
 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشخصات فردي

 علينام: 

  : منتظرينام خانوادگي

 7331تاريخ تولد: 

 قممحل تولد: 

 ايرانيمليت: 

 اسالم، تشيعمذهب: 

 متأهلوضعيت تأهل: 

 استاد پژوهشوضعيت شغلي: 

تهران، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد ، پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي آدرس محل كار: ٭

  00646461، دورنگار: 00917411-9، 00646466.    تلفن: 33ري، پالك وحيد نظ

 

 مدارج و مدارک تحصيلي 

 7311. اخذ مدرك ديپلم رياضي در سال 7

 و سال ورود به دانشگاه 7310. اخذ ديپلم علوم طبيعي در سال 3

 از دانشگاه علوم پزشكي ايران 7303. اخذ مدرك کارشناسي علوم آزمايشگاهي در سال 3

 از دانشگاه گالسكو انگلستان 7313در سال  (M.P.H). اخذ گواهينامه عالي علوم بهداشتي 6

در رشته سالمت همگاني با گرايش اپيدميولوژي از دانشگاه گالسكو انگلستان در  (Ph.D). اخذ درجه دکتري 1

 7311سال 

 7347سال  در (FFPH). اخذ فلوشيب سالمت همگاني از کالج سلطنتي پزشكان انگلستان 0

 

 هاي اجرايي:فعاليت

 

 در جهاد دانشگاهي اجراييي هاتيالف ـ مسئول
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 عضويت در مجامع و شوراها  -ب

 هيأت امناء -

 شوراها -

 يشوراهاي جهاد دانشگاه -

 يارسانهو  سوابق مطبوعاتي -ج

 سردبيري مجالت علمي –د 

 هاي علمي:فعاليت 

 منتشرهمقاالتفهرست -هـ

 شدهارائهقاالتمو ـ خالصه

 (، ترجمه)تأليفز ـ کتاب

 هاي تحقيقاتيانجام پروژه -ح

 هاي تحقيقاتي و پژوهشينظارت پروژه -ط

 نامهپايانو مشاوره ييي ـ راهنما

 ك ـ تدريس

 هاي علميعضويت در انجمن -ل

 يداخل يـ پژوهشي علم اتينشر يم ـ داور

 پژوهشي داخلي عضويت در هيئت تحريريه نشريات علمي ـ -ن

 افتخارات پژوهشي -س

 

 هاي اجراييفعاليت 

 

 در جهاد دانشگاهي اجراييي هاتيمسئول (الف 

 از ابتدا تاکنون ي. عضو جهاد دانشگاه7

 (7306-7316)فرهنگيبخشو مسئول دانشگاهي جهاد مرکزي . عضو شوراي3

 (7310ـ  7341)نشگاهيدا جهاد و رئيس دانشگاهي جهاد امناي هيأت . رئيس3

 تاکنون. 7319از  . رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي6
 

 عضويت در مجامع و شوراها (ب

 هيأت امناء -

 7310-7341. رئيس هيأت امناي دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي 7

 تاکنون 7340. عضو هيأت امناي دانشگاه علم و فرهنگ 3

 (7343-7341امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران ) . عضو هيأت3

 تاکنون 7343هاي جمهوري اسالمي ايران . عضو هيأت امناي مشترك فرهنگستان1

 (7343-7346هاي جمهوري اسالمي ايران ). عضو هيأت مميزه مشترك فرهنگستان0
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 ي سوره()دانشگاه فعل 7399تا  7347. عضو هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي سوره از سال 1

 7341. عضو هيأت امناي بنياد ملي نخبگان از بدو تأسيس تا 4

 زمان تغيير اساسنامه تا 7343عضو هيأت امناي صندوق حمايت از پژوهشگران کشور از سال  .9

 ( 7346-7344پژوهشي کشور ) 7. عضو هيأت امناي منطقه 76

 ي. رئيس کميسيون تخصصي گروه پزشكي هيأت مميزه جهاد دانشگاه77

 7393هاي مزمن کشور از سال . عضو کميته کوهورت بيماري73

 7666تا  7393. عضو هيأت امناي موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي کشور از سال 73

 7393. عضو هيأت امناي مؤسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال 76

 7396از سال  غير انتفاعي جهاد دانشگاهي )خوزستان(-موزش عالي غير دولتيآعضو هيأت امناي موسسه . 71

 تا کنون 7349از سال  جهاد دانشگاهي عضو هيأت مميزه . 70

 7399تا  7390. عضو هيات مديره کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان از سال 71

 
 

 شوراها -

 (7310 -7341. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي )7

 (7310 -7341ضو شوراي هنر ). ع3

 تاکنون 7346. عضو پيوسته فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران از سال 3

 تا پايان فعاليت 7310هاي علمي کشور از سال . عضو شوراي پژوهشي6

 (7344-7396) . عضو شوراي علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر1

 شوراهاي جهاد دانشگاهي -

 (10-41نشگاهي ). رئيس شوراي علمي جهاد دا7

 7347از سال  (ICBC). عضو گروه پژوهشي مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران 3

 تاکنون

 . عضو گروه پژوهشي کيفيت زندگي مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران3

 (7341-7344). عضو شوراي علمي مرکز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 6

 . عضو شوراي نظارت و گسترش تشكيالت پژوهشي جهاد دانشگاهي1

 . عضو کمسيون مرکزي ارتقاء اعضاي هيأت علمي جهاد دانشگاهي0

دانشكده علوم انساني دانشگاه علم و فرهنگ  (Adjunct Faculty Members). عضو هيأت علمي وابسته 1

 جهاد دانشگاهي

 7393نشگاهي از سال عضو هيأت اجرايي جذب جهاد دا. 4
 

 يارسانهو  سوابق مطبوعاتي -ج

 . عضو تحريريه مجله دانشگاه انقالب )ارگان جهاد دانشگاهي(7

 (7306. مدير مسئول مجلة دانشگاه انقالب )3

 7313تا  7300از سال  "جوانان امروز". سردبير مجله 3
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 7313 تا 7300از سال  "اطالعات علمي"نامه سراسري . سردبير دو هفته6

 7301 -7316. مدير مسئول و سردبير مجالت شاهد )بنياد شهيد انقالب اسالمي( 1

 . عضو مؤسس خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(0

 . عضو مؤسس خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا(1

 

 سردبيري مجالت علمي –د 

 تاکنون 7346از سال  پژوهشي پايش -. فصلنامه علمي 7

  7341 -7397، سال اي قرآن کريمهاي ميان رشتهوهش. فصلنامه تخصصي پژ3

 

 يعلم يهاتيفعال

 :منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي مقاالت ه ـ فهرست

 ه ـ فهرست مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي:

0011 

 راي، سميه رستم، راحل يکرمان يمظفر ني، رام ي، فاطمه زارعيمنتظر يعل، يقيصد الي، ژيمحمود طاووس. 222

 ي. نشريه پايشپژوهش اتيزبان: مرور نظام مند ادب يسواد سالمت در مقاالت فارس يابزارها يروانسنجي. محمد

 113-141: 36( 0؛ )7666

 يپرستار هينشر. ماساژ نوزاد بر خلق افسرده مادران نوزادان نارس ريتأث .يمنتظر يعلکشاورز،  ميمر. 222

 11-44( :733) 36 ;7666رانيا

در  79-دياز کوو يمرگ ناش زانيم ياجمال سهيمقا. منتظري عليحائري مهريزي عليرضا، طاوسي محمود، . 222

 033-031 :36( 1) ؛7666پايش  نشريه. کشورها گريو د رانيا

 يافسردگ تيزا با وضعمطالعه سطح سواد سالمت زنان نخست. يعل يمنتظر نور،يم انيعيلم نب،يز يزديا. 222

 199-064 :36( 1) ؛7666پايش  نشريه .شهر کابل )افغانستان( يهامارستانيدر مراجعان به ب مانيپس از زا

پرسشنامه  هياول يابيترجمه و اعتبار. يعل يمنتظر، ديناه رژه ،دهيمج يمويکر يهروآمنه،  اين ياتيح. 222

 (6) ؛7666پايش  نشريه .FS-ICU-36 ژهيو يدر بخش مراقبت ها يبستر مارانيخانواده ب يمند تيسنجش رضا

36: 609-607 

ترجمه و اعتباريابي نسخه فارسي ترس از  منتظري علي.  صادقي نگار، هروي کريموي مجيده، رزه ناهيد، . 220

 .361-310: 36؛ 7666فصلنامه پايش . (GFFM)افتادن در سالمندان 

تبيين معيارهاي منتظري علي. هرا، غري مجيد، عبادي عباس، ايلخاني رضا، آقانوري زاص مجاهدي مرتضي،. 222

: 36؛ 7666فصلنامه پايش مورد توافق متخصصان طب ايراني، جهت تعيين مزاج کودکان ديابتي؛ به روش دلفي. 

333-377. 
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عوامل مرتبط با تمايل به فرزند آوري در زنان مراجعه  شما حقاني.منتظري علي،  ايازي رزيتا، اميني ليال،. 222

 .71-36؛ 7666. نشريه پرستاري ايران 7394هاي سالمت شهر اراك، سال کننده به پايگاه 

0222 

تبيين منتظري علي.  حاجي بابايي مرضيه، کجباف محمدباقر، اسماعيلي مريم، حريرچيان محمدحسين،. 220

لمي عفصلنامه . کيفي مشكالت روانشناختي و رفتارهاي مقابله اي زنان مبتال به مولتيپل اسكلروزيس: يک پژوهش

 .1-36: 3؛ 7399 روانشناسي سالمت

مظفري کرماني رامين، اسالمي محمد، رستمي راحله، رستمي منتظري علي،  صديقي ژيال، طاووسي محمود،. 221

: 79؛ 7399فصلنامه پايش . طاهره. شاخص هاي بارداري و عوامل تعيين کننده آن در جمعيت زنان کشور ايران

013-061. 

ميزان آگاهي منتظري علي.  اسي محمد، رفيعي بهابادي مهدي، نقي زاده موغاري فاطمه،مفتون فرزانه، آق. 202

 .177-137: 79؛ 7399فصلنامه پايش  مردم از اجراي طرح بسيج ملي کنترل فشار خون باال: يک مطالعه ملي.

آموزشي بر بهبود صادقي رويا، طل آذر، يكاني نژاد ميرسعيد، محبي بهرام. اثربخشي مداخله منتظري علي، . 202

-369: 30؛ 7399 مجله حياترفتارهاي ارتقا دهنده سالمت در پيشگيري از استئوپروز در زنان: کاربرد مدل بزنف. 

330. 

تدوين منتظري علي.  حاجي بابايي مرضيه، کجباف محمدباقر، اسماعيلي مريم، حريرچيان محمدحسين،. 202

آني و مضامين عرفاني منطق الطير عطار نيشابوري در زنان مبتال به بسته روان درمانگري فرهنگي مبتني بر آيات قر

 .14-61: 67؛ 7399 فرهنگ مشاوره و روان درمانيفصلنامه  MS) مولتيپل اسكلروزيس

توضيح مراقبت از ستون فقرات با روش مدل  .منتظري عليکبري چهره برق زهرا، طوافيان صديقه سادات، . ا202

 .147-149: 79؛ 7399فصلنامه پايش در دانش آموزان: کاربرد نظريه شناختي. ( SEM)يابي معادالت ساختاري 

ترجمه و اعتباريابي   .منتظري علي، يدشريف نيا سيدحم,رژه ناهيد، هروي کريموي مجيده، درگاهي رويا. 202

 .661-613: 79؛ 7399يش فصلنامه پا .اوليه نسخه فارسي پرسشنامه اختالل ناتواني گرونينگن

فصلنامه . ويروس کرونا و مواجهه بيش از حد اطالعاتي .علي منتظري بهناز معزي، پريسا مختاري حصاري،. 200

 .369-313: 79؛ 7399پايش 

ميزان عود آندومتريوما بعد از الپاراسكوپي در دو روش مقايسه . منتظري علي ،طباطبايي فاطمه ،افشاري فاطمه ،طاولي زهرا. 202

 22-30؛ 33: 7399 مجله زنان مامايي و نازايي ايران. سيستكتومي دوطرفه و سيستكتومي يک طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

ارتباط فشار منتظري علي.  اني اکرم، ميرزايي امين، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، شريف نيا سيد حميد،شفيع زاده خولنج .202

 .00-13: 9؛ 7399بار مراقبتي با ويژگي هاي جمعيت شناختي مراقبان سالمندان مبتال به آلزايمر. نشريه آموزش پرستاري 

 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3896
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3896
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=446041
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=446041
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=59060
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=59060
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6182
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6182
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=89620
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=89620
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3896
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3896
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=525632
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=525632
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64926
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64926
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=44662
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=9583
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3896
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1173
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1173
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0222 

 

صادقي نرگس، ضيايي راد مرضيه، دهقاني منتظري علي، سادات، حاجي پور ليال، موسوي مهسا، بهناز ترکان. 200

مبتال به ديسمنوره بررسي تاثير اصالح الگوي مصرف آب بر کيفيت زندگي دانشجويان  سميرا، غضنفرپور معصومه.

 .691-166: 74؛ 7394فصلنامه پايش اوليه. 

بررسي سواد سالمت روان در خصوص  تا.نوروزي آزيمنتظري علي،  ميرسليمي فاطمه، غفراني پور فضل اله،. 201

 .131-133: 74؛ 7394فصلنامه پايش افسردگي پس از زايمان و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار. 

تاثير حمايت اجتماعي درك شده بر پيامدهاي زايماني مادران منتظري علي.  ايراني فرد الناز، اکبري ناهيد،. 212

 .171-136: 74؛ 7394فصلنامه پايش آسيب پذير. 

اعتباريابي ترجمه منتظري علي.  ،شريف نيا سيدحميد، هروي کريموي مجيده، شفيع زاده خلنجاني اکرم. 212

-661: 74؛ 7394فصلنامه پايش اوليه نسخه فارسي پرسشنامه سنجش فشار مراقبتي در مراقبان بيماران آلزايمري. 

676. 

فقيه زاده سقراط، خدادوست محمود. بررسي تاثير  ري علي،منتظروحاني زکريا، واعظ مهدوي محمدرضا، . 212

 .307-304: 74؛ 7394فصلنامه پايش آموزش اصول حفظ سالمتي طب سنتي ايران بر سبک زندگي بهورزان. 

پيامدها و عوامل مرتبط با منتظري علي. کاظمي سيده سميه، طوافيان صديقه سادات، حيدرنيا عليرضا، . 212

 .397-363: 74؛ 7394فصلنامه پايش  .گاه پرستاران: يک مطالعه کيفيکمردرد شغلي از ديد

ترجمه و اعتباريابي اوليه گونه ايراني منتظري علي. سمناني سحر، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، . 212

 .797-367: 74؛ 7394فصلنامه پايش .  (HFKS)پرسشنامه سنجش دانش بيماران مبتال به نارسايي قلبي 

 

 

0222 

صديقي ژيال، آيين پرست افسون، طاووسي محمود، مفتون فرزانه، حائري  منتظري علي،. فرزدي فرانک، 210

سياست هاي  77مهريزي علي اصغر، رستمي گوران نرگس، عالمه مطهره. روش شناسي طرح ديده باني اجراي ماده 

 .333-330: 3؛ 7391کلي سالمت در ايران. نشريه علمي پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي 

تقي زاده زيبا، طاهري صفورا، سيه بازي شيوا، معصومي راضيه. استيالي سندرم پيش از . منتظري علي. 212

 .13-00: 74؛ 7391فصلنامه پايش قاعدگي بر کيفيت زندگي زنان: يک مطالعه کيفي. 

، شمس مهري، فرخي رشيدي بتولمنتظري علي،  هاشم زاده مژگان، تقي زاده زيبا، بهبودي مقدم زهرا،.  212

 .31-67: 37؛ 7391مجله زنان و نازايي ايران  ارتباط چاقي و اسپرموگرام در مردان با ناباروري ايديوپاتيک.مينا. 

 :ديابتي بيماران زندگي کيفيت بررسي، منتظري علي ،غضنفري زينب ،خدامرادي علي دانشور، سميرا.  210

 .167-116: 71 ؛7391فصلنامه پايش اي.  مقايسه مطالعه يک
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بررسي رفتارهاي خودمراقبتي و عوامل منتظري علي.  فرقداني زهرا، طاهري خرامه زهرا، اميري مهر عليرضا،. 211

 .317-319: 71؛ 7391فصلنامه پايش مرتبط با آن در بيماران مبتال به نارسايي قلبي 

بررسي کيفيت منتظري علي.  محمود،آژ نضال ، سميعي راد فاطمه، کلهر مهري، حسن پور کبري، عليپور . 022

 .637-639: 71؛ 7391فصلنامه پايش زندگي جنسي زنان باردار: يک مطالعه مقطعي. 

طاووسي محمود، حائري مهريزي علي اصغر، مظفري کرماني رامين، نقي زاده موغاري فاطمه، . منتظري علي، 022

ساله و عوامل مرتبط با آن: يک مطالعه ملي.  66تا  36شادکامي زنان و مردان ايراني  عنبري مهدي، هاشمي اکرم.

 .669-636: 71؛ 7391فصلنامه پايش 

ارتباط بين حمايت و قصد فرزندآوري در زنان ساکن شهر منتظري علي.  آفريني فاطمه سادات، اکبري ناهيد،. 022

 .371-334: 71؛ 7391فصلنامه پايش تهران. 

، طاليي ابراهيم، فردانش هاشم، پاك نهاد مهديه، نقي زاده سوسن، احمدي فاطمه زهرا، مهر محمدي محمود. 022

فصلنامه پايش  سنجش سواد سالمت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان.منتظري علي.  حامدي هاجر، نوروزي سپيده،

 .311-300: 71؛ 7391

ي و عوامل مرتبط با سرمايه اجتماع منتظري علي.صابري بهزاد، نجات سحرناز، فتوحي اکبر، رجب اسداهلل،  .022

 .731-760: 71؛ 7391فصلنامه پايش . 3آن در بيماران مبتال به ديابت نوع 

اعتبار يابي نسخه منتظري علي. معروفي زهرا، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، شريف نيا سيد حميد،  .020

: 71؛ 7391لنامه پايش فص. (CADE-Q)فارسي پرسشنامه سنجش دانش بيماران مبتال به اختالل شريان کرونر 

763-91. 

منتظري بهبودي مقدم زهرا. کشاورز افشار مهناز، پوررحيمي اکبر، تقي زاده زيبا، مختاري زنجاني پوران، . 022

مجله مطالعات  .7393بررسي کيفيت خواب زنان در دوره نفاس و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان سال علي. 

 .0-76: 37؛ 7391زنان مامايي و نازايي

شجاعي داوود،صادقي رويا. تاثير آموزش در توانمندسازي دختران  منتظري علي،شريفي نادر، مجلسي فرشته،  .022

 .16-03: 73؛ 7391جهت پيشگيري از پوکي استخوان: کارآزمايي باليني تصادفي شده. مجله کارآزمايي باليني 

اعتباريابي نسخه منتظري علي.  يف نيا سيد حميد،ميرعمادي مژگان، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، شر .020

 .799-361: 71؛ 7391فصلنامه پايش  .(APQ)فارسي پرسشنامه درك پيري 

 

0222 

يک مطالعه ه فرهنگي با سالمت روان جوانان يرابطه سرما. اميرحسين آشنا علي منتظري،طاهره رستمي، . 021

 70؛ 7390فصلنامه پايش . مقطعي

ارتباط وضعيت افسردگي پس از زايمان با علي منتظري.  ه خويي، مينور لميعيان، راضيه لطفي،. مهسا غفارزاد022

 .191-461: 70؛ 7390فصلنامه پايش سطح سواد سالمت زنان نخست زا.  
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اسدي شوکي مونس، ساعي ويدا. منتظري علي،  شاه حمزه مريم، فصيحي هرندي طيبه، کبير کوروش،. 022

ي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ايران. مجله ارتباط ميان خودمديريت

 .749-794: 79؛ 7390سالمت و مراقبت، 

 LLISروايي عاملي نسخه فارسي پرسشنامه  ابراهيمي ماندانا. منتظري علي،حقيقت شهپر، زايري فريد، . 022

نف ناشي از سرطان پستان. فصلنامه بيماري هاي پستان ايران، )مقياس تاثير لنف ادم بر زندگي( در مبتاليان به ل

 .31-31: 76؛ 7390

زاده  يمحمد، نق يل، اسالميال، مطلق، محمد اسماعيژ يقيمحمود، صد ياصغر، طاووس يعل يزيمهر يحائر. 022

ک مطالعه يان: ريا ييو روستا يان مردم شهريدر م يل به فرزندآوريل و عدم تمايل تمايدال. يعل يمنتظرفاطمه، 

 .031-061: 70؛ 7390فصلنامه پايش . يمل

 يه باقرزاده. روانسنجيمحود، راض يزهرا، طاووس يشاهوار ،يعل يمنتظرزاده،  يبا نقي، زيعباس عباد. 022

فصلنامه پايش  رات.ييبه تغ ييت پاسخگويو قابل يياي، پايسازه و مالک ييروا ي(: بررس3سنجش سالمت ) يابزارها

 .661-611: 70؛ 7390

 يبرنامه درس يکاربست و آزمون گلخانه امنتظري علي.  احمدي فاطمه زهرا، مهرمحمدي محمود، واال جين،. 020

فصلنامه . يتيک پژوهش روايان: يدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ يسالمت برا يسواد سالمت برا يگفت و شنود

 .637-663: 70؛ 7390پايش 

زاده  يمحمد، نق يل، اسالميال، مطلق، محمد اسماعيژ يقياصغر، صد يعل يزيهرم يمحمود، حائر ي.  طاووس022

ک مطالعه يران: يو عوامل مرتبط با آن در ا يل به فرزندآوريتما. يعل يمنتظر اکرم، ي، هاشميمهد يفاطمه، عنبر

 .667-676: 70؛ 7390فصلنامه پايش .  يمل

تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر مقياس  منتظري علي.شيرواني هنگامه، الحاقي فاطمه، . 022

هاي عملكردي کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني. فصلنامه بيماري هاي پستان ايران 

 .03-13: 76؛ 7390

ندگي سنجش کيفيت زمنتظري علي.  نيكخواه مريم، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، شريف نيا حميد،. 020

 .363-376: 70؛ 7390فصلنامه پايش سالمندان: مروري بر ابزارهاي اندازه گيري. 

با پيامدهاي بارداري مادران  (BMI)رابطه بين نمايه توده بدنيمنتظري علي. اکبري ناهيد، ايراني فرد الناز، . 021

 .331-367: 70؛ 7390فصلنامه پايش  آسيب پذير. 

روانسنجي . شاهواري زهرا، طاووسي محمود، باقرزاده راضيهمنتظري علي، اس، زاده زيبا، عبادي عب تقي. 022

-311: 70؛ 7390فصلنامه پايش  (: ترجمه، طراحي ابزار، بررسي روايي محتوا و صوري.7ابزارهاي سنجش سالمت )

363. 

سالمت براي طراحي برنامه درسي سواد منتظري علي.  احمدي فاطمه زهرا، مهرمحمدي محمود، واال جين،. 022

فصلنامه پايش  دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان با تيكه بر تعليم و تربيت گفت و شنودي: يک پژوهش هنجاري. 
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 .301-347: 70؛ 7390

اسمعيلي مريم، طحان ناهيد، ميري سيد مجتبي، منتظري علي، اکبرزاده باغبان عليرضا. عوامل موثر بر پيش  .022

 .730-736: 11؛ 7390مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران،  آگهي جراحي فتق ديسک کمري.

0222 

طاووسي محمود، حائري مهريزي علي اصغر، صديقي ژيال، عليزاده عيسي، مضفري کرماني رامين، عنبري . 022

رساني ارزشيابي بسيج اطالع علي منتظري.  مهدي، کاظمي سيده سميه، رستمي راحله، نقي زاده موغاري فاطمه،

 .769-770: 70؛ 7391فصلنامه پايش  شهروند سالم: يک مطالعه مقطعي.

بررسي ويژگي هاي  منتظري علي.. نيكخواه مريم، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، شريف نيا سيد حميد، 022

-03: 70؛ 7391فصلنامه پايش . (OPQOL-35)روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان 

13. 

اثربخشي چاچوب بندي پيام منتظري علي.  رمضانخاني علي، غفاري محتشم، معيماوي ندا، خداکريم سهيال،. 020

 .161-170: 71؛ 7391فصلنامه پايش  بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان دانشجويان.

رويي با طب سوزني براي مقايسه درمان دامنتظري علي.  همايوني کي نوش، هادي نگين، حرفه دوست بيژن،. 022

-093: 71؛ 7391فصلنامه پايش درمان سردردهاي ميگرني و کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران ميگرني. 

041. 

بر  مؤثرتبيين عوامل  حاجي زاده ابراهيم، معصومي راضيه.منتظري علي، لميعيان مينور، زارعي فاطمه، . 022

 .741-366: 33؛ 7391مجله حيات . کيفيت زندگي جنسي زنان

بررسي روايي و پايايي نسخه منتظري علي. رژه ناهيد، هروي کريموي مجيده، فروغان مهشيد، نيكخواه مريم، . 020

 .101-114: 71؛ 7391فصلنامه پايش . (AAQ)فارسي پرسشنامه سنجش نگرش به سالمندي 

منتظري علي. طاهري خرامه  زهرا، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، عبادي عباس،  سهيال اسكندري، .021

کيفيت زندگي در بيماران مبتال به نارسايي قلبي: ارزيابي با استفاده از ابزار اختصاصي کيفيت زندگي مينه سوتا 

(MLHF) . 119-100: 71؛ 7391فصلنامه پايش. 

ي پرسشنامه اعتبار سنجي نسخه فارسمنتظري علي.  بندري راضيه، هروي کريموي مجيده، محبي ليال،. 022

 .673-637: 71؛ 7391فصلنامه پايش سنجش اضطراب سالمندان. 

بررسي روايي و پايايي نسخه منتظري علي.  هروي کريمي، مجيده، رژه ناهيد، گرشاسبي احياء، نيكخواه مريم،. 022

 .633-637: 71؛ 7391فصلنامه پايش . (CASP-19)فارسي پرسشنامه اختصاصي سنجش کيفيت زندگي سالمندان 

منابع منتظري علي. ابراهيم، عابديني مهرانداخت،  زادهيحاجابراهيمي تواني معصومه، غفراني پور فضل اله، . 022

فصلنامه پايش ي آموزشي مورد عالقه زنان سنين باروري مبتال به واژينيت. هاروشي نياز و هاطهيحکسب اطالعات، 

 .344-663: 71؛ 7391
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ي ابزار سنجش سواد سنجروانطراحي و منتظري علي.  علي، محرابي يداله، يرمضان خانقنبري شهال، . 022

 .344-663: 71؛ 7391فصلنامه پايش سالمت نوجوانان. 

، طاووسي محمود، رفيعي فر شهرام، سليمانيان آتوسا، سربندي فاطمه، اردستاني منا اصغريعل. حائري مهريزي 022

پرسشنامه سنجش سواد سالمت جمعيت شهري ايران  ديتائلي تحليل عام منتظري علي.سادات، هاشمي اکرم، 

(HELIA) . 317-311: 71؛ 7391فصلنامه پايش. 

، تطبيق و روايي صوري گونه ترجمه. منتظري عليخانعلي رزيتا، نجفي مهدي، صرامي غالمرضا، خانعلي رويا،  .020

 .367-316: 71؛ 7391فصلنامه پايش . D (DS14)فارسي پرسشنامه تيپ شخصيتي 

وضعيت سالمت  منتظري علي.، هاشمي اکرم، نقي زاده فاطمه، اصغريعلطاووسي محمود، حائري مهريزي  .022

 .333-339: 71؛ 7391فصلنامه پايش روان جمعيت شهري کشور: يک مطالعه جمعيتي. 

قدار عددي م ارزيابي، طاووسي محمود، اميدواري سپيده. اصغريرستمي طاهره، حائري علمنتظري علي، . 022

 .603-609: 71؛ 7391فصلنامه پايش   زمان. و سنجش قيد مقدار: سالمت يهاپاسخ در پرسشنامه يهانهيگز

0220 

حاجي زاده ابراهيم، زارعي فاطمه. منتظري علي،  رحماني اعظم، مرقاني خوئي عفت السادات، مقدم بنائم ليدا،. 020

در رفتار مخاطره آميز جنسي. مجله تحقيقات کيفي در سالمت. تبيين نقش خودکارآمدي دختران جوان بر مشارکت 

 .40-13: 6؛ 7396

پرسشنامه الگوي . منتظري عليابراهيم،  زادهيحاج، حيدرنيا عليرضا،  نيالدشمسسربندي فاطمه، نيكنامي  .021

 .077-037 ؛1: 7396ي تک سيگار: روايي و پايايي. مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي اهينظرفرا 

بر  رگذاريتأثو عوامل  هانگرشي بندرتبهشناسايي و . نصيرزاده مهديمنتظري علي، نصيرزاده راضيه،  . 022

 .39-10: 0؛ 7396 ي مسائل اجتماعي ايران.شناسفصلنامه جامعه ي دانشجويي.هااعتراض

اربرد الگوي فرآيند موازي کمنتظري علي. ، حيدرنيا عليرضا، نيالدشمسصادق نژاد فاطمه، نيكنامي . 022

: 71؛ 7396فصلنامه پايش  در طراحي پيام مناسب ارتقاي استفاده از کمربند ايمني در رانندگان تهران. افتهيتوسعه

777-763. 

