مشخصات فردي:
نام :علي
نام خانوادگي :منتظري
تاريخ تولد7331 :
محل تولد :قم
مليت :ايراني
مذهب :اسالم ،تشيع
وضعيت تأهل :متأهل
وضعيت شغلي :استاد پژوهش
٭ آدرس محل كار :پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،تهران ،خيابان فلسطين جنوبي ،خيابان شهيد
وحيد نظري ،پالك  .33تلفن ،00917411-9 ،00646466 :دورنگار00646461 :
مدارج و مدارک تحصيلي
 .7اخذ مدرك ديپلم رياضي در سال 7311
 .3اخذ ديپلم علوم طبيعي در سال  7310و سال ورود به دانشگاه
 .3اخذ مدرك کارشناسي علوم آزمايشگاهي در سال  7303از دانشگاه علوم پزشكي ايران
 .6اخذ گواهينامه عالي علوم بهداشتي ) (M.P.Hدر سال  7313از دانشگاه گالسكو انگلستان
 .1اخذ درجه دکتري ) (Ph.Dدر رشته سالمت همگاني با گرايش اپيدميولوژي از دانشگاه گالسكو انگلستان در
سال 7311
 .0اخذ فلوشيب سالمت همگاني از کالج سلطنتي پزشكان انگلستان ) (FFPHدر سال 7347
فعاليتهاي اجرايي:

الف ـ مسئوليتهاي اجرايي در جهاد دانشگاهي

ب -عضويت در مجامع و شوراها
 هيأت امناء شوراها شوراهاي جهاد دانشگاهيج -سوابق مطبوعاتي و رسانهاي
د – سردبيري مجالت علمي
فعاليتهاي علمي:

هـ -فهرستمقاالتمنتشره
و ـ خالصهمقاالتارائهشده
ز ـ کتاب(تأليف ،ترجمه)
ح -انجام پروژههاي تحقيقاتي
ط -نظارت پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي
ي ـ راهنمايي و مشاورهپاياننامه
ك ـ تدريس
ل -عضويت در انجمنهاي علمي
م ـ داوري نشريات علمي ـ پژوهشي داخلي
ن -عضويت در هيئت تحريريه نشريات علمي ـ پژوهشي داخلي
س -افتخارات پژوهشي

فعاليتهاي اجرايي
الف ) مسئوليتهاي اجرايي در جهاد دانشگاهي

 .7عضو جهاد دانشگاهي از ابتدا تاکنون
 .3عضو شوراي مرکزي جهاد دانشگاهي و مسئولبخشفرهنگي()7306-7316
 .3رئيس هيأت امناي جهاد دانشگاهي و رئيس جهاد دانشگاهي( 7341ـ )7310
 .6رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي از  7319تاکنون.
ب) عضويت در مجامع و شوراها

 هيأت امناء .7رئيس هيأت امناي دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي 7310-7341
 .3عضو هيأت امناي دانشگاه علم و فرهنگ  7340تاکنون
 .3عضو هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران ()7343-7341
 .1عضو هيأت امناي مشترك فرهنگستانهاي جمهوري اسالمي ايران  7343تاکنون
 .0عضو هيأت مميزه مشترك فرهنگستانهاي جمهوري اسالمي ايران ()7343-7346
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 .1عضو هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي سوره از سال  7347تا ( 7399دانشگاه فعلي سوره)
 .4عضو هيأت امناي بنياد ملي نخبگان از بدو تأسيس تا 7341
 .9عضو هيأت امناي صندوق حمايت از پژوهشگران کشور از سال  7343تا زمان تغيير اساسنامه
 .76عضو هيأت امناي منطقه  7پژوهشي کشور ()7346-7344
 .77رئيس کميسيون تخصصي گروه پزشكي هيأت مميزه جهاد دانشگاهي
 .73عضو کميته کوهورت بيماريهاي مزمن کشور از سال 7393
 .73عضو هيأت امناي موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي کشور از سال  7393تا 7666
 . 76عضو هيأت امناي مؤسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال 7393
 .71عضو هيأت امناي موسسه آموزش عالي غير دولتي-غير انتفاعي جهاد دانشگاهي (خوزستان) از سال 7396
 .70عضو هيأت مميزه جهاد دانشگاهي از سال  7349تا کنون
 .71عضو هيات مديره کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان از سال  7390تا 7399

 شوراها .7عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ()7310 -7341
 .3عضو شوراي هنر ()7310 -7341
 .3عضو پيوسته فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران از سال  7346تاکنون
 .6عضو شوراي پژوهشيهاي علمي کشور از سال  7310تا پايان فعاليت
 .1عضو شوراي علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر ()7344-7396

 شوراهاي جهاد دانشگاهي .7رئيس شوراي علمي جهاد دانشگاهي ()10-41
 . 3عضو گروه پژوهشي مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران ) (ICBCاز سال 7347
تاکنون
 .3عضو گروه پژوهشي کيفيت زندگي مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران
 .6عضو شوراي علمي مرکز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ()7341-7344
 .1عضو شوراي نظارت و گسترش تشكيالت پژوهشي جهاد دانشگاهي
 .0عضو کمسيون مرکزي ارتقاء اعضاي هيأت علمي جهاد دانشگاهي
 .1عضو هيأت علمي وابسته ) (Adjunct Faculty Membersدانشكده علوم انساني دانشگاه علم و فرهنگ
جهاد دانشگاهي
 .4عضو هيأت اجرايي جذب جهاد دانشگاهي از سال 7393
ج -سوابق مطبوعاتي و رسانهاي

 .7عضو تحريريه مجله دانشگاه انقالب (ارگان جهاد دانشگاهي)
 .3مدير مسئول مجلة دانشگاه انقالب ()7306
 .3سردبير مجله "جوانان امروز" از سال  7300تا 7313
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 .6سردبير دو هفتهنامه سراسري "اطالعات علمي" از سال  7300تا 7313
 .1مدير مسئول و سردبير مجالت شاهد (بنياد شهيد انقالب اسالمي) 7301 -7316
 .0عضو مؤسس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
 .1عضو مؤسس خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)
د – سردبيري مجالت علمي

 .7فصلنامه علمي  -پژوهشي پايش از سال  7346تاکنون
 .3فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشتهاي قرآن کريم ،سال 7341 -7397

فعاليتهاي علمي
ه ـ فهرست مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي:

ه ـ فهرست مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي:
0011
 .222محمود طاووسي ،ژيال صديقي ،علي منتظري ،فاطمه زارعي  ،رامين مظفري کرماني  ،راحله رستمي ،سميرا
محمدي .روانسنجي ابزارهاي سواد سالمت در مقاالت فارسي زبان :مرور نظام مند ادبيات پژوهشي .نشريه پايش
7666؛ (113-141 :36 )0
 .222مريم کشاورز ،علي منتظري .تأثير ماساژ نوزاد بر خلق افسرده مادران نوزادان نارس .نشريه پرستاري
ايران11-44: )733( 36 ;7666
 .222حائري مهريزي عليرضا ،طاوسي محمود ،منتظري علي .مقايسه اجمالي ميزان مرگ ناشي از کوويد 79-در
ايران و ديگر کشورها .نشريه پايش 7666؛ (033-031 :36 )1
 .222ايزدي زينب ،لميعيان مينور ،منتظري علي .مطالعه سطح سواد سالمت زنان نخستزا با وضعيت افسردگي
پس از زايمان در مراجعان به بيمارستانهاي شهر کابل (افغانستان) .نشريه پايش 7666؛ (199-064 :36 )1
 .222حياتي نيا آمنه ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،منتظري علي .ترجمه و اعتباريابي اوليه پرسشنامه
سنجش رضايت مندي خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه  .FS-ICU-36نشريه پايش 7666؛ ()6
607-609 :36
 .220صادقي نگار ،هروي کريموي مجيده ،رزه ناهيد ،منتظري علي .ترجمه و اعتباريابي نسخه فارسي ترس از
افتادن در سالمندان ) .(GFFMفصلنامه پايش 7666؛ .361-310 :36
 .222مجاهدي مرتضي ،اصغري مجيد ،عبادي عباس ،ايلخاني رضا ،آقانوري زهرا ،منتظري علي .تبيين معيارهاي
مورد توافق متخصصان طب ايراني ،جهت تعيين مزاج کودکان ديابتي؛ به روش دلفي .فصلنامه پايش 7666؛ :36
.377-333
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 .222ايازي رزيتا ،اميني ليال ،منتظري علي ،شما حقاني .عوامل مرتبط با تمايل به فرزند آوري در زنان مراجعه
کننده به پايگاه هاي سالمت شهر اراك ،سال  .7394نشريه پرستاري ايران 7666؛ .71-36
0222
 .220حاجي بابايي مرضيه ،کجباف محمدباقر ،اسماعيلي مريم ،حريرچيان محمدحسين ،منتظري علي .تبيين
مشكالت روانشناختي و رفتارهاي مقابله اي زنان مبتال به مولتيپل اسكلروزيس :يک پژوهش کيفي .فصلنامه علمي
روانشناسي سالمت 7399؛ .1-36 :3
 .221صديقي ژيال ،طاووسي محمود ،منتظري علي ،مظفري کرماني رامين ،اسالمي محمد ،رستمي راحله ،رستمي
طاهره .شاخص هاي بارداري و عوامل تعيين کننده آن در جمعيت زنان کشور ايران .فصلنامه پايش 7399؛ :79
.061-013
 .202مفتون فرزانه ،آقاسي محمد ،رفيعي بهابادي مهدي ،نقي زاده موغاري فاطمه ،منتظري علي .ميزان آگاهي
مردم از اجراي طرح بسيج ملي کنترل فشار خون باال :يک مطالعه ملي .فصلنامه پايش 7399؛ .177-137 :79
 .202منتظري علي ،صادقي رويا ،طل آذر ،يكاني نژاد ميرسعيد ،محبي بهرام .اثربخشي مداخله آموزشي بر بهبود
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت در پيشگيري از استئوپروز در زنان :کاربرد مدل بزنف .مجله حيات 7399؛ -369 :30
.330
 .202حاجي بابايي مرضيه ،کجباف محمدباقر ،اسماعيلي مريم ،حريرچيان محمدحسين ،منتظري علي .تدوين
بسته روان درمانگري فرهنگي مبتني بر آيات قر آني و مضامين عرفاني منطق الطير عطار نيشابوري در زنان مبتال به
مولتيپل اسكلروزيس  (MSفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني 7399؛ .14-61 :67
 .202اکبري چهره برق زهرا ،طوافيان صديقه سادات ،منتظري علي .توضيح مراقبت از ستون فقرات با روش مدل
يابي معادالت ساختاري ( )SEMدر دانش آموزان :کاربرد نظريه شناختي .فصلنامه پايش 7399؛ .147-149 :79
 .202درگاهي رويا ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد,شريف نيا سيدحميد ،منتظري علي .ترجمه و اعتباريابي
اوليه نسخه فارسي پرسشنامه اختالل ناتواني گرونينگن .فصلنامه پايش 7399؛ .661-613 :79
 .200پريسا مختاري حصاري ،بهناز معزي ،علي منتظري .ويروس کرونا و مواجهه بيش از حد اطالعاتي .فصلنامه
پايش 7399؛ .369-313 :79
 .202طاولي زهرا ،افشاري فاطمه ،طباطبايي فاطمه ،منتظري علي .مقايسه ميزان عود آندومتريوما بعد از الپاراسكوپي در دو روش
سيستكتومي دوطرفه و سيستكتومي يک طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل .مجله زنان مامايي و نازايي ايران 33 :7399؛ 22-30

 .202شفيع زاده خولنجاني اکرم ،ميرزايي امين ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،شريف نيا سيد حميد ،منتظري علي .ارتباط فشار
بار مراقبتي با ويژگي هاي جمعيت شناختي مراقبان سالمندان مبتال به آلزايمر .نشريه آموزش پرستاري 7399؛ .00-13 :9
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0222
 .200ترکان بهناز ،حاجي پور ليال ،موسوي مهساسادات ،منتظري علي ،صادقي نرگس ،ضيايي راد مرضيه ،دهقاني
سميرا ،غضنفرپور معصومه .بررسي تاثير اصالح الگوي مصرف آب بر کيفيت زندگي دانشجويان مبتال به ديسمنوره
اوليه .فصلنامه پايش 7394؛ .691-166 :74
 .201ميرسليمي فاطمه ،غفراني پور فضل اله ،منتظري علي ،نوروزي آزيتا .بررسي سواد سالمت روان در خصوص
افسردگي پس از زايمان و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار .فصلنامه پايش 7394؛ .131-133 :74
 .212ايراني فرد الناز ،اکبري ناهيد ،منتظري علي .تاثير حمايت اجتماعي درك شده بر پيامدهاي زايماني مادران
آسيب پذير .فصلنامه پايش 7394؛ .171-136 :74
 .212شفيع زاده خلنجاني اکرم ،هروي کريموي مجيده ،شريف نيا سيدحميد ،منتظري علي .ترجمه اعتباريابي
اوليه نسخه فارسي پرسشنامه سنجش فشار مراقبتي در مراقبان بيماران آلزايمري .فصلنامه پايش 7394؛ -661 :74
.676
 .212روحاني زکريا ،واعظ مهدوي محمدرضا ،منتظري علي ،فقيه زاده سقراط ،خدادوست محمود .بررسي تاثير
آموزش اصول حفظ سالمتي طب سنتي ايران بر سبک زندگي بهورزان .فصلنامه پايش 7394؛ .307-304 :74
 .212کاظمي سيده سميه ،طوافيان صديقه سادات ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي .پيامدها و عوامل مرتبط با
کمردرد شغلي از ديدگاه پرستاران :يک مطالعه کيفي .فصلنامه پايش 7394؛ .397-363 :74
 .212سمناني سحر ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،منتظري علي .ترجمه و اعتباريابي اوليه گونه ايراني
پرسشنامه سنجش دانش بيماران مبتال به نارسايي قلبي ) . (HFKSفصلنامه پايش 7394؛ .797-367 :74
0222
 .210فرزدي فرانک ،منتظري علي ،صديقي ژيال ،آيين پرست افسون ،طاووسي محمود ،مفتون فرزانه ،حائري
مهريزي علي اصغر ،رستمي گوران نرگس ،عالمه مطهره .روش شناسي طرح ديده باني اجراي ماده  77سياست هاي
کلي سالمت در ايران .نشريه علمي پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي 7391؛ .333-330 :3
 .212منتظري علي .تقي زاده زيبا ،طاهري صفورا ،سيه بازي شيوا ،معصومي راضيه .استيالي سندرم پيش از
قاعدگي بر کيفيت زندگي زنان :يک مطالعه کيفي .فصلنامه پايش 7391؛ .13-00 :74
 .212هاشم زاده مژگان ،تقي زاده زيبا ،بهبودي مقدم زهرا ،منتظري علي ،رشيدي بتول ،شمس مهري ،فرخي
مينا .ارتباط چاقي و اسپرموگرام در مردان با ناباروري ايديوپاتيک .مجله زنان و نازايي ايران 7391؛ .31-67 :37

 .210سميرا دانشور ،علي خدامرادي ،زينب غضنفري ،علي منتظري ،بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي:
يک مطالعه مقايسه اي .فصلنامه پايش 7391؛ .167-116 :71
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 .211فرقداني زهرا ،طاهري خرامه زهرا ،اميري مهر عليرضا ،منتظري علي .بررسي رفتارهاي خودمراقبتي و عوامل
مرتبط با آن در بيماران مبتال به نارسايي قلبي فصلنامه پايش 7391؛ .317-319 :71
 .022آژ نضال  ،سميعي راد فاطمه ،کلهر مهري ،حسن پور کبري ،عليپور محمود ،منتظري علي .بررسي کيفيت
زندگي جنسي زنان باردار :يک مطالعه مقطعي .فصلنامه پايش 7391؛ .637-639 :71
 .022منتظري علي ،طاووسي محمود ،حائري مهريزي علي اصغر ،مظفري کرماني رامين ،نقي زاده موغاري فاطمه،
عنبري مهدي ،هاشمي اکرم .شادکامي زنان و مردان ايراني  36تا  66ساله و عوامل مرتبط با آن :يک مطالعه ملي.
فصلنامه پايش 7391؛ .669-636 :71
 .022آفريني فاطمه سادات ،اکبري ناهيد ،منتظري علي .ارتباط بين حمايت و قصد فرزندآوري در زنان ساکن شهر
تهران .فصلنامه پايش 7391؛ .371-334 :71
 .022احمدي فاطمه زهرا ،مهر محمدي محمود ،طاليي ابراهيم ،فردانش هاشم ،پاك نهاد مهديه ،نقي زاده سوسن،
حامدي هاجر ،نوروزي سپيده ،منتظري علي .سنجش سواد سالمت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان .فصلنامه پايش
7391؛ .311-300 :71
 .022صابري بهزاد ،نجات سحرناز ،فتوحي اکبر ،رجب اسداهلل ،منتظري علي .سرمايه اجتماعي و عوامل مرتبط با
آن در بيماران مبتال به ديابت نوع  .3فصلنامه پايش 7391؛ .731-760 :71
 .020معروفي زهرا ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،شريف نيا سيد حميد ،منتظري علي .اعتبار يابي نسخه
فارسي پرسشنامه سنجش دانش بيماران مبتال به اختالل شريان کرونر ) .(CADE-Qفصلنامه پايش 7391؛ :71
.91-763
 .022بهبودي مقدم زهرا .کشاورز افشار مهناز ،پوررحيمي اکبر ،تقي زاده زيبا ،مختاري زنجاني پوران ،منتظري
علي .بررسي کيفيت خواب زنان در دوره نفاس و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان سال  .7393مجله مطالعات
زنان مامايي و نازايي7391؛ .0-76 :37
 .022شريفي نادر ،مجلسي فرشته ،منتظري علي ،شجاعي داوود،صادقي رويا .تاثير آموزش در توانمندسازي دختران
جهت پيشگيري از پوکي استخوان :کارآزمايي باليني تصادفي شده .مجله کارآزمايي باليني 7391؛ .16-03 :73
 .020ميرعمادي مژگان ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،شريف نيا سيد حميد ،منتظري علي .اعتباريابي نسخه
فارسي پرسشنامه درك پيري ) .(APQفصلنامه پايش 7391؛ .799-361 :71
0222
 .021طاهره رستمي ،علي منتظري ،اميرحسين آشنا .رابطه سرمايه فرهنگي با سالمت روان جوانان يک مطالعه
مقطعي .فصلنامه پايش 7390؛ 70
 .022مهسا غفارزاده خويي ،مينور لميعيان ،راضيه لطفي ،علي منتظري .ارتباط وضعيت افسردگي پس از زايمان با
سطح سواد سالمت زنان نخست زا .فصلنامه پايش 7390؛ .191-461 :70
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 .022شاه حمزه مريم ،فصيحي هرندي طيبه ،کبير کوروش ،منتظري علي ،اسدي شوکي مونس ،ساعي ويدا.
ارتباط ميان خودمديريت ي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ايران .مجله
سالمت و مراقبت7390 ،؛ .749-794 :79
 .022حقيقت شهپر ،زايري فريد ،منتظري علي ،ابراهيمي ماندانا .روايي عاملي نسخه فارسي پرسشنامه LLIS
(مقياس تاثير لنف ادم بر زندگي) در مبتاليان به لنف ناشي از سرطان پستان .فصلنامه بيماري هاي پستان ايران،
7390؛ .31-31 :76
 .022حائري مهريزي علي اصغر ،طاووسي محمود ،صديقي ژيال ،مطلق ،محمد اسماعيل ،اسالمي محمد ،نقي زاده
فاطمه ،منتظري علي .داليل تمايل و عدم تمايل به فرزندآوري در ميان مردم شهري و روستايي ايران :يک مطالعه
ملي .فصلنامه پايش 7390؛ .031-061 :70
 .022عباس عبادي ،زيبا نقي زاده ،منتظري علي ،شاهواري زهرا ،طاووسي محود ،راضيه باقرزاده .روانسنجي
ابزارهاي سنجش سالمت ( :)3بررسي روايي سازه و مالکي ،پايايي و قابليت پاسخگويي به تغييرات .فصلنامه پايش
7390؛ .661-611 :70
 .020احمدي فاطمه زهرا ،مهرمحمدي محمود ،واال جين ،منتظري علي .کاربست و آزمون گلخانه اي برنامه درسي
گفت و شنودي سواد سالمت براي سالمت براي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان :يک پژوهش روايتي .فصلنامه
پايش 7390؛ .637-663 :70
 .022طاووسي محمود ،حائري مهريزي علي اصغر ،صديقي ژيال ،مطلق ،محمد اسماعيل ،اسالمي محمد ،نقي زاده
فاطمه ،عنبري مهدي ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن در ايران :يک مطالعه
ملي .فصلنامه پايش 7390؛ .667-676 :70
 .022شيرواني هنگامه ،الحاقي فاطمه ،منتظري علي .تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر مقياس
هاي عملكردي کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني .فصلنامه بيماري هاي پستان ايران
7390؛ 03.-13 :76
 .020نيكخواه مريم ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،شريف نيا حميد ،منتظري علي .سنجش کيفيت زندگي
سالمندان :مروري بر ابزارهاي اندازه گيري .فصلنامه پايش 7390؛ .363-376 :70
 .021اکبري ناهيد ،ايراني فرد الناز ،منتظري علي .رابطه بين نمايه توده بدني) (BMIبا پيامدهاي بارداري مادران
آسيب پذير .فصلنامه پايش 7390؛ .331-367 :70
 .022تقي زاده زيبا ،عبادي عباس ،منتظري علي ،شاهواري زهرا ،طاووسي محمود ،باقرزاده راضيه .روانسنجي
ابزارهاي سنجش سالمت ( :)7ترجمه ،طراحي ابزار ،بررسي روايي محتوا و صوري .فصلنامه پايش 7390؛ -311 :70
.363
 .022احمدي فاطمه زهرا ،مهرمحمدي محمود ،واال جين ،منتظري علي .طراحي برنامه درسي سواد سالمت براي
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان با تيكه بر تعليم و تربيت گفت و شنودي :يک پژوهش هنجاري .فصلنامه پايش
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7390؛ 301.-347 :70
 .022اسمعيلي مريم ،طحان ناهيد ،ميري سيد مجتبي ،منتظري علي ،اکبرزاده باغبان عليرضا .عوامل موثر بر پيش
آگهي جراحي فتق ديسک کمري .مجله دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران7390 ،؛ 730.-736 :11
0222
 .022طاووسي محمود ،حائري مهريزي علي اصغر ،صديقي ژيال ،عليزاده عيسي ،مضفري کرماني رامين ،عنبري
مهدي ،کاظمي سيده سميه ،رستمي راحله ،نقي زاده موغاري فاطمه ،علي منتظري .ارزشيابي بسيج اطالع رساني
شهروند سالم :يک مطالعه مقطعي .فصلنامه پايش 7391؛ 769.-770 :70
 . 022نيكخواه مريم ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،شريف نيا سيد حميد ،منتظري علي .بررسي ويژگي هاي
روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان ) .(OPQOL-35فصلنامه پايش 7391؛ -03 :70
.13
 .020رمضانخاني علي ،غفاري محتشم ،معيماوي ندا ،خداکريم سهيال ،منتظري علي .اثربخشي چاچوب بندي پيام
بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان دانشجويان .فصلنامه پايش 7391؛ .161-170 :71
 .022همايوني کي نوش ،هادي نگين ،حرفه دوست بيژن ،منتظري علي .مقايسه درمان دارويي با طب سوزني براي
درمان سردردهاي ميگرني و کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران ميگرني .فصلنامه پايش 7391؛ -093 :71
.041
 .022لميعيان مينور ،زارعي فاطمه ،منتظري علي ،حاجي زاده ابراهيم ،معصومي راضيه .تبيين عوامل مؤثر بر
کيفيت زندگي جنسي زنان .مجله حيات 7391؛ .741-366 :33
 .020رژه ناهيد ،هروي کريموي مجيده ،فروغان مهشيد ،نيكخواه مريم ،منتظري علي .بررسي روايي و پايايي نسخه
فارسي پرسشنامه سنجش نگرش به سالمندي ) .(AAQفصلنامه پايش 7391؛ .101-114 :71
 .021سهيال اسكندري ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،عبادي عباس ،طاهري خرامه زهرا ،منتظري علي.
کيفيت زندگي در بيماران مبتال به نارسايي قلبي :ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي کيفيت زندگي مينه سوتا
) .(MLHFفصلنامه پايش 7391؛ .119-100 :71
 .022بندري راضيه ،هروي کريموي مجيده ،محبي ليال ،منتظري علي .اعتبار سنجي نسخه فارسي پرسشنامه
سنجش اضطراب سالمندان .فصلنامه پايش 7391؛ .673-637 :71
 .022هروي کريمي ،مجيده ،رژه ناهيد ،گرشاسبي احياء ،نيكخواه مريم ،منتظري علي .بررسي روايي و پايايي نسخه
فارسي پرسشنامه اختصاصي سنجش کيفيت زندگي سالمندان ) .(CASP-19فصلنامه پايش 7391؛ .633-637 :71
 .022ابراهيمي تواني معصومه ،غفراني پور فضل اله ،حاجيزاده ابراهيم ،عابديني مهرانداخت ،منتظري علي .منابع
کسب اطالعات ،حيطههاي نياز و روشها ي آموزشي مورد عالقه زنان سنين باروري مبتال به واژينيت .فصلنامه پايش
7391؛ .344-663 :71
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 .022قنبري شهال ،رمضان خاني علي ،محرابي يداله ،منتظري علي .طراحي و روانسنجي ابزار سنجش سواد
سالمت نوجوانان .فصلنامه پايش 7391؛ .344-663 :71
 .022حائري مهريزي علياصغر  ،طاووسي محمود ،رفيعي فر شهرام ،سليمانيان آتوسا ،سربندي فاطمه ،اردستاني منا
سادات ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .تحليل عاملي تائيد پرسشنامه سنجش سواد سالمت جمعيت شهري ايران
) .(HELIAفصلنامه پايش 7391؛ .317-311 :71
 .020خانعلي رزيتا ،نجفي مهدي ،صرامي غالمرضا ،خانعلي رويا ،منتظري علي .ترجمه ،تطبيق و روايي صوري گونه
فارسي پرسشنامه تيپ شخصيتي  .(DS14) Dفصلنامه پايش 7391؛ .367-316 :71
 .022طاووسي محمود ،حائري مهريزي علياصغر ،هاشمي اکرم ،نقي زاده فاطمه ،منتظري علي .وضعيت سالمت
روان جمعيت شهري کشور :يک مطالعه جمعيتي .فصلنامه پايش 7391؛ .333-339 :71
 .022منتظري علي ،رستمي طاهره ،حائري علياصغر ،طاووسي محمود ،اميدواري سپيده .ارزيابي مقدار عددي
گزينههاي پاسخ در پرسشنامههاي سالمت :سنجش قيد مقدار و زمان .فصلنامه پايش 7391؛ .603-609 :71
0220
 .020رحماني اعظم ،مرقاني خوئي عفت السادات ،مقدم بنائم ليدا ،منتظري علي ،حاجي زاده ابراهيم ،زارعي فاطمه.
تبيين نقش خودکارآمدي دختران جوان بر مشارکت در رفتار مخاطره آميز جنسي .مجله تحقيقات کيفي در سالمت.
7396؛ .40-13 :6
 .021سربندي فاطمه ،نيكنامي شمسالدين ،حيدرنيا عليرضا ،حاجيزاده ابراهيم ،منتظري علي .پرسشنامه الگوي
فرا نظريهاي تک سيگار :روايي و پايايي .مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 1 :7396؛ .077-037
 .022نصيرزاده راضيه ،منتظري علي ،نصيرزاده مهدي .شناسايي و رتبهبندي نگرشها و عوامل تأثيرگذار بر
اعتراضهاي دانشجويي .فصلنامه جامعهشناسي مسائل اجتماعي ايران7396 .؛ .39-10 :0
 .022صادق نژاد فاطمه ،نيكنامي شمسالدين ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي .کاربرد الگوي فرآيند موازي
توسعهيافته در طراحي پيام مناسب ارتقاي استفاده از کمربند ايمني در رانندگان تهران .فصلنامه پايش 7396؛ :71
.763-777
 .022عربان مرضيه ،فالحيان مهرجردي فرزانه ،شهري پروين ،منتظري علي .روانسنجي نسخه فارسي مقياس
کوتاه خودکارآمدي شيردهي .فصلنامه پايش 7396؛ .41-93 :71
 .022طاووسي محمود  ،حائري مهريزي علي اصغر ،رفيعي فر شهرام ،سليمانيان آتوسا ،سربندي فاطمه ،اردستاني
مناسادات ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .سنجش سواد سالمت بزرگساالن ايراني ساکن شهرها :يک مطالعه ملي.
فصلنامه پايش 7396؛ .91-763 :71
 .022مفتون فرزانه ،فرزدي فرانک ،منتظري علي ،آيينپرست افسون .وضعيت اجراي طرح "نظام ارجاع و پزشک
خانواده" از ديدگاه ارائهدهندگان خدمات .فصلنامه پايش 7396؛ 79.-31 :71
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 .020کشاورز مريم ،امير خانزاده باراندوزي زهرا ،عشايري حسن ،علي منتظري .تأثير سازوکار خوراکي بر درد
مراحل مختلف خونگيري در نوزدان نارس .فصلنامه پايش 7396؛ .091-163 :76
 .022طاووسي محمود  ،مطلق محمداسماعيل ،اسالمي محمد ،حائري مهريزي علياصغر ،هاشمي اکرم  ،منتظري
علي .فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران :پيشآزمون يک مطالعه ملي .فصلنامه پايش 7396؛ :76
.191-061
 .022تقي زاده زيبا ،منتظري علي ،خوشنام راد مهسا .نيازهاي آموزشي دانشجويان مامايي براي ارائه خدمات

