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 تهران . دانشگاه تربیت مدرس

 

00/18 

 

88/19 
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دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 بهداشت(

 

بهداشت دانش آموزان و 

 مدارس

 

04 

 

 

 82-84نیمسال اول 

 

 

 کارشناسي
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قم)دانشکده دانشگاه علوم پزشکي 

 بهداشت(

 

 

اقدامات بهداشتي و کمک 

 هاي اولیه در شرایط اضطراري

81 

 

 

 82-84نیمسال اول و دوم 

 

 کارشناسي

 

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 بهداشت(

 

 بهداشت سالمندان

 

40 

 

 82-84نیمسال دوم 

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 بهداشت(

 

 بهداشتکلیات پزشکي و 

 

 82-84نیمسال دوم  40

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

کاراموزي پرستاري بهداشت 

 مادران نوزادان

 

  80-88نیمسال اول 102

 کارشناسي

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

کاراموزي در عرصه داخلي 

 0جراحي 

 

 کارشناسي 80-88نیمسال اول 89

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

 پرستاري  کاراموزي در عرصه

 فوریتها

 

  80-88نیمسال اول 181

 کارشناسي

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

کاراموزي در عرصه داخلي 

 0-1جراحي 

 

 کارشناسي 80-88نیمسال اول 89

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

 -بزرگساالن پرستاري

 سالمندان

 

 کارشناسي 88-88نیمسال اول 40

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 (پزشکي

 

 1بهداشت 

 

ي حرفه دکترا 88-88نیمسال دوم  40

 اي

 دانشگاه قم

 

 بهداشت عمومي

 

89 

 

 84-80نیمسال اول 

 

 کارشناسي

 

 کاربردي شفیعه )زائر( قم -دانشگاه علمي 

 

 بهداشت خانواده و مدارس

  

40 

 

 82-84نیمسال اول 

 

 کارداني

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

 

 

کاراموزي در عرصه داخلي 

 0جراحي 

102 

 

 

 91-99نیمسال اول 

 

 

 کارشناسي
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دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

کاراموزي پرستاري سالمت 

 فرد خانواده محیط

 88-81نیمسال اول  118

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

کاراموزي در عرصه پرستاري 

 سالمت فرد خانواده محیط

 88-81نیمسال اول  140

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

کاراموزي در عرصه مدیریت  

 خدمات پرستاري

 88-81نیمسال اول  249

 

 کارشناسي

 

قم)دانشکده دانشگاه علوم پزشکي 

 پرستاري(

کاراموزي در عرصه بهداشت 

 مادر و کودك

 88-81 دومنیمسال  81

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

کاراموزي پرستاري سالمت 

 فرد خانواده محیط

 88-81 دومنیمسال  288

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

پرستاري سالمندان 

 2بزرگساالن 

 88-81 دومنیمسال  9.8

 

 کارشناسي

 

دانشگاه علوم پزشکي قم)دانشکده 

 پرستاري(

اصول مدیریت خدمات 

 پرستاري

 88-81 دومنیمسال  40

 

 کارشناسي
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ف
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 عنوان مقاله

 اسامي همکاران به ترتیب اولویت  مشخصات نشریه 

 )شامل نام متقاضي(

شمار سال نوع امتیاز نام نشریه

بررسی عوامل پیش بینی کننده میزان  1 .1 ه

پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی 

های رایانه ای خشن در شهر قم در 

 19سال 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

-علمی

 پژوهشی

 *دهداری، طاهره ثاراله شجاعی 9 2931

 ، کرامت نوری جلیانی، بهناز دوران

 

2. 2

2 
های بیمارستانی در بررسی عفونت

بیمارستان نکویی شهر قم، سال 

9919 

 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -علمی

 پژوهشی

، طاهره رحیمی، ثاراله شجاعی 1 2931

 سعید شمس،*میترا امینی
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4. 2

3 
پیش بینی کننده های رفتار پیشگیرانه 

قلبی عروقی : بر اساس از بیماری های 

مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

 9919قم در سال 

 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -علمی

 پژوهشی

2931 22 

 ،*ثاراله شجاعیطاهره رحیمی، 

زهرا موسوی میاندشتی،  زهرا 

 جعفری ندوشن،محسن فرح آبادی

قم در زمینه  زنان باردار شهر باورهای  .0 

تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان 

 شش ماهگی

 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -علمی

 پژوهشی

، *طاهره دهداریطاهره رحیمی،  21 2931

بتول سادات  ثاراله شجاعی،

 هاشمی، زهرا اکبری، حوا دریافتی

 8.  A Multidisciplinary Work 

Related Low Back Pain Predictor 

Questionnaire (MWRLBPPQ): 

Psychometric Evaluation among 

Iranians Patient Care workers 

Asian Spine 

Journal 
PubMed 
Scopus 

r 

2016te

d low b 

10 Shojaei, Sarallah, 

Tavafian Sedigheh 

Sadat*, Jamshidi Ahmad 

Reza , Wagner Joan 

8.  Religious Care by the 

Clergymen in patient’s 

bedside: its impact on the 

Spiritual Health 
 

Health, 

Spirituality and 

Medical Ethics 

 

 -علمی

 پژوهشی

2015 4  ,Shojaei, Sarallah

Mohamadi Valadani, Ali, 

Vahedian Mostafa, 

Heidar pour, Azam, 

Sepahvandi, Sara   

1.  Chronic Low Back Pain 

Preventive Behaviors among  

nursing aides: A Cross 

Sectional Study from Qom, 

Iran  

 

Sarallah Shojaei, PhD student,  

Department of Health 

Education, Faculty of Medical 

Sciences, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. 

Email: 

sarallah.shojaei@modares.ac.i

r 

*Sedigheh Sadat Tavafian, 

PhD.  Department of Health 

Education, Faculty of Medical 

Sciences, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran: 

Email: 

tavafian@modares.ac.ir  

Jamshidi Ahmad Reza. 