سنجي نسخه فارسي مقياس روانمنتظري علي.  عربان مرضيه، فالحيان مهرجردي فرزانه، شهري پروين،. 022

 .41-93: 71؛ 7396فصلنامه پايش  کوتاه خودکارآمدي شيردهي.

اصغر، رفيعي فر شهرام، سليمانيان آتوسا، سربندي فاطمه، اردستاني طاووسي محمود ، حائري مهريزي علي. 022

 ايراني ساکن شهرها: يک مطالعه ملي. ساالنبزرگسنجش سواد سالمت منتظري علي.  مناسادات، هاشمي اکرم،

 .91-763: 71؛ 7396فصلنامه پايش 

نظام ارجاع و پزشک "وضعيت اجراي طرح افسون.  پرستنيي، آمنتظري عليمفتون فرزانه، فرزدي فرانک،  .022

 .79-31: 71؛ 7396فصلنامه پايش  دهندگان خدمات.از ديدگاه ارائه "خانواده
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اکي بر درد خور سازوکار ريتأثعلي منتظري.  باراندوزي زهرا، عشايري حسن،  زادهخانکشاورز مريم، امير . 020

 .091-163: 76؛ 7396فصلنامه پايش  ي در نوزدان نارس.ريگخونمراحل مختلف 

منتظري  اصغر، هاشمي اکرم ،طاووسي محمود ، مطلق محمداسماعيل، اسالمي محمد، حائري مهريزي علي. 022

: 76؛ 7396لنامه پايش فص يک مطالعه ملي. آزمونشيپفرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران: علي. 

061-191. 

راد مهسا. نيازهاي آموزشي دانشجويان مامايي براي ارائه خدمات  نامخوش منتظري علي،تقي زاده زيبا،  .022

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله مادر و نوزاد در شرايط بحران.  ريوممرگپيشگيري از 

 .16-00: 3؛ 7396 )حيات(

منتظري طاووسي محمود، عبادي مهدي، فتاحي اسماعيل، جهانگيري ليال، هاشمي اکرم، هاشمي پرست مينا، . 020

 .641-690: 76؛ 7396فصلنامه پايش   .مندنظامابزارهاي سنجش سواد سالمت: يک مرور علي. 

ي روايي و پايايي بررس منتظري علي.اسكندري سميه، هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، عبادي عباس، . 021

 .611-646: 76؛ 7396فصلنامه پايش پرسشنامه اختصاصي سنجش کيفيت زندگي بيماران مبتال به نارسايي قلبي. 

امين شكروي فرخنده. اثر برنامه آموزشي نظريه محور در  منتظري علي،رهنما پروين، حيدرنيا عليرضا، . 002

 .663-613: 76؛ 7396فصلنامه پايش يكي منقطع. ي ناخواسته در زنان با نزدهايحاملگپيشگيري از 

ترجمه و بررسي روايي و پايايي مقياس  .طاهري خرامه زهرامنتظري علي، رژه ناهيد، هروي کريموي مجيده،  .002

 .333-363: 76؛ 7396فصلنامه پايش  .(MIDAS)کيفيت زندگي مبتاليان به انفارکتوس ميوکار 

، محمدکاظم، فرزدي فرانک، جهانگيري کتايون، ميرشاه ولد منتظري عليسون، اف پرستنييمفتون فرزانه، آ .002

: 76؛ 7396فصلنامه پايش سيد مهدي. رضايتمندي ماماهاي شاغل در نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح کشور. 

369-363. 

نه سرطان پستان و بررسي رفتار پيشگيرا منتظري علي.نقيبي سيد ابوالحسن، شجاعي زاده داود، يزداني،  .002

 .747-797: 76؛ 7396فصلنامه پايش مند متون پژوهشي عوامل مؤثر بر آن در زنان ايران: مرور نظام

0222 

بررسي رضايت شغلي پزشكان عمومي شاغل در بخش خصوصي  منتظري علي.صديق ليال، ميثمي علي پاشا،  .002

 .16-41: 77؛ 7393و دولتي. دوماهنامه سالمت کار ايران 

طاووسي محمود، رخشاني فاطمه، آذين سيد علي، جهانگيري کتايون، عبادي مهدي، نادري منتظري علي،  .000

ابزار  ي. طراحي روا نسجيمقام شهره، سليمانيان آتوسا، سربندي فاطمه، معتمدي امير، نقيبي سيستاني محمدمهد

 .067-061: 73؛ 7393فصلنامه پايش  سنجش سالمت جمعيت شهري ايران.

 79اعتبار يابي گونه فارسي پرسشنامه منتظري علي. محمدي خديجه، رهنما پروين، محمدي تبار شفيقه،  .002

 .067-061: 73؛ 7393فصلنامه پايش  صميميت و فعاليت جنسي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس. يسؤال
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مداخله آموزشي بر رفتار  ريتأث فالحي حميرا.منتظري علي، ميرحيدري مهدي،  طوافيان صديقه سادات،  .002

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو  پرخطر جنسي افراد داراي سابقه مصرف مواد مخدر بر اساس الگوي بهداشتي.

 .766-771: 73؛ 7393تحقيقات بهداشتي 

 ريبررسي تأثمنتظري علي.کرمي مهدي، هاديان محمدرضا، عبدالوهاب مهدي، راج پروين، يكاني نژاد سعيد،  .000

؛ 7393نوين  يبخشسال. مجله علمي پژوهشي توان 46تا 06مرينات ذهني بر بهبود کيفيت زندگي مردان سالمند ت

4 :36-37. 

بررسي کيفيت زندگي ابراهيم. زادهيحاجمنتظري علي،طاهري خرامه زهرا، هروي کريموي، رژه ناهيد،  .001

 .361-311: 73؛ 7393بيماران مبتال به آنژين صدري. فصلنامه پايش 

 اصغر، رستمي طاهره، هاشمي اکرم.طاووسي محمود، اميدواري سپيده، هدايتي علي منتظري علي، .022

 .331-316: 73؛ 7393مند متون پژوهشي. فصلنامه پايش و سالمت روان: بررسي نظام شدنيجهان

ت گروهي دوران بارداري مراقب ريتأث بلوچي ماهاني مهين، بهبودي مقدم زهرا. منتظري علي،جهدي فرشته،  .022

 .339-336: 73؛ 7393فصلنامه پايش  بر توانمندي زنان باردار.

ميزان و عوامل مربوط به استفاده از  .حيدرنيا عليرضا منتظري علي،الدين، صادق نژاد فاطمه، نيكنامي شمس .022

-741: 73؛ 7393صلنامه پايش ف کمربند ايمني در رانندگان و سرنشينان جلو در تهران: نتايج مشاهده و مصاحبه.

711. 

0222 

تعيين منتظري علي. موسوي بتول، گنج پرور زهره، سروش محمدرضا، خاطري شهريار، شكوهي حميد،  .022

مجله دانشور پزشكي، دانشگاه شاهد  سال. 74نكرده زير رضايت از زندگي در ميان مصدومان مين و مهمات عمل

 .7-9: 37؛ 7393

گذاري به بدن در زنان مبتال به ارزش يهامؤلفهمنتظري علي.ليان کبري، صادقي اول شهر هما، اميني ليال، و .022

 .373-370: 33؛ 7393مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران  سندرم تخمدان پلي کيستيک.

 هايبررسي ميزان انجام روش .يزداني جمشيدمنتظري علي، نقيبي سيد ابوالحسن، شجاعي زاده داود،  .020

مجله دانشگاه علوم پزشكي  غربالگري و ارتباط آن با برخي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران.

 .771-733: 33؛ 7393مازندران 

اله، هاشمي اکرم، فتاحي اسماعيل،  طاووسي محمود، عبادي مهدي، آذين سيد علي، شاکري نژاد قدرت .022

ابزارهاي سنجش  يسنجيف به کار رفته در مطالعاتي که به طراحي و روانسواد سالمت: بررسي تعار منتظري علي.

 .779-736: 73؛ 7393فصلنامه پايش  اند.سواد سالمت پرداخته

عربان مرضيه، طوافيان صديقه السادات، متصدي زرندي سعيد، حيدرنيا عليرضا، گوهري محمود رضا، اللوئي  .022

يزشي بر خودکارآمدي رفتارهاي پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان مصاحبه انگ ريتأث منتظري علي.افسانه، 

 .43-96: 73؛ 7393فصلنامه پايش  باردار.
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بر مصرف ميوه و  ياهيبرنامه آموزشي مبتني بر الگوي فرا نظر ريتأث منتظري علي.صالحي ليلي، سلكي سعيد،  .020

 .17-06 :73؛ 7393فصلنامه پايش  سبزي در سالمندان. منقطع.

تدوين و اعتبار  امين شكروي فرخنده، کاظم نژاد انوشيروان.منتظري علي، رهنما پروين، حيدرنيا عليرضا،   .021

ريزي شده در هاي نظريه رفتار برنامههاي پيشگيري از بارداري بر اساس سازهپرسشنامه قصد استفاده از قرص يابي

 .19-93: 79؛ 7393و مامايي  دانشگاه علوم پزشكي تهران )حيات(  مجله دانشكده پرستاري زنان با نزديكي منقطع.

رضا، گوهري محمودرضا، لواليي حيدرنيا علي متصدي زرندي سعيد،، طوافيان صديقه سادات عربان مرضيه، .022

ک رفتار پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار: ي يهاکنندهييشگويبررسي پ .منتظري عليافسانه، 

 .46-44: 4؛ 7393فصلنامه دانش و تندرستي  .ياهيمطالعه مبتني بر الگوي فرا نظر

، نجات سحرناز، رحيمي فروشاني عباس، جزايري ابوالقاسم، منتظري عليشكروش بهجت، مجلسي فرشته،  .022

 نوجوانان شهر تبريز.اي و ويدئويي در هاي رايانههاي تماشاي تلويزيون، بازيبيني کنندهشجاعي زاده داوود. پيش

 .097-163: 73؛ 7393فصلنامه پايش 

 موسوي سيد جواد، اميدواري سپيده، طاووسي محمود، هاشمي اکرم، رستمي طاهره. منتظري علي، .022

 .101-196: 73؛ 7393فصلنامه پايش  مند متون پژوهشي.افسردگي در ايران: مروري نظام

تحليل  زاده رؤيا، احمدي کامبيز، عزيزي احمد.زاده محبوبه، قاسمعليعبدال منتظري علي، اصغر،ارسطو علي .022

 .131-163: 73؛ 7393سنجي نسخه فارسي ابزار شاخص توانمندسازي کاري. فصلنامه پايش هاي روانگيويژ

کيفيت زندگي سالمندان و تجربه سوء رفتار توسط اعضاي  منتظري علي.هروي کريموي مجيده، رژه ناهيد،  .022 

 .619-644: 73؛ 7393فصلنامه پايش  خانواده.

 طاووسي محمود. منتظري علي،اله، حيدرنيا عليرضا، مطلق اسماعيل، کرمي خدابخش، شاکري نژاد قدرت .020

: 73؛ 7393فصلنامه پايش  .شدهيزيرهاي جلوگيري از بارداري: کاربرد نظريه رفتار برنامهبهبود تداوم مصرف قرص

343-311. 

پذيري جنسي درك زنان از جامعه منتظري علي.نور، خلج آبادي فراهاني فريده، صومي راضيه، لمعيان ميمع. 022

 . 337-333: 3؛ 7393در ايران: يک مطالعه کيفي. مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت 

منتظري  رضا،ميرمحمدعلي ماندانا، خزائي فاطمه، رهنما پروين، رحيمي کيان فاطمه، مدرس مريم، بخردي . 022

؛ 7393رايحه اسطوخودوس بر ميزان درد ناشي از کارگذاري آي يودي. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل  ريتأث علي.

6 :99-93. 

رضا، گوهري محمودرضا، لواليي حيدرنيا علي متصدي زرندي سعيد،، طوافيان صديقه سادات عربان مرضيه، .020

فصلنامه پايش  ه با آلودگي هوا در زنان باردار: يک مطالعه نظريه محور.پيشگيري از مواجه .منتظري عليافسانه، 

 .341-397: 73؛ 7393
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بررسي اپيدميولوژي سرطان  .يزداني چراتي جمشيدمنتظري،  عليشجاعي زاده داود،  نقيبي سيد ابوالحسن، .021

 .773-736: 33؛ 7393مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران  پستان در استان مازندران.

بررسي کيفيت زندگي  .منتظري علي،  بتول خداکرمي شبيري فاطمه،، ميرزايي خديجه زهرا، معصومي سيده .002

 .343-344: 73؛ 7393فصلنامه پايش  ماماهاي شاغل در شهر همدان.

 رب ياهيتغذ غير مكيدن تأثير .منتظري علي مستجاب، رضوي سيد هما، زهرا، صادقي رجايي مريم، کشاورز .002

 .717-711: 73؛ 7393فصلنامه پايش  نوزادان. ويژه يهامراقبت بخش در بستري نارس نوزادان نگيري وز

هاي خياباني شهر تهران و . جمعيت گربهمنتظري عليصديقي ژيال، جهانگيري کتايون، کفايت مند مسعود،  .002

 .361-379: 73؛ 7393. فصلنامه پايش سالمت مردم: مروري کوتاه بر ادبيات پژوهشي و نمونه موردي شهر تهران

 پرستنييوامقي مروه، صديقي ژيال، طاووسي محمود، جهانگيري کتايون، آذين سيد علي، اميدواري سپيده، آ. 002

. ارزيابي مردم از روابط منتظري عليافسون، عبادي مهدي، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه، وحداني نيا مريم سادات، 

 .743-796: 73؛ 7393العه سالمت از ديدگاه مردم ايران. فصلنامه پايش اجتماعي و سالمت: مط

0220 

بررسي  عابدي نيا نسرين، شريعت مامک، اشرفي مهناز، رمضان زاده نسرين.منتظري علي،  رشيدي بتول،. 002

-349: 77؛ 7397فصلنامه پايش . ICSI/IVFکيفيت زندگي مرتبط با سالمتي در بيماران نابارور تحت درمان 

341. 

يزداني جمشيد. بررسي رفتار تشخيص زودرس  منتظري علي،نقيبي سيد ابوالحسن، شجاعي زاده داوود، . 000

 .763-769: 7؛7397. مجله علوم بهداشتي ايران، 7397سال مازندران در سال  36سرطان پستان در زنان باالي 

. منتظري عليراجي پروين، جليلي محمود،  اميني ناصر، باقري حسين، عبدالوهاب مهدي، باغستاني رضا،. 002

بررسي تاثير روش محدوديت درماني حرکتي بر روي کيفيت زندگي، عملكرد و دامنه حرکتي اندام فوقاني بيماران 

 .7-1: 0؛ 7397بخشي نوين، سال. مجله علمي پژوهشي توانسكته مغزي بزرگ

وي فرخنده. بررسي تأثير آموزش بر اساس مدل ، امين شكرمنتظري علي. کريمي محمود، ضاربان ايرج،  002

: 33؛ 7397 مجله زنان و مامايي و نازايي ايرانکننده از بارداري ناخواسته. اعتقادي بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري

31-74. 

، حاتمي شيوا، کريمي پرويز. عملكرد منتظري عليعليزاده چرندابي، رضائي نازنين، حكيمي سويل،  . محمد000

مجله زنان و . 7396اي مبتني بر جامعه در شهر ايالم آن: مطالعه کنندهييشگويزنان يائسه و برخي عوامل پ جنسي

 .7-9: 33؛ 7397 مامايي و نازايي ايران

ي کيفيت زندگي مرتبط با ياوري پروين. بررسي رابطه منتظري علي،آرين وحيد، فرويد مريم السادات، . 001

 .374-336: 76؛ 7397و متابوليسم ايران  زير. مجله غدد درون3راد مبتال به ديابت نوع سالمتي و کنترل خون در اف

، امين شكروي فرخنده، کاظم نژاد انوشيروان، سلطان احمدي منتظري علي، رضايرهنما پروين، حيدرنيا عل. 012
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بارداري براي تهيه ابزار با  هاي پيشگيري ازکننده از روش نزديكي منقطع نسبت به قرصژيال. باور زنان استفاده

 .363-373: 3؛ 7397. مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت شدهيزيرکاربرد تئوري رفتار برنامه

تمرينات ورزشي بر کيفيت  ريتأث .منتظري عليرستمي رضا، مقدس تبريزي يوسف، درويش پور کاخكي علي، . 012

 يشناختهاي کاربردي روانهدارنده با متادون. فصلنامه پژوهشزندگي بيماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگ

 .7-77: 3؛ 7397

زاده ابراهيم، حيدرنيا عليرضا. بررسي عوامل مرتبط با ، طارميان فرهاد، حاجيمنتظري علي. طاووسي محمود، 012

-361: 77؛ 7397 عيفصلنامه رفاه اجتما. شدهيزيرسوءمصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظريه رفتار برنامه

779. 

. بررسي شاخص توسعه انساني منتظري عليمحمد عليخاني سليمه، آصف زاده سعيد، محبي فر رفعت،  .012

(HDI)  .671-633: 77؛ 7397فصلنامه پايش؛ در ايران و کشورهاي منتخب. 

ان مبتال به اختالل . مقايسه کيفيت زندگي بيمارمنتظري علي. طوبايي شهين، هادي نگين، هدايتي آروين، 012

 16-03: 76؛ 7397 فصلنامه اصول بهداشت رواني با افراد سالم.  يدوقطب

. بررسي رابطه بين محروميت منتظري علي. حيدرنيا محمدعلي، قائميان تهمينه، ابدي عليرضا، فتحيان سميه، 010

 .697-691: 77؛ 7397)فقر اقتصادي( و کيفيت زندگي وابسته به سالمت. فصلنامه پايش 

پرست افسون، جهانگيري کتايون، صديقي ژيال، عبادي ، اميدواري سپيده، آذين سيدعلي، آيينمنتظري علي. 012

اصغر، فتحيان سميه. ميزان شادکامي مردم ايران طاووسي محمود، هدايتي علي مهدي، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه،

 .601-611-77-7397ان. فصلنامه پايش؛ مطالعه سالمت از ديدگاه مردم اير و عوامل مؤثر بر آن:

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه ، فروغان مهشيد. روانمنتظري علي. رژه ناهيد، هروي کريموي مجيده، 012

 . 337-331: 77؛ 7397 فصلنامه پايش .(FAQI) پيرامون حقايق دوران سالمندي  سنجش دانش و آگاهي

 مبتاليان ويژه سالمت با مرتبط زندگي کيفيت پرسشنامه ايراني گونه .منتظري علي. اميني ليال، قرباني بهزاد، 010

 .373-379: 77؛ 7397 فصلنامه پايش .پايايي و روايي ترجمه، (PCOSQ):کيستيک تخمدان پلي سندرم به

آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، صديقي  پرست افسون، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه،آيين .011

دانند؟ مطالعه سادات. مردم ايران چقدر خود را افسرده مينيا مريم، وحدانيمنتظري علييال، عبادي مهدي، ژ

 . 361-373: 77؛ 7397 . فصلنامه پايشسالمت از ديدگاه مردم ايران

له. اپور فضلزاده ابراهيم، غفراني، حيدرنيا عليرضا، طارميان فرهاد، حاجيمنتظري علي. طاووسي محمود، 22

درك شده بر نظريه عمل منطقي در خصوص پيشگيري از  هاي خودکارآمدي و کنترل رفتاريمقايسه تأثير سازه

 .779-361: 77؛ 7397 فصلنامه پايشمسير.  سوء مصرف مواد مخدر با روش تحليل

0221 

 سال ايران، پستان يهايماريب سازگاري در بيماران مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از درمان. فصلنامه. 94
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 73 پاييز سوم، شمارة چهارم،

. بررسي ميزان سوء رفتار توسط اعضاي منتظري عليهروي کريموي مجيده، رژه ناهيد، فروغان مهشيد، . 22

 .31-16: 33؛ 7396مجله سالمندي ايران هاي جهانديدگان شهر تهران. خانواده نسبت به سالمندان عضو کانون

. کيفيت منتظري عليوي بتول، سروش محمدرضا، شكوهي حميد، خاطري شهريار، پرور زهره، موسگنج. 22

: 79؛ 7396 دانشور مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد زندگي نوجوانان قرباني مين و مهمات عمل نكرده. 

9-7. 

بهداشتي بر  ، عربان مرضيه. بررسي تأثير آموزش با استفاده از مدل اعتقادمنتظري عليکريمي محمود،. 22

: 76؛ 7396 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراكتوانمندسازي مادران روستايي در پيشگيري از بروسلوز. 

96-41. 

اصغر. بررسي شيوع چاقي و ابدي عليرضا، کالهي علي ،منتظري علياللهي آميندا، سهرابي محمدرضا، . امان20

 .43-49: 77؛ 7396ايش فصلنامه پدبستاني.  اضافه وزن در دختران

، احمدي فضل اله، محمدي عيسي، منتظري علياله، پور فضلانوشه منيره، غفراني فصيحي هرندي طيبه،. 22

: 77؛ 7396فصلنامه پايش الدين. کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان پستان: يک مطالعه کيفي. نيكنامي شمس

47-13. 

ات معصومه. مقايسه کيفيت زندگي وابسته به سالمت زنان شاغل و ، بيعلي منتظري. کرمان ساروي فتحيه، 22

 .99-766: 77؛ 7396فصلنامه پايش دار. خانه

. بررسي تجربيات بيماران پس از ابتالء به سرطان پستان. مجله تخصصي منتظري عليالسادات، . سجاديان اکرم 20

 . 4-70: 1؛ 7396اپيدميولوژي ايران 

آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، صديقي  رزدي فرانک، مفتون فرزانه،پرست افسون، ف. آيين21

 سادات. دانش افراد در زمينه سالمت چه نقشي در سبک زندگينيا مريم، وحدانيمنتظري عليژيال، عبادي مهدي، 

 .133-131: 76 ؛7396فصلنامه پايش . (آنان دارد: مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران )مقاله کوتاه

سازي زاده ابراهيم. استانداردبنائم ليدا، حاجيمقدم منتظري علي،بازي شيوا، حريري فاطمه زهرا، . سيه22

: 76؛ 7396فصلنامه پايش سنجي گونة ايراني. : ترجمه و روانPSSTپرسشنامه غربالگري عاليم قبل از قاعدگي 

631-637 

، رهنما پروين. بررسي و مقايسه ارتباط ميان زايمان طبيعي و ري عليمنتظ. مدرس مريم، افراسيابي صديقه، 22

 . 9-70: 74؛ 7396سزارين با اختالل تنيدگي )استرس( متعاقب تروماي زايمان. دوماهنامه دانشور پزشكي 

. استفاده از الگوي بازاريابي منتظري عليزاده داود، مجدزاده رضا، رشيديان آرش، شمس محسن، شجاعي. 22

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو ماعي براي کاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران. اجت

 . 37-66: 9؛ 7396 تحقيقات بهداشتي
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پرست افسون، اميدواري سپيده، . باقري لنكراني نرگس، آذين سيدعلي، صديقي ژيال، جهانگيري کتايون، آيين22

هاي مزمن در يک سادات. بيمارينيا مريم، وحدانيمنتظري عليفتون فرزانه، عبادي مهدي، فرزدي فرانک، م

 .397-391: 76؛ 7396فصلنامه پايش بررسي مبتني بر جمعيت: مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران.

پرست افسون، عبادي مهدي، فرزدي صديقي ژيال، جهانگيري کتايون، آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، آيين .22

کنند: مطالعه تغذيه خود توجه مي سادات. چه کساني بيشتر بهنيا مريم، وحدانيمنتظري عليرانک، مفتون فرزانه، ف

 .347-396: 76؛ 7396فصلنامه پايش سالمت از ديدگاه مردم ايران.

زدي فر، پرست افسونجهانگيري کتايون، آيين صديقي ژيال، منتظري علي،. اميدواري سپيده، آذين سيدعلي، 20

سادات. خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي: مطالعه سالمت از نيا مريمفرانک، عبادي مهدي، مفتون فرزانه، وحداني

 .313-346: 76؛ 7396فصلنامه پايشديدگاه مردم ايران. 

 پرست افسون، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون،سادات، آذين سيدعلي، آييننيا مريمعبادي مهدي، وحداني. 22

 . شيوع مصرف دخانيات: مطالعه سالمت از ديدگاه مردممنتظري عليفرزدي فرانک، مفتون فرزانه،  صديقي ژيال،

 .301-313: 76؛ 7396فصلنامه پايشايران. 

پرست افسون، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، سادات، عبادي مهدي، آذين سيدعلي، آييننيا مريموحداني .22

کنند: مطالعه چگونه ارزيابي مي . مردم سالمت خود رامنتظري عليفرانک، مفتون فرزانه،  صديقي ژيال، فرزدي

 .311-303: 76؛ 7396فصلنامه پايشسالمت از ديدگاه مردم ايران. 

آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، صديقي  پرست افسون،مفتون فرزانه، فرزدي فرانک، آيين. 20

جامعه به عهده کيست: مطالعه  نيا مريم سادات. مسئوليت سالمت افراد، وحدانيمنتظري عليي، ژيال، عبادي مهد

 .361-313: 76؛ 7396فصلنامه پايش  سالمت از ديدگاه مردم ايران.

آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، صديقي  پرست افسون، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه،. آيين21

در زمينة  نيا مريم سادات. ميزان دانش ايرانيان، وحدانيمنتظري عليمهدي، گرمارودي غالمرضا،  ژيال، عبادي

 .331-361: 76؛ 7396 فصلنامه پايش. سالمت و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران

سون، عبادي مهدي، فرزدي پرست افجهانگيري کتايون، صديقي ژيال، آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، آيين .22

متخصصان علوم بهداشتي را  نيا مريم سادات. مردم نقش پزشكان و، وحدانيمنتظري عليفرانک، مفتون فرزانه، 

 .337-330: 76؛ 7396 فصلنامه پايش. کنند: مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايرانچگونه ارزيابي مي

ن، آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، جهانگيري کتايون، صديقي پرست افسوفرزدي فرانک، مفتون فرزانه، آيين. 22

 سادات. ميزان رضايت مردم از خدمات بهداشتي ـ درماني ونيا مريم، وحدانيمنتظري عليژيال، عبادي مهدي، 

 .333-336: 76؛ 7396 فصلنامه پايش. عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سالمت از ديدگاه مردم ايران

پرست افسون، جهانگيري کتايون، صديقي ژيال، عبادي يدواري سپيده، آذين سيدعلي، آيين، ام. منتظري علي22

شناسي و اجراي يک مطالعه گسترده جمعيتي: نيا مريم سادات. روشمهدي، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه، وحداني

 .371-333: 76؛ 7396 فصلنامه پايش. سالمت از ديدگاه مردم ايران مطالعه
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 لوسمي. ساالن مبتال به. کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بزرگمنتظري عليين، نامور احسان، . هادي نگ22

 .717-710: 76؛ 7396 فصلنامه پايش

، جعفري محمدجواد، عيني الهه. ارتباط کيفيت زندگي با منتظري عليزاده حسن،  ي. سوري حميد، طهماسب22

-34: 71؛ 7396 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزويندروساز. هاي اسكلتي ـ عضالني در مونتاژکاران خواختالل

33. 