پيشگيري از مرگومير مادر و نوزاد در شرايط بحران .مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
(حيات) 7396؛ .16-00 :3
 .020طاووسي محمود ،عبادي مهدي ،فتاحي اسماعيل ،جهانگيري ليال ،هاشمي اکرم ،هاشمي پرست مينا ،منتظري
علي .ابزارهاي سنجش سواد سالمت :يک مرور نظاممند .فصلنامه پايش 7396؛ .641-690 :76
 .021اسكندري سميه ،هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،عبادي عباس ،منتظري علي .بررسي روايي و پايايي
پرسشنامه اختصاصي سنجش کيفيت زندگي بيماران مبتال به نارسايي قلبي .فصلنامه پايش 7396؛ .611-646 :76
 .002رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،امين شكروي فرخنده .اثر برنامه آموزشي نظريه محور در
پيشگيري از حاملگيهاي ناخواسته در زنان با نزديكي منقطع .فصلنامه پايش 7396؛ .663-613 :76
 .002رژه ناهيد ،هروي کريموي مجيده ،منتظري علي ،طاهري خرامه زهرا .ترجمه و بررسي روايي و پايايي مقياس
کيفيت زندگي مبتاليان به انفارکتوس ميوکار ) .(MIDASفصلنامه پايش 7396؛ 333.-363 :76
 .002مفتون فرزانه ،آيينپرست افسون ،منتظري علي ،محمدکاظم ،فرزدي فرانک ،جهانگيري کتايون ،ميرشاه ولد
سيد مهدي .رضايتمندي ماماهاي شاغل در نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح کشور .فصلنامه پايش 7396؛ :76
363.-369
 .002نقيبي سيد ابوالحسن ،شجاعي زاده داود ،يزداني ،منتظري علي .بررسي رفتار پيشگيرانه سرطان پستان و
عوامل مؤثر بر آن در زنان ايران :مرور نظاممند متون پژوهشي فصلنامه پايش 7396؛ 747.-797 :76
0222
 .002صديق ليال ،ميثمي علي پاشا ،منتظري علي .بررسي رضايت شغلي پزشكان عمومي شاغل در بخش خصوصي
و دولتي .دوماهنامه سالمت کار ايران 7393؛ 16.-41 :77
 .000منتظري علي ،طاووسي محمود ،رخشاني فاطمه ،آذين سيد علي ،جهانگيري کتايون ،عبادي مهدي ،نادري
مقام شهره ،سليمانيان آتوسا ،سربندي فاطمه ،معتمدي امير ،نقيبي سيستاني محمدمهدي .طراحي روا نسجي ابزار
سنجش سالمت جمعيت شهري ايران .فصلنامه پايش 7393؛ 067.-061 :73
 .002محمدي خديجه ،رهنما پروين ،محمدي تبار شفيقه ،منتظري علي .اعتبار يابي گونه فارسي پرسشنامه 79
سؤالي صميميت و فعاليت جنسي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس .فصلنامه پايش 7393؛ 067.-061 :73
00

 .002ميرحيدري مهدي ،طوافيان صديقه سادات ،منتظري علي ،فالحي حميرا .تأثير مداخله آموزشي بر رفتار
پرخطر جنسي افراد داراي سابقه مصرف مواد مخدر بر اساس الگوي بهداشتي .مجله دانشكده بهداشت و انستيتو
تحقيقات بهداشتي 7393؛ 766.-771 :73
 .000کرمي مهدي ،هاديان محمدرضا ،عبدالوهاب مهدي ،راج پروين ،يكاني نژاد سعيد ،منتظري علي.بررسي تأثير
ت مرينات ذهني بر بهبود کيفيت زندگي مردان سالمند 06تا  46سال .مجله علمي پژوهشي توانبخشي نوين 7393؛
37.-36 :4
 .001طاهري خرامه زهرا ،هروي کريموي ،رژه ناهيد ،منتظري علي،حاجيزاده ابراهيم.بررسي کيفيت زندگي
بيماران مبتال به آنژين صدري .فصلنامه پايش 7393؛ 361.-311 :73
 .022منتظري علي ،طاووسي محمود ،اميدواري سپيده ،هدايتي علياصغر ،رستمي طاهره ،هاشمي اکرم.
جهانيشدن و سالمت روان :بررسي نظاممند متون پژوهشي .فصلنامه پايش 7393؛ 331.-316 :73
 .022جهدي فرشته ،منتظري علي ،بلوچي ماهاني مهين ،بهبودي مقدم زهرا .تأثير مراقبت گروهي دوران بارداري
بر توانمندي زنان باردار .فصلنامه پايش 7393؛ 339.-336 :73
 .022صادق نژاد فاطمه ،نيكنامي شمسالدين ،منتظري علي ،حيدرنيا عليرضا .ميزان و عوامل مربوط به استفاده از
کمربند ايمني در رانندگان و سرنشينان جلو در تهران :نتايج مشاهده و مصاحبه .فصلنامه پايش 7393؛ -741 :73
711.
0222
 .022موسوي بتول ،گنج پرور زهره ،سروش محمدرضا ،خاطري شهريار ،شكوهي حميد ،منتظري علي .تعيين
رضايت از زندگي در ميان مصدومان مين و مهمات عملنكرده زير  74سال .مجله دانشور پزشكي ،دانشگاه شاهد
7393؛ 7.-9 :37
 .022اميني ليال ،وليان کبري ،صادقي اول شهر هما ،منتظري علي.مؤلفههاي ارزشگذاري به بدن در زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلي کيستيک .مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 7393؛ 373.-370 :33
 .020نقيبي سيد ابوالحسن ،شجاعي زاده داود ،منتظري علي ،يزداني جمشيد .بررسي ميزان انجام روشهاي
غربالگري و ارتباط آن با برخي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران .مجله دانشگاه علوم پزشكي
مازندران 7393؛ 771.-733 :33
 .022طاووسي محمود ،عبادي مهدي ،آذين سيد علي ،شاکري نژاد قدرتاله ،هاشمي اکرم ،فتاحي اسماعيل،
منتظري علي .سواد سالمت :بررسي تعاريف به کار رفته در مطالعاتي که به طراحي و روانسنجي ابزارهاي سنجش
سواد سالمت پرداختهاند .فصلنامه پايش 7393؛ 779.-736 :73
 .022عربان مرضيه ،طوافيان صديقه السادات ،متصدي زرندي سعيد ،حيدرنيا عليرضا ،گوهري محمود رضا ،اللوئي
افسانه ،منتظري علي .تأثير مصاحبه انگ يزشي بر خودکارآمدي رفتارهاي پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان
باردار .فصلنامه پايش 7393؛ 43.-96 :73
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 .020صالحي ليلي ،سلكي سعيد ،منتظري علي .تأثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مصرف ميوه و
سبزي در سالمندان .منقطع .فصلنامه پايش 7393؛ 17.-06 :73
 .021رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،امين شكروي فرخنده ،کاظم نژاد انوشيروان .تدوين و اعتبار
يابي پرسشنامه قصد استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري بر اساس سازههاي نظريه رفتار برنامهريزي شده در
زنان با نزديكي منقطع .مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 7393؛ .19-93 :79
 .022عربان مرضيه ،طوافيان صديقه سادات ،متصدي زرندي سعيد ،حيدرنيا عليرضا ،گوهري محمودرضا ،لواليي
افسانه ،منتظري علي .بررسي پيشگوييکنندههاي رفتار پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار :يک
مطالعه مبتني بر الگوي فرا نظريهاي .فصلنامه دانش و تندرستي 7393؛ .46-44 :4
 .022شكروش بهجت ،مجلسي فرشته ،منتظري علي ،نجات سحرناز ،رحيمي فروشاني عباس ،جزايري ابوالقاسم،
شجاعي زاده داوود .پيشبيني کنندههاي تماشاي تلويزيون ،بازيهاي رايانهاي و ويدئويي در نوجوانان شهر تبريز.
فصلنامه پايش 7393؛ .097-163 :73
 .022منتظري علي ،موسوي سيد جواد ،اميدواري سپيده ،طاووسي محمود ،هاشمي اکرم ،رستمي طاهره.
افسردگي در ايران :مروري نظاممند متون پژوهشي .فصلنامه پايش 7393؛ 101.-196 :73
 .022ارسطو علياصغر ،منتظري علي ،عبدالعليزاده محبوبه ،قاسمزاده رؤيا ،احمدي کامبيز ،عزيزي احمد .تحليل
ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي ابزار شاخص توانمندسازي کاري .فصلنامه پايش 7393؛ .131-163 :73
 .022هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،منتظري علي .کيفيت زندگي سالمندان و تجربه سوء رفتار توسط اعضاي
خانواده .فصلنامه پايش 7393؛ 619.-644 :73
 .020شاکري نژاد قدرتاله ،حيدرنيا عليرضا ،مطلق اسماعيل ،کرمي خدابخش ،منتظري علي ،طاووسي محمود.
بهبود تداوم مصرف قرصهاي جلوگيري از بارداري :کاربرد نظريه رفتار برنامهريزيشده .فصلنامه پايش 7393؛ :73
311.-343
 .022معصومي راضيه ،لمعيان مينور ،خلج آبادي فراهاني فريده ،منتظري علي .درك زنان از جامعهپذيري جنسي
در ايران :يک مطالعه کيفي .مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت 7393؛ .337-333 :3
 .022ميرمحمدعلي ماندانا ،خزائي فاطمه ،رهنما پروين ،رحيمي کيان فاطمه ،مدرس مريم ،بخردي رضا ،منتظري
علي .تأثير رايحه اسطوخودوس بر ميزان درد ناشي از کارگذاري آي يودي .مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل 7393؛
93.-99 :6
 .020عربان مرضيه ،طوافيان صديقه سادات ،متصدي زرندي سعيد ،حيدرنيا عليرضا ،گوهري محمودرضا ،لواليي
افسانه ،منتظري علي .پيشگيري از مواجه ه با آلودگي هوا در زنان باردار :يک مطالعه نظريه محور .فصلنامه پايش
7393؛ .341-397 :73
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 .021نقيبي سيد ابوالحسن ،شجاعي زاده داود ،علي منتظري ،يزداني چراتي جمشيد .بررسي اپيدميولوژي سرطان
پستان در استان مازندران .مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 7393؛ .773-736 :33
 .002معصومي سيده زهرا ،ميرزايي خديجه ،شبيري فاطمه ،خداکرمي بتول  ،منتظري علي .بررسي کيفيت زندگي
ماماهاي شاغل در شهر همدان .فصلنامه پايش 7393؛ .343-344 :73
 .002کشاورز مريم ،رجايي زهرا ،صادقي هما ،رضوي سيد مستجاب ،منتظري علي .تأثير مكيدن غير تغذيهاي بر
وز نگيري نوزادان نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان .فصلنامه پايش 7393؛ .717-711 :73
 .002صديقي ژيال ،جهانگيري کتايون ،کفايت مند مسعود ،منتظري علي .جمعيت گربههاي خياباني شهر تهران و
سالمت مردم :مروري کوتاه بر ادبيات پژوهشي و نمونه موردي شهر تهران .فصلنامه پايش 7393؛ 361.-379 :73
 .002وامقي مروه ،صديقي ژيال ،طاووسي محمود ،جهانگيري کتايون ،آذين سيد علي ،اميدواري سپيده ،آيينپرست
افسون ،عبادي مهدي ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،وحداني نيا مريم سادات ،منتظري علي .ارزيابي مردم از روابط
اجتماعي و سالمت :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7393؛ 743.-796 :73
0220
 .002رشيدي بتول ،منتظري علي ،عابدي نيا نسرين ،شريعت مامک ،اشرفي مهناز ،رمضان زاده نسرين .بررسي
کيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران نابارور تحت درمان  .ICSI/IVFفصلنامه پايش 7397؛ -349 :77
341.
 .000نقيبي سيد ابوالحسن ،شجاعي زاده داوود ،منتظري علي ،يزداني جمشيد .بررسي رفتار تشخيص زودرس
سرطان پستان در زنان باالي  36سال مازندران در سال  .7397مجله علوم بهداشتي ايران7397 ،؛763.-769 :7
 .002اميني ناصر ،باقري حسين ،عبدالوهاب مهدي ،باغستاني رضا ،راجي پروين ،جليلي محمود ،منتظري علي.
بررسي تاثير روش محدوديت درماني حرکتي بر روي کيفيت زندگي ،عملكرد و دامنه حرکتي اندام فوقاني بيماران
سكته مغزي بزرگسال .مجله علمي پژوهشي توانبخشي نوين7397 ،؛ 7.-1 :0
 .002کريمي محمود ،ضاربان ايرج ،منتظري علي ،امين شكروي فرخنده .بررسي تأثير آموزش بر اساس مدل
اعتقادي بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيريکننده از بارداري ناخواسته .مجله زنان و مامايي و نازايي ايران 7397؛ :33
.74-31
 .000محمد عليزاده چرندابي ،رضائي نازنين ،حكيمي سويل ،منتظري علي ،حاتمي شيوا ،کريمي پرويز .عملكرد

جنسي زنان يائسه و برخي عوامل پيشگوييکننده آن :مطالعهاي مبتني بر جامعه در شهر ايالم  .7396مجله زنان و
مامايي و نازايي ايران 7397؛ .7-9 :33
 .001آرين وحيد ،فرويد مريم السادات ،منتظري علي ،ياوري پروين .بررسي رابطهي کيفيت زندگي مرتبط با
سالمتي و کنترل خون در افراد مبتال به ديابت نوع  .3مجله غدد درونريز و متابوليسم ايران 7397؛ 374.-336 :76
 .012رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي  ،امين شكروي فرخنده ،کاظم نژاد انوشيروان ،سلطان احمدي
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ژيال .باور زنان استفادهکننده از روش نزديكي منقطع نسبت به قرصهاي پيشگيري از بارداري براي تهيه ابزار با
کاربرد تئوري رفتار برنامهريزيشده .مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت 7397؛ 363.-373 :3
 .012رستمي رضا ،مقدس تبريزي يوسف ،درويش پور کاخكي علي ،منتظري علي .تأثير تمرينات ورزشي بر کيفيت
زندگي بيماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون .فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي
7397؛ 7.-77 :3
 .012طاووسي محمود ،منتظري علي ،طارميان فرهاد ،حاجيزاده ابراهيم ،حيدرنيا عليرضا .بررسي عوامل مرتبط با
سوءمصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظريه رفتار برنامهريزيشده .فصلنامه رفاه اجتماعي 7397؛ -361 :77
779.
 .012محمد عليخاني سليمه ،آصف زاده سعيد ،محبي فر رفعت ،منتظري علي .بررسي شاخص توسعه انساني
) (HDIدر ايران و کشورهاي منتخب .فصلنامه پايش؛ 7397؛ 671.-633 :77
 .012طوبايي شهين ،هادي نگين ،هدايتي آروين ،منتظري علي .مقايسه کيفيت زندگي بيماران مبتال به اختالل
دوقطبي با افراد سالم .فصلنامه اصول بهداشت رواني 7397؛ 16-03 :76
 .010حيدرنيا محمدعلي ،قائميان تهمينه ،ابدي عليرضا ،فتحيان سميه ،منتظري علي .بررسي رابطه بين محروميت
(فقر اقتصادي) و کيفيت زندگي وابسته به سالمت .فصلنامه پايش 7397؛ 697.-691 :77
 .012منتظري علي ،اميدواري سپيده ،آذين سيدعلي ،آيينپرست افسون ،جهانگيري کتايون ،صديقي ژيال ،عبادي
مهدي ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،طاووسي محمود ،هدايتي علياصغر ،فتحيان سميه .ميزان شادکامي مردم ايران
و عوامل مؤثر بر آن :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش؛ 601.-611-77-7397
 .012رژه ناهيد ،هروي کريموي مجيده ،منتظري علي ،فروغان مهشيد .روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه
سنجش دانش و آگاهي پيرامون حقايق دوران سالمندي ) . (FAQIفصلنامه پايش 7397؛ .337-331 :77
 .010اميني ليال ،قرباني بهزاد ،منتظري علي .گونه ايراني پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سالمت ويژه مبتاليان
به سندرم تخمدان پليکيستيک ) :(PCOSQترجمه ،روايي و پايايي .فصلنامه پايش 7397؛ 373.-379 :77
 .011آيينپرست افسون ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون ،صديقي
ژيال ،عبادي مهدي ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .مردم ايران چقدر خود را افسرده ميدانند؟ مطالعه
سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7397؛ .361-373 :77
 .22طاووسي محمود ،منتظري علي ،حيدرنيا عليرضا ،طارميان فرهاد ،حاجيزاده ابراهيم ،غفرانيپور فضلاله.
مقايسه تأثير سازههاي خودکارآمدي و کنترل رفتاري درك شده بر نظريه عمل منطقي در خصوص پيشگيري از
سوء مصرف مواد مخدر با روش تحليل مسير .فصلنامه پايش 7397؛ 779.-361 :77
0221
 .94سازگاري در بيماران مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از درمان .فصلنامه بيماريهاي پستان ايران ،سال
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 .22هروي کريموي مجيده ،رژه ناهيد ،فروغان مهشيد ،منتظري علي .بررسي ميزان سوء رفتار توسط اعضاي
خانواده نسبت به سالمندان عضو کانونهاي جهانديدگان شهر تهران .مجله سالمندي ايران 7396؛ 31.-16 :33
 .22گنجپرور زهره ،موس وي بتول ،سروش محمدرضا ،شكوهي حميد ،خاطري شهريار ،منتظري علي .کيفيت
زندگي نوجوانان قرباني مين و مهمات عمل نكرده .دانشور مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد 7396؛ :79
.7-9
 .22کريمي محمود،منتظري علي ،عربان مرضيه .بررسي تأثير آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي بر
توانمندسازي مادران روستايي در پيشگيري از بروسلوز .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك 7396؛ :76
41.-96
 .20اماناللهي آميندا ،سهرابي محمدرضا ،منتظري علي ،ابدي عليرضا ،کالهي علياصغر .بررسي شيوع چاقي و
اضافه وزن در دختران دبستاني .فصلنامه پايش 7396؛ 43.-49 :77
 .22فصيحي هرندي طيبه ،انوشه منيره ،غفرانيپور فضلاله ،منتظري علي ،احمدي فضل اله ،محمدي عيسي،
نيكنامي شمس الدين .کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان :يک مطالعه کيفي .فصلنامه پايش 7396؛ :77
13.-47
 .22کرمان ساروي فتحيه ،منتظري علي ،بيات معصومه .مقايسه کيفيت زندگي وابسته به سالمت زنان شاغل و
خانهدار .فصلنامه پايش 7396؛ 99.-766 :77
 .20سجاديان اکرم السادات ،منتظري علي  .بررسي تجربيات بيماران پس از ابتالء به سرطان پستان .مجله تخصصي
اپيدميولوژي ايران 7396؛ .4-70 :1
 .21آيينپرست افسون ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون ،صديقي
ژيال ،عبادي مهدي ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .دانش افراد در زمينه سالمت چه نقشي در سبک زندگي
آنان دارد :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران (مقاله کوتاه) .فصلنامه پايش 7396؛ .133-131 :76
 .22سيهبازي شيوا ،حريري فاطمه زهرا ،منتظري علي ،مقدمبنائم ليدا ،حاجيزاده ابراهيم .استانداردسازي
پرسشنامه غربالگري عاليم قبل از قاعدگي  :PSSTترجمه و روانسنجي گونة ايراني .فصلنامه پايش 7396؛ :76
637-631
 .22مدرس مريم ،افراسيابي صديقه ،منتظري علي ،رهنما پروين .بررسي و مقايسه ارتباط ميان زايمان طبيعي و
سزارين با اختالل تنيدگي (استرس) متعاقب تروماي زايمان .دوماهنامه دانشور پزشكي 7396؛ .9-70 :74
 .22مجدزاده رضا ،رشيديان آرش ،شمس محسن ،شجاعيزاده داود ،منتظري علي .استفاده از الگوي بازاريابي

اجتماعي براي کاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران .مجله دانشكده بهداشت و انستيتو
تحقيقات بهداشتي 7396؛ .37-66 :9
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 .22باقري لنكراني نرگس ،آذين سيدعلي ،صديقي ژيال ،جهانگيري کتايون ،آيينپرست افسون ،اميدواري سپيده،
عبادي مهدي ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .بيماريهاي مزمن در يک
بررسي مبتني بر جمعيت :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش7396؛ 397.-391 :76
 .22صديقي ژيال ،جهانگيري کتايون ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،آيينپرست افسون ،عبادي مهدي ،فرزدي
فرانک ،مفتون فرزانه ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .چه کساني بيشتر به تغذيه خود توجه ميکنند :مطالعه
سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش7396؛ 347.-396 :76
 .20اميدواري سپيده ،آذين سيدعلي ،منتظري علي ،صديقي ژيال ،جهانگيري کتايون ،آيينپرست افسون ،فرزدي
فرانک ،عبادي مهدي ،مفتون فرزانه ،وحدانينيا مريمسادات .خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي :مطالعه سالمت از
ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش7396؛ 313.-346 :76
 .22عبادي مهدي ،وحدانينيا مريمسادات ،آذين سيدعلي ،آيينپرست افسون ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون،
صديقي ژيال ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،منتظري علي .شيوع مصرف دخانيات :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم
ايران .فصلنامه پايش7396؛ 301.-313 :76
 .22وحدانينيا مريمسادات ،عبادي مهدي ،آذين سيدعلي ،آيينپرست افسون ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون،
صديقي ژيال ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،منتظري علي .مردم سالمت خود را چگونه ارزيابي ميکنند :مطالعه
سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش7396؛ 311.-303 :76
 .20مفتون فرزانه ،فرزدي فرانک ،آيينپرست افسون ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون ،صديقي
ژيال ،عبادي مهدي ،منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .مسئوليت سالمت افراد جامعه به عهده کيست :مطالعه
سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش7396؛ 361.-313 :76
 .21آيينپرست افسون ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون ،صديقي
ژيال ،عبادي مهدي ،گرمارودي غالمرضا ،منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .ميزان دانش ايرانيان در زمينة
سالمت و عوامل مؤثر بر آن :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7396؛ 331.-361 :76
 .22جهانگيري کتايون ،صديقي ژيال ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،آيينپرست افسون ،عبادي مهدي ،فرزدي
فرانک ،مفتون فرزانه ،منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .مردم نقش پزشكان و متخصصان علوم بهداشتي را
چگونه ارزيابي ميکنند :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7396؛ 337.-330 :76
 .22فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،آيينپرست افسون ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده ،جهانگيري کتايون ،صديقي
ژيال ،عبادي مهدي ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .ميزان رضايت مردم از خدمات بهداشتي ـ درماني و
عوامل مؤثر بر آن :مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7396؛ 333.-336 :76
 .22منتظري علي ،اميدواري سپيده ،آذين سيدعلي ،آيينپرست افسون ،جهانگيري کتايون ،صديقي ژيال ،عبادي
مهدي ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،وحدانينيا مريم سادات .روششناسي و اجراي يک مطالعه گسترده جمعيتي:
مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران .فصلنامه پايش 7396؛ 371.-333 :76
07