Rheumatology Research 

center, Tehran University of 

Medical Sciences, Shariati 

Hospital, Tehran, Iran  

Wagner Joan, PhD. Faculty of 

Nursing University of Regina, 

Regina, Saskatchewan, 

Canada 

 

Health 

education and 

health 

promotion, 
 

 -علمی

 پژوهشی

2015 3 Shojaei, Sarallah, 

Tavafian Sedigheh 

Sadat*, Jamshidi Ahmad 

Wagner Joan Reza , 

9.  Evaluation of Bacterial 

Contamination on Pre 

Hospital Ambulances in Qom 

University of 

Medical Sciences of Iran in 

2015 

Archives of 

Hygiene 

Sciences 

 -علمی

 پژوهشی

2016 3 Roohollah Farhadloo, 

Sarallah Shojaei, Jalil 

Goodarzi Fard, 

Mohammad Reza 

Azadeha,Mohammad 

Parvaresh Masoud* 

Alireza Shouri Bidgolid, 

Mostafa Vahediane 

8.  The effect of Health Belief 

Model (HBM) based 

educational program on 

nutritional knowledge and 

behaviors of CABG patients 

in Qom. 

Journal of 
Tehran 
University 

Heart Center 

PubMed 
Scopus 

2016 4 Sarallah Shojaei, 
Roohollah Farhadloo, 

Afsaneh Aein*, Mostafa 

Vahedian 
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 از ي کنندهریشگیپ يرفتارها ارتقاء  .10

ي عروقي با  استفاده قلب يها يماریب

از مدل اعتقاد بهداشتي در زنان 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتي 

 درماني شهر قم

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -علمی

 پژوهشی

2931 12 

 ،*ثاراله شجاعیطاهره رحیمی، 

زهرا موسوی میاندشتی،  فاطمه 

 دهقانی ،زهرا خزیر

 

11.  A multidisciplinary 
workplace intervention for 
chronic low back pain 

among nurses’ aides: an 
interventional study from 

Qom, Iran 

Asian Spine 

Journal 
PubMed 
Scopus 

r 

2017d 

low b 

3 Shojaei  Sarallah, 

Tavafian Sedigheh 

Sadat*, Jamshidi Ahmad 

Reza , Wagner Joan 

12.  Social Cognitive Theory-Based 

Intervention and Low Back Pain 

among Health Care Workers in 

Qom Hospitals of Iran 

International 

Journal of 

Musculoskeletal 

Pain prevention 

 -علمی

 پژوهشی

20222 

23451

72017 

2 Sarallah Shojaei , 

Sedigheh Sadat Tavafian* , 

Ahmad Reza Jamshidi , 

Joan Wagner , Mohammad 

Reza Sepahvandi 

مت در عات سالالجستجوي اط  .14

اینترنت توسط مراجعین به 

درمانگاههاي مراکز آموزشي درماني 

 1334شهرستان قم، سال 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 -علمی

 پژوهشی

زهرا  ،خدیجه علیپور ندوشن  21 2931

جعفری ندوشن ، هدی احمری 

نرگس محمد صالحی ،   ، *طهران

، آزاده عسگریان   ثاراله شجاعی

  آبادی محسن فرح ،

تاثیر آموزش سواد رسانه اي بر   .10

پرخاشگري و نگرش به خشونت در 

رایانه اي  کاربران نوجوان بازي هاي

 خشن در شهر قم

مطالعات رسانه های 
 نوین

 -علمی

 پژوهشی

 *، طاهره دهداریثاراله شجاعی 8 2931

، کرامت نوری جلیانی، بهناز 

 ، محمد شجاعیدوران

 

نگرش زنان شهر جیرفت در مورد   .18

پیش گیري از حوادث خانگي در 

سال با استفاده از  8کودکان زیر 

 تئوري انگیزش محافظت در سال

1480 

 

دانشگاه علوم پزشکی 
 رفسنجان

 -علمی

 پژوهشی

طاهره رحیمی، رضا فاریابی، عباس  21 2931

 ثاراله شجاعیجوادی، 
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مراقبت مذهبی توسط روحانی بر بالین   .18

بیمار: تاثیر آن بر افسردگی و اضطراب 

 بیمارستانی
 

پژوهش در دین و 
 سالمت

 -علمی

 پژوهشی

محمد ،ثاراله شجاعی 1 1128

مصطفی  عباسی،طاهره رحیمی،

، روح اله فرهادلو،احسان واحدیان

 موحد،محمد پرورش مسعود

11.  Spiritual Health of Men 

Hospitalized In Qom rauma 

Center: Association with In-

Hospital Anxiety and 

Depression 

 Health, 

Spirituality and 

Medical Ethic 

 -علمی

 پژوهشی

1122 1 Sarallah  Shojaei ,  
Rooholah  Farhadloo  ,
Mostafa  Vahedian  ,Sara  

Sepahvandi  ,Maryam 
Jaferian  ,Azam Heidarpour 

 

19.  The Relationship between 

the Intensity of 

Premenstrual Syndrome 

Symptoms and Marital 

Satisfaction 

among the Couples of 

Kerman City 

Journal of 

Research 

Development in 

Nursing & 

Midwifery 

 -علمی

 پژوهشی

2018 2 Shaahmadi F, Movahed 

E , Shojaei S, Zareipour 

MA, Lotfi mine blagh B, 

Ameri M, Sadeghi S 

18.  Explaining the Experiences 

of Nurses about Barriers of 

Religious Care in 

Hospitalized Patients: A 

Qualitative Study 

Health, 

Spirituality and 

Medical Ethics.  

 -علمی

 پژوهشی
2018 1 Mohammad Abbasi , 

Zohreh Khalajinia , 

Mohammad Abbasinia , 

Sarallah Shojaei , 

Morteza Nasiri 

در  یبستر مارانیخانواده ب دگاهید یبررس  .20

ه ی نسبت بنسبت به اتاناز مارستانیب

 اتانازی

 

 -علمی اخالق پزشکی

 پژوهشی
1331  34

  
, محمد عبدی, ثاراله شجاعي

زاده, محمد آقاعلی, فریبا یداله زارع
 دهقانی

http://jhsme.muq.ac.ir/
http://jhsme.muq.ac.ir/
http://jhsme.muq.ac.ir/
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تعیین کننده های استفاده از کاله ایمنی   .21

توسط موتورسواران شهر قم با استفاده از 

 سازه های تئوری انگیزش محافظت

نامه طب فصل

 انتظامی

 -علمی

 پژوهشی

 * شجاعی ثاراله رحیمی ،طاهره   7 7931

22.  An Investigation of Patients’ 

Satisfaction during Their Treatment 

Process Following Implementation 

of Health System Reform Plan at the 

Selected Educational Treatment 

Centers of Qom University of 

Medical Sciences, (Iran) 

Qom Univ Med 

Sci J 
 -علمی

 پژوهشی

7931 71 Sarallah Shojaei, Reza 

Shirvani , Fariba 

Dehghani* , Faezeh 

Razavian , Maryam 

Mirizadeh , Reza 

Heidarifar 

 

