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آموزشتی ماندتد سورتترهای آموزشتی،      یهتا بستته ایجاد بخش، آزمایشگاه، دانشکده، گروه آموزشی، رشته جدید، طراحی ) یه مواد آموزشیته –1جدول شماره 

 (راهدمای یادگیری یا نرم افزار آموزشی
 
جاد یخ ایتار ینام مواد آموزش فیرد

 لیمکو ت

ددده مربوط کد یتائ کمالحظات )مدر نوع جادیمحل ا
 مه گردد.(یضم یه مواد آموزشیبه ته

 
 یمراقبت   ،یآموزشکشوری  اپلیکیشن تولید 1

 نونهالبا عنوان  نوزاد نارس

و دفت  ر س  المت  انجم  ن ن  وزادانب  ه س   ارش  1931
درمان  وزارت بهداشتخانواده، معاونت بهداشت، 

 و آموزش پزشکی

 ن     رم اف     زار -
 یآموزش

 

طراح        ی و اج        رای الگ        وی  2
R.S.R.P.E+Practic  ک  ارآموزی پای  ان دوره

 دانشجویان بهداشت عمومی

و  دانش  کده بهداش  ت دانش  گاه عل  وم پزش  کی   1931
 کرمانشاه خدمات بهداشتی درمانی

ت         دوین و  -
ب   ازنگری برنام   ه 

 آموزشی

 

طراحی کوریکول وم آموزش ی ک ارآموزی در     9
کارشناس  ی پیوس  ته  عرص  ه دانش  جویان  

بهداشت عمومی مبتنی بر طرح تحول نظ ام  
 سالمت در حوزه بهداشت

و  دانش  کده بهداش  ت دانش  گاه عل  وم پزش  کی   1931
 کرمانشاه خدمات بهداشتی درمانی

  یآموزش بسته -
ت         دوین و  -

ب   ازنگری برنام   ه 
 آموزشی

 

همک  اری آموزش  ی و   انعق  اد ت   اهم نام  ه  4
و  پزش  کیدانش  گاه عل  وم  ب  ین پژوهش  ی 

و  کرمانش   اه خ   دمات بهداش   تی درم   انی
 دانشگاه ماستریخت هلند

 و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 1931
 و دانشگاه ماستریخت هلند کرمانشاه

 انعقاد ت اهم نامه -
آموزش         ی و 

با خ ار     پژوهشی
 از کشور

 

  



 دروس( ارائهنو برای  یهادهیا، طرح ه طرح درسیته)س یمربوط به روابق تدر -2جدول شماره 
 

تعداد  نام درس یلیترم تحص فیرد
 واحد درس

تعدادواحد 
معادل در درس 

 کمشتر

 ینوع درس نظر
 یشگاهی، آزمایدیبال

 یکمعتبر هر  یمالحظات )گواه
از واحدها یا راعت مشارکت در 

 مه شود.(یآموزش بالیدی ضم

  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 تکنولوژی آموزشی 31-31 یلیاول سال تحص مسالین 1
  نظری واحد 1 واحد 1 مصون سازی فعال و ان عالی 31-31 یلیتحصنیمسال دوم سال  2
  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 تکنولوژی آموزشی 31-31 یلیتحصنیمسال دوم سال  9
  نظری واحد 91/1 واحد 2 بهداشت دانش آموزان و مدارس 31-39 یلیتحصنیمسال اول سال  4
  نظری واحد 2 واحد 2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 31-39 یلیتحصنیمسال اول سال  1
  نظری واحد 2 واحد 2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 31-39 یلیتحصنیمسال اول سال  1
  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 تکنولوژی آموزشی 31-39 یلیتحصنیمسال اول سال  9
  نظری واحد 1 واحد 1 مصون سازی فعال و ان عالی 31-39 یلیتحصنیمسال دوم سال  8
  نظری واحد 1 واحد 2 کلیات پزشکی و بهداشت 31-39 یلیتحصنیمسال دوم سال  3
  نظری واحد 2 واحد 2 پاتولوژی جغرافیای ایران 31-39 یلیتحصنیمسال دوم سال  11
  نظری واحد 1 واحد 1 پاتولوژی جغرافیای ایران 31-39 یلیتحصنیمسال دوم سال  11
  عملی واحد 1 واحد 1 کارآموزی در عرصه 31-31 یلیاول سال تحص مسالین 12
  عملی واحد 1 واحد 1 کارآموزی در عرصه 31ی لیتحصنیمسال دوم سال  19
  عملی واحد 1/1 واحد 1/1 کارآموزی در عرصه 31ی لیتحصنیمسال دوم سال  14
  عملی واحد 1/1 واحد 1/1 کارآموزی در عرصه 31ی لیتحصنیمسال دوم سال  11
  عملی واحد 9 واحد 9 کارآموزی در عرصه 31ی لیتحصنیمسال دوم سال  11
  عملی واحد 1 واحد 1 کارآموزی در عرصه 31ی لیتحصنیمسال دوم سال  19
  عملی واحد 1 واحد 1 کارآموزی در عرصه 31-39 یلیتحصنیمسال دوم سال  18
  نظری و عملی واحد 2 واحد 2 تکنولوژی آموزشی 39-38 یلیتحصنیمسال اول سال  13
  نظری واحد 2 واحد 2 بهداشت دانش آموزان و مدارس 39-38 یلیتحصنیمسال اول سال  21
  نظری واحد 2 واحد 2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 39-38 یلیتحصنیمسال اول سال  21
  نظری واحد 2 واحد 2 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 39-38 یلیتحصنیمسال اول سال  22



، MSمدرک  ارائه، MPHگواهی دوره  ،EDOو  EDCگواهی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاههای تخصصی )گواهی عضویت در مراکر  – 3جدول شماره 
 راله خارج از کشور( 1ماهه تا  6 یهادورهگواهی 

 

  

مدرک  ارائهگواهی  MPHگواهی دوره  EDOیا  EDCت در یگواهی عضو
MS 

 1ماهه تا  6 یهادورهگواهی 
 راله خارج از کشور

ددده مربوطه و کد یتائ ک)مدر مالحظات
 مه گردد.(یمستددات ضم

و پژوهش در آموزش عضویت در کمیته  -1
در مرجعیت علمی و آینده نگاری آموزشی 

EDC دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 MPHدریافت  -1
سیاستگذاری سالمت از  
دانشگاه علوم پزشکی 

 1931در سال  شیراز

نقشه نگاری  -1
 مداخله

Intervention 
Mapping Trainer 

دوره  فرص    ت معاالع    اتی  -11
 ب  ه م  دت ش  ش م  اه در  دکت  ری

دانش  گاه  دانش  کده روانشناس  ی، 
ماستریخت کش ور هلن د در س ال    

1934 

 

 EDO آموزش مجازیعضویت در کمیته  -2
دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت 

 کرمانشاه

 7. HSE.MS 11-  شرکت در دوره تابستانه
نقشه نگاری مداخله در دانشگاه 
ماستریخت هلند و دریافت مدرک 

سال تابستان مربیگری آن در 
1934 ،1931 ،1931 ،1939 ،
1938 

Intervention Mapping Trainer 

 

دانشگاه  خصوصی سازی تهیکمدر عضو  -9
 علوم پزشکی کرمانشاه

 8. OHSAS 
18001;2007   

عضو شورای مرکزی کمیته مشورتی  -4
دانشجویی مرکز معالعات و توسعه آموزش 

 (31-31دانشگاه ع پ یزد ) EDC پزشکی 

 9. DIN EN ISO 
14001; 2004 

  



 یسژوهش یانجام طرحها -4 جدول شماره
 (همکار اصلی طرح سژوهشی  –طرح سژوهشی  یمجر -همکار اصلی طرح ملی سژوهشی  –طرح ملی سژوهشی  ی) مجر

 
خ یتتتتتار یعدوان طرح سژوهش فیرد

 ارائه
ت )شتامل نتام   یت ب اولویاران به ترتکهم یارام
 (یمتقاض

رتتمت در ارتبتتاط 
و  ی)مجر تیبا فعال
 ار(کهم

 ک)متتدر مالحظتتات
ددده مربوطه کد یتائ

مه یو مستددات ضم
 گردد.(

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید ص دوقی   یبررس 1
 1931، سال یهای پژوهشیزد در خصوص موانع انجام فعالیت

مهتدی میرزایتی   سید سعید مظلومی، معصومه عباس ی،   1931
 ،علویجه

  مجری

در  آم وزش پیش گیری از اعتی اد ب ه م واد مخ در       ریت ث  بررسی  2
ی زد ب ا به ره     ید ص دوق یش ه  کیان دانشگاه علوم پزشیدانشجو

 1931گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 

، س ید س عید مظل ومی، س ید     مهدی میرزایی علویجته  
  رزادجلیلیان فمجتبی یاسینی، 

  مجری

 Aبررسی آگاهی، خعر درک شده و قصد رفتاری درباره هپاتیت  9
-31بر روی کادر آموزشی مدارس ابت دایی ش هر ی زد در س ال     

1983 

مهتتدی  محم  د حس  ین باقی  انی مق  دم، راق  یه  والق  در، 1931
 میرزایی علویجه

  مجری

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زن ان خان ه دار دانش گاه     4
صدوقی یزد در رابعه با بازیاف ت م واد زا  د    علوم پزشکی شهید 

 .1931جامد در سال

  مجری مهدی ص دری ،مهدی میرزایی علویجه 1931

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم  1
پزشکی شهید صدوقی یزد در رابعه با بازیافت مواد زا د جامد در  

 1931سال

  مجری مهدی ص دری ،مهدی میرزایی علویجه 1931

)مدل اعتقاد بهداشتی( در رابع ه   HBMهای مدل بررسی سازه 1
در کارکنان بخش سالمت شهرستان ت  ت   Bبا بیماری هپاتیت 

 .1931در سال 

زه را  مهدی میرزایتی علویجته،    عباسعلی دهقان ت تی، 1931
 مروتی شریف آباد محمد علی  فرزانه، 

  مجری

آموزش مبتنی بر الگوی اعتق اد بهداش تی ب ر روی     ریتث بررسی  9
بهداش ت و زیس ت    -تعمیر کاران یخچال در زمینه ا رات ایمنی

 ( .CFC( گازهای کلروفلو وروکربن)HSEمحیعی)

محمد علی مروتی ش ریف اب اد،    ،مهدی میرزایی علویجه 1931
 دهقان ت تی

  مجری

آموزشی ش هید  ارزشیابی روند کمی و کی ی پیشرفت جشنواره  8
 معهری طی شش دوره گذشته بر اساس الگوی سیپ

کرم ی  سیدنصراهلل حس ینی، انوش یروان محس نی بن دپی،      1932
مهتدی  ، امیرمحسن قیایی، س یدعلی حس ینی،   متین ب

، س ید محس ن میرمعین ی،    جلیلیان ف، میرزایی علویجه
م  اهنور امنی  ت پرس  ت، س  ارابافتی زاده بزنج  انی، رکس  انا 

 قانع، ندا مداحی، فاطمه امینیافخمی، عاط ه 

  یمجر
 

 طرح ملی پژوهشی
)ط  رح کش  وری ب  ا    

معاون    ت آموزش    ی 

 



وزارت بهداشت درمان 
 و آموزش پزشکی(

بررسی نگرش جوانان در شرف ازدوا  در رابعه با شناخت همسر  3
 آینده و زند گی مشترک در شهرستان بروجن.

  همکار  ،علویجهمهدی میرزایی  داریوش مسعودی بروجنی، 1931

بررسی شیوع، آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه عل وم   11
 .1983پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به دیسمنوره در سال 

مهتتدی ، محم  د حس  ین باقی  انی مق  دم، اعظ  م محم  دلو 1931
 ،میرزایی علویجه

  همکار

و B بررسی آگاه، خعر درک شده و قصد رفتاری درباره هپاتیت  11
C      بر روی دانشجویان دانشگاه عل وم پزش کی اص  هان در س ال

1931 

  مجری مصع ی نصیرزاده ،مهدی میرزایی علویجه 1931

بررسی کی یت زندگی کارمندان مرکز بهداشت شهرستان یزد در  12
 .1931سال 

  همکار سید سعید مظلومی ،مهدی میرزایی علویجه 1931

 یزنان مراجعه کننده به مرک ز ناب ارور   یآموزش یازهاین یبررس 19
 1931زد در سال یاستان 

مهتدی میرزایتی   سید سعید مظلومی، س عیده ن وروزی،    1931
 علویجه

  همکار

های مختلف آموزشی در رابع ه ب ا   بررسی نظرات دستیاران گروه 14
ه ای م رتبد دانش گاه عل وم     وقعیت آموزش ب الینی در بخ ش  

 .1931 زد در سالی ید صدوقیشه کیپزش

مهتدی میرزایتی   سید سعید مظل ومی، زیب ا ل وک زاده،     1931
 ،علویجه

  مجری

ب ر اس ت اده از ماس ر در ک ارگران ص نعت       مؤ ربررسی عوامل  11
 کاشی و سرامیر استان یزد 

علی فیروزی چاهر، ابوال ض ل برخ ورداری، امی ر حس ین      1931
، سید محمد کاظم مهدی میرزایی علویجهخوش اخالق، 

 یاوری

  مجری

و  یم اس الم یب ر تع ال   یآم وزش مبتن    ریت ث  ای مقایسه یبررس 11
؛ نگرش و عملکرد بهداشت دهان یدر ارتقا آگاه یآموزش عموم

 زدیهای شهر و دندان دانش آموزان پسر دبیرستان

  همکار ،مهدی میرزایی علویجه 1931

بررسی وقعیت روشنایی در شعب بانر ملت شهرستان ی زد در   19
 .1931سال 

مهتدی  علی فیروزی چاهر، امیر حسین خ وش اخ الق،    1931
 ،میرزایی علویجه

  مجری

، د مظل ومی، محس ن میرزای ی، فاطم ه رخش انی     سید سعی  کشور های بهداشت اصنافآموزشگاه یرد آموزشکعمل یابیارز 18
 مهدی میرزایی علویجه

 همکار
)ط   رح کش   وری ب   ا 
معاون   ت بهداش   تی  
وزارت بهداشت درمان 

 آموزش پزشکی(و 

 

ان یو روش آموزش ترجیحی دانشجو یریادگیهای سبر یبررس 13
شهید صدوقی  یدرمان یدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

 .1931یزد در سال 

سید مجتبی یاسینی، سید سعید مظلومی، ش اهین بن ایی،    1931
 ،مهدی میرزایی علویجه

  مجری

  همکار  جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجه، زینت معلق ف تحلیل عوامل پیش بینی کننده ع ود مص رف در ب ین معت ادان      21



 مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد استان کهگیلویه و بویراحمد