 .22هادي نگين ،نامور احسان ،منتظري علي .کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بزرگساالن مبتال به لوسمي.
فصلنامه پايش 7396؛ 717.-710 :76
 .22سوري حميد ،طهماسبي زاده حسن ،منتظري علي ،جعفري محمدجواد ،عيني الهه .ارتباط کيفيت زندگي با
اختاللهاي اسكلتي ـ عضالني در مونتاژکاران خودروساز .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 7396؛ -34 :71
33.
0222
 .20برخورداري ابوالفضل ،شيرازي جواد ،حلواني غالمحسين ،فالح زاده حسين ،سبزمكان ليال ،منتظري علي.
بررسي ارتباط کيفيت زندگي با حوادث ناشي از کار در پروژه سد و نيروگاه آبي رودبار لرستان در سال .7349
فصلنامه علمي تخصصي طب کار 7349؛ 66.-16 :7

 .22صادقيان فريده ،باقري حسين ،منتظري علي .کيفيت زندگي کارگران معدن زغالسنگ .فصلنامه پايش
7349؛ 11.-03 :76
 .22طاووسي محمود ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،طارميان فرهاد ،احمدي مهدي .بررسي تأثير مداخله
آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان .فصلنامه پايش7349؛ 97.-99 :76
 .20جهانگيري کتايون ،آذين سيدعلي ،رحيميفروشاني عباس ،منتظري علي .راهبردهاي منتخب مردم در اطالع

رساني و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله :بررسي ديدگاهها و انتظارات مردم شهر تهران .فصلنامه پايش
7349؛ .69-16 :76
 .21توکليانفر تكتم ،رمضانزاده فاطمه ،شريعت مامک ،حسيني فاطمهالسادات ،حسين رشيدي بتول ،منتظري
علي ،پورافضلي فيروزآبادي سيد جواد .بررسي فراواني ديس منوره در مصرفکنندگان آي يودي ميرنا به عنوان
روش پيشگيري از بارداري در مقايسه با آيودي مسي .مجله زنان ،مامائي و نازائي ايران 7349؛ .77-70 :73
 .22هادي نگين ،رحماني زهره ،منتظري علي  .کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيمـاران با نارسايي مزمن
کليوي تحت همودياليز .فصلنامه پايش 7349؛ .369-316 :9
 .22شمس محسن ،رشيديان آرش ،شجاعيزاده داود ،مجدزاده سيدرضا ،منتظري علي .ديدگاه رانندگان تاکسي
شهر تهران درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي :يک پژوهش کيفي .فصلنامه پايش 7349؛ .397-667 :9
 .22شمس محسن ،رشيديان آرش ،شجاعيزاده داود ،مجدزاده سيدرضا ،منتظري علي .رفتارهاي خطرناك
رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران :نگرش ،رفتارهاي خودگزارشي و مشاهدهاي .فصلنامه پايش 7349؛ :9
.663-670
 .22منتظري علي ،تقاء منصوره ،وحدانينيا مريم سادات ،ابراهيمي فريبا .روانسنجي گونه فارسي پرسشنامه
کيفيت زندگي بيماران بالغ مبتال به صرع ) .(QOLIE-31-Pفصلنامه پايش 7349؛ .671-636 :9
 .22سوري حميد ،عيني الهه ،منتظري علي  ،اميدواري سپيده ،جهانگيري عليرضا ،شيران غالمرضا .نقش همياران
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پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي کشور .فصلنامه پايش 7349؛ .339-364 :9
 .20زمانيعلويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي ،احمدي فضلاله ،غفرانيپور فضل
اله ،طوافيان صديقه السادات .علل رفتارهاي پرخطر در موتورسواران :يک مطالعه کيفي .فصلنامه پايش 7349؛ :9
.309-314
 .22رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،کاظمنژاد انوشيروان ،امينشكروي فرخنده ،منتظري علي .داليل بهکارگيري
روش منقطع به منظور پيشگيري از بارداري :يک مطالعه کيفي .فصلنامه پايش 7349؛ 307.-301 :9
 .22طاووسي محمود ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،طارميان فرهاد ،حاجيزاده ابراهيم ،غفرانيپور فضلاله.
توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خود کارآمدي و مقايسه برازش و پيشبيني کنندگي آن با نسخه اوليه اين نظريه
با روش تحليل مسير ،براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان .مجله پزشكي هرمزگان 7349؛ :76
.61-16

 .20هادي نگين ،منتظري علي ،بهبودي الهه .کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيمـاران مزمن کبـدي .فصلنامه
پايش 7349؛ 701.-713 :9
 .21دارابي ليال ،منتظري علي ،ابراهيمي فريبا ،وحدانينيا مريمسادات ،تقاء منصوره .تعيين عوامل جمعيتي و باليني
مؤثر بر کيفيت زندگي در بيماران مبتال به صرع .فصلنامه پايش 7349؛ 371.-337 :9
0222
 .22موسوي بتول ،سروش محمدرضا ،معصومي مهدي ،گنجپرور زهره ،منتظري علي .کيفيت زندگي همسران
جانبازان با قطع عضو هر دو اندام تحتاني .دانشور پزشكي 7344؛ 77.-74 :70
 .22طاووسي محمود ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،طارميان فرهاد ،اکبري حسين ،حائري علياصغر .تمايز بين
دو سازهي کنترلي :کاربردي از نظريهي رفتار برنامهريزي شده براي پرهيز ا ز سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان.
فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد 7344؛ 30.-66 :71
 .22هادي نگين ،کرمي دنيا ،منتظري علي .بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به تاالسمي
ماژور .فصلنامه پايش 7344؛ 341.-393 :4
 .22موسوي بتول ،مير سليمي فاطمه ،سروش محمدرضا ،معصومي مهدي ،منتظري علي .کيفيت زندگي در
جانبازان ايراني با قطع عضو در هر دو اندام تحتاني .فصلنامه پايش 7344؛347.-396:4
 .22ابراهيمي ماندانا ،منتظري علي ،مهرداد ندا .بررسي ارتباط وقايع ناگوار زندگي با بروز سرطان پستان در
بيماران مراجعه کننده به مرکز بيماريهاي پستان .فصلنامه بيماريهاي پستان ايران 7344؛ .36-31 :3
 . 20خاني حسن ،عابديني محمود ،زرواني اشرف ،آزاد مرزآبادي اسفنديار ،منتظري علي ،روشنبخش رحمان.
تعيين اثر داروي توپيرمات در پيشگيري از حمالت سردرد ميگرني مقاوم به درمان .مجله ارمغان دانش 7344؛ :76
7.-77
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 .22حقيقت شهپر ،انصاري مريم ،يونسيان مسعود ،اکبري محمد اسماعيل ،ابراهيمي ماندانا ،علي جاني محسن،

منتظري علي .مقايسه مشاوره تلفني و معاينه حضوري در تشخيص سرطان پستان .فصلنامه بيماريهاي پستان
ايران 7344؛ 1.-73 :3
0222

 .22فتاحي ايوب ،آزاد اکرم ،منتظري علي  .بررسي کيفيت زندگي در بيماران سكته مغزي شهر کرمانشاه .مجله
توانبخشي نوين 7341؛ 7.-4 :3
 .20سجاديان اکرمالسادات ،کاوياني احمد ،يونسيان مسعود ،منتظري علي .رضايتمندي بيماران :يک مطالعه
توصيفي در کلينيک مراقبتهاي پستان در ايران .فصلنامه بيماريهاي پستان ايران 7341؛ .61-17 :7
 .21طوافيان صديقه السادات ،جمشيدي احمدرضا ،محمد کاظم ،منتظري علي .تاثير برنامه آموزشي سالمت کمر
) (Back Schoolبر ک يفيت زندگي زنان مبتال به کمردرد مزمن :مطالعه کارآزمايي باليني با پيگيري  0 ،3و 73
ماه .مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 7341؛.337-339 :30
 .02خاني حسن ،مجدي محمدرضا ،آزاد مرزآبادي اسفنديار ،منتظري علي ،قرباني آمنه ،رمضاني ميثم .بررسي
کيفيت زندگي بيماران مبتال به تاالسمي ماژور در حاشيه جنوب درياي خزر .مجله علوم رفتاري 7341؛ -333 :3
.331
 .02خاني حسن ،مسلمي زاده نرگس ،منتظري علي ،گدازنده غالمعلي ،قرباني آمنه .ميزان آگاهي ،نگرش و

عملكرد کارکنان بهداشت به برنامههاي پيشگيري از سرطان پستان در حاشيه جنوبي درياي خزر .فصلنامه
بيماريهاي پستان ايران 7341؛ 34.-31 :7
 .02فاتح محسن ،منتظري علي  ،شجاعي زاده داود ،عطايي فشتمي ليال ،رحيمي فروشاني عباس ،اسماعيلي جاويد
غالمرضا ،زند نسرين .بررسي ميزان اطالعات ،چگونگي نگرش و عملكرد پزشكان عمومي پيرامون کاربردهاي ليزر
کمتوان در پزشكي .ليزر پزشكي 7341؛ .73-71 :1
 .02زماني علويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي ،غفراني پور فضل اله ،احمدي فضل

اله .تجربه موتورسواران از رفتارهاي مخاطرهآميز :يک پژوهش کيفي .بهبود فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي کرمانشاه 7341؛317.-340 :73
 .02آذين سيد علي ،شهيدزاده ماهاني علي ،عبادي مهدي ،اميدواري سپيده ،منتظري علي .عامل مسموميت در

مسموميتهاي عمدي و مقايسه آن با مسموميت غيرعمدي و متغيرهاي مرتبط .مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران،
انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران 7341؛ 1.-71 :6
 .00اميدواري سپيده ،منتظري علي  ،شهيدزاده ماهاني علي ،آذين علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد،
گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .ديدگاههاي بيماران بستري در بخشهاي آموزشي در مورد شيوه معرفي بيمار بر
بالين آنها .مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 7341؛4.-71 :30
 .02حيدرنيا محمدعلي ،رهنما پروين ،منتظري علي ،عبادي مهدي ،رحمتي نجارکالئي فاطمه .ارتباط بين پذيرش
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زودرس زنان باردار در فاز نهفته و عوارض ناشي از آن .فصلنامه پايش 7341؛ 331. -339 :1
 .02اميدواري سپيده ،شهيدزاده ماهاني علي ،منتظري علي ،آذين علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد،
گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .ميزان رضايت بيماران از اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
فصلنامه پايش 7341؛ 767.-713 :1
 .00آذين سيد علي ،شهيدزاده ماهاني علي ،اميدواري سپيده ،عبادي مهدي ،منتظري علي .سيماي خودکشي در
مراجعين به بخشهاي مسمومين :قسمت دوم :فصلنامه پايش 7341؛ 761.-776 :1
 .01آذين سيد علي ،شهيدزاده ماهاني علي ،اميدواري سپيده ،عبادي مهدي ،منتظري علي .سيماي خودکشي در
مراجعين به بخشهاي مسمومين :قسمت اول .فصلنامه پايش 7341؛ 91.-760 :1
0222
 .22خاني حسن ،مجدي محمدرضا ،منتظري علي  ،حسيني سيد حمزه ،قرباني آمنه ،رمضاني ميثم ،طبري سيد
فاطمه ،محسني فاطمه ،نريماني بهاره .بررسي وضعيت سالمت رواني بيماران مبتال به تاالسمي ماژور در استان
مازندران در سال  .7341فصلنامه اصول بهداشت رواني 7340؛ 41.-90 :9
 .22طاولي آزاده ،منتظري علي  ،محققي محمدعلي ،روشن رسول ،طاولي زهرا ،ملياني مهديه .نقش اطالع از
تشخيص سرطان در کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش .فصلنامه پايش 7340؛ 311.-306 :3
 .22نجات سحرناز ،منتظري علي ،هالکويي نائيني کوروش ،محمدکاظم ،مجدزاده سيدرضا .کيفيت زندگي مردم
شهر تهران بر اساس پرسشنامه  ،WHOQOL-BREFسال  .7346مجله حكيم 7340؛ 7.-4 :76
 . 22رمضان زاده فاطمه ،طوافيان صديقه سادات ،وحداني نيا مريم سادات ،شريعت مامک ،منتظري علي .پيامدهاي
مادري و جنيني ناشي از سوء مصرف مواد مخدر ،سيگار و داروي غير ايمن در دوران بارداري .مجله حكيم 7340؛
9.-70 :76

 .22موسوي بتول ،منتظري علي ،سروش محمدرضا .کيفيت زندگي جانبازان زن مبتال به ضايعه نخاعي .فصلنامه
پايش 7340؛ 11.-47 :1
 .20اميدواري سپيده ،شهيدزاده ماهاني علي ،منتظري علي  ،برادران حميدرضا ،آذين علي ،حريرچي اميرمحمود،
سوري حميد ،گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .دانش و نگرش مردم تهران در مورد بيماريهاي رواني :يک مطالعه
جمعيت شناختي .مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 7340؛314.-397 :30
0222
 .22نجات سحرناز ،منتظري علي ،محمدکاظم ،مجدزاده سيد رضا ،نبوي نازنين سادات ،نجات فرهاد ،نبوي سيد
مسعود ،هالکويي نائيني کوروش .کيفيت زندگي بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس تهران در مقايسه با جمعيت
سالم شهر تهران .مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران ،انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران 7341؛ 79.-36 :6
 .22صديقي صنمبر ،محققي محمدعلي ،معماري فريدون ،رأفت جهانگير ،موسوي جراحي عليرضا ،منتظري علي،
20

صديقي زهرا ،مستقيمي تهراني مريم ،زنگنه ماندانا .کارآزمايي باليني فاز  IIIبررسي نقش دو روش شيميدرماني

قبل از عمل در ايجاد امكان جراحي کامل کارسينوم پيشرفته معده .مجله دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
تهران 7341؛ 10.-03 :03
 .20مفتون فرزانه ،صديقي ژيال ،آذين سيد علي ،منتظري علي .طب مكمل و نظام سالمت .فصلنامه پايش 7341؛
.11-03 :0
 .21نجات سحرناز ،منتظري علي ،هالکويي نائيني کوروش ،محمدکاظم ،مجدزاده سيدرضا .استانداردسازي
پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت ) :(WHOQOL-BREFترجمه و روانسنجي گونه ايراني.
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي 7341؛ .7-6:73
 .22درويش پورکاخكي علي ،عابدي سعيدي ژيال ،يغمايي فريده ،علوي مجد حميد ،منتظري علي .بررسي ارتباط
کيفيت زندگي با مشخصات بيماري و فردي بيماران مبتال به ديابت مراجعهکننده به بيمارستانهاي شهر تهران در
سال  .7343مجله غدد درونريز و متابوليسم ايران 7341؛ 69.-10 :4
 .22وحدانينيا مريمالسادات ،منتظري علي .نابرابري بهداشتي با منشاء اقتصادي و اجتماعي و شاخصهاي اندازه
گيري آن در مطالعات اپيدميولوژي .مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران ،انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران 7341؛ :7
.13-14
 .22هرويکريموي مجيده ،پوردهقان مريم ،منتظري علي ،فقيهزاده سقراط ،جديدميالني مريم .بررسي تأثير برنامه
مشاوره گروهي بر مقياسهاي عملكردي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با شيميدرماني.
دانشور مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد 7341؛ .09-14 :73
 .22هرويکريموي مجيده ،پوردهقان مريم ،منتظري علي ،فقيهزاده سقراط ،جديد ميالني مريم .بررسي تأثير
برنامه مشاوره گروهي بر مقياسهاي عملكردي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با
شيميدرماني .بهبود فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه 7341؛ 76.-33 :76
 .22حقيقت شهپر ،منتظري علي ،اکبري محمداسماعيل ،هوالکوئي کوروش ،رحيمي عباس .عوامل مؤثر بر
خستگي در مبتاليان به سرطان پستان .فصلنامه بيماريهاي پستان ايران 7341؛.70 -36 :7
 .20هاشمي عصمتالسادات ،منتظري علي ،کاوياني احمد ،نجفي معصومه ،ابراهيمي ماندانا ،سجاديان اکرمالسادات،
تأثير طول مدت درناژ محل عمل در بروز سروما در جراحي پستان .فصلنامه بيماريهاي پستان ايران 7341؛-71 :7
.77
 .22ابراهيمي ماندانا ،منتظري علي ،اکبري محمداسماعيل ،مهرداد ندا ،کاوياني احمد ،حقيقت شهپر .تأخير در

تشخيص و درمان سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن :نقش پزشكان و سيستم درماني .فصلنامه بيماريهاي پستان
در ايران 7341؛.1 -76 :7
 .22اميدواري سپيده ،منتظري علي .سرطان در کتب پزشكي کهن ايران .مجله حكيم 7341؛ .37 -34: 9
 .20خيلتاش آزيتا ،منتظري علي ،نبئي بهروز .عواملمؤثر بر کيفيت زندگي در بيماران مبتال به نئوپالزي هاي
22

لنفاوي (لوسمي و لنفوم) .فصلنامه پايش 7341؛ .11 -43 :1
 .21هاشمي عصمت السادات ،منتظري علي ،اکبري محمد اسماعيل ،نجفي معصومه ،حقيقت شهپر،کاوياني احمد.
نقش تومور مارکرها در عود سرطان پستان .مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن 7341؛-33 :71
.34
0220
 . 02احدزادگان ايرج ،کدخدا آرزو ،عامري احمد ،انوري فرامرز ،کشت کار جعفري عليرضا ،منتظري علي .ترجمه به
فارسي و تعيين روايي و پايايي پرسشنامه "وضعيت انكساري و نمايهبينايي (The Refractive Status and
) .Vision Profileمجله چشم پزشكي ايران 7346؛ 10.-41 :74
 . 02امامي اميرحسين ،اسماعيلي جاويد غالمرضا ،عطايي فشتمي ليال ،صفايي سيد رضا ،منتظري علي ،فاتح
محسن ،مهرزاد ولي اله .ليزر د رماني در پيشگيري از موکوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني :يک کار آزمايي باليني
تصادفي شده .مجله ليزر پزشكي 7346؛ 0.-73 :6
 .02نبئي بهروز ،خيلتاش آزيتا ،منتظري علي ،کاربخش داوري مژگان ،صداقت مجتبي ،پاشا ميثمي علي .کيفيت
زندگي در بيماران نئوپالزيهاي لنفاوي (لوس مي و لنفوم) در مقايسه با کيفيت زندگي مردم تهران بيمارستان امام -
 .7343مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 7346؛ 399.-666 :03
 .02منتظريعلي ،گشتاسبي آزيتا ،وحدانينيا مريمسادات .ترجمه ،پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه . SF-36
فصلنامه پايش 7346؛ .69-10 :1
 .02سجاديان اکرم السادات ،کاوياني احمد ،منتظري علي ،حاجي محمودي مهرگان ،ابراهيمي ماندانا ،سميعي

فرهاد ،يونسيان مسعود ،اکبري محمداسماعيل .استفاده از طب مكمل در بيماران مبتال به سرطان .فصلنامه پايش
7346؛ 361 :6ـ.791
 .00عبادي مهدي ،منتظري علي ،آذين سيد علي ،شهيدزاده علي ،حريرچي اميرمحمود ،برادران مقدم حميدرضا،
يوردخاني فاطمه .رضايت شغلي در پزشكان عمومي داراي مطب در شهر تهران .فصلنامه پايش 7346؛.749-791: 6
 .02ترکان بهناز ،پارساي سوسن ،لميعيان مينور ،منتظري علي .بررسي مقايسهاي کيفيت زندگي مادراندر دو

روش زايمان طبيعي و سزارين .تحقيقات پرستاري و مامايي .فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 7346؛ 19 :34ـ17.
 .02منتظري علي ،جعفري مريم سادات ،ابراهيمي ماندانا .اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعهکننده به کلينيک
هاي ماموگرافي در تهران .فصلنامهپايش .747-744 :6 ;7346
 .00وحدانينيا مريم سادات ،گشتاسبي آزيتا ،منتظري علي ،مفتون فرزانه .کيفيت زندگي در سالمندان :يک مطالعه
جمعيتي .فصلنامه پايش 7346؛ .773-736: 6
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0222
 .01وحدانينيا مريم سادات ،صديقي ژيال ،منتظري علي .ارزش پيشگويي کيفيت زندگي بر ميزان بقاي 1ساله در
بانوان مبتال به سرطان پستان :يک مطالعه مقطعي .فصلنامه پايش؛.39-61 :6
 .2رفعتي نرگس ،ياوري پروين ،محرابي يدا ،...منتظري علي .بررسي کيفيت زندگي در سالمندان آسايشگاه خيريه
کهريزك تهران .مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 7343؛ 11 :3ـ.01
 .2حريرچي امير محمود ،رسولي اعظم ،منتظري علي ،اقليما علي .مقايسه سطح کيفيت زندگي بيماران تحت
درمان با همودياليز و دريافتکنندگان پيوند کليه .فصلنامه پايش 7343؛771.-737 :3
0222
 .2وحدانينيا مريمسادات ،منتظري علي .اطالع رساني به بيماران سرطاني از ديدگان متخصصان پزشكي و
بهداشتي :يک مطالعه مقطعي .فصلنامه پايش 7343؛ 301 : 3ـ .319
 .2هاشمي عصمتالسادات ،منتظري علي ،کاوياني احمد ،نجفي معصومه ،ابراهيمي ماندانا .ميزان شيوع و عوامل
مؤثر در بروز سروما در جراحيهاي سرطان پستان .فصلنامه پايش 7343؛ 363 :3ـ.799
 .2گشتاسبي،آزيتا ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات ،رحيمي فروشانيعباس ،محمد کاظم ارزيابي ،مردم شهر،

