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فعالیت های آموزشی و پژوهشی: ب    

 
 آموزش وتدریس: 

 دانشگاه)حق التدریس(در  دروس مرتبط تدریس 

 )معظمی وهمکاران(:کتاب هاتالیف و ترجمه 

 ترجمه(بهداشت جهانی سازمان تخصصی های بیانیه و اسناد:  سالمت ارتقاء عطف نقاط(   

 تالیف(کاربرد مدل سیپ در ارزشیابی(  

 تالیف(راهنمای مراقبت از سالمت روان( 

 تالیفجمعیت شناسی و تنظیم خانواده() 

 تالیف(روش های برقراری ارتباط موثر( 

  ترجمه(ارتباطات در ترویج و آموزش( 

 تالیف(راهنمای کمک های اولیه( 

  مقاالت علمی- پژوهشی مجالت/همایش ها)سخنرانی-پوستر( :

 Article: Ali Ramezankhani, Hamid Soori, Fatemeh Alhani, Ali Moazemi Goudarzi .

Design and development of scale of perceived barriers to self-care in patients with type 2 

diabetes mellitus: an exploratory factor analysis. Electronic Physician Journal,November 

2015, Volume: 7, Issue: 7, Pages: 1486-1493. 

 Article: Najimi A, Moazemi Goudarzi A, Sharifirad GR .Studying causes of job stress in 

nurses: a cross sectional study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research2012;17(4):301-305. 

  :مجله  کانون بازنشستگان استان اصفهان. بررسی سبک زندگی سالم در سالمندان .عمعظمی گودرزی ، آ نجیمیمقاله

 . 0-3،ص 0700، 4سال هشتم،شماره .اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی علمی پژوهشی تحقیقات نظام سالمت
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  :بررسی آگاهی ونگرش دانشجویان نسبت به خوددرمانی غ . ، شریفی رادآ نجیمی ، معظمی گودرزی ع ،ا اسالمیمقاله

،ص 0701سال هفتم،شماره پنجم،بهمن واسفند.اصفهان دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات نظام سالمتمجله  .با دارو

140-140. 

  :ررسی آگاهی،ب ، آ جودکی ،ع  گودرزی معظمی ،ذ پور قارلی ، ح ، گیالسی آ اسکندري ، غ مصطفایی ، ر وفاییمقاله 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم .نگرش و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی 

 .18-33،ص 00دوره بیستم،شماره چهارم،زمستان پزشکی ایالم.

  :ابتال و بررسی آگاهی و عملکرد رفتارهاي پیشگیري کننده از . معظمی گودرزی ع، م ، علیدوستیآ نجیمیمقاله

،ص 0780سال ششم،شماره اول،بهار.اصفهان دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات نظام سالمتمجله .گسترش آنفوالنزاي نوع آ

22-04. 

  :ع ، مراديح ، گیالسی مالت تب بیماري مورد در کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان آگاهی میزان تعیینمقاله، 

دوره بیست مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. ،ح کاکایی ، ع گودرزی معظمی ،ذ پور قارلی

 .71-73،ص 02ویکم،ضمیمه،تابستان 

  :یاز سنجی آموزشی ن .ع معظمی گودرزی ع، خسروپناه م، خلفه نیلساز ,ا توسلی  ,ن بهرامی  م، مظاهريمقاله

مجله علمی پژوهشی  .دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمینه دوره هاي آموزشی ضمن خدمتکارکنان تحت پوشش 

 .0702ویژه نامه آموزش بهداشت سال .اصفهان  دانشگاه علوم پزشکیتحقیقات نظام سالمت 

  :بر  بررسی وضعیت رفتارهاي پیشگیري کننده از ابتال و گسترش آنفوالنزاي نوع آ. عمعظمی گودرزی ، آ نجیمیمقاله

 . 0780،ویژه نامه تابستان 1دوره  .فصلنامه دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود .اساس مدل اعتقاد بهداشتی

   پرسش اعتباریابی. ا منصف م، آقاجانی ،ع گودرزی معظمی ، ذ پور قارلی ، ح گیالسی ح،  اکبري ، ه محمدیان: مقاله 

 ودوم،شماره بیست دوره.ایالم پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. کاشان شهر در کودکان زندگی کیفیت نامه

 .08-01 ص. 07، مرداد سوم،

 عوامل بررسی. ا آبدار ا، پور علینقی ذ، پور قارلی ،ع گودرزی معظمی ح، گیالسی ط، آرانی جدي ح، اکبري:  مقاله 

 به کننده مراجعه زنان در رحم دهانه و پستان هاي سرطان غربالگري هاي آزمون انجام در مشارکت عدم علل و انگیزشی

 سوم، ودوم،شماره بیست دوره.ایالم پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. کاشان شهر درمانی بهداشتی مراکز

 .048-073،ص07 مرداد
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 Article(conference): Moazemi Goudarzi A , Najimi A .The effect of stress management 

training on social adaptability and depression in women with depression disorders: using 

cognitive-behavioral techniques .the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 

organized on 25 – 29 August 2013,Thailand. 

