesley

Journal of Nurse 1
Education Today
Dr Ahmad Ali The 3rd International 2
Eslami
and 8th National
Congress on Health
Education
and
Promotion

سال عضویت

مدت همكاری

نوع همكاری

2017

6 months

Reviewer

2017

2 months

Reviewer

مجله علمی پژوهشی ب جنوب

پئروفسئئئور مئجئیئئد
اسدی

Reviewer

مجله تحقیقات نظام سالمت

دکتر بیژن بینا

Reviewer
Reviewer

 3داوری  12پروپزال رو تحقیقئاتی
برای دانشئئگاههای علوم پزشئئکی
بوشهر و آبادان
 4داوری  5پروپزال و پئایئان نئامئه
کارشناسی ارشد

Reviewer

جدول شماره  -8فعالیتهای فناوری
ردیف
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