 

 هاي علمي:همایش( مقاالت پذیرفته شده در 4-2
 

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله

اسامي همکاران به  مشخصات همایش 

 ترتیب اولویت

 )شامل نام متقاضي(

 

 نوع ارائه
 سال محل برگزاري *سطح نام همایش

1 
A Multidisciplinary Work related 

Low Back Pain Predictor 

Questionnaire 

(MWRLBPQ):Psychometric 

Evaluation among Iranians Workers 

of Care Services 
 

International 

conference on 

multidisciplinary 

academic research & 

global innovation 
 

بین 

 المللی

 
Researchin

g and 

Developin

g for 

Humanity 
Beijing 

china 
 

2018 
Shojaei Sarallah, 

 Tavafian Sedigheh 

Sadat*,  

Wagner Joan 

 خنرانیس

2 
compliance with hand hygiene by 

intensive care unit staff  in Nekuei  

hospital in Qom   

شانزدهمین کنگره بین 

المللی میکروب شناسی 

 ایران
 

بین 

 المللی

دانشگاه 

شهید بهشتی 

 تهران

4931 

 

Sarallah 

shojaei.Mitra 

Amini. Hoda 

heiatzadeh. 

Mohamad Hosein 

Radmard 

 پوستر

http://teb.police.ir/teb/article-1-757-fa.pdf
http://teb.police.ir/teb/article-1-757-fa.pdf
http://teb.police.ir/teb/article-1-757-fa.pdf
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4 
SURVEY OF NOSOCOMIAL 

INFECTIONS IN PATIENTS 

ADMITTED TO NEKOEI 

HOSPITAL OF QOM IN 2012 

 

شانزدهمین کنگره بین 

المللی میکروب شناسی 

 ایران
 

بین 

 المللی

دانشگاه 

شهید بهشتی 

 تهران

4931 
Sarallah shojaei.  

Mitra Amini,Saeid 

Shams 

 پوستر

0 THE MOST COMMON 

MICROORGANISMS CAUSING 

HOSPITAL INFECTIONS IN 

PATIENTS ADMITTED TO 

NEKOEI HOSPITAL OF QOM IN 

2012 
 

شانزدهمین کنگره بین 

المللی میکروب شناسی 

 ایران
 

بین 

 المللی

دانشگاه 

شهید بهشتی 

 تهران

4931 
Sarallah shojaei.  

Mitra Amini,Hamid 

Zojaji 

 پوستر

8 The effect of media literacy 

education on decreasing 

aggression rate among video 

game players from the 

perspective of their parents  
 
 

شانزدهمین کنگره ملی و 

ششمین کنگره بین المللی 

پژوهشی دانشجویان علوم 

  پزشکی کشور

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 زنجان

4931 Sarallah Shojaei, , 

Tahereh Dehdari, 
Hasan Sadeghi, 

Tahereh Rahimi, 

 سخنرانی

6 

 

تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر 
پرخاشگری کاربران نوجوان از دیدگاه 

 والدینشان
 

 

شانزدهمین کنگره ملی و ششمین 

کنگره بین المللی پژوهشی 

  دانشجویان علوم پزشکی کشور

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 زنجان

، روح اله ثاراله شجاعی 4931
،  فرهادلو، زینب آذری

 فاطمه سادات ایزدخواه

 پوستر

1 
Low Back Pain Preventive 

Behaviors Questionnaire (LBPBQ): 

validity and reliability among 

patient care workers in hospital from 

Qom, Iran 

First International 

Student Congress of 

Research Integrity and 

Evidence Based 

Practice 

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبریز

1480 Sarallah Shojaei, 

Sedigheh Sadat 

Tavafian , Amir 

hamta, Mohsen 

Farahabadi 

 پوستر

9 
The effect of Health Belief Model 

(HBM) based educational program 

on the nutritional knowledge and 

behaviors of  patients with CABG in 

Qom 

First International 

Student Congress of 

Research Integrity and 

Evidence Based 

Practice 

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبریز

1480 ,  Sarallah Shogaei

Roohollah 

Farhadlu,  Mostafa 

Vahedian 

 

 پوستر
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8 
Use of Low Back Pain Preventive 

Behaviors among patient care 

workers in hospitals from Qom, 

Iran 

First International 

Student Congress of 

Research Integrity and 

Evidence Based 

Practice 

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبریز

1480 Sarallah Shojaei, 

Sedigheh Sadat 

Tavafian , Amir 

hamta, Mohsen 

Farahabadi 

 

 پوستر

10 
Predictors of Preventative 

Behaviors of Cardiovascular 

Disease: based on Health Belief 

Model among Women referred to 

Health Centers in Qom  

First International 

Student Congress of 

Research Integrity and 

Evidence Based 

Practice 

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي تبریز

1480 Tahereh Rahimi, 

Sarallah Shojaei*, 

Zahra Mousavi 

Miyandashti 

 پوستر

11 Important factors to dispense with 

treatment in burn patients in Qom 

Nekouei Hospital : A qualitative 

content analysis  

 

کنگره کشوری پنجمین  

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 ایران

1480 
Abas ali afdari, 

Abas Nasrabadi, 

Seyed Mohsen 

azavirad, sarallah 

shojaei* 

 سخنرانی

12 False beliefs prevalent in the 

treatment of burn injury and their 

side effects: a systematic review 

پنجمین کنگره کشوری 

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 ایران

1480 
Mohammad  

Hosein Radmard, 

Mitra Amini, Hoda 

Heiatzadeh, 

Sarallah Shojaei* 

 پوستر

بررسی اپیدمیولوژیك بیماران سوختگی  14
مرکز سوختگی رحیمی بستری در 

تا  0931سال  بیمارستان نکویی قم از
0931 

پنجمین کنگره کشوری 

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 ایران

هدی هیئت زاده، احمد  1480

سوری، مهدی آقابابایی، 

 *ثاراله شجاعی

 پوستر

یلوکوک استافبررسی فراوانی ناقلین بینی  10

آرئوس و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بین 

 پرسنل بخشهای بالینی مرکز نکویی قم
 

 

بیست و چهارمین کنگره 

سالیانه جامعه پزشکان 

 متخصص داخلی
 

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

  تهران

-نازنین ضیاء شیخ االسالمی 1482

ثاراله -اعظم حیدر پور

-محسن رضاییان-شجاعی

 حسین عبادی فرد

 