0222 

. منتظري عليبرخورداري ابوالفضل، شيرازي جواد، حلواني غالمحسين، فالح زاده حسين، سبزمكان ليال، . 20

. 7349بررسي ارتباط کيفيت زندگي با حوادث ناشي از کار در پروژه سد و نيروگاه آبي رودبار لرستان در سال 

 .66-16: 7؛ 7349فصلنامه علمي تخصصي طب کار 

 فصلنامه پايشسنگ. . کيفيت زندگي کارگران معدن زغالمنتظري علي. صادقيان فريده، باقري حسين، 22

 .11-03: 76؛ 7349

، طارميان فرهاد، احمدي مهدي. بررسي تأثير مداخله منتظري علي. طاووسي محمود، حيدرنيا عليرضا، 22

 .97-99: 76؛ 7349فصلنامه پايشيه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. آموزشي نظر

. راهبردهاي منتخب مردم در اطالعمنتظري عليفروشاني عباس، جهانگيري کتايون، آذين سيدعلي، رحيمي .20

 فصلنامه پايشتهران.  ردم شهرها و انتظارات مهمگاني براي آمادگي در برابر زلزله: بررسي ديدگاه رساني و آموزش

 .69-16: 76؛ 7349

منتظري السادات، حسين رشيدي بتول، زاده فاطمه، شريعت مامک، حسيني فاطمهفر تكتم، رمضان. توکليان21

يودي ميرنا به عنوان ي کنندگان آ، پورافضلي فيروزآبادي سيد جواد. بررسي فراواني ديس منوره در مصرفعلي

 . 77-70: 73؛ 7349 مجله زنان، مامائي و نازائي ايرانرداري در مقايسه با آيودي مسي. روش پيشگيري از با

مزمن  . کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيمـاران با نارساييمنتظري علي. هادي نگين، رحماني زهره، 22

 . 369-316: 9؛ 7349 فصلنامه پايشکليوي تحت همودياليز. 

. ديدگاه رانندگان تاکسي منتظري علي زاده داود، مجدزاده سيدرضا،شجاعيشمس محسن، رشيديان آرش، . 22

 . 397-667: 9؛ 7349 فصلنامه پايشيک پژوهش کيفي.  شهر تهران درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي:

رفتارهاي خطرناك منتظري علي.  زاده داود، مجدزاده سيدرضا،شمس محسن، رشيديان آرش، شجاعي. 22

: 9؛ 7349 فصلنامه پايش اي.انندگان تاکسي شهر تهران: نگرش، رفتارهاي خودگزارشي و مشاهدهرانندگي در ر

670-663 . 

سنجي گونه فارسي پرسشنامه ابراهيمي فريبا. روان نيا مريم سادات،، تقاء منصوره، وحداني. منتظري علي22

 . 671-636: 9؛ 7349 شفصلنامه پاي .(QOLIE-31-P)بالغ مبتال به صرع  کيفيت زندگي بيماران

، اميدواري سپيده، جهانگيري عليرضا، شيران غالمرضا. نقش همياران منتظري عليسوري حميد، عيني الهه،  .22
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 . 339-364: 9؛ 7349 فصلنامه پايشکشور.  پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي

پور فضلاله، غفراني، احمدي فضلعليمنتظري الدين، محمدي عيسي، علويجه فرشته، نيكنامي شمس. زماني20

: 9؛ 7349 فصلنامه پايشالسادات. علل رفتارهاي پرخطر در موتورسواران: يک مطالعه کيفي. اله، طوافيان صديقه

314-309 . 

 يريکارگداليل به .منتظري عليشكروي فرخنده، نژاد انوشيروان، امينرهنما پروين، حيدرنيا عليرضا، کاظم .22

 .307-301: 9؛ 7349 فصلنامه پايشاز بارداري: يک مطالعه کيفي.  ع به منظور پيشگيريروش منقط

اله. پور فضلزاده ابراهيم، غفراني، طارميان فرهاد، حاجيمنتظري عليطاووسي محمود، حيدرنيا عليرضا، . 22

با نسخه اوليه اين نظريه بيني کنندگي آن توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خود کارآمدي و مقايسه برازش و پيش

: 76؛ 7349 مجله پزشكي هرمزگانبا روش تحليل مسير، براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. 

16-61. 

فصلنامه  .مزمن کبـدي الهه. کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيمـاران بهبودي منتظري علي،هادي نگين، . 20

 .701-713: 9؛ 7349 پايش

تعيين عوامل جمعيتي و باليني . منصوره ءسادات، تقانيا مريم، ابراهيمي فريبا، وحدانيمنتظري عليابي ليال، دار. 21

 .371-337: 9؛ 7349 فصلنامه پايش .زندگي در بيماران مبتال به صرع مؤثر بر کيفيت

0222 

يت زندگي همسران کيفمنتظري علي.  پرور زهره،موسوي بتول، سروش محمدرضا، معصومي مهدي، گنج. 22

 .77-74: 70؛ 7344جانبازان با قطع عضو هر دو اندام تحتاني. دانشور پزشكي 

اصغر. تمايز بين ، طارميان فرهاد، اکبري حسين، حائري عليمنتظري عليطاووسي محمود، حيدرنيا عليرضا،  .22

ز سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. ريزي شده براي پرهيز اي رفتار برنامهي کنترلي: کاربردي از نظريهدو سازه

 .30-66: 71؛ 7344 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

. بررسي کيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به تاالسمي منتظري علي. هادي نگين، کرمي دنيا، 22

 .341-393: 4؛ 7344ماژور. فصلنامه پايش 

. کيفيت زندگي در منتظري عليتول، مير سليمي فاطمه، سروش محمدرضا، معصومي مهدي، . موسوي ب22

 .347-396:4؛7344 فصلنامه پايشجانبازان ايراني با قطع عضو در هر دو اندام تحتاني. 

ارتباط وقايع ناگوار زندگي با بروز سرطان پستان در  بررسي، مهرداد ندا. منتظري علي. ابراهيمي ماندانا، 22

 .36-31: 3؛ 7344 هاي پستان ايرانفصلنامه بيماري. هاي پستانمرکز بيماري بيماران مراجعه کننده به

بخش رحمان. روشن، منتظري علي. خاني حسن، عابديني محمود، زرواني اشرف، آزاد مرزآبادي اسفنديار، 20

: 76؛ 7344 مجله ارمغان دانشتعيين اثر داروي توپيرمات در پيشگيري از حمالت سردرد ميگرني مقاوم به درمان. 

77-7. 

http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-4-18&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-4-18&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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محسن،  يجان ي، ابراهيمي ماندانا، علليحقيقت شهپر، انصاري مريم، يونسيان مسعود، اکبري محمد اسماع. 22

هاي پستان فصلنامه بيماري پستان. سرطان تشخيص در حضوري اينهمع و تلفني مشاوره مقايسه .منتظري علي

 .1-73: 3؛ 7344 ايران

0222 

مجله . بررسي کيفيت زندگي در بيماران سكته مغزي شهر کرمانشاه. منتظري عليفتاحي ايوب، آزاد اکرم،  .22

 .7-4: 3؛ 7341 بخشي نوينتوان

مندي بيماران: يک مطالعه . رضايتمنتظري علين مسعود، السادات، کاوياني احمد، يونسيا. سجاديان اکرم20

 .61-17: 7؛ 7341 هاي پستان ايرانفصلنامه بيماريهاي پستان در ايران. توصيفي در کلينيک مراقبت

 . تاثير برنامه آموزشي سالمت کمرمنتظري عليطوافيان صديقه السادات، جمشيدي احمدرضا، محمد کاظم، . 21

(Back School) 73و  0، 3يفيت زندگي زنان مبتال به کمردرد مزمن: مطالعه کارآزمايي باليني با پيگيري بر ک 

 .337-339: 30؛7341 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانماه. 

، قرباني آمنه، رمضاني ميثم.  بررسي منتظري عليخاني حسن، مجدي محمدرضا، آزاد مرزآبادي اسفنديار،  .02

-333: 3؛ 7341 مجله علوم رفتاريزندگي بيماران مبتال به تاالسمي ماژور در حاشيه جنوب درياي خزر. کيفيت 

331. 

، گدازنده غالمعلي، قرباني آمنه. ميزان آگاهي، نگرش و منتظري عليخاني حسن، مسلمي زاده نرگس،  .02

فصلنامه ه جنوبي درياي خزر. هاي پيشگيري از سرطان پستان در حاشيعملكرد کارکنان بهداشت به برنامه

 .34-31: 7؛ 7341 هاي پستان ايرانبيماري

، شجاعي زاده داود، عطايي فشتمي ليال، رحيمي فروشاني عباس، اسماعيلي جاويد منتظري عليفاتح محسن،  .02

ليزر غالمرضا، زند نسرين. بررسي ميزان اطالعات، چگونگي نگرش و عملكرد پزشكان عمومي پيرامون کاربردهاي 

 .73-71: 1؛ 7341 . ليزر پزشكيتوان در پزشكيکم

، غفراني پور فضل اله، احمدي فضلمنتظري علي، محمدي عيسي، نيالد. زماني علويجه فرشته، نيكنامي شمس02

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم : يک پژوهش کيفي. بهبود زيآماله. تجربه موتورسواران از رفتارهاي مخاطره

 .317-340: 73؛7341 رمانشاهپزشكي ک

. عامل مسموميت در منتظري علي . آذين سيد علي، شهيدزاده ماهاني علي، عبادي مهدي، اميدواري سپيده،02

مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، هاي عمدي و مقايسه آن با مسموميت غيرعمدي و متغيرهاي مرتبط. مسموميت

 .1-71: 6؛ 7341 هاي ايرانانجمن اپيدميولوژيست

، شهيدزاده ماهاني علي، آذين علي، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد، منتظري علي. اميدواري سپيده، 00

آموزشي در مورد شيوه معرفي بيمار بر  يهابيماران بستري در بخش يهادگاهيگودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. د

 .4-71: 30؛7341 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانها. بالين آن

، عبادي مهدي، رحمتي نجارکالئي فاطمه. ارتباط بين پذيرش ، منتظري علي. حيدرنيا محمدعلي، رهنما پروين02
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 .331 -339: 1؛ 7341 فصلنامه پايشزودرس زنان باردار در فاز نهفته و عوارض ناشي از آن. 

لي، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد، ، آذين عمنتظري علي. اميدواري سپيده، شهيدزاده ماهاني علي، 02

دانشگاه علوم پزشكي تهران.   يهامارستانيگودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. ميزان رضايت بيماران از اورژانس ب

 .767-713: 1؛ 7341 فصلنامه پايش

ر . سيماي خودکشي دمنتظري علي. آذين سيد علي، شهيدزاده ماهاني علي، اميدواري سپيده، عبادي مهدي، 00

 .761-776: 1؛ 7341 فصلنامه پايشمسمومين: قسمت دوم:   يهامراجعين به بخش

. سيماي خودکشي در منتظري علي. آذين سيد علي، شهيدزاده ماهاني علي، اميدواري سپيده، عبادي مهدي، 01

 .91-760: 1؛ 7341 فصلنامه پايشمسمومين: قسمت اول.  يهامراجعين به بخش

0222 

، حسيني سيد حمزه، قرباني آمنه، رمضاني ميثم، طبري سيد منتظري عليدي محمدرضا، . خاني حسن، مج22

فاطمه، محسني فاطمه، نريماني بهاره. بررسي وضعيت سالمت رواني بيماران مبتال به تاالسمي ماژور در استان 

 .41-90: 9؛ 7340 فصلنامه اصول بهداشت رواني. 7341مازندران در سال 

، محققي محمدعلي، روشن رسول، طاولي زهرا، ملياني مهديه. نقش اطالع از نتظري عليم. طاولي آزاده، 22

 .311-306: 3؛ 7340 فصلنامه پايشتشخيص سرطان در کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش. 

 مردم دگيزن کيفيت، هالکويي نائيني کوروش، محمدکاظم، مجدزاده سيدرضا. منتظري علي. نجات سحرناز، 22

 .7-4: 76؛ 7340 مجله حكيم. 7346، سال WHOQOL-BREF پرسشنامه اساس بر تهران شهر

. پيامدهاي منتظري علي. رمضان زاده فاطمه، طوافيان صديقه سادات، وحداني نيا مريم سادات، شريعت مامک، 22

؛ 7340 مجله حكيمبارداري.  مادري و جنيني ناشي از سوء مصرف مواد مخدر، سيگار و داروي غير ايمن در دوران

76 :70-9. 

فصلنامه، سروش محمدرضا. کيفيت زندگي جانبازان زن مبتال به ضايعه نخاعي. منتظري علي. موسوي بتول، 22

 .11-47: 1؛ 7340 پايش

، برادران حميدرضا، آذين علي، حريرچي اميرمحمود، منتظري علي. اميدواري سپيده، شهيدزاده ماهاني علي، 20

هاي رواني: يک مطالعه حميد، گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. دانش و نگرش مردم تهران در مورد بيماريسوري 

 .314-397: 30؛7340 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايرانجمعيت شناختي. 

0222 

فرهاد، نبوي سيد  ، محمدکاظم، مجدزاده سيد رضا، نبوي نازنين سادات، نجاتمنتظري علي. نجات سحرناز، 22

مسعود، هالکويي نائيني کوروش. کيفيت زندگي بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس تهران در مقايسه با جمعيت 

 .79-36: 6؛ 7341 هاي ايرانمجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، انجمن اپيدميولوژيستسالم شهر تهران. 

، منتظري عليرأفت جهانگير، موسوي جراحي عليرضا،  . صديقي صنمبر، محققي محمدعلي، معماري فريدون،22
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 يدرمانيميبررسي نقش دو روش ش IIIصديقي زهرا، مستقيمي تهراني مريم، زنگنه ماندانا. کارآزمايي باليني فاز 

مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قبل از عمل در ايجاد امكان جراحي کامل کارسينوم پيشرفته معده. 

 .10-03: 03؛ 7341 تهران

؛ 7341 فصلنامه پايش. طب مكمل و نظام سالمت. منتظري عليمفتون فرزانه، صديقي ژيال، آذين سيد علي،  .20

0 :03-11. 

 استانداردسازي، هالکويي نائيني کوروش، محمدکاظم، مجدزاده سيدرضا. منتظري علي. نجات سحرناز، 21

سنجي گونه ايراني. ترجمه و روان :(WHOQOL-BREF)سشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت پر

 .7-6:73؛ 7341 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي

. بررسي ارتباط منتظري علي. درويش پورکاخكي علي، عابدي سعيدي ژيال، يغمايي فريده، علوي مجد حميد، 22

هاي شهر تهران در کننده به بيمارستانعهکيفيت زندگي با مشخصات بيماري و فردي بيماران مبتال به ديابت مراج

 .69-10: 4؛ 7341 ريز و متابوليسم ايرانمجله غدد درون. 7343سال 

هاي اندازه. نابرابري بهداشتي با منشاء اقتصادي و اجتماعي و شاخصمنتظري عليالسادات، نيا مريموحداني .22

: 7؛ 7341 هاي ايرانژي ايران، انجمن اپيدميولوژيستمجله تخصصي اپيدميولوگيري آن در مطالعات اپيدميولوژي. 

14-13. 

ميالني مريم. بررسي تأثير برنامه زاده سقراط، جديد، فقيهمنتظري عليکريموي مجيده، پوردهقان مريم، هروي .22

. يندرمايميمشاوره گروهي بر مقياسهاي عملكردي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با ش

 .09-14: 73؛ 7341 دانشور مجله دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد

ميالني مريم. بررسي تأثير زاده سقراط، جديد ، فقيهمنتظري عليکريموي مجيده، پوردهقان مريم، هروي .22

ا هاي عملكردي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان ببرنامه مشاوره گروهي بر مقياس

 .76-33: 76؛ 7341 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه. بهبود يدرمانيميش

 عوامل مؤثر بر اسماعيل، هوالکوئي کوروش، رحيمي عباس.، اکبري محمدمنتظري عليحقيقت شهپر،  .22

 .70 -36: 7؛7341 هاي پستان ايرانفصلنامه بيماريخستگي در مبتاليان به سرطان پستان. 

السادات، ماندانا، سجاديان اکرم يمي، کاوياني احمد، نجفي معصومه، ابراهمنتظري عليالسادات، هاشمي عصمت .20

 -71: 7؛7341 هاي پستان ايرانفصلنامه بيماري طول مدت درناژ محل عمل در بروز سروما در جراحي پستان. ريتأث

77. 

حقيقت شهپر. تأخير در  سماعيل، مهرداد ندا، کاوياني احمد،، اکبري محمدامنتظري عليابراهيمي ماندانا، . 22

هاي پستان فصلنامه بيماريتشخيص و درمان سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن: نقش پزشكان و سيستم درماني. 

 .1 -76: 7؛7341 در ايران

 .37 -34: 9؛ 7341 مجله حكيم. سرطان در کتب پزشكي کهن ايران. يعل يمنتظراميدواري سپيده،  .22

هاي نئوپالزي مبتال به مارانيدر ب زندگي مؤثر بر کيفيتبهروز. عوامل ، نبئييعل يمنتظرآزيتا،  خيلتاش .20
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 .11 -43: 1 ؛7341 شيفصلنامه پا(. و لنفوم ي)لوسم لنفاوي

احمد.  شهپر،کاوياني قت، حقيمعصومه ، نجفياسماعيل محمد ، اکبريعلي منتظري، السادات عصمت هاشمي .21

 -33: 71؛7341 گيالن پزشكي علوم دانشگاه دانشكده پزشكي مجله. پستان در عود سرطان مارکرها   تومور نقش

34. 

0220 

. ترجمه به منتظري علي. احدزادگان ايرج، کدخدا آرزو، عامري احمد، انوري فرامرز، کشت کار جعفري عليرضا، 02

 The Refractive Status and)بيناييوضعيت انكساري و نمايه"وايي و پايايي پرسشنامه فارسي و تعيين ر

Vision Profile). 10-41: 74؛ 7346 مجله چشم پزشكي ايران. 

، فاتح منتظري علي. امامي اميرحسين، اسماعيلي جاويد غالمرضا، عطايي فشتمي ليال، صفايي سيد رضا، 02

باليني  ييرماني در پيشگيري از موکوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني: يک کار آزمامحسن، مهرزاد ولي اله. ليزر د

 .0-73: 6؛ 7346 مجله ليزر پزشكيتصادفي شده. 

، کاربخش داوري مژگان، صداقت مجتبي، پاشا ميثمي علي. کيفيت منتظري علي. نبئي بهروز، خيلتاش آزيتا، 02

 -مي و لنفوم( در مقايسه با کيفيت زندگي مردم تهران بيمارستان امام زندگي در بيماران نئوپالزيهاي لنفاوي )لوس

 .399-666: 03؛ 7346 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. 7343

.  SF-36سادات. ترجمه، پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه نيا مريم، گشتاسبي آزيتا، وحدانيعليمنتظري .02

 .69-10: 1؛ 7346 فصلنامه پايش

ماندانا، سميعي ، ابراهيميمهرگان محمودي ، حاجيعلي منتظرياحمد،  ، کاويانيالسادات اکرم سجاديان .02

 پايش فصلنامه. سرطان مبتال به بيماران در مكمل از طب . استفادهمحمداسماعيل مسعود، اکبري فرهاد، يونسيان

 .791ـ361: 6 ؛7346

حميدرضا،  مقدم برادران اميرمحمود، ، حريرچيعلي ، شهيدزادهعلي سيد ، آذينيعل يمنتظر، مهدي عبادي .00

 .749-791: 6؛7346 پايش فصلنامه. شهر تهران در مطب داراي عمومي در پزشكان شغلي . رضايتفاطمه يوردخاني

در دو مادران زندگي کيفيت ايمقايسه . بررسيظري عليمنتمينور،  ، لميعيانسوسن بهناز، پارساي ترکان .02

فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي  . تحقيقات پرستاري و مامايي.و سزارين طبيعي زايمان روش

 .17ـ19: 34؛ 7346 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

کلينيک به کنندهمراجعه در بانوان و افسردگي نا. اضطرابماندا ، ابراهيميسادات مريم ، جعفريعلي منتظري .02

 .747-744: 6 ;7346 پايشفصلنامه  .در تهران ماموگرافي هاي

مطالعه : يکسالمندان در زندگي . کيفيتفرزانه ، مفتونعلي منتظريآزيتا،  ، گشتاسبيسادات نيا مريموحداني .00

 .773-736: 6 ؛7346 پايش . فصلنامهجمعيتي
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0222 

در  ساله  1بقاي بر ميزان زندگي کيفيت پيشگويي . ارزشعلي منتظريژيال،  ، صديقيسادات نيا مريموحداني .01

 .39-61: 6؛پايش فصلنامه. مقطعي مطالعه : يکپستان سرطان مبتال به بانوان

خيريه آسايشگاه سالمندان در زندگي کيفيت . بررسيعلي منتظريا...، يد ، محرابيپروين ، ياورينرگس رفعتي .2

 .01ـ11: 3 ؛7343 بهداشتيو انستيتو تحقيقات  بهداشت دانشكده مجله. تهران کهريزك

تحت بيماران زندگي کيفيت سطح . مقايسه، اقليما عليعلي منتظري، اعظم حريرچي امير محمود، رسولي .2

 .771-737: 3؛7343 پايش فصلنامه. پيوند کليه کنندگانبا همودياليز و دريافت درمان

0222 

و  پزشكي متخصصان ديدگان از  سرطاني بيماران به رساني اطالع. علي منتظري ،ساداتنيا مريموحداني .2

 .319 ـ301:  3 ؛7343 پايش فصلنامه. مقطعي مطالعه : يکبهداشتي

و عوامل شيوع ماندانا. ميزان ، ابراهيميمعصومه احمد، نجفي ، کاويانيعلي منتظري، الساداتعصمت هاشمي .2

 .799ـ363: 3 ؛7343 پايش فصلنامه. پستان سرطان هايمؤثر در بروز سروما در جراحي

شهر،  مردم ،ارزيابي ، محمد کاظمعباسفروشاني ، رحيميساداتنيا مريم، وحدانييعل يمنتظر ،گشتاسبي،آزيتا. 2

 پايش فصلنامه. جمعيتي مطالعه : يکمسكوني و منطقه ، تحصيالتجنسيت خود برحسب سالمتي وضعيت ازتهران

 .743ـ749:  3؛7343

 مبتال به بانوان در الهس 1 بقاي ميزان . بررسيعلي منتظرياميرمحمود،  ، حريرچيسادات نيا مريموحداني .0

 .767ـ764: 3 ؛7343 پايشفصلنامه نگر.آيندهمطالعه  : يکخميني امام بيمارستان به کنندهمراجعه پستانسرطان

0220 

. ترجمهعلي منتظري، ابوالفضل غالمرضا، فاتح محمد، گرمارودي محمود، شريعتي ، حريرچيمهدي عبادي .2

 .39ـ60: 7؛7347 پايش فصلنامه .(GHQ-12) عمومي سالمت سؤالي پرسشنامه روايي تعيين

سرطان به  مبتال بيماران در خطر باروري عوامل . بررسيعلي منتظري، سادات نيا مريمماندانا، وحداني ابراهيمي .2

 .33ـ31: 7 ؛7347 پايشفصلنامه. پستان

0222 

کارايي. ارزيابيمريم ، انصاريصغري ، جارونديعلي منتظريزهرا،  ناهيد، عليزاده ور، صديقيمنص ايزواره جمالي. 0

 ؛تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده مجله. پستان سرطان زودرس در تشخيص پستان سوزني آسپيراسيون

 .71ـ37: 11
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 :داخليشده در مجامع علمي ارائهمقاالتو ـ خالصه

2022 . 

  ، صديقه صديق مبارك آبادي، سپيده حاجيان.علي منتظريساميه کاظمي، آنا دنكر، فرزانه پازنده،  .022

 ارائه مقاله بصورت سخنراني

Psychometric Evaluation of the Persian Version of the Childbirth Experience 

Questionnaire (CEQ) 

 )اجراي مجازي( 7399بهمن و اسفند  .ن کنگره بين المللي سالمت زنان و خانوادهسوميارائه شده در 

 )سخنران مدعو( .روش هاي ارتباط موثر براي ارتقاء سالمت باروري منتظري علي. .020

دفتر سالمت  "طراحي و اجراي برنامه هاي ترويجي سالم و فرزندآوري"سلسله نشست هاي آموزشي ارائه شده در 

 آبان ماه 3 اداره باروري سالم و جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. -نواده و مدارسجمعيت، خا

 تهران، 7399

 )سخنران مدعو( طراحي مداخالت آموزشي موثر براي ارتقاء سالمت باروري. منتظري علي. .022

دفتر سالمت  "و فرزندآوريطراحي و اجراي برنامه هاي ترويجي سالم "سلسله نشست هاي آموزشي ارائه شده در 

 آبان ماه 3 اداره باروري سالم و جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. -جمعيت، خانواده و مدارس

 تهران، 7399

2220 . 

 )سخنران مدعو( مولفه هاي اجتماعي سالمت. منتظري علي. 022

علوم پزشكي دانشگاه  المت کشور و استان،سلسله نشست هاي هم انديشي پيرامون مسائل نظام سارائه شده در 

 .اصفهان، 7394 مهرماه 39، اصفهان

 )سخنران مدعو( سواد سالمت و خودمراقبتي. منتظري علي. 020

علوم پزشكي تهران،  دانشگاه  و چهارمين جشنواره ملي خودمراقبتي و آموزش بيمار،سمپوزيوم هفتمين ارائه شده در 

 ، تهران. 7394مرداد ماه  3

0222 .  

مرکز تحقيقات و تروما ارائه شده در عوامل اجتماعي موثر بر حوادث ترافيكي. )سخنران مدعو(،  منتظري علي. .021

 .)دانشگاه علوم پزشكي تهران( 7391ارديبهشت ماه  76و جراحي سينا. 

درك خطر   حيدرنيا عليرضا، رفيقي علي.منتظري علي،  کاظمي سيده سميه، طوافيان صديقه سادات،. 022

کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي  نهمينارائه شده در  کمردرد مرتبط با شغل در پرستاران: يک مطالعه کيفي.

 مشهد.، 7391آبان  39الي  31 .سالمت و دومين همايش ملي سواد سالمت
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يين تجارب تب  حيدرنيا عليرضا، رفيقي علي.منتظري علي،  کاظمي سيده سميه، طوافيان صديقه سادات،. 022

کنگره ملي آموزش  نهمينارائه شده در  پرستاران از روش هاي آموزشي الكترونيكي و حضوري: يک مطالعه کيفي.

 .مشهد، 7391آبان  39الي  31 .بهداشت و ارتقاي سالمت و دومين همايش ملي سواد سالمت

0222 . 

ثير ورزش بر خستگي دانشجويان دختر ابراهيم خسرو. تا منتظري علي،عزتي مصلح مريم، کشاورز مريم،  .022

، تهران )دانشگاه آزاد 7390بهمن  31و  30ارائه شده در اولين همايش سبک زندگي و سالمت  ساکن خوابگاه.

 اسالمي واحد يزد(

0222 

حسيني مصطفي. مولفه هاي اجتماعي سالمت  منتظري علي،باکويي فاطمه، بحيرايي اعظم، محمدي عيسي،  .022

  عيت سالمت زنان سنين باروري: يک مطالعه مبتني بر جمعيت.مرتبط با وض

 34-30دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . ، مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري کنگره نهمين ارائه شده در 

 ، تهران. 7391آبان

 -تاثير آموزش بهداشت مبتني بر توانمندسازي منتظري علي.ريان زهرا، جهدي فرشته، رسوليان مريم، کوهسا.022

 ،  دانشگاه آزاد اسالمي گرگان.7391اسفند  6بر توانمندي و اضطراب زنان باردار، همايش بارداري ايمني، 

ز نگاه مردم شهري و روستايي، ايران.  بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن ا منتظري علي. .020

، تهران. 7391اسفند ماه  71کنفرانس علمي يک روزه، پيامدهاي تک فرزندي بر سالمت خانواده ارائه شده در 

 )سخنران مدعو(

 )سخنران مدعو( سبک زندگي و ارتباط آن با کيفيت زندگي سالم.منتظري علي.  .022

 .)دانشگاه علوم پزشكي گيالن(7391آذرماه  6الي  3 زندگي سالم.اولين همايش کشوري سبک ارائه شده در 

 )سخنران مدعو( پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي اخالق در نشر پزشكي.منتظري علي.  .022

، 7391شهريور  6الي  3 دومين گردهمايي مديران گروه هاي پژوهشي حوزه پزشكي جهاد دانشگاهي.ارائه شده در 

 .ان(تهران )پژوهشگاه روي

 وضعيت سواد سالمت ايرانيان. )سخنران مدعو(. منتظري علي. 020

 .مشهد )دانشگاه علوم پزشكي مشهد(، 7391فروردين  71الي  79 .همايش ملي سواد سالمت اولينارائه شده در 

 تمايل به فرزند آوري. )سخران مدعو(. منتظري علي. 021

 ، تهران7391ارديبهشت  39الي 37 مت باروري و فرزندآوري.بين المللي، علوم سال  کنگره اولينارائه شده در 

 . )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران(

خلج آبادي فرهاني فريده، نجات سحرناز، صلحي مهناز. منتظري علي، . عسكري مجد آبادي حسام الدين، 002

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1265
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 )پوستر(يراني: يک مطالعه کيفي. تبيين  استراتژي هاي موثر در کاهش مصرف فست فود در ميان نوجوانان ا

انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت   ،ايران کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت هفتمينارائه شده در 

 ، تهران. 7391ماه  ارديبهشت 76-71 ايران

وب بندي اثربخشي چارچ نعيماوي حكيمه، خدا کريم سهيال.منتظري علي، رمضانخاني علي، غفاري محتشم، . 002

 )پوستر( .7393-7396پيام بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان دانشجويان در سال 

انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت   ،ايران کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت هفتمينارائه شده در 

 ، تهران. 7391ماه  ارديبهشت 76-71 ايران

اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر شيوه زندگي آن الين  شجاعي زاده داوود.، منتظري عليجهانگيري ليال، . 002

 )سخنراني( بر کيفيت زندگي مبتاليان به سندرم متابوليک.

انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت   ،ايران کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت هفتمينارائه شده در 

 ن. ، تهرا7391ماه  ارديبهشت 76-71 ايران

 )پوستر(ابزارهاي سنجش سواد سالمت: يک مرور نظام مند.  .منتظري عليطاووسي محمود، هاشمي اکرم، . 002

انجمن علمي آموزش بهداشت و سالمت   ،ايران کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت هفتمينارائه شده در 

 ، تهران. 7391ماه  ارديبهشت 76-71 ايران

0220 

تاثير آموزش رفتارهاي بهداشتي بر  علي منتظري.مريم ، سيده طاهره مير مواليي، کشاورز ، مهاصغري معصو. 002

همايش ملي پرستاري، روانشناسي، ارتقاي سالمت و ارائه شده در دومين  کيفيت زندگي در دوران پس از زايمان. 

 ، همدان.7396شهريور   1، محيط زيست سالم 

 . )سخنران مدعو(و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان مراقبت تسكيني. منتظري علي .000

)پژوهشكده سرطان جهاد  ، تهران7396 بهمن 70الي 76سرطان.  ملي طب فراگير در  کنگره اولينارائه شده در 

 . دانشگاهي(

0222 

 سخنران مدعو(. گزارشي از وضعيت کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان در ايران. ). منتظري علي002

 ، تهران. 7393آبان  3مهر الي  36ارائه شده در هفتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي. 

رفتارهاي  فرشته مجلسي، عباس رحيمي، سحرناز نجات، داود شجاعي. ،منتظري علي، مريم خزائي پول. 002

  پيشگيري کننده از سرطان پستان: بررسي کيفي تجارب زنان ايراني.

 ، تهران. 7393آبان  3مهر الي  36شده در هفتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي.  ارائه

 هاي ارزيابي کمي کيفيت زندگي در بيماران تاالسمي. )سخنران مدعو(. روش. منتظري علي001
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يون ها. دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي و کمسها و چالشارائه شده در دومين همايش ملي تاالسمي فرصت

 ، خراسان شمالي. 7393مهر ماه  36و  33حقوق بشر اسالمي،  

 شود. )سخنران مدعو(. سالمت اجتماعي چيست و چگونه اندازه گيري مي. منتظري علي012 

، 7393مرداد ماه  39ارائه شده در سمپوزيوم سنجه ها و مفاهيم سالمت اجتماعي. فرهنگستان علوم پزشكي تهران،  

 تهران. 

بررسي ميزان اضطراب و عوامل جمعيت شناسي مرتبط با آن در اعضاي خانواده بيماران ظري علي. . منت012

 بستري در بخش مراقبت ويژه: مطالعه مقطعي در شهر تهران.

دانشگاه ، 7393ماه اسفند 74و  70  ساليانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان.همايش  نخستينارائه شده در  

 علوم پزشكي سمنان.

حسن افتخار اردبيلي، يوسف کريمي، سحرناز نجات منتظري علي، ستاره همامي، عليرضا نيكبخت نصرآبادي، . 012

 تبيين تاثير تک فرزندي بر دامنه نقشهاي خانوادگي در جامعه ايراني. . مهدي مشكي

دانشگاه ، 7393اه ماسفند 74و  70  ساليانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان.همايش  نخستينارائه شده در 

 علوم پزشكي سمنان

0222 

مولفه هاي اجتماعي سالمت  حسيني مصطفي.منتظري علي،  باکويي فاطمه، بحيرايي اعظم، محمدي عيسي،. 012

 مرتبط با وضعيت سالمت زنان سنين باروري: يک مطالعه مبتني بر جمعيت.

، 7393اروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مرکز تحقيقات بهداشتي باروري و نابکنگره  ششمينارائه شده در 

 تهران.

 سجاديان اکرم، شيخي زهرا، منتظري علي، حيدري ليال. سرطان پستان و اميدواري. )پوستر(. 012

، 7393آبان  71-71ارائه شده در ششمين کنگره سرطان پستان، مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي، 

 تهران. 

رضا، طارميان فرهاد. تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در حيدرنيا علي منتظري علي، طاووسي محمود، .010

 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، 

 ان. ، تهر7393آبان ماه  39-34

رضا، حاجي زاده ابراهيم، غفراني پور فضل اله. مقايسه تاثير حيدرنيا علي منتظري علي،طاووسي محمود،  .012

هاي خودکارآمدي و کنترل رفتاري درك شده بر نظريه عمل منطقي در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد سازه

 مخدر با روش تحليل مسير. )پوستر(

ه ملي آموزش بهداشت  و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت. ارائه شده در پنجمين کنگر
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 ، تهران. 7393آبان ماه  39-34

0220 

خاني حسن، مجدي محمدرضا، محسني فاطمه، سيدي طبري  منتظري علي،رمضاني شيرخوارکاليي ميثم، . 012

 ا تاالسمي ماژور زندگي کنيم؟گزارش تجربه و کارکرد چاپ کتاب چگونه با بتسيده فاطمه. 

دانشگاه ، 7397 آبان 9-77. تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتيهمايش ارائه شده در 

 )پوستر( . علوم پزشكي خراسان شمالي

ز، افتخار اردبيلي حسن، نيكبخت نصرآبادي عليرضا، کريمي يوسف، نجات سحرنا منتظري علي،همامي ستاره، . 010

 هاي زناشويي در حوزه امور جنسي: يک مطالعه کيفي ايالم. )سخنراني(مشكي مهدي. تبيين نقش

 ، تهران. 7397خرداد ماه  1-9ارائه شده در هشتمين کنگره ملي سالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشكي تهران. 

يوا. عوامل پيشگويي کننده ، خاتمي شمنتظري عليحكيمي سويل، محمد عليزاده سكينه، رضايي نازنين،. 011

 اي مبتني بر جامعه در شهر ايالم. )پوستر(عملكرد جنسي پايين در زنان يائسه: مطالعه

خرداد ماه  3-6ارائه شده در دومين کنگره دانشجويان علوم پزشكي شبكه همكار، مرکز تحقيقات دانشگاه شاهد. 

 ، تهران. 7397

0221 

، کريمي پرويز. ارتباط کيفيت زندگي زنان منتظري عليسكينه، حكيمي سويل، محمد عليزاده  رضايي نازنين،. 22

 و همسرانشان با يائسگي. تهران. )پوستر(

اسفند ماه  71-79ارائه شده در سومين کنگره دانشجويان علوم پزشكي غرب کشور، دانشگاه علوم پزشكي ايالم. 

 ، ايالم. 7396

کريمي پرويز. عملكرد جنسي ، خاتمي شيوا،منتظري عليحكيمي سويل، محمد عليزاده سكينه، رضايي نازنين،. 22

 سال ساکن شهر ايالم. )پوستر( 16-09در مردان 

ارائه شده در نخستين همايش ملي سالمت مردان. اداره سالمت ميانساالن، دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس؛ 

رماني تهران؛ مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي د

 ، تهران. 7396دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، اول اسفند ماه 

، خاتمي شيوا. کيفيت زندگي در مردان منتظري عليحكيمي سويل، محمد عليزاده سكينه، رضايي نازنين،. 22

 وستر(سال ساکن شهر ايالم. )پ 09-16

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 

 ، تهران. 7396بهشتي، اول اسفند ماه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد 

 . سالمت و شادکامي. )سخنران مدعو(. منتظري علي22
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، 7396بهمن ماه  39ارائه شده در همايش سالمت و نشاط اجتماعي. سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، 

 تهران. 

 ، مدرس مريم، جزايري اعظم. )پوستر(منتظري عليرهنما پروين، . 22

Breastfeeding and vocal expressions in full-term neonates during injection of 

hepatitis B vaccine. 

 74ارائه شده در کنگره سراسري ارتقاي سالمت نوزاد. دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 

 ، مشهد. 7396بهمن ماه  36لغايت 

، ياوري پروين. چشم انداز مداخالت آموزشي در زمينه پيشگيري نتظري عليمسادات،. آرين وحيد، فرويد مريم20

 از چاقي کودکان و نوجوانان. )سخنران(

ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران. انجمن پيشگيري و درمان چاقي، انجمن متخصصين 

 ، تهران. 7396آبان ماه  31لغايت  31ريز ايران، غدد درون

، ياوري پروين. بررسي ارتباط چاقي با کيفيت زندگي در افراد منتظري عليسادات،. آرين وحيد، فرويد مريم22

 . )پوستر(3مبتال به ديابت نوع 

ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران. انجمن پيشگيري و درمان چاقي، انجمن متخصصين 

 ، تهران. 7396آبان ماه  31لغايت  31ريز ايران، غدد درون

 . چاقي و کيفيت زندگي. )سخنران مدعو(. منتظري علي22

ارائه شده در سومين کنگره پيشگيري و درمان چاقي در ايران. انجمن پيشگيري و درمان چاقي، انجمن متخصصين 

 ، تهران. 7396آبان ماه  31لغايت  31ريز ايران، غدد درون

آذين سيد علي. علل اضطراب در بيماران مبتال به سرطان در ،منتظري عليمازيار، . اميدواري سپيده، مقصودلو20

 دوره پيش از عمل جراحي. )سخنراني(

، انجمن علمي روانپزشكان ايران ارائه شده در بيست و هشتمين همايش سراسري انجمن علمي روانپزشكان ايران.

 ، تهران. 7396آبان ماه  30لغايت  36

 ديدگاه بيماران مبتال به سرطان نسبت به زندگي و مرگ. )سخنران مدعو( . منتظري علي.21

جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي تهران و مرکز  ارائه شده در چهارمين کنگره سرطان پستان.

 ، تهران. 7396آبان ماه  73لغايت  77، تحقيقات سرطان پستان

 . )سخنران مدعو(Demoralization and hope in cancer patients. منتظري علي. 22

هاي علمي مرکز تحقيقات سرطان پستان. مرکز تحقيقات سرطان پستان جهاد ارائه شده در برنامه ماهيانه کنفرانس

 ، تهران. 7396خرداد ماه  1دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 
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0222 

دار اي کيفيت زندگي زنان شاغل و خانهرسي مقايسهبر. بيات معصومه، منتظري علي، کرمان ساروي فتحيه. 22

 شهرستان زاهدان. )سخنراني(

ارائه شده در کنگره سراسري کيفيت زندگي و ارتقاي سالمت. معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 

 ، چابهار. 7349اسفند ماه  79لغايت  71زاهدان و دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان، 

 کيفيت زندگي يا کيفيت زندگي وابسته به سالمت؟ )سخنران مدعو(ظري علي. . منت22

ارائه شده در کنگره سراسري کيفيت زندگي و ارتقاي سالمت. معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 

 ، چابهار. 7349اسفند ماه  79لغايت  71زاهدان و دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان، 

 ذکر خدا و سالمت. )سخنران مدعو( ي.. منتظري عل22

ارائه شده در اولين همايش ملي سالمت از ديدگاه قرآن کريم با محوريت سوره کهف. جهاد دانشگاهي واحد علوم 

 ، تهران. 7349اسفند ماه  73لغايت  77پزشكي ايران و دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

 سرطان: نگاهي به حقوق بيماران. )سخنران مدعو( افشاي تشخيص در بيماران مبتال به. منتظري علي. 22

المللي حقوق پزشكي در زمينه حقوق بيماران. مرکز تحقيقات اخالق و حقوق ارائه شده در سومين کنگره بين

، 7349اسفند ماه  1لغايت  3پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و انجمن علمي حقوق پزشكي ايران، 

 کيش. 

 سالمت در دوران تكامل کودك و نقش آن در سالمت آينده او. )سخنران مدعو(. . منتظري علي20

، 7349بهمن ماه  39لغايت  34ارائه شده در سومين سمينارکودك سالم. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران، 

 تهران.

 . اخالق در پژوهش و امور باليني. )سخنران مدعو(. منتظري علي22

گره سراسري ليزر در پزشكي. مرکز تحقيقات ليزر جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، ارائه شده در اولين کن

 ، تهران.7349بهمن ماه  39لغايت  31

، فرزدي فرانک، آيين پرست افسون، جهانگيري کتايون. رضايتمندي منتظري عليمفتون فرزانه، محمد کاظم، . 22

دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و ات درماني و ارائهبيمه شدگان روستايي تحت پوشش سازمان بيمه خدم

 پزشک خانواده. )سخنراني(

ها. سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي اندازها و چالشارائه شده در همايش پزشک خانواده و نظام ارجاع: چشم

 ، تهران. 7349بهمن ماه  33ايران با همكاي شوراي سياستگذاري سالمت صدا و سيما، 

 سال. )سخنراني( 61-06، مفتون فرزانه، عالمه مطهره. کيفيت زندگي در زنان ميانسال منتظري علي .20

ارائه شده در هفتمين کنگره ملي سالمت خانواده. پژوهشكده علوم سلولي جهاد دانشگاهي )رويان( و وزارت 
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 ، تهران.7349دي ماه  70لغايت  71بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

، آذين سيدعلي، امامي اميرحسين، محمدي محمد، منتظري عليي سپيده، شهيدزاده ماهاني علي، اميدوار. 21

حريرچي امير محمود، سوري حميد، جعفري حاجيه، گودرزي سهيال. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري منفي 

براي شناسايي مشكالت اضطرابي در  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)پرسشنامه

 . )سخنراني(313: 70؛ 7349 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايرانبيماران مبتال به سرطان. 

 1لغايت  3ارائه شده در دهمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان ايران، 

 ، تهران. 7349آذرماه 

 سخنران مدعو(سالمت باروري و کيفيت زندگي. ). منتظري علي. 22

المللي سالمت باروري و تنظيم خانواده. معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم ارائه شده در دومين کنگره بين

دفتر سالمت  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه و مرکز تحقيقات بهداشت باروري اروميه با همكاري

و سازمان جهاني  (UNFPA)ت سازمان ملل متحد جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، صندوق جمعي

 ، اروميه.7349آبان ماه  1لغايت  1، (WHO)بهداشت 

 )سخنران مدعو(. (SDH) عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت. منتظري علي. 22

ارائه شده در اولين سمينار متخصصين پزشكي اجتماعي. انجمن پزشكي اجتماعي ايران و مؤسسه ملي تحقيقات 

 ، تهران.7349تير ماه  36لغايت  39نشگاه علوم پزشكي تهران، سالمت دا

 شود؟ )سخنران مدعو(گيري ميسالمت اجتماعي چيست و چگونه اندازه. منتظري علي. 22

انديشي ملي سالمت اجتماعي. دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد، معاونت سالمت ارائه شده در نخستين هم

 ، تهران.7349تير ماه  76وزش پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آم

 . کيفيت زندگي شهروندان تهراني. )سخنران مدعو(. منتظري علي22

، 7349ارديبهشت ماه  1لغايت  6ارائه شده در اولين همايش ملي سالمت شهري. دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

 تهران.

0222 

آميز گيري رفتارهاي مخاطره. شكلمنتظري علي، الدين، محمدي عيسيعلويجه فرشته، نيكنامي شمس. زماني22

 )پوستر( در موتورسوران: يک مطالعه کيفي.

 36لغايت  74ارائه شده در سومين همايش کشوري رفتارهاي پرخطر. دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 

 ، يزد. 7344اسفند ماه 

 منديم؟ )سخنران مدعو(. چرا ما به تحقيقات کيفي در علوم سالمت نيازمنتظري علي. 20

ارائه شده در دومين همايش سراسري تحقيقات کيفي در علوم سالمت. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 ، کرمان.7344بهمن ماه  36لغايت  34درماني کرمان، 
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ره. تبيين تئوري رفتارهاي مخاطمنتظري عليالدين، محمدي عيسي، . زماني علويجه فرشته، نيكنامي شمس22

 آميز منجر به آسيب در موتورسوران. )سخنراني(

 ، بوشهر. 7344بهمن ماه  39لغايت  34ارائه شده در همايش جوان سالم، سرمايه ملي. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، 

 بخشي؟ )سخنران مدعو(.رساني: افزايش اضطراب يا اطمينان. پياممنتظري علي. 22

ها و راهكارها. جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران، در سرطان پستان: چالش رسانيارائه شده در سمپوزيوم اطالع

 ، تهران.7344بهمن ماه  71

سنجي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت سادات، ابراهيمي فريبا. رواننيا مريم، تقاء منصوره، وحدانيمنتظري علي. 20

 )پوستر( .(QOLIE-31P)زندگي بيماران مبتال به صرع 

 ، تهران. 7344آبان ماه  39لغايت  34در سمينار صرع. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ارائه شده 

بررسي کيفيت زندگي وابسته سادات، دارابي ليال. نيا مريم، ابراهيمي فريبا، وحدانيمنتظري علي . تقاء منصوره،21

 به سالمت در مبتاليان به صرع. )سخنراني(

 ، تهران. 7344آبان ماه  39لغايت  34اه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ارائه شده در سمينار صرع. دانشگ

شكروي فرخنده. ادراکات و تجربيات نژاد انوشيروان، امين، کاظممنتظري علي. رهنما پروين، حيدرنيا عليرضا، 22

 کنندگان نزديكي منقطع. )سخنراني(هاي پيشگيري از بارداري در استفادهروش

المللي زنان و مامايي ايران. انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران، دانشگاه علوم گره بينارائه شده در هشتمين کن

 ، تهران.7344آبان ماه  74لغايت  76پزشكي ايران، جمعيت و انجمن مامايي ايران، 

روش  . باور زنان بامنتظري علي. رهنما پروين، حيدرنيا عليرضا، کاظم نژاد انوشيروان، امين شكروي فرخنده، 22

 هاي پيشگيري از بارداري مدرن: يک مطالعه کيفي. )پوستر( نزديكي منقطع نسبت به روش

المللي زنان و مامايي ايران. انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران، دانشگاه علوم ارائه شده در هشتمين کنگره بين

 ، تهران.7344آبان ماه  74لغايت  76پزشكي ايران، جمعيت و انجمن مامايي ايران، 

وضعيت نگرش و منتظري علي.  زاده داود، مجدزاده سيد رضا،شمس محسن، رشيديان آرش، شجاعي .22

 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.7344مهر ماه  70لغايت  71، تهران

. ديدگاههاي رانندگان منتظري عليزاده داود، مجدزاده سيدرضا، رشيديان آرش، شمس محسن، شجاعي. 22

 تاکسي تهران در زمينه رفتارهاي خطرناك رانندگي. )پوستر(

هر تهران و شهرداري ارائه شده در دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران. شوراي سياستگذاري جامعه ايمن ش

 ، تهران.7344مهر ماه  70لغايت  71تهران، 
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 مدعو( )سخنرانگيري آن. . کيفيت زندگي وابسته به سالمت: چيستي و اندازهمنتظري علي. 22

. مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران، Vision–Related Quality of Life: سمينارارائه شده در 

 ، تهران. 7344خرداد ماه 34بيمارستان فارابي، 

محور بر -. آثار تمرينات تكليفمنتظري عليزاده دهكردي شهره، طالبيان سعيد، عيليايي غالمرضا، . نوري20

 تحرك در جامعه مبتاليان به ضعف نيمه بدن ناشي از سكته مغزي. )سخنراني(

 ، تهران. 7344ارديبهشت ماه  36لغايت  33ان، ارائه شده در بيستمين کنگره فيزيوتراپي ايران. انجمن فيزيوتراپي اير

، شهيدزاده ماهاني، عبادي مهدي، اميدواري سپيده. عامل مسموميت در منتظري علي. آذين سيد علي، 22

 (هاي عمدي و مقايسه آن با مسموميت غيرعمدي و متغيرهاي مرتبط. )پوسترمسموميت

 77خلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص دا

 ، تهران.7344ارديبهشت ماه  71لغايت 

، ابوالحسني فريد، حريرچي اميرمحمود، سوري منتظري علي. اميدواري سپيده، آذين علي، شهيدزاده علي، 22

هاي جنرال: مارستاناي بيماران از اورژانس بيحميد، حسيني فاطمه، جعفري حاجيه، گودرزي فاطمه. پايش دوره

 (عوامل مؤثر بر مراجعه مجدد و توصيه اورژانس به ديگران. )پوستر

 77ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، 

 ، تهران. 7344ارديبهشت ماه  71لغايت 

، ابوالحسني فريد، حريرچي اميرمحمود، سوري تظري عليمناميدواري سپيده، آذين علي، شهيدزاده علي، . 20

هاي رضايتحميد، حسيني فاطمه، جعفري حاجيه، گودرزي فاطمه. تجزيه و تحليل علل ذکر شده در پرسشنامه

سنجي بيماران مراجعه کننده به اورژانس جهت عدم تمايل به مراجعه مجدد و عدم پيشنهاد اورژانس مورد مراجعه 

 (وستربه ديگران. )پ

 77ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، 

 ، تهران. 7344ارديبهشت ماه  71لغايت 

، ابوالحسني فريد، حريرچي اميرمحمود، سوري منتظري علي. اميدواري سپيده، آذين علي، شهيدزاده علي، 21

هاي حاجيه، گودرزي فاطمه. پايش مداوم رضايت بيماران از اورژانس بيمارستانحميد، حسيني فاطمه، جعفري 

 ي(، تهران )سخنران7341دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

 77ارائه شده در بيستمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، 

 ، تهران.7344ارديبهشت ماه  71لغايت 

2220 

 گيري نابرابري در سالمت. )سخنران مدعو(هاي اندازه. سنجشمنتظري علي. 22

ارائه شده در همايش نقش دانشگاهها و پژوهشگران در پيشبرد اهداف عدالت در سالمت و عوامل اجتماعي مؤثر بر 
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، 7341اسفند ماه  76سالمت. مرکز تحقيقات علوم مديريت سالمت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

 تهران. 

 . )سخنران مدعو(. منتظري علي22

ريز و متابوليسم دانشگاه علوم ارائه شده در اولين دوره آموزش پيشگيري و درمان چاقي. پژوهشكده علوم غدد درون

 ، تهران. 7341بهمن ماه  71لغايت  73پزشكي شهيد بهشتي، 

 ر سالمت خانواده. )سخنران مدعو(. بحرانهاي اقتصادي و آثار آن بمنتظري علي. 22

، 7341دي ماه  0لغايت  6ارائه شده در کنگره ملي سالمت خانواده. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران، 

 تهران. 

حريرچي امير محمود، سوري حميد، ،منتظري عليآذين علي،. اميدواري سپيده، شهيد زاده ماهاني علي،22

 . کيفيت مراقبت از وراي سخنان بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي. )پوستر(جعفري حاجيه، گودرزي فاطمه

آبان ماه  34ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان ايران، 

 ، تهران.7341آذر ماه  7لغايت 

محمود، سوري حميد، گودرزي حريرچي اميرآذين علي،،يمنتظري علزاده ماهاني علي،. اميدواري سپيده، شهيد22

فاطمه، جعفري حاجيه. رضايت بيماران بستري از بخشهاي روانپزشكي: عوامل مؤثر بر توصيه بخشهاي روانپزشكي 

 به ديگران. )سخنراني(

آبان ماه  34ران، ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان اي

 ، تهران.7341آذر ماه  7لغايت 

سازي و ، پرنيانپور محمد. ترجمه، بوميمنتظري علي. موسوي سيدجواد، مبيني بهرام، مهديان حسين، 20

گيري ناتواني عملكردي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به گردن درد هاي اندازهاعتبارسنجي نسخه فارسي شاخص

 ن فقرات. )سخنراني(و اسكوليوزيس ستو

 ، تهران. 7341آبان ماه  76لغايت  1ارائه شده در شانزدهمين کنگره ساالنه ارتوپدي ايران. 

هاي رانندگان . ديدگاهمنتظري عليزاده داود، مجدزاده سيدرضا، رشيديان آرش، . شمس محسن، شجاعي22

اي طراحي مداخله مبتني بر بازاريابي تاکسي تهران درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي: يک پژوهش کيفي بر

 اجتماعي. )پوستر(

آبان ماه  9لغايت  1ارائه در سومين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت. دانشگاه علوم پزشكي همدان، 

 ، همدان.7341

فضل اله، احمديپور فضل، غفرانيمنتظري عليالدين، محمدي عيسي، علويجه فرشته، نيكنامي شمس. زماني22

 هاي موتورسواري در موتورسواران باتجربه رفتارهاي پرخطر: يک پژوهش کيفي. )سخنراني( اله. انگيزه

آبان ماه  9لغايت  1ارائه در سومين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت. دانشگاه علوم پزشكي همدان، 
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 ، همدان.7341

اي هاي جاده. آسيبمنتظري عليالدين، محمدي عيسي، مسعلويجه فرشته، نيكنامي ش. بازرگان محسن، زماني20

 در ايران. )سخنراني(

 36لغايت  79هاي اجتماعي سالمت. دانشگاه علوم پزشكي گيالن، ارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيين گره

 ، رشت.7341تيرماه 

پور فضل، غفرانيمنتظري علي، الهعلويجه فرشته، محمدي عيسي، احمدي فضلالدين، زماني. نيكنامي شمس21

 آميز موتورسواران: يک مطالعه کيفي. )سخنراني(گيري رفتارهاي مخاطرهاله. عوامل اجتماعي در شكل

 36لغايت  79هاي اجتماعي سالمت. دانشگاه علوم پزشكي گيالن، گرهارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيين

 ، رشت.7341تيرماه 

، احمدي فضلمنتظري علياله، پور فضلالدين، محمدي عيسي، غفرانيشته، نيكنامي شمس. زماني علويجه فر02

 اله. موتورسواران و رفتارهاي ناسالم: يک پژوهش کيفي. )پوستر(

 36لغايت  79هاي اجتماعي سالمت. دانشگاه علوم پزشكي گيالن، ارائه شده در اولين کنگره سراسري تعيين گره

 ، رشت.7341تيرماه 

 . طب مكمل و نظام بهداشت و درمان. )پوستر(منتظري علي. مفتون فرزانه، صديقي ژيال، آذين سيد علي، 02

اولين همايش سراسري مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و 

 هان.، اصف7341تير ماه  36لغايت  79خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، 

ابوالحسني فريد، حريرچي  آذين سيد علي، ،ماهاني علي زادهشهيد ،منتظري علياميدواري سپيده، . 02

هاي تدوين ابزار سنجش رضايت بيماران از دپارتمانجعفري حاجيه.  ،اميرمحمود، سوري حميد، گودرزي فاطمه

 اورژانس. )پوستر(

خرداد ماه  73جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران،  نوزدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران.