 Article(conference): Najimi  A, Sharfi Rad Gh, Azadbakht L, Moazemi Goudarzi A 

.Assessing the impact of nutrition education on glycemia and cardiovascular risk factors 

among elderly with diabetes mellitus: results from a randomized controlled trial… 1st 

international and 3rd Iranian congress of endocrine & metabolism Updates,2010. Isfahan 

university of medical sciences. 

 Article(conference): Knowledge,attitude and practice of  students in universities of 

Isfahan  about self medication…..The first international &4th national congress on health 

education and promotion,2011. Tabriz university of medical sciences. 

  :)پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت،خالصه مقاالت ارتقا سالمت جوانان: رویکردي با نگاه نو به آینده، مقاله)کنفرانس 

 .0707،سال دانشگاه شهید بهشتی،تهران

  :)پنجمین کنگره پیشگامان خالصه مقاالت  ترجمان دانش : چالشی مهم درمسیر توسعه وپیشرفت،مقاله)کنفرانس

 .0707دانشگاه شهید بهشتی،تهران،سال پیشرفت،

  :)دین _اولین همایش کشوري علم دینی  خالصه مقاالت سالمت معنوي و سبک زندگی سالم سالمندان،مقاله)کنفرانس

 .0707یاسوج، سال دانشگاه علوم پزشکی  علمی،

 افسردگی زنان افسردهمیزان فشار روانی و  بر رفتاري-به شیوه شناختی تأثیر آموزش مدیریت استرس: )کنفرانس(مقاله، 

 .0702،سال پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقاءسالمت،دانشگاه علوم پزشکی تهرانخالصه مقاالت 

 نهمین همایش خالصه مقاالت  مقطعی، مطالعه یک :اصفهان شهر سالمندان در سالم زندگی سبک: )کنفرانس(مقاله

 .0702، سال سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران

  یک: دیابتی سالمندان  تأثیر آموزش تغذیه بر دریافت هاي غذایی و شاخص هاي کنترل قند خون ،: )کنفرانس(مقاله 

 . 0780،سال تغذیه شیراز سراسريکنگره یازدهمین خالصه مقاالت تصادفی،  بالینی کارآزمایی
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 مشارکت مادران در بهبود رشد کودکان جلب بر  ارزشیابی ماندگاري آموزش براساس مدل سیپ: )کنفرانس(مقاله، 

 .0780، سال دانشگاه علوم پزشکی ایران همایش کشوري عوامل اجتماعی موثر بر سالمتخالصه مقاالت 

 بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموزان در خصوص رفتارهاي پیشگیري کننده از ابتال و گسترش : )کنفرانس(مقاله

اولین همایش ملی و دانشجویی مدیریت و فناوریهاي نوین در علوم بهداشتی ، سالمت و خالصه مقاالت  ،آنفوالنزاي نوع آ

 .0780، سال تهراندانشگاه علوم پزشکی محیط زیست 

 همایش ملی عوامل اجتماعی خالصه مقاالت  ،بررسی عوامل ایجادکننده استرس شغلی در پرستاران : )کنفرانس(مقاله

 .0780،سال تهراندانشگاه علوم پزشکی  ،موثر بر سالمت

 ترجمان دانش: پیوند دانش وعمل ، خبرنامه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  :چاپ دیدگاه ونوشتار

 (.2)شماره ایران

 طرح های پژوهشی

  اصفهانبررسی سبک زندگی سالم در سالمندان کانون بازنشستگان 

 دیابتی بیماران در خودمراقبتی الگوي آزمون و طراحی 

 اجتماعی بر ارتقا مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان مدارس  -اختینتأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوري ش 

  عملکرد دانشجویان دانشگاههاي اصفهان نسبت به خوددرمانی با داروبررسی آگاهی، نگرش و 

 ج: شرکت درهمایش ها

 the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion , 2013,Thailand. 

 Health Safety and Environment Management course ,organized by  Italian QMS,2011. 