ش هر   نوجوان ان  نیدر ب   شهیمصرف ش مرتبد باعوامل شیوع و  21
 یاسو  با بهره گیری از مدل تصورات و تمایالت

  همکار جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجه، زینت معلق ف 

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف ریتالین در بین  22
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسو  با بهره گی ری از م دل   

 اعتقاد بهداشتی

  مجری جلیلیان ف، علویجهمهدی میرزایی ، زینت معلق ف 

مداخله جامعه محور کنترل و کاهش پرفشاری خون مبتن ی ب ر    29
 پرتکل نقشه نگاری مداخله در روستاهای شهرستان آبادان

   مجری جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار غربالگری سرطان پس تان   24
زنان مراجعه کننده به مراک ز بهداش تی درم انی ش هر     در میان 

 آبادان با بهره گیری از نظزیه انگیزش محافظت

   مجری جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

ماه ه   1ت ا   1تحلیل رفتار شیردهی در بین زنان دارای ک ودک   21
به ره  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ش هر آب ادان ب ا    

 گیری از مدل باور سالمتی

   مجری جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

بررسی نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در عود مصرف م واد   21
 در میان معتادان مراجعه کننده به مراکز متادون تراپی

  مجری مهدی میرزایی علویجه، محمد محبوبی، جلیلیان ف 1934

سالمت روان و عوامل زمینه ای م رتبد ب ا آن در می ان     بررسی 29
 معتادان مراجعه کننده به مراکز متادون تراپی

  مجری جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

بر انجام رفتارهای غربالگری سرطان  مؤ ربررسی عوامل شناختی  28
سال با بهره گیری از نظری ه   11پروستات در میان مردان باالی 

 رفتار برنامه ریزی شده

  مجری مهدی میرزایی علویجه، محمد محبوبی، جلیلیان ف 1934

بررسی وقعیت انجام تست پاپ اسمیر و آگاهی از سرطان دهانه  23
 به مراکز بهداشتی درمانی رحم در میان زنان مراجعه کننده

  مجری مهدی میرزایی علویجه، محمد محبوبی، جلیلیان ف 1934

بررسی عوامل ش ناختی تعی ین کنن ده اه دای خ ون در می ان        91
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی درم انی    

 آبادان

   مجری جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

بررسی عوامل پیش بینی کننده بهداشت دهان و دندان در میان  91
دانش آموزان ابتدایی شهر شادگان با بهره گی ری از م دل ب اور    

 سالمتی

مهتتدی ، محم  د محب  وبی، جلیلی  ان فمحم  د فت  احی،  
 میرزایی علویجه

  همکار

بررسی عوامل پیش گ ویی کنن ده انج ام رفتاره ای پیش گیری       92
ن والنزا در میان دان ش آم وزان دبیرس تانی    کننده از ابتالی به آ

 شهر شادگان با بهره گیری از مدل باور سالمتی

مهتتدی ، محم  د محب  وبی، جلیلی  ان فمحم  د فت  احی،  1931
 میرزایی علویجه

  همکار

  همکار جلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1931بررسی شیوع و عوامل مرتبد با مصرف خودسرانه دارو در می ان   99



درم انی  دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی   
 آبادان با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده

بررسی عوامل پیش بینی کننده قص درفتار مص رف ص بحانه در     94
میان دانش آموزان مقعع ابتدایی شهر شادگان با بهره گی ری از  

 نظریه رفتار برنامه ریزی شده

مهتتدی ، محم  د محب  وبی، جلیلی  ان فمحم  د فت  احی،  1934
 میرزایی علویجه

  مجری

بررسی شیوع و عوامل م رتبد ب ا اخ تالالت رفت اری در دان ش       91
 آموزان دبستانی شهر شادگان

مهتتدی ، محم  د محب  وبی، جلیلی  ان فمحم  د فت  احی،  1931
 میرزایی علویجه

  مجری

از سرطان پوس ت در  بررسی عوامل شناختی مؤ ر در پیشگیری  91
میان دانش آموزان دبیرستانی شهر آبادان با بهره گیری از نظریه 

 شناختی اجتماعی

   مجری مهدی میرزایی علویجه، محمد محبوبی، جلیلیان ف 1931

بررسی شیوع و عوامل مرتبد با س وء مص رف ریت الین در ب ین      99
 1931دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

جلیلیان ف، عباس آقایی، ناصرحاتم زاده، زینت معل ق ف،   1931
، غریب نواز ح، کرم ی مت ین ب،   مهدی میرزایی علویجه

 زهرا شااحمدی، فریبا قهرمانی

   مجری

بررسی عوامل پیش بینی کننده کی یت زندگی مبتنی بر م دل   98
پرسید پروسید در بین معتادان مراجعه کننده ب ه مراک ز ت رک    

 1931هر کرمانشاه در سال اعتیاد ش

مهتتدی ، حس ین اش تریان،   جلیلی ان ف ، کرم ی مت ین ب   1931
زین ت  ، عب اس آق ایی، ناص رحاتم زاده،    میرزایی علویجه

، شاهپور خدایاری، زهرا ش ااحمدی،  غریب نواز ح، معلق ف
 فریبا قهرمانی

   مجری

بررسی عوامل مو ر بر قصد رفتاری اموزش الکترونیکی در ب ین   93
هییت علمی دانشگاه علوم پزش کی کرمانش اه ب ا به ره      اعضای

 ش فناوریریذگیری از مدل پ

  همکار  مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف، کرمی متین ب 1939

ارزشیابی روش آموزشی تح ت وب، درس آن اتومی دانش جویان     41
 رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

، لی دا معم ار   جلیلی ان ف ، کرمی متین بسیروس جلیلی،  1932
 مهدی میرزایی علویجهافتخاری، پرنیان جلیلی، 

  همکار 

بررسی عوامل مو ر بر درک دانش جویان داروس ازی از تعه دات     41
 حرفه ای شان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

، کرم ی مت ین ب  ، مهدی میرزایی علویجته ، جلیلیان ف 1939
 نظام اسالمیسپیده احمدوند، صدف 

  مجری

ارزشیابی مداخله آموزشی مبتن ی ب ر وب در ارتق ای باوره ای      41
 من ی در خصوص سوء مصرف مواد

، کرم ی مت ین ب  ، مهدی میرزایی علویجته ، جلیلیان ف 1939
 احمدعلی اسالمی، محمد احمدپناه

  مجری

ه ا ب ا وق عیت    مقایسه عزت ن س، منب ع کنت رل و رابع ه آن    42
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش تی  تحصیلی 

 درمانی کرمانشاه

، کرم ی مت ین ب  ، مهدی میرزایی علویجته ، جلیلیان ف 1939
 سیدنصراهلل حسینی

  مجری

بررسی عوامل مرتبد با قصد رفتاری داروسازان شهر کرمانش اه   49
 در خصوص گزارش عوارض دارو ی

، کرم ی مت ین ب  ، جلیلی ان ف ، مهدی میرزایی علویجه 1939
 سپیده احمدوند، صدف نظام اسالمی

  مجری

بررس  ی عوام  ل پ  یش بین  ی کنن  ده مص  رف س  یگار در می  ان  44
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی درم انی    

،  به   اره س   امان ن   ژاد، جلیلی   ان ف، کرم   ی مت   ین ب 1939
 مهدی میرزایی علویجهپریسابریموندی، 

  مجری



 کرمانشاه با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 
بررسی شیوع و عوامل مرتبد با پرخاشگری در میان دانشجویان  41

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
، س یده پرس تو حس ینی، س میه حی اتی،      کرم ی مت ین ب   1939

 مهدی میرزایی علویجه
  مجری

استرس، اقعراب و افسردگی در میان بیماران مب تال ب ه   شیوع  41
 1939تاالسمی ماژور شهرستان کرمانشاه در سال 

مهدی میرزایتی  ، جلیلی ان ف نداایزدی، فیروزه خاموشی،  1939
 علویجه

   مجری

محیعی مبتنی ب ر تئ وری    –بررسی ا ربخشی مداخله آموزشی  49
شناختی اجتماعی با رویکرد بازاریابی اجتم اعی ب ر اس ت اده از    

 خدمات سبا و سما

بهزاد کرمی میتن، محم د اس ماعیل معل ق، فری د نج  ی،       1939
، مهتدی میرزایتی علویجته   ، جلیلی ان ف معهره عالمه، 

علیرقا احمدی، بهروز حمزه، ادریس پیرصاحب، مهرانگی ز  
ن رقایی، فریدون نوری، مهتا سنگس تانی،  جمشیدپور، رامی

 ویدا سپاهی، شهال نوری، طاهره هوشمندی

 همکار اصلی
 طرح ملی پژوهشی

 س ارش)طرح کشوری 
معاون   ت بهداش   تی  
وزارت بهداشت درمان 

 و آموزش پزشکی(

 

بررسی شیوع و عوام ل م رتبد ب ا تقل ب در امتح ان در می ان        48
کرمانش اه ب ا به ره گی ری از     دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 نظریه رفتار برنامه ریزی شده

، محمدرق ا  جلیلی ان ف  پریسا معظمیی، سیروس جلیلی،  1934
 مهدی میرزایی علویجهسلحشور، 

  همکار 

بررسی موان ع آم وزش ب ه بیم ار از نظ ر پرس تاران ش اغل در         43
 های آموزشی درمانی شهر کرمانشاهبیمارستان

، بهزاد کرمی می تن،  مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1934
 منیره محمدی، فاطمه عبدلی

  مجری 

بررسی عوامل مرتبد با قصد رفتاری انجام آزمایش خون مخ ی  11
غربالگری س رطان کولورکت ال در می ان اف راد     در مدفوع جهت 

 سال شهر روانسر 11باالی 

، غریب نواز ح، مهدی میرزایی علویجه ،بهزاد کرمی میتن 1934
 رقا جلیلیان

 

  همکار 

بررسی شیوع و عوامل مرتبد با مصرف خودسرانه دارو در میان  11
زنان باردار مراجعه کننده به مراک ز بهداش تی و درم انی ش هر     

 1934مانشاه در سال کر

، غریب نواز ح ،مهدی میرزایی علویجه ،بهزاد کرمی میتن 1934
 مریم جلیلیان

 

  همکار 

بررسی عوامل مو ر بر انجام خودآزمایی پس تان در می ان زن ان     12
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه با به ره  

 گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

 مجری  مریم جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1934
 

 

های بررسی عوامل مو ر بر حضور در کالس درس، ساختار هدف 19
دانش گاه  ادراک شده کالس و پیش رفت تحص یلی دانش جویان    

 علوم پزشکی کرمانشاه

بهزاد کرمی می تن،  ، مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1934
 فاطمه نظری، سهیال خان احمدی

 مجری 
 

 

امتحان و عوامل زمینه ای م رتبد ب ا   ارزیابی وقعیت اقعراب  14
 آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بهزاد کرمی می تن،   ،مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1934
 سمیرا صادقی، محیا ابراهیمی

 مجری 
 

 

 یه ت  ه س  المت دانش  گاه عل  وم پزش  ک  ش  گاهینما یا ربخش   11
کرمانشاه )تون ل عب رت( ب ر درک خع ر نوجوان ان از اب تال ب ه        

HIV/AIDS 

  مجری مهدی میرزایی علویجه فرزاد جلیلیان، 1931
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 یپزش  ک عل  وم دانش  گاه س  المت ه ت  ه ش  گاهینما یا ربخش   11
 اب ت ید ب ه  یابتال از شده درک ترس بر( عبرت تونل) کرمانشاه

 نوجوانان در

  مجری فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه 1931

 یپزش  ک عل  وم دانش  گاه س  المت ه ت  ه ش  گاهینما یا ربخش   19
 در گاریس مصرف از شده درک دیتهد بر( عبرت تونل) کرمانشاه
 نوجوانان

  مجری فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه 1931

سهیال غالم،  ،، بهزاد کرمی میتنمیرزایی علویجهمهدی  1931 ارزیابی وقعیت عادات غذایی در میان خانوارهای شهر کرمانشاه 18
 هانیه حسن خانی، شعیب رحیمی

  مجری

بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام ماموگرافی در میان زنان  13
 کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شدهشهر 

، به زاد کرم ی می تن، م ریم     مهدی میرزایتی علویجته   1931
 جلیلیان، شعیب رحیمی

  مجری

بررسی عوامل پیش بینی کننده کشف زودرس عال  م س رطان    11
در میان جمعیت ش هری ج وانرود ب ر اس اس نظری ه انگی زش       

 محافظت

، به زاد کرم ی می تن، ش عیب     علویجته مهدی میرزایی  1931
 رحیمی

  مجری

شناختی اجتماعی رفتاره ای ک اهش    یهاکنندهبررسی تعیین  11
مواجه با آلودگی هوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

   مجری ، فاطمه جلیلیانمهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1931

در  یانهیآن با عوامل زمبررسی وقعیت هوش معنوی و ارتباط  12
 میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  مجری ، بهزاد کرمی میتنمهدی میرزایی علویجه 1931

علم  ی بررس ی وق عیت توانمن دی روانش ناختی اعض اء هی ثت       19
دانش گاه عل وم پزش  کی کرمانش اه و ارتب  اط آن ب ا متغیره  ای     

 هاآن یاحرفهجمعیت شناختی و 
 

  مجری ، فاطمه رجعتیجلیلیان ف، مهدی میرزایی علویجه 1931

ارزیابی ترجیحات اساتید و دانشجویان دانش گاه عل وم پزش کی     14
کرمانشاه درباره نحوه ارزشیابی دروس نظری با است اده از روش 

 تحلیل توأمان

جلیلیان ، ستار رقایی، کرمی متین بعلی کاظمی کریانی،  1931
 ، سجاد دالوریعلویجهمهدی میرزایی ، ف

  همکار 

بررسی ارتباط متقابل سوء مصرف مواد و جرم در بین زن دانیان   11
 شهر کرمانشاه )معالعه موردی؛ جرم نزاع(

  همکار  مهدی میرزایی علویجه، حمیداله وردی پور، جلیلیان ف 1931

بررسی ارتباط متقابل سوء مصرف مواد و جرم در بین زن دانیان   11
 کرمانشاه )معالعه موردی؛ جرم قتل(شهر 

  همکار  مهدی میرزایی علویجه، حمیداله وردی پور، جلیلیان ف 1931

بررسی ارتباط متقابل سوء مصرف مواد و جرم در بین زن دانیان   19
 شهر کرمانشاه )معالعه موردی؛ جرم سرقت(

  همکار  مهدی میرزایی علویجه، حمیداله وردی پور، جلیلیان ف 1931

آم وزش پیش گیری از اعتی اد ب ه م واد مخ در در        ریتث بررسی  18
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید ص دوقی ش هر ی زد ب ا     

 بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

  مجری  جلیلیان ف، سیدسعید مظلومی، مهدی میرزایی علویجه 1931
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مرتبد ب ا آن  بررسی شیوع سوء مصرف ریتالین و تحلیل عوامل  13
در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اص هان با بهره گی ری  

 از مدل تصورات و تمایالت

  همکار مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1932

 یثت علم  یه یاعضا یزش شغلیجاد انگیبررسی عوامل مؤ ر بر ا 91
 شهید صدوقی یزد کیدانشگاه علوم پزش

  مجری یابیحانه فاری، رییرزایمسعود م ،مهدی میرزایی علویجه 

انتزاعی در پ یش بین ی قص د     یهانرمبررسی وقعیت نگرش و  91
رفتاری برقراری ارتباط با افراد دارای لکنت زبان در بین دان ش  

 آموزان دبیرستانی شهر همدان

مهتدی میرزایتی   ، حاتم زاده ن، جلیلیان ففرزاد ویسی،  1932
 ولدبیگی، ایوب زینت معلق ف، علویجه

  همکار 

طراحی و روان سنجی پرسشنامه ص الحیت فرهنگ ی کارکن ان     92
 ارا ه دهنده خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشت

، مهدی میرزایتی علویجته  کرمی متین ب، جلیلیان ف،  1939
 فرید نج ی، ناصرحاتم زاده، زینت معلق ف

  مجری

م  نظم در عوام  ل پ  یش بین  ی کنن  ده انج  ام فعالی  ت ب  دنی    99
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی درم انی    

 آبادان با بهره گیری از نظریه شناختی اجتماعی

   مجری ، جلیلیان فمهدی میرزایی علویجهمحمد محبوبی،  1934

بررسی وقعیت بی عالقگی، ناکارآمدی و خس تگی هیج انی در    94
 کرمانشاهمیان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

، س یروس جلیل ی،   مهدی میرزایی علویجه، جلیلی ان ف  1931
 شهره فرشید

  مجری

بررسی وقعیت دلبستگی شغلی اعضاء هیئ ت علم ی دانش گاه     91
 یانهیزمعلوم پزشکی کرمانشاه و رابعه آن با برخی متغیرهای 

  مجری ، آمنه قره تپهمهدی میرزایی علویجه، جلیلیان ف 1931

عوام  ل پ  یش بین  ی کنن  ده س  رقت علم  ی در می  ان  بررس  ی  91
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی درم انی    

 کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده

، س یروس جلیل ی،   مهدی میرزایی علویجه، جلیلی ان ف  1931
 پدرام رقایی زاده

  همکار 

در بیم اران س نک کلی ه    بررسی عوامل مؤ ر بر مصرف مایعات  99
شهر کرمانشاه بر اساس مرحله ارزیابی آموزشی و بوم ش ناختی  

 الگوی پرسید

  مجری ، حلیمه فتاحیمهدی میرزایی علویجهجلیلیان ف،  1931

عوام  ل پ  یش بین  ی کنن  ده مص  رف م  واد روانگ  ردان در ب  ین  98
 نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه 

  همکار  ، مجید براتیعلویجهمهدی میرزایی ، جلیلیان ف 1983

بررسی وقعیت انگیزه پیشرفت و ارتباط آن برخ ی متغیره ای    93
 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یانهیزم

، س یروس جلیل ی،   مهدی میرزایی علویجه، جلیلی ان ف  1931
 صبا شهسواری

   مجری

 بررسی وقعیت خودنظم دهی فراشناختی در میان دانش جویان  81
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

، س یروس جلیل ی،   مهدی میرزایی علویجه، جلیلی ان ف  1931
 آمنه اسدی

  همکار 

 ریجستری  بت مولتیپل تروما 81
 

، جلیلی ان ف فرید نج ی،  ریا س یابانی، رق ا فرهمن د راد،     1931
 مهدی میرزایی علویجه

  همکار 

لیال رقایی، فریبا شیخی، پ ژواک آزادی، فرش ید رمض انی،     1931 ریجستری  بت ترومای چشم 82
مینو محمدی، فرید دانشگر، جلیل امیدیان، حمی د آری ا ی   

  همکار 



تب ار، به  رام گروس  ی، پریس  ا ن ادری،  ری  ا س  یابانی، عل  ی   
 مهدی میرزایی علویجه، جلیلیان فمحمدی، 

 
  



ملی و بین  یهاکدگرهخالصه مقاالت در  ارائهملی و بین المللی و  یهاکدگره)شامل مقاالت کامل در   یو خارج یداخل یهاکدگرهارائه مقاالت در  -5جدول شماره 
 المللی(

 
 یمحل برگزار موضوع   خیتار دگرهکنام  فیرد

 شورک
 تکنوع شر

ارائتتتتتتته 
بته   یرخدران

صتتتتتتورت 
ا یتت یشتتهاه
 سورتر

ا یتتموضتتوع گتتزارش  
 یرخدران

ب یت اران به ترتکهم یارام
 (ی)شامل نام متقاض

مالحظتتتتتتات 
د یتتتائ ک)متتدر

ددده مربوطه و ک
مستددات چتا   
مه یمقاالت ضتم 

 گردد.(
1 Healthy Living: The 

European Congress 
of Epidemiology 

2015 Epidemiolo
gy 

Netherland  Poster  
presentation  

Prediction of 
marijuana use among 
Iranian early youth: 
an application of 
integrative model of 
behavioral prediction  

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Karami Matin B 

 

2 Healthy Living: The 
European Congress 
of Epidemiology 

2015 Epidemiolo
gy 

Netherland  Poster  
presentation  

Prevalence and socio-
demographic 
characteristics 
associated with 
methamphetamine 
use among male 
adolescents in the 
west of Iran 

Hosseini SN, Jalilian F, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Karami 
Matin B, Nokhasi P, 
Amoei MR 

 

3 Healthy Living: The 
European Congress 
of Epidemiology 

2015 Epidemiolo
gy 

Netherland  Poster  
presentation  

Predisposing factors 
related to methadone 
maintenance 
treatment intention 
among Iranian addicts 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Karami Matin B 

 

4 International 
Conference on 
Education and 
Psychology 

2015 Education 
and 
Psychology 

Spain Poster  
presentation  

Prevalence of Drug 
Injection among Male 
Prisoners in the West 
of Iran 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh  

 

5 International 
Conference on 
Applied Psychology 
and Behavioral 
Sciences 

2015 Applied 
Psychology 
and 
Behavioral 
Sciences 

Italy  Poster  
presentation  

Web-Based 
Intervention for 
Addressing Cigarette 
Smoking Prevention 
among College 
Students 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Ahmadpanah M, 
Karami Matin B, 
Aghaei A, 
Eslami AA 

 



6 International 
Conference on 
Cognitive Science 

2015 Cognitive 
Science 

Italy Poster  
presentation  

Role of Social 
Support in Drug 
Cessation among 
Male Addicts in the 
West of Iran 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Zinat Motlagh F 

 

7 International 
Conference on 
Education and 
Psychology 

2015 Education 
and 
Psychology 

Spain Poster  
presentation  

Web-Based Alcohol 
Prevention 
among Iranian 
Medical University 
Students: A 
Randomized Control 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh  

 

8 8th European 
Multidisciplinary 
Colorectal Cancer 
Congress 

2016 Colorectal 
Cancer 
Congress 

Netherlands Poster  
presentation  

Socio-Cognitive 
Determinants of Fecal 
Occult Blood Test in 
Colorectal Cancer 
Screening 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh  

 

9 first International 
scientific – research 
conference of 
Iranian student in 
Yerevan – Armenia 

2011 Internation
al scientific 
– research 
conference 

Armenia Poster  
presentation  

depression among 
Iranian women: The 
role of perceived 
social support 

Jalilian F, Emdadi S, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh .  

 

10 The first 
international & 4th  
national congress on 
health education & 
promotion 

2011 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Oral health behaviour 
among fourd and fifth 
grade students at 
elementary school in 
Yaz 

Baghiani moghadam M, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Dahaghin N, 
Masoodi Borogeni D.  

 

11 The first 
international & 4th  
national congress on 
health education & 
promotion 

2011 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Knoweledge, Risk 
Perceptions and 
Behavioral Intention 
for Hepatitis B 
Among health 
manager in Yazd 
province. 

Zulghadr R, Baghiani 
Moghadam M, 
Morowati Sharifabad 
M, Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Forghani H.  

 

12 The first 
international & 4th  
national congress on 
health education & 
promotion 

2011 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Knoweledge and 
Behavioral Intention 
for Hepatitis B 
Among Student of 
universities in Yazd. 

Mazloomy 
Mahmodabad S, 
Zulghadr R, Baghiani 
Moghadam M, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh .  

 

13 The first 
international & 4th  
national congress on 
health education & 
promotion 

2011 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Postpartum 
Depression Among 
Iranian Women: The 
Role of Perceived 
Social Support 

Jalilian F, Emdadi Sh, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh  

 



14 4th International 
Tehran Hepatitis 
Congress 

2011 Hepatitis Iran  Poster  
presentation  

Risk perceptions and 
behavioral intentions 
for Hepatitis B 
among Health 
Managers in Yazd 
Province (IRAN). 

Zolghadr R, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Baghiani moghadam M.  

 

15 4th International 
Tehran Hepatitis 
Congress 

2011 Hepatitis Iran  Poster  
presentation  

Knowledge and 
behavioral intentions 
for Hepatitis B 
among students of 
Universities in Yazd, 
IRAN 

Zolghadr R, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Baghiani moghadam M.  

 

16 4th International 
Tehran Hepatitis 
Congress 

2011 Hepatitis Iran  Poster  
presentation  

Knowledge, Risk 
Perceptions and 
Behavioral Intentions 
for Hepatitis A 
among Elementary 
Schools Educational 
Cadre in Yazd 
Province 

Mehdi Mirzaei 
Alavijeh, Razieh 
Zulghadr, Mohammad 
Hosein Baghiani 
Moghadam, 
Mostafa Nasirzadeh 

 

17 4th International 
Tehran Hepatitis 
Congress 

2011 Hepatitis Iran  Poster  
presentation  

Comparison of 
Knowledge, Cues to 
action and Risk 
Perceptions as 
predictors 
of Behavioral 
Intention About 
Hepatitis B Among 
Health Personnel in 
Borujen, Iran 

M.A. 
Morowatishaifabad, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, D. Masoudi 
Borujeni, M. Zandiyan, 
R Zulghadr 

 

18 4th International 
Tehran Hepatitis 
Congress 

2011 Hepatitis Iran  Poster  
presentation  

Beliefs of Health 
Sector Personnel in 
TAFT District About 
Hepatitis B: An 
Application of Health 
Belief Model. 

M.A. 
Morowatishaifabad, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Z. Farzaneh, 
A.A. Dehghan Tafti, 
R Zulghadr 

 

19 The 1st 
International 
Student Congress on 
Addiction. 

Iran Addiction Iran Oral  
presentation  

Predictors of drug 
abuse and addiction 
in students: 
Application of the 
theory of planned 
behavior. 

Mazloomy 
Mahmoodabad S, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Hatemzadeh N 

 

20 The 1st 
International 

Iran Addiction Iran Oral  
presentation  

Status of Behavioral 
intentions and 

Mazloomy 
Mahmoodabad S, 

 



Student Congress on 
Addiction. 

behavior of students 
about drugs. 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Hatemzadeh N 

21 First International 
Congress of Alcohol 
Abuse  

2014 Alcohol 
Abuse 

Iran  Poster  
presentation  

Prevalence of 
experienced alcohol 
consumption among 
Kermanshah 
adolescents and youth 
boy.  

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Amoei MR 

 

22 First International 
Congress of Alcohol 
Abuse  

2014 Alcohol 
Abuse 

Iran  Poster  
presentation  

Prevalence and 
Factors Related with 
Experience Alcohol 
Consumption among 
Kermanshah 
University of Medical 
Sciences Students 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Karami Matin B. 

 

23 First International 
Congress of Alcohol 
Abuse  

2014 Alcohol 
Abuse 

Iran  Poster  
presentation  

Intervention 
mapping: 
comprehensive 
approach in 
development of 
community-based 
interventions on 
preventing alcohol 
misuse 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F 

 

24 The eighth 
international 
congress of 
addiction Science 

2014 addiction 
Science 

Iran  Oral  
presentation  

Prevalence of 
Marijuana use among 
Adolescents in 
Kermanshah County 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Karami Matin B, 
Eslami AA, Amoei 
MR, Hosseini SN. 

 

25 The eighth 
international 
congress of 
addiction Science 

2014 addiction 
Science 

Iran  Oral  
presentation  

Cigarette Smoking, 
Psychotropic Drug 
use and Alcohol 
Drinking among 
College Students: 
Investigation the Role 
of Sensation Seeking 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Karami Matin B, 
Mohammad 
Ahmadpanah, Eslami 
AA. 

 

26 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Oral  
presentation  

Applying the Theory 
of Planned Behavior 
to Explain Marijuana 
use among Iranian 
Early Youth  

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Javadzade SH 

 

27 2nd International & 
6th National Iranian 

2015 Health 
Education 

Iran  Oral  
presentation  

Reliability and 
Validity of the 

Jalilian F, Eslami AA, 
Mehdi Mirzaei-

 



Congress on Health 
Education and 
Promotion 

& 
Promotion 

Personality Risk 
Factors Profile among 
Iranian Young Adult 

Alavijeh, Karami 
Matin B, Ahmadpanah 
M, Nokhasi P 

28 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Oral  
presentation  

Is Self-Care 
Behaviors Related 
with Self-Efficacy in 
Cardiovascular 
Patients?  
 

Karim H, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Emdadi SH, Hosseini 
SN, Jalilian F 

 

29 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Application of 
Theory of Planned 
Behavior to Explain 
of Cigarettes 
Smoking Behavior 
among Medical 
Sciences Students  
 

Samannezhad B, 
Karami Matin B, 
Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Keshavarzi A, 
Berimvandi P 

 

30 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Is There any 
Association between 
Sensation Seeking 
and Substance Abuse 
among Medical 
Students ?  
 

Ghaisvandi P, Karami 
Matin B, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Jalilian F, Sadeghi N, 
Khanjari KH 

 

31 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Images of Smokers 
and Willingness to 
Smoke among Iranian 
Medical College 
Students: A Cross-
sectional Study  

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Jalilian F, 
Karami Matin B 

 

32 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Using of Intervention 
Mapping Protocol to 
Development of Self-
care Behaviors 
Intervention in 
Cardiovascular 
Disease  

Jalilian F, Hossein 
Karim, Shohreh 
Emdadi, Hosseini SN, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh  

 

33 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Are There any Barrier 
among Iranian 
Pharmacists 
Regarding Adverse 
Drug Reaction 
Reporting?  