تهراناز وضعيت سالمتي خود برحسب جنسيت ،تحصيالت و منطقه مسكوني :يک مطالعه جمعيتي .فصلنامه پايش
7343؛749 : 3ـ.743
 .0وحدانينيا مريم سادات ،حريرچي اميرمحمود ،منتظري علي .بررسي ميزان بقاي  1ساله در بانوان مبتال به
سرطانپستان مراجعهکننده به بيمارستان امام خميني :يک مطالعه آيندهنگر .فصلنامهپايش 7343؛ 764 :3ـ.767
0220
 .2عبادي مهدي ،حريرچي محمود ،شريعتي محمد ،گرمارودي غالمرضا ،فاتح ابوالفضل ،منتظري علي .ترجمه
تعيين روايي پرسشنامه سؤالي سالمت عمومي ) .(GHQ-12فصلنامه پايش 7347؛60 :7ـ.39
 .2ابراهيمي ماندانا ،وحدانينيا مريم سادات ،منتظري علي .بررسي عوامل خطر باروري در بيماران مبتال به سرطان
پستان .فصلنامهپايش 7347؛ 31 :7ـ33.
0222
 .0جمالي زوارهاي منصور ،صديقي ناهيد ،عليزاده زهرا ،منتظري علي ،جاروندي صغري ،انصاري مريم .ارزيابيکارايي
آسپيراسيون سوزني پستان در تشخيص زودرس سرطان پستان .مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛
37 :11ـ.71
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و ـ خالصهمقاالتارائهشده در مجامع علمي داخلي:
.0222
 .022ساميه کاظمي ،آنا دنكر ،فرزانه پازنده ،علي منتظري ،صديقه صديق مبارك آبادي ،سپيده حاجيان.
ارائه مقاله بصورت سخنراني
Psychometric Evaluation of the Persian Version of the Childbirth Experience
)Questionnaire (CEQ
ارائه شده در سومين کنگره بين المللي سالمت زنان و خانواده .بهمن و اسفند ( 7399اجراي مجازي)
 .020منتظري علي .روش هاي ارتباط موثر براي ارتقاء سالمت باروري( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سلسله نشست هاي آموزشي "طراحي و اجراي برنامه هاي ترويجي سالم و فرزندآوري" دفتر سالمت
جمعيت ،خانواده و مدارس -اداره باروري سالم و جمعيت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 3 .آبان ماه
 ،7399تهران
 .022منتظري علي .طراحي مداخالت آموزشي موثر براي ارتقاء سالمت باروري( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سلسله نشست هاي آموزشي "طراحي و اجراي برنامه هاي ترويجي سالم و فرزندآوري" دفتر سالمت
جمعيت ،خانواده و مدارس -اداره باروري سالم و جمعيت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 3 .آبان ماه
 ،7399تهران
.0222
 .022منتظري علي .مولفه هاي اجتماعي سالمت (سخنران مدعو)
ارائه شده در سلسله نشست هاي هم انديشي پيرامون مسائل نظام سالمت کشور و استان ،دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان 39 ،مهرماه  ،7394اصفهان.
 .020منتظري علي .سواد سالمت و خودمراقبتي (سخنران مدعو)
ارائه شده در هفتمين سمپوزيوم و چهارمين جشنواره ملي خودمراقبتي و آموزش بيمار ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،
 3مرداد ماه  ،7394تهران.
.0222
 .021منتظري علي .عوامل اجتماعي موثر بر حوادث ترافيكي( .سخنران مدعو) ،ارائه شده در مرکز تحقيقات و تروما
و جراحي سينا 76 .ارديبهشت ماه ( 7391دانشگاه علوم پزشكي تهران).
 .022کاظمي سيده سميه ،طوافيان صديقه سادات ،منتظري علي ،حيدرنيا عليرضا ،رفيقي علي .درك خطر
کمردرد مرتبط با شغل در پرستاران :يک مطالعه کيفي .ارائه شده در نهمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي
سالمت و دومين همايش ملي سواد سالمت 31 .الي  39آبان  ،7391مشهد.
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 .022کاظمي سيده سميه ،طوافيان صديقه سادات ،منتظري علي ،حيدرنيا عليرضا ،رفيقي علي .تبيين تجارب
پرستاران از روش هاي آموزشي الكترونيكي و حضوري :يک مطالعه کيفي .ارائه شده در نهمين کنگره ملي آموزش
بهداشت و ارتقاي سالمت و دومين همايش ملي سواد سالمت 31 .الي  39آبان  ،7391مشهد.
.0222
 .022عزتي مصلح مريم ،کشاورز مريم ،منتظري علي ،ابراهيم خسرو .تاثير ورزش بر خستگي دانشجويان دختر
ساکن خوابگاه .ارائه شده در اولين همايش سبک زندگي و سالمت  30و  31بهمن  ،7390تهران (دانشگاه آزاد
اسالمي واحد يزد)
0222
 .022باکويي فاطمه ،بحيرايي اعظم ،محمدي عيسي ،منتظري علي ،حسيني مصطفي .مولفه هاي اجتماعي سالمت
مرتبط با وضعيت سالمت زنان سنين باروري :يک مطالعه مبتني بر جمعيت.
ارائه شده در نهمين کنگره مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 34-30 .
آبان ،7391تهران.
.022کوهساريان زهرا ،جهدي فرشته ،رسوليان مريم ،منتظري علي .تاثير آموزش بهداشت مبتني بر توانمندسازي-
بر توانمندي و اضطراب زنان باردار ،همايش بارداري ايمني 6 ،اسفند  ،7391دانشگاه آزاد اسالمي گرگان.
 .020منتظري علي .بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ،ايران.
ارائه شده در کنفرانس علمي يک روزه ،پيامدهاي تک فرزندي بر سالمت خانواده  71اسفند ماه  ،7391تهران.
(سخنران مدعو)
 .022منتظري علي .سبک زندگي و ارتباط آن با کيفيت زندگي سالم( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين همايش کشوري سبک زندگي سالم 3 .الي  6آذرماه (7391دانشگاه علوم پزشكي گيالن).
 .022منتظري علي .اخالق در نشر پزشكي .پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي (سخنران مدعو)
ارائه شده در دومين گردهمايي مديران گروه هاي پژوهشي حوزه پزشكي جهاد دانشگاهي 3 .الي  6شهريور ،7391
تهران (پژوهشگاه رويان).
 .020منتظري علي .وضعيت سواد سالمت ايرانيان( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين همايش ملي سواد سالمت 79 .الي  71فروردين  ،7391مشهد (دانشگاه علوم پزشكي مشهد).
 .021منتظري علي .تمايل به فرزند آوري( .سخران مدعو)
ارائه شده در اولين کنگره بين المللي ،علوم سالمت باروري و فرزندآوري37 .الي  39ارديبهشت  ،7391تهران
(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران).
 .002عسكري مجد آبادي حسام الدين ،منتظري علي ،خلج آبادي فرهاني فريده ،نجات سحرناز ،صلحي مهناز.
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تبيين استراتژي هاي موثر در کاهش مصرف فست فود در ميان نوجوانان ايراني :يک مطالعه کيفي( .پوستر)
ارائه شده در هفتمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران ،انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت
ايران  76-71ارديبهشت ماه  ،7391تهران.
 .002رمضانخاني علي ،غفاري محتشم ،منتظري علي ،نعيماوي حكيمه ،خدا کريم سهيال .اثربخشي چارچوب بندي
پيام بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان دانشجويان در سال ( .7393-7396پوستر)
ارائه شده در هفتمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران ،انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت
ايران  76-71ارديبهشت ماه  ،7391تهران.
 .002جهانگيري ليال ،منتظري علي ،شجاعي زاده داوود .اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر شيوه زندگي آن الين
بر کيفيت زندگي مبتاليان به سندرم متابوليک( .سخنراني)
ارائه شده در هفتمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران ،انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت
ايران  76-71ارديبهشت ماه  ،7391تهران.
 .002طاووسي محمود ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .ابزارهاي سنجش سواد سالمت :يک مرور نظام مند( .پوستر)
ارائه شده در هفتمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران ،انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت
ايران  76-71ارديبهشت ماه  ،7391تهران.
0220
 .002اصغري معصومه ،کشاورز مريم  ،سيده طاهره مير مواليي ،علي منتظري .تاثير آموزش رفتارهاي بهداشتي بر
کيفيت زندگي در دوران پس از زايمان .ارائه شده در دومين همايش ملي پرستاري ،روانشناسي ،ارتقاي سالمت و
محيط زيست سالم  1 ،شهريور  ،7396همدان.
 .000منتظري علي .مراقبت تسكيني و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين کنگره ملي طب فراگير در سرطان76 .الي  70بهمن  ،7396تهران (پژوهشكده سرطان جهاد
دانشگاهي).
0222
 .002منتظري علي  .گزارشي از وضعيت کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان در ايران( .سخنران مدعو)
ارائه شده در هفتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي 36 .مهر الي  3آبان  ،7393تهران.
 .002مريم خزائي پول ،منتظري علي ،فرشته مجلسي ،عباس رحيمي ،سحرناز نجات ،داود شجاعي .رفتارهاي
پيشگيري کننده از سرطان پستان :بررسي کيفي تجارب زنان ايراني.
ارائه شده در هفتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي 36 .مهر الي  3آبان  ،7393تهران.
 .001منتظري علي .روشهاي ارزيابي کمي کيفيت زندگي در بيماران تاالسمي( .سخنران مدعو)
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ارائه شده در دومين همايش ملي تاالسمي فرصتها و چالشها .دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي و کمسيون
حقوق بشر اسالمي 33 ،و  36مهر ماه  ،7393خراسان شمالي.
 .012منتظري علي .سالمت اجتماعي چيست و چگونه اندازه گيري ميشود( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سمپوزيوم سنجه ها و مفاهيم سالمت اجتماعي .فرهنگستان علوم پزشكي تهران 39 ،مرداد ماه ،7393
تهران.
 .012منتظري علي .بررسي ميزان اضطراب و عوامل جمعيت شناسي مرتبط با آن در اعضاي خانواده بيماران
بستري در بخش مراقبت ويژه :مطالعه مقطعي در شهر تهران.
ارائه شده در نخستين همايش ساليانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان 70 .و  74اسفندماه  ،7393دانشگاه
علوم پزشكي سمنان.
 .012ستاره همامي ،عليرضا نيكبخت نصرآبادي ،منتظري علي ،حسن افتخار اردبيلي ،يوسف کريمي ،سحرناز نجات
مهدي مشكي .تبيين تاثير تک فرزندي بر دامنه نقشهاي خانوادگي در جامعه ايراني.
ارائه شده در نخستين همايش ساليانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان 70 .و  74اسفندماه  ،7393دانشگاه
علوم پزشكي سمنان
0222
 .012باکويي فاطمه ،بحيرايي اعظم ،محمدي عيسي ،منتظري علي ،حسيني مصطفي .مولفه هاي اجتماعي سالمت
مرتبط با وضعيت سالمت زنان سنين باروري :يک مطالعه مبتني بر جمعيت.
ارائه شده در ششمين کنگره مرکز تحقيقات بهداشتي باروري و ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،7393
تهران.
 .012سجاديان اکرم ،شيخي زهرا ،منتظري علي ،حيدري ليال .سرطان پستان و اميدواري( .پوستر)
ارائه شده در ششمين کنگره سرطان پستان ،مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي 71-71 ،آبان ،7393
تهران.
 .010طاووسي محمود ،منتظري علي ،حيدرنيا عليرضا ،طارميان فرهاد .تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در
پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان( .پوستر)
ارائه شده در پنجمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده بهداشت،
 34-39آبان ماه  ،7393تهران.
 .012طاووسي محمود ،منتظري علي ،حيدرنيا علي رضا ،حاجي زاده ابراهيم ،غفراني پور فضل اله .مقايسه تاثير
سازه هاي خودکارآمدي و کنترل رفتاري درك شده بر نظريه عمل منطقي در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد
مخدر با روش تحليل مسير( .پوستر)
ارائه شده در پنجمين کنگر ه ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده بهداشت.
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 34-39آبان ماه  ،7393تهران.
0220
 .012رمضاني شيرخوارکاليي ميثم ،منتظري علي ،خاني حسن ،مجدي محمدرضا ،محسني فاطمه ،سيدي طبري
سيده فاطمه .گزارش تجربه و کارکرد چاپ کتاب چگونه با بتا تاالسمي ماژور زندگي کنيم؟
ارائه شده در همايش تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي 9-77 .آبان  ،7397دانشگاه
علوم پزشكي خراسان شمالي( .پوستر)
 .010همامي ستاره ،منتظري علي ،افتخار اردبيلي حسن ،نيكبخت نصرآبادي عليرضا ،کريمي يوسف ،نجات سحرناز،
مشكي مهدي .تبيين نقشهاي زناشويي در حوزه امور جنسي :يک مطالعه کيفي ايالم( .سخنراني)
ارائه شده در هشتمين کنگره ملي سالمت خانواده ،دانشگاه علوم پزشكي تهران 1-9 .خرداد ماه  ،7397تهران.
 .011محمد عليزاده سكينه ،رضايي نازنين،حكيمي سويل ،منتظري علي ،خاتمي شيوا .عوامل پيشگويي کننده
عملكرد جنسي پايين در زنان يائسه :مطالعهاي مبتني بر جامعه در شهر ايالم( .پوستر)
ارائه شده در دومين کنگره دانشجويان علوم پزشكي شبكه همكار ،مرکز تحقيقات دانشگاه شاهد 3-6 .خرداد ماه
 ،7397تهران.
0221
 .22رضايي نازنين ،محمد عليزاده سكينه ،حكيمي سويل ،منتظري علي ،کريمي پرويز .ارتباط کيفيت زندگي زنان
و همسرانشان با يائسگي .تهران( .پوستر)
ارائه شده در سومين کنگره دانشجويان علوم پزشكي غرب کشور ،دانشگاه علوم پزشكي ايالم 71-79 .اسفند ماه
 ،7396ايالم.
 .22محمد عليزاده سكينه ،رضايي نازنين،حكيمي سويل ،منتظري علي ،خاتمي شيوا،کريمي پرويز .عملكرد جنسي
در مردان  16-09سال ساکن شهر ايالم( .پوستر)
ارائه شده در نخستين همايش ملي سالمت مردان .اداره سالمت ميانساالن ،دفتر سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس؛
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي د رماني تهران؛ مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،اول اسفند ماه  ،7396تهران.
 .22محمد عليزاده سكينه ،رضايي نازنين،حكيمي سويل ،منتظري علي ،خاتمي شيوا .کيفيت زندگي در مردان
 16-09سال ساکن شهر ايالم( .پوستر)
ارائه شده در نخستين همايش ملي سالمت مردان .اداره سالمت ميانساالن ،دفتر سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس؛
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران؛ مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،اول اسفند ماه  ،7396تهران.
 .22منتظري علي .سالمت و شادکامي( .سخنران مدعو)
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ارائه شده در همايش سالمت و نشاط اجتماعي .سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 39 ،بهمن ماه ،7396
تهران.
 .22رهنما پروين ،منتظري علي ،مدرس مريم ،جزايري اعظم( .پوستر)
Breastfeeding and vocal expressions in full-term neonates during injection of
hepatitis B vaccine.
ارائه شده در کنگره سراسري ارتقاي سالمت نوزاد .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد74 ،
لغايت  36بهمن ماه  ،7396مشهد.
 .20آرين وحيد ،فرويد مريمسادات،منتظري علي  ،ياوري پروين .چشم انداز مداخالت آموزشي در زمينه پيشگيري
از چاقي کودکان و نوجوانان( .سخنران)
ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران .انجمن پيشگيري و درمان چاقي ،انجمن متخصصين
غدد درونريز ايران 31 ،لغايت  31آبان ماه  ،7396تهران.
 .22آرين وحيد ،فرويد مريمسادات،منتظري علي  ،ياوري پروين .بررسي ارتباط چاقي با کيفيت زندگي در افراد
مبتال به ديابت نوع ( .3پوستر)
ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران .انجمن پيشگيري و درمان چاقي ،انجمن متخصصين
غدد درونريز ايران 31 ،لغايت  31آبان ماه  ،7396تهران.
 .22منتظري علي .چاقي و کيفيت زندگي( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران .انجمن پيشگيري و درمان چاقي ،انجمن متخصصين
غدد درونريز ايران 31 ،لغايت  31آبان ماه  ،7396تهران.
 .20اميدواري سپيده ،مقصودلو مازيار،منتظري علي،آذين سيد علي .علل اضطراب در بيماران مبتال به سرطان در
دوره پيش از عمل جراحي( .سخنراني)
ارائه شده در بيست و هشتمين همايش سراسري انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران،
 36لغايت  30آبان ماه  ،7396تهران.
 .21منتظري علي .ديدگاه بيماران مبتال به سرطان نسبت به زندگي و مرگ( .سخنران مدعو)
ارائه شده در چهارمين کنگره سرطان پستان .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران ،علوم پزشكي تهران و مرکز
تحقيقات سرطان پستان 77 ،لغايت  73آبان ماه  ،7396تهران.
 .22منتظري علي( .Demoralization and hope in cancer patients .سخنران مدعو)
ارائه شده در برنامه ماهيانه کنفرانس هاي علمي مرکز تحقيقات سرطان پستان .مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد
دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران 1 ،خرداد ماه  ،7396تهران.
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0222
 .22کرمان ساروي فتحيه ،منتظري علي ،بيات معصومه .بررسي مقايسهاي کيفيت زندگي زنان شاغل و خانهدار
شهرستان زاهدان( .سخنراني)
ارائه شده در کنگره سراسري کيفيت زندگي و ارتقاي سالمت .معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان و دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 71 ،لغايت  79اسفند ماه  ،7349چابهار.
 .22منتظري علي .کيفيت زندگي يا کيفيت زندگي وابسته به سالمت؟ (سخنران مدعو)
ارائه شده در کنگره سراسري کيفيت زندگي و ارتقاي سالمت .معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان و دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 71 ،لغايت  79اسفند ماه  ،7349چابهار.
 .22منتظري علي .ذکر خدا و سالمت( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين همايش ملي سالمت از ديدگاه قرآن کريم با محوريت سوره کهف .جهاد دانشگاهي واحد علوم
پزشكي ايران و دانشگاه علوم پزشكي تهران 77 ،لغايت  73اسفند ماه  ،7349تهران.
 .22منتظري علي .افشاي تشخيص در بيماران مبتال به سرطان :نگاهي به حقوق بيماران( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سومين کنگره بين المللي حقوق پزشكي در زمينه حقوق بيماران .مرکز تحقيقات اخالق و حقوق
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و انجمن علمي حقوق پزشكي ايران 3 ،لغايت  1اسفند ماه ،7349
کيش.
 .20منتظري علي .سالمت در دوران تكامل کودك و نقش آن در سالمت آينده او( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سومين سمينارکودك سالم .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران 34 ،لغايت  39بهمن ماه ،7349
تهران.
 .22منتظري علي .اخالق در پژوهش و امور باليني( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين کن گره سراسري ليزر در پزشكي .مرکز تحقيقات ليزر جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران،
 31لغايت  39بهمن ماه  ،7349تهران.
 .22مفتون فرزانه ،محمد کاظم ،منتظري علي  ،فرزدي فرانک ،آيين پرست افسون ،جهانگيري کتايون .رضايتمندي
بيمه شدگان روستايي تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني و ارائهدهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و
پزشک خانواده( .سخنراني)
ارائه شده در همايش پزشک خانواده و نظام ارجاع :چشماندازها و چالشها .سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي
ايران با همكاي شوراي سياستگذاري سالمت صدا و سيما 33 ،بهمن ماه  ،7349تهران.
 .20منتظري علي ،مفتون فرزانه ،عالمه مطهره .کيفيت زندگي در زنان ميانسال  61-06سال( .سخنراني)
ارائه شده در هفتمين کنگره ملي سالمت خانواده .پژوهشكده علوم سلولي جهاد دانشگاهي (رويان) و وزارت
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بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 71 ،لغايت  70دي ماه  ،7349تهران.
 .21اميدواري سپيده ،شهيدزاده ماهاني علي ،منتظري علي ،آذين سيدعلي ،امامي اميرحسين ،محمدي محمد،
حريرچي امير محمود ،سوري حميد ،جعفري حاجيه ،گودرزي سهيال .حساسيت ،ويژگي ،ارزش اخباري منفي
پرسشنامه) Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSبراي شناسايي مشكالت اضطرابي در
بيماران مبتال به سرطان .مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران 7349؛ ( .313 :70سخنراني)
ارائه شده در دهمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 3 ،لغايت 1
آذرماه  ،7349تهران.
 .22منتظري علي .سالمت باروري و کيفيت زندگي( .سخنران مدعو)
ارائه شده در دومين کنگره بين المللي سالمت باروري و تنظيم خانواده .معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه و مرکز تحقيقات بهداشت باروري اروميه با همكاري دفتر سالمت
جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ) (UNFPAو سازمان جهاني
بهداشت ) 1 ،(WHOلغايت  1آبان ماه  ،7349اروميه.
 .22منتظري علي .عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت )( .(SDHسخنران مدعو)
ارائه شده در اولين سمينار متخصصين پزشكي اجتماعي .انجمن پزشكي اجتماعي ايران و مؤسسه ملي تحقيقات
سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران 39 ،لغايت  36تير ماه  ،7349تهران.
 .22منتظري علي .سالمت اجتماعي چيست و چگونه اندازهگيري ميشود؟ (سخنران مدعو)
ارائه شده در نخستين هم انديشي ملي سالمت اجتماعي .دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد ،معاونت سالمت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 76 ،تير ماه  ،7349تهران.
 .22منتظري علي .کيفيت زندگي شهروندان تهراني( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين همايش ملي سالمت شهري .دانشگاه علوم پزشكي ايران 6 ،لغايت  1ارديبهشت ماه ،7349
تهران.
0222
 .22زمانيعلويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي .شكلگيري رفتارهاي مخاطرهآميز
در موتورسوران :يک مطالعه کيفي( .پوستر)
ارائه شده در سومين همايش کشوري رفتارهاي پرخطر .دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 74 ،لغايت 36
اسفند ماه  ،7344يزد.
 .20منتظري علي .چرا ما به تحقيقات کيفي در علوم سالمت نيازمنديم؟ (سخنران مدعو)
ارائه شده در دومين همايش سراسري تحقيقات کيفي در علوم سالمت .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني کرمان 34 ،لغايت  36بهمن ماه  ،7344کرمان.
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 .22زماني علويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي .تبيين تئوري رفتارهاي مخاطره
آميز منجر به آسيب در موتورسوران( .سخنراني)
ارائه شده در همايش جوان سالم ،سرمايه ملي .دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 34 ،لغايت  39بهمن ماه  ،7344بوشهر.
 .22منتظري علي .پيامرساني :افزايش اضطراب يا اطمينانبخشي؟ (سخنران مدعو).
ارائه شده در سمپوزيوم اطالعرساني در سرطان پستان :چالشها و راهكارها .جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران،
 71بهمن ماه  ،7344تهران.
 .20منتظري علي ،تقاء منصوره ،وحدانينيا مريمسادات ،ابراهيمي فريبا .روانسنجي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت
زندگي بيماران مبتال به صرع )( .(QOLIE-31Pپوستر)
ارائه شده در سمينار صرع .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 34 ،لغايت  39آبان ماه  ،7344تهران.
 .21تقاء منصوره ،منتظري علي ،ابراهيمي فريبا ،وحدانينيا مريمسادات ،دارابي ليال .بررسي کيفيت زندگي وابسته
به سالمت در مبتاليان به صرع( .سخنراني)
ارائه شده در سمينار صرع .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 34 ،لغايت  39آبان ماه  ،7344تهران.
 .22رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،منتظري علي ،کاظمنژاد انوشيروان ،امينشكروي فرخنده .ادراکات و تجربيات
روشهاي پيشگيري از بارداري در استفادهکنندگان نزديكي منقطع( .سخنراني)
ارائه شده در هشتمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران .انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران ،دانشگاه علوم
پزشكي ايران ،جمعيت و انجمن مامايي ايران 76 ،لغايت  74آبان ماه  ،7344تهران.
 .22رهنما پروين ،حيدرنيا عليرضا ،کاظم نژاد انوشيروان ،امين شكروي فرخنده ،منتظري علي .باور زنان با روش
نزديكي منقطع نسبت به روشهاي پيشگيري از بارداري مدرن :يک مطالعه کيفي( .پوستر)
ارائه شده در هشتمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران .انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران ،دانشگاه علوم
پزشكي ايران ،جمعيت و انجمن مامايي ايران 76 ،لغايت  74آبان ماه  ،7344تهران.
 .22شمس محسن ،رشيديان آرش ،شجاعيزاده داود ،مجدزاده سيد رضا ،منتظري علي .وضعيت نگرش و
رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران( .پوستر)
ارائه شده در دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران .شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران و شهرداري
تهران 71 ،لغايت  70مهر ماه  ،7344تهران.
 .22شمس محسن ،شجاعيزاده داود ،مجدزاده سيدرضا ،رشيديان آرش ،منتظري علي .ديدگاههاي رانندگان
تاکسي تهران در زمينه رفتارهاي خطرناك رانندگي( .پوستر)
ارائه شده در دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران .شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران و شهرداري
تهران 71 ،لغايت  70مهر ماه  ،7344تهران.
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 .22منتظري علي .کيفيت زندگي وابسته به سالمت :چيستي و اندازهگيري آن( .سخنران مدعو)
ارائه شده در سمينار .Vision–Related Quality of Life :مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران،
بيمارستان فارابي34 ،خرداد ماه  ،7344تهران.
 .20نوريزاده دهكردي شهره ،طالبيان سعيد ،عيليايي غالمرضا ،منتظري علي .آثار تمرينات تكليف-محور بر
تحرك در جامعه مبتاليان به ضعف نيمه بدن ناشي از سكته مغزي( .سخنراني)
ارائه شده در بيستمين کنگره فيزيوتراپي ايران .انجمن فيزيوتراپي ايران 33 ،لغايت  36ارديبهشت ماه  ،7344تهران.
 .22آذين سيد علي ،منتظري علي ،شهيدزاده ماهاني ،عبادي مهدي ،اميدواري سپيده .عامل مسموميت در
مسموميتهاي عمدي و مقايسه آن با مسموميت غيرعمدي و متغيرهاي مرتبط( .پوستر)
ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران77 ،
لغايت  71ارديبهشت ماه  ،7344تهران.
 .22اميدواري سپيده ،آذين علي ،شهيدزاده علي ،منتظري علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي اميرمحمود ،سوري
حميد ،حسيني فاطمه ،جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه .پايش دورهاي بيماران از اورژانس بيمارستانهاي جنرال:
عوامل مؤثر بر مراجعه مجدد و توصيه اورژانس به ديگران( .پوستر)
ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران77 ،
لغايت  71ارديبهشت ماه  ،7344تهران.
 .20اميدواري سپيده ،آذين علي ،شهيدزاده علي ،منتظري علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي اميرمحمود ،سوري
حميد ،حسيني فاطمه ،جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه .تجزيه و تحليل علل ذکر شده در پرسشنامههاي رضايت
سنجي بيماران مراجعه کننده به اورژانس جهت عدم تمايل به مراجعه مجدد و عدم پيشنهاد اورژانس مورد مراجعه
به ديگران( .پوستر)
ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران77 ،
لغايت  71ارديبهشت ماه  ،7344تهران.
 .21اميدواري سپيده ،آذين علي ،شهيدزاده علي ،منتظري علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي اميرمحمود ،سوري
حميد ،حسيني فاطمه ،جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه .پايش مداوم رضايت بيماران از اورژانس بيمارستانهاي
دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  ،7341تهران (سخنراني)
ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران77 ،
لغايت  71ارديبهشت ماه  ،7344تهران.
0222
 .22منتظري علي .سنجشهاي اندازهگيري نابرابري در سالمت( .سخنران مدعو)
ارائه شده در همايش نقش دانشگاهها و پژوهشگران در پيشبرد اهداف عدالت در سالمت و عوامل اجتماعي مؤثر بر
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سالمت .مرکز تحقيقات علوم مديريت سالمت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران 76 ،اسفند ماه ،7341
تهران.
 .22منتظري علي( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين دوره آموزش پيشگيري و درمان چاقي .پژوهشكده علوم غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي 73 ،لغايت  71بهمن ماه  ،7341تهران.
 .22منتظري علي .بحرانهاي اقتصادي و آثار آن بر سالمت خانواده( .سخنران مدعو)
ارائه شده در کنگره ملي سالمت خانواده .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران 6 ،لغايت  0دي ماه ،7341
تهران.
 .22اميدواري سپيده ،شهيد زاده ماهاني علي،آذين علي،منتظري علي،حريرچي امير محمود ،سوري حميد،
جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه .کيفيت مراقبت از وراي سخنان بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي( .پوستر)
ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 34 ،آبان ماه
لغايت  7آذر ماه  ،7341تهران.
 .22اميدواري سپيده ،شهيدزاده ماهاني علي،منتظري علي،آذين علي،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد ،گودرزي
فاطمه ،جعفري حاجيه .رضايت بيماران بستري از بخشهاي روانپزشكي :عوامل مؤثر بر توصيه بخشهاي روانپزشكي
به ديگران( .سخنراني)
ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 34 ،آبان ماه
لغايت  7آذر ماه  ،7341تهران.
 .20موسوي سيدجواد ،مبيني بهرام ،مهديان حسين ،منتظري علي ،پرنيانپور محمد .ترجمه ،بوميسازي و
اعتبارسنجي نسخه فارسي شاخصهاي اندازهگيري ناتواني عملكردي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به گردن درد
و اسكوليوزيس ستون فقرات( .سخنراني)
ارائه شده در شانزدهمين کنگره ساالنه ارتوپدي ايران 1 .لغايت  76آبان ماه  ،7341تهران.
 .22شمس محسن ،شجاعيزاده داود ،مجدزاده سيدرضا ،رشيديان آرش ،منتظري علي .ديدگاههاي رانندگان
تاکسي تهران درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي :يک پژوهش کيفي براي طراحي مداخله مبتني بر بازاريابي
اجتماعي( .پوستر)
ارائه در سومين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت .دانشگاه علوم پزشكي همدان 1 ،لغايت  9آبان ماه
 ،7341همدان.
 .22زمانيعلويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي ،غفرانيپور فضلاله ،احمدي فضل
اله .انگيزههاي موتورسواري در موتورسواران باتجربه رفتارهاي پرخطر :يک پژوهش کيفي( .سخنراني)
ارائه در سومين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت .دانشگاه علوم پزشكي همدان 1 ،لغايت  9آبان ماه
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 ،7341همدان.
 .20بازرگان محسن ،زمانيعلويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،منتظري علي .آسيبهاي جادهاي
در ايران( .سخنراني)
ارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيين گرههاي اجتماعي سالمت .دانشگاه علوم پزشكي گيالن 79 ،لغايت 36
تيرماه  ،7341رشت.
 .21نيكنامي شمسالدين ،زمانيعلويجه فرشته ،محمدي عيسي ،احمدي فضلاله ،منتظري علي ،غفرانيپور فضل
اله .عوامل اجتماعي در شكلگيري رفتارهاي مخاطرهآميز موتورسواران :يک مطالعه کيفي( .سخنراني)
ارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيينگرههاي اجتماعي سالمت .دانشگاه علوم پزشكي گيالن 79 ،لغايت 36
تيرماه  ،7341رشت.
 .02زماني علويجه فرشته ،نيكنامي شمسالدين ،محمدي عيسي ،غفرانيپور فضلاله ،منتظري علي ،احمدي فضل
اله .موتورسواران و رفتارهاي ناسالم :يک پژوهش کيفي( .پوستر)
ارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيين گرههاي اجتماعي سالمت .دانشگاه علوم پزشكي گيالن 79 ،لغايت 36
تيرماه  ،7341رشت.
 .02مفتون فرزانه ،صديقي ژيال ،آذين سيد علي ،منتظري علي .طب مكمل و نظام بهداشت و درمان( .پوستر)
اولين همايش سراسري مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين .معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 79 ،لغايت  36تير ماه  ،7341اصفهان.
 .02اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزاده ماهاني علي ،آذين سيد علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي
اميرمحمود ،سوري حميد ،گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .تدوين ابزار سنجش رضايت بيماران از دپارتمانهاي
اورژانس( .پوستر)
نوزدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 73 ،خرداد ماه
 ،7341تهران.
 .02اميدواري سپيده ،شهيدزاده ماهاني علي ،آذين سيد علي ،منتظري علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي
اميرمحمود ،سوري حميد ،جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه .تجربيات مراجعه کننده به اورژانس و همراهان آنها :آيا
بيماران و همراهان آنان منصفانه قضاوت ميکنند؟ (پوستر)
ارائه شده در نوزدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران73 ،
خرداد ماه  ،7341تهران.
 .02منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از
تشخيص :يک مطالعه دوسوکور( .پوستر)
ارائه شده در اولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستان .اداره سرطان مرکز مديريت بيماريهاي
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران 34 ،لغايت 39
فروردين ماه  ،7341تهران.
 .00سجاديان اکرمالسادات ،منتظري علي .سازگاري در بيماران مبتال به سرطان پستان :گروه حمايتي( .پوستر)
ارائه شده در اولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستان .اداره سرطان مرکز مديريت بيماريهاي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران 34 ،لغايت 39
فروردين ماه  ،7341تهران.
 .02منتظري علي .مراقبتهاي تسكيني و کيفيت زندگي در بيماران سرطاني( .سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستان .اداره سرطان مرکز مديريت بيماريهاي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران 34 ،لغايت 39
فروردين ماه  ،7341تهران.
0222
 .02نيكنامي شمسالدين ،زمانيعلويجه فرشته ،محمدي عيسي ،احمدي فضلاله ،منتظري علي ،غفرانيپور فضل
اله ،شفيعي امير .مطالعهي کيفي در زمينه رفتارهاي مخاطرهآميز منجر به آسيب در موتور سواران.
ارائه شده در اولين کنگره ملي تحقيقات کيفي در علوم سالمتي .انجمن علمي پرستاري ايران و دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي 77 ،لغايت  73اسفند ماه  ،7340تهران.
 .00اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزادهماهاني علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد،
گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .عوامل مؤثر بر رضايتمندي بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشكي تهران :يک مطالعه کيفي( .سخنراني)
ارائه شده در هجدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران31 ،
لغايت  34ارديبهشت ماه  ،7340تهران.
 .01اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزادهماهاني علي ،ابوالحسني فريد ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد،
گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .کيفيت مراقبت از وراي سخنان بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشكي تهران و خانوادههاي آنان( .سخنراني)
ارائه شده در هجدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران31 ،
لغايت  34ارديبهشت ماه  ،7340تهران.
0222
 .22منتظري علي .اضافه وزن و چاقي در کودکان  :بالي قرن ( .37سخنران مدعو)
ارائه شده در اولين همايش سراسري کودك سالم .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران و پژوهشكده رويان
جهاد دانشگاهي 3 ،لغايت  6اسفند ماه  ،7341تهران.
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 .22منتظري علي  .مشكل اجتماعي و خانوادگي بيماران مبتال به سرطان( .سخنران مدعو)
ارائه شده در همايش مراقبت هاي تسكيني بيماران مبتال به سرطان .مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر70 ،
بهمن ماه  ،7341تهران.
 .22اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزادهماهاني علي ،گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .بررسي دانش و
نگرش مردم در مورد مبتاليان به بيماريهاي رواني ـ يک مطالعه جمعيت شناختي( .سخنراني)
ارائه شده در کنگره ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 36 ،آبان ماه لغايت  3آذر
ماه  ،7341تهران.
 .22اميدواري سپيده ،منتظري علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد ،گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .عوامل
مؤثر بر رضايتمندي بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي :يک مطالعه کيفي( .سخنراني)
ارائه شده در کنگره ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 36 ،آبان ماه لغايت  3آذر
ماه  ،7341تهران.
 .22اميدواري سپيده ،منتظري علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد ،گودرزي فاطمه ،جعفري حاجيه .ميزان
رضايت بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي( .پوستر)
ارائه شده در گروه ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 36 ،آبان لغايت  3آذر ماه
 ،7341تهران.
 .20منتظري علي .کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان پستان( .سخنران مدعو)
ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان .مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي ،معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي تهران 74 ،لغايت  79آبان ماه  ،7341تهران.
 .22موسوي سيد محسن ،منتظري علي ،محققي محمد علي ،حريرچي ايرج ،موسوي جراحي عليرضا ،نجفي
معصومه ،ابراهيمي ماندانا .مروري بر سرطان پستان در ايران.
ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان .مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي ،معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي تهران 74 ،لغايت  79آبان ماه  ،7341تهران.
 .22ابراهيمي ماندانا،مهرداد ندا،منتظري علي،اکبري محمد اسماعيل ،کاوياني احمد ،حقيقت شهپر .تاخيردر
تشخيص درمان سرطان پستان :نقش پزشكان و سيستم درماني.
ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان .مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي ،معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي تهران 74 ،لغايت  79آبان ماه  ،7341تهران.
 . 20موسوي سيد محسن ،محققي محمد علي ،موسوي جراحي عليرضا ،منتظري علي ،حريرچي ايرج ،نحوي جو
آذين ،صديقي زهرا .بررسي بقاء بيماران مبتال به سرطان پستان در تهران از سال 7311تا .7346
ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان .مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي ،معاونت پژوهشي
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دانشگاه علوم پزشكي تهران 74 ،لغايت  79آبان ماه  ،7341تهران.
 .21اميدواري سپيده ،منتظري علي .سرطان در کتب پزشكي کهن ايراني :بررسي کتاب متعلق به قرن  3تا 73
هجري قمري( .سخنراني)
ارائه شده در هفدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران .جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران31 ،
لغايت  34ارديبهشت ماه  ،7341تهران.
 .22حقيقت شهپر ،اکبري محمد اسماعيل ،هالکويي کوروش ،رحيمي عباس ،منتظري علي.
( Factors predicting fatigue in breast cancer patients.سخنراني)
ارائه شده در سيامين کنگره علمي ساالنه جامعه جراحان ايران .جامعه جراحان ايران 70 ،لغايت  36ارديبهشت ماه
 ،7341تهران .
0220
 .22منتظريعلي .بيماريهايآسايش )( .(Diseases of Comfortسخنرانمدعو)
ارائهشدهدر دومينجشنوارهآسياييبهداشتخانواده 76 .دي ماه ،تهران.
 .22منتظريعلي .فيزيولوژي ،سالمت ،کيفيتزندگي(.سخنرانمدعو)
ارائهشدهدر اولينسمينار سراسريفيزيولوژي ،سالمتو زنان .جهاد دانشگاهيواحد علومپزشكيايران 7 ،ديماه ،7346
تهران.
 .22اميدواريسپيده ،کشتكارانعلي ،منتظريعلي .تعييناستانداردها و چکليستهاي بخشهاي روانپزشكي( .پوستر)
ارائهشدهدر همايشساليانهانجمنعلميروانپزشكانايران .انجمنعلميروانپزشكانايران و مرکز تحقيقات روانپزشكي و
روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 7 ،لغايت  3آذر ماه  ،7346تهران.
 .22اميدواريسپيده ،منتظريعلي ،جوادزادهافسانه ،جعفريحاجيه ،گودرزيفاطمه .چگونگيسنجشرضايتبيماران
بستريدر بخشهايروانپزشكي( .پوستر)
ارائهشدهدر همايشساليانهانجمنعلميروانپزشكانايران .انجمنعلميروانپزشكانايران و مرکز تحقيقات روانپزشكي و
روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 7 ،لغايت  3آذر ماه  ،7346تهران.
 .20ترکانبهناز ،منتظريعلي .بررسيمقايسهايافسردگيمادرانپساز زايمانطبيعيو سزارين.
ارائهشدهدر ششمينکنگرهبينالملليزنانو مامايي .انجمنزنانو مامايي ،دانشگاهعلومپزشكيايران 1 ،لغايت  4آذر ماه
 ،7346تهران.
 .22اميدواريسپيده ،منتظريعلي .منابعاسترسبيماران :نحوهويزيتبيمارانبستريدر بيمارستانهايآموزشي.
(پوستر)
ارائهشدهدرشانزدهمين کنگرهجامعهپزشكانمتخصصداخليايران .جامعهپزشكانمتخصصداخليايران 76 ،لغايت 73
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ارديبهشتماه  ،7346تهران.
0222
 .22هرويکريمويمجيده ،پوردهقانمريم ،منتظريعلي ،فقيهزادهسقراط .بررسيتأثير برنامهمشاورهبر مقياسهاي
عملكرديو عالمتيکيفيتزندگيبيمارانمبتال بهسرطانپستان.
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76 ،اسفند ماه  ،7343تهران.
 .20رفعتينرگس ،ياوريپروين ،محرابييداله ،منتظريعلي .بررسيکيفيتزندگيو عواملمؤثر برآندر سالمندانسالهو
باالتر ساکنآسايشگاهخيريهکهريزكتهران.
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76 ،اسفند ماه  ،7343تهران.
 .21گشتاسبيآزيتا ،منتظريعلي ،وحدانينيا مريمسادات .کيفيتزندگيوابستهبهسالمتي در تهران.
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76 ،اسفند ماه  ،7343تهران.
 .02وحدانينيا مريمسادات ،منتظريعلي ،صديقيژيال ،فرزديفرانک .ارزشپيشگوييکيفيتزندگيبر بقاء در بيماران
مبتال بهسرطانپستان.
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76 ،اسفند ماه  7343تهران.
 .02منتظري علي ،حدانينيا مريمسادات ،ابراهيميماندانا .کيفيتزندگيدر بانوانمبتال به سرطانپستان( .سخنران
مدعو)
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76،اسفند ماه  ،7343تهران.
 .02منتظريعلي .کيفيتزندگي :علميجديد در علومپزشكي(.سخنرانمدعو)
ارائهشدهدر همايشسراسريکيفيتزندگي .دانشگاهشاهد و دانشگاهتربيتمدرس 76 ،اسفند ماه  ،7343تهران.
 .02منتظريعلي .کيفيتزندگيدر بيمارانمبتال بهسرطانپستان(.سخنرانمدعو)
ارائهشدهدر سمينار تازههايسرطانپستان .معاونتپژوهشيدانشگاهعلومپزشكي و خدمات بهداشتي درمانيتهران ،دفتر
امور زنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهيواحد علومپزشكيتهران،لغايت  9اسفند ماه
 ،7343تهران.
 .02اميدواريسپيده ،منتظريعلي ،برادرانحميدرضا ،جارونديفرزانه .بررسيدانشو نگرشمردمدر مورد مبتاليانبه
بيماريرواني.
ارائه شده در دومين همايش بينالمللي روانپزشكي کودكو نوجوانبا تأکيد بر پيامدهاي رواني حوادث آسيبزا30 .
لغايت  39بهمنماه  ،7343تهران.
 .00گشتاسبي آزيتا ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .کيفيتزندگيدر سالمندان :يک مطالعهجمعيتي.