 پوستر
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بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و  18

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم  نسبت 

به ارتباط والدین بادانشگاه و عوامل مرتبط 

 با آن

ششمین جشنواره آموزشی 
 شهید مطهری

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 قم

-نازنین ضیاء شیخ االسالمی 1482

ثاراله -اکرم حیدری

 شجاعی

 

ای بر آموزش سواد رسانهبررسی تاثیر  18

-نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی

ای خشنهای رایانه  

های اولین همایش بازی

 ای و ارتقای سالمترایانه

بنیاد ملی  ملی

های بازی

 ایرایانه

 

ثاراله شجاعی- طاهره  1482

 دهداری-روح اله فرهادلو

 

 پوستر

بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه ای در  11
میزان خشونت در کاربران نوجوان  کاهش

 خشن بازی های رایانه ای

 

پنجمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت
 

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 تهران

 

طاهره  -ثاراله شجاعی 1482

 دهداری

 

 سخنرانی

اولین همایش کاربرد  نقش علم روانشناسی در علوم بهداشتی 19

فناوریهای مختلف در علوم 

 بهداشتی 

دانشگاه علوم  استانی

 پزشکی قم

 

4931 

 

 ثاراله شجاعی

 
 سخنرانی

18 

 

 

 

Effect of theory-based 

educational intervention on 

structures of social cognitive 

theory among health care 

workers in Qom hospitals of Iran 

 

هفتمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

 

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 تهران

 

4931 Sarallah Shojaei, 

Sedigheh Sadat 

Tavafian, 

Fatemeh asgari, 

Mohsen Farahabadi 

 سخنرانی

مقایسه میزان ترخیص با میل شخصی در  20
 مرکز سوختگی نکوییبستری در بیماران 

: نقش طرح 0931تا  0931سال  قم از
 تحول نظام سالمت

بیست و هفتمین کنگره 

سالیانه جامعه پزشکان 

 متخصص داخلی

 

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی ایران
، جواد  ثاراله شجاعی 4931

 خدادادی ، فاطمه عسگری

 

 پوستر

 مرگ و میر و خودسوزی در  بررسی 21
مرکز بیماران سوختگی بستری در 

تا  0931 هایسال سوختگی نکویی قم طی
0931 

بیست و هفتمین کنگره 

سالیانه جامعه پزشکان 

 متخصص داخلی

 

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی ایران
 فاطمه عسگری، 4931

، جواد  ثاراله شجاعی

 خدادادی ، علی اکبر جعفری

 

 پوستر
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بهداشت و سالمتی در تورات: مطالعه  22

 تطبیقی با علم پزشکی امروز

همایش ملی بین رشته ای 

 انسان، جامعه، سالمت

، ثاراله سارا سپه وندی 4931 دانشگاه قم ملی

 *شجاعی

 سخنرانی

مراقبت مذهبی توسط روحانی در بالین  24

 بیمار : اثر آن بر افسردگی و اضطراب

همایش ملی بین رشته ای 

 انسان، جامعه، سالمت

، سارا سپه ثاراله شجاعی 4931 دانشگاه قم ملی

 ولدانیوندی ، علی محمدی 

 پوستر

تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر  20

میزان کمردرد مزمن کارکنان خدمات 

 مراقبتی بیمارستان های قم

نهمین همایش تازه های 

 علوم بهداشتی کشور

دانشگاه علوم  ملی

پزشکی شهید 

 بهشتی

، صدیقه ثاراله شجاعی 4931

سادات طوافیان،فاطمه 

 عسگری،محسن فرح آبادی

 پوستر

بررسی رابطه بین نارضایتی زناشویی  28
زوجین و آگاهی و عملکرد مردان در 

خصوص سندرم قبل از قاعدگی در شهر 
 کرمان

نهمین همایش تازه های 

 علوم بهداشتی کشور

دانشگاه علوم  ملی

پزشکی شهید 

 بهشتی

فرامرز شااحمدی،احسان  4931
موحد،رضافاریابی،گونا 

م ،مریجاعیش،ثاراله بکری

 چنگیزی

 پوستر

بررسی میزان بروزعفونت های  28

بیمارستانی در بیمارستان نکویی قم 

 2939در سال 
 

مین کنگره تخصصی پنج

استانداردهای تجهیزات 

پزشکی و مواد حوزه کنترل 

 عفونت و استریلیزاسیون

دانشگاه علوم  ملی

 ایرنپزشکی 

فرح ابادی، میترا  محسن 4931
امینی،نجمه امینی،مهدی 

 ثاراله شجاعیصفا،

 

 پوستر

تبیین آگاهي و نگرش پرستاران و  21

 NGOبیماران بخش سوختگي نسبت به 

 هاي سوختگي: یک مطالعه تحلیل کیفي

 

ششمین کنگره کشوری  

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 مشهد

علی اکبر جعفری، محمد  1488
یاقوتی، صمد 

نگاری،حمیدرضا دوخایی، 

ثاراله  محمد پیران عادل،

 *شجاعی

 سخنراني

گی ماران سوختو اتیولوژی بی اپیدمیولوژی 29
سال  مرکز سوختگی نکویی قم ازدر 

 0935تا  0931

ششمین کنگره کشوری  

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 مشهد

فاطمه ، محبوبه یعقوبیان 1488

، علی اکبر جعفری،  عسگری

، محمد یاقوتی، صمد نگاری

 *ثاراله شجاعی

 پوستر

 مرگ و میر و خودسوزي در  بررسي 28

مرکز بیماران سوختگي بستري در 

الي  1480سال  ازسوختگي نکویي قم 

1488 

ششمین کنگره کشوری  

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 مشهد

، عباس ثاراله شجاعی 1488

نصر آبادی، احمد غفارزاده، 
دوخایی، مهدی حمیدرضا 

 آقابابایی، احمد سوری

 پوستر

http://www.medcongress.ir/post/681
http://www.medcongress.ir/post/681
http://www.medcongress.ir/post/681
http://www.medcongress.ir/post/681
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مرکز در بیماران بستري  مدت طول  40

الي  1481سوختگي نکویي قم از سال 

 : نقش طرح تحول نظام سالمت 1488

ششمین کنگره کشوری  

 سوختگی

دانشگاه  ملی

علوم پزشکی 

 مشهد

، عباس  ثاراله شجاعی 1488

نصرآبادی ، علی اکبر 
جعفری، محبوبه یعقوبیان، 
فاطمه عسگری ، طاهره 

 غالمی

 پوستر

ترخیص با میل شخصی در بیماران  41

بستری در مرکز سوختگی نکویی قم : 