Ahmadvand S, Karami 
Matin B, Jalilian F, 
Nezamoleslami S, 
Fattahi M, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh  

 



34 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Iranian Pharmacy 
Students’ Attitude 
Regarding 
Professional 
Commitment  

Nezamoleslami S, 
Karami Matin B, 
Jalilian F, Ahmadvand 
S, Sadeghi N, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh  

 

35 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Predisposing Factors 
Related with 
Methadone 
Maintenance 
Treatment Intention 
among Iranian 
Addicts 

Jalilian F, Karami 
Matin B, Shakiba E, 
Karim H, Hamzeh B, 
Mehdi Mirzaei-
Alavijeh . 

 

36 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Intervention Mapping 
As a Comprehensive 
Protocol in 
Development of 
Theory and Evidence 
Based Interventions 
in Prevention of 
Addictions 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Niknami SH, 
Motlagh MI, Kok G, 
Hidarnia A. 

 

37 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Enabling Factors 
Related to Increase 
Self-Care 
Behaviours’ among 
Cardiovascular 
Patients. 

Hosseini SN, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Emdadi SH 

 

38 2nd International & 
6th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2015 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Poster  
presentation  

Which one Socio-
demographic 
Characteristics 
associated with 
Aggression among 
Medical Students? 

Hossini P, Karami 
Matin B, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Jafari J, Hayati S. 

 

39 The 9 th 
international 
congress of 
endocrin disorders 

2011 endocrin 
disorders 

Iran  Poster  
presentation  

The survey of 
preventive behaviors 
of type II diabetes in 
people at risk based 
on Health Belief 
Model in city of 
Ardakan 

Mehdi Mirzaei-
Alavijeh, Zolghadr R, 
Hajizadeh A, 
Mazloomy S. 

 

40 3rd International 
and 18th National 
Congress of Iranian 
Society for 
Reproductive 

2012 Reproducti
ve 
Medicine 

Iran  Poster  
presentation  

Self-esteem infertile 
women referred to the 
Research and Clinical 
Center for Infertility 
of Yazd 

Mazloomy 
Mahmoodabad S, 
Pirouzeh R, Abdoli 
AM,  Yassini Ardekani 
SM, Mehdi Mirzaei-

 



Medicine Alavijeh . 

41 16th International 
Conference on 
Preventive Medicine 
and Integrative 
Medicine 

2014 Preventive 
Medicine 
and 
Integrative 
Medicine 

Stockholm, 
Sweden 

Poster  
presentation  

Factors Related with 
Self-Care Behaviors 
among Iranian Type 2 
Diabetic Patients: An 
Application of Health 
Belief Model 

Soroush A, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Ahmadi Jouybari T, 
Zinat-Motlagh T, 
Aghaei A, Ataee M 

 

42 3nd International & 
8th National Iranian 
Congress on Health 
Education and 
Promotion 

2017 Health 
Education 
& 
Promotion 

Iran  Oral  
presentation  

Use of Intervention 
Mapping for 
Developing a Theory 
and Evidence based 
Substance Abuse 
Prevention Program: 
a Protocol Study 

Jalilian F, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Eslami AA 

 

43 International 
Conference 
on Preventive 
Medicine and 
Integrative 
Medicine 

2014 Internation
al Science  

Stockholm, 
Sweden 

Oral  
presentation  

Illicit use of Ritalin 
among Iranian 
college student: 
Prevalence, Motive 
and Attitude 

Karami Matin B, 
Jalilian F, Ahmadi 
Jouybari T, Mehdi 
Mirzaei-Alavijeh, 
Aghaei A, Ataee M 

 

ه تمین کنگره ملی آموزش  44
بهداش  ت و ارتق  اء س  المت 

 ایران

آم         وزش  1931
بهداش      ت و 
ارتق  اء س  المت 

 ایران

 ینقش ه نگ ار   ک رد یکاربرد رو سخنرانی تهران
برنامه خانواده  هیمداخله در ته

از ش  روع  یریش  گیمح  ور پ
 مصرف مواد در کودکان

، مهتتدی میرزایتتی علویجتته
، ش ینامکی، نخ ، کرع ایدرنیح

 .م الف معلق

 

آم وزش   یکنگره مل نیدوم 41
 ماریب

 یمداخل ه م دل   ینقشه بردار سخنرانی تهران ماریآموزش ب 1932
آموزش  یزیجامع در برنامه ر

 .ماریبه ب

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 ،ش یکن  امی، نف پ  ور یغ ران  

 جلیلیان ف ،ع ایدرنیح

 

کنگ       ره  نیه تم        41
 رانیا یولوژیدمیاپ

و عوامل مرتبد  وعیش یبررس سخنرانی یاسو  یولوژیدمیاپ 1932
 نیدر ب    یب   ا پرخاش   گر 

 اسو ینوجوانان شهر 

 ی، احم   دفمعل   ق  ن   تیز
مهدی ، ف انیلی، جلت یباریجو

، ع ی، آق  ا میرزایتتی علویجتته
 ک یرازیزاده ش میکر

 

کنگ       ره  نیه تم        49
 رانیا یولوژیدمیاپ

مص   رف  تیوق   ع یابی   ارز پوستر یاسو  یولوژیدمیاپ 1932
نوجوان  ان  نیدر ب   یاکس  تاز

 شهر کرمانشاه

مهتدی میرزایتی   ، ف انیلیجل
ف،  زین  ت معل  ق  ،علویجتته

 ی، احمدع یآقا  ،س م ینیحس
 ت یباریجو

 

 یه ا ت ه یکمکنگ ره   نیدوم 48
ش بکه   ییدانشجو قاتیتحق

کنگ          ره  1988
 یه   ات   هیکم

 یالگوه  ا و هنجاره  ا یررس  ب پوستر اهواز 
 انیدانشجو نیازدوا  در ب

زین ت  ، ر نای، محمودجلیلیان ف
 یرامهرم  ز میرزای  ی، معل  ق ف

 



 ق       اتیتحق جنوب کشور
 ییدانشجو

، علویجته مهدی میرزایی ، س
 ن حاتم زاده، م شجاع

س  بر  یسراس  ر شیهم  ا 43
 و سالمت یزندگ

و  یسبر زن دگ  1983
 سالمت

: م  انیپ  س از زا یافس  ردگ پوستر یاسو 
 تی    نق    ش حما یبررس    
 درک شده یاجتماع

مهتدی میرزایتی    جلیلیان ف،
 .غریب نواز ح ،علویجه

 

هم  ایش سراس  ری س  بر   11
 زندگی و سالمت.

سبر زن دگی و   1983
 سالمت

بررسی شیوع و عل ل مص رف    پوستر یاسو 
س  یگار در ب  ین دانش  جویان  

 گچساران

زینت معل ق فاق ل، ح اتم زاده    
، مهدی میرزایی علویجهناصر، 

 غریب نواز حسن

 

دومین کنگره سالمت دهان  11
 و اپیدمیولوژی

سالمت دهان و  1931
 اپیدمیولوژی

عملکرد دانش آم وزان   یبررس پوستر تهران 
چهارم و پ نجم م دارس    هیپا

نس بت ب ه    زدی  شهر  ییابتدا
 .بهداشت دهان و دندان

مهتتدی ، م ح ممق  دباقی  انی 
  ر.  والقدر ،میرزایی علویجه

 

 

دومین کنگره سالمت دهان  12
 و اپیدمیولوژی

سالمت دهان و  1931
 اپیدمیولوژی

نگرش دانش ی و آگاه یبررس پوستر تهران 
چه ارم و پ نجم    هی  آموزان پا

 زدی  ش  هر  ییم  دارس ابت  دا
نس بت ب ه بهداش ت ده  ان و    

 دندان

مهتتدی ، ح م مق  دمباقی  انی 
 ر  والقدر ،میرزایی علویجه

 

اولین کن رانس ملی علوم و  19
 فناوری نانو

علوم و فن اوری   1983
 نانو

ک  اربرد ن  انو  رات در تص   یه  پوستر یزد
 آب و بررسی سمیت آن

مهدی ، دیوساالر ع، اسکندری ع
، می ص  در ، میرزایی علویجه

، ای زدی  جمشیدی ب،  والقدر ر
 ژ

 

دوازدهم     ین هم     ایش  14
 کشوری آموزش پزشکی

ارزش یابی ط  رح ادغ  ام افق  ی   پوستر مشهد آموزش پزشکی 1931
کوریکولوم آموزش دانشجویان 
رشته پزشکی دانش گاه عل وم   

 پزشکی شهید صدوقی یزد.

س، نهنگی  محمود آباد یمظلوم
 مهدی میرزایی علویجه، ح

 

کش   وری ارتق   ا  شیهم   ا 11
 سالمت جوانان

ارتق  ا س  المت   1931
 جوانان

بررس  ی نگ  رش جوان  ان در    پوستر کرمانشاه
ش  رف ازدوا  در رابع  ه ب  ا   
شناخت همس ر آین ده و زن د    
گ  ی مش  ترک در شهرس  تان 

 بروجن

، مس  عودی ح م باقی  انی مق  دم 
مهتدی  ، ح، شهبازی ی دبروجن

 اری، پور اس ندمیرزایی علویجه
 م

 

 یالملل   نیب   شیهما نیاول 11
 ،یریش    گیپ ،یابی    ماریب

 یو درمان پرفشار صیتشخ
 خون

 ،یریش      گیپ 1931
و  صیتش      خ

 یدرمان پرفشار
 خون

 یخودکارآم     د یبررس      پوستر اص هان
ارتق   اء دهن   ده  یرفتاره   ا

مب تال ب ه    مارانیدر ب یسالمت
خون در شهرستان  یپر فشار

مهتدی میرزایتی   ، نصیرزاده م
مروت ی   ، مصع وی ف، علویجه

 شریف آباد م ع

 



 1931در سال  دنیفر

چهاردهمین هم ایش مل ی    19
 بهداشت محید

بررسی میزان آگاهی، نگرش و  پوستر یزد بهداشت محید 1931
عملکرد زنان خانه دار دانشگاه 
علوم پزشکی ش هید ص دوقی   
یزد در رابعه با بازیافت م واد  

 زا د جامد

 ،م ح اح  رام پ  وش  ،ص   دری م
مهدی میرزایتی  ، م ت انیقانع

مروتی ش ریف آب اد م    ،علویجه
 ر  والقدر، س یزارع ،ع

 

پنجم  ین کنگ  ره سراس  ری  18
 اعتیاد

بررسی میزان آگاهی در رابعه  پوستر زاهدان اعتیاد 1931
ب  ا ش  ناخت م  واد مخ  در در  

 یه ا رس تان یدانش آموزان دب
پس   رانه بخ   ش گن   دمان   

 )چهارمحال و بختیاری(

، س مظل   ومی محم   ود آب   اد 
مهتتدی ، د مس  عودی بروجن  ی
 میرزایی علویجه

 

س     یزدهمین هم     ایش  13
کش   وری آم   وزش عل   وم 

 پزشکی

آم  وزش عل  وم   1931
 پزشکی

و روش  یریادگی   یه ا سبر پوستر رانمازند
ان یدانش جو  یحیآموزش ترج

و  یدانش   گاه عل   وم پزش   ک
 یدرم  ان یخ  دمات بهداش  ت 

 .زدی یصدوق دیشه

 ییبن   ا، م یاردک   ان ینیاس   ی
مهدی میرزایتی   ،ش یبروجن  
  .ر روزهیپ ،علویجه

 

دوم  ین س  مینار سراس  ری  11
توس   عه عل   وم آم   وزش   

 پزشکی.

 انیدانش  جو دگاهی  د یبررس   پوستر کردستان آموزش پزشکی 1931
 دیش ه  یدانشگاه علوم پزش ک 

در خصوص موانع  زدی یصدوق
در  یپژوهش یهاتیانجام فعال

 .آموزش در دانشگاه نیح

، مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 ینی، حسس محمودآباد یمظلوم
، م یش    واز ی، عباس    س پ

 جلیلیان ف

 

 یسراس  ر ناریس  م نیدوم   11
 یتوسعه علوم آموزش پزشک

توس   عه عل   وم  1931
 یآموزش پزشک

اق  عراب امتح  ان و  س  هیمقا پوستر کردستان
  انیمنبع کنترل در دانشجو

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 .جلیلیان ف ،نصیرزاده م

 

ش گامان  ینگ ره پ کن ینخست 12
 شرفتیپ

جوان  ان: ش  ناخت از همس  ر   پوستر تهران  1931
 .مشترک یو زند گ ندهیآ

مهتتدی ، د یبروجن   یمس  عود
 ییباب  ا ،میرزایتتی علویجتته 

 . م یبرزآباد

 

 یکنگره پژوهش نیزدهمیس 19
عل  وم  انیدانش  جو انهیس  ال
 کشور یپزشک

 یکنگره پژوهش 1931
 انهیس         ال
 انیدانش      جو

 یعل  وم پزش  ک 
 کشور

 ینق   ش هنجاره   ا یبررس    پوستر بابل
و کنت  رل رفت  ار درک  ی هن  

ان در خص وص  یشده دانشجو
 مواد مخدر

مهدی  ،س محمود آباد یمظلوم
، جلیلی ان ف  ،میرزایی علویجه

 نحاتم زاده 

 

 یکنگره پژوهش نیزدهمیس 14
عل  وم  انیدانش  جو انهیس  ال

 یکنگره پژوهش 1931
 انهیس         ال

ان یشناخت و نگرش دانش جو  پوستر بابل
 در خصوص مواد مخدر

مهدی  ،س محمود آباد یمظلوم
، جلیلی ان ف  ،میرزایی علویجه

 



 انیدانش      جو کشور یپزشک
 یعل  وم پزش  ک 

 کشور

 نحاتم زاده 

 یالملل   نیکن رانس ب نیاول 11
 ادیاعت ییدانشجو

 نیدر ب   یمص  رف اکس  تاز  پوستر ارومیه اعتیاد 1931
از  یو آگ اه  وعینوجوانان: ش  
 عوارض آن

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
 ب رقا پور ،م ر یآمو  ،علویجه

 

 یالملل   نیکن رانس ب نیاول 11
 ادیاعت ییدانشجو

مصرف م واد مخ در در    وعیش پوستر ارومیه اعتیاد 1931
 نوجوانان شهر کرمانشاه نیب

 ،جلیلی    ان ف، ن ح    اتم زاده
 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته

 ب رقا پور ،م ر یآمو 

 