42

ارائهشدهدر همايشسراسري سالمندان و پزشكي سالمندان ،بيست و دومين همايش سراسري تازههاي پزشكي و
پيراپزشكي اصفهان .دانشگاهعلومپزشكياصفهان 33 ،لغايت  33ديماه ،اصفهان.
 .02وحدانينيا مريمسادات ،گشتاسبيآزيتا ،منتظريعلي .بررسيتأثير مشخصاتجمعيتيبر کيفيتزندگيدوران
سالمندي.
ارائهشدهدر همايشسراسري سالمنديو پزشكيسالمندان ،بيست و دومين همايش سراسري تازههاي پزشكي و
پيراپزشكي اصفهان .دانشگاهعلومپزشكياصفهان 33 ،لغايت  33دي ماه ،اصفهان.
 .02رفعتينرگس ،ياوريپروين ،محرابييداله ،منتظريعلي .بررسيکيفيتزندگيو عواملمؤثر بر آندر سالمندانساله
و باالتر ساکندر آسايشگاهخيريهکهريزكتهراندر سال.
ارائهشدهدر همايشسراسري سالمنديو پزشكيسالمندان ،بيست و دومين همايش سراسري تازههاي پزشكي و
پيراپزشكي اصفهان .دانشگاهعلومپزشكياصفهان 33 ،لغايت  33دي ماه ،اصفهان.
 .00منتظريعلي .نابرابريهايبهداشتي :مفاهيمو تئوريها (سخنرانمدعو).
ارائهشده در همايش بهداشت و خانواده .جهاد دانشگاهي واحد علومپزشكيايران 0 ،ديماه ،تهران.
 .01اميدواريسپيده ،منتظريعلي .سردرد سايكوژنيک :يکاصطالحمبهم.
ارائهشدهدر نشستساالنهانجمنعلميروانپزشكيايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 3 ،لغايت  1آذر ماه ،7343
تهران.
 .2اميدواريسپيده ،منتظريعلي .ديدگاههاي بيماراندر مورد معاينه دسته جمعي پزشكان بر بالينآنها.
ارائهشدهدر نشستساالنهانجمنعلميروانپزشكانايران .انجمن علمي روانپزشكان ايران 3 ،لغايت  1آذر ماه ،7343
تهران.
 .2منتظري علي ،آذين سيدعلي ،برادران حميد ،اميدواري سپيده ،عبادي مهدي ،گرمارودي غالمرضا .سالمتروان
در ميانبازماندگانزلزلهبم :يکمطالعهمبتنيبر جمعيت.
ارائهشدهدر دومينکنگرهبينالملليبهداشت ،درمانو مديريتبحراندر حوادثغيرمترقبه .يادواره جانباختگان و
مجروحين زلزله بم ،لغايت  1آذر ماه  ،7343تهران.
0220
 .2حقيقتشهپر ،منتظريعلي ،انصاريمريم .رابطهدرد و خستگيدر بيمارانمبتال بهسرطانپستان.
ارائهشدهدر دومينهمايشعلميساليانهانجمنبررسيو مطالعهدرد در ايران 73 .لغايت  73ارديبهشت ماه ،7347
تهران.

0221
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 .2جزايريمنوچهر ،منتظريعلي ،صادقيتبار علي .مقايسه TSHحساس) (IRMAبا (F11) T3RU+T4در
تشخيصفعاليتغدهتيروئيد و بررسيمورد .مجلهغدد درونريز و متابوليسم ايران؛.91: 3
ارائهشدهدر ششمينکنگرهبينالملليغدد درونريز .مرکز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و انجمن متخصصين غدددرونريز ايران 76 ،لغايت  71مهر ماه ،7346
تهران.
 .2جارونديصغري ،حريرچيايرج ،منتظريعلي ،کاظمنژاد انوشيروان .باورها و عملكردهاي معلميندر زمينهسرطان
پستانو عواملمؤثر بر آن .مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكي اروميه؛ .377 : 73
ارائهشدهدر اولينکنگرهسراسريتحقيقاتسرطاناروميه .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان
غربي 31 ،لغايت  34ارديبهشتماه  ،7346اروميه.
 .0جارونديصغري ،بختآور خديجه ،منتظريعلي .بررسينتايجماموگرافيو معاينهکلينيكيدر بيمارانبدونعالمت
مراجعهکنندهبهمرکز بيماريهايپستاندر طيماه .مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكياروميه; .713 :73
ارائهشدهدر اولينکنگرهسراسريتحقيقاتسرطاناروميه .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان
غربي 31 ،لغايت  34ارديبهشتماه  ،7346اروميه.
 .2منتظريعلي ،حقيقتشهپر ،وحدانينيا مريمسادات ،حريرچيايرج ،جارونديصغري ،حاجيمحموديمهرگان،
ابراهيميماندانا .بررسيو ارزيابيصدايمشاور مرکز بيماريهايپستان .مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكياروميه؛ .360 :73
ارائهشدهدر اولينکنگرهسراسريتحقيقاتسرطاناروميه .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان
غربي 31 ،لغايت  34ارديبهشت ماه ،اروميه.
 .2جارونديصغري ،منتظريعلي ،انصاريمريم ،حاجيمحموديمهرگان ،حقيقتشهپر ،ابراهيميماندانا .ارزيابي
صحتآزموناسپيراسيونسوزنيپستاندر مراجعينبهدرمانگاهبيماريهايپستان .مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكياروميه.
734.؛ .706 :73
ارائهشدهدر اولينکنگرهسراسريتحقيقاتسرطاناروميه .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان
غربي 31 ،لغايت  34ارديبهشت ماه ،اروميه.
0222
 .0جماليزوارهايمنصور ،جارونديصغري ،منتظريعلي ،حريرچيايرج ،صديقيژيال .ارزيابيکارايياسپيراسيونسوزني
پستاندر مرکز بيماريهايپستان .اطالعاتعلميو خالصهمقاالتسمينار ،بولتنشمارهانستيتو کانسر ،آبان ،ص.
ارائهشدهدر دهمينسمينار ساليانه انستيتو کانسر .انستيتو کانسر و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي ،درماني تهران 33 ،لغايت  31آبانماه  ،7311تهران.
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ز ـ كتاب(تأليف ،ترجمه)
ز ـ كتاب(تأليف ،ترجمه):

 .7ظفرقنديمحمدرضا ،منتظريعلي ،اصفهانيفاطمه ،سميعيفرهاد ،گرانپايهلعبت ،حريرچيايرج .الفبايبرخورد با
بيماريهايپستان .وزارتبهداشت ،درمانو آموزشپزشكي ،تهران :انتشاراتجهاددانشگاهي( 7311 ،ترجمه).
 .3احمدي ابهريسيدعلي ،افتخار اردبيليحسن ،جزايريابوالقاسم ،شفيعيفروغ ،قواميانپريوش ،گرماروديغالمرضا،
منتظريعلي ،ميرزاييالهه ،نديمابوالحسن ،نوراييمهدي .روانشناسيسالمت .تهران :انتشاراترشد( 7346 ،ترجمه).
 .3منتظريعلي.مؤلفههاياجتماعيسالمت .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي( 7341،ترجمه).
 .6مفتون فرزانه ،آيينپرست افسون ،منتظري علي ،فرزدي فرانک ،جهانگيري کتايون .رضايتمندي بيمهشدگان
روستايي تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني و ارائهدهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده.
تهران :انتشارات سازمان بيمه خدمات درماني( 7349 ،تأليف).
 .1صفاري محسن،غفرانيپور فضلاله ،منتظري علي ،محمودي محمود ،حيدرنيا عليرضا .راهنماي آموزش مديريت
استرس در نوجوانان .تهران :انتشارات آثار سبحان( 7396 ،ترجمه ،تأليف).
 .0درسنامهاپيدميولوژي(کار گروهيـ ترجمه ،دردستانتشار).
 .1معصومي راضيه ،لميعيان مي نور ،منتظري علي ،حاجي زاده ابراهيم .درآمدي بر پارادايم ها و ابزارهاي سنجش
کيفيت زندگي جنسي .تهران :انتشارات مشق شب( 7393 ،تدوين)
 .4امين شكروي فرخنده ،منتظري علي ،پيمان نوشين .ارتباط در سالمت و چگونگي تاثير آن .تهران :نشر عقيل،
(7396ترجمه)
 .2گزارش وضعيت اجتماعي کشور؛ کتاب چكيده ها ،شوراي اجتماعي کشور7393 ،
 .01منتظريعلي ،فاطمه زهرا احمدي. .کليات سالمت همگاني .تهران :انتشارات دانشگاه فرهنگيان( 7399،تأليف).
ح -انجام پروژههاي تحقيقاتي:
ح -انجام پروژههاي تحقيقاتي:
0011
 .020بررسي وضعيت سالمت روان افراد  71سال و باالتر در جمهوري اسالمي ايران -سال  .7399معاونت تحقيقات
و فنآوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (همکار)
 .021بررسي بي خطري ( )safetyو اثربخشي ( )efficacyو نيز پيامدهاي بارداري و تولد پس از واکسيناسيون
 3SARS-CoVدر زنان باردار و مقايسه با گروه کنترل باردار در مراکز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم43

پزشكي تهران تا  74ماه بعد از تزريق واکسن .دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده پزشكي (بيمارستان وليعصر عج)
(همکار)
 .022بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي ( Bristol Stool Form Scale )BSFSدر بزرگساالن ايراني.
دانشگاه علوم پزشكي تهران .دانشكده پزشكي/بيماري هاي زنان و زايمان (بيمارستان ياس)( .مجري دوم)
 .022بررسي نقش منابع اطالعاتي و ميزان تاب اوري در پيش بيني شدت اضطراب افراد ساکن تهران در همه گيري
بيماري کرونا :يک مطالعه بر خط .پژوهشكده علوم بهداشتي (مجري طرح)
 .022بررسي تاب آوري مرم ايران در دوران همه گيري کرونا و عوامل موثر بر آن .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي
(مجري طرح)
 .022ترجمه و روانسنجي گونه ايراني ابزار ارزيابي کيفيت زندگي بيماران ديابتي .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي
(مجري طرح)
0222
 .022بررسي تاثير راديوفرکوئنسي بر بازسازي عضالت کف لگن و کيفيت زندگي زنان مراجعه کننده به درمانگاه
پلويک فلور بيمارستان امام خميني .دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران.
(همكار)
 .020بررسي وضعيت رعايت رفتارهاي پيشگيرانه- 79 COVIDدر دو گروه مورد و شاهد در خوزستان سال 7399
و برآورد سهم هر يک از راه هاي انتقال .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز( .همكار)
 .022بررسي مروري مطالعات کيفي انجام شده در حوزه کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان پستان .دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .022ترجمه و اعتبارسنجي پرسشنامه عالئم واژينال ( )ICIQ-VSبه زبان فارسي .دانشكده پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران (همكار)
0222
 .020بررسي شاخص هاي بارداري در جمعيت زنان کشور ايران و عوامل تعيين کننده آن .دفتر مرکزي جهاد
دانشگاهي (همکار طرح)
 .021مرور نظام مند ادبيات پژوهشي تعاريف ،چارچوبهاي مفهومي و ابزارهاي سنجش سواد سالمت .دفتر مرکزي
جهاد دانشگاهي (همکار طرح)
« .002بسيج ملي کنترل فشارخون باال» :ارزشيابي سريع فاز اول .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي (مجري طرح)
 .002بررسي مفاهيم ،اصطالحات و ابعاد سياستگذاري در نظام سالمت کشور .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي
(همکار طرح)
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 .002بررسي تاثير اعمال جراحي زيبايي ژنيتاليا بر ميزان تصوير بدني و سالمت روان زنان و رضايت جنسي زوجين
رسمي .مرکز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر(عج) دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار طرح)
 .002بررسي تاثير راديوفرکوئنسي بر بازسازي عضالت کف لگن و کيفيت زندگي زنان مراجعه کننده به درمانگاه
دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار طرح)

پلويک فلور بيمارستان امام خميني .دانشكده پزشكي

 .002بررسي تراکم ماست سلها و دانسيته عروق لنفاوي به روش ايمنوهيستوشيمي در گريدهاي مختلف SCC
دهان .7391مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار طرح)
 .000بررسي شيوع درگيري متاستاتيک غده بزاقي ساب منديبوالر در بيماران  sccسر و گردن بعد از رزکسيون
درماني و پروفيالکتيک و ارتباط آن با بقاء بيماران .مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .002طراحي و اعتبار سنجي نسخه کوتاه شده پرسشنامه سالمت دهان مادران باردار .پرديس بين الملل-دانشكده
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .002بررسي ميزان  RDWو  CA125در ارتياط با شدت اندومتريوز در الپاراسكوپي هاي انجام شده در
بيمارستان آرش بين سالهاي  7393و  .7390دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .000ديده باني اجراي ماده  77سياست هاي کلي سالمت (ابالغي رهبر معظم انقالب اسالمي) .دفتر مرکزي جهاد
دانشگاهي (همکار طرح)
 .001رابطه سرمايه فرهنگي و سالمت روان در جمعيت شهري ايران .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي (مجري طرح)
 .012بررسي ميزان شادکامي و عوامل مرتبط با آن در افراد متاهل  36تا  66سال ايراني (يک مطالعه ملي) .دفتر
مرکزي جهاد دانشگاهي (مجري طرح)