 ، تهران. 7341

،  ابوالحسني فريد، حريرچي منتظري عليآذين سيد علي،  ،ماهاني علي زادهاميدواري سپيده، شهيد. 02

تجربيات مراجعه کننده به اورژانس و همراهان آنها: آيا گودرزي فاطمه.  ،اميرمحمود، سوري حميد، جعفري حاجيه

 کنند؟ )پوستر(ماران و همراهان آنان منصفانه قضاوت ميبي

 73نوزدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، ارائه شده در 

 ، تهران. 7341خرداد ماه 

ل و بعد از سادات. کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان پستان قبنيا مريم، وحدانيمنتظري علي. 02

 تشخيص: يک مطالعه دوسوکور. )پوستر(

هاي . اداره سرطان مرکز مديريت بيمارياولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستانارائه شده در 
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 39لغايت  34وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران، 

 ، تهران.7341فروردين ماه 

 . سازگاري در بيماران مبتال به سرطان پستان: گروه حمايتي. )پوستر(منتظري عليالسادات، سجاديان اکرم. 00

هاي . اداره سرطان مرکز مديريت بيمارياولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستانارائه شده در 

 39لغايت  34لوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه ع

 ، تهران.7341فروردين ماه 

 هاي تسكيني و کيفيت زندگي در بيماران سرطاني. )سخنران مدعو(. مراقبتمنتظري علي. 02

ي ها. اداره سرطان مرکز مديريت بيمارياولين کنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان پستانارائه شده در 

 39لغايت  34وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و شهرداري تهران، 

 ، تهران.7341فروردين ماه 

0222 

پور فضل، غفرانيمنتظري علياله، علويجه فرشته، محمدي عيسي، احمدي فضلالدين، زماني. نيكنامي شمس02

 آميز منجر به آسيب در موتور سواران. ر زمينه رفتارهاي مخاطرهي کيفي داله، شفيعي امير. مطالعه

ارائه شده در اولين کنگره ملي تحقيقات کيفي در علوم سالمتي. انجمن علمي پرستاري ايران و دانشگاه علوم 

 ، تهران.7340اسفند ماه  73لغايت  77بخشي، بهزيستي و توان

ماهاني علي، ابوالحسني فريد، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد، زاده، شهيدمنتظري علي. اميدواري سپيده، 00

گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. عوامل مؤثر بر رضايتمندي بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان هاي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران: يک مطالعه کيفي. )سخنراني(

 31لي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، ارائه شده در هجدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخ

 ، تهران.7340ارديبهشت ماه  34لغايت 

ماهاني علي، ابوالحسني فريد، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد، زاده، شهيدمنتظري علي. اميدواري سپيده، 01

ه اورژانس بيمارستان هاي گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. کيفيت مراقبت از وراي سخنان بيماران مراجعه کننده ب

 هاي آنان. )سخنراني(دانشگاه علوم پزشكي تهران و خانواده

 31ارائه شده در هجدهمين کنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، 

 ، تهران.7340ارديبهشت ماه  34لغايت 

0222 

 . )سخنران مدعو(37: بالي قرن  . اضافه وزن و چاقي در کودکانمنتظري علي. 22

ارائه شده در اولين همايش سراسري کودك سالم. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران و پژوهشكده رويان 

 ، تهران.7341اسفند ماه  6لغايت  3جهاد دانشگاهي، 
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 . مشكل اجتماعي و خانوادگي بيماران مبتال به سرطان. )سخنران مدعو(منتظري علي. 22

 70هاي تسكيني بيماران مبتال به سرطان. مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر، ئه شده در همايش مراقبتارا 

 .، تهران7341بهمن ماه 

ماهاني علي، گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. بررسي دانش و زاده، شهيدمنتظري علي. اميدواري سپيده، 22

 ي ـ يک مطالعه جمعيت شناختي. )سخنراني(هاي رواننگرش مردم در مورد مبتاليان به بيماري

آذر  3آبان ماه لغايت  36ارائه شده در کنگره ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان ايران، 

 ، تهران.7341ماه 

 ، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد، گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. عواملمنتظري علي. اميدواري سپيده، 22

 مؤثر بر رضايتمندي بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي: يک مطالعه کيفي. )سخنراني(

آذر  3آبان ماه لغايت  36ارائه شده در کنگره ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان ايران، 

 ، تهران.7341ماه 

وري حميد، گودرزي فاطمه، جعفري حاجيه. ميزان ، حريرچي اميرمحمود، سمنتظري علي. اميدواري سپيده، 22

 رضايت بيماران بستري در بخشهاي روانپزشكي. )پوستر(

آذر ماه  3آبان لغايت  36ارائه شده در گروه ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايران. انجمن علمي روانپزشكان ايران، 

 ، تهران.7341

 به سرطان پستان. )سخنران مدعو( . کيفيت زندگي در بيماران مبتالمنتظري علي. 20

ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان. مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشي 

 ، تهران.7341آبان ماه  79لغايت  74دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

عليرضا، نجفي  ، محققي محمد علي، حريرچي ايرج، موسوي جراحيمنتظري علي. موسوي سيد محسن، 22

 معصومه، ابراهيمي ماندانا. مروري بر سرطان پستان در ايران.

ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان. مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشي 

 ، تهران.7341آبان ماه  79لغايت  74دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

اکبري محمد اسماعيل، کاوياني احمد، حقيقت شهپر. تاخيردر ،منتظري عليمهرداد ندا،. ابراهيمي ماندانا،22

 تشخيص درمان سرطان پستان: نقش پزشكان و سيستم درماني.

ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان. مرکز تحقيقات پستان جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشي 

 ، تهران.7341آبان ماه  79ت لغاي 74دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

، حريرچي ايرج، نحوي جو منتظري علي. موسوي سيد محسن، محققي محمد علي، موسوي جراحي عليرضا، 20

 . 7346تا  7311آذين، صديقي زهرا. بررسي بقاء بيماران مبتال به سرطان پستان در تهران از سال

قيقات پستان جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشي ارائه شده در دومين کنگره سراسري سرطان پستان. مرکز تح
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 ، تهران.7341آبان ماه  79لغايت  74دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

 73تا  3. سرطان در کتب پزشكي کهن ايراني: بررسي کتاب متعلق به قرن منتظري علي. اميدواري سپيده، 21

 هجري قمري. )سخنراني(

 31متخصص داخلي ايران. جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران،  ارائه شده در هفدهمين کنگره جامعه پزشكان

 ، تهران.7341ارديبهشت ماه  34لغايت 

 منتظري علي.اسماعيل، هالکويي کوروش، رحيمي عباس،  . حقيقت شهپر، اکبري محمد22

Factors predicting fatigue in breast cancer patients.  )سخنراني( 

ارديبهشت ماه  36لغايت  70علمي ساالنه جامعه جراحان ايران. جامعه جراحان ايران،  امين کنگرهارائه شده در سي

 ، تهران .7341

0220 

 مدعو(سخنران)(Diseases of Comfort).  آسايش. بيماريهايعليمنتظري. 22

 .، تهراندي ماه 76. خانوادهبهداشتآسياييجشنوارهدومين درشدهارائه

 مدعو()سخنرانزندگي.، کيفيت، سالمتفيزيولوژي .عليمنتظري. 22

، 7346ماه دي 7، ايرانپزشكيواحد علومدانشگاهي و زنان. جهاد، سالمتفيزيولوژيسمينار سراسريدر اولينشدهارائه

 .تهران

 . )پوستر(روانپزشكيبخشهاي ليستهاي استانداردها و چک. تعيينعليمنتظري، علي، کشتكارانسپيده. اميدواري22

پزشكي و ايران و مرکز تحقيقات روانروانپزشكانعلميانجمن .ايرانروانپزشكانعلميانجمنساليانهدر همايششدهارائه

 .، تهران7346آذر ماه  3لغايت  7شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران، روان

بيمارانرضايتسنجش. چگونگيفاطمه، گودرزيحاجيهعفري، جافسانه، جوادزادهعليمنتظري، سپيده. اميدواري22

 )پوستر( .روانپزشكيدر بخشهايبستري

پزشكي و ايران و مرکز تحقيقات روانروانپزشكانعلميايران. انجمنروانپزشكانعلميانجمنساليانهدر همايششدهارائه

 .، تهران7346 آذر ماه 3لغايت  7شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران، روان

 .و سزارينطبيعياز زايمانپسمادرانافسردگيايمقايسه. بررسيعليمنتظريبهناز، . ترکان20

آذر ماه  4لغايت  1، ايرانپزشكيعلوم، دانشگاهو ماماييزنانو مامايي. انجمنزنانالملليبينکنگرهدر ششمينشدهارائه

 .، تهران7346

 .آموزشيبيمارستانهاي دربستريبيمارانويزيت: نحوهبيماراناسترس. منابععليمنتظري، سپيده. اميدواري22

 )پوستر(

 73لغايت  76، ايرانداخليمتخصصپزشكان. جامعهايرانداخليمتخصصپزشكانجامعهدرشانزدهمين کنگرهشدهارائه
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 .، تهران7346ماه ارديبهشت

0222 

بر مقياسهايمشاورهتأثير برنامهسقراط. بررسيزاده، فقيهعليمنتظري، مريم، پوردهقانمجيدهکريمويهروي. 22

 .پستانسرطانمبتال بهبيمارانزندگيکيفيتو عالمتيعملكردي

 .، تهران7343اسفند ماه  76، مدرستربيتشاهد و دانشگاهزندگي. دانشگاهکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

و سالهدر سالمندانمؤثر برآنو عواملزندگيکيفيت. بررسيعليمنتظري، يداله، محرابيپروين، ياورينرگستي. رفع20

 .تهرانکهريزكخيريهآسايشگاهباالتر ساکن

 .، تهران7343 اسفند ماه 76، مدرستربيتشاهد و دانشگاهزندگي. دانشگاهکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

 .سالمتي در تهرانبهوابستهزندگي. کيفيتساداتنيا مريم، وحدانيعليمنتظريآزيتا، شتاسبي. گ21

 .، تهران7343 اسفند ماه 76، مدرستربيتشاهد و دانشگاه. دانشگاهزندگيکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

بر بقاء در بيمارانزندگيکيفيتپيشگويي. ارزشکفرانژيال، فرزدي، صديقيعليمنتظريسادات، نيا مريم. وحداني02

 .پستانسرطانمبتال به

 .تهران 7343ماه  اسفند 76 ،مدرستربيتشاهد و دانشگاه. دانشگاهزندگيکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

)سخنران  .پستانسرطان تال بهمبدر بانوانزندگيماندانا. کيفيت، ابراهيميساداتنيا مريم، حدانيعلي منتظري .02

 مدعو(

 .، تهران7343اسفند ماه  76،مدرستربيتشاهد و دانشگاه. دانشگاهزندگيکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

 مدعو()سخنرانپزشكي.جديد در علوم: علميزندگي. کيفيتعلي. منتظري02

 .، تهران7343اسفند ماه  76 ،مدرستربيتشاهد و دانشگاه. دانشگاهزندگيکيفيتسراسريدر همايششدهارائه

 مدعو()سخنرانپستان.سرطانمبتال بهدر بيمارانزندگي. کيفيتعليمنتظري .02

تهران، دفتر پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيعلومدانشگاهپژوهشي. معاونتپستانسرطانهايدر سمينار تازهشدهارائه

اسفند ماه  9لغايت تهران،پزشكيواحد علومدانشگاهي و جهادت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امور زنان وزار

 .، تهران7343

بهدر مورد مبتاليانمردمو نگرشدانش. بررسيفرزانهحميدرضا، جاروندي، برادرانعليمنتظري، سپيده. اميدواري02

 .روانيبيماري

 30زا. با تأکيد بر پيامدهاي رواني حوادث آسيبو نوجوانکودك روانپزشكي الملليبين همايش دومين در شده ارائه

 .، تهران7343ماه بهمن 39لغايت 

 .جمعيتيمطالعه: يک در سالمندانزندگي. کيفيتساداتنيا مريموحداني ،علي منتظري آزيتا، گشتاسبي .00
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هاي پزشكي و پزشكي سالمندان، بيست و دومين همايش سراسري تازه وسراسري سالمندان در همايششدهارائه

 .، اصفهانماهدي 33لغايت  33، اصفهانپزشكيعلومپيراپزشكي اصفهان. دانشگاه

دورانزندگيبر کيفيتجمعيتيتأثير مشخصات. بررسيعليمنتظريآزيتا، ، گشتاسبيساداتنيا مريم. وحداني02

 .سالمندي

هاي پزشكي و سالمندان، بيست و دومين همايش سراسري تازهو پزشكيسراسري سالمنديدر همايشدهشارائه

 .، اصفهانماهدي  33لغايت  33، اصفهانپزشكيعلوم. دانشگاهپيراپزشكي اصفهان

سالهسالمندان دربر آنمؤثر و عواملزندگيکيفيت. بررسيعليمنتظري، يداله، محرابيپروين، ياورينرگس. رفعتي02

 .در سالتهرانکهريزكخيريهدر آسايشگاهو باالتر ساکن

هاي پزشكي و سالمندان، بيست و دومين همايش سراسري تازهو پزشكيسراسري سالمنديدر همايششدهارائه

 .، اصفهانماهدي  33لغايت  33، اصفهانپزشكيعلومپيراپزشكي اصفهان. دانشگاه

 مدعو(.و تئوريها )سخنران: مفاهيمبهداشتي. نابرابريهايعليظريمنت. 00

 .ماه، تهراندي 0، ايرانپزشكيواحد علوم دانشگاهي و خانواده. جهاد بهداشت در همايش شدهارائه

 .مبهماصطالح: يک. سردرد سايكوژنيکعليمنتظري، سپيده. اميدواري01

، 7343آذر ماه  1لغايت  3. انجمن علمي روانپزشكان ايران، ايرانروانپزشكيعلمينجمناساالنهدر نشستشدهارائه

 .تهران

 آنها.در مورد معاينه دسته جمعي پزشكان بر بالينهاي بيماران. ديدگاهعليمنتظري، سپيده. اميدواري2

، 7343آذر ماه  1لغايت  3انپزشكان ايران، . انجمن علمي روايرانروانپزشكانعلميانجمنساالنهدر نشستشدهارائه

 .تهران

روانغالمرضا. سالمت ، گرماروديمهدي عبادي ،سپيده اميدواري حميد، برادران ،سيدعلي آذين ،علي . منتظري2

 .بر جمعيتمبتنيمطالعه: يکبمزلزلهبازماندگاندر ميان

باختگان و غيرمترقبه. يادواره جاندر حوادثبحرانو مديريتدرمان ،بهداشتالملليبينکنگرهدر دومينشدهارائه

 .، تهران7343آذر ماه  1لغايت مجروحين زلزله بم، 

0220 

 .پستانسرطانمبتال بهدر بيماراندرد و خستگي. رابطهمريم، انصاريعليمنتظريشهپر، . حقيقت2

، 7347ماه  ارديبهشت 73لغايت  73. درد در ايرانو مطالعهبررسيانجمنساليانهعلميهمايشدر دومينشدهارائه

 .تهران

 

0221 
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در  T3RU+T4 (F11)با (IRMA)حساس TSH. مقايسهتبار علي، صادقيعليمنتظريمنوچهر، . جزايري2

 .91: 3؛ريز و متابوليسم ايرانغدد درونمورد. مجلهتيروئيد و بررسيغدهفعاليتتشخيص

ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و ريز. مرکز تحقيقات غدد درونغدد درونالملليبينکنگرهدر ششميندهشارائه

، 7346مهر ماه  71لغايت  76ريز ايران، درونخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و انجمن متخصصين غدد

 .تهران

سرطاندر زمينهمعلمين . باورها و عملكردهاياد انوشيرواننژ، کاظمعليمنتظري، ايرج، حريرچيصغري. جاروندي2

 .377:  73 ؛اروميه پزشكيعلومدانشگاهعلمي. مجلهمؤثر بر آنو عواملپستان

. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان اروميهسرطانتحقيقاتسراسريکنگرهدر اولينشدهارائه

 .، اروميه7346ماه ارديبهشت 34لغايت  31غربي، 

عالمتبدوندر بيمارانکلينيكيو معاينهماموگرافينتايج. بررسيعليمنتظري، آور خديجه، بختصغري. جاروندي0

 .713: 73 ;اروميهپزشكيعلومدانشگاهعلمي. مجلهماهدر طيپستانمرکز بيماريهايبهکنندهمراجعه

. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان اروميهسرطانتحقيقاتسراسريرهکنگدر اولينشدهارائه

 .، اروميه7346ماه ارديبهشت 34لغايت  31غربي، 

، مهرگانمحموديحاجي ،صغري، جارونديايرج، حريرچيساداتنيا مريمشهپر، وحداني، حقيقتعليمنتظري .2

 .360: 73 ؛اروميهپزشكيعلومدانشگاهعلمي. مجلهپستانمشاور مرکز بيماريهايصدايو ارزيابييماندانا. بررسابراهيمي

. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان اروميهسرطانتحقيقاتسراسريکنگرهدر اولينشدهارائه

 .، اروميهارديبهشت ماه 34لغايت  31غربي، 

ماندانا. ارزيابيابراهيمي شهپر،، حقيقتمهرگانمحمودي، حاجيمريم، انصاريعليمنتظري، يصغرجاروندي .2

. اروميهپزشكيعلومدانشگاهعلمي. مجلهپستانبيماريهايدرمانگاهبهدر مراجعينپستانسوزنياسپيراسيونآزمونصحت

 .706: 73 ؛734.

. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان اروميهسرطانتحقيقاتسراسريکنگرهدر اولينشدهارائه

 .، اروميهارديبهشت ماه 34لغايت  31غربي، 

0222 

سوزنياسپيراسيونکاراييارزيابي ژيال.، صديقيايرج، حريرچيعليمنتظري، صغريمنصور، جارونديايزواره. جمالي0

 .، صانستيتو کانسر، آبانشمارهسمينار، بولتنمقاالتخالصه وعلمي. اطالعاتپستاندر مرکز بيماريهايپستان

انستيتو کانسر. انستيتو کانسر و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات سمينار ساليانهدر دهمينشدهارائه

 .، تهران7311ماه آبان 31لغايت  33بهداشتي، درماني تهران، 
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 (، ترجمه)تأليفز ـ كتاب

 (:، ترجمه)تأليفز ـ كتاب

 

برخورد با الفباي .ايرج، حريرچيلعبتفرهاد، گرانپايه، سميعيفاطمه، اصفهانيعليمنتظري محمدرضا،. ظفرقندي7

 (.)ترجمه 7311، جهاددانشگاهي: انتشارات، تهرانپزشكيو آموزش، درمانبهداشت. وزارتپستانبيماريهاي

غالمرضا، ، گرماروديپريوش، قواميانفروغ، شفيعيابوالقاسم، جزايريحسن، افتخار اردبيليسيدعليابهريدي . احم3

 (.)ترجمه 7346رشد، : انتشارات. تهرانسالمت. روانشناسيمهدي، نوراييابوالحسن، نديمالهه، ميرزاييعليمنتظري

 (.)ترجمه 7341. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي،تسالماجتماعيهايمؤلفه.عليمنتظري. 3

شدگان ، فرزدي فرانک، جهانگيري کتايون. رضايتمندي بيمهمنتظري عليپرست افسون، . مفتون فرزانه، آيين6

دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده. روستايي تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني و ارائه

 )تأليف(. 7349رات سازمان بيمه خدمات درماني، تهران: انتشا

، محمودي محمود، حيدرنيا عليرضا. راهنماي آموزش مديريت منتظري علياله، پور فضلغفراني. صفاري محسن،1

 )ترجمه، تأليف(. 7396استرس در نوجوانان. تهران: انتشارات آثار سبحان، 

 انتشار(.دست، درـ ترجمه)کار گروهياپيدميولوژي. درسنامه0

حاجي زاده ابراهيم. درآمدي بر پارادايم ها و ابزارهاي سنجش منتظري علي، . معصومي راضيه، لميعيان مي نور، 1

 )تدوين( 7393کيفيت زندگي جنسي. تهران: انتشارات مشق شب، 

ن: نشر عقيل، پيمان نوشين. ارتباط در سالمت و چگونگي تاثير آن. تهرا منتظري علي،. امين شكروي فرخنده، 4

 )ترجمه(7396

 7393گزارش وضعيت اجتماعي کشور؛ کتاب چكيده ها، شوراي اجتماعي کشور، . 2

 (.تأليف) 7399،دانشگاه فرهنگيانتهران: انتشارات کليات سالمت همگاني. .فاطمه زهرا احمدي. ، عليمنتظري .01

 انجام پروژههاي تحقيقاتي: -ح

 :هاي تحقيقاتيانجام پروژه -ح

1010 

 قاتيمعاونت تحق. 7399سال  -رانيا ياسالم يجمهور در سال و باالتر 71سالمت روان افراد  تيوضع يبررس. 002

 )همکار(ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يو فنآور

 ونيناسيو تولد پس از واکس يباردار يامدهايپ زي( و نefficacy) ي( و اثربخشsafety) يخطر يب يبررس. 021

SARS-CoV-3 وابسته به دانشگاه علوم  يدرمان يبا گروه کنترل باردار در مراکز بهداشت سهيدر زنان باردار و مقا
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 عج( عصريول مارستاني)ب يتهران، دانشكده پزشك يدانشگاه علوم پزشك. واکسن قيماه بعد از تزر 74تهران تا  يپزشك

 )همکار(

. يرانيدر بزرگساالن ا Bristol Stool Form Scale( BSFS) ينسخه فارس ييايو پا ييروا يبررس. 022

 (مجري دوم). (اسي مارستاني)ب مانيزنان و زا يها يماري/بيدانشكده پزشكدانشگاه علوم پزشكي تهران. 

 يريشدت اضطراب افراد ساکن تهران در همه گ ينيب شيدر پ يتاب اور زانيو م ينقش منابع اطالعات يررسب. 022

 (مجري طرح). پژوهشكده علوم بهداشتي ه بر خطمطالع کيکرونا:  يماريب

دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي . کرونا و عوامل موثر بر آن يريدر دوران همه گ رانيمرم ا يتاب آور يبررس. 022

 (مجري طرح)

دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي ي. ابتيد مارانيب يزندگ تيفيک يابيابزار ارز يرانيگونه ا يترجمه و روانسنج. 022

 (ري طرحمج)

2022 

زنان مراجعه کننده به درمانگاه  يزندگ تيفيعضالت کف لگن و ک يبر بازساز يوفرکوئنسيراد ريتاث يبررس. 022

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. پزشكي،  ي. دانشكدهنيامام خم مارستانيفلور ب کيپلو

 )همكار(

 7399در دو گروه مورد و شاهد در خوزستان سال  -COVID79 نهبررسي وضعيت رعايت رفتارهاي پيشگيرا. 020

 . )همكار(اهوازدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني . و برآورد سهم هر يک از راه هاي انتقال

دانشگاه . مبتال به سرطان پستان مارانيدر ب يزندگ تيفيانجام شده در حوزه ک يفيمطالعات ک يمرور يبررس .022

 دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(تهران.  پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيعلوم 

ي. دانشكده پزشكي دانشگاه علوم ( به زبان فارسICIQ-VS) ناليپرسشنامه عالئم واژ يترجمه و اعتبارسنج. 022

 پزشكي تهران )همكار(

0222 

دفتر مرکزي جهاد . کننده آن نييو عوامل تع رانيزنان کشور ا تيدر جمع يباردار يشاخص ها يبررس. 020

 (همکار طرح)دانشگاهي 

دفتر مرکزي . سنجش سواد سالمت يو ابزارها يمفهوم يچارچوبها ف،يتعار يپژوهش اتيرور نظام مند ادبم. 021

 (همکار طرح)جهاد دانشگاهي 

 (طرح )مجريي دفتر مرکزي جهاد دانشگاه .فاز اول عيسر يابيارزش«: کنترل فشارخون باال يمل جيبس». 002

دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي  .در نظام سالمت کشور يگذاراستياصطالحات و ابعاد س م،يمفاه يبررس. 002

 (همکار طرح)
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 نيزوج يجنس تيو سالمت روان زنان و رضا يبدن ريتصو زانيبر م ايتاليژن ييبايز ياعمال جراح ريتاث يبررس .002

 )همكار طرح( تهران يعصر)عج( دانشگاه علوم پزشك يول يبهداشت بارور قاتيمرکز تحقي. رسم

زنان مراجعه کننده به درمانگاه  يزندگ تيفيعضالت کف لگن و ک يبر بازساز يوفرکوئنسيراد ريتاث يررسب .002

 تهران )همكار طرح( يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشكي. نيامام خم مارستانيفلور ب کيپلو

 SCCمختلف  يدهايدر گر يميستوشيمنوهيبه روش ا يعروق لنفاو تهيو دانستراکم ماست سلها  يبررس .002

 تهران )همكار طرح( يدانشگاه علوم پزشك. مرکز تحقيقات سرطان 7391دهان

 ونيسر و گردن بعد از رزکس scc مارانيدر ب بوالريساب مند يغده بزاق کيمتاستات يريدرگ وعيش يبررس .000

 . مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(مارانيط آن با بقاء بو ارتبا کيالکتيو پروف يدرمان

دانشكده -الملل نيب سيپرد. نسخه کوتاه شده پرسشنامه سالمت دهان مادران باردار يو اعتبار سنج يطراح. 002

 ي دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(دندانپزشك

انجام شده در  يها يدر الپاراسكوپ وزيبا شدت اندومتر اطيدر ارت CA125و  RDW زانيم يررسب .002

 . دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(7390و  7393 يسالها نيآرش ب مارستانيب

دفتر مرکزي جهاد  .(يرهبر معظم انقالب اسالم يسالمت  )ابالغ يکل يها استيس 77ماده  ياجرا يبان دهيد .000

 (همکار طرح)دانشگاهي 

 (طرح )مجريدفتر مرکزي جهاد دانشگاهي  رابطه سرمايه فرهنگي و سالمت روان در جمعيت شهري ايران.. 001

دفتر  سال ايراني )يک مطالعه ملي(. 66تا  36بررسي ميزان شادکامي و عوامل مرتبط با آن در افراد متاهل . 012

 (طرح )مجريمرکزي جهاد دانشگاهي 

 

0222 

و  بليمند ونيحفره دهان بعد از رزکس هيدر ناح شرفتهيپ يتومور ها يدارا مارانيدر ب يزندگ تيفيک يبررس .012

ي. مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه نيامام خم مارستانيفلپ در ب ايو  كانستراکشنير يها تيبدون پل ايبا  يبازساز

  علوم پزشكي تهران )همكار(

در شهر تهران سال  تيبر جمع يسالمت: مطالعه مبتن عيزبر تو ياجتماع -ياقتصاد يگرها نيياثر تع ليتحل. 012

 . دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار طرح(7396

. طراحي و سامانه ملي پايش سرمايه انساني و توسعه انساني و گزارش دهي ساالنه بر اساس برنامه ششم توسعه 012

 طرح()مشاور کشور. پژوهشكده علوم توسعه، گروه مديريت 

به سفارش سازمان  "بسيج اطالع رساني شهروند سالم"بررسي ديدگاه شهروندان تهران پيرامون طرح . 012

 زيباسازي شهرداري تهران. )مجري(
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بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران. به سفارش . 010

 هداشتي درماني تهران )مجري(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب

 دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي )مجري( ساالن ايراني ساکن شهرها.سنجش سواد سالمت بزرگ .012

 دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي )مجري( سال( کشور. 74-01سال )سنجش سالمت روان جمعيت شهري بزرگ. 012

 

0022 

شده جهت  يزيرفتار برنامه ر يالگو يارم بر مبناسطح چه يريشگيمداخله پ يابياجرا و ارزش ،يطراح. 010

دانشگاه  ي.مثلث ساز يفيک -يکم قيتحق کيدر پزشكان خانواده اهواز:  کيوتيب يآنت هيرو يب زياز تجو يريشگيپ

 شاپور اهواز )همكار( يجند يعلوم پزشك

 يمراکز بهداشت يبهداشت نيدر رابط يجسمان تيمحور بر ارتقاء فعال يآموزش تئور يابياجرا ارزش يطراح .011

 شاپور اهواز )همكار( يجند ي. دانشگاه علوم پزشك 7396شهرستان شوشتر در سال  يدرمان

0222 

آرش  يها مارستانيدر زنان مبتال به سقط مكرر مراجعه کننده به ب يواضطراب وافسردگ يزندگ تيفيک يبررس. 22

 ي دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(شكدانشكده پز-الملل نيب سيپرد. 96-93در سال  انيائيو ض

مراجعه  وزيمبتال به اندومتر مارانيمنوره ب سيود يزندگ تيفيک يبر رو sildenafil يدارو ريتاث يبررس. 22

ي دانشگاه علوم دانشكده پزشك-الملل نيب سيپرد. 7393در سال  انييايآرش و ض مارستانيکننده به درمانگاه ب

 پزشكي تهران )همكار (

سرطان  يشدن ليبر اساس مدل ارتقاء سالمت پندر بر کاهش عوامل خطر تعد يمداخله آموزش ريتاث يبررس. 22

از دانش  يبهره بردار قاتيمرکز تحق. در زنان پر خطر ابتال به سرطان پستان در تهران يپستان و بهبود سبک زندگ

 دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار( سالمت

مراجعه کننده به  يابانيزنان خ يزندگ تيفيآن برک ريو تاث يپرخطر جنس يبر رفتارها عوامل مرتبط يبررس. 22

 . دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(7393در جنوب تهران، ريپذ بيمراکز زنان آس

شده  يزير رفتار برنامه هي( با نظرphysical self concept) يسازه خودپنداره جسمان قيتلف ريتاث يبررس. 22

 تهران )همكار( يدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك. در زنان مبتال به سرطان پستان يجسمان تيفعال يدر ارتقا

نيازسنجي آموزش دانشجويان مامايي براي ارائه خدمات  منتظري علي.دکتر تقي زاده، خشكناز مهناز، . 20

 بهداشت باروري در بحران. )مشاور(

گسترش يافته بر عملكرد  PLISSITتاثير مدل  بررسيمنتظري علي،  انش فر فاطمه،بهبودي زهرا، د. 22

جنسي زنان متاهل مبتال مولتيپل اسلروزيس داراي اختالل عملكرد جنسي مراجعه کننده به جامعه ي حمايت از 

