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کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

کارآموزی در عرصه
تدریس کارگاه
)معاونت اجتماعی فرهنگی گردشگری،فرهنگسرای پیشکسوتان(شهرداری همدان
سبک زندگی سالم
پیشکسوتان
)جستجو پایگاه های اطالعاتی مرکز پژوهش دانشجویی(دانشگاه علوم پزشکی همدان
)تدوین برنامه اجراییعملیاتی دانشگاه علوم پزشکی همدان (دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

فعالیت های پژوهشی
مقاالت چاپ شده
1- Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei, Yadollah Hamidi, Akram Karimi-Shahanjarini, Mohamad
Ali SeifRabiei, Maryam Farhadian, Shohreh Alimohamadi & Seyedeh Melika Kharghani
Moghadam* (2019): The Status of Organisational Culture and Job Satisfaction in Hamadan Specialty
Hospitals, Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2019 Apr, Vol-13(4): IC01-IC04, DOI:
10.7860/JCDR/2019/38436.12784.
2- Yadollah Hamidi, Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei, Akram Karimi-Shahanjarini, Mohamad
Ali SeifRabiei, Maryam Farhadian, Shohreh Alimohamadi & Seyedeh Melika Kharghani
Moghadam* (2019): Health promoting hospitals in Iran: A review of the current status, challenges
and Future Prospects, Medical journal of the islamic republic of iran.
3- Yadollah Hamidi, Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei, Akram Karimi-Shahanjarini, Mohamad
Ali SeifRabiei, Maryam Farhadian, Shohreh Alimohamadi & Seyedeh Melika Kharghani
Moghadam* (2017): Investigation of health promotion status in specialized hospitals associated with
Hamadan University of Medical Sciences: health-promoting hospitals, Hospital Practice, DOI:
10.1080/21548331.2017.1400368.
4- Fatemeh Sarvi, Azam Nadali, Mahmoud Khodadost, Melika Kharghani Moghaddam, and Majid
Sadeghifar(2017): Application of Poisson Hidden Markov Model to Predict Number of PM2.5
Exceedance Days in Tehran During 2016-2017, Avicenna J Environ Health Eng, DOI:
10.5812/ajehe.58031.
5- Seyyed Mohammad Mahdi Hazavehei, Seyyedeh Melika Kharghani Moghadam*, Fahimeh
Bagheri Kholenjani, Hossein Ebrahimi(2018):The influence of educational interventions to reduce
occupational stress: A systematic review, Journal of Health and Safety at Work Vol. 7; No. 4; Winter
2018.
6- Kharghani Moghadam S M,Shojaiezadeh D, Mahmoudi M, Shojaiezadeh E, Farhandi H, Khalili
S. Effect of education based on health belief model to prevent the arbitrary use of the drug in women
referring to Health Centers sabzevar city. J Health Syst Res 2013; Health Education supplement:
1876-1888.
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7- Tahereh Dehdari, Melika Kharghani Moghadam, Tahereh Mansouri, Amal Saki, Survey of daily
fruit consumption status among girl students who are living in dormitories and its predictors based on
the theory of planned behavior constructs, Razi Journal of Medical Sciences,Vol. 20, No. 106, MarApr 2013.
8- Khalili S, Shojaiezadeh D, Azam K, Kheirkhah Rahimabad K,Kharghani Moghadam M, Khazir
Z. The Effectiveness of Education on the Health Beliefs and Practices Related to Breast Cancer
Screening among Women Referred to Shahid Behtash Clinic, Lavizan Area, Tehran, Using Health
Belief Model, healthjournal, 17 Nov 2013.

9- Moeini B, Taymoori P, Haji Maghsoudi S, Afshari M, Kharghani Moghaddam SM, Bagheri F,
Moradi Kh, Zavar Chahar Tagh J. Analysis of Self-care behaviors and its related factors among
diabetic patients.Qom Univ Med Sci J 2016;10(4):48-57.
10- Explaining the Views of Medical Staff in Transforming the Hospital into a Health Promoting
Hospital: A Qualitative Study (2019), Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei, Yadollah Hamidi,
Seyedeh Melika Kharghani Moghadam* & Akram Karimi-Shahanjarini, Hospital Practice, DOI:
10.1080/21548331.2019.1688501
11- Health Promotion Hospitals: Total Quality Management, journal of Health Promotion
International
12- Investigating the relationship between Internet addiction and communication skills of dormitory
girl students based on social support theory, journal of Health Promotion Perspectives
13- Study of sleep quality and its relation with educational status of iran university of medical
sciences students, Kharghani Moghaddam SM, Alimohammadi I, Vosoughi Sh, Tabatabaei SH,
Ghasemi R, Ahmadian M, et al. Archives of Occupational Health. 2019; 3(4): 468-73.