0222
 .012بررسي کيفيت زندگي در بيماران داراي تومور هاي پيشرفته در ناحيه حفره دهان بعد از رزکسيون منديبل و
بازسازي با يا بدون پليت هاي ريكانستراکشن و يا فلپ در بيمارستان امام خميني .مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه
علوم پزشكي تهران (همكار)
 .012تحليل اثر تعيين گرهاي اقتصادي -اجتماعي بر توزيع سالمت :مطالعه مبتني بر جمعيت در شهر تهران سال
 .7396دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار طرح)
 . 012طراحي و سامانه ملي پايش سرمايه انساني و توسعه انساني و گزارش دهي ساالنه بر اساس برنامه ششم توسعه
کشور .پژوهشكده علوم توسعه ،گروه مديريت (مشاور طرح)
 .012بررسي ديدگاه شهروندان تهران پيرامون طرح "بسيج اطالع رساني شهروند سالم" به سفارش سازمان
زيباسازي شهرداري تهران( .مجري)
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 .010بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران .به سفارش
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (مجري)
 .012سنجش سواد سالمت بزرگساالن ايراني ساکن شهرها .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي (مجري)
 .012سنجش سالمت روان جمعيت شهري بزرگسال ( 74-01سال) کشور .دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي (مجري)

0220
 .010طراحي ،اجرا و ارزشيابي مداخله پيشگيري سطح چهارم بر مبناي الگوي رفتار برنامه ريزي شده جهت
پيشگيري از تجويز بي رويه آنتي بيوتيک در پزشكان خانواده اهواز :يک تحقيق کمي -کيفي مثلث سازي .دانشگاه
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز (همكار)
 .011طراحي اجرا ارزشيابي آموزش تئوري محور بر ارتقاء فعاليت جسماني در رابطين بهداشتي مراکز بهداشتي
درماني شهرستان شوشتر در سال  . 7396دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز (همكار)
0222
 .22بررسي کيفيت زندگي واضطراب وافسردگي در زنان مبتال به سقط مكرر مراجعه کننده به بيمارستان هاي آرش
و ضيائيان در سال  .96-93پرديس بين الملل-دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22بررسي تاثير داروي  sildenafilبر روي کيفيت زندگي وديس منوره بيماران مبتال به اندومتريوز مراجعه
کننده به درمانگاه بيمارستان آرش و ضياييان در سال  .7393پرديس بين الملل-دانشكده پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران (همكار )
 .22بررسي تاثير مداخله آموزشي بر اساس مدل ارتقاء سالمت پندر بر کاهش عوامل خطر تعديل شدني سرطان
پستان و بهبود سبک زندگي در زنان پر خطر ابتال به سرطان پستان در تهران .مرکز تحقيقات بهره برداري از دانش
سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22بررسي عوامل مرتبط بر رفتارهاي پرخطر جنسي و تاثير آن برکيفيت زندگي زنان خياباني مراجعه کننده به
مراکز زنان آسيب پذير در جنوب تهران .7393،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22بررسي تاثير تلفيق سازه خودپنداره جسماني ( )physical self conceptبا نظريه رفتار برنامه ريزي شده
در ارتقاي فعاليت جسماني در زنان مبتال به سرطان پستان .دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .20دکتر تقي زاده ،خشكناز مهناز ،منتظري علي .نيازسنجي آموزش دانشجويان مامايي براي ارائه خدمات
بهداشت باروري در بحران( .مشاور)
 .22بهبودي زهرا ،دانش فر فاطمه ،منتظري علي ،بررسي تاثير مدل  PLISSITگسترش يافته بر عملكرد
جنسي زنان متاهل مبتال مولتيپل اسلروزيس داراي اختالل عملكرد جنسي مراجعه کننده به جامعه ي حمايت از
بيماران مبتال به  MSايران ( .7393مشاور)
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 .22طاووسي محمود ،منتظري علي .اندازهگيري سواد سالمت جمعيت شهري :طراحي و روانسنجي يک ابزار .دفتر
مرکزي جهاد دانشگاهي شهريور (7393همكار اصلي).
 .20منتظري علي ،بررسي نقش گزينه هاي پاسخ در طراحي پرسشنامه هاي سالمت ،دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي
(مجري)
0222
 .21تاثير مشاوره بر اضطراب ،واکنشهاي استرس حاد و واکنشهاي استرس پس از سانحه در زنان مبتال به سقط خود
به خود .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22تاثير ويتامين  Dبر شدت عالئم ديسمنوره اوليه .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
(همكار)
 .22منتظري علي ،جهاني شدن و سالمت ر وان :بررسي نظام مند متون پژوهشي از آغاز تا کنون .دفتر مرکزي
جهاد دانشگاهي (مجري)
0220
 .22منتظري علي ،طاووسي محمود .طراحي و تدوين ابزار سنجش سواد سالمت ايرانيان .دفتر آموزش و ارتقاي
سالمت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (مجري)

0221
 .22روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه عملكرد جنسي در زنان مبتال به پروالپس اعضاي لگني و بي اختياري
ادراري .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22بررسي کيفيت زندگي و ناتواني عملكردي در بيماران مبتال به اختالالت عضالني – اسكلتي .دانشكده توانبخشي
دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .20بررسي تاثير برنامه توانمندسازي زنان باردار بر مولفه هاي توانمندي و رضايت آنان از مراقبت هاي دوران
بارداري .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22مداخله آموزشي مبتني بر تارنما در ارتقاء شيوه زندگي سالم و تاثير آن بر پيشگيري از عوامل خطر ساز
بيماريهاي قلبي – عروقي .دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22بررسي تاثير رسانه تصويري ( )TVدر تغيير سطح دانش ،نگرش و عملكرد مرتبط با سالمت دهان در بالغين
ساکن شهر تهران .دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .20بررسي زمينه ژنتيک مسموميت با داروي ايرنيوتكان و ارتباط ان با کيفيت زندگي و پاسخ درماني و عوارض
دارويي در بيماران مبتال به سرطان متاستاتيک کولون .دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
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 .21منتظري علي ،سنجش عدالت در شهر تهران  .7396با همكاري معاونت اجتماعي و فرهنگي اداره کل سالمت
شهرداري تهران (همكار)
 .22هاشمي عصمتالسادات ،منتظري علي ،آل رسول سيمين ،ابراهيمي ماندانا ،مهرداد ندا .بررسي عوامل مؤثر بر
دانسيته بافت پستان در ماموگرافي بيماران مراجعه کننده به مرکز بيماريهاي پستان .جهاد دانشگاهي واحد علوم
پزشكي تهران( .همكار اصلي)
 .22صديقي صنمبر ،محققي محمدعلي ،زندهدل کاظم ،منتظري علي ،خليلي نرجس .بررسي زمينه ژنتيک
مسموميت با داروي آيرنيوتكان و ارتباط آن با کيفيت زندگي و پاسخ درماني و عوارض دارويي در بيماران مبتال به
سرطان متاستاتيک کولون .دانشگاه علوم پزشكي تهران( .همكار)
 .22رودبار محمدي شهال ،لميعيان مينور ،منتظري علي ،موحديان منصوره ،ابتكار معصومه ،کاظمنژاد انوشيروان،
اعظمي عطيه .ارزيابي اثر گلوکان ساکارو مليسس سرويزيه بر ترميم زخم .دانشگاه تربيت مدرس( .همكار اصلي)
 .22حقيقت شهپر ،بداغآبادي محمد ،حبيبي مسعود ،معتمدي امير ،منتظري علي ،زايري فريد ،تقوي مهدي،
عباسي ابراهيم ،حاجي مالحسيني فاطمه ،سجاديان اکرمالسادات .استانداردسازي نسخه فارسي پرسشنامه سازگاري
مذهبي مسلمانان در بيمارن مبتال به سرطان پستان ) .(MCOPEجهاد دانشگاهي واحدعلوم پزشكي تهران.
(مشاور)
 .22منتظري علي ،افتخاري اردبيلي حسن ،نيک بخت نصرآبادي عليرضا،نجات سحرناز،کريمي يوسف ،مشكي
مهدي ،ستاره همامي .نگرش هاي نقش جنسيتي در زندگي خانوادگي :طراحي ،اعتبار بخشي و به کارگيري يک ابزار
فرهنگمدار در جامعه ايراني .مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني گناباد( .مجري)
 .20منتظري علي ،خوانساري عليرضا ،امامقلي زهرا ،فتحيان سميه .بررسي سرمايه اجتماعي در استان قزوين.
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد
دانشگاهي( .مجري)
 .22منتظري علي ،خوانساري عليرضا ،امامقلي زهرا  ،فتحيان سميه .بررسي کيفيت زندگي وابسته به سالمت در
استان قزوين .معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي( .مجري)
 .22منتظري علي ،خوانساري عليرضا ،امامقلي زهرا ،فتحيان سميه .بررسي و اندازهگيري شادکامي در استان
قزوين .معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژوهشكده علوم بهداشتي
جهاد دانشگاهي( .مجري)
 .20منتظري علي ،موسوي سيد جواد ،اميدواري سپيده .مطالعه مروري نظاممند مقاالت چاپ شده در مورد شيوع
افسردگي در ايران .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،در دست اجرا( .مجري)
 .21منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .بررسي نقش گزينههاي پاسخ در طراحي پرسشنامههاي سالمت.
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پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .مجري)
 .22گشتاسبي آزيتا ،منتظري علي ،ژيال صديقي،نعمتالهزاده مريم ،حريري فاطمهزهرا ،مؤيد محسني سكينه.
ترجمه ،تعيين پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي مبتاليان به آندومتريوز ) .(EHP-5پژوهشكده
علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .همكار)
 .22فرويد مريم السادات ،آرين وحيد ،منتظري علي ،ياوري پروين .بررسي رابطه کيفيت زندگي با تنوع و کيفيت
رژيم غذايي و کنترل گليسمي در بيماران ديابتي نوع نوع  3شهر تهران در سال  .7349دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور( .7396 ،مشاور)
 .22ابراهيمي ماندانا ،منتظري علي ،حقيقت شهپر ،الفتبخش آسيه ،نجفي صفا ،صفرينژاد محمدرضا ،عميد ويدا،
مهرداد ندا .بررسي عملكرد جنسي بيماران مبتال به سرطان پستان پس از درمان و عوامل مؤثر بر آن .جهاد
دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .همكار اصلي)
 .22هروي کريموي مجيده ،منتظري علي ،رژه ناهيد ،ويسمرداي مجتبي .مقايسه کيفيت زندگي سالمندان با
تجربه سوءرفتار و بدون تجربه سوءرفتار توسط اعضاي خانواده در شهر تهران .دانشگاه شاهد( .7396 ،مشاور)
 .22رژه ناهيد ،هروي کريموي مجيده ،منتظري علي .روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاي آزمون حقايق
سالمندي ) (FAQ-1و نگرش به سالمندي ) (Kogans,OPدر پرستاران ايراني .دانشگاه شاهد و مرکز تحقيقات
آموزش و مديريت مددجو( .همكار)
 .20جهانگيري کتايون ،منتظري علي ،صديقي ژيال ،آذين سيدعلي ،اميني قزويني سيما ،خردمند مهناز .تحليل
خطرپذيري دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي براي مواجه با بحران زلزله .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي.
(همكار)
 .22احمدي سيدابراهيم،منتظري علي ،ناطقي محمدرضا ،مظفري کرماني رامين ،افسانه آذري ،دادفر محبوبه ،شاه
علي شاداب .مقايسه کيفيت زندگي مرتبط با سالمت مادران کودکان حاصل از درمان کمک باروري با مادران
کودکان حاصل از لقاح طبيعي قبل و بعد از تولد کودك .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران( .همكار)
 .22رستميان عبدالرحمن ،روستايي ثمين ،منتظري علي ،ميثمي علي پاشا ،شهبازي فاطمه .تأثير آموزش گروهي
بر کيفيت زندگي و کاهش درد در بيماران مبتال به آرتروئيد رومائيد .دانشگاه علوم پزشكي تهران( .همكار)
 . 20اميني ليال ،قرباني بهزاد ،سيد فاطمي نعيمه ،آخوندي محمد مهدي ،منتظري علي ،صادقي محمد رضا ،حسيني
آغافاطمه ،محمودي زهره .بررسي کيفيت زندگي و ارتباط آن با سالمت عمومي در مبتاليان به سندرم تخمدان پلي
کيستيک تهران ـ  . 7349مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي جهاد
دانشگاهي (ابن سينا)( .همكار اصلي)
 .21منتظري علي ،اميدواره سپيده ،آذين سيدعلي ،آيينپرست افسون ،جهانگيري کتايون،صديقي ژيال ،عبادي
مهدي ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،وحدانينيا مريمسادات .سالمت از ديدگاه مردم ايران .پژوهشكده علوم بهداشتي
جهاد دانشگاهي( .مجري)
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0222
 .22بررسي کيفيت زندگي بيماران مبتال به آدنوم هيپوفيز مراجعه کننده به بيمارستان هاي ايرانمهر ،آراد ،لقمان
حكيم و فيروزگر در فاصله سال هاي  .7346-7349دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار)
 .22مسعوديان معصومهسادات ،براتيان مسعود ،هومن عباس ،منتظري علي ،غفوري اعظم .استاندارسازي و
هنجاريابي پرسشنامه نگرانيهاي سالمتي ) (HCQ-54براي دانشجويان ايراني دورههاي کارشناسي دانشگاههاي
دولتي شهر تهران .واحد تربيت معلم( .7349 ،همكار)
 .22سجاديان اکرم السادات ،منتظري علي ،علوي نسرين السادات ،معتمدي امير .بررسي کيفي مفهوم اميد از
ديدگاه بيماران مبتال به سرطان پستان پس از درمان .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7349 ،همكار
اصلي)
 .22منتظري علي،فرزدي فرانک،وحدانينيا مريمسادات ،آيينپرست افسون ،صديقي ژيال .بررسي تأثير خدمات
شهري بر سالمت شهروندان مناطق  33گانه شهر تهران .پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش مرکز مطالعات و
برنامهريزي شهر تهران (شهرداري تهران)( .7349 ،مجري)
 .22منتظري علي ،موسوي سيد جواد ،پرنيانپور محمد ،عابدي محسن ،مبيني بهرام ،حسين مهديان ،اميدواري
سپيده .اعتبارسنجي نسخه فارسي پرسشنامههاي  FABQو  .SF-12پژوهشكده علوم بهداشتي( .7349 ،مجري)

0222
 .20صادقي شهرام ،منتظري علي ،رئيس سادات احمد ،شاه قلي ليلي،مخبريان نژاد راضيه .مطابقت فرهنگي و
بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي «مقياس فاجعه سازي درد» .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي،
( .7344همكار)
 .22مفتون فرزانه ،منتظري علي ،فرزدي فرانک ،جهانگيري کتايون ،آيينپرست افسون ،محمد کاظم .بررسي
رضايتمندي بيم ه شدگان روستايي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ارائهدهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و
پزشک خانواده .پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش اداره کل مطالعات و پژوهش سازمان بيمه خدمات درماني،
( .7344همكار)
 .22تقاء منصوره ،منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات ،ابراهيمي فريبا ،دارابي ليال .ترجمه و تعيين پايايي و روايي
نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي بيماران مبتال به صرع ) .(QOLIE-31-Pمرکز تحقيقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشكي تهران و پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7344 ،مجري)
 .20مفتون فرزانه ،پستهاي سيدخليل ،عالمه مطهره ،منتظري علي ،محمد کاظم ،فرزدي فرانک ،عابديني
مهراندوخت ،کاظمزاده محمد ،آگاه رضا ،مدبر محمدرضا ،بهگزين ،فريور فرشيد ،شاهمحمدي معصومه .ارزيابي
استقرار و اثربخشي فاز اول اجراي برنامه ارائه خدمات يائسگي به زنان  61تا  06ساله ايراني در مراکز بهداشتي
درماني شهرستان هاي پايلوت برنامه .پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و
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آموزش پزشكي( .7344 ،همكار)

0222
 .21مفتون فرزانه ،پستهاي سيدخليل ،عالمه مطهره ،منتظري علي ،محمد کاظم ،فرزدي فرانک ،عابديني
مهراندوخت ،کاظمزاده محمد ،آگاه رضا ،مدبر محمدرضا ،بهگزين ،فريور فرشيد ،شاهمحمدي معصومه .بررسي
وضعيت موجود زنان  61تا  01سال قبل از ارائه خدمات يائسگي در دانشگاههاي پاپلوت برنامه به عنوان بخش قبل
از مداخله پروژه ارزشيابي استقرار و ارزيابي اثربخشي برنامه ارائه خدمات يائسگي .پژوهشكده علوم بهداشتي به
سفارش معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (همكار).
 .02سوري حميد ،طالبيزاده نوشين ،اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شيران غالمرضا ،جهانگيري عليرضا ،عيني
الهه .بررسي نقش همياران پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي کشور .مرکز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري
از مصدوميت هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،به سفارش نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (همكار
اصلي).
 .02زرگر موسي ،رحيمي موقر وفا ،سروش احمدرضا ،جوادي مسعود ،امامي رضوي سيد حسن ،توکلي اميرحسين،
منتظري علي .بررسي کيفيت زندگي جانبازان مرد مبتال به ضايعه نخاعي در شهر تهران در سال .7340-7341
پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان ،مرکز تحقيقات ترميم مغزي و نخاعي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران ،مرکز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
تهران( .7341 ،همكار)
 .02صديقي صنمبر ،منتظري علي .بررسي پايايي و روايي پرسشنامه ” “EORTC-QLQ-STO22در تعيين
کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان معده .مرکز تحقيقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران( .7341 ،مجري)
 .02اميدواري سپيده ،آذين علي ،شهيدزاده علي ،منتظري علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد .مطالعات دوره
اي رضايتسنجي بيماران مراجعهکننده به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .پژوهشكده علوم
بهداشتي به سفارش معاونت سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .7341 ،همكار)
 .02اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزاده علي ،آذين علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد .بررسي
ديدگاههاي بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي در مورد نحوه ويزيت دسته جمعي پزشكان .پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7341 ،همكار)
0222
 .00اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزاده علي ،آذين علي ،حريرچي اميرمحمود ،سوري حميد .تدوين ابزار
سنجش رضايت بيماران مراجعهکننده به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران( ،پژوهش در نظام
سالمت ) .(HSRپژوهشكده علوم بهداشتي( .7340 ،همكار)
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0222
 .02بررسي تاثير شدت درد بر روي سطح ناتواني عملكردي بيماران مبتال به کمردرد .مرکز تحقيقات پزشكي
ورزشي/پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .همكار)
 .02منتظري علي ،موسوي سيد محسن ،محققي محمدعلي ،حريرچي ايرج ،موسوي جراحي عليرضا ،نجفي
معصومه ،ابراهيمي ماندانا .مروري بر سرطان پستان در ايران .مرکز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي.7341 ،
(مجري)
 .00اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزاده علي ،آذين علي ،برادران حميدرضا .بررسي دانش و نگرش مردم در
مورد مبتاليان به بيماريهاي رواني .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي (همكار).
 .01منتظري علي ،آذين سيدعلي ،شهيدزاده علي ،شريعتي محمد ،عبادي مهدي .بررسي فراواني خودکشي عوامل
مؤثر و متغيرهاي مرتبط با آن در مراجعين به بخشهاي مسمومين بيمارستانها .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد
دانشگاهي به سفارش سازمان مديريت و برنامهريزي کشور (مجري).
 .22رشيدي بتول ،منتظري علي ،اشرفي مهناز ،رمضانزاده فاطمه ،عابدينيا نسرين ،شريعت مامک .بررسي کيفيت
زندگي وابسته به سالمت در زوجين نابارور تحت درمان ميكروانجيكشن و  .IVFمرکز تحقيقات باروري وليعصر،
دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار).
 . 22حيدرنژاد حسن ،اميري سارا ،پورپاك زهرا ،کاظم نژاد انوشيروان ،منتظري علي .مطالعه و بررسي کيفيت
زندگي بالغين مبتال به آسم مراجعه کننده به کلينيک ريه بيمارستان فياضبخش .مرکز تحقيقات آسم و آلرژي،
دانشگاه علوم پزشكي تهران (همكار).
 .22حيدرنژاد حسن ،اميري سارا ،پورپاك زهرا ،کاظم نژاد انوشيروان ،منتظري علي .پايايي و روايي نسخه فارسي
پرسشنامه کيفيت زندگي بالغين مبتال به آسم ) .(AQLQمرکز تحقيقات آسم و آلرژي ،دانشگاه علوم پزشكي
تهران (همكار).
 .22محققي محمدعلي ،طاولي آزاده ،منتظري علي  ،طاولي زهرا .بررسي رابطه اطالع از تشخيص سرطان با
اضطراب ،افسردگي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش .مرکز تحقيقات سرطان ،دانشگاه
علوم پزشكي تهران (همكار).

0220
 .22فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،شريعتي بتول ،آيينپرست افسون ،حكمت سيمين ،سعادت ترابيان ،جهانگيري
کتايون ،فرخ اسالملو حميدرضا ،محمد کاظم ،پيلهرودي سيروس ،منتظري علي .طراحي مدل آموزش کاربردي
براي دستيابي به مديريت اثربخش در سيستم ارائه دهنده خدمات بهداشتي – درماني .پژوهشكده علوم بهداشتي
جهاد دانشگاهي( .7346 ،همكار)
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 .20منتظري علي  ،سجاديان اکرم .بررسي کيفي نحوه نگرش بيماران مبتال به سرطان پستان به زندگي پس از
درمان .مرکز بيماريهاي پستان ،جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران( .7346 ،مجري)
 .22منتظري علي  .بررسي دانش و نگرش مردم پيرامون بيماري سرطان .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد
دانشگاهي( .7346 ،مجري)
 .22منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .بررسي رابطه کيفيت زندگي در زمان تشخيص و ميزان بقاي  1ساله در
بانوان مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به بيمارستان امام خميني طي يک سال تقويمي .پژوهشكده علوم
بهداشتي( .7346 ،مجري)
 .20منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .بررسي ميزان بقاي  1ساله در بانوان مبتال به سرطان پستان مراجعه
کننده به بيمارستان امام خميني طي يک سال تقويمي .پژوهشكده علوم بهداشتي( .7346 ،مجري)
 .21منتظري علي ،گشتاسبي آزيتا ،وحدانينيا مريم سادات .ترجمه و تعيين پايايي و روايي نسخه فارسي
پرسشنامه  .SF-36پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7346 ،مجري)

0222
 .22فرزدي فرانک ،صديقي ژيال ،گرمارودي غالمرضا ،مفتون فرزانه ،منتظري علي .ارزشيابي اجراي آزمايشي برنامه
شناسنامه سالمت دانش آموزان .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7343 ،همكار)
 .22خبري محمدعلي ،منتظري علي ،عسگري محمدرضا .بررسي نحوه و ميزان برجستهسازي مطالب هنري ده
روزنامه در تابستان  .7343پژوهشكده فرهنگ و هنر( .7343 ،همكار)
 .22هروي کريموي مجيده ،پوردهقان مريم ،فقيهزاده سقراط ،منتظري علي .بررسي تأثير مشاوره گروهي بر
کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با شيمي درماني .دانشگاه شاهد( .7343 ،همكار)
 .22منتظري علي .ارزشيابي پوستر روز جهاني ايدز در سال  .3661پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي،
( .7343مجري)
 .22منتظري علي  ،برادران حميد ،اميدواري سپيده ،آذين سيدعلي ،حريرچي اميرمحمود ،عبادي مهدي .بررسي
سالمت روان بازماندگان زلزله بم .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7343 ،مجري)
 .20اميدواري سپيده ،منتظري علي  ،کشتكاران علي ،رضايي احمد ،جديان عليرضا ،اميني معصومه ،گودرزي
فاطمه ،جعفري حاجيه .تعيين استانداردها و چک ليستهاي نظارتي بخشهاي روانپزشكي .پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي به سفارش دفتر سالمت رواني ،اجتماعي و مدارس ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي( .7343 ،همكار)
 .22اميدواري سپيده ،منتظري علي ،شهيدزاده علي ،جعفري حاجيه ،گودرزي فاطمه ،جوادزاده افسانه .چگونگي
ارزيابي رضايت بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي به سفارش دفتر
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سالمت رواني ،اجتماعي و مدارس ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي( .7343 ،همكار)
 .22شريعتي محمد ،منتظري علي ،گرمارودي غالمرضا ،عبادي مهدي ،فاتح ابوالفضل .بررسي وضعيت سالمت روان
و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پزشكي دانشگاههاي شهر تهران .پژوهشكده علوم بهداشتي( .7343 ،همكار)
 .20منتظري علي  .تعيين ميزان اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه کننده به کلينيک ماموگرافي .جهاد
دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7343 ،مجري)
 .21منتظري علي  ،صديقي ژيال ،فرزدي فرانک ،مفتون فرزانه ،جهانگيري کتايون ،گرمارودي غالمرضا .تحليل
راهبرد انتقال بيمارستان رازي .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7343 ،مجري)

0222
 .02منتظري علي ،حريرچي اميرمحمود ،گرمارودي غالمرضا ،شريعتي محمد ،آذين سيدعلي ،اميدواري سپيده،
عبادي مهدي .بررسي آگاهي و نگرش مردم تهران در خصوص بيماري ايدز .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد
دانشگاهي( .7343 ،مجري)
 .02گشتاسبي آزيتا ،وحدانينيا مريمسادات ،محمد کاظم ،منتظري علي .مقايسه کيفيت زندگي زنان و مردان در
شهر تهران .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7343 ،همكار)
 .02منتظري علي .بررسي آماري مرگ و مير حوادث رانندگي در ايران :يک مطالعه توصيفي .پژوهشكده علوم
بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7343 ،مجري)
 .02منتظري علي  ،گرمارودي غالمرضا ،شريعتي محمد ،حريرچي امير محمود ،عبادي مهدي .ترجمه ،تعيين پايايي
و روايي پرسشنامه  73سؤالي سالمت عمومي .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ( .7343مجري)

0220
 .02منتظري علي  .بررسي وضعيت آگاهي دادن به بيماران از ابتالء به سرطان به طور اعم و سرطان پستان به طور
اخص و چگونگي دسترسي آنان به اطالعات و آموزشهاي پيرامون بيماري آنان .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي
تهران( .7347 ،مجري)

