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 به نام خدا

 شناسنامه سوابق آموزشی و پژوهشی

                                                                                                      :مشخصات فردی 

 فرشته بشارتی  :نام و نام خانوادگی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت       : تحصیلی رشته

 دانکده پرستاری ، مامایی و پیرا پزشکی شرق گیالن -انشگاه علوم پزشکی گیالند :محل کار نشانی

 fereshteh.besharati@yahoo.com: ایمیل 

 

 سوابق تحصیلی ( الف 

 مقطع سال ورود التحصیلیفارغ رشته تحصیلی نام دانشگاه معدل دوره

32/91  علوم پزشکی همدان 
آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت
کتری د 9311 9316  

93/91 همدان علوم پزشکی   کارشناسی ارشد 9318 9311 آموزش بهداشت 

29/91 همدان علوم پزشکی   کارشناسی 9314 9316 مامایی 

18/98 شرق گیالن علوم پزشکی   کاردانی 9311 9313 مامایی 

 

 پایان نامه ها

 عنوان دوره نمره

5/91  ه زایمان طبیعی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شدهزنان باردار ب موزش بر ترغیبآتاثیر  کارشناسی ارشد 

86/91 : طراحی، اجرا و ارزشیابی یك برنامه مداخله ای در جهت افزایش غربالگری سرطان کولورکتال دکترا 

 کاربردی از رویکرد نقشه برداری مداخله
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سوابق فعالیت های آموزشی(ب  

تدریس -  

 سال تحصیلی رشته عنوان درس ردیف

5کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم  روش تحقیق 9  نیمسال دوم 

13-12  

3پیوسته بهداشت عمومی ترم ناکارشناسی  آموزش بهداشت 2  نیمسال دوم 

13-12  

4کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم  آموزش بهداشت 3  نیمسال دوم 

13-12  

5کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم  روش تحقیق 4 ولنیمسال ا   

14-13  

4کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم آموزش بهداشت 5  نیمسال اول 

14-13  

9پیوسته بهداشت عمومی ترم ناکارشناسی  بهداشت مادر وکودک 6  نیمسال اول 

15-14  

3پیوسته بهداشت عمومی ترم ناکارشناسی  بهداشت باروری 8  نیمسال اول 

16-15  

4سته بهداشت عمومی ترم کارشناسی ناپیو کارآموزی در عرصه 1  نیمسال دوم 

 12-19  

1کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم  کارآموزی در عرصه 1  نیمسال دوم 

 13-12  

پرستاری اختالالت   91

بهداشت مادران و 

 نوزادان

4ترم  پرستاری کارشناسی   16-18نیمسال دوم 

 کارآموزی بهداشت 99

 جامعه

1ترم پرستاری کارشناسی 16-18ومنیمسال د   
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سابقه فعالیت های پژوهشی( ج  

طرح های تحقیقاتی -      

همکارطرح/مجری عنوان طرح تحقیقاتی مصوب ردیف  وضعیت طرح 

9 
بررسی عوامل موثر بر مراجعات مراقبت های بارداری بر اساس مدل 

 پایان یافته مجری اعتقاد بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی شهر تویسرکان

2 
تجارب بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری در زمینه شناخت 

اجرا در حال مجری مطالعه کیفی :HIV پیامدهای زندگی با  

3 
ررسی سطح سواد سالمت عملکردی و عوامل مرتبط با آن در شهر ب

 پایان یافته همکار 9313همدان در سال 

4 
کشاورزان با آفت مرور نظام مند تاثیر مداخالت در کاهش مواجهه شغلی 

 پایان یافته همکار کش ها در مطالعات بهداشت کشاورزی

5 
ررسی مقایسه ای تاثیر فیلم آموزشی با آموزش روتین در خصوص ب

 پایان یافته همکار شهر همدان 2کنترل قندخون بیماران دیابتی نوع 

6 
ختم بارداری  بررسی دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روشهای

 TPBس تئوری براسا
 پایان یافته همکار
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 مقاالت   -چ

مقالهعنوان  ردیف چاپ/ محل ارائه   سال چاپ 

9 

 بررسی دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روش زایمانی براساس 

 تئوری رفتار برنامه ریزی شده

مجله علمی 

 دانشگاهپژوهشی 

 علوم پزشکی گیالن

9312 

2 

ی آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بررسی تأثیر برنامه 

در انتخاب روش زایمانی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 شهر رشت

مجله علمی 

پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی زنجان
9312 

3 

یك مرور : نقش مداخالت تغذیه ای در پیشگیری و کنترل دیابت بارداری

 نظام مند

 

مجله علمی 

 پژوهشی دانش و

 تندرستی

9314 

4 

Comparison between the Impact of Video Instructions 

and Traditional Training on FBS Control in Type 2 

Diabetics, Hamadan: A model based intervention 

Social 

Behavior 