و  ین المللیش بین همایاول 19
 یش مل   ین هم   ایشش   م

 ت پسماندیریمد

زن ان   ش ناخت بررسی میزان  پوستر مشهد ت پسماندیریمد 1931
خانه دار شهر ی زد در زمین ه   
بازیافت م واد زا  د جام د در    

 1931سال

، مهتتدی میرزایتتی علویجتته
، اح رام  م ت انی، قانعص دری م

مروتی شریف آب اد م  ، م ح پوش
   .ع

 

و  ین المللیش بین همایاول 18
 یش مل   ین هم   ایشش   م

 ت پسماندیریمد

زنان خان ه دار   دگاهید یبررس پوستر مشهد ت پسماندیریمد 1931
 اف ت یباز ن ه یدر زم زدی  شهر 

 1931مواد زا د جامد در سال

مهتتدی میرزایتتی ، ص   دری م
، اح رام  م ت انی  قانع ،علویجه

مروتی شریف آباد م  ، م ح پوش
   .ع

 

و  ین المللیش بین همایاول 13
 یش مل   ین هم   ایشش   م

 ت پسماندیریمد

عملک رد زن ان    زانی  م یبررس پوستر مشهد ت پسماندیریمد 1931
 ن ه یدر زم زدی  خانه دار شهر 

م واد زا  د جام د در     افتیباز
 1931سال

مهتتدی میرزایتتی ، ص   دری م
اح رام  ، م ت انی  ، قانععلویجه

مروتی شریف آب اد م  ، م ح پوش
   .ع

 

 ییکنگ ره دانش جو   نیسوم 91
 شبکه همکار جنوب

کنگ          ره  1931
 ییدانشجو

سوء مص رف م واد مخ در در     پوستر جهرم
نق  ش  ی: بررس  انیدانش  جو

 رفتار اقیتصورات و اشت

مهدی میرزایی فرزاد،  انیلیجل
 نحاتم زاده  ،علویجه

 

چه    اردهمین هم    ایش   91
 آموزش علوم پزشکی

آم  وزش عل  وم   1932
 پزشکی

ارزی  ابی نیازه  ای آموزش  ی    پوستر تهران
اعضاء هیئت علم ی دانش گاه   
عل  وم پزش  کی ی  زد در س  ال 

1931 

 ، نوروزیس ، نوروزیس مظلومی
 .مهدی میرزایی علویجه، ع

 

چه    اردهمین هم    ایش   92
 آموزش علوم پزشکی

آم  وزش عل  وم   1932
 پزشکی

 یپزش  ک ارانینظ  رات دس  ت  پوستر تهران
 دیش ه  یدانشگاه علوم پزش ک 

در خص  وص   زدی    یص  دوق 
 ینیآموزش بال تیوقع

 ،ب ای  اول ،س یمظلوم ،م ییاردو
 مهدی میرزایی علویجه

 

  ینی، حس  س محمودآباد یمظلوم یه  اتی  موان  ع انج  ام فعال  پوستر تهرانآم  وزش عل  وم   1932چه    اردهمین هم    ایش   99



آم وزش در   نیدر ح یپژوهش پزشکی آموزش علوم پزشکی
 .انیدانشجو دگاهیدانشگاه از د

مهتتدی  ،م یش  واز یعباس   ،پ
 ف ییرقا ،میرزایی علویجه

پانزدهمین جشنواره آموزش  94
عل  وم پزش  کی و ه تم  ین  
هم  ایش آموزش  ی ش  هید  

 معهری

آم  وزش عل  وم   1939
 پزشکی

ج  امع جش  نواره   یابیارزش   پوستر یزد
 یط   یمعه ر  دیشه یآموزش

ب ر   یشش دوره گذشته مبتن  
 پیس یابیارزش یالگو

 یبن دپ  ی، محس ن س ن ینیحس  
 ید عل  ی، س  ب نیمت ی،  کرمالف
مهدی میرزایتی  ، س ع ینیحس

 ف انیلی، جلعلویجه

 

 آموزش شیهما نیپانزدهم 91
 نیو ه تم   یعل  وم پزش  ک

 دیش  ه یجش  نواره آموزش  
 یمعهر

عل  وم  آم  وزش 1939
 یپزشک

 یعمل   ئ ت یاعض اء ه  تیرقا پوستر یزد
 یعل  وم پزش  ک یه  ادانش  گاه

 یکش  ور در خص  وص برگ  زار
 دیش  ه یجش  نواره آموزش   

ش   ش دوره  یط    یمعه   ر
 گذشته

 یبن دپ  ی، محس ن س ن ینیحس  
 ید عل  ی، س  ب نیمت ی،  کرمالف
مهدی میرزایتی  ، س ع ینیحس

 ف انیلی، جلعلویجه

 

چش م   یالملل   نیب شیهما 91
 انداز سالمت

 یگذار استیس 1932
 سالمت

، مهتتدی میرزایتتی علویجتته نیسالمت در گلوگاه قوان پوستر شیراز
 ن ت ی، زن ، حاتم زادهجلیلیان ف

 ف معلق

 

 یشناس بیآس یمل شیهما 99
 تیامن ،نظم ،قتل

 یشناس   بیآس 1932
 ،نظ   م ،قت   ل

 تیامن

ارتک اب   یه ا و روش هازهیانگ پوستر اهواز
مرتبد با  انیزندان نیقتل در ب

 قتل استان کرمانشاه

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
 ن  تیز ،م ر یآم  و  ،علویجتته

 پور ی، اله وردن، حاتم ف معلق
 ح

 

آموزش  یکنگره مل نیپنجم 98
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

بر است اده  مؤ رعوامل  یبررس پوستر تهران
در  یح اظ ت ف رد   لیاز وسا

 مانیکارگران کارخانه س   نیب
 المیشهر ا

، ف معل  ق ن  تیز ،جلیلی  ان ف
 ،میرزایتتی علویجتتهمهتتدی 

 یمقصود ،ح یکاکا  ،ف یفراست
 ر مقدم

 

آموزش  یکنگره مل نیپنجم 93
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

 م ؤ ر و عوام ل   وعیش یبررس پوستر تهران
بر مص رف خودس رانه دارو در   

 یهابه داروخانه نیمراجع نیب
استان هم دان: ک اربرد م دل    

 یاعتقاد بهداشت

 ،س م م یه  زاوه ا ،جلیلی  ان ف
 یگ  یب میمق   ،ع الف این یدیوح
مهتتدی ، ف معل  ق ن  تیز ،ع

 میرزایی علویجه

 

آموزش  یکنگره مل نیپنجم 81
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

درک  دی  تهد تیوق ع  یبررس پوستر تهران
شده از سرطان دهانه رحم در 

زنان مراجع ه کنن ده ب ه     نیب
ش هر   یدرمان یمراکز بهداشت

 کرمانشاه

 یام  داد ،  یجع   ر ،م یفت  اح
 ،جلیلی  ان ف، ن ح  اتم زاده ،ش

 .مهدی میرزایی علویجه

 



آموزش  یکنگره مل نیپنجم 81
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

ارتک  اب  یه  ازهی  انگ یبررس   پوستر تهران
ش  هر  انیزن  دان نیقت  ل در ب  
 کرمانشاه

 ، ح پ  ور یال  ه ورد ،جلیلی  ان ف
مهتتدی میرزایتتی  ،م ر یآم  و 

ح اتم  ، ف معلق نتیز ،علویجه
 .زاده ن

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  82
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

 یهادوره یا ر بخش یابیارزش پوستر تهران
آموزش بهداشت اصناف کشور 

 ریبر مدل کرک پاتر یمبتن

 ییرزای، مس محمودآباد یمظلوم
 مهدی میرزایی علویجه، م

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  89
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

 ریت  ث  س  هیو مقا یابیارزش   پوستر تهران
 یوابس تگ رد خانواده در کعمل

 یجوانان به مواد مخدر صنعت
عملک  رد  یب  ر الگ  و یمبتن  

 خانواده مر مستر

مهتدی میرزایتی   ، نصیرزاده م
 ی ی، ش ر ال ف  ی، اسالمعلویجه

 الف ، حسن زادهغ ر راد

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  84
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

س  وء  وعیش   زانی  م یبررس   پوستر تهران
مبتال  مارانیرفتار خانواده با ب

 یبس تر  زوفرنیو اسک ایبه مان
 ت ت یدر مرکز روانپزشک

، گ خالص ه زاده ، ن دستگاه دار
مهتتدی میرزایتتی ، ن یدش  ت

  .علویجه

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  81
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

اق  عراب  س  هیمقاتعی  ین و  پوستر تهران
امتح  ان و منب  ع کنت  رل در  

ن ور   امی  دانشگاه پ انیدانشجو
 واحد داران و چادگان

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 ،روزهی   پ هیراق    ،نص   یرزاده م

 . اکبرحسن زاده ،حافظی م

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  81
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

درک ش  ده و آگ  اهی، خع  ر  پوستر تهران
قصد رفت اری دانش جویان در   

 خصوص هپاتیت ب.

مهتدی   ،حافظی م ،نصیرزاده م
 مصع وی ف ،میرزایی علویجه

  حامد میرزایی. دارانی،

 

پنجمین کنگره ملی آموزش  89
 بهداشت و ارتقاء سالمت

آم         وزش  1932
بهداش      ت و 

 ارتقاء سالمت

و عوامل مرتبد  وعیش یبررس پوستر تهران
 نیدر ب    یب   ا پرخاش   گر 

 اسو ینوجوانان شهر 

معل  ق، ت  ور     ن  ت یفاق  ل ز 
ف   رزاد  ،یب   اریجو یاحم   د

 یتتیرزایم یمهتتد ان،ی  لیجل
 زیک امب  ،یعباس آق ا   جه،یعلو
 یرازیزاده ش میکر

 

 یریش گ یکنگره پ نیچهارم 88
 رانیا یو درمان چاق

و  یریش     گیپ 1932
 یدرمان چاق

ب  ا  یاهی  ارتب  اط نگ  رش تغذ پوستر تهران
تناسب ان دام   یانتزاع یهانرم

دخت  ر  انیدانش  جو نیدر ب  
 همدان یدانشگاه علوم پزشک

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
زینت فرزاد احمد زاده،  ،علویجه
 یام داد  ،ن ی، خس رو معلق ف

 حاتم زاده ن ،ش

 

 مهتدی میرزایتی    ،یغالم الیل تی  و حما ینقش خودکارآمد سخنرانی تهران یتوانبخش       1932 سالمندان یکنگره توانبخش 83



درک شده در ارتقاء  یاجتماع سالمندان
 موانع سالمت سالمندان

 ،م یحافظ ،نصیرزاده م ،علویجه
زین ت  ، حاتم زاده ن ،ع یصبوح

 جلیلیان ف، معلق ف
 نیب    ناریس   م نیچه   ارم 31

ک   اهش س   وان    یالملل   
ه   ا و چ   الش ،یک   یتراف

رو.  شیپ     یراهکاره    ا
تص   ادفات در کودک   ان و  

 نوجوانان.

ک  اهش س  وان   1932
 یکیتراف

ه  ا: نقش  ه  جن  ک در ج  اده  پوستر شیراز
 یک  ردیمداخل  ه رو یب  ردار

 یجامع در توس عه راهبرده ا  
آم   وزش و ارتق   اء س   المت 

 رجامعه محو

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 جلیلیان ف

 

گ ت ار   شیهم ا  نیدوازدهم 31
 رانیا یدرمان

دانش آموزان  باورهای یبررس پوستر تهران یگ تار درمان 1932
ش  هر هم  دان در  یرس  تانیدب

خصوص افراد دچ ار اخ تالل   
 لکنت زبان. 

مهتتدی میرزایتتی  ،ف یس  یو
 یگیولد ب ،جلیلیان ف ،علویجه

زینت معل ق  ، حاتم زاده ن ،الف
 ف

 

گ ت ار   شیهم ا  نیدوازدهم 32
 رانیا یدرمان

 یعوامل مرتبد با قصد رفت ار  پوستر تهران یگ تار درمان 1932
ارتباط با افراد دچ ار   یبرقرار

 لکنت زبان

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
 یگیول  دب ،ف یس  یو ،علویجتته

ح اتم زاده  ، زینت معلق ف ،الف
 ن

 

چه    اردهمین هم    ایش   39
 آموزش علوم پزشکی

آم  وزش عل  وم   1932
 پزشکی

 یپزش  ک ارانینظ  رات دس  ت  پوستر تهران
 دیش ه  یدانشگاه علوم پزش ک 

در خص  وص   زدی    یص  دوق 
 ینیآموزش بال تیوقع

، ب ای  ، اولس ی، مظلومم ییاردو
 مهدی میرزایی علویجه

 

چه    اردهمین هم    ایش   34
 آموزش علوم پزشکی

آم  وزش عل  وم   1932
 پزشکی

 یه  اتی  موان  ع انج  ام فعال  پوستر تهران
آم وزش در   نیدر ح یپژوهش

 انیدانشجو دگاهیدانشگاه از د

 ینی، حسس محمودآباد یمظلوم
مهتتدی ، م یش  واز ی، عباس  پ

 . ف یی، رقامیرزایی علویجه

 

 شیهم ا  یسراسر نیهشتم 31
 کار یمنیبهداشت و ا

بهداش      ت و  1932
 کار یمنیا

از  یک  یدر  یمنیجو ا یابیارز پوستر مازندران
 زدیمعادن استان 

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
، ال  ف یروزآب  ادیف یبرخ  وردار

م  یاوری  ، ال ف ح  خوش اخ الق 
 ک.