0221
 .00منتظري علي ،شريعتي محمد ،عبادي مهدي .سالمت روان در جوانان ايراني .پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد
دانشگاهي( .7346 ،مجري)
 .02منتظري علي ،شريعتي محمد ،عبادي مهدي .پايايي و روايي پرسشنامه(General Health GHQ-12
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) .Questionnaireپژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( .7346 ،مجري)
 .02منتظري علي ،انصاري مريم ،جعفري مريم سادات .اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه کننده به کلينيک
ماموگرافي مرکز بيماريهاي پستان .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7346 ،مجري)
 .00منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .اضطراب و افسردگي در بانوان مبتال به سرطان پستان .جهاد دانشگاهي
واحد علوم پزشكي تهران( .7346 ،مجري)
 .01منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات .بررسي کيفيت زندگي در بانوان مبتال به سرطان پستان و تغييرات آن در
يک دوره زماني .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7346 ،مجري)

0222
 .2ابراهيمي ماندانا ،وحدانينيا مريمسادات ،منتظري علي .بررسي عوامل خطر در بيماران مبتال به سرطان پستان.
جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7319 ،همكار)
 .2منتظري علي ،خالقي فاطمه ،جعفري مريمسادات .بررسي ميزان پاسخدهي به روشهاي مختلف دعوت از
ساکنين منطقه  1شهرداري تهران جهت انجام غربالگري سرطان پستان و برخي عوامل مؤثر بر آن .جهاد دانشگاهي
واحد علوم پزشكي تهران( .7319 ،مجري)
 .2منتظري علي ،سجاديان اکرم السادات .ارزشيابي پوسترهاي آموزشي کلينيک تخصصي مرکز بيماريهاي پستان.
جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7319 ،مجري)
 .2منتظري علي ،وحدانينيا مريمسادات .پايايي و روايي پرسشنامههاي اندازهگيري کيفيت زندگي در بيماران مبتال
به سرطان بطور عام و سرطان پستان بطور خاص .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7319 ،مجري)

0222
 .2جاروندي صغري ،حاجي محمودي مهرگان ،سجاديان اکرمالسادات ،منتظري علي ،متدين ليال ،آزادي زينب.
بررسي ميزان پاسخدهي بانوان باالي  36سال به دعوت جهت معاينه باليني پستان به دو روش متفاوت .جهاد
دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7314 ،همكار)

0222
 .0خالقي فاطمه ،منتظري علي ،وحدانينيا مريم سادات ،حريرچي ايرج .بررسي مسائل فردي ،خانوادگي و اجتماعي
زنان مبتال به سرطان پستان .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران و مرکز امور مشارکت زنان( .7311 ،همكار)
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0222
 .2جاروندي صغري ،منتظري علي ،پورفتحاله علي .طرح جمعآوري خالصه پاياننامههاي ارائه شده در زمينه
سرطان پستان بين سالهاي  16-11در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ،شهيد بهشتي ،شيراز ،اصفهان ،مشهد،
تبريز ،و تربيت مدرس .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7310 ،همكار)
 .2منتظري علي  ،حقيقت شهپر ،حريرچي ايرج .مشخصات جمعيتي و بررسي نيازهاي مردم در تماس با صداي
مشاور مرکز بيماريهاي پستان :نتيجه مطالعه مقدماتي .جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران( .7310 ،مجري)

0222
 .0منتظري علي ،حقيقت شهپر ،حريرچي ايرج .طرح مطالعاتي «ايجاد صداي مشاور» .جهاد دانشگاهي واحد علوم
پزشكي تهران( .7311 ،مجري)
ط -نظارت پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي
ط -نظارت پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي

 .0طرح پژوهشي «نياز سنجي آموزش سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي در دورههاي تحصيلي مختلف» ،مؤسسه
پژوهشي ،برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش،
.7341
 .2طرح پژوهشي «بررسي کيفيت زندگي مجروحان جنگي مبتال به تروماي نخاعي در شهر تهران و مقايسه آن با
افراد عادي»  ،پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان7344. ،
 .2طرح «نياز سنجي فرهنگي دانشجويان» ،معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي7349. ،
 .0پروژه «ارائه مدل جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومي (باري)» ،معاونت پژوهشي گروه پژوهشي ايمني
پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري7349. ،
 .2پروژه « ارائه مدل جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومي (مسافري)» ،معاونت پژوهشي گروه پژوهشي ايمني
پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري7349. ،
 .0طرح پژوهشي «بررسي تأثير آوادرماني بر عالئم فيزيولوژيک اضطراب و بيقراري در بيماران تحت تهويه مكانيكي
در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي منتخب شهر تهران» ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد7396. ،
 .1طرح پژوهشي «ارزيابي تاثير اکسيتايميا بر خود مراقبتي افراد مبتال به ديابت نوع  ،3طي فرآيند درمان ،پذيرش و
تعهد» پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي،
.7397
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ي ـ راهنماييو مشاورهپاياننامه
ي ـ راهنماييو مشاورهپاياننامه:

0222
 .0صغري جاروندي .ارزيابي اعتبار آزمون اسپيراسيون سوزني در تشخيص سرطان پستان .پاياننامه دريافت درجه
گواهي عالي بهداشت عمومي) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنمامشترکاً با
دکتر کوروش هالکويي)
 .2ماندانا ابراهيمي .بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد زنان شاغل در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي
تهران نسبت به سرطان پستان و روشهاي غربالگري و عوامل مؤثر بر آن .پاياننامه دريافت درجه گواهي عالي
بهداشت عمومي) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكيتهران( .استاد مشاور).
0222
 .2ابراهيماسفندياري .عواملفرهنگيمؤثر بر آلودگيمحيط زيستاز ديدگاهشهروندانتهراني .پاياننامهکارشناسيارشد،
امور فرهنگي ،سازمانمديريتو برنامهريزيکشور و معاونتفرهنگي جهاددانشگاهي( .استاد راهنما)
 .0خيرالنساء مستخدمينحسيني .بررسيرابطهبينساختارزشيخانوادهو حرمتخود دانشآموزاندختر و پسر پايه
هايدومو سوممدارسمتوسطهشهر تهران .پاياننامه کارشناسيارشد ،امور فرهنگي ،سازمانمديريتو برنامهريزيکشور
و معاونتفرهنگي جهاددانشگاهي( .استاد مشاور)
 .2شهپر حقيقت .بررسي خستگي و عوامل مؤثر بر آن در بيماران مبتال به سرطان پستان .پاياننامه دريافت درجه
گواهي عالي بهداشتعمومي ) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما مشترکاً با
دکتر کوروش هالکويي)
0221
 .2افسانه پاکدامن .مقايسه شيوع بيدنداني پارسيل و عوامل مؤثر بر آن در اعضاء هيأت علمي دانشكده پزشكي و
دانشكده فني دانشگاه تهران .پاياننامه دريافت گواهي عالي بهداشت) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم
پزشكي تهران( .استاد مشاور)
0220
 .2عليطلوعي .بررسيکيفيتزندگيبيمارانمبتال بهسرطانهايژنيكولوژيک(اعماز سرويكس ،آندومتر ،تخمدانو ولو،
واژن) پساز درماندر بيماران مراجعه کننده به بخش انكولوژي زنان بيمارستان وليعصر .پاياننامهدريافتدرجه
دکتري عمومي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (استاد مشاور).
 .2سيدعلي مرعشي .بررسي ارتباط ارزشهاي فرهنگي با ابتالء به افسردگي در کارکنان شرکت فوالد کاويان اهواز.
پاياننامه دريافت گواهي عاليب هداشت) ، (M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (استاد راهنما
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مشترکاً با دکتر بهمننيکپور).
0222
 .2آزيتا خيلتاش .بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتال به نئوپالزيهاي لنفاوي (لنفوم و لوسمي) مراجعه کننده به
بيمارستان امام خميني در نيمه اول سال و مقايسه آن با شاخصهاي کيفيت زندگي در جمعيت تهران .پايان نامه
دريافت دکتري تخصصي پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما مشترکاً با
دکتر بهروز نبئي)
 .01ماندانا عطار زاده .بررسي رابطه کيفيت زندگي و سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در بين دانشجويان پزشكي
سال اول دانشگاه علوم پزشكي تهران ورودي .پاياننامه دريافت درجه گواهي عالي بهداشت عمومي)،(M.P.H
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
0220
 .00سحرناز نجات .بررسي کيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس با استانداردسازي پرسشنامه
 .WHO Quality of Life –BREFپاياننامه دکتري تخصصي اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم
پزشكي تهران( .استاد راهنمامشترکاً با دکتر کوروشهالکويي)
 .02محسن فاتح .بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد پزشكان عمومي پيرامون کاربردهاي ليزرهاي کمتوان .پاياننامه
دريافت درجه گواهي عالي بهداشت عمومي) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما
مشترکاً با دکتر داود شجاعيزاده)
0222
 .02آزاده طاولي .مقايسه کيفيت زندگي ،افسردگي و باورهاي مربوط به درد در دو گروه بيمار مطلع و غيرمطلع از
تشخيص سرطان گوارش .پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد (استاد
مشاور).
 .00نوري زاده دهكردي شهره .آثار تمرينات وظيفه محوري بر تحرك در جامعه و کيفيت زندگي افراد مبتال به پارزي
نيمه بدن ناشي از سكته مغزي .پاياننامه دکتري فيزيوتراپي ،دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي ـ درماني تهران (استاد مشاور).
 .02عرفاني تبار زيبا .بررسي اپيدميولوژيكي بيماران سوختگي و عوامل مؤثر بر پيامد آن در مراجعهکنندگان به
بيمارستان شهيد مدني شهر کرج .پاياننامهدريافتدرجهگواهيعاليبهداشتعمومي) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت
دانشگاهعلومپزشكيتهران( ،استاد راهنمامشترکاً با دکتر کوروش هالکويي).
 .02خان کالبي مهدي .بررسي تأثير آموزشهاي مهارتهاي زندگي بر کيفيت زندگي کارمندان زن دانشگاه علوم
پزشكي تهران .پاياننامه کارشناسي ارشد ) (M.S.P.Hآموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور)