 2931الی  2932مقایسه  از سال 

 جواد 

 

بیست و هشتمین کنگره 

سالیانه جامعه پزشکان 

 متخصص داخلی

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی ایران
خدادادی ، فاطمه جواد   4931

 محبوبه یعقوبیان، ، ،عسگری
 ثاراله شجاعی*

 پوستر

تخلیه تاول صحیح یا غلط : مروری  42
 بر روش های مواجهه با تاول

 

بیست و هشتمین کنگره 

سالیانه جامعه پزشکان 

 متخصص داخلی

 

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی ایران
، هدی  واد خدادادیج 4931

فاطمه  هیات زاده،

، میترا امینیدوستدار، 

 *ثاراله شجاعي

 پوستر

44 Evaluation of a theory-based 

educational intervention to 

change damaging behaviors to 

vertebra among nursing 

assistants in Qom hospitals of 

Iran.  

 

سومین کنگره بین المللی 

و هشتمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4931 , Sarallah Shojaei

Sedigheh Sadat 

Tavafian*, Ahmad 

Reza Jamshidi, 

Ehsan Movahed, 

Zahra Goodarzi 

 پوستر

44 The Effect of Religious Care on 

the Depression and Anxiety by 

the Presence of a Clergy next to 

the Patient’s Bedside  

 

سومین کنگره بین المللی 

و هشتمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4931 Sarallah Shojaei, 

Ali Mohamadi 

Valadani, Mostafa 

Vahedian, 

Rooholah Farhadlu, 

Sara Sepahvandi, 

Maryam Jaferian 

 پوستر

40 Impact of Media Literacy 

Education on Attitudes Towards 

Violence among Adolescent 

Users of Violent Computer 

Games from Parent's Viewpoint  

 

للی المسومین کنگره بین 

و هشتمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4931 , Sarallah Shojaei

Tahereh Dehdari 

Tahmineh Dadkhah 

Tehrani, Tahereh 

Rahimi  

 

 سخنرانی

48 The effect of multiple 

educational intervention 

programs on knowledge , 

attitude and practice of middle-

aged women about prevention of  

cardiovascular disease 

سومین کنگره بین المللی 

و هشتمین کنگره ملی 

آموزش بهداشت و ارتقا 

 سالمت

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4931 ,Tahereh Rahimi 

Sarallah Shojaei 
 پوستر
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آموزش به بیمار و  اثربخشیارزیابی  48

عومل موثر بر آن در بیمارستان نکویی 

 قم
 

پنجمین کنگره  ملی خود 

 مراقبتی و آموزش بیمار

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی تهران
منظر سادات شهیدی شادکام  4931

، محمد  ثاراله شجاعی*

سید محسن ، حسین رادمرد
  ،عباس نصرآبادی، رضوی راد

  احمد غفارزاده

 پوستر

اثیر فعالیت کارشناس آموزش به بیمار ت 41

بر کیفیت اثربخشی آموزش به بیماران 

 بستری در بیمارستان

پنجمین کنگره  ملی خود 

 مراقبتی و آموزش بیمار

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی تهران
منظر سادات شهیدی شادکام  4931

محمد  ، *، ثاراله شجاعی

سید محسن  ،حسین رادمرد 
عباسعلی ،  رضوی راد

  صفدری

 پوستر

دیابت در  اپیدمیولوژیکبررسی  49

سالمت  مرکزمراجعه کنندگان به 

 زارعی در شهر قم

دومین همایش 

پژوهشی  -دانشجویی

 دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم  استانی

 پزشکی قم
محمد هادی احسانی  ،  4931

، سید ثاراله شجاعی * 

علیرضا فعال نظری  ، 
 عبدالرضا زارعی

 پوستر

بررسی شاخص های بهره وری مرکز  48

 فرقانی قم در–آموزشی درمانی نکویی 

 6931 آبان ماه

 

دومین همایش 

پژوهشی  -دانشجویی

 دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم  استانی

 پزشکی قم
سمیه ، زهراسادات میرعابدین 4931

 ثاراله شجاعی* ،الماسی

 

 سخنرانی

بررسی شاخص های عملکردی بخش  00

آی سی یو یک بیمارستان نکویی 

 فرقانی قم

دومین همایش 

پژوهشی  -دانشجویی

 دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم  استانی

 پزشکی قم
ثاراله  فاطمه همراهی، 4931

 شجاعی*

 

 سخنرانی

در مرکز  مردان بستری معنوی سالمت 01

 و استرس ترومای شهر قم : رابطه آن با

 افسردگی بیمارستانی

 

پنجمین همایش ملی 

 سالمت معنوی 

دانشگاه علوم  ملی

 پزشکی قم
روح اله  ،ثاراله شجاعی 4931

سارا سپه وندی ، ، فرهادلو
احسان موحد ،  حمید 

  دوخایی،

 

 پوستر

عفونت های بیمارستانی و مقاومت  02

 آنتی بیوتیکی

کنگره بین مین هشت 

المللی استانداردهای 

تجهیزات پزشکی و مواد 

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 پوستر ثاراله شجاعی 4931
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کنترل عفونت و حوزه 

 استریلیزاسیون

آموزش مهارت های ارتباطی به روش  04

در پرستاران بیمارستان فرقانی   سناریو

 قم

 

نهمین کنگره ملی آموزش 

و ارتقا سالمت و دومین 

همایش ملی سواد 

 سالمت

دانشگاه علوم  ملی

پزشکی 

 خراسان

 سادات منظر ،شجاعی ثاراله 4931

، رضا شیروانی، *شادکام شهیدی
 محمد فالح، لیال غفارزاده، احمد
 طاهره حسینی خو، رادمرد، حسین

 مصدق، احمد مبشر زرقانی،فهیمه
 فر حیدری رضا

 

 پوستر

آموزش به بیماران دیابتی و   00

 Teach Back خانواده آنها  به روش

 

 آموزشنهمین کنگره ملی 

و ارتقا سالمت و دومین 

همایش ملی سواد 

 سالمت

دانشگاه علوم  ملی

پزشکی 

 خراسان

، منظر ثاراله شجاعی 4931

سادات شهیدی 
،احمد غفارزاده، لیال *شادکام

فالح، محمد حسین رادمرد، 
انسیه غالمپور، پریسا ایل 

فهیمه مصدق، رضا ، سعادتمند
 حیدری فر

 