 . )مشاور(7393ايران  MSبيماران مبتال به 
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سنجي يک ابزار. دفتر سالمت جمعيت شهري: طراحي و روانگيري سواد اندازهمنتظري علي.  . طاووسي محمود،22

 )همكار اصلي(.7393مرکزي جهاد دانشگاهي شهريور 

بررسي نقش گزينه هاي پاسخ در طراحي پرسشنامه هاي سالمت، دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي  . منتظري علي،20

 )مجري(

0222 

استرس پس از سانحه در زنان مبتال به سقط خود  يشهااسترس حاد و واکن يمشاوره بر اضطراب، واکنشها ريتاث. 21

 . دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(به خود

تهران  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار. هياول سمنورهيبر شدت عالئم د D نيتاميو ريتاث. 22

 )همكار(

وان: بررسي نظام مند متون پژوهشي از آغاز تا کنون. دفتر مرکزي جهاني شدن و سالمت ر. منتظري علي، 22

 جهاد دانشگاهي )مجري(

0220 

طاووسي محمود. طراحي و تدوين ابزار سنجش سواد سالمت ايرانيان. دفتر آموزش و ارتقاي . منتظري علي، 22

 سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )مجري(

 

0221 

 يارياخت يو ب يلگن يدر زنان مبتال به پروالپس اعضا يپرسشنامه عملكرد جنس يرسنسخه فا يروانسنج. 22

 ي. دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(ادرار

ي. دانشكده توانبخشي سكلتا – يمبتال به اختالالت عضالن مارانيدر ب يعملكرد يو ناتوان يزندگ تيفيک يبررس. 22

 تهران )همكار( يپزشكدانشگاه علوم 

دوران  يآنان از مراقبت ها تيو رضا يتوانمند يزنان باردار بر مولفه ها يبرنامه توانمندساز ريتاث يبررس. 20

 تهران )همكار( يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستاري. باردار

از عوامل خطر ساز  يريشگيآن بر پ ريسالم و تاث يزندگ وهيبر تارنما در ارتقاء ش يمبتن يمداخله آموزش. 22

 تهران )همكار( يدانشگاه علوم پزشكعروقي. دانشكده بهداشت  – يقلب يهايماريب

 نيسطح دانش، نگرش و عملكرد مرتبط با سالمت دهان در بالغ ريي( در تغTV) يريرسانه تصو ريتاث يبررس. 22

 هران )همكار(ت يدانشگاه علوم پزشك. دانشكده دندانپزشكي ساکن شهر تهران

و عوارض  يو پاسخ درمان يزندگ تيفيو ارتباط ان با ک وتكانيرنيا يبا دارو تيمسموم کيژنت نهيزم يررسب .20

 تهران )همكار( يدانشگاه علوم پزشكدانشكده پزشكي  کولون. کيمبتال به سرطان متاستات مارانيدر ب ييدارو
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ا همكاري معاونت اجتماعي و فرهنگي اداره کل سالمت ب .7396، سنجش عدالت در شهر تهران . منتظري علي21

 شهرداري تهران )همكار(

رسول سيمين، ابراهيمي ماندانا، مهرداد ندا. بررسي عوامل مؤثر بر ، آلمنتظري عليالسادات، هاشمي عصمت. 22

انشگاهي واحد علوم هاي پستان. جهاد ددانسيته بافت پستان در ماموگرافي بيماران مراجعه کننده به مرکز بيماري

 پزشكي تهران. )همكار اصلي(

، خليلي نرجس. بررسي زمينه ژنتيک منتظري عليدل کاظم، علي، زنده. صديقي صنمبر، محققي محمد22

مسموميت با داروي آيرنيوتكان و ارتباط آن با کيفيت زندگي و پاسخ درماني و عوارض دارويي در بيماران مبتال به 

 ون. دانشگاه علوم پزشكي تهران. )همكار(سرطان متاستاتيک کول

نژاد انوشيروان، ، موحديان منصوره، ابتكار معصومه، کاظممنتظري علي. رودبار محمدي شهال، لميعيان مينور، 22

 اعظمي عطيه. ارزيابي اثر گلوکان ساکارو مليسس سرويزيه بر ترميم زخم. دانشگاه تربيت مدرس. )همكار اصلي(

، زايري فريد، تقوي مهدي، منتظري عليآبادي محمد، حبيبي مسعود، معتمدي امير، داغحقيقت شهپر، ب .22

سازي نسخه فارسي پرسشنامه سازگاري السادات. استانداردحسيني فاطمه، سجاديان اکرمعباسي ابراهيم، حاجي مال

پزشكي تهران.  جهاد دانشگاهي واحدعلوم .(MCOPE)مذهبي مسلمانان در بيمارن مبتال به سرطان پستان 

 )مشاور(

کريمي يوسف، مشكي نجات سحرناز،، افتخاري اردبيلي حسن، نيک بخت نصرآبادي عليرضا،. منتظري علي22

هاي نقش جنسيتي در زندگي خانوادگي: طراحي، اعتبار بخشي و به کارگيري يک ابزار نگرش ستاره همامي.، مهدي

سعه اجتماعي و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات مدار در جامعه ايراني. مرکز تحقيقات توفرهنگ

 بهداشتي درماني گناباد. )مجري(

بررسي سرمايه اجتماعي در استان قزوين.  .قلي زهرا، فتحيان سميهامام خوانساري عليرضا، ،. منتظري علي20

هشكده علوم بهداشتي جهاد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژو

 دانشگاهي. )مجري(

قلي زهرا ، فتحيان سميه. بررسي کيفيت زندگي وابسته به سالمت در امام خوانساري عليرضا، ،. منتظري علي22

استان قزوين. معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژوهشكده علوم 

 اهي. )مجري(بهداشتي جهاد دانشگ

گيري شادکامي در استان بررسي و اندازه. قلي زهرا، فتحيان سميهامام خوانساري عليرضا، ،. منتظري علي22

قزوين. معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين و پژوهشكده علوم بهداشتي 

 جهاد دانشگاهي. )مجري(

مند مقاالت چاپ شده در مورد شيوع مطالعه مروري نظام د جواد، اميدواري سپيده.موسوي سي . منتظري علي،20

 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، در دست اجرا. )مجري( افسردگي در ايران.

هاي سالمت. هاي پاسخ در طراحي پرسشنامهسادات. بررسي نقش گزينهنيا مريموحداني. منتظري علي، 21
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 بهداشتي جهاد دانشگاهي. )مجري(پژوهشكده علوم 

زهرا، مؤيد محسني سكينه. زاده مريم، حريري فاطمهالهنعمت، ژيال صديقي،منتظري عليگشتاسبي آزيتا، . 22

. پژوهشكده (EHP-5)ترجمه، تعيين پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي مبتاليان به آندومتريوز 

 . )همكار(علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

ياوري پروين. بررسي رابطه کيفيت زندگي با تنوع و کيفيت  منتظري علي،. فرويد مريم السادات، آرين وحيد، 22

. دانشگاه علوم پزشكي و 7349شهر تهران در سال  3رژيم غذايي و کنترل گليسمي در بيماران ديابتي نوع نوع 

 . )مشاور(7396تغذيه اي و صنايع غذايي کشور،  خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات

رضا، عميد ويدا، نژاد محمدبخش آسيه، نجفي صفا، صفري، حقيقت شهپر، الفتمنتظري علي. ابراهيمي ماندانا، 22

مهرداد ندا. بررسي عملكرد جنسي بيماران مبتال به سرطان پستان پس از درمان و عوامل مؤثر بر آن. جهاد 

 علوم پزشكي تهران. )همكار اصلي(دانشگاهي واحد 

، رژه ناهيد، ويسمرداي مجتبي. مقايسه کيفيت زندگي سالمندان با منتظري علي . هروي کريموي مجيده،22

 . )مشاور(7396 شاهد، تجربه سوءرفتار و بدون تجربه سوءرفتار توسط اعضاي خانواده در شهر تهران. دانشگاه

 پرسشنامه هاي آزمون حقايق فارسي نسخه سنجي. روانمنتظري علي رژه ناهيد، هروي کريموي مجيده،. 22

 تحقيقات مرکز و شاهد در پرستاران ايراني. دانشگاه (Kogans,OP)و نگرش به سالمندي  (FAQ-1)سالمندي 

 مددجو. )همكار( مديريت و آموزش

ا، خردمند مهناز. تحليل ، صديقي ژيال، آذين سيدعلي، اميني قزويني سيممنتظري علي. جهانگيري کتايون، 20

خطرپذيري دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي براي مواجه با بحران زلزله. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي. 

 )همكار(

شاه آذري، دادفر محبوبه، ناطقي محمدرضا، مظفري کرماني رامين، افسانه منتظري علي،. احمدي سيدابراهيم،22

گي مرتبط با سالمت مادران کودکان حاصل از درمان کمک باروري با مادران علي شاداب. مقايسه کيفيت زند

 کودکان حاصل از لقاح طبيعي قبل و بعد از تولد کودك. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران. )همكار(

هي ، ميثمي علي پاشا، شهبازي فاطمه. تأثير آموزش گرومنتظري علي. رستميان عبدالرحمن، روستايي ثمين، 22

 بر کيفيت زندگي و کاهش درد در بيماران مبتال به آرتروئيد رومائيد. دانشگاه علوم پزشكي تهران. )همكار(

صادقي محمد رضا، حسيني منتظري علي،  . اميني ليال، قرباني بهزاد، سيد فاطمي نعيمه، آخوندي محمد مهدي،20

سالمت عمومي در مبتاليان به سندرم تخمدان پليآغافاطمه، محمودي زهره. بررسي کيفيت زندگي و ارتباط آن با 

. مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي جهاد 7349کيستيک تهران ـ 

 دانشگاهي )ابن سينا(. )همكار اصلي(

ي ژيال، عبادي صديقپرست افسون، جهانگيري کتايون،علي، آييناميدواره سپيده، آذين سيد. منتظري علي، 21

سادات. سالمت از ديدگاه مردم ايران. پژوهشكده علوم بهداشتي نيا مريممهدي، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه، وحداني

 جهاد دانشگاهي. )مجري(
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0222 

آراد، لقمان  رانمهر،يا يها مارستانيمراجعه کننده به ب زيپوفيمبتال به آدنوم ه مارانيب يزندگ تيفيک يبررس. 22

 . دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(7346-7349 يدر فاصله سال ها روزگريو ف ميحك

، غفوري اعظم. استاندارسازي و منتظري عليسادات، براتيان مسعود، هومن عباس، . مسعوديان معصومه22

کارشناسي دانشگاههاي هاي براي دانشجويان ايراني دوره (HCQ-54)هاي سالمتي هنجاريابي پرسشنامه نگراني

 . )همكار(7349دولتي شهر تهران. واحد تربيت معلم، 

علوي نسرين السادات، معتمدي امير. بررسي کيفي مفهوم اميد از  منتظري علي،سجاديان اکرم السادات، . 22

)همكار . 7349ديدگاه بيماران مبتال به سرطان پستان پس از درمان. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

 اصلي(

پرست افسون، صديقي ژيال. بررسي تأثير خدمات سادات، آييننيا مريموحدانيفرزدي فرانک،. منتظري علي،22

گانه شهر تهران. پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش مرکز مطالعات و  33شهري بر سالمت شهروندان مناطق 

 (. )مجري7349ريزي شهر تهران )شهرداري تهران(، برنامه

پور محمد، عابدي محسن، مبيني بهرام، حسين مهديان، اميدواري ، موسوي سيد جواد، پرنيان. منتظري علي22

 . )مجري(7349پژوهشكده علوم بهداشتي،  .SF-12و  FABQهاي سنجي نسخه فارسي پرسشنامهسپيده. اعتبار

 

0222 

مخبريان نژاد راضيه. مطابقت فرهنگي و ، رئيس سادات احمد، شاه قلي ليلي،منتظري علي. صادقي شهرام، 20

جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي، «. مقياس فاجعه سازي درد»بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي 

 . )همكار(7344

پرست افسون، محمد کاظم. بررسي ، فرزدي فرانک، جهانگيري کتايون، آيينمنتظري علي. مفتون فرزانه، 22

دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و ه شدگان روستايي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ارائهرضايتمندي بيم

پزشک خانواده. پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش اداره کل مطالعات و پژوهش سازمان بيمه خدمات درماني، 

 . )همكار(7344

فريبا، دارابي ليال. ترجمه و تعيين پايايي و روايي سادات، ابراهيمي نيا مريم، وحدانيمنتظري علي. تقاء منصوره، 22

مرکز تحقيقات علوم اعصاب . (QOLIE-31-P)نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي بيماران مبتال به صرع 

 . )مجري(7344دانشگاه علوم پزشكي تهران و پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

، محمد کاظم، فرزدي فرانک، عابديني منتظري عليه مطهره، اي سيدخليل، عالم. مفتون فرزانه، پسته20

محمدي معصومه. ارزيابي گزين، فريور فرشيد، شاهزاده محمد، آگاه رضا، مدبر محمدرضا، بهمهراندوخت، کاظم

ساله ايراني در مراکز بهداشتي  06تا  61استقرار و اثربخشي فاز اول اجراي برنامه ارائه خدمات يائسگي به زنان 

درماني شهرستان هاي پايلوت برنامه. پژوهشكده علوم بهداشتي به سفارش معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
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 . )همكار(7344آموزش پزشكي، 

 

0222 

، محمد کاظم، فرزدي فرانک، عابديني منتظري علياي سيدخليل، عالمه مطهره، . مفتون فرزانه، پسته21

محمدي معصومه. بررسي گزين، فريور فرشيد، شاهرضا، مدبر محمدرضا، به زاده محمد، آگاهمهراندوخت، کاظم

سال قبل از ارائه خدمات يائسگي در دانشگاههاي پاپلوت برنامه به عنوان بخش قبل  01تا  61وضعيت موجود زنان 

وم بهداشتي به از مداخله پروژه ارزشيابي استقرار و ارزيابي اثربخشي برنامه ارائه خدمات يائسگي. پژوهشكده عل

 .سفارش معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )همكار(

، شيران غالمرضا، جهانگيري عليرضا، عيني منتظري عليزاده نوشين، اميدواري سپيده، سوري حميد، طالبي. 02

تقاء ايمني و پيشگيري الهه. بررسي نقش همياران پليس در ميزان تخلفات و سوانح ترافيكي کشور. مرکز تحقيقات ار

هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به سفارش نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )همكار از مصدوميت

 .اصلي(

زرگر موسي، رحيمي موقر وفا، سروش احمدرضا، جوادي مسعود، امامي رضوي سيد حسن، توکلي اميرحسين،  .02

. 7340-7341مرد مبتال به ضايعه نخاعي در شهر تهران در سال  بررسي کيفيت زندگي جانبازان منتظري علي.

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 

 . )همكار(7341، تهران

در تعيين  ”EORTC-QLQ-STO22“. بررسي پايايي و روايي پرسشنامه منتظري عليصديقي صنمبر، . 02

 . )مجري(7341کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان معده. مرکز تحقيقات سرطان، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد. مطالعات دورهمنتظري علي. اميدواري سپيده، آذين علي، شهيدزاده علي، 02

کننده به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران. پژوهشكده علوم سنجي بيماران مراجعهاي رضايت

 . )همكار(7341بهداشتي به سفارش معاونت سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

ي، آذين علي، حريرچي اميرمحمود، سوري حميد. بررسي ، شهيدزاده علمنتظري علي. اميدواري سپيده، 02

هاي آموزشي در مورد نحوه ويزيت دسته جمعي پزشكان. پژوهشكده علوم ديدگاههاي بيماران بستري در بيمارستان

 . )همكار(7341بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

0222 

محمود، سوري حميد. تدوين ابزار ، شهيدزاده علي، آذين علي، حريرچي اميرمنتظري علي. اميدواري سپيده، 00

هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران، )پژوهش در نظام کننده به اورژانس بيمارستانسنجش رضايت بيماران مراجعه

 . )همكار(7340پژوهشكده علوم بهداشتي، . (HSR)سالمت 
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 يپزشك. مرکز تحقيقات ردمبتال به کمرد مارانيب يعملكرد يسطح ناتوان يشدت درد بر رو ريتاث يبررس. 02

  . )همكار(دانشگاه علوم پزشكي تهراني عصب ي/پژوهشكده بازتوانيورزش

، موسوي سيد محسن، محققي محمدعلي، حريرچي ايرج، موسوي جراحي عليرضا، نجفي منتظري علي. 02

. 7341دانشگاهي، هاي پستان جهاد معصومه، ابراهيمي ماندانا. مروري بر سرطان پستان در ايران. مرکز بيماري

 )مجري(

، شهيدزاده علي، آذين علي، برادران حميدرضا. بررسي دانش و نگرش مردم در منتظري علي. اميدواري سپيده، 00

 .)همكار( هاي رواني. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهيمورد مبتاليان به بيماري

، عبادي مهدي. بررسي فراواني خودکشي عوامل ، آذين سيدعلي، شهيدزاده علي، شريعتي محمدمنتظري علي. 01

مؤثر و متغيرهاي مرتبط با آن در مراجعين به بخشهاي مسمومين بيمارستانها. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد 

 .ريزي کشور )مجري(دانشگاهي به سفارش سازمان مديريت و برنامه

نيا نسرين، شريعت مامک. بررسي کيفيت عابديزاده فاطمه، ، اشرفي مهناز، رمضانمنتظري علي. رشيدي بتول، 22

عصر، . مرکز تحقيقات باروري وليIVFزندگي وابسته به سالمت در زوجين نابارور تحت درمان ميكروانجيكشن و 

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(

و بررسي کيفيت . مطالعه منتظري علي. حيدرنژاد حسن، اميري سارا، پورپاك زهرا، کاظم نژاد انوشيروان، 22

بخش. مرکز تحقيقات آسم و آلرژي، زندگي بالغين مبتال به آسم مراجعه کننده به کلينيک ريه بيمارستان فياض

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران )همكار(

. پايايي و روايي نسخه فارسي منتظري علي. حيدرنژاد حسن، اميري سارا، پورپاك زهرا، کاظم نژاد انوشيروان، 22

مرکز تحقيقات آسم و آلرژي، دانشگاه علوم پزشكي . (AQLQ)ه کيفيت زندگي بالغين مبتال به آسم پرسشنام

 .تهران )همكار(

، طاولي زهرا. بررسي رابطه اطالع از تشخيص سرطان با منتظري علي . محققي محمدعلي، طاولي آزاده،22

گوارش. مرکز تحقيقات سرطان، دانشگاه  اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان دستگاه

 .علوم پزشكي تهران )همكار(

 

0220 

پرست افسون، حكمت سيمين، سعادت ترابيان، جهانگيري . فرزدي فرانک، مفتون فرزانه، شريعتي بتول، آيين22

ي . طراحي مدل آموزش کاربردمنتظري عليرودي سيروس، کتايون، فرخ اسالملو حميدرضا، محمد کاظم، پيله

 بهداشتي علوم پژوهشكده. درماني –براي دستيابي به مديريت اثربخش در سيستم ارائه دهنده خدمات بهداشتي 

 (همكار. )7346 دانشگاهي، جهاد
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، سجاديان اکرم. بررسي کيفي نحوه نگرش بيماران مبتال به سرطان پستان به زندگي پس از منتظري علي. 20

 . )مجري(7346د دانشگاهي علوم پزشكي تهران، هاي پستان، جهادرمان. مرکز بيماري

. بررسي دانش و نگرش مردم پيرامون بيماري سرطان. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد منتظري علي. 22

 . )مجري(7346دانشگاهي، 

ساله در  1نيا مريم سادات. بررسي رابطه کيفيت زندگي در زمان تشخيص و ميزان بقاي ، وحدانيمنتظري علي .22

کننده به بيمارستان امام خميني طي يک سال تقويمي. پژوهشكده علوم وان مبتال به سرطان پستان مراجعهبان

 . )مجري(7346بهداشتي، 

ساله در بانوان مبتال به سرطان پستان مراجعه 1نيا مريم سادات. بررسي ميزان بقاي ، وحدانيمنتظري علي. 20

 . )مجري(7346تقويمي. پژوهشكده علوم بهداشتي،  کننده به بيمارستان امام خميني طي يک سال

نيا مريم سادات. ترجمه و تعيين پايايي و روايي نسخه فارسي ، گشتاسبي آزيتا، وحدانيمنتظري علي. 21

 . )مجري(7346پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي،  SF-36.پرسشنامه 

 

0222 

. ارزشيابي اجراي آزمايشي برنامه منتظري علي، مفتون فرزانه، . فرزدي فرانک، صديقي ژيال، گرمارودي غالمرضا22

 . )همكار(7343شناسنامه سالمت دانش آموزان. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

سازي مطالب هنري ده ، عسگري محمدرضا. بررسي نحوه و ميزان برجستهمنتظري علي. خبري محمدعلي، 22

 )همكار( .7343شكده فرهنگ و هنر، . پژوه7343روزنامه در تابستان 

. بررسي تأثير مشاوره گروهي بر منتظري عليزاده سقراط، . هروي کريموي مجيده، پوردهقان مريم، فقيه22

 . )همكار(7343کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با شيمي درماني. دانشگاه شاهد، 

. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، 3661جهاني ايدز در سال  ارزشيابي پوستر روز منتظري علي.. 22

 . )مجري(7343

، برادران حميد، اميدواري سپيده، آذين سيدعلي، حريرچي اميرمحمود، عبادي مهدي. بررسي منتظري علي. 22

 . )مجري(7343سالمت روان بازماندگان زلزله بم. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

، کشتكاران علي، رضايي احمد، جديان عليرضا، اميني معصومه، گودرزي منتظري علياميدواري سپيده، . 20

هاي روانپزشكي. پژوهشكده علوم هاي نظارتي بخشفاطمه، جعفري حاجيه. تعيين استانداردها و چک ليست

اشت، درمان و آموزش بهداشتي جهاد دانشگاهي به سفارش دفتر سالمت رواني، اجتماعي و مدارس، وزارت بهد

 . )همكار(7343پزشكي، 

، شهيدزاده علي، جعفري حاجيه، گودرزي فاطمه، جوادزاده افسانه. چگونگي منتظري علي. اميدواري سپيده، 22

هاي روانپزشكي. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي به سفارش دفتر ارزيابي رضايت بيماران بستري در بخش
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 . )همكار(7343ي و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سالمت رواني، اجتماع

، گرمارودي غالمرضا، عبادي مهدي، فاتح ابوالفضل. بررسي وضعيت سالمت روان منتظري علي. شريعتي محمد، 22

 . )همكار(7343و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پزشكي دانشگاههاي شهر تهران. پژوهشكده علوم بهداشتي، 

. تعيين ميزان اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه کننده به کلينيک ماموگرافي. جهاد منتظري علي. 20

 . )مجري(7343دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

، صديقي ژيال، فرزدي فرانک، مفتون فرزانه، جهانگيري کتايون، گرمارودي غالمرضا. تحليل منتظري علي. 21

 . )مجري(7343ن رازي. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، راهبرد انتقال بيمارستا

 

0222 

، حريرچي اميرمحمود، گرمارودي غالمرضا، شريعتي محمد، آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، منتظري علي. 02

عبادي مهدي. بررسي آگاهي و نگرش مردم تهران در خصوص بيماري ايدز. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد 

 . )مجري(7343، دانشگاهي

. مقايسه کيفيت زندگي زنان و مردان در منتظري عليسادات، محمد کاظم، نيا مريم. گشتاسبي آزيتا، وحداني02

 . )همكار(7343شهر تهران. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

پژوهشكده علوم  . بررسي آماري مرگ و مير حوادث رانندگي در ايران: يک مطالعه توصيفي.منتظري علي. 02

 . )مجري(7343بهداشتي جهاد دانشگاهي، 

، گرمارودي غالمرضا، شريعتي محمد، حريرچي امير محمود، عبادي مهدي. ترجمه، تعيين پايايي منتظري علي. 02

 . )مجري(7343سؤالي سالمت عمومي. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي  73و روايي پرسشنامه 

 

0220 

. بررسي وضعيت آگاهي دادن به بيماران از ابتالء به سرطان به طور اعم و سرطان پستان به طور يمنتظري عل. 02

اخص و چگونگي دسترسي آنان به اطالعات و آموزشهاي پيرامون بيماري آنان. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي 

 . )مجري(7347تهران، 

 

0221 

مت روان در جوانان ايراني. پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد ، شريعتي محمد، عبادي مهدي. سالمنتظري علي. 00

 . )مجري(7346دانشگاهي، 

 GHQ-12 (General Health، شريعتي محمد، عبادي مهدي. پايايي و روايي پرسشنامهمنتظري علي. 02
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Questionnaire).  ،مجري(7346پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( . 

سادات. اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه کننده به کلينيک ، جعفري مريم، انصاري مريم. منتظري علي02

 . )مجري(7346هاي پستان. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، ماموگرافي مرکز بيماري

سادات. اضطراب و افسردگي در بانوان مبتال به سرطان پستان. جهاد دانشگاهي نيا مريم، وحدانيمنتظري علي. 00

 . )مجري(7346احد علوم پزشكي تهران، و

سادات. بررسي کيفيت زندگي در بانوان مبتال به سرطان پستان و تغييرات آن در نيا مريموحداني منتظري علي،. 01

 . )مجري(7346يک دوره زماني. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

 

0222 

. بررسي عوامل خطر در بيماران مبتال به سرطان پستان. تظري عليمنسادات، نيا مريم. ابراهيمي ماندانا، وحداني2

 . )همكار(7319جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

سادات. بررسي ميزان پاسخدهي به روشهاي مختلف دعوت از خالقي فاطمه، جعفري مريم منتظري علي،. 2

تان و برخي عوامل مؤثر بر آن. جهاد دانشگاهي شهرداري تهران جهت انجام غربالگري سرطان پس 1ساکنين منطقه 

 . )مجري(7319واحد علوم پزشكي تهران، 

هاي پستان. السادات. ارزشيابي پوسترهاي آموزشي کلينيک تخصصي مرکز بيماري، سجاديان اکرممنتظري علي .2

 . )مجري(7319جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

گيري کيفيت زندگي در بيماران مبتال هاي اندازهسادات. پايايي و روايي پرسشنامهمنيا مري، وحدانيمنتظري علي. 2

 . )مجري(7319به سرطان بطور عام و سرطان پستان بطور خاص. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

 

0222 

، آزادي زينب. متدين ليالمنتظري علي، السادات، . جاروندي صغري، حاجي محمودي مهرگان، سجاديان اکرم2

سال به دعوت جهت معاينه باليني پستان به دو روش متفاوت. جهاد  36بررسي ميزان پاسخدهي بانوان باالي 

 . )همكار(7314دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

 

0222 

جتماعي نيا مريم سادات، حريرچي ايرج. بررسي مسائل فردي، خانوادگي و ا، وحداني، منتظري علي. خالقي فاطمه0

 . )همكار(7311زنان مبتال به سرطان پستان. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران و مرکز امور مشارکت زنان، 
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0222 

هاي ارائه شده در زمينه نامهآوري خالصه پاياناله علي. طرح جمع، پورفتحمنتظري علي . جاروندي صغري،2

علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان، مشهد، در دانشگاههاي  16-11سرطان پستان بين سالهاي 

 . )همكار(7310تبريز، و تربيت مدرس. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، 

، حقيقت شهپر، حريرچي ايرج. مشخصات جمعيتي و بررسي نيازهاي مردم در تماس با صداي . منتظري علي2

 . )مجري(7310مقدماتي. جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران، هاي پستان: نتيجه مطالعه مشاور مرکز بيماري

 

0222 

جهاد دانشگاهي واحد علوم «. ايجاد صداي مشاور»، حقيقت شهپر، حريرچي ايرج. طرح مطالعاتي منتظري علي. 0

 . )مجري(7311پزشكي تهران، 

 نظارت پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي -ط

 وهشيهاي تحقيقاتي و پژنظارت پروژه -ط

 

، مؤسسه «سنجي آموزش سالمت جسمي، رواني و اجتماعي در دورههاي تحصيلي مختلفنياز». طرح پژوهشي 0

ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، هاي آموزشي سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي و نوآوريپژوهشي، برنامه

7341 . 