 

اعتیادآور همایش ملی مواد  31
 نوین صنعتی

م  واد اعتی  ادآور  1939
 نوین صنعتی

جوانان در  تینوع شخص ریتث  پوستر اص هان
س  وء مص  رف م  واد مخ  در   

 ی.صنعت

، مهتتدی میرزایتتی علویجتته
 یاسالم ی، احمد علنصیرزاده م

 

 یه ا ت ه یکنگره کم نیسوم 39
ش بکه   ییدانشجو قاتیتحق

کنگ          ره  1932
 یه   ات   هیکم

سوءمص  رف م  واد مخ  در در   پوستر جهرم
نق  ش  یان: بررس  یدانش  جو

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
 حاتم زاده ن ،علویجه

 



 ق       اتیتحق جنوب کشور
 ییدانشجو

 اق رفتاریو اشت تصورات

عوام  ل  یکش  ور شیهم  ا 38
 یه  این  ابرابرو  یاجتم  اع

 المتس

 یعوامل اجتماع 1939
 یه ا ینابرابرو 
 المتس

 یب دن  تیفعال تیوقع یابیارز پوستر یاسو 
ن وع   یابتی  مبتال به د مارانیب

گچس  اران:  یدو در روس  تاها
ب ه   یپاس خ  ،یآموزش یطراح
 یسالمت یهاشکاف

 ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته
ح اتم  استوار،  میرح ،جلیلیان ف

زین ت   ،ی، ابو ر کش اورز زاده ن
 معلق ف

 

عوام  ل  یکش  ور شیهم  ا 33
 یه  این  ابرابرو  یاجتم  اع

 المتس

 یعوامل اجتماع 1939
 یه ا ینابرابرو 
 المتس

م  داخالت  یو اج  را یطراح   پوستر یاسو 
بر وب جه ت   یمبتن یآموزش

 یاز رفتاره    ا یریش    گیپ
 یه ا ب ه ن رم   یپرخعر: پاسخ

 یممانعت کننده اجتماع

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
زین ت  اس توار،   میرح   ،علویجه

، اب  و ر ح  اتم زاده ن، معل  ق ف
 .یکشاورز

 

عوام  ل  یکش  ور شیهم  ا 111
 یه  این  ابرابرو  یاجتم  اع

 المتس

 یعوامل اجتماع 1939
 یه ا ینابرابرو 
 المتس

 یام  دهایق  رورت آم  وزش پ پوستر یاسو 
ازدوا   یو اجتم  اع یس  المت

و  هی  لویدر استان کهک یلیفام
 احمد ریبو

 ،جلیلی  ان ف، زین  ت معل  ق ف
حاتم  ،مهدی میرزایی علویجه

 زیک  امب ،ی، محم  د فت  احزاده ن
 .یرازیزاده ش میکر

 

 یکش  ور شیهم  ا نیاول   111
و  یاددهی      یه     اروش

 در حوزه و دانشگاه یریادگی

 یه       اروش 1939
و  یاددهی       

 یریادگی

 یندیمداخله فرآ ینقشه نگار پوستر یخراسان شمال
 یآموزش یزیجامع در برنامه ر

دکتر  ،مهدی میرزایی علویجه
دکتر فضل ال ه   ا،یدرنیح رقایعل

 نیپور، دکتر ش مس ال د   یغ ران
 جلیلیان ف ،یکنامین

 

 ادآوریمواد اعت یمل شیهما 112
 یصنعت نینو

 ادآوری  م  واد اعت 1939
 نینو

کنن  ده  ین  یب شیعوام  ل پ   سخنرانی اص هان
 نیدر ب    ش   هیمص   رف ش

رفت ار   ینوجوانان: کاربرد تئور
 شده. یزیبرنامه ر

مهتدی میرزایتی    ،جلیلیان ف
 علویجه
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 ین هنج ار ه ا  یرابع ه ب    یبررس 31
 یارت اه دا ک  اف ت  یو در یانتزاع

ان دانش گاه  یدانشجو نیعضو در ب
 همدان کیعلوم پزش

س        ازمان  مجله پزشکی قانونی علمی و پژوهشی
قانونی پزشکی 

 کشور

، مرق یه  جلیلی ان ف شهره ام دادی،   1931 زمستان 4 19
، مهدی میرزایتی علویجته  شیری، 

محبوبه مرش دی، محم د احم دپناه،    
 .زینت معلق ف

 

بینی عوامل م ؤ ر ب ر انج ام    پیش 31
تست پاپ اسمیر در بین زن ان ب ا   

 گیری از مدل اعتقاد بهداشتیبهره

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

مهتتتدی میرزایتتتی ، جلیلی   ان ف 1931 تابستان 1 9
، نص یرزاده م ، ی، شهره امدادعلویجه

 زاده، ناصر حاتمید براتیمج

 

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1317&Name=اصول%20بهداشت%20رواني&SAN=1


 یدرم        ان
 اص هان

و نگ  رش  یآگ  اه زانی  م یبررس   32
شهرستان  یهادانشگاه انیدانشجو

در  یدر رابعه با بهداشت بارور زدی
 1983سال 

 

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت پژوهشی علمی
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 صدوقی یزد

، زه ره  مظلومی محمود آباد سدکتر  1931 پاییز 4و9 11
 ،میرزایتی علویجته  مهدی رهایی، 

 طاهره سلعانی.

 

مقایسه عزت ن س، منبع کنترل و  39
رابع  ه آن ب  ا وق  عیت تحص  یلی  

علوم پزش کی  دانشگاه دانشجویان 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

 1931صدوقی یزد در سال 

پژوهش ی   علمیمجله  پژوهشی علمی
مرک    ز معالع    ات و 
توسعه آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزش کی  

 شهید صدوقی یزد

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 صدوقی یزد

ن رگس   ،مهدی میرزایتی علویجته   1931 پاییز 1 9
حس ن   رایس م  یی،فرشته رقا یی،رجا
 .روزهیپ هیراق ،پور

 

خعر درک ش ده و قص د    ،یآگاه 34
م  دارس  یک  ادر آموزش   یرفت  ار
در خص  وص  زدی  ش  هر  ییابت  دا
 .A تیهپات

scopus دانشگاه عل وم   گوارش
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 بهشتی

مق دم،   یانی  باق نیدکتر محم د حس    1931 تابستان 2 19
 هیراق   ،مهدی میرزایتی علویجته  

  والقدر.

 

 یرفتاره      ا یخودکارآم      د 31
 م  ارانیب در یارتقادهن  ده س  المت

 خون یمبتال به پرفشار

، م رزادهینص  ، مهدی میرزایی علویجه 1931 اردیبهشت 38 1 دانشگاه شاهد دانشور پزشکی علمی پژوهشی
 ف، انیلیجل

 ی م، حافظف یمصع و

 

 یازه ا ین یبن د  تیو اولو یبررس 31
 یعلم   ئ  تیه یاعض  ا یآموزش  

دانشگاه علوم  ینیبال ریو غ ینیبال
در  زدی   یص  دوق دیش  ه یپزش  ک
 .1931سال 

ز معالعات و کمجله مر علمی پژوهشی
توس عه آم وزش عل  وم   

 .زدی کیپزش

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 صدوقی یزد

، س ینوروز ،مظلومی محمود آباد س 1931 پاییز 9 9
 .ع ینوروز، مهدی میرزایی علویجه

 

م  ؤ ر ب  ر رق  ایت ش  غلی عوام  ل  39
 -های آموزشیکارکنان بیمارستان
 درمانی شهر همدان

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

، جلیلیان ف، س انیری، بشی یدیحم 1931 بهار 1 8
، مهدی میرزایی علویجه، م یوقیع

 نصیرزاده م
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 اص هان

سرطان پس تان ب ا   بررسی ارتباط  38
ت   رین عوام   ل خع   ر   ش   ایع
ه ای غی ر واگی ر در ی ر     بیماری

 معالعه اکولوژیر

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

، م دودران یمانی، س ل ه    عباس تب ار  1931 بهار 9 8
مهتدی  ، جلیلیان ف، پ فرد یدیحم

 نصیرزاده م، میرزایی علویجه

 

و روش  یریادگی    یه   اس   بر 33
 انیدانش  جو یح  یآم  وزش ترج

و خ دمات   یدانشگاه علوم پزش ک 
 یص دوق  دیش ه  یدرمان یبهداشت

 زدی

مجله مرکز معالعات و  علمی پژوهشی
توس عه آم وزش عل  وم   

دانشگاه عل وم   یپزشک
 دماتو خ    یپزش   ک

 یدرم    ان یبهداش    ت
 زدی یصدوق دیشه

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 صدوقی یزد

 ،ش یبروجن ییبنا ،م یاردکان ینیاسی 1931 زمستان 4 9
زینت معل ق   ،مهدی میرزایی علویجه

 ف

 

 یریش  گیپ یرفتاره  ا تیوق  ع 111
ن وع دو در اف راد در    ابتیکننده د

معرض خعر: کاربرد مدل اعتق اد  
 یبهداشت

 یپژوهش   یمجله علم یپژوهش یعلم
 رانیا دیپیو ل ابتید

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 تهران یدرمان

 زاده ی، ح اج مظلومی محمود آباد س 1931 پاییز 1 11
مهتدی میرزایتی    ،م ر ی ی ، اعالالف

 م یفتاح ،م ع یافخم ،علویجه

 

نگ    رش و عملک    رد  ،یآگ    اه 111
 یدانشگاه علوم پزش ک  انیدانشجو

 دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت
 اف  تیباز ن  هیدر زم زدی   یص  دوق

 مواد زا د جامد.

 یپژوهش   یمجله علم یپژوهش یعلم
 .نرفسنجا

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 نرفسنجا

مهتتتدی میرزایتتتی  ،ص    دری م 1932 بهار 2 12
م  انی  ، قانعم ح احرام پوش ،علویجه

 .مروتی شریف آباد م ع ،ت

 

مصرف آدام س و   تیوقع یبررس 112
س اله و   11و نگرش اف راد   یآگاه

باالتر شهر کر  در خصوص ا رات 

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت پژوهشی علمی
و  یپزش      ک

خ       دمات 

 ،ر ی، پن  اهمروت  ی ش  ریف آب  اد م ع  1932 زمستان 4 12
مهتدی  ، ح ف الح زاده  ،ع یرمضانخان

 .میرزایی علویجه

 

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1317&Name=اصول%20بهداشت%20رواني&SAN=1


 یبهداش      ت آدامس. دنیجو یبهداشت
ش هید   یدرمان

 صدوقی یزد
در  خچ ال یکاران  ریاعتقادات تعم 119

از مخ  اطرات  یریش  گیپ ن  هیزم
 یس   تیز دیو مح    یبهداش   ت

 یکلروفلوروکربن ها: کاربرد الگ و 
 یاعتقاد بهداشت

scopus یهش  پژو یمجله علم 
 رانیسالمت کار ا

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 تهران یدرمان

مهتتدی ، مروت  ی ش  ریف آب  اد م ع   1932 تابسان 1 11
 ،م ت انی  قانع ،میرزایتتی علویجتته

 کرم زاده ،س گ یرزادیش ،ح یعباس
 م

 

نگ رش و عملک رد    ،یآگاه یبررس 114
چهارم و پ نجم   هیدانش آموزان پا

نس بت   زدی  شهر  ییمدارس ابتدا
 به بهداشت دهان و دندان.

 یمجله دن دان پزش ک   پژوهشی علمی
 کودکان

نجم         ن 
 یدندانپزش   ک

 رانیکودکان ا

پ   اییز و  1 3
 زمستان

 نیده اق  ،مهدی میرزایی علویجته  1932
 .م ح مقدم یانیباق ،ن

 

نگ رش و   ،یآگ اه  زانی  م یبررس 111
در  زدیعملکرد زنان خانه دار شهر 

مواد زا د جام د در   افتیباز نهیزم
 1931سال

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت پژوهشی علمی
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 صدوقی یزد

 انی  قانع ،م ح احرام پوش ،ص دری م 1932 پاییز 2 12
مهتدی   ،مروتی شریف آباد م ع، م ت

 .میرزایی علویجه

 

 یزش ش  غلی  عوام  ل م  ؤ ر در انگ 111
دانشگاه عل وم   یئت علمیاعضاء ه
 ی: ک  اربرد تئ  ور زدی   کیپزش  

 هرزبرگ زشیانگ

آم  وزش  یران  یمجل  ه ا پژوهشی علمی
 یپزشک

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

 ،ر یابی  ، فارم ییرزایم ،س ن ینیحس 1932 اس ند 12 19
ر ک، ش ا ال ف  انک  ارد یمحسن مختار

 مهدی میرزایی علویجه، م یانکارد

 

اقعراب امتح ان و منب ع    سهیمقا 119
 انیکنترل در دانشجو

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

نص یرزاده   ،مهدی میرزایی علویجه 1932 پاییز 9 3
 الف زاده ،حافظی م روز،یپ هیراق ،م

 

بررسی شیوع و عوامل م رتبد ب ا    118
پرخاشگری در بین نوجوانان شهر 

 یاسو 

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

، احمدی جویباری ت، زینت معلق ف 1932 بهار 9 3
مهتتتدی میرزایتتتی ، جلیلی   ان ف
م زاده یز ک ر ی، کامبآقا ی ع، علویجه

 یرازیش
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 یدرم        ان
 اص هان

در خص  وص  انیدانش  جو دگاهی  د 113
 یپژوهش   یهاتیموانع انجام فعال

 آموزش در دانشگاه نیدر ح

مجله توس عه آم وزش    علمی پژوهشی
 یدر علوم پزشک

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 زنجان یدرمان

محمودآباد،  یمظلوم دیسع دیدکتر س 1932 تابستان 11 1
 یمعص ومه عباس    ،ینیحس ایپور دیس

 ،مهدی میرزایی علویجته  ،یش واز 
 ییفرشته رقا

 

 و رفتار پدران در یقصد رفتار 111

فرزن دان ب ه    شیاز گرا یریشگیپ
 آور ادیاعت مواد

مجله آموزش بهداشت  علمی پژوهشی
 و ارتقاء سالمت ایران

انجمن آموزش 
بهداش     ت و 
ارتقای سالمت 

 ایران

 دیس   ،مهتتدی میرزایتتی علویجتته 1932 تابستان 1 2
 ،ینیاسی یمجتب دیس ،یمظلوم دیسع

 یمحسن عسکرشاه

 

 ب ین  در درمانی خود علل بررسی 111
 اس تان  های داروخانه به مراجعین
 همدان

 یفصلنامه مجل ه علم    علمی پژوهشی
 یدانشگاه علوم پزش ک 
 یو خ  دمات بهداش  ت 

 همدان یدرمان

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 همدان یدرمان

ه زاوه   یدمحمدمهدی، س  جلیلیان ف 1932 زمستان 2 21
ا، عب اس  ی  ن یدی  اص غر وح  ی، علیا

مهتدی  ، زینت معلق ف، یگیم بیمق
  میرزایی علویجه

 

ن یر در ب  یش پاپ اسمیانجام آزما 112
 یمبتن یمداخله آموزش یرزنان: 

 یاعتقاد بهداشتبر مدل 

دانش گاه   یمجله علم   علمی پژوهشی
 رجندیب کیعلوم پزش

دانشگاه عل وم  
 کیپزش        

 رجندیب

مهتدی   ،ف  انی  لیجل ،ف یرخش ان  1932 تابستان 2 21
ف،   معل ق  نتیز ،جهیعلو ییرزایم

 ت یباریجو یاحمد ،ع یآقا 

 

ا ربخشی برنامه آموزش ی ارتق ای    119
ای در بیماران مب تال  آگاهی تغذیه

گی ری از  به دیابت نوع دو با به ره 
 مدل اعتقاد بهداشتی

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

، ش   ری ی راد غ، زین   ت معل   ق ف  1932 تابستان 4 3
مهتتتدی میرزایتتتی ، جلیلی   ان ف
احمدی جویب اری  ، آقا ی ع، علویجه

 ت

 