 پوستر

د رفتار پیشگیرانه کمردرعوامل موثر بر  08

بر اساس نظریه شناختی اجتماعی در 

 بیماربران قم

نهمین کنگره ملی آموزش 

و ارتقا سالمت و دومین 

همایش ملی سواد 

 سالمت

دانشگاه علوم  ملی

پزشکی 

 خراسان

صدیقه ، ثاراله شجاعی 4931

، احمدرضا *طوافیان سادات 
جمشیدی،احسان موحد، 

 طاهره رحیمی

 

 پوستر

مرکز  مارانیپرستاران و ب ستهیتجربه ز 08

 یریگشیپ رامونیقم پ یمیرح یسوختگ

 مطالعه کیدر کودکان:  یاز سوختگ

 ی دارشناختیپد

 یللالم نیکنگره ب نیسوم

 یسوختگ

 نیب

 یالملل

دانشگاه علوم 

 یپزشک

 شیراز

هیات  یامین شاطریان ،هد 4931
حمیدرضا ،یزاده ،میترا امین

فر  ی،رضا حیدر یدوخای

 یثاراله شجاع،

 سخنرانی

01 Attitude of women about 

prevention of home 

injuries in children under 

5 years using Protection 

Motivation Theory 

 یللالم نیکنگره ب نیسوم

 یسوختگ

 نیب

 یالملل

دانشگاه علوم 

 یپزشک

 شیراز

4931 Tahereh Rahimi1, 

Reza Faryabi, Abas 

Javadi, Sarallah 

Shojaei* 

 پوستر

موانع ارائه مراقبت استاندارد به  یبررس 09

 یمرکز آموزش یسوختگ مارانیب

 نیکنگره ب نیقم در سوم یینکو یدرمان

 یسوختگ یالملل

 یللالم نیکنگره ب نیسوم

 یسوختگ

 نیب

 یالملل

دانشگاه علوم 

 یپزشک

 شیراز

رضا  ثاراله شجاعی، 4931

شیروانی، محمد پیران عادل، 
فاطمه دوستدار، منظر سادات 
شهیدی شادکام، رضا حیدری 

 فر

 پوستر
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موانع آموزش به بیمار در بخش  08

 سوختگی: یک مطالعه کیفی

 یللالم نیکنگره ب نیسوم

 یسوختگ

 نیب

 یالملل

دانشگاه علوم 

 یپزشک

 شیراز

رضا ثاراله شجاعی،  4931

 شیروانی، رضا حیدری فر
 پوستر

 یللالم نیکنگره ب نیسوم کنترل درد در سوختگی: مطالعه کیفی 80

 یسوختگ

بین 

 المللی

دانشگاه علوم 

 یپزشک

 شیراز

رضا  ،یثاراله شجاع 4931

 فر یدریرضا ح ،یروانیش
 سخنرانی

ر ب یتوسط فرد روحان یمراقبت مذهب 81

 یآن بر سالمت معنو ری: تاثماریب نیبال

ششمین همایش ملی 

 معنوی سالمت

فرهنگستان  ملی

 علوم پزشکی
 میمر، یثاراله شجاع 4931

 ، یسپه وند سارا، انیجافر
 یولدان یمحمد یعل

 پوستر

از  یناش یسالمت معنو های چالش 82

 رانیغرب در ا یتهاجم فرهنگ

 یمل شیهما نیششم

 یسالمت معنو

فرهنگستان  ملی

 یعلوم پزشک

 ثاراله، انیجافر میمر 4931

 ،وندی سپه سارا ی،شجاع

 پوستر

 

 

 

 ( طرحهاي پژوهشي پایان یافته: 4-4
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 عنوان طرح

 مسئولیت در طرح

 سفارش دهنده
اریخ ت

 شروع
 تاریخ خاتمه

ي
اد

فر
ان

 

 گروهي

ي
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م
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ر ا
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ان 
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یر
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بررسی تاثیر انجام مراقبت مذهبی توسط فرد روحانی بر  1

اضطراب  و سالمت معنوی بالین بیمار در افسردگی و 

 بیماران بستری

انشگاه علوم د مجري

 قمپزشکی 

 

84 31 
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بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در  تأثیر آموزش 2

پیشگیرانه مرتبط با عوامل  به کارگیری رفتارهای

خطرساز قلبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی شهر قم

انشگاه علوم د مجري

 قمپزشکی 

 

84 31 

بررسی تاثیرآموزش  بررفتارتغذیه ایی بیماران تحت  4

 HBMجراحی عروق کرونربااستفاده ازالگوی 

مرکز توسعه  همکار اصلي

تحقیقات 

.دانشگاه علوم بالینی

 پزشکی قم

 

82 39 

ری میزان پرخاشگ بر ایتاثیر آموزش سواد رسانهبررسی  4

 خشن از دیدگاه والدینشان های رایانه ایکاربران بازی

انشگاه علوم د مجري

 قمپزشکی 

 

84 31 

بررسی موانع و فواید درک شده فردی در اتخاذ  8

رفتارهای ارتقادهنده سالمت در پیشگیری از بیماریهای 

د در معرض خطر  مراجعه کننده به عروقی افرا –قلبی 

  ارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیم

دانشگاه علوم  اصليهمکار 

 پزشکی تهران

 

80 32 

بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوک ارئوس و  8

مقاومت آنتی بیوتیکی آن در پرسنل بخش های بالینی 

 مرکز آموزشی درمانی نکویی شهر قم

انشگاه علوم د همکار

 قمپزشکی 

 

81 31 

تاثیرآموزش به روش شبیه سازی برآگاهی   بررسی 7

وعملکرددانشجویان پرستاری درتریاژپیش بیمارستانی 

 شهرقم

انشگاه علوم د همکار

 قمپزشکی 

 

80 31 

 bla IMP,blaارزیابی حضور ژن های بتاالکتاماز) 9

VIM وم به ایمی پنم قا( در سویه های اشرشیاکلی م

قم در سال جداشده از بیمارستان های دانشگاهی شهر 

39 

انشگاه علوم د همکار

 قمپزشکی 

 

81 31 
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بررسی نگرش دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه  8

علوم پزشکی قم  نسبت به ارتباط والدین بادانشگاه و 

 عوامل مرتبط با آن

مرکز مطالعات و  همکار اصلي

توسعه آموزش 

پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

 