به تروماي نخاعي در شهر تهران و مقايسه آن با بررسي کيفيت زندگي مجروحان جنگي مبتال ». طرح پژوهشي 2

 .7344، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، « افراد عادي

 .7349، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي، «نياز سنجي فرهنگي دانشجويان». طرح 2

روه پژوهشي ايمني ، معاونت پژوهشي گ«ارائه مدل جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومي )باري(». پروژه 0

 .7349پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، 

، معاونت پژوهشي گروه پژوهشي ايمني «ارائه مدل جامع رفتاري رانندگان حمل و نقل عمومي )مسافري(». پروژه 2

 .7349پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، 

قراري در بيماران تحت تهويه مكانيكي يولوژيک اضطراب و بيبررسي تأثير آوادرماني بر عالئم فيز». طرح پژوهشي 0

 .7396، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، «هاي منتخب شهر تهرانهاي مراقبت ويژه بيمارستاندر بخش

ذيرش و ، طي فرآيند درمان، پ3ارزيابي تاثير اکسيتايميا بر خود مراقبتي افراد مبتال به ديابت نوع ». طرح پژوهشي 1

پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، « تعهد

7397. 
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 نامهپايانو مشاورهي ـ راهنمايي

 :نامهپايانو مشاورهي ـ راهنمايي

 

0222 

 درجه دريافت نامه. پايانپستان سرطان يصدر تشخ سوزني اسپيراسيون اعتبار آزمون . ارزيابيجاروندي صغري .0

مشترکاً با )استاد راهنما .تهران پزشكي علوم دانشگاهبهداشت  ، دانشكده(M.P.H)عمومي بهداشت عالي گواهي

 (هالکوييدکتر کوروش 

 پزشكي علوم دانشگاه داشتيبه معاونت در حوزه شاغل و عملكرد زنان ، نگرشآگاهي . بررسيماندانا ابراهيمي .2

 عالي گواهي درجه دريافت نامه. پايانمؤثر بر آن و عوامل غربالگري و روشهاي پستان سرطان به نسبت تهران

 )استاد مشاور(. .تهرانپزشكي علوم دانشگاه بهداشت ، دانشكده(M.P.H)عمومي بهداشت

0222 

ارشد، کارشناسينامه. پايانتهرانيشهرونداناز ديدگاهمحيط زيستمؤثر بر آلودگيفرهنگي. عواملاسفندياريابراهيم .2

 ()استاد راهنما .جهاددانشگاهيفرهنگي کشور و معاونتريزيو برنامهمديريت، سازمانامور فرهنگي

دختر و پسر پايهآموزاندانشخود و حرمتخانوادهارزشيساختبينرابطه. بررسيحسينيخيرالنساء مستخدمين. 0

کشور ريزيو برنامهمديريت، سازمانارشد، امور فرهنگيکارشناسينامه . پايانشهر تهرانمتوسطهمدارسو سومدومهاي

 )استاد مشاور(. جهاددانشگاهيفرهنگي و معاونت

 درجه دريافت نامه. پايانپستان سرطان بهمبتال  در بيماران آن مؤثر بر و عوامل خستگي . بررسيشهپر حقيقت .2

مشترکاً با  )استاد راهنما. تهران پزشكي علومدانشگاه  بهداشت دانشكده ،(M.P.H) عموميبهداشت عالي گواهي

 (هالکويي دکتر کوروش

0221 

و  پزشكي دانشكده علمي در اعضاء هيأت مؤثر بر آن و عوامل پارسيل دندانيبي شيوع . مقايسهپاکدامن افسانه. 2

 علوم دانشگاه بهداشت ، دانشكده(M.P.H)بهداشتعالي  گواهي دريافت نامهتهران. پايان دانشگاه فني دانشكده

 )استاد مشاور( .تهران پزشكي

0220 

و ولو، ، آندومتر، تخمداناز سرويكسم)اعژنيكولوژيکسرطانهايمبتال بهبيمارانزندگيکيفيت. بررسيطلوعيعلي .2

 درجهدريافتنامهوليعصر. پايان بيمارستان زنان انكولوژي بخش به کنندهمراجعه  در بيماراناز درمان( پسواژن

 )استاد مشاور(. تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي ، دانشكدهعمومي دکتري

اهواز.  فوالد کاويان شرکت در کارکنان افسردگي با ابتالء به فرهنگي هايارزش ارتباط مرعشي. بررسي سيدعلي .2

)استاد راهنما تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده  (M.P.H)هداشت بعالي گواهي دريافت نامهپايان
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 پور(.نيکمشترکاً با دکتر بهمن

0222 

 به کننده ( مراجعهو لوسمي )لنفوم لنفاوي نئوپالزيهاي مبتال به در بيماران زندگي تکيفي . بررسيآزيتا خيلتاش .2

 نامه . پايانتهران در جمعيت زندگي کيفيت با شاخصهايآن  و مقايسه سال اول در نيمه خميني امام بيمارستان

)استاد راهنما مشترکاً با  .تهران پزشكي علوم دانشگاه يپزشك ، دانشكدهاجتماعي پزشكي تخصصي دکتري دريافت

 (دکتر بهروز نبئي

 پزشكي دانشجويان در بين سالمت ارتقاء دهنده زندگي و سبک زندگي کيفيت رابطه . بررسيزاده ماندانا عطار .01

، (M.P.H)عمومي بهداشت عالي گواهي درجه دريافتنامه . پايانورودي تهران پزشكي علوم دانشگاه اول سال

 )استاد مشاور(. .تهران پزشكيعلوم  دانشگاه بهداشت دانشكده

0220 

 پرسشنامه با استانداردسازيبيماران مولتيپل اسكلروزيس  زندگي کيفيت . بررسيسحرناز نجات .00

WHO Quality of Life –BREFعلوم دانشگاه بهداشت ، دانشكدهپيدميولوژيا تخصصي دکتري نامه. پايان

 (هالکوييمشترکاً با دکتر کوروش)استاد راهنما. تهران پزشكي

 نامه. پايانتوانکم ليزرهايکاربردهاي  پيرامون عمومي و عملكرد پزشكان ، نگرشآگاهي . بررسيفاتح محسن .02

 )استاد راهنما. تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده (M.P.H)ميعمو بهداشت عالي گواهي درجه دريافت

 (زادهمشترکاً با دکتر داود شجاعي

0222 

آزاده طاولي. مقايسه کيفيت زندگي، افسردگي و باورهاي مربوط به درد در دو گروه بيمار مطلع و غيرمطلع از  .02

شد روانشناسي باليني، دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد )استاد نامه کارشناسي ارتشخيص سرطان گوارش. پايان

 مشاور(.

زاده دهكردي شهره. آثار تمرينات وظيفه محوري بر تحرك در جامعه و کيفيت زندگي افراد مبتال به پارزي نوري .00

علوم پزشكي و خدمات بخشي دانشگاه نامه دکتري فيزيوتراپي، دانشكده تواننيمه بدن ناشي از سكته مغزي. پايان

 بهداشتي ـ درماني تهران )استاد مشاور(.

کنندگان به تبار زيبا. بررسي اپيدميولوژيكي بيماران سوختگي و عوامل مؤثر بر پيامد آن در مراجعهعرفاني .02

اشتبهددانشكده  ،(M.P.H)عموميبهداشتعاليگواهيدرجهدريافتنامهبيمارستان شهيد مدني شهر کرج. پايان

 (.هالکوييمشترکاً با دکتر کوروش )استاد راهنما تهران،پزشكيعلومدانشگاه

کالبي مهدي. بررسي تأثير آموزشهاي مهارتهاي زندگي بر کيفيت زندگي کارمندان زن دانشگاه علوم خان .02

ستيتو تحقيقات آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت و ان (M.S.P.H)نامه کارشناسي ارشد پزشكي تهران. پايان

 )استاد مشاور( .بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران
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فصيحي هرندي طيبه. طراحي و ارزشيابي مدل آموزشي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان . 02

 )استاد مشاور(. نامه دکتري آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسپستان. پايان

فرشته. بررسي عوامل تعيين کننده افدام به ترك مواد در معتادان خود مصرف کلينيک ترك اعتياد حيدري  .02

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي بهداشتي دانشگاه علوم  ،(M.P.H)نامه کارشناسي ارشد پاکدشت. پايان

 (هالکوييمشترکاً با دکتر کوروش )استاد راهنما .پزشكي و خدمات درماني تهران

0222 

دنيوي طاهره. بررسي تأثير وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي بر مرگ بعد از سكته قلبي در بيماران مراجعه کننده  .02

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقاتي  ،(M.P.H)نامه کارشناسي ارشد . پايان7346به مرکز قلب تهران در سال 

 (هالکوييمشترکاً با دکتر کوروش )استاد راهنما .بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران

زارعي گونياني طيبه. مقايسه کيفيت زندگي افراد ضايعه نخاعي مقيم خانواده و مراکز نگهداري تهران در سال  .21

بخشي دانشگاه علوم و خدمات بهداشتي درماني نامه کارشناسي ارشد کاردرماني رواني، دانشكده توان. پايان7340

 )استاد مشاور(. اناير

مقدس تبريزي يوسف. مطالعه تمرينات ورزشي بر ميزان اثربخشي در درمان و کيفيت زندگي بيماران وابسته به  .20

نامه کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي )گرايش اصالحي و مصرف مواد افيوني تحت درمان متادون. پايان

 )استاد مشاور( .م ورزشيشناسي(، دانشكده تربيت بدني و علوآسيب

سارا توسلي. بررسي کيفيت زندگي در بيماران پس از جراحي پيوند باي پس عروق کرونر، در بيمارستان شهيد  .22

 )استاد مشاور( .نامه دکتري عمومي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانرجايي. پايان

0222 

ي، جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. پايانسازي نظريه عمل منطقطاووسي محمود. بهينه .22

 )استاد مشاور( .نامه دکتري آموزش بهداشت، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس

بر روي کيفيت زندگي مبتاليان به سندرم پيش از قاعدگي با  (zinc)بازي شيوا. بررسي اثر سولفات روي سيه .20

نامه کارشناسي ارشد . پايانSF-12و کيفيت زندگي  (PSST)ربالگري عالئم قبل از قاعدگي استفاده از پرسشنامه غ

 )استاد مشاور( .مامايي، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس

زماني علويجه فرشته. طراحي و ارزشيابي مدل آموزشي به منظور پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز منجر به  .22

 .نامه دکتري تخصصي آموزش بهداشت، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرسسواران. پايانآسيب در موتور

 )استاد مشاور(

شمس محسن. بررسي ميزان تأثير مداخله مبتني بر الگوي بازاريابي اجتماعي بر ميزان رفتارهاي خطرناك . 22

کتري آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت و نامه دهاي خطي شهر تهران. پايانرانندگي در بين رانندگان تاکسي

 )استاد مشاور( .انستيتو تحقيقاتي بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران



 62 

رحمت اهلل اردالن. بررسي کيفيت زندگي در کارگران کارخانه سيمان تهران و برخي عوامل مرتبط با آن در  .22

 )استاد مشاور( .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران نامه دکتري عمومي، دانشكده. پايان7344سال 

0222 

ريزي شده و تئوري شناختي اجتماعي در تغيير روش پيشگيري از رهنما پروين. تأثير تئوريهاي رفتار برنامه .22

نامه دوره دکتري تخصصي در رشته آموزش بارداري نزديكي منقطع به روش پيشگيري از بارداري مدرن. پايان

 دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس )استاد مشاور(.بهداشت، 

سال منطقه چهار شهرداري تهران در  06تهمينه قائميان. بررسي رابطه فقر با کيفيت زندگي در افراد باالي  .22

نامه رزيدنت پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )استاد . پايان7344سال 

 مشاور(.

الهي. بررسي رابطه چاقي با کيفيت زندگي دختران پايه چهارم و پنجم ابتدايي شهر تهران در سال آميندا امان .21

، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات نامه دوره دستيار رشته پزشكي اجتماعي. پايان49-7344

 )استاد مشاور(. .بهداشتي درماني شهيد بهشتي

گيل در بيماران فارسي زبان مبتال به رسي پايايي و روايي فرم کوتاه پرسشنامه درد مگحسن راشكي. بر .20

نامه دکتري پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و دردهاي مزمن عضالني ـ اسكلتي. پايان

 )استاد مشاور(. .خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

نامه کارشناسي ارشد سنجي گونه ايراني شاخص توانمندي کاري. پاياناي روانزاده. ويژگيهمحبوبه عبدالعلي .22

 )استاد مشاور( .بخشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازبخشي، دانشكده توانمديريت توان

هاي نقش جنسيتي در زندگي خانوادگي: طراحي، اعتباربخشي و بكارگيري يک ابزار ستاره همامي. نگرش .22

نامه دوره دکتري تخصصي بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه مدار در جامعه ايراني. پايانفرهنگ

 )استاد راهنما مشترکاً با دکتر حسن افتخار اردبيلي(. .علوم پزشكي تهران

زان کاهش محسن صفاري. ارزشيابي تأثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل فراعملي تنيدگي و سازگاري بر مي .20

نامه دوره دکتري آموزش بهداشت، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت تنيدگي نوجوانان پسر دبيرستاني. پايان

 مدرس. )استاد مشاور(

0221 

رقيه خبيري نعمتي. بررسي کيفيت زندگي اختصاصي و عمومي بيماران در روشهاي مختلف درماني با استفاده  .22

 (BpH)خيم پروستات بعد از زايمان و عمل جراحي بزرگي خوش PROMsرش بيمار( از شاخصهاي )پيامد به گزا

نامه دوره دکتري رشته مديريت خدمات بهداشتي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران. پايان

 )استاد مشاور(. ن.درماني، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرا

ي کيفيت زندگي بيماران مبتال به کنديلوما آکوميناتوم مراجعه کننده به بيمارستان رازي غزاله کشوادي. بررس .22

دکتري عمومي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و و  (MD-MPH)دوره  نامه. پايان7397-7396در سال 
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 )استاد راهنما مشترکاً با دکتر ويدا فيضي(. .خدمات بهداشتي درماني تهران

اي کيفيت زندگي سالمندان شهري و روستايي مراجعه کننده سرپايي به جي هاشمي. بررسي مقايسهزهرا حا .22

رشته سالمندي، دانشگاه  MPHنامه دوره درمانگاه داخلي بيمارستان امام سجاد )ع( شهرستان شهريار تهران. پايان

 )استاد مشاور(. .بخشيعلوم بهزيستي و توان

ي تأثير مداخله مبتني بر مدل پيشگيرانه سالمت بر رفتار انجام غربالگري کانسر زاده. ارزيابحميده سليم .22

)استاد  .کولورکتال. پايان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مشاور(

 درمان بيماري مزمن سؤالي ارزيابي عملكردي خستگي در 73حسين ياري. بررسي پايايي و روايي ابزار  .22

(FACIT-Fatigue)استاد راهنما  .نامه دوره دکتري عمومي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. پايان(

 مشترکاً با آقاي دکتر علي پاشا ميثمي(.

ان از هاي توانمندي و رضايت آنسازي زنان باردار بر مؤلفهمهين بلوچي ماهاني. بررسي تأثير برنامه توانمند .01

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم هاي دوران بارداري. پايانمراقبت

 )استاد مشاور( .پزشكي تهران

راضيه معصومي. تبيين مفهوم، عوامل و ابعاد کيفيت زندگي جنسي از ديدگاه زنان در سنين باروري: طراحي و  .00

نامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري و مامايي، کيفيت زندگي جنسي مبتني بر فرهنگ. پايان سنجي ابزارروان

 دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس. )استاد مشاور(

سيدابوالحسن نقيبي مازندراني. بررسي عوامل مؤثر بر رفتار زنان مازندراني در تشخيص زودرس سرطان پستان  .02

نامه دوره دکتري رشته زشيابي يک مداخله آموزشي مبتني بر بسيج اطالع رساني. پايانو ار PEN-3بر اساس مدل 

)استاد راهنما مشترکاً با آقاي دکتر داوود شجاعي .آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 زاده(

خانواده بيماران بستري در بخش  سنجي نسخه فارسي پرسشنامه نيازهايهاي روانراضيه بندري. بررسي ويژگي .02

)استاد  .نامه دوره دکتري رشته پرستاري مراقبت ويژه، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهدمراقبت ويژه. پايان

 مشاور(.

وحيد آرين. بررسي رابطه کيفيت زندگي با تنوع و کيفيت رژيم غذايي و کنترل گليسمي در بيماران ديابت نوع  .00

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه، دانشكده تغذيه دانشگاه علوم . پايان7349ان در سال شهر تهر 3

 پزشكي شهيد بهشتي. )استاد مشاور(

پرسشنامه اختصاصي  Seattle Angina Questionnaireسنجي گونه فارسي زهرا طاهري خرامه. روان .02

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته پرستاري، عروق کرونر. پايانکيفيت زندگي وابسته به سالمت بيماران مبتال به 

 دانشكده پرستاري و مامايي شاهد. )استاد مشاور(

اي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان، پس از جراحي حفظ مهتاب قره بنيادي. بررسي مقايسه .02
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مارستان امام خميني )ره( و مطب خصوصي و انستيتو کانسر بي 7پستان و جراحي انكوپالستيک در بخش جراحي 

. تهرانپزشكيعلومدانشگاهپزشكي، دانشكدهعمومي دکتري جراحي درجهدريافتنامهپايان. 7349جراحان در سال 

 )استاد مشاور(.

0220 

ايالم  نازنين رضايي. بررسي عملكرد جنسي و ارتباط آن با کيفيت زندگي در زنان يائسه و همسرانشان در شهر .02

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي . پايان7396در سال 

 )استاد مشاور(. .تبريز

مهدي ميرحيدري. بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتار پرخطر جنسي معتادان براساس الگوي اعتقاد  .02

 )استاد مشاور(.. آموزش بهداشت، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرسنامه کارشناسي ارشد پايانبهداشتي. 

هاي آن در و مؤلفه (Oral Health Literacy)محمد مهدي نقيبي سيستاني. بررسي سواد سالمت دهان  .02

نامه دوره دکتري سالمت دهان و داندانپزشكي اجتماعي، ساالن شهر تهران: يک مطالعه جمعيتي. پايانبزرگ

 )استاد مشاور(.. دانشكده داندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

ي، عزت نفس و ارزش گذاري به بدن در زنان مبتال و غير مبتال به يت زناشوياي رضاسهيرسي مقاکبري وليان. بر .21

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، پايان .کيستيسندرم تخمدان پلي ک

 )استاد مشاور(. تهران.علوم پزشكي 

پايانمقايسه تاثير مكيدن غير تغذيه اي با دو روش انگشت و پستانک بر وزن گيري نوزادان نارس. زهرا رجايي.  .20

 ن.تهرانامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 

7393 

حمايتي جهت ارتقا رفتارهاي سالم نوجوانان دانش -. طراحي و ارزشيابي يک الگوي آموزشي بهجت شكروش .22

)استاد راهنما  .رشته آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران Ph.Dنامه دوره آموز. پايان

 مشترکاً با دکتر فرشته مجلسي(.

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه عملكرد جنسي در زنان مبتال به پروالپس اعضاي روان زهره مومني موحد. .22

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پايانلگني و بي اختياري ادراري. 

 )استاد مشاور(. .پزشكي تهران

کيستيک پرسشنامه کيفيت زندگي سندروم تخمدان پلي سنجي نسخه تصحيح شدهپور. روانفاطمه بازگاني .20

(MPCOSQ)  و ارائه مدل جهت تعيين متغيرهاي پيشگويي کننده کيفيت زندگي مرتبط با سالمت بيماران مبتال

)استاد  .نامه دوره دکتري رشته مامايي و بهداشت باروري، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس. پايانPCOSبه 

 مشاور(

لقي فريبا، بررسي تاثير برنامه آموزش جنسي بر عملكرد جنسي بر رضايت زناشويي زنان داراي اختالل خا .22

نامه دوره کارشناسي ارشد گرايش مادر و کودك، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم عملكرد جنسي. پايان
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 )استاد مشاور(. .پزشكي تهران

اثير ورزش آيروبيک و ورزش پيالش بر کيفيت زندگي دانشجويان دختر اي تنژاد ژاله، بررسي مقايسهاشرف .22

نامه دوره کارشناسي ارشد گرايش مادر و کودك، دانشكده ها و موانع عدم ورزش در آنان. پايانساکن خوابگاه

 )استاد مشاور(. .پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

ترونيک )تلويزيون( در تغيير سطح دانش نگرش و عملكرد مرتبط با سالمت مهديا غالمي، بررسي تاثير رسانه الك .22

رشته سالمت دهان و دندانپزشكي  (PhD)دهان در بالغين ساکن شهر تهران، پايان نامه مقطع دکتري تخصصي 

 )استاد مشاور(. .اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشكده دندانپزشكي

يال جهانگيري. مداخلة آموزشي بر تارنما در ارتقاء شيوه زندگي سالم و تأثير آن بر پيشگيري از عوامل خطرساز ل .22

نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هاي قلبي ـ عروقي. پايانبيماري

 زاده(.)استاد راهنما مشترکاً با آقاي دکتر شجاعي .تهران

علوم پزشكي تهران هاي دانشگاههاي رهبري مديران بخش زنان و زايمان بيمارستانزهرا بهبودي. بررسي سبک .22

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي )گرايش مديريت(، دانشكده هاي خدمات مامايي. پاياني شاخصو مقايسه

 ر(.)استاد مشاو .پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

سنجي نوزادان نارس ترخيص هاي تنشيما شيرزاي. تاثير اجراي مراقبت کانگورويي و مشاوره تلفني بر شاخص .21

نامه دوره کارشناسي ارشد درماني شهيد اکبرآبادي. پايان -هاي ويژه نوزادان مراکز آموزشيشده از بخش مراقبت

 )استاد مشاور(. .پزشكي تهران رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

3131 

مهسا برومندي سرخابي، مقايسه کيفيت زندگي قبل و بعد از عمل جراحي سپتوپالستي در بيماران مراجعه  .20

نامه دکتري حرفه اي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پايان. 7393کننده به بيمارستان امام خميني )ره( طي سال 

 (.)استاد مشاور .پزشكي تهران

هاي استرس حاد و واکنش هاي پس از سانحه مهناز مصيب مرادي، تاثير اجراي مشاوره بر اضطراب يا واکنش .22

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي پايان در زنان مبتال به سقط خودبه خود.

 دانشگاه علوم پزشكي تهران )استاد مشاور(.

نامه دوره دکتري رشته مامايي سنجي ابزار ارزيابي رفتار جنسي دختران جوان، پايان، طراحي رواناعظم رحماني .22

 )استاد مشاور( .و بهداشت باروري، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس

رشناسي نامه دوره کامهناز کشاورز افشار، تاثير آروماتراژي بر کيفيت خواب زنان در دوران پس از زايمان. پايان .20

 )استاد مشاور(. .ارشد گرايش مادر و کودك، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

در  (EPPM)نژاد. تاثير الگوي پرسيد ـ پروسيد با استفاده از مدل فرآيند موازي توسعه يافته فاطمه صادق. 22

مه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي ناارتقاي استفاده از کمربند ايمني در رانندگان تهران. پايان

 دانشگاه تربيت مدرس. )استاد مشاور(



 64 

حسام الدين عسگري مجدآبادي. طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي مناسب به منظور پيشگيري از مصرف مواد . 22

نامه دوره بر آن. پاياندر نوجوانان شهر تهران بر اساس تعيين عوامل مؤثر  (Fastfood)غذايي آماده و سريع 

)استاد راهنما مشترکاً با خانم دکتر  .رانيدکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ا

 مهناز صلحي(.

بيان حسيني، بررسي تاثير تغيير معيار در اندازه گيري تغييرات کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان.  .22

)استاد راهنما  .ي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانژارشناسي ارشد رشته اپيدميولونامه دوره کپايان

 مشترکاً با خانم دکتر سحرناز نجات(.

فوري، بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پرخطر جنسي و تاثير آن بر کيفيت زندگي زنان خياباني يطيبه ص. 22

نامه دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت، ب تهران. پايانمراجعه کننده به مراکز آسيب پذير در جنو

 )استاد مشاور(. .دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

هنگامه شيرواني. تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر مقياس هاي عالمتي کيفيت زندگي زنان  .22

نامه دوره کارشناسي ارشد، رشته آموزش بهداشت، دانشكده نمبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني. پايا

 )استاد مشاور( .پزشكي دانشگاه تربيت مدرس

ناصر يوسف زاده کندواني. دانشجويان پزشكي در ارتباط با يادگيري مهارت هاي ارتباطي و اهميت آن، چگونه  .21

ران در ارتباط يادگيري مهارت هاي فكر مي کنند؟ بررسي نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ته

ارتباطي و اهميت آن و تاثير آن در تعامل با بيماران و همكاران و تعيين ارتباط آن با ويژگي هاي دموگرافيک آنها. 

)استاد  .پزشكيتهران، دانشكده درماني –دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، دکتري عمومينامه دوره پايان

 مشاور(

7396 

زهرا کوهساريان، بررسي تاثير آموزش مبتني بر توانمندسازي مولفه هاي توانمندسازي و اضطراب زنان باردار  .20

نامه دوره کارشناسي ارشد، رشته مامايي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران، سال نخست زا. پايان

 . )استاد مشاور(7396

نامه دوره سال. پايان 71-74بكارگيري پرسشنامه سنجش سالمت نوجوانان سنجي و شهال قنبري، طراحي روان .22

. دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 )استاد مشاور(.

نامه پاياننان باردار. اعظم امزاجردي، مقايسه تاثير رايحه نعناع با اسطوخودس بر تهوع، استفراغ و اظطراب ز .22

 دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران )استاد مشاور(. پرستاري و مامايي،، دانشكده مامايي دوره کارشناسي ارشد

نامه دوره پايانآزاده عزتي، بررسي تاثير ورزش پيالتس بر افسردگي و اضطراب در دختران دبيرستاني.  .20

 )استاد مشاور(. .دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران ايي،پرستاري و مامکارشناسي ارشد، دانشكده 

معصومه اصغري، بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي و کيفيت خواب زنان پس  .22
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د )استا .دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران پرستاري و مامايي،نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پاياناز زايمان. 

 مشاور(.

دانشكده  مامايي، نامه دوره کارشناسي ارشدپايان .بر شدت ديسمنوره اوليه Dالهام قربعلي. تاثير ويتامين  .22

 )استاد مشاور(. .پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

به مراکز بهداشتي پگاه يوسفي. بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با انجام ماموگرافي در زنان مراجعه کننده . 22

 پرستاري و مامايي،نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پايان. 7396منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

 )استاد مشاور(. .دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران

اجعه بررسي کيفيت زندگي و اضطراب و افسردگي در زنان مبتال به سقط مكرر مر .مزلقاني . مهسا محمدي22 

. پايان نامه دکتري عمومي. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 93-96کننده به بيمارستان آرش و ضيائيان در سال 

 بهداشتي درماني تهران )استاد مشاور آمار(

0222 

اجتماعي موثر بر توزيع سالمت: مطالعه مبتني بر  –. سيد مرتضي حسيني شكوه، تحليل تعيين گرهاي اقتصادي 22

 .، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهراناقتصاد سالمتنامه دوره دکتري رشته پايانشهر تهران. جمعيت در 

 )استاد مشاور(.

مينا سادات هاشمي پرست. رفتارهاي مخاطره آميز ترافيكي جوانان شهر تهران در عبور از خيابان و تبيين  .21

نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پايان. عوامل مرتبط با آن: يک مطالعه ترکيبي متوالي توضيحي

 (راهنماي مشترك با دکتر غالمرضا گرمارودي. )استاد علوم پزشكي تهرانپزشكي دانشگاه 

مائده مجلسي. تاثير بسيج اطالع رساني رسانه جمعي و ترويج زايمان طبيعي بر دانش و نگرش زنان نسبت به  .20

دانشگاه علوم  پرستاري و مامايي،نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پايانهران. انتخاب نوع زايمان در شهر ت

 )استاد مشاور(. ايران.پزشكي 

الناز ايراني فرد. ارتباط بين سبک زندگي مادري با حمايت اجتماعي درك شده و پيامدهاي بارداري در مادران  .22

پرستاري و نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پايانان. آسيب پذير مراجعه کننده به مراکز درماني در شهر تهر

 )استاد مشاور(ايران. دانشگاه علوم پزشكي  مامايي،

نامه دوره کارشناسي پايانسنجي نسخه ايراني پرسشنامه کيفيت زندگي زنان پس از زايمان. فريبا نيكان. روان .22

 )استاد مشاور( تبريز.دانشگاه علوم پزشكي  ري و مامايي،پرستا، دانشكده مامايي )گرايش مامايي جامعه نگر( ارشد

سنجي گونه ايراني اختصاصي کيفيت زندگي سرطان پروستات سازمان اروپايي . ترجمه و روانفرشاد زيني وند .20

 بهداشتنامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پايان. (EORTC QLQ-PR25)تحقيقات و درمان سرطان 

 (راهنماي مشترك با دکتر سحرناز نجات)استاد  تهران. علوم پزشكيدانشگاه 

بررسي اثربخشي چارچوب بندي پيام بر رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان و دندان در دانشجويان  ندا نعيماوي. .22

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  نامه دوره کارشناسي ارشد، پايان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
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 )استاد مشاور(. .دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانشهيد بهشتي، درماني 

بررسي عوامل مرتبط با آموزش حمايت هاي حرفه اي ليبر به دانشجويان مامايي شهر تهران.  . مرضيه هاشمي.22

 )استاد مشاور(. .نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانپايان

نامه پايانمقدم. کيفيت زندگي دوران يائسگي در زنان نابارور: طراحي و روانسنجي يک ابزار.  اكرم ديركوند .22

 )استاد مشاور(. ايالم.، دانشگاه علوم پزشكي دکتري تخصصي پژوهشيدوره 

تهران. پايان بررسي مقايسه اي اختالالت باروري در زنان مبتال و غير مبتال به صرع در شهر  مرجان همتيان، .22

نامه کارشناسي ارشد مامايي، گرايش بهداشت مادر و کودك. دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 )استاد مشاور(.