م رتبد ب ا نی دل    شیوع و عوام ل   114
اس   تیر در ب   ین پرس   تاران و  

ه ای آموزش ی   بهیاران بیمارستان
درمانی شهر همدان با بهره گیری 

 از مدل اعتقاد بهداشتی

ه  ای مجل  ه مراقب  ت  علمی پژوهشی
 بالینی

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 کرمانشاه

مهتتدی ، جلیلی  ان ف، ز ش  امحمدی 1932 بهار 1 1
زین ت  ، م ، محبوبیعلویجهمیرزایی 
 ، هاش می ف رد  ش ، ام دادی معلق ف

 حاتم زاده ن، ط

 

کاربرد الگوی تصورات و تم ایالت   111
در توص  یف رفت  ار س  وء مص  رف  

 ریتالین در بین دانشجویان

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 

احم   دی ، ن ینی، حس   م ییعع   ا 1932 بهار 2 11
مهتتدی ، جلیلی  ان ف، جویب  اری ت

، ال  ف ی، اس  الممیرزایتتی علویجتته
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 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

 ع ییآقا

کنن ده مص رف   بین ی عوامل پیش 111
گردان در بین نوجوان ان  مواد روان

و جوان   ان ش   هر کرمانش   اه ب   ا 
گی   ری از تئ   وری رفت   ار به   ره
 ریزی شدهبرنامه

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

عل وم  دانشگاه 
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

، جلیلی  ان ف، ن ینی، حس  م ییعع  ا 1932 بهار 9 11
، ع یی، آق ا مهدی میرزایی علویجه

 م ر ی،  آمو احمدی جویباری ت

 

کنن  ده س  وء بین  یعوام  ل پ  یش 119
مص  رف م  واد در دانش  جویان ب  ا  

 -گی  ری از م  دل تص  ورات  به  ره
 تمایالت

ط   ب مجل   ه علم   ی  علمی پژوهشی
 انتظامی

ز ک          مر
ق      ات یتحق

 یاربردک      
معاون        ت 
بهداش      ت، 
امداد و درمان 

 ناجا

جلیلی ان  ، مهدی میرزایی علویجه 1932 تابستان 2 2
ح  اتم ، س ، مظل  ومیال  ف ، موح  دف

 .زینت معلق ف، زاده ن

 

اعتق   ادات  ،ی هن    یهنجاره   ا 118
اطاع  ت  یه  ازهی  و انگ یهنج  ار

از  یریش  گیپ دران در خص  وص پ 
 ادی  فرزندان ب ه م واد اعت   شیگرا
 .آور

مجله تحقیق ات نظ ام    علمی پژوهشی
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

 ی، مظل وم مهدی میرزایی علویجه 1932 زمستان  
 م ی، عسکرشاهم ینیاسی دی، سس

 

 یرد خ  انواده در وابس  تگ ک  عمل 113
 یجوانان به مواد مخدر صنعت

مجله آموزش بهداشت  علمی پژوهشی
 و ارتقاء سالمت ایران

انجمن آموزش 
بهداش     ت و 
ارتقاء س المت  

 ایران

نص یرزاده  ، مهدی میرزایی علویجه 1932 بهار 1 2
، غ راد ی ی، ش ر یاسالم ی، احمد علم

 الف حسن زاده

 

خعر درک شده و  ،یآگاهبررسی  121
در  انیدانش   جو یقص   د رفت   ار
 31، سال ت بیخصوص هپات

مجله تحقیق ات نظ ام    پژوهشیعلمی 
 سالمت

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 اص هان

 ،یاری  بخت م ی، ح  افظنص  یرزاده م 1932 زمستان 11 3
مصع وی ، مهدی میرزایی علویجه

 . پ ، دوست محمدیف

 

 سوء یو الگو وعیش زانیم یبررس 121

ش  هر  انیم  واد در زن  دان مص  رف
مجله آموزش بهداشت  علمی پژوهشی

 و ارتقاء سالمت ایران
انجمن آموزش 
بهداش     ت و 

مهتتتدی میرزایتتتی ، جلیلی   ان ف 1932 بهار 1 2
، زینت معلق ف، م ر ، آمو یعلویجه

 



ارتقاء س المت   کرمانشاه
 ایران

 .ح ، اله وردی پورحاتم زاده ن

 یه  ادوره یا   ر بخش   یابیارزش   122
ش ور  کآموزش بهداش ت اص ناف   

 یرپاتر ریرکبر مدل  یمبتن

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

، م ی ی رزای، مس محمودآب اد  یمظلوم 1932 پاییز 9 12
 مهدی میرزایی علویجه

 

ب ا ن رم    یا هی  ارتباط نگ رش تغذ  129
 نیتناسب اندام در ب   یانتزاع یها

عل وم   دانش گاه  دخت ر  انیدانشجو
 همدان یپزشک

 علمی پژوهشی
Chemical 
Abstracts 

ه و ی  مجل  ه عل  وم تغذ
 رانیی ایع غذایصنا

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

ش هید   یدرمان
 بهشتی

مهتتدی ، جلیلی  ان ف، ف احم  د زاده 1939 بهار 1 3
، زین ت معل ق ف  ، میرزایی علویجه

 .ش ، امدادین خسروی

 

از  یک  یدر  یمن  یج  و ا یابی  ارز 124
 .زدیمعادن استان 

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

 ی، برخ   وردارچ چاه   ر یروزی   ف 1939 پاییز 4 19
مهتدی میرزایتی    ،ال ف  یروزآبادیف

 علویجه

 

انتخاب نوع روش زایمان و عوامل  121
بر آن از دیدگاه زن ان ب اردار    مؤ ر

 شهر کرمانشاه

ه  ای مجل  ه مراقب  ت  علمی پژوهشی
 بالینی

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت
 یدرم        ان

 کرمانشاه

مهتدی  ، جلیلیان ف، ب کرمی متین 1939 پا یز 9 21
زین ت  ، ر آبانگ اه  ،میرزایی علویجه

 .حاتم زاده ن، معلق ف

 

 یدرمان یاعتقادات پرسنل بهداشت 121
شهرس   تان ت    ت در خص   وص 

اعتق اد   یب: کاربرد الگ و  تیهپات
 یبهداشت

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

 زه را فرزان ه،    ،یدهقان ت ت   یعباسعل 1939 بهار 1 19
، اعظ   م مروت   ی ش   ریف آب   اد م ع

 مهدی میرزایی علویجهمحمدلو، 

 

از نظر  یکیآموزش الکترون رشیپذ 129
دانشگاه عل وم   یعلمثتیه یاعضا

مجل  ه ایران  ی آم  وزش  علمی پژوهشی
 پزشکی 

دانشگاه عل وم  
پزش      کی و 

مهتتدی س  ید نص  راهلل حس  ینی،    1939 مرداد 1 14
، عع   ایی م، میرزایتتتی علویجتتته

 



 یو خ   دمات بهداش   ت یپزش   ک
 کرمانشاه یدرمان

خ       دمات 
بهداش      تی 
درم        انی 

 اص هان

، لعی  ه  کرم ی مت ین ب  ، ف جلیلیان
 رستگار.

 یعلم ئتیاعضاء ه دگاهید یبررس 128
 دیش  ه یدانش  گاه عل  وم پزش  ک 

در خص وص آم وزش    زدی یصدوق
 یحضور ریمداوم مداوم غ

مجله توس عه آم وزش    علمی پژوهشی
 یدر علوم پزشک

دانشگاه عل وم  
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 

 زنجاندرمانی 

 ری  به  اءلو، ام میل  وک زاده، م  ر ب  ایز 1939 خرداد 14 9
 ،ی ی رزایهوشنک مهرپ رور، مس عود م  

مهتتتدی  ،یداور نیمحم   د حس   
  .میرزایی علویجه

 

ارزشیابی جامع جشنواره آموزشی  123
ش هید معه ری ط ی ش  ش دوره    
گذشته مبتنی بر الگوی ارزشیابی 

 سیپ

مجله مرکز معالعات و  علمی پژوهشی
توس عه آم وزش عل  وم   

 زدیپزشکی 

عل وم  دانشگاه 
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

، ال  ف یبن  دپ ی، محس  نحس  ینی ن 1939 تابستان 2 3
، س ع ینی، حس   کرم   ی مت   ین ب

جلیلی ان  ، مهدی میرزایی علویجه
 ف

 

م   رتبد ب   ا  یان   هیعوام   ل زم 191
ارتب  اط ب  ا  یبرق  رار یقص  درفتار

 افراد دچار لکنت زبان

گ تار و  یشناس بیآس پژوهشی علمی
 زبان

ده علوم کدانش
و  یس    تیبهز

 یتوانبخش

 ،احم   دی جویب   اری ت ،عع   ایی م 1939 زمستان 4 1
مهتتدی میرزایتتی  ،ال  ف یگیول  دب

 ف یسیو ،ع ییآقا ،علویجه

 

آم  وزش  ریت  ث  زانی  م یبررس   191
از س  رطان پوس  ت در  یریش  گیپ

 .زدیمعلمان شهر 

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

م  ، ن ور ب اال  مظلومی محمود آب اد س  1934 تابستان 9 11
مهتتدی میرزایتتی ، م ی، ارجمن د ت

، ط ی، س لعان ش ، فاقل پورعلویجه
 م ینین العابدی، زم ی، محمدر ییرها

 

های سوء مص رف  پیشگویی کننده 192
مواد مخدر در دانشجویان: کاربرد 

 برنامه ریزی شدهتئوری رفتار 

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

، جلیلی ان ف ، س مظلومی محمودآباد 1934 زمستان 1 14
 .ر ،  والقدرمهدی میرزایی علویجه

 

نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه  199
علوم پزشکی و خدمات بهداش تی  

در خص  وص درم  انی کرمانش  اه  
 آموزش الکترونیکی

دانشگاه عل وم   مجله مدیا علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 

مهتتتدی میرزایتتتی ، ن حس   ینی 1934 بهار 1 1
کرم ی مت ین   ، جلیلی ان ف ، علویجه

 .ع ، آقاییب

 



 درمانی شیراز

و  یرفت ار  دی  نگ رش، عقا  یبررس 194
پ  دران  یرفت  ار ام  دیپ یابیارزش  
از  یریش گ یدر م ورد پ  زدی  شهر 
 ادی  فرزندشان به مواد اعت شیگرا
 آور

دانشگاه عل وم   طلوع بهداشت. علمی پژوهشی
پزش      کی و 
خ       دمات 
بهداش      تی 
درمانی ش هید  

 صدوقی یزد

مهتتدی میرزایتتی   ،س یمظل  وم 1939 پاییز 1 19
 یش اه  یعسگر ،م ینیاسی ،علویجه

 م

 

نق   ش پ   دران در پیش   گیری از  191
گرایش فرزندان ب ه م واد اعتی اد    

ک اربرد تئ وری رفت ار برنام  ه    آور: 
 ریزی شده

ز ک          مر مجله طب انتظامی علمی پژوهشی
ق      ات یتحق

 یاربردک      
معاون        ت 
بهداش      ت، 
امداد و درمان 

 ناجا

 ، مظل ومی مهدی میرزایی علویجه 1934 زمستان 4 9
، م ، عسکرش    اهیم ، یاس    ینیس

 .جلیلیان ف

 

معالع  ه خ  انواده م  ن، برنام  ه     191
کننده از شروع زودرس  یریشگیپ

 یمصرف مواد: کاربرد نقشه نگ ار 
 مداخله.

مجل    ه آم    وزش و   علمی پژوهشی
 سالمت جامعه

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 همدان یدرمان

، خ ک ر  ،مهدی میرزایی علویجته  1931 تابستان 4 9
 . م الف معلق ،ش یکنامین ،ع ایدرنیح

 

خودکارآمدی تحص یلی و ارتب اط    199
آن ب  ا متغیره  ای تحص  یلی در   
دانشجویان دانشگاه علوم پزش کی  

 کرمانشاه: معالعه مقععی

دانشگاه عل وم   مجله علمی پژوهان علمی
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 همدان یدرمان

 ، حس ینی مهدی میرزایی علویجته  1931 زمستان 2 11
  جلیلیان ف، م الف ، معلقن

 

ه   ای ش   ناختی کنن   دهتعی   ین 198
قصد آم وزش ب ه بیم ار    اجتماعی 

 توسد پرستاران

مجل    ه آم    وزش و   علمی پژوهشی
 سالمت جامعه

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

 همدان یدرمان

کرم ی  ، مهدی میرزایتی علویجته   1931 بهار 1 4
 .جلیلیان ف، ن ، حسینیمتین ب

 

های ارتب اطی دانش جویان   مهارت 193
پرستاری ب ا بیم اران در دانش گاه    

 پزشکی کرمانشاهعلوم 

پ  ژوهش در آم  وزش   علمی پژوهشی
 کیعلوم پزش

دانشگاه عل وم  
و  یپزش      ک

خ       دمات 
 یبهداش      ت

م ، معل ق  مهدی میرزایی علویجه 1931 پاییز 9 3
 .جلیلیان ف، ن، حسینی الف

 



 گیالن یدرمان

آمادگی برای یادگیری خودراهبرد  141
ای مرتبد با آن در و عوامل زمینه

علوم پزش کی  دانشجویان دانشگاه 
 کرمانشاه

راهبردهای آموزش در  علمی پژوهشی
 علوم پزشکی

دانشگاه عل وم  
بقی  ه  یپزش  ک

 )عج( اهلل

کرم ی  ، مهدی میرزایتی علویجته   1931 پاییز 1 11
، ش ، رحیم  ین ، حس  ینیمت  ین ب

 .جلیلیان ف
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عضو کمیته علمی ه تم ین جش نواره آموزش ی     11
شهید معه ری و پ انزدهمین هم ایش کش وری     

 آموزش علوم پزشکی

وزارت معاون     ت آموزش     ی 
بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش   

 پزشکی

  عضو کمیته علمی سال 1 1939سال 

و عضو کمیته علمی دومین کنگ ره ب ین الملل ی     12
آموزش بهداش ت و ارتق ای    ششمین کنگره ملی

 سالمت ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی کرمانشاه

  عضو کمیته علمی سال 1 1934سال 

 یجش نواره آموزش    یکش ور  رخان ه یهمکاران دب 19
 یمعهر دیشه

معاون     ت آموزش     ی وزارت 
بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش   

 پزشکی

 رخانهیهمکاران دب سال 1 1939سال 
 یکشور

 

 یجشنواره آموزش نیه تم ییاجرا تهیکم یاعضا 14
 یمعهر دیشه

معاون     ت آموزش     ی وزارت 
بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش   

 پزشکی

عض    و کمیت    ه  سال 1 1939سال 
 ییاجرا

 