کتاب
انتشارات/") "به سوی دانشگاههای نسل سوم (نحوهی مدیریت دانشگاههای در حال گذار:  تالیف کتاب-1
1396 – آرنا
 انتشارات فناوران/") "ارتقاء سالمت محیط کار (یک راهنمای کاربردی برای تدوین برنامه:  ترجمه کتاب-2
1396 طرح های تحقیقاتی
بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر روی خطاهای رانندگی
 یک:بررسی عوامل مرتبط و مداخالت پیشگیرانه از آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی در بین نوجوانان و جوانان
مطالعه مرور ی ساختار یافته
بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت ومهارتهای ارتباطی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم
 بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی95-96 پزشکی همدان در سال
بررسی عوامل موثر بر رعایت بهداشت دهان و دندان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
95 همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال
 مطالعه مروری منظم:بررسی تاثیر مداخالت آموزشی بر ارتقاء سالمت جنسی زوجین
بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی با استفاده از مدل پروتوتایپ بر کاهش وابستگی به اینترنت در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان
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شناخت تجارب بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری در زمینه پیامدهای زندگی با  :HIVیک مطالعه
کیفی
ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت
کننده در سال 1394
مطالعه کیفی جهت کشف ذهنیات و تجارب مر بوط به عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپالستی) در بین دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مطالعه ای کیفی برای شناخت مشکالت مصرف دارو از دیدگاه سالمندان در مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
بررسی وضعیت سواد سالمت با رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر
تویسرکان
بررسی چگونگی آسیب های ناشی از سقوط در سالمندان  60تا  75ساله مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان
 سال 1393بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرسبزوار سال 91
بررسی وضعیت حجاب دختران و زنان  9-45شهر همدان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

همایش ها/کنگره ها
سخنرانی
 -1بررسی رابطه ی بین سالمت اجتماعی و شاخص های آن بر میزان کیفیت زندگی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم
پزشکی تهران /سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران /تهران،سالن همایش های اشراق (انجمن
جامعه شناسی ایران)
 -2بررسی وضعیت مصرف روزانه میوه در دانشجویان دختر خوابگاهی و عوامل تعیین کننده آن بر اساس سازه های تئوری
رفتار برنامه ریزی شده /هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی /دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -3ارزیابی اثرات سوء آالینده های زیست محیطی  PBBsو  PBDEsمنتقله از طریق بسته بندی مواد غذایی با نگرش بر
سالمت باروری زنان /شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران /دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پوستر
 -1عوامل موثر بر خودمراقبتی از دیدگاه سالمندان  :یک مطالعه کیفی /دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره بین المللی
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران /دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 -2بررسی و ارزیابی وضعیت سالمت روان و عوامل موثر بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی  /90-91هفتمین
همایش تازه های علوم بهداشتی /دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -3بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به منظور پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان شهر سبزوار/
پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت /مرکز همایش های امام خمینی(ره) دانشگاه ع.پ.تهران
 -4ارزیابی و بررسی معضل اعتیاد در میان دانشجویان کشور – مطالعه موردی /پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت /مرکز همایش های امام خمینی(ره) دانشگاه ع.پ.تهران
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 -5بررسی اثربخشی آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان مراجعهکننده به درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران
در زمینه روشهای غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی /پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت /مرکز همایش های امام خمینی(ره) دانشگاه ع.پ.تهران
 -6موانع و تسهیل کننده های مرتبط با غربالگری سرطان روده بزرگ :یک مطالعه کیفی /هفتمین کنگره ملی آموزشبهداشت
و ارتقاء سالمت /مرکز همایش های امام خمینی(ره) دانشگاه ع.پ.تهران
 -7اخالق پژوهش در علوم بهداشتی ایران /سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران /تهران،سالن
همایش های اشراق (انجمن جامعه شناسی ایران)
 -8تاثیر مداخالت آموزشی در کاهش استرس شغلی پرستاران :یک مرور نظام مند /سومین کنگره بین المللی و هشتمین
کنگره ملی آموزشبهداشت و ارتقاء سالمت /دانشگاه ع.پ.اصفهان
 -9رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی همدان در
سال  95-96بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی /کنگره ملی آموزشبهداشت و ارتقاء سالمت /دانشگاه ع.پ.مشهد