نامه پاياننقش سرمايه فرهنگي در سالمت روان جوانان )مطالعه موردي جوانان شهر تهران(.  طاهره رستمي، .22

 ( .راهنما)استاد  رفاه تهران.، دانشكده جتماعيعلوم ا دوره کارشناسي ارشد

بررسي مقايسه اي تاثير پيالتش و ورزش هوازي بر خستگي و کيفيت خواب دانشجويان  مريم عزتي مصلح، .21

دختر ساکن خوابگاه. پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي، گرايش بهداشت مادر و کودك، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

 ري و مامايي )استاد مشاور(.دانشكده پرستا

نامه پايانمثبت.  HIVبر عملكرد جنسي زنان متاهل  PLISSITبررسي تاثير مشاوره بر مدل  ليال اسدي. .20

 )استاد مشاور(تهران. دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري و مامايي،دوره کارشناسي ارشد، دانشكده 

سالمت براي دانشجو معلمان بر اساس رويكرد گفت و طراحي و برنامه درسي سواد  فاطمه زهرا احمدي. .22

دانشگاه  علوم انساني،، دانشكده برنامه ريزي درسينامه دوره دکتري رشته پايانشنودي و تعيين اثربخشي آن. 

 )استاد مشاور(. تربيت مدرس.

ردگي پس از بررسي ارتباط بين سطح سواد سالمت زنان باردار نخست زا با وضعيت افسمهسا غفارزاده.  .22

، دانشكده پزشكي ماماييرشته  کارشناسي ارشدنامه دوره پايانزايمان در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني. 

 (راهنماي مشترك با دکتر مينور لميعيان)استاد . دانشگاه تربيت مدرس

سالمت در زنان سنين  مداخله آموزشي سبک زندگي مرتبط با واژنينت مبتني بر مدل ارتقاء . ركسانا پارساپور،20

، دانشكده و ارتقاء سالمت نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشتپايانباروري مبتال به واژينيت، ارائه الگوي مناسب. 

 .(مشاور)استاد علوم پزشكي تهران. دانشگاه  بهداشت

0222 

دانشجو جهت خودمراقبتي طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي به منظور توانمندسازي دختران  نادر شريفي،. 22

 بهداشت، دانشكده و ارتقاء سالمت نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشتپايانپيشگيرانه از پوکي استخوان. 

 .(راهنماي مشترك با دکتر فرشته مجلسي)استاد علوم پزشكي تهران. دانشگاه 

سال(  74-01در بزرگسان ) (HLS-EU-Q16)روانسنجي نسخه پرسشنامه سواد اروپايي  نرجس توكلي نيا.. 22
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. پايان نامه دوره دکتري رشته پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 7391در تهران در سال 

 (.مشترك با دکتر آزيتا خيلتاش يراهنما)استاد تهران 

سالمندان  ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي . مريم نيکخواه.22

(OPQOL) .استاد شاهد. دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري و مامايي،نامه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده پايان(

 .مشاور(

نامه بررسي رابطه شادکامي، استحكام دروني و سالمت روان زنان و ارائه الگوي مناسب. پايان . سمانه زنجاني،22

 )استاد مشاور(. .بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده

بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي در بيماران مبتال به ديابت مراجعه کننده به  بهزاد صابري. .22

کارشناسي ارشد، رشته اپيدوميولوژي، دانشكده يهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران نامه دوره پايانانجمن ديابت. 

 رك با دکتر سحرناز نجات(.تستاد راهنماي مش)ا

نامه دوره کارشناسي پايانترجمه و اعتبار ابزار اندازه گيري انگ ناباروري در زنان نابارور.  نسيبه بلقن آبادي.. 011

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، دانشكده پرستاري و مامايي )استاد مشاور( ارشد، 

نامه دوره پايان ،بررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل بزنف بر ارتقاي سالمت جنسي زنان نابارورره شهبازي. . آزاد010

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران.دانشگاه  پرستاري و مامايي، دانشكده کارشناسي ارشد مامايي

 يزنان مبتال به سندرم تخمدان پل يزندگ تيفيبر ک يرفتار - يمشاوره شناخت ريتاث يبررس . فرزانه جليليان.012

دانشگاه علوم  ييو ماما يدانشكده پرستار يي،رشته مشاوره در ماما پايان نامه دوره کارشناسي ارشد، .کيستيک

 )استاد راهنما(کرمانشاه  يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك

0222 

فارسي پرسشنامه بيماري کرونر. پايان نامه  ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه زهرا معروفي. .012

 کارشناسي ارشد پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي شاهد )استاد مشاور(.

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقاي کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد... پروسيد . بيتا فريدوني. 010

پرستاري و نامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري، دانشكده پاياندر زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک. 

 (مشاور )استاد علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران.دانشگاه  مامايي

بررسي داليل عدم مصرف داروي متيل فنيديت )ريتالين( از ديدگاه مادران . بهاره شعبان نياي گلشن كالمي. 012

مراجعه کننده به مراکز درماني ضيائيان، امام  ADHDکم توجهي  –الل بيش فعالي داراي فرزند مبتال به اخت

پايان نامه دکتري عمومي رشته پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي خميني و مرکز طبي کودکان. 

 درماني تهران، دانشكده پزشكي )استاد مشاور(.

زشي مبتني بر جاذبه ترس بر نگرش، قصد رفتاري و رفتار بررسي تاثير مداخله آمو وحيده ترمه زنوزي، .012

نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت پايانپيشگيري کننده از سرطان پستان. 

 (راهنماي مشترك با دکتر شمس الدين نيكنامي)استاد . مدرس
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تصاصي سنجش کيفيت زندگي زنان مبتال به سندوم طراحي، روانسنجي و اجراي ابزار اخ شيوا سيه بازي. .012

نامه دوره دکتري رشته بهداشت باروري، دانشكده پايانپيش از قاعدگي: يک مطالعه ترکيبي متوالي اکتشافي. 

راهنماي مشترك با دکتر زيبا )استاد  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران.دانشگاه  پرستاري و مامايي

 (تقي زاده

اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر نظريه استعالي سالمندي )ژروترانسندنس( بر تعالي نفس،  . شهال اسيري.012

 افسردگي و رضايت از زندگي سالمندان ايراني مقيم جامعه. دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي. )استاد مشاور(

اي تفكر انتقادي در پيشگيري از رفتار طراحي و روان سنجي پرسش نامه سنجش مهارت ه معصومه قائدي. .012

سوء مصرف مواد در نوجوانان. پايان نامه دکتري تخصصي. رشته اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم 

 درماني شهيد بهشتي )استاد مشاور(. –پزشكي و خدمات بهداشتي 

اء رفتارهاي غذايي سالم در زنان. طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي جهت ارتق. مريم محمدي نصرآبادي. 001

 (مشاور)استاد . نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسپايان

يپايان نامه کارشناسي ريپرسشنامه درك پ ينسخه فارس يروانسنج يها يژگيو يبررس . مژگان ميرعمادي.000

  )استاد مشاور(دانشگاه شاهد  ييو ماما يردانشكده پرستاي، سالمند يرشته پرستار ارشد.

0222 

مداخله آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت جهت پيشگيري از  ما مراد نژاد.يش .002

نامه پاياناستئوپروز در زنان تحت پوشش مراکز درماني شبكه بهداشت جنوب تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران. 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران )استاد دانشگاه  ،ي ارشد رشته آموزش بهداشتکارشناسدوره 

 راهنماي مشترك با دکتر رويا صادقي(.

بررسي تغييرات مزاجي کودکان مبتال به ديابت تحت درمان با انسولين، در مقايسه با کودکان  .. زهرا آقا نوري002

 )استاد مشاور( طب سنتي.، دانشكده تيطب سن، دکترينامه دوره . پايانسالم

بر فعاليت  (SDT)تاثير مداخله ايجاد انگيزه مبتني بر تئوري خود تعيين کنندگي . محمدرضا قانع پور. 000

نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت، دانشكده پايانجسماني، شادکامي و کيفيت زندگي: کارآزمايي تصادفي. 

 (راهنماي مشترك با دکتر حسن افتخار)استاد . تهران بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي

بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان هاي زنان مراجعه کننده به درمانگاه . مرجان قائمي. 002

تخصصي جراحي زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات نامه دوره دکتري پايان انكولوژي بيمارستان ياس.

 (راهنماي مشترك با دکتر فريبا يارندي)استاد . اني تهران، دانشكده پزشكيبهداشتي درم

بررسي اثر آموزش حفظ الصحه )ماکول و مشروب( بر کيفيت زندگي و هزينه هاي درمان  محمد باقر هداوند.. 002

دکتر سيد راهنماي مشترك با )استاد بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران. دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد 

 (سعيد اسماعيلي صابر

نامه دوره پايان، +HIV. تاثير برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر تاب آوري زنان نرجس آقايي -002
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علوم پزشكي و خدمات دانشگاه  پرستاري و مامايي، دانشكده گرايش بهداشت مادر و کودك کارشناسي ارشد مامايي

 مشاور(. )استاد بهداشتي و درماني تهران

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري خودکارآمدي با استفاده از پيامک تلفن  بهار بنداني سوسن. .002

پايان نامه دوره . 7391همراه بر خستگي و تصوير ذهني بدن در بازماندگان سرطان پستان در شهر اهواز در سال 

، علوم پزشكي و خدمات درماني جندي شاپور اهوازدانشگاه  رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، کارشناسي ارشد

 )استاد مشاور(. بهداشتدانشكده 

بررسي تاثير برنامه آموزش سالمت روان بر کاهش اضطراب، افسردگي زنان باردار  فاطمه قدردوست نخچي. -002

دانشگاه علوم پزشكي و  ،تخصصي پزشكي خانوادهپايان نامه دکتري مراجعه کننده به بيمارستان هاي ضيائيان. 

 خدمات بهداشتي درماني تهران، دانشكده پزشكي )استاد مشاور(.

طراحي و اعتبارسنجي ابزار تشخيصي سوء مزاج هاي تر و خشک معده در طب سنتي ايران.  چايچي.مهشيد .021

 استاد مشاور(.رشته طب سنتي، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ) نامه دوره دکتريپايان

 انيپا. رانيا يسوء مزاج تر و خشک رحم در طب سنت يصيابزار تشخ يو روان سنج يطراح. . مريم مشهدي020

 يدرمان يو خدمات بهداشت يكدانشگاه علوم پزش يدانشكده طب سنت ي،رشته طب سنت ي.تخصص ينامه دکترا

 (راهنما)استاد  يبهشت ديشه

حفره دهان بعد از  هيدر ناح شرفتهيپ يتومورها يدارا مارانيدر ب يزندگ تيفيک يبررس ي.رزاجانيم ريزه. 022

نامه  انيپاي. نيامام خم مارستانيفلپ در ب ايو  كانستراکشنير يها تيبدون پل ايو با  يو بازساز بليمند ونيرزکس

 ياشتو خدمات بهد يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك ،دهان، فک و صورت يرشته جراح ،درجه تخصص

 (راهنما )استادتهران  يدرمان

دوطرفه  يستكتوميبه روش س يدوطرفه بعد از الپاراسكوپ يومايعود اندومتر زانيم يبررس. يفاطمه افشار. 022

 مارستانيدر ب 90تا  93 يکه در سال ها يمارانيودرناژو کوتر طرف مقابل در در ب كطرفهي يستكتوميبا س سهيدرمقا

 تهران )استاد مشاور( يو درمان يشتو خدمات بهدا ي. دانشگاه علوم پزشكيعموم ينامه پزشك انيآرش. پا

 

0222 

معنوي و مقايسه اثربخشي آن با درمان رفتاري  -تدوين بسته آموزشي بومي وجوديمرضيه حاج بابايي، . 020

ان مبتال به شناختي بر کيفيت زندگي، سالمت روان، تاب آوري، معنا در زندگي و وضعيت ناتواني جسماني زن

دانشگاه اصفهان  –مولتيپل اسكلروزيس. پايان نامه دوره دکتري روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 

 )مشاور(

در  (CBI)بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه فشار بار مراقبتي  .اكرم شفيع زاده خولنجاني .022

پرستاري گرايش رشته  کارشناسي ارشدنامه دوره پايان. 7391مراقبان سالمندان آلزايمري شهر تهران در سال 

 (.مشاور)استاد  شاهددانشگاه علوم پزشكي  پرستاري، دانشكده سالمندي

سال مراجعه کننده به پايگاه  76-61تعيين عوامل مرتبط با عدم تمايل به فرزندآوري در زنان . روزيتا ايازي. 022

 پرستاري و. ماماييدانشكده  مامايي،رشته  کارشناسي ارشدنامه دوره يانپا. 7349هاي سالمت شهر اراك در سال 
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 (.مشاور)استاد  ايراندانشگاه علوم پزشكي 

طراحي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري و تعيين تاثير آن بر رفتار سالمت محور زهرا اكبري چهره برق،  .022

يان نامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرتبي با ستون فقرات در دختران پايه پنجم ابتدايي. پا

 دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي )استاد مشاور(.

طراحي و ارزشيابي يک مداخله آموزشي تئوري محور با استفاده از رسانه اجتماعي و سيده سميه كاظمي. . 022

در دانشگاه علوم پزشكي مازندران. پايان نامه دوره دکتري تعاملي بر کاهش درد کمر وابسته به شغل پرستاران شاغل 

 رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي )استاد مشاور(.

جنسي بر مدل کيفيت زندگي بر عملكرد جنسي و کيفيت  –بررسي تاثير مشاوره رواني زهره محمدي. . 022

. پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته بهداشت  به شايع ترين سرطان هاي زنانزندگي جنسي بيماران مبتال

 باروري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، دانشكده پرستاري و مامايي )استاد مشاور(.

يفيت بررسي اثرات آموزش اصول حفظ سالمتي )حفظ الصحه( بر اساس طب ايراني بر ک مصطفي عابدي. .021

راهنماي )استاد زندگي و بار مراجعات بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران. دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد 

 .(مشترك با دکتر فرهاد جعفري

نامه دوره پايانطراحي و روانسنجي ابزار سنجش استيگماي ناباروري يک مطالعه کيفي.  محبوبه تائبي، .020

 شهيد بهشتي )استاد مشاور(. دانشگاه  پرستاري و مامايي،، دانشكده باوري مامايي و بهداشتدکتري رشته 

پسران نوجوان:  يسالمت جنس نهيدر زم نيوالد يآموزش يازهايها و ن ينگران نييتب. يزاد اهر انيشهناز بابا. 022

 ييو ماما يكده پرستاردانش ي،بهداشت باروري. پايان نامه دوره دکتري رشته برنامه آموزش يابياجرا و ارزش ،يطراح

 )استاد مشاور( تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

مداخله، جهت  يابيها و ارزش يمطالب سالمت در خبرگزار يپوشش رسانه ا تيوضع يبررس. يمحمد رايسم. 022

دانشكده  ،سالمت يرتقاآموزش بهداشت و اي. پايان نامه دوره دکتري رشته کاربرد يآن: ارائه راهكارها يارتقا

 )استاد مشاور( يبهشت ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يمنيبهداشت و ا

بررسي پاسخ دهي درماني هيستروسكوپي پوليپكتومي در بيماران مبتال به  مليکا آقا محمد علي كرماني.. 020

 يدانشگاه علوم پزشكعمومي.  پزشكيپايان نامه  .91-94خونريزي غير عادي رحمي در بيمارستان ضياييان در سال 

 تهران )استاد مشاور( يو درمان يو خدمات بهداشت

بررسي سطح سواد سالمت زنان نخست زا با وضعيت افسردگي پس از زايمان در مراجعين به  . زينب ايزدي.022

كده علوم پزشكي. دانشگاه تربيت افغانستان. پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي. دانش -بيمارستان هاي شهر کابل

 مدرس )استاد مشاور(

 

0011 
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 يدو روش سالپنژکتوم نيب ،يبعد از الپاراسكوپ يعود و بارور زانيم يا سهيمقا يبررس. يسامان خسرو. 022

. دانشگاه يعموم ينامه پزشك اني. پايخارج از رحم لوله ا يشده به علت حاملگ يجراح مارانيدر ب يوسالپنگوستوم

 تهران )استاد مشاور( يو درمان يو خدمات بهداشت يم پزشكعلو

 ويژگيهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه رضايتمندي خانواده بيماران بستري در  . آمنه حياتي نيا.022

بخش هاي مراقبت هاي ويژه. پايان نامه دوره کارشناسي ارشد. رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشكده پرستاري 

 يي، دانشگاه شاهد )استاد مشاور افتخاري(و ماما

در ارتقاي عملكرد جنسي زنان متاهل  EX-PLISSTبررسي تاثير مشاوره مبتني بر مدل . مريم شامي. 022

مبتال به لوپوس اريتماتوز سيستميک. پايان نامه کارشناسي ارشد. رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 هداشتي درماني تهران )استاد مشاور(علوم پزشكي و خدمات ب

(. GFFMبررسي ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي ترس از افتادن در سالمندان ) . نگار صادقي دهنوي.022

 پايان نامه کارشناسي ارشد. رشته پرستاري سالمندي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد )استاد مشاور(

مرتبط با رفتارهاي جستجوي کمک در زنان يائسه داراي اختالالت جنسي مراجعه  بررسي عوامل . زهرا باقري.001

. پايان نامه کارشناسي ارشد. رشته مامايي، 7666کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سالمت شهري شهر اصفهان 

 (دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران )استاد مشاور

پايان نامه . نسخه کوتاه شده پرسشنامه سالمت دهان مادران باردار يو اعتبار سنج يطراح . كيميا كامل.000

و خدمات  يدانشگاه علوم پزشكدکتري دندانپزشكي. رشته دندانپزشكي، پرديس بين الملل دانشكده دندانپزشكي، 

 تهران )استاد مشاور( يدرمان يبهداشت

و ارزشيابي پروتكل مراقبت مبتني بر شواهد در زايمان طبيعي: يک مطالعه اقدام  طراحي .ساميه كاظمي .002

علوم دانشگاه  پرستاري و مامايي،دانشكده  .بهداشت باوريرشته  دکتري تخصصي.نامه  پايانپژوهي مشارکتي. 

 شهيد بهشتي )استاد مشاور( درماني پزشكي و خدمات بهداشتي 

 رانيافغانستان و ا يکشورها يبارور نيزنان سن يزندگ تيفيو ک ييزناشو تيرضا سهيمقا. . معصومه خليلي002

 )استاد راهنماي دوم( مدرس تيدانشگاه ترب. پايان نامه کارشناسي ارشد. رشته مامايي. 79- ديکوو يدر زمان پاندم

 مارانيب يدگزن تيفيک يابيپرسشنامه ارز ينسخه فارس ييايو پا ييروا يبررسالسادات توسلمند.  قهيصد. 000

 رشته ارزيابي فناوري سالمت. دانشكده بهداشتپايان نامه کارشناسي ارشد.  .زديدر شهر  يابتيد يمبتال به زخم پا

  )استاد مشاور( زديو خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي  يدانشگاه علوم پزشك

مبتال به اختالل طيف اوتيسم:  طراحي و روانسنجي ابزار مديريت رفتارهاي جنسي افراد مژگان مسعودي.. 002

 يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك. پايان نامه دکتري مامايي. يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي

 تهران )استاد مشاور(
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 در حال انجام:

نينگن در سالمندان. بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه اختالل ناتواني گرو رويا درگاهي. -

 )استاد مشاور(. کارشناسي ارشد، رشته پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهدنامه دوره پايان

تبيين آموزش، آموزش دهندگان از ديدگاه حكما و علماي ايران و اسالم و آموزش اصول  زكريا روحاني يزدلي. -

نامه دوره پايانثير آن در کيفيت زندگي مردم تحت پوشش بهورزان. حفظ سالمتي طب سنتي به بهورزان و بررسي تا

 رشته طب سنتي، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد شاهد )استاد مشاور افتخاري(. دکتري

ترجمه و بررسي ويژگي هاي روان سنجش نسخه فارسي پرسشنامه بيماران مبتال به نارسايي  سحر سمناني.  -

 .)استاد مشاور(شاهد. دانشگاه علوم پزشكي  پرستاري و مامايي،امه دوره کارشناسي ارشد، دانشكده نپايانقلبي. 

طراحي و ارزشيابي برنامه آموزش الكترونيكي مبتني بر درك از خطر بر کيفيت زندگي نوجوانان  صديقه عارفي. -

. ، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسنامه دوره دکتري رشته آموزش بهداشتپايانداراي والد مبتال به سرطان. 

 (مشاور )استاد

طراحي و روانسنجي ابزار کيفيت زندگي جنسي زنان باردار: يک مطالعه متوالي  محبوبه رسول زاده بيدگي. -

)استاد  ، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسمامايي و بهداشت باورينامه دوره دکتري رشته پاياناکتشافي. 

 مشاور(.

تبيين موانع فرزندآوري در زنان، تدوين طراحي و ارزشيابي يک برنامه مداخله اي و اجراي  تايون جاللي آريا.ك -

)استاد  ، دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرسمامايي و بهداشت باورينامه دوره دکتري رشته پايانآزمايشي آن. 

 مشاور(.

باروري زنان. پايان نامه دکتراي بهداشت باروري. دانشگاه طراحي و روانسنجي ابزار سواد سالمت  رفعت بخت. -

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي )استاد مشاور(

سالمت  يمرور منظم و بررس قيسالمت خودابراز مردم شهر تهران از طر يروند پانزده ساله  يبررس. كيانا بهاني -

. پايان نامه کارشناسي ارشد اپيدميولوژي. دانشگاه علوم پزشكي و 7666. خودابراز و عوامل موثر بر آن در سال 

 (مشترك با دکتر سحرناز نجاتخدمات بهداشتي و درماني تهران )استاد راهنماي 

بررسي ميزان همخواني يافته هاي سونوگرافي ، هيستروسكوپي وهيستوپاتولوژي در زنان منوپوز و  مائده رضايي. -

پايان نامه . ريزي غير طبيعي رحمي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان ضيائيانپره منوپوز با شكايت خون

 )استاد مشاور( تهران يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكعمومي.  يپزشك

پايايي( ترجمه فارسي پرسشنامه مقياس مراقبت فردي در -ارزيابي سايكومتريک)روايي ريحانه احساني. -

و  يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك. پايان نامه پزشكي اجتماعي. 7390يه اهلل االعظم در سال بيمارستان بق

 تهران )استاد مشاور( يدرمان

. پايان نامه دکتري طب طراحي واعتبار سنجي پروتكل تشخيصي سوء مزاج مادي سوداوي عام هاجر حسيني. -

 تهران )استاد مشاور( ينو درما يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكسنتي. 
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ي. اجتماع دهيد بيزنان آس يبر سواد سالمت جنس يسالمت بارور يمشاوره گروه ريتاث يبررس آرزو عليمرداني. -

 تهران )استاد مشاور( يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك. پايان نامه کارشناسي ارشد مامايي

زندگي قبل و بعد از جراحي در بيماران با تومور هاي غدد بزاقي  بررسي مقايسه اي کيفيت امير محمد اروميه. -

تهران  يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك. پايان نامه دندان پزشكي عمومي. بدخيم با درجه باال

 )استاد مشاور(

دك با اختالالت کو يمادران دارا ييزناشو تيبر سالمت روان و رضا يذهن آگاه ريتاث يررسب .معصومه حالجان -

 تهران )استاد مشاور( يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكتهران  يدانشگاه علوم پزشك. سمياوت فيط

. دانشكده بررسي ارتباط سواد سالمت و تغذيه اي با ميزان مواجهه با نور آفتاب در بزرگساالن نسيم سعيدي فر. -

 شكي تهران )استاد راهنما(علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پز

. Investigating the correlation between adenomyosis and isthmocele. اصيل البهاش -

 ي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران )استاد مشاور( دانشكده پزشك، الملل نيب سيپرد

و  ائسهيء دهنده سالمت در زنان ارتقا يپرسشنامه سنجش رفتارها يو روان سنج يطراح. زينب مشفقي -

 يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشكپرستاري و مامايي دانشكده . تخصصي پايان نامه دوره دکتري. کاربست آن

 )استاد مشاور( شهيد بهشتي يدرمان

 زنان نابارور : يزندگ تيفيدرك شده و سالمت روان با ک ياجتماع تيارتباط حما يبررس. بنت الهدي قاسمي -

و  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستارپايان نامه دوره کارشناسي ارشد. . ريمس ليمطالعه تحل کي

 )استاد مشاور( يبهشت ديشه يدرمان يخدمات بهداشت

-74نوجوانان  يپرسشنامه سنجش سواد جسمان يريو به کارگ يروان سنج ،يطراح منصوره عليپور عنبراني. -

و خدمات  يدانشگاه علوم پزشك بهداشت و ايمنيدانشكده ن نامه دوره دکتري تخصصي. پايا. ساله تهران 70

 )استاد مشاور( يبهشت ديشه يدرمان يبهداشت

سبک  يدر زنان دارا يجنس يزندگ تيفيو ک يجنس يبر خودکارآمد يدرمان تيروا ريتاث يبررس فرناز كرباسي. -

 يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك پرستاري و ماماييكده دانش. پايان نامه کارشناسي ارشد. منيناا يدلبستگ

 (مشاور آمار)استاد  يبهشت ديشه يدرمان

 ک ـ تدريس

 :ک ـ تدريس

 و دوره اجتماعيپزشكيتخصصي  )دوره بهداشت ، دانشكدهتهران پزشكي علوم ، دانشگاهپزشكي شناسي جامعه .7

MPH.) 

)دوره ات کيفي دانشگاه شهيد بهشتي )دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست(، . روش هاي پژوهش در تحقيق3

 دکتري(.
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 ليسانس(.فوق)دورهپزشكي علوم ، دانشكدهمدرس تربيت ، دانشگاهاپيدميولوژي کليات .3

 .دکتري()دوره پزشكي علوم ، دانشكدهمدرس تربيت ، دانشگاهبهداشتو آموزشارتباطات .6

 المت روان، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت )دوره دکتري(.. س1

 . اپيدميولوژي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده بهداشت )دوره دکتري(.0

 ، دانشكدهمدرس تربيتدانشگاه. سياستگذاري، اصالح و بهينه سازي سيستم ها و برنامه بهداشتي مادر و کودك، 1

 .دکتري()دوره پزشكي ومعل

 علوم دانشكده ،مدرس تربيت دانشگاهريزي، ارزشيابي و مديريت در بهداشت مادر و کودك و باروري، . برنامه4

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و مامايي. ، دکتري()دوره پزشكي

 عضويت در انجمن هاي علمي -ل

 هاي ايراندميولوژيست. عضو انجمن علمي اپي7

 . عضو انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي ايران 3

 . عضو انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران3

 

 عضويت در هيئت تحريريه نشريات علمي ـ پژوهشي داخلي -م
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 . پژوهش در سالمت روانشناختي )دانشگاه تربيت معلم تهران(3

.4 Jornal of Family and Reproductive Health ت باروري ولي عصر )عج()مرکز تحقيقات بهداش 

 . فصلنامه تحقيقات علوم اجتماعي ايران )مرکز افكار سنجي دانشجويان ايران(1

6. Avicenna Journal of Medical Biotechnolog 

 )پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي( 

7. Iranian Journal of Cancer Prevention   

  گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي()مرکز تحقيقات سرطان دانش

 انشگاه علوم پزشكي مازندراند_ . مجله تحقيقات سالمت در جامعه4

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه -. نشريه ارتقا فرهنگ سالمت جامعه9

 افتخارات پژوهشي:

 (7346دي ماه  1پزشكي رازي )رشته علوم تغذيه و بهداشت هفتمين جشنواره تحقيقاتي علوم برگزيده نخست  -

گروه علوم بهداشتي، مديريت تغذيه، شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي  محقق برگزيده رتبه دوم: -
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