 The 2th health conference,faculty of medicin&health sciences,USIM, 2011, Malaysia. 

 The 8th  Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting,Beirut, 2010,Lebanon. 

 The 1st international congress of Endocrine &Metabolism Updates,2010, Isfahan ,Iran. 

 

  شاهرود اپیدمیولوژي ایرانششمین کنگره 

  تغذیه شیراز سراسريکنگره یازدهمین 



6 
 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران همایش کشوري عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  

  دانشگاه علوم اولین همایش ملی و دانشجویی مدیریت و فناوریهاي نوین در علوم بهداشتی ، سالمت و محیط زیست

 تهران پزشکی 

  ، دانشگاه شهید بهشتی،تهرانپنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت 

  یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  دین علمی،_اولین همایش کشوري علم دینی 

 کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران-اسالمی پیشرفت -سومین کنفرانس الگوي ایرانی 

  رهبري در دانشگاهها،استان  نهادباشگاه پژوهشگران دانشجو وابسته به معاونت پژوهشی شرکت دراردوهاي جهادي

 سمنان

   اولین کنگره سراسري اعتیاد و رفتارهاي پرخطر، دانشگاه خوارزمی، تهران 

 همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در ارتقاء سالمت،اصفهان 

 همایش هاد: داوری 

بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهرانهفتمین همایش تازه هاي علوم داوري   

بیرجنددانشگاه علوم پزشکی  داوري نهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ،  

بهشتی،تهران شهید دانشگاه پیشرفت، پیشگامان کنگره ششمین داوري  

بهشتی،تهران شهید دانشگاه پیشرفت، پیشگامان کنگره هفتمین داوري  

،خراسان رضوي سالمت ارتقا و سوادآموزي  همایش داوري  

مازندران پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی، علوم دانشجویان همایش اولین داوري  

،تهرانکتابخانه ملی جمهوري اسالمیپیشرفت، پیشگامان کنگره نهمین داوري  
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 ر: شرکت دردوره ها و کارگاههای آموزشی

  اولین دوره جامع تابستانی روش تحقیق واپیدمیولوژي)مرور متون،جستجوي منابع الکترونیک، مقاله نویسی علمی،آشنایی

مرکزتحقیقات مدلسازي در سالمت و انستیتو  -با نرم افزار آماري، متدولوژي پیشرفته تحقیق، مرور سیستماتیک(

 تهران   -پاستورایران

 نی محیط، زیر نظر   سیستم مدیریت بهداشت وایم دورهQMS    ایتالیا 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،، تهران. انگلیسی ، کارگاه مقاله نویسی 

 کارگاه آموزشی سه روزه اصول و کلیات روش هاي تحقیق کیفی، علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران -کارگاه جستجوي منابع الکترونیک. 

  کارگاه آموزشی نرم افزارEnd Note، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.  

  علوم پزشکی اصفهان. دانشگاه -کارگاه مقاله نویسی -کارگاه جستجوي منابع الکترونیک 

 اصفهان –وزارت کار و اموراجتماعی  –کارآفرینی  دوره 

  دانشگاه علوم پزشکی شیرازکارگاه مهارتهاي رایزنی و ارتباط در جذب منابع مالی 

 علوم پزشکی اصفهان دانشگاه -کارگاه مبانی و ماهیت جنبش نرم افزاري تولید علم 

 علوم پزشکی شاهرود دانشگاه -کارگاه آشنایی با چگونگی طبابت مبتنی بر شواهد 

 مرکز انفورماتیک شهرداري اصفهان-کارگاه  آموزشی شهروند الکترونیک 

 علوم پزشکی لرستان -کارگاه آموزشی طب سوزنی 

 علوم پزشکی اصفهان دانشگاه -کارگاه آموزش کار گروهی و نحوه برقراري ارتباط با کودکان آسیب دیده اجتماعی 

 ،علوم پزشکی اصفهان اولین کارگاه ثبت اختراع و مالکیت فکري و تجاري سازي ایده هاي دانش بنیان 

 در دانشگاهها نهاد رهبريمعاونت پژوهشی  -باشگاه پژوهشگران دانشجو  -کارگاه پژوهش هاي ترکیبی 

Course: Certificate of completion  on BMJ online Learning(over 20 modules). 
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 : عضویت ها ز

  کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیعضو 

 بهداشت و ارتقاء سالمت ایران عضو انجمن علمی آموزش 

  در دانشگاهها نهاد رهبريباشگاه پژوهشگران دانشجو  معاونت پژوهشی عضو  

  باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمیعضو 