داوری ( )Reviewerمجالت علمی پژوهشی:
بهترین زمان و مناسب ترین سبک برای ارائه آموزش شیردهی /مجله حیات/دانشگاه علوم پزشکی تهران
تلگرام و طالق :مطالعه مورد /مجله علوم پزشکی رازی
تاثیرآموزش براساس تئوری شناختی-اجتماعی بر خودکارآمدی درصرف صبحانه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر نیشابور
درسال /94مجله علوم پزشکی رازی
بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر آگاهی ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون باال در زنان 20-49
ساله شهر اسالمشهر /مجله علوم پزشکی رازی
بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه  DELESدر ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان
کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران /مجله علوم پزشکی رازی
بررسی سواد سالمت نوجوانان شهر تهران /مجله علوم پزشکی رازی
مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر عالیم اضطراب اجتماعی متقاضیان عمل زیبایی بدن با مدل های آمیخته/
مجله علوم پزشکی رازی
بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران اورژانس از دیدگاه مدیران وپرستاران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال /1395مجله علوم پزشکی رازی
بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران /مجله علوم پزشکی رازی
مدل پنج عاملی در تبیین ارتباط بین شخصیت و همدلی بالینی پرستاران /مجله علوم پزشکی رازی
بررسی تاثیر آموزش مهارت ارتباطی به پرستاران و ماماها در افزایش میزان شیردهی موثر به نوزادان /مجله علوم پزشکی رازی
تمایز دانشجویانِ با بهزیستی ذهنی باال و پایین ،بر اساس تاب آوری و رفتارهای پرخطر /مجله علوم پزشکی رازی
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی چندرسانهای بر کیفیت زندگی بیماران سوختگی :با کمک مدل منحنی رشد پنهان /مجله
علوم پزشکی رازی
مطالعه تطبیقی الگوی حاکمیت نظام سالمت در کشورهای منتخب :درسهایی برای ایران /مجله علوم پزشکی رازی
نقش یادگیری الکترونیکی در آگاهی و عملکرد پرستاران در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری /مجله علوم پزشکی رازی
"Effective Factor in Implementation and Development of Health Promoting Hospitals (HPH): a
Systematic Review" /for journal of Health Promotion International
"The relationship between Job stress and safety culture: Modeling and Dimension Analysis/ for journal
of Nursing Open
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Education Is Key to Controlling Leishmaniasis: Presenting a Comprehensive Health Education
Program to Improve Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Endemic Areas./ for journal
of Osong Public Health and Research Perspectives

داوری کنگره:
داور کمیته علمی یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( /داوری
بیش از  100مقاله در حرفه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت)/بهداشت عمومی
رتبه های پژوهشی:
پژوهشگر برتر دانشجویی در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان /هفته
پژوهش 1395
ثبت اختراعات:
قطره چشم بینا و هوشیار /در حال بررسی
تجارب حرفه ای و اجرایی :
بهداشت خانواده (مسئول واحد آموزش بهداشت  ،مسئول واکسیناسیون و غربالگری نوزادان  3تا  5روزه)/
مرکز بهداشتی درمانی امام حسن مجتبی (ع)/
مسئول دبیرخانه اولین همایش ملی – دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 21و 22مهرماه /1389
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران/
همکاری در برگزاری سخنرانی های علمی هفته سالمت محوریت خودمراقبتی /دانشگاه علوم پزشکی همدان
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آموزش های کوتاه مدت :
ردیف

عنوان دوره

محل برگزاری کارگاه

1

HSE MS-OGP-E&P Forum1994

ایران  -تهران

2

ISO 14001 : 2004

ایران -تهران

3

مقاله نویسی

مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه
ع.پ.تهران

4
5

طراحی پرسشنامه و روایی و پایایی پرسشنامه

دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان

Science Direct

7

6

End note

دانشگاه علوم پزشکی همدان

7

PubMed

دانشگاه علوم پزشکی همدان

8

مقاله نویسی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

9

اصول و الزامات تدوین پیش نویس مقاله و ارسال آن

دانشگاه علوم پزشکی همدان

10

مرور ساختار یافته و متا آنالیز

دانشگاه علوم پزشکی همدان

11

آموزش نرم افزار Lisrel

دانشگاه علوم پزشکی همدان

12

آموزش در علوم پزشکی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(آزمون سازی و ارزشیابی)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

13

آموزش در علوم پزشکی (مقدماتی)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

14

کارگاه AMOS

مرکز تحلیل آماری ایران

15

کارگاه PLS

16

رفرنس نویسی مندلی

مرکز پژوهش دانشجویان

17

نگارش و انتشار مقاالت علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

18

نگارش و اصول مقاالت سیستماتیک (مرور نظام مند)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

19

کارگاه تحلیل معادالت ساختاری

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز تحلیل آماری ایران

8

20

کارگاه نقد و داوری مقاالت علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

21

جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعات علمی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

22

کارگاه آموزشی  :نقد رسانه در حوزه سالمت

هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و
ارتقای سالمت)

23

کارگاه آموزشی :ابزار سازی درآموزش بهداشت و ارتقای
سالمت

هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و
ارتقای سالمت)
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