58

 .02فصيحي هرندي طيبه .طراحي و ارزشيابي مدل آموزشي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان
پستان .پاياننامه دکتري آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .02حيدري فرشته .بررسي عوامل تعيين کننده افدام به ترك مواد در معتادان خود مصرف کلينيک ترك اعتياد
پاکدشت .پاياننامه کارشناسي ارشد ) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي بهداشتي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات درماني تهران( .استاد راهنمامشترکاً با دکتر کوروش هالکويي)
0222
 .02دنيوي طاهره .بررسي تأثير وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي بر مرگ بعد از سكته قلبي در بيماران مراجعه کننده
به مرکز قلب تهران در سال  .7346پاياننامه کارشناسي ارشد ) ،(M.P.Hدانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران( .استاد راهنمامشترکاً با دکتر کوروش هالکويي)
 .21زارعي گونياني طيبه .مقايسه کيفيت زندگي افراد ضايعه نخاعي مقيم خانواده و مراکز نگهداري تهران در سال
 .7340پاياننامه کارشناسي ارشد کاردرماني رواني ،دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم و خدمات بهداشتي درماني
ايران( .استاد مشاور)
 .20مقدس تبريزي يوسف .مطالعه تمرينات ورزشي بر ميزان اثربخشي در درمان و کيفيت زندگي بيماران وابسته به
مصرف مواد افيوني تحت درمان متادون .پايان نامه کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش اصالحي و
آسيبشناسي) ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي( .استاد مشاور)
 .22سارا توسلي .بررسي کيفيت زندگي در بيماران پس از جراحي پيوند باي پس عروق کرونر ،در بيمارستان شهيد
رجايي .پاياننامه دکتري عمومي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران( .استاد مشاور)
0222
 .22طاووسي محمود .بهينهسازي نظريه عمل منطق ي ،جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان .پايان
نامه دکتري آموزش بهداشت ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .20سيهبازي شيوا .بررسي اثر سولفات روي ) (zincبر روي کيفيت زندگي مبتاليان به سندرم پيش از قاعدگي با
استفاده از پرسشنامه غربالگري عالئم قبل از قاعدگي ) (PSSTو کيفيت زندگي  .SF-12پاياننامه کارشناسي ارشد
مامايي ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .22زماني علويجه فرشته .طراحي و ارزشيابي مدل آموزشي به منظور پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز منجر به
آسيب در موتورسواران .پاياننامه دکتري تخصصي آموزش بهداشت ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس.
(استاد مشاور)
 .22شمس محسن .بررسي ميزان تأثير مداخله مبتني بر الگوي بازاريابي اجتماعي بر ميزان رفتارهاي خطرناك
رانندگي در بين رانندگان تاکسيهاي خطي شهر تهران .پاياننامه دکتري آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت و
انستيتو تحقيقاتي بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران( .استاد مشاور)
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 .22رحمت اهلل اردالن .بررسي کيفيت زندگي در کارگران کارخانه سيمان تهران و برخي عوامل مرتبط با آن در
سال  .7344پاياننامه دکتري عمومي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران( .استاد مشاور)
0222
 .22رهنما پروين .تأثير تئوريهاي رفتار برنامه ريزي شده و تئوري شناختي اجتماعي در تغيير روش پيشگيري از
بارداري نزديكي منقطع به روش پيشگيري از بارداري مدرن .پاياننامه دوره دکتري تخصصي در رشته آموزش
بهداشت ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس (استاد مشاور).
 .22تهمينه قائميان .بررسي رابطه فقر با کيفيت زندگي در افراد باالي  06سال منطقه چهار شهرداري تهران در
سال  .7344پايان نامه رزيدنت پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (استاد
مشاور).
 .21آميندا امان الهي .بررسي رابطه چاقي با کيفيت زندگي دختران پايه چهارم و پنجم ابتدايي شهر تهران در سال
 .7344-49پاياننامه دوره دستيار رشته پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني شهيد بهشتي( .استاد مشاور).
 .20حسن راشكي .بررسي پايايي و روايي فرم کوتاه پرسشنامه درد مگگيل در بيماران فارسي زبان مبتال به
دردهاي مزمن عضالني ـ اسكلتي .پاياننامه دکتري پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي( .استاد مشاور).
 .22محبوبه عبدالعليزاده .ويژگيهاي روانسنجي گونه ايراني شاخص توانمندي کاري .پاياننامه کارشناسي ارشد
مديريت توانبخشي ،دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز( .استاد مشاور)
 .22ستاره همامي .نگرشهاي نقش جنسيتي در زندگي خانوادگي :طراحي ،اعتباربخشي و بكارگيري يک ابزار
فرهنگمدار در جامعه ايراني .پايان نامه دوره دکتري تخصصي بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما مشترکاً با دکتر حسن افتخار اردبيلي).
 .20محسن صفاري .ارزشيابي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل فراعملي تنيدگي و سازگاري بر ميزان کاهش
تنيدگي نوجوانان پسر دبيرستاني .پاياننامه دوره دکتري آموزش بهداشت ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت
مدرس( .استاد مشاور)
0221
 .22رقيه خبيري نعمتي .بررسي کيفيت زندگي اختصاصي و عمومي بيماران در روشهاي مختلف درماني با استفاده
از شاخصهاي (پيامد به گزارش بيمار)  PROMsبعد از زايمان و عمل جراحي بزرگي خوشخيم پروستات )(BpH
در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران .پاياننامه دوره دکتري رشته مديريت خدمات بهداشتي
درماني ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22غزاله کشوادي .بررس ي کيفيت زندگي بيماران مبتال به کنديلوما آکوميناتوم مراجعه کننده به بيمارستان رازي
در سال  .7397-7396پاياننامه دوره ) (MD-MPHو دکتري عمومي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و
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خدمات بهداشتي درماني تهران( .استاد راهنما مشترکاً با دکتر ويدا فيضي).
 .22زهرا حاجي هاشمي .بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي سالمندان شهري و روستايي مراجعه کننده سرپايي به
درمانگاه داخلي بيمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهريار تهران .پاياننامه دوره  MPHرشته سالمندي ،دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي( .استاد مشاور).
 .22حميده سليمزاده .ارزيابي تأثير مداخله مبتني بر مدل پيشگيرانه سالمت بر رفتار انجام غربالگري کانسر
کولورکتال .پايان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد
مشاور)
 .22حسين ياري .بررسي پايايي و روايي ابزار  73سؤالي ارزيابي عملكردي خستگي در درمان بيماري مزمن
) .(FACIT-Fatigueپاياننامه دوره دکتري عمومي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما
مشترکاً با آقاي دکتر علي پاشا ميثمي).
 .01مهين بلوچي ماهاني .بررسي تأثير برنامه توانمندسازي زنان باردار بر مؤلفههاي توانمندي و رضايت آنان از
مراقبتهاي دوران بارداري .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم
پزشكي تهران( .استاد مشاور)
 .00راضيه معصومي .تبيين مفهوم ،عوامل و ابعاد کيفيت زندگي جنسي از ديدگاه زنان در سنين باروري :طراحي و
روانسنجي ابزار کيفيت زندگي جنسي مبتني بر فرهنگ .پاياننامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري و مامايي،
دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .02سيدابوالحسن نقيبي مازندراني .بررسي عوامل مؤثر بر رفتار زنان مازندراني در تشخيص زودرس سرطان پستان
بر اساس مدل  PEN-3و ار زشيابي يک مداخله آموزشي مبتني بر بسيج اطالع رساني .پاياننامه دوره دکتري رشته
آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما مشترکاً با آقاي دکتر داوود شجاعي
زاده)
 .02راضيه بندري .بررسي ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه نيازهاي خانواده بيماران بستري در بخش
مراقبت ويژه .پايان نامه دوره دکتري رشته پرستاري مراقبت ويژه ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد( .استاد
مشاور).
 .00وحيد آرين .بررسي رابطه کيفيت زندگي با تنوع و کيفيت رژيم غذايي و کنترل گليسمي در بيماران ديابت نوع
 3شهر تهران در سال  .7349پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه ،دانشكده تغذيه دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي( .استاد مشاور)
 .02زهرا طاهري خرامه .روانسنجي گونه فارسي  Seattle Angina Questionnaireپرسشنامه اختصاصي
کيفيت زندگي وابسته به سالمت بيماران مبتال به عروق کرونر .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته پرستاري،
دانشكده پرستاري و مامايي شاهد( .استاد مشاور)
 .02مهتاب قره بنيادي .بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان ،پس از جراحي حفظ
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پستان و جراحي انكوپالستيک در بخش جراحي  7و انستيتو کانسر بيمارستان امام خميني (ره) و مطب خصوصي
جراحان در سال  .7349پاياننامهدريافتدرجه دکتري جراحي عمومي ،دانشكدهپزشكيدانشگاهعلومپزشكيتهران.
(استاد مشاور).
0220
 .02نازنين رضايي .بررسي عملكرد جنسي و ارتباط آن با کيفيت زندگي در زنان يائسه و همسرانشان در شهر ايالم
در سال  .7396پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي
تبريز( .استاد مشاور).
 .02مهدي ميرحيدري .بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتار پرخطر جنسي معتادان براساس الگوي اعتقاد
بهداشتي .پاياننامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت ،دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور).
 .02محمد مهدي نقيبي سيستاني .بررسي سواد سالمت دهان ) (Oral Health Literacyو مؤلفههاي آن در
بزرگساالن شهر تهران :يک مطالعه جمعيتي .پاياننامه دوره دکتري سالمت دهان و داندانپزشكي اجتماعي،
دانشكده داندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران( .استاد مشاور).
 .21کبري وليان .بررسي مقايسهاي رضايت زناشوي ي ،عزت نفس و ارزش گذاري به بدن در زنان مبتال و غير مبتال به
سندرم تخمدان پلي کيستيک .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .20زهرا رجايي .مقايسه تاثير مكيدن غير تغذيه اي با دو روش انگشت و پستانک بر وزن گيري نوزادان نارس .پايان
نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
7393
 .22بهجت شكروش .طراحي و ارزشيابي يک الگوي آموزشي  -حمايتي جهت ارتقا رفتارهاي سالم نوجوانان دانش
آموز .پاياننامه دوره  Ph.Dرشته آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما
مشترکاً با دکتر فرشته مجلسي).
 .22زهره مومني موحد .روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه عملكرد جنسي در زنان مبتال به پروالپس اعضاي
لگني و بي اختياري ادراري .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم
پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .20فاطمه بازگانيپور .روانسنجي نسخه تصحيح شده پرسشنامه کيفيت زندگي سندروم تخمدان پليکيستيک
) (MPCOSQو ارائه مدل جهت تعيين متغيرهاي پيشگويي کننده کيفيت زندگي مرتبط با سالمت بيماران مبتال
به  .PCOSپايان نامه دوره دکتري رشته مامايي و بهداشت باروري ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد
مشاور)
 .22خا لقي فريبا ،بررسي تاثير برنامه آموزش جنسي بر عملكرد جنسي بر رضايت زناشويي زنان داراي اختالل
عملكرد جنسي .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد گرايش مادر و کودك ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم
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پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22اشرفنژاد ژاله ،بررسي مقايسهاي تاثير ورزش آيروبيک و ورزش پيالش بر کيفيت زندگي دانشجويان دختر
ساکن خوابگاهها و موانع عدم ورزش در آنان .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد گرايش مادر و کودك ،دانشكده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22مهديا غالمي ،بررسي تاثير رسانه الكترونيک (تلويزيون) در تغيير سطح دانش نگرش و عملكرد مرتبط با سالمت
دهان در بالغين ساکن شهر تهران ،پايان نامه مقطع دکتري تخصصي ) (PhDرشته سالمت دهان و دندانپزشكي
اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشكده دندانپزشكي( .استاد مشاور).
 .22ل يال جهانگيري .مداخلة آموزشي بر تارنما در ارتقاء شيوه زندگي سالم و تأثير آن بر پيشگيري از عوامل خطرساز
بيماريهاي قلبي ـ عروقي .پايان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
تهران( .استاد راهنما مشترکاً با آقاي دکتر شجاعيزاده).
 .22زهرا بهبودي .بررسي سبکهاي رهبري مديران بخش زنان و زايمان بيمارستانهاي دانشگاهعلوم پزشكي تهران
و مقايسهي شاخصهاي خدمات مامايي .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي (گرايش مديريت) ،دانشكده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .21شيما شيرزاي .تاثير اجراي مراقبت کانگورويي و مشاوره تلفني بر شاخصهاي تنسنجي نوزادان نارس ترخيص
شده از بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مراکز آموزشي -درماني شهيد اکبرآبادي .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد
رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
3131
 .20مهسا برومندي سرخابي ،مقايسه کيفيت زندگي قبل و بعد از عمل جراحي سپتوپالستي در بيماران مراجعه
کننده به بيمارستان امام خميني (ره) طي سال  .7393پاياننامه دکتري حرفه اي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22مهناز مصيب مرادي ،تاثير اجراي مشاوره بر اضطراب يا واکنشهاي استرس حاد و واکنش هاي پس از سانحه
در زنان مبتال به سقط خودبه خود .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي تهران (استاد مشاور).
 .22اعظم رحماني ،طراحي روانسنجي ابزار ارزيابي رفتار جنسي دختران جوان ،پاياننامه دوره دکتري رشته مامايي
و بهداشت باروري ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .20مهناز کشاورز افشار ،تاثير آروماتراژي بر کيفيت خواب زنان در دوران پس از زايمان .پاياننامه دوره کارشناسي
ارشد گرايش مادر و کودك ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22فاطمه صادق نژاد .تاثير الگوي پرسيد ـ پروسيد با استفاده از مدل فرآيند موازي توسعه يافته ) (EPPMدر
ارتقاي استفاده از کمربند ايمني در رانندگان تهران .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي
دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
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 .22حسام الدين عسگري مجدآبادي .طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي مناسب به منظور پيشگيري از مصرف مواد
غذايي آماده و سريع ) (Fastfoodدر نوجوانان شهر تهران بر اساس تعيين عوامل مؤثر بر آن .پاياننامه دوره
دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران( .استاد راهنما مشترکاً با خانم دکتر
مهناز صلحي).
 .22بيان حسيني ،بررسي تاثير تغيير معيار در اندازه گيري تغييرات کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان.
پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنما
مشترکاً با خانم دکتر سحرناز نجات).
 .22طيبه صي فوري ،بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پرخطر جنسي و تاثير آن بر کيفيت زندگي زنان خياباني
مراجعه کننده به مراکز آسيب پذير در جنوب تهران .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت،
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22هنگامه شيرواني .تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر مقياس هاي عالمتي کيفيت زندگي زنان
مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،رشته آموزش بهداشت ،دانشكده
پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .21ناصر يوسف زاده کندواني .دانشجويان پزشكي در ارتباط با يادگيري مهارت هاي ارتباطي و اهميت آن ،چگونه
فكر مي کنند؟ بررسي نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در ارتباط يادگيري مهارت هاي
ارتباطي و اهميت آن و تاثير آن در تعامل با بيماران و همكاران و تعيين ارتباط آن با ويژگي هاي دموگرافيک آنها.
پاياننامه دوره دکتري عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي –درماني تهران ،دانشكده پزشكي( .استاد
مشاور)
7396
 .20زهرا کوهساريان ،بررسي تاثير آموزش مبتني بر توانمندسازي مولفه هاي توانمندسازي و اضطراب زنان باردار
نخست زا .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ،رشته مامايي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران ،سال
( .7396استاد مشاور)
 .22شهال قنبري ،طراحي روانسنجي و بكارگيري پرسشنامه سنجش سالمت نوجوانان  71-74سال .پاياننامه دوره
دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.
(استاد مشاور).
 .22اعظم امزاجردي ،مقايسه تاثير رايحه نعناع با اسطوخودس بر تهوع ،استفراغ و اظطراب زنان باردار .پاياننامه
دوره کارشناسي ارشد مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران (استاد مشاور).
 .20آزاده عزتي ،بررسي تاثير ورزش پيالتس بر افسردگي و اضطراب در دختران دبيرستاني .پاياننامه دوره
کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران( .استاد مشاور).
 .22معصومه اصغري ،بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي و کيفيت خواب زنان پس
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از زايمان .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران( .استاد
مشاور).
 .22الهام قربعلي .تاثير ويتامين  Dبر شدت ديسمنوره اوليه .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد مامايي ،دانشكده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22پگاه يوسفي .بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با انجام ماموگرافي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي
منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  .7396پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي،
دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران( .استاد مشاور).
 .22مهسا محمدي مزلقاني .بررسي کيفيت زندگي و اضطراب و افسردگي در زنان مبتال به سقط مكرر مراجعه
کننده به بيمارستان آرش و ضيائيان در سال  .93-96پايان نامه دکتري عمومي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران (استاد مشاور آمار)
0222
 .22سيد مرتضي حسيني شكوه ،تحليل تعيين گرهاي اقتصادي – اجتماعي موثر بر توزيع سالمت :مطالعه مبتني بر
جمعيت در شهر تهران .پاياننامه دوره دکتري رشته اقتصاد سالمت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران.
(استاد مشاور).
 .21مينا سادات هاشمي پرست .رفتارهاي مخاطره آميز ترافيكي جوانان شهر تهران در عبور از خيابان و تبيين
عوامل مرتبط با آن :يک مطالعه ترکيبي متوالي توضيحي .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنماي مشترك با دکتر غالمرضا گرمارودي)
 .20مائده مجلسي .تاثير بسيج اطالع رساني رسانه جمعي و ترويج زايمان طبيعي بر دانش و نگرش زنان نسبت به
انتخاب نوع زايمان در شهر تهران .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم
پزشكي ايران( .استاد مشاور).
 .22الناز ايراني فرد .ارتباط بين سبک زندگي مادري با حمايت اجتماعي درك شده و پيامدهاي بارداري در مادران
آسيب پذير مراجعه کننده به مراکز درماني در شهر تهران .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و
مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران( .استاد مشاور)
 .22فريبا نيكان .روان سنجي نسخه ايراني پرسشنامه کيفيت زندگي زنان پس از زايمان .پاياننامه دوره کارشناسي
ارشد مامايي (گرايش مامايي جامعه نگر) ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز( .استاد مشاور)
 .20فرشاد زيني وند .ترجمه و روانسنجي گونه ايراني اختصاصي کيفيت زندگي سرطان پروستات سازمان اروپايي
تحقيقات و درمان سرطان ) .(EORTC QLQ-PR25پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده بهداشت
دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنماي مشترك با دکتر سحرناز نجات)
 .22ندا نعيماوي .بررسي اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان در دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
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درماني شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22مرضيه هاشمي .بررسي عوامل مرتبط با آموزش حمايت هاي حرفه اي ليبر به دانشجويان مامايي شهر تهران.
پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22اكرم ديركوند مقدم .کيفيت زندگي دوران يائسگي در زنان نابارور :طراحي و روانسنجي يک ابزار .پاياننامه
دوره دکتري تخصصي پژوهشي ،دانشگاه علوم پزشكي ايالم( .استاد مشاور).
 .22مرجان همتيان ،بررسي مقايسه اي اختالالت باروري در زنان مبتال و غير مبتال به صرع در شهر تهران .پايان
نامه کارشناسي ارشد مامايي ،گرايش بهداشت مادر و کودك .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران
(استاد مشاور).
 .22طاهره رستمي ،نقش سرمايه فرهنگي در سالمت روان جوانان (مطالعه موردي جوانان شهر تهران) .پاياننامه
دوره کارشناسي ارشد علوم اجتماعي ،دانشكده رفاه تهران( .استاد راهنما) .
 .21مريم عزتي مصلح ،بررسي مقايسه اي تاثير پيالتش و ورزش هوازي بر خستگي و کيفيت خواب دانشجويان
دختر ساکن خوابگاه .پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي ،گرايش بهداشت مادر و کودك ،دانشگاه علوم پزشكي ايران،
دانشكده پرستاري و مامايي (استاد مشاور).
 .20ليال اسدي .بررسي تاثير مشاوره بر مدل  PLISSITبر عملكرد جنسي زنان متاهل  HIVمثبت .پاياننامه
دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور)
 .22فاطمه زهرا احمدي .طراحي و برنامه درسي سواد سالمت براي دانشجو معلمان بر اساس رويكرد گفت و
شنودي و تعيين اثربخشي آن .پاياننامه دوره دکتري رشته برنامه ريزي درسي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه
تربيت مدرس( .استاد مشاور).
 .22مهسا غفارزاده .بررسي ارتباط بين سطح سواد سالمت زنان باردار نخست زا با وضعيت افسردگي پس از
زايمان در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پزشكي
دانشگاه تربيت مدرس( .استاد راهنماي مشترك با دکتر مينور لميعيان)
 .20ركسانا پارساپور ،مداخله آموزشي سبک زندگي مرتبط با واژنينت مبتني بر مدل ارتقاء سالمت در زنان سنين
باروري مبتال به واژينيت ،ارائه الگوي مناسب .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
0222
 .22نادر شريفي ،طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي به منظور توانمندسازي دختران دانشجو جهت خودمراقبتي
پيشگيرانه از پوکي استخوان .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت
دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنماي مشترك با دکتر فرشته مجلسي).
 .22نرجس توكلي نيا .روانسنجي نسخه پرسشنامه سواد اروپايي ) (HLS-EU-Q16در بزرگسان ( 74-01سال)
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در تهران در سال  . 7391پايان نامه دوره دکتري رشته پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
تهران (استاد راهنماي مشترك با دکتر آزيتا خيلتاش).
 .22مريم نيکخواه .ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان
) .(OPQOLپاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شاهد( .استاد
مشاور).
 .22سمانه زنجاني ،بررسي رابطه شادکامي ،استحكام دروني و سالمت روان زنان و ارائه الگوي مناسب .پاياننامه
دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد مشاور).
 .22بهزاد صابري .بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به ديابت مراجعه کننده به
انجمن ديابت .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،رشته اپيدوميولوژي ،دانشكده يهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
(استاد راهنماي مشترك با دکتر سحرناز نجات).
 .011نسيبه بلقن آبادي .ترجمه و اعتبار ابزار اندازه گيري انگ ناباروري در زنان نابارور .پاياننامه دوره کارشناسي
ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران ،دانشكده پرستاري و مامايي (استاد مشاور)
 .010آزاده شهبازي .بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل بزنف بر ارتقاي سالمت جنسي زنان نابارورر ،پاياننامه دوره
کارشناسي ارشد مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران.
 .012فرزانه جليليان .بررسي تاثير مشاوره شناختي  -رفتاري بر کيفيت زندگي زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي
کيستيک .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ،رشته مشاوره در مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه (استاد راهنما)
0222
 .012زهرا معروفي .ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه بيماري کرونر .پايان نامه
کارشناسي ارشد پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي شاهد (استاد مشاور).
 .010بيتا فريدوني .طراحي ،اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد ...پروسيد
در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک .پاياننامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و
مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران( .استاد مشاور)
 .012بهاره شعبان نياي گلشن كالمي .بررسي داليل عدم مصرف داروي متيل فنيديت (ريتالين) از ديدگاه مادران
داراي فرزند مبتال به اختالل بيش فعالي – کم توجهي  ADHDمراجعه کننده به مراکز درماني ضيائيان ،امام
خميني و مرکز طبي کودکان .پايان نامه دکتري عمومي رشته پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني تهران ،دانشكده پزشكي (استاد مشاور).
 .012وحيده ترمه زنوزي ،بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر جاذبه ترس بر نگرش ،قصد رفتاري و رفتار
پيشگيري کننده از سرطان پستان .پايان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت
مدرس( .استاد راهنماي مشترك با دکتر شمس الدين نيكنامي)
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 .012شيوا سيه بازي .طراحي ،روانسنجي و اجراي ابزار اختصاصي سنجش کيفيت زندگي زنان مبتال به سندوم
پيش از قاعدگي :يک مطالعه ترکيبي متوالي اکتشافي .پاياننامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري ،دانشكده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران( .استاد راهنماي مشترك با دکتر زيبا
تقي زاده)
 .012شهال اسيري .اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر نظريه استعالي سالمندي (ژروترانسندنس) بر تعالي نفس،
افسردگي و رضايت از زندگي سالمندان ايراني مقيم جامعه .دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي( .استاد مشاور)
 .012معصومه قائدي .طراحي و روان سنجي پرسش نامه سنجش مهارت هاي تفكر انتقادي در پيشگيري از رفتار
سوء مصرف مواد در نوجوانان .پايان نامه دکتري تخصصي .رشته اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور).
 .001مريم محمدي نصرآبادي .طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي جهت ارتقاء رفتارهاي غذايي سالم در زنان.
پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس( .استاد مشاور)
 .000مژگان ميرعمادي .بررسي ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه درك پيريپايان نامه کارشناسي
ارشد .رشته پرستاري سالمندي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد (استاد مشاور)
0222
 .002شيما مراد نژاد .مداخله آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت جهت پيشگيري از
استئوپروز در زنان تحت پوشش مراکز درماني شبكه بهداشت جنوب تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران .پاياننامه
دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد
راهنماي مشترك با دکتر رويا صادقي).
 .002زهرا آقا نوري .بررسي تغييرات مزاجي کودکان مبتال به ديابت تحت درمان با انسولين ،در مقايسه با کودکان
سالم .پاياننامه دوره دکتري ،طب سنتي ،دانشكده طب سنتي( .استاد مشاور)
 .000محمدرضا قانع پور .تاثير مداخله ايجاد انگيزه مبتني بر تئوري خود تعيين کنندگي ) (SDTبر فعاليت
جسماني ،شادکامي و کيفيت زندگي :کارآزمايي تصادفي .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران( .استاد راهنماي مشترك با دکتر حسن افتخار)
 .002مرجان قائمي .بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان هاي زنان مراجعه کننده به درمانگاه
انكولوژي بيمارستان ياس .پاياننامه دوره دکتري تخصصي جراحي زنان و زايمان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران ،دانشكده پزشكي( .استاد راهنماي مشترك با دکتر فريبا يارندي)
 .002محمد باقر هداوند .بررسي اثر آموزش حفظ الصحه (ماکول و مشروب) بر کيفيت زندگي و هزينه هاي درمان
بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران .دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد (استاد راهنماي مشترك با دکتر سيد
سعيد اسماعيلي صابر)
 -002نرجس آقايي  .تاثير برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر تاب آوري زنان  ،HIV+پاياننامه دوره
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کارشناسي ارشد مامايي گرايش بهداشت مادر و کودك ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور).
 .002بهار بنداني سوسن .بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري خودکارآمدي با استفاده از پيامک تلفن
همراه بر خستگي و تصوير ذهني بدن در بازماندگان سرطان پستان در شهر اهواز در سال  .7391پايان نامه دوره
کارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جندي شاپور اهواز،
دانشكده بهداشت (استاد مشاور).
 -002فاطمه قدردوست نخچي .بررسي تاثير برنامه آموزش سالمت روان بر کاهش اضطراب ،افسردگي زنان باردار
مراجعه کننده به بيمارستان هاي ضيائيان .پايان نامه دکتري تخصصي پزشكي خانواده ،دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران ،دانشكده پزشكي (استاد مشاور).
.021مهشيد چايچي .طراحي و اعتبارسنجي ابزار تشخيصي سوء مزاج هاي تر و خشک معده در طب سنتي ايران.
پاياننامه دوره دکتري رشته طب سنتي ،دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (استاد مشاور).
 .020مريم مشهدي .طراحي و روان سنجي ابزار تشخيصي سوء مزاج تر و خشک رحم در طب سنتي ايران .پايان
نامه دکتراي تخصصي .رشته طب سنتي ،دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
شهيد بهشتي (استاد راهنما)
 .022زهير ميرزاجاني .بررسي کيفيت زندگي در بيماران داراي تومورهاي پيشرفته در ناحيه حفره دهان بعد از
رزکسيون منديبل و بازسازي و با يا بدون پليت هاي ريكانستراکشن و يا فلپ در بيمارستان امام خميني .پايان نامه
درجه تخصص ،رشته جراحي دهان ،فک و صورت ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني تهران (استاد راهنما)
 .022فاطمه افشاري .بررسي ميزان عود اندومتريوماي دوطرفه بعد از الپاراسكوپي به روش سيستكتومي دوطرفه
درمقايسه با سيستكتومي يكطرفه ودرناژو کوتر طرف مقابل در در بيماراني که در سال هاي  93تا  90در بيمارستان
آرش .پايان نامه پزشكي عمومي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
0222
 .020مرضيه حاج بابايي ،تدوين بسته آموزشي بومي وجودي -معنوي و مقايسه اثربخشي آن با درمان رفتاري
شناختي بر کيفيت زندگي ،سالمت روان ،تاب آوري ،معنا در زندگي و وضعيت ناتواني جسماني زنان مبتال به
مولتيپل اسكلروزيس .پايان نامه دوره دکتري روانشناسي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي – دانشگاه اصفهان
(مشاور)
 .022اكرم شفيع زاده خولنجاني .بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه فشار بار مراقبتي ) (CBIدر
مراقبان سالمندان آلزايمري شهر تهران در سال  .7391پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته پرستاري گرايش
سالمندي ،دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهد (استاد مشاور).
 .022روزيتا ايازي .تعيين عوامل مرتبط با عدم تمايل به فرزندآوري در زنان  76-61سال مراجعه کننده به پايگاه
هاي سالمت شهر اراك در سال  .7349پاياننامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و .مامايي
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دانشگاه علوم پزشكي ايران (استاد مشاور).
 .022زهرا اكبري چهره برق ،طراحي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري و تعيين تاثير آن بر رفتار سالمت محور
مرتبي با ستون فقرات در دختران پايه پنجم ابتدايي .پا يان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،
دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم پزشكي (استاد مشاور).
 .022سيده سميه كاظمي .طراحي و ارزشيابي يک مداخله آموزشي تئوري محور با استفاده از رسانه اجتماعي و
تعاملي بر کاهش درد کمر وابسته به شغل پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي مازندران .پايان نامه دوره دکتري
رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم پزشكي (استاد مشاور).
 .022زهره محمدي .بررسي تاثير مشاوره رواني – جنسي بر مدل کيفيت زندگي بر عملكرد جنسي و کيفيت
زندگي جنسي بيماران مبتال به شايع ترين سرطان هاي زنان .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته بهداشت
باروري ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ،دانشكده پرستاري و مامايي (استاد مشاور).
 .021مصطفي عابدي .بررسي اثرات آموزش اصول حفظ سالمتي (حفظ الصحه) بر اساس طب ايراني بر کيفيت
زندگي و بار مراجعات بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران .دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد (استاد راهنماي
مشترك با دکتر فرهاد جعفري).
 .020محبوبه تائبي ،طراحي و روانسنجي ابزار سنجش استيگماي ناباروري يک مطالعه کيفي .پاياننامه دوره
دکتري رشته مامايي و بهداشت باوري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه شهيد بهشتي (استاد مشاور).
 .022شهناز بابايان زاد اهري .تبيين نگراني ها و نيازهاي آموزشي والدين در زمينه سالمت جنسي پسران نوجوان:
طراحي ،اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي .پايان نامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (استاد مشاور)
 .022سميرا محمدي .بررسي وضعيت پوشش رسانه اي مطالب سالمت در خبرگزاري ها و ارزشيابي مداخله ،جهت
ارتقاي آن :ارائه راهكارهاي کاربردي .پايان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ،دانشكده
بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 .020مليکا آقا محمد علي كرماني .بررسي پاسخ دهي درماني هيستروسكوپي پوليپكتومي در بيماران مبتال به
خونريزي غير عادي رحمي در بيمارستان ضياييان در سال  .91-94پايان نامه پزشكي عمومي .دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
 .022زينب ايزدي .بررسي سطح سواد سالمت زنان نخست زا با وضعيت افسردگي پس از زايمان در مراجعين به
بيمارستان هاي شهر کابل -افغانستان .پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي .دانشكده علوم پزشكي .دانشگاه تربيت
مدرس (استاد مشاور)
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 .022سامان خسروي .بررسي مقايسه اي ميزان عود و باروري بعد از الپاراسكوپي ،بين دو روش سالپنژکتومي
وسالپنگوستومي در بيماران جراحي شده به علت حاملگي خارج از رحم لوله اي .پايان نامه پزشكي عمومي .دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
 .022آمنه حياتي نيا .ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه رضايتمندي خانواده بيماران بستري در
بخش هاي مراقبت هاي ويژه .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد .رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه ،دانشكده پرستاري
و مامايي ،دانشگاه شاهد (استاد مشاور افتخاري)
 .022مريم شامي .بررسي تاثير مشاوره مبتني بر مدل  EX-PLISSTدر ارتقاي عملكرد جنسي زنان متاهل
مبتال به لوپوس اريتماتوز سيستميک .پايان نامه کارشناسي ارشد .رشته مامايي ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (استاد مشاور)
 .022نگار صادقي دهنوي .بررسي ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي ترس از افتادن در سالمندان (.)GFFM
پايان نامه کارشناسي ارشد .رشته پرستاري سالمندي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه شاهد (استاد مشاور)
 .001زهرا باقري .بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي جستجوي کمک در زنان يائسه داراي اختالالت جنسي مراجعه
کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سالمت شهري شهر اصفهان  .7666پايان نامه کارشناسي ارشد .رشته مامايي،
دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران (استاد مشاور)
 .000كيميا كامل .طراحي و اعتبار سنجي نسخه کوتاه شده پرسشنامه سالمت دهان مادران باردار .پايان نامه
دکتري دندانپزشكي .رشته دندانپزشكي ،پرديس بين الملل دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران (استاد مشاور)
 .002ساميه كاظمي .طراحي و ارزشيابي پروتكل مراقبت مبتني بر شواهد در زايمان طبيعي :يک مطالعه اقدام
پژوهي مشارکتي .پايان نامه دکتري تخصصي .رشته بهداشت باوري .دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 .002معصومه خليلي .مقايسه رضايت زناشويي و کيفيت زندگي زنان سنين باروري کشورهاي افغانستان و ايران
در زمان پاندمي کوويد  .79-پايان نامه کارشناسي ارشد .رشته مامايي .دانشگاه تربيت مدرس (استاد راهنماي دوم)
 .000صديقه السادات توسلمند .بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه ارزيابي کيفيت زندگي بيماران
مبتال به زخم پاي ديابتي در شهر يزد .پايان نامه کارشناسي ارشد .رشته ارزيابي فناوري سالمت .دانشكده بهداشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد (استاد مشاور)
 .002مژگان مسعودي .طراحي و روانسنجي ابزار مديريت رفتارهاي جنسي افراد مبتال به اختالل طيف اوتيسم:
يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي .پايان نامه دکتري مامايي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني
تهران (استاد مشاور)
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در حال انجام:
 رويا درگاهي .بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه اختالل ناتواني گرونينگن در سالمندان.پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،رشته پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد (استاد مشاور).
 زكريا روحاني يزدلي .تبيين آموزش ،آموزش دهندگان از ديدگاه حكما و علماي ايران و اسالم و آموزش اصولحفظ سالمتي طب سنتي به بهورزان و بررسي تاثير آن در کيفيت زندگي مردم تحت پوشش بهورزان .پاياننامه دوره
دکتري رشته طب سنتي ،دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد (استاد مشاور افتخاري).
 سحر سمناني .ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجش نسخه فارسي پرسشنامه بيماران مبتال به نارساييقلبي .پاياننامه دوره کارشناسي ارشد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شاهد( .استاد مشاور).
 صديقه عارفي .طراحي و ارزشيابي برنامه آموزش الكترونيكي مبتني بر درك از خطر بر کيفيت زندگي نوجوانانداراي والد مبتال به سرطان .پاياننامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس.
(استاد مشاور)
 محبوبه رسول زاده بيدگي .طراحي و روانسنجي ابزار کيفيت زندگي جنسي زنان باردار :يک مطالعه متوالياکتشافي .پاياننامه دوره دکتري رشته مامايي و بهداشت باوري ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس (استاد
مشاور).
 كتايون جاللي آريا .تبيين موانع فرزندآوري در زنان ،تدوين طراحي و ارزشيابي يک برنامه مداخله اي و اجرايآزمايشي آن .پاياننامه دوره دکتري رشته مامايي و بهداشت باوري ،دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس (استاد
مشاور).
 رفعت بخت .طراحي و روانسنجي ابزار سواد سالمت باروري زنان .پايان نامه دکتراي بهداشت باروري .دانشگاهعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 كيانا بهاني .بررسي روند پانزده ساله ي سالمت خودابراز مردم شهر تهران از طريق مرور منظم و بررسي سالمتخودابراز و عوامل موثر بر آن در سال  . 7666 .پايان نامه کارشناسي ارشد اپيدميولوژي .دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد راهنماي مشترك با دکتر سحرناز نجات)
 مائده رضايي .بررسي ميزان همخواني يافته هاي سونوگرافي  ،هيستروسكوپي وهيستوپاتولوژي در زنان منوپوز وپره منوپوز با شكايت خون ريزي غير طبيعي رحمي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان ضيائيان .پايان نامه
پزشكي عمومي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
 ريحانه احساني .ارزيابي سايكومتريک(روايي-پايايي) ترجمه فارسي پرسشنامه مقياس مراقبت فردي دربيمارستان بقيه اهلل االعظم در سال  .7390پايان نامه پزشكي اجتماعي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و
درماني تهران (استاد مشاور)
 هاجر حسيني .طراحي واعتبار سنجي پروتكل تشخيصي سوء مزاج مادي سوداوي عام .پايان نامه دکتري طبسنتي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
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 آرزو عليمرداني .بررسي تاثير مشاوره گروهي سالمت باروري بر سواد سالمت جنسي زنان آسيب ديده اجتماعي.پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
 امير محمد اروميه .بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي قبل و بعد از جراحي در بيماران با تومور هاي غدد بزاقيبدخيم با درجه باال .پايان نامه دندان پزشكي عمومي .دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
(استاد مشاور)
 معصومه حالجان .بررسي تاثير ذهن آگاهي بر سالمت روان و رضايت زناشويي مادران داراي کودك با اختالالتطيف اوتيسم .دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران (استاد مشاور)
 نسيم سعيدي فر .بررسي ارتباط سواد سالمت و تغذيه اي با ميزان مواجهه با نور آفتاب در بزرگساالن .دانشكدهعلوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران (استاد راهنما)
 اصيل البهاش.Investigating the correlation between adenomyosis and isthmocele .پرديس بين الملل ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (استاد مشاور)
 زينب مشفقي .طراحي و روان سنجي پرسشنامه سنجش رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در زنان يائسه وکاربست آن .پايان نامه دوره دکتري تخصصي .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 بنت الهدي قاسمي .بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده و سالمت روان با کيفيت زندگي زنان نابارور :يک مطالعه تحليل مسير .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 منصوره عليپور عنبراني .طراحي ،روان سنجي و به کارگيري پرسشنامه سنجش سواد جسماني نوجوانان -74 70ساله تهران .پايان نامه دوره دکتري تخصصي .دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور)
 فرناز كرباسي .بررسي تاثير روايت درماني بر خودکارآمدي جنسي و کيفيت زندگي جنسي در زنان داراي سبکدلبستگي ناايمن .پايان نامه کارشناسي ارشد .دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني شهيد بهشتي (استاد مشاور آمار)
ک ـ تدريس
ک ـ تدريس:

 .7جامعه شناسي پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده بهداشت (دوره تخصصي پزشكياجتماعي و دوره
.)MPH
 .3روش هاي پژوهش در تحقيقات کيفي دانشگاه شهيد بهشتي (دانشكده سالمت ،ايمني و محيط زيست)( ،دوره
دکتري).
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 .3کليات اپيدميولوژي ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم پزشكي(دورهفوقليسانس).
 .6ارتباطاتو آموزشبهداشت ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم پزشكي (دورهدکتري).
 .1سالمت روان ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده بهداشت (دوره دکتري).
 .0اپيدميولوژي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت (دوره دکتري).
 . 1سياستگذاري ،اصالح و بهينه سازي سيستم ها و برنامه بهداشتي مادر و کودك ،دانشگاهتربيت مدرس ،دانشكده
علوم پزشكي (دورهدکتري).
 .4برنامه ريزي ،ارزشيابي و مديريت در بهداشت مادر و کودك و باروري ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم
پزشكي (دورهدکتري) ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده پرستاري و مامايي.
ل -عضويت در انجمن هاي علمي

 .7عضو انجمن علمي اپيدميولوژيستهاي ايران
 .3عضو انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي ايران
 .3عضو انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران

م -عضويت در هيئت تحريريه نشريات علمي ـ پژوهشي داخلي

(Iranian Journal of Fertility & Sterility 1.پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي)
2. Cancer, Bulletin of the Cancer Institute of Iran
(دانشگاه علوم پزشكي تهران مرکز تحقيقات سرطان بيمارستان امام خميني (ره))
 .3پژوهش در سالمت روانشناختي (دانشگاه تربيت معلم تهران)
(Jornal of Family and Reproductive Health .4مرکز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)
 .1فصلنامه تحقيقات علوم اجتماعي ايران (مرکز افكار سنجي دانشجويان ايران)
6. Avicenna Journal of Medical Biotechnolog
(پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي)
7. Iranian Journal of Cancer Prevention
(مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
 .4مجله تحقيقات سالمت در جامعه _دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 .9نشريه ارتقا فرهنگ سالمت جامعه -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه

افتخارات پژوهشي:
 برگزيده نخست رشته علوم تغذيه و بهداشت هفتمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي ( 1دي ماه )7346 محقق برگزيده رتبه دوم :گروه علوم بهداشتي ،مديريت تغذيه ،شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي74

رازي (دي ماه )7349
 برنده مقاله برتر در حوزه پزشكي باليني در سال  3673از سوي  BIOMED CENTRALمتعلق به نشربينالمللي اشپرينگر بخاطر چاپ مقاله با عنوان :
Breastfeeding and pain relief in full-term neonates during immunization injections: a
clinical randomized trial
در نشريه BMC Anesthesiology
 ورود به فهرست يک درصد برتر دانشمندان «علوم اجتماعي» در سال  3636براساس ميزان استنادات بهمقاالت مجالت منتخب بانک اطالعاتي )Web Of Science (ISI
 پژوهشگر برگزيده کشور در گروه علوم پزشكي .بيستمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيدهکشور .بيست و ششم آذر ماه .7394
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