82 31 

10 
نت در اینتر  اطالعات سالمت یجستجووضعیت  بررسی

های مراکز آموزش درمانی مراجعین به درمانگاه توسط

)کامکار، نکویی و شهید بهشتی( .شهرستان قم در سال 

6931 

انشگاه علوم د همکار اصلي

 قمپزشکی 

 

80 31 

 
 
  :   در حال اجرا تصویب شده ( طرحهاي پژوهشي4-0
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 بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری 1

نسبت به طرح تحول نظام  در مرکز نکویی قم

 2931سالمت سال 

  1488  مجري

بررسی وضعیت استفاده از کاله ایمنی و  2

اساس تئوری  عوامل مرتبط با آن بر

انگیزش محافظت در موتور سواران شهر 

 2931در سال   قم

  1488  مجري

 کتاب: ،ترجمه و تدوین( تألیف یا تصنیف4-8

ف
دی

ر
 

 عنوان کتاب
 نوع کتاب

تاریخ اولین 

 چاپ
 ناشر

اسامي همکاران به 

ترتیب اولویت )شامل 

 نام متقاضي(

 امتیاز
 تدوین ترجمه تألیف
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ی دیــالیـز بیماران آموزش 1

گامی موثر در  ارتقاء کیفیت :

 زندگی

انتشارات  1488   *

 خوارزمي

  -ثاراله شجاعی

   –فریبا دهقانی 

 محمد گودرزی
 

 

آموزش بیماران شیمی  2

درمانی گامی موثر در  ارتقاء 

 کیفیت زندگی

انتشارات  1488   *

 خوارزمي

   –محمد گودرزی 

 -فریبا دهقانی 

 ثاراله شجاعی 
 

 

4 
 :جراحی قلب بیماران آموزش

گامی موثر در  ارتقاء  کیفیت 

 زندگی
 

انتشارات  1488   *

 خوارزمي
  -فریبا دهقانی

   –محمد گودرزی 

 ثاراله شجاعی 
 

 

 8192اصول پرستاری کوزیر  4

)مفاهیم، فرایندها و اقدامات( 

 9-5جلد  ویراست دهم

انتشارات  1481 * * 

 حیدري
  مترجمان گروه

نقش تغذیه سالم در سالمت  8

 باروری و بارداری

   1481    

 
 
 

 داوري مقاالت ( 4-8

 

 امتیاز عنوان نشریه داوري مقاالت ردیف

1 

The effect of spiritual interventions on the quality of life among 

patients with common cancers in southwest Iran Health, Spirituality 

and Medical Ethics 
 

2 

Assessment of the severity and location of pain in middle-aged 

women with vitamin D deficiency in Karaj 

 

Health education 

and health 

promotion 

 

http://jhsme.muq.ac.ir/index.php
http://jhsme.muq.ac.ir/index.php
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4 

Exposure to Environmental Tobacco Smoke in Hormozgan Residents’ Southern 

Iran Health education 

and health 

promotion 

 

0 

در   دهریزی شهای تئوری رفتار برنامهپیش گویی عوامل موثر بر ترس از  زایمان طبیعی براساس  سازه
 0931زنان باردار شهرستان الشتر در سال 

 

دانشگاه علوم فصلنامه حیات )
 تهران( پزشکی

 

8 

بررسی ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به مرکز دیابت بجنورد و  "
دانشگاه علوم پزشکی خراسان   "0930عوامل مرتبط با آن در سال 

 شمالی
 

8 

ی مراکز بهداشتی درمان بررسی میزان اگاهی، نگرش والدین کودکان پیش دبستانی مراجه کننده به
 منتخب در شهر قم درباره اهمیت حفظ دندان های شیری وعوامل مرتبط

 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

1 
مقایسه شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان با استفاده از مدل 

 سروکوال

پژوهشی –ماهنامه علمی 
  علوم پزشکی قمدانشگاه 

ای عملکرد اظهار شده دانش آموزان دختر ابتدایی در زمینه رفتار بهداشتی فردی در بررسی مقایسه 9
 مدارس طرح مروج سالمت و مدارس عادی ناحیه سه کرج

 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

8 
 کننده از پوکی استخوان در میان تاثیر آموزش از طریق پست الکترونیکی بر رفتارهای پیشگیری

 دانشجویان دختر
پژوهشی –ماهنامه علمی 

 دانشگاه علوم پزشکی قم
 

10 
بررسی میزان شیوع عفونت های انگلی در کودکان مهد کودک های تحت پوشش بهزیستی شهرستان 

 0931تست ، استول و فرمالین اتر(  در سال  جهرم در سه روش تشخیصی) اسکاچ
 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

11 

فعالیت فیزیکی سالمندان: مرور نظام  در مداخالت های آموزش و ارتقاء سالمتالگوها و تئورینقش 
 مند

 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

12 
های تهران به روش یکی از بیمارستانهای ارزیابی کمی ریسك جابجایی دستی بیمار در بخش

MAPO 

 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

  پرستاراندر و عوامل همراه آن  ارتقا دهنده سالمت یسبك زندگ ی وخودکارآمد بررسی  14

 

پژوهشی –ماهنامه علمی 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 

10 

 منتخب رمانید بهداشتی مراکز به کننده مراجه دبستانی پیش کودکان والدین نگرش اگاهی، میزان بررسی
 آن با مرتبط وعوامل شیری های دندان حفظ اهمیت درباره قم شهر در

 

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
 دانشگاه علوم پزشکی قم
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18 

بررسی کارایی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در پیش بینی رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از 
 0931دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای دانشگاه یزد در سال سرطان معده در 

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

18 

بررسی شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان با استفاده از مدل 
 سروکوال

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

11 

ارزیابی به کارگیری روش یادگیری مبتنی بر تیم، بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان بهداشت عمومی 
 در درس آموزش بهداشت و ارتباطات

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

19 

حمایتی استان سال و عوامل موثر بر آن در مراکز و سازمانهای  55تعیین سبك زندگی کهنساالن باالتر از 
 0935-0931قم. سال 

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

18 

پژوهشی  –فصلنامه علمی  بررسی تاثیر آموزش در توانمندسازی دختران جهت پیشگیری از پوکی استخوان: یك کارازمایی شاهددار
  دانشگاه علوم پزشکی قم