داوری و داور منتخ   ب س   یزدهمین کنگ   ره    11
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 منتخب

 

 یکنگره انسان شناسعضو کمیته علمی و داوران  11
 یستیز
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عض    و ش    ورای  سال 2 1931سال  دکتر بهزاد کرمی متین مو ر بر سالمت یعیعوامل مح قاتیمرکز تحق 19
 پژوهش

 

عض    و ش    ورای  سال 2 1931سال  دکتر علی الماسی توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت قاتیمرکز تحق 18
 پژوهش
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 –کتاب حاصل از درتاوردهای سژوهشی خود، تدوین کتاب به عدوان مدبع آموزشی  فیتألکتاب با قید نوع و رال انتشار،  فیتأل)تابها کمربوط به  – 8 جدول شماره
 درصد مطالب آن تغییر یافته باشد( 20در صورتیکه  یهیتألتجدید چا  کتاب  –ترجمه کتاب  –بخشی از کتاب  فیتألویرایش علمی کتاب، 

 

رد
ی

 ف

مربتتوط بتته   تینوع فعال یتاب به زبان اصلکعدوان 
 درس

چتتا   تابکنوع 
 چددم

اران بتته کتتهم یارتتام ناشر
ت )شتامل  یت ب اولویترت

 (ینام متقاض

 مالحظات
)گواهی و 
مستددات 
معتبر 
ضمیمه 
 گردد.(

 د چا یتجد ترجمه فیتأل
 یرارتاریو
 

 کمتتک یدرر
 یدرر

 هیسا

 یریش گ یبرنامه پ، خانواده من 1
از شروع زودرس مصرف م واد  

 ک      ردیدر کودک      ان: رو
 مداخله ینگارنقشه

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
علیرق  ا حی  درنیا، ش  مس 
ال       دین نیکن       امی، 
محمداس   ماعیل معل   ق،  

 خریو کر

 

ی ارتق اء  ه ا برنامهبرنامه ریزی  2
سالمت؛ رویکرد نقش ه نگ اری   

 مداخله؛ ویرایش سوم

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
علیرق      ا حی      درنیا، 
محمداس   ماعیل معل   ق،  
ش  مس ال  دین نیکن  امی،  

کرمی متین ، جلیلیان فرزاد
 بهزاد

 

ی ارتق اء  ه ا برنامهبرنامه ریزی  9
سالمت؛ رویکرد نقش ه نگ اری   

 مداخله؛ ویرایش چهارم

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
کرم ی مت ین   ، جلیلیان ف

 ، معهره خالوندیب

 

راهنمای شواهد محور نگ ارش   4
 ارتباطات سالمت

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

ارتباطات در  -
آم        وزش 
بهداش     ت و 

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
کرمی متین ، جلیلیان فرزاد

 ، هومن رحیمیبهزاد

 



 ارتقای سالمت

شایستگی فرهنگی در آموزش  1
 و ارتقاء سالمت

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
جلیلی ان  محمد محب وبی،  

، کرمی مت ین به زاد  ، فرزاد
محمداس   ماعیل معل   ق،  

 پروین نوخاصی

 

راهنم    ای پی    اده س    ازی  1
ی هامهارتی آموزش هابرنامه

خ  انواده جه  ت پیش  گیری از  
 سوء مصرف مواد

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

 اعتیاد -

   س        یر  اول
 اردهال

، جهیعلو ییرزایمهدی م
علیرق      ا حی      درنیا، 
محمداس   ماعیل معل   ق،  
ش  مس ال  دین نیکن  امی،  

کرمی متین ، جلیلیان فرزاد
 هزادب

 

جش   نواره  نیکت   اب ه تم    9
 یمعهر دیشه یآموزش

   -  آم      وزش
 پزشکی

   س        یر  اول
 اردهال

 دس ی ، ینیحس   یعل   دیس
محمدرقا  ،ینینصراهلل حس

 یمحم ود ن ور   ،یلیرجلیم
ش  ادکام، محم  د حس  ن   

 یتی رزایم یمهد خها،یش
 جهیعلو

 

: یکاربرد یاجتماع یروانشناس 8
 ندهیو آ هاهینظر ها،استیس

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

 ،جهیعلو ییرزایمهدی م
فرزاد جلیلیان، ناصر ح اتم  

 زاده

 

آموزش و ارتقاء خودم دیریتی   3
 ک   ردیروک   اربرد : بیم   اران

 مداخله ینگارنقشه

   -  آم      وزش
بهداش     ت و 
 ارتقاء سالمت

   س        یر  اول
 اردهال

 ،مهدی میرزایی علویجه
نصراهلل  دسیفرزاد جلیلیان، 

 ،ینیحس

 

 
  



 مدرک معتبر( ارائه، رایر زبانها با IELTS، TOFEl ،MCHE)شامل گواهی معتبر آزمون  تسلط به زبان دوم – 9جدول شماره 
 

 مالحظات )گواهی و مستددات معتبر ضمیمه گردد.( زبان دوم کمدرنوع  زان تسلط به زبانیم نام زبان دوم
  MCHE خوب انگلیسی

 
  



و  US pattentثبت اختراع جهانی مطابق ارتتانداردهای   –رابقه یکسال سسا دکترا  –علمی  هیدییتأبا  فداوری )ثبت اختراع داخلی یهاتیفعال -10جدول شماره 
Euro pattent –  معاونتت علتم و فدتاوری ریارتت      دییت تأدرتیابی و فروش دانش فدی با  -معاونت علم و فداوری ریارت جمهوری دییتأتجاری رازی فداوری با

 جمهوری(
 

مالحظات )گواهی و مستددات معتبر  موضوع  خیتار نام فعالیت فداوری  فیرد
 ضمیمه گردد.(

ن وزاد   یمراقبت ،یآموزشتولید اپلیکیشن کشوری  1
 با عنوان نونهال نارس

  ینرم افزار آموزش - 1931
و دفت ر س المت خ انواده،     انجمن ن وزادان به س ارش 

معاونت بهداش ت، وزارت بهداش ت درم ان و آم وزش     
 پزشکی

 

 
  



 
اول تا روم  یهارتبه –( و موارد دیگر شامل تقدیر و تشویق ین المللی، بیشورک، ی)دانشگاه یمعتبر علم یادهایو المپ هاجشدوارهز از یاخذ جوا -11جدول شماره 

گتواهی   –آزمتون ررارتری بترای هتر مقطتع       یهتا رتبه –مدال المپیاد دانش آموزی جهانی  –مدال المپیاد دانشجویی کشوری  –بورد تخصصی و فوق تخصصی 
 گواهی عضویت در بدیاد ملی نخبگان یا گواهی دفاتر ارتعدادهای درخشان( –دانشجوی نمونه کشوری 

 
 

 فیرد
 

مالحظات )گواهی و مستددات معتبر  ددده کمرجع صادر  نوع  عدوان 
 ضمیمه گردد.(

  مدرس تیدانشگاه ترب کشوری برتررتبه  مدرس تیدانشگاه ترب یعلم دهیبرگز یدانشجو 1

مکتوب در زمینه مبارزه با موادمخدر و سوء دهمین جشنواره آ ار برتر  2
 1932مصرف آن در سال 

  وزیر کشور )دکتر عبدالرقا رحمانی فضلی( رتبه اول کشوری

همین جشنواره آ ار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با موادمخ در و  وازدد 9
 1931سوء مصرف آن در سال 

 و برت    ر رتب    ه اول
 کشوری

  رحمانی فضلی(وزیر کشور )دکتر عبدالرقا 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشوری تقدیر ه تمین جشنواره شهید معهری در دانشگاه علوم پزشکی  یزد 4
 دکتر قیایی

 

زش کی و  پ ل وم عدانشگاه دانشکده بهداشت پژوهشگر برتر دانشجویی  1
 1931 یزد خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

زشکی و خدمات بهداشتی درمانی پ لومدانشگاه عر یس  دانشگاهی رتبه
 )دکتر سید جلیل میرمحمدی( یزد شهید صدوقی

 

پژوهش  گر برت  ر در زمین  ه مب  ارزه ب  ا موادمخ  در و س  وء مص  رف آن  1
کرمانشاه و دریافت لوح سپاس از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

 1931مخدر استان کرمانشاه در سال 

مب ارزه ب ا م واد مخ در اس تان       یهم اهنگ  یشورا ریدب تقدیرنامهرتبه استانی 
 )علی شمشیری( 1931کرمانشاه در سال 

 

از س  وی ر   یس دانش  کده بهداش  ت   قیو تش  و ریتق  د دانشگاهی تقدیرنامه 1931دریافت لوح تقدیر از ر یس دانشکده بهداشت در سال  9
دانش  گاه عل  وم پزش  کی و خ  دمات بهداش  تی درم  انی  

 کرمانشاه )دکتر یحیی پاسدار(

 

 نی. هش  تمزام  ایا ادی  ط  ب اعت زهیدوره ج  ا س  ومین کشوری تقدیرنامه زامایا ادیطب اعت زهیجاتقدیر و نماینده نهایی  8
 ادیدانش اعت یالملل نیکن رانس ب

 

 
 



 گواهی و مستددات رابقه خدمت هیات علمی و غیر هیات علمی() روابق اشتغال متقاضی – 12جدول شماره 
 

ار گذشته و کنام محل 
 فعلی

نوع  واحد رازمان
 ت یمسئول

نوع 
 ارتخدام

خ یتار شهررتان
 شروع

خ یتار
 انیسا

 تلهن ینشان

دانش  گاه عل  وم پزش  کی و  -1
خ  دمات بهداش  تی درم  انی   

 کرمانشاه

تعه       دات  علمیهیئت  دانشکده بهداشت
 خدمت

 آ ر کرمانشاه
1931 

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، تا کنون
کرمانشاه، دانشکده بهداش ت، گ روه بهداش ت    درمانی 
 عمومی

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -2
 کرمانشاه

مس  ئول ام  ور  دانشکده بهداشت
 بین الملل

تعه       دات 
 خدمت

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، 1938 1931 کرمانشاه
 کرمانشاه، دانشکده بهداشت،درمانی 

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -9
 کرمانشاه

 دانش  کده بهداش  ت 
 ق    اتیمرک    ز تحق

م و ر   یعیعوامل مح
 بر سالمت

عض  و ش  ورای 
  پژوهش

تعه       دات 
 خدمت

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، تا کنون 1931 کرمانشاه
 کرمانشاه، دانشکده بهداشت،درمانی 

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -4
 کرمانشاه

 دانش  کده بهداش  ت 
 ق    اتیمرک    ز تحق

و  یتوس  عه اجتم  اع 
 ارتقاء سالمت

عض  و ش  ورای 
 پژوهش

تعه       دات 
 خدمت

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، تا کنون 1931 کرمانشاه
 کرمانشاه، دانشکده بهداشت،درمانی 

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -1
 کرمانشاه

مس  ئول ام  ور  دانشکده بهداشت
س         ایت 
انگلیس       ی 
دانش      کده 

 بهداشت

تعه       دات 
 خدمت

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، 1939 1931 کرمانشاه
 بهداشت، کرمانشاه، دانشکدهدرمانی 

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -1
 کرمانشاه

مس  ئول ام  ور  دانشکده بهداشت
 بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بهداش تی    کرمانشاه، 1938 1938 کرمانشاه پیمانی
 کرمانشاه، دانشکده بهداشت،درمانی 

 

دانش  گاه عل  وم پزش  کی    -9
 کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمانشاه

عض  و کمیت  ه 
ارزیابی بیرونی 

درون 
 دانشگاهی

   تا کنون 1938 کرمانشاه پیمانی

 
  



 راهدمایی و مشاوره سایان نامه ها
 

 رال دانشجو دانشگاه رشته و مقطع راهدما / مشاور عدوان ردیف
در زنان مبتال  یکیزیف یها تیو فعال یا هیتغذ یبر ارتقاء رفتارها مستمر یآموزش چند رسانه ا ریتا  1

 جوانرود یشهر یدرمان -ینوع  دو مراجعه کننده به مراکز بهداشت ابتیبه د
کارشناسی ارشد.  مشاور

 آموزش بهداشت
 39 فریده اعظمی تربیت مدرس

 انیدانشجو انیدر م یلیتحص یرهایمتغ یو رابعه آن با برخ یلیتحص یخودنظم ده تیوقع یبررس 2
 . کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک

 39 سمیه اسدی د ع پ کرمانشاه عمومی پزشکی راهنمای اول

 توسعه و ارزشیابی برنامه پیشگیری از سرطان پوست در میان دانش آموزان مقعع متوسعه 9
 31 نگاری مداخله در سالگیری از رویکرد نقشهبا بهره شادگانشهر 

کارشناسی ارشد.  مشاور
 آموزش بهداشت

د ع پ جندی شاپور 
 اهواز

 39 محمد فتاحی

شهر کرمانشاه بر اساس مرحله  هیسنک کل مارانیدر ب عاتیعوامل مؤ ر بر مصرف ما یبررس 4
 دیپرس یالگو یو بوم شناخت یآموزش یابیارز

کارشناسی ارشد.  مشاور
 آموزش بهداشت

 38 حلیمه فتاحی د ع پ کرمانشاه

در دانشجویان دانشگاه  یا نهیزم یرهایمتغ یو ارتباط آن برخ شرفتیانگیزه پ تیوقع یبررس 1
 علوم پزشکی کرمانشاه

 38 صبا شهسواری د ع پ کرمانشاه پزشکی عمومی راهنمای اول

بر  یدندان در کودکان مبتن یدگیازپوس یریشگیبرنامه خانواده محور پ یابیتوسعه و ارزش 1
 مداخله یپرتکل نقشه نگار

دکتری آموزش و  مشاور
 ارتقاء سالمت

  کبیریبهاره  تربیت مدرس

دانشگاه علوم  انیدانشجو انیدر م یجانیه یو خستگ یناکارآمد ،یعالقگ یب تیوقع یبررس 9
 کرمانشاه یپزشک

 38 دیشهره فرش د ع پ کرمانشاه پزشکی عمومی مشاور

و  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو انیدر م یکننده سرقت علم ینیب شیعوامل پ یبررس 8
 شده یزیرفتار برنامه ر هیاز نظر یریکرمانشاه با بهره گ یدرمان یخدمات بهداشت

 38 پدرام رقایی زاده د ع پ کرمانشاه پزشکی عمومی راهنمای اول

نوجوانان پسر  نیدر ب یاز سوان  دوچرخه سوار یریشگیپ یبرنامه آموزش یابیتوسعه وارزش 3
 مداخله ینقشه نگار کردیشده بر اساس رو یطراح یها امیشهر اص هان با است اده از پ

دکتری آموزش و  مشاور
 ارتقاء سالمت

  فاطمه صابر اص هان د ع پ

 