20 

پژوهشی  –فصلنامه علمی  ینیقم در مورد مشکالت آموزش بال یسال آخر دانشگاه آزاد اسالم یپرستار انیدانشجو دگاهید
  دانشگاه علوم پزشکی قم

21 

پژوهشی  –فصلنامه علمی   بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد مصرف سیگار
  دانشگاه علوم پزشکی قم

22 

پژوهشی  –فصلنامه علمی   0935خودمراقبتی بیماران مبتال به فشارخون باال در شهر قم، سال ارزیابی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

24 

ز سرطان کننده اای پیشگیریبینی رفتارهای تغذیههای الگوی اعتقاد بهداشتی، در پیشکارایی سازه
 معده

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

20 

های حمایتی استان سال و عوامل مؤثر بر آن، در مراکز و سازمان 55تعیین سبك زندگی کهنساالن باالتر از  -
 0931-0935قم، سال 

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی قم

28 

پژوهشی  –فصلنامه علمی  ببررسی تاثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران اورژانس
  دانشگاه علوم پزشکی قم
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28 

 مهارتهای ارزیابی (در DOPSعملی) مهارتهای مستقیم مشاهده آزمون پایایی و روایی بررسی"
پژوهشی  –فصلنامه علمی  "مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و پرستاری دانشکده مامایی دانشجویان  بالینی

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 

21 

میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و بررسی "
پژوهشی  –فصلنامه علمی  پیشگیری از آن

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 

29 
بررسی دیدگاه کارشناسان بهداشتی شاغل در مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان "

 "0953خدمت برگذار شده در سال  سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

28 
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به منظور پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در "

 "زنان شهر سبزوار

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

40 
پژوهشی  –فصلنامه علمی  "ساله ایرانی 41-برای کودکانPEDIفارسی حیطه مراقبت از خودی نسخه تهیه"

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

41 

پژوهشی  –فصلنامه علمی  "گیری مذهبی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قمبررسی رابطه جهت
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

42 
ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم  با روش رایج بر کیفیت زندگی  بررسی مقایسه

 دودیابتیك  نوع بیماران 

پژوهشی  –فصلنامه علمی 
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

44 
 بررسی روند وزن گیری در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار: یك مطالعه مروری نقلی

 
اولین کنگره ملی دانشجویان 

 علوم بهداشتی کشور

 

40 
اولین کنگره ملی دانشجویان  بررسی خودکفایی سالمندان در انجام عملکرد روزانه؛مطالعه مروری

 علوم بهداشتی کشور

 

48 
 درمان یبوست در سالمندان از دیدگاه طب سنتی ایرانی

 

اولین کنگره ملی دانشجویان 
 علوم بهداشتی کشور

 

48 
اولین کنگره ملی دانشجویان  2015افسردگی و مشارکت اجتماعی در سالمندان: 

 علوم بهداشتی کشور

 

41 
The effect of  educational intervention  based on  self-efficacy theory 

on  general health status of women 
اولین کنگره ملی دانشجویان 

 علوم بهداشتی کشور

 

49 
اولین کنگره ملی دانشجویان  تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش دردهای زایمان؛ مطالعه مروری بررسی

 علوم بهداشتی کشور
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48 
 کودک-مروری برعوامل مرتبط با دلبستگی در تعامل مادر

 

اولین کنگره ملی دانشجویان 
 علوم بهداشتی کشور

 

00 
 بررسی میزان تأثیر آموزش بر خودآزمایی پستان

 

کنگره ملی دانشجویان اولین 
 علوم بهداشتی کشور

 

01 
 بررسی  علل و عوامل مسمومیت دارویی در سالمندان

 

اولین کنگره ملی دانشجویان 
 علوم بهداشتی کشور

 

 
 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرهاك( 

 

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 2931 استاندار استان قم پژوهشی پژوهشگر برتر  استان

رتبه اول پژوهشگر 

 برگزیده 

دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی

 قم

معاون تحقیقات و 

 فناوری

2931 

رتبه دوم پژوهشگر 

 برگزیده 

دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی

 قم

معاون تحقیقات و 

 فناوری

2931 

فرمانده سپاه علی بن  استان قم پژوهشی  جهادگر علم و فناوری

 قم ابیطالب

2931 

 
 اهارعضویت در کمیته ها و شوو   سابقه فعالیت هاي اجرایي  -

 

 تا تاریخ ازتاریخ مکان سمت

 -مرکز آموزشی درمانی نکویی بیمارستان معاون  آموزشی 

 فرقانی

 تاکنون 9/21/2931

 تا کنون 1/21/2931 دانشگاه علوم پزشکی قم مدیر دستیاری پزشکی خانواده

دانشکده ها و  مسئول اعتباربخشی

 بیمارستان های آموزشی

 تا کنون 1/8/2931 دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانشگاهعضو شورای آموزشی 

 

 تاکنون 11/21/2931 دانشگاه علوم پزشکی قم

 عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه

 

 تاکنون 2/21/2931 دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو شورای تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده

 تاکنون 2/21/2931 مامایی -دانشکده پرستاری 

 تا کنون 21/2/2932 مامایی -دانشکده پرستاری عضو شورای سیاستگذاری

 تاکنون 1/2/2932 دانشگاه علوم پزشکی قم دبیر کارگروه دهم برنامه عملیاتی
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دبیر کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی 
EDC 

 تاکنون 1396/12/20 دانشگاه علوم پزشکی قم

 مرکز آموزشی درمانی نکویی پژوهش -دبیر کمیته آموزش

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 28/2/31

-مرکز آموزشی درمانی نکویی کارشناس پژوهش

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 9/11/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو تیم مدیریت اجرایی

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 1/8/31

 آموزشی درمانی نکوییمرکز  عضو کمیته بهبود کیفیت

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 21/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته اخالق پزشکی

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته اقتصاد درمان

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته طب انتقال خون

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته بحران

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت 

 کار

 مرکز آموزشی درمانی نکویی

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 11/1/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته بهداشت محیط

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته اورژانس و تریاژ

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته دارو و تجهیزات

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته درمان

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی کمیته کنترل عفونتعضو 

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

عضو کمیته آمار و اطالعات و مدارک 

 پزشکی

 مرکز آموزشی درمانی نکویی

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی عضو کمیته مرگ و میر

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31

 مرکز آموزشی درمانی نکویی بهداشت محیطعضو کمیته 

 فرقانی -هدایتی

 تاکنون 23/2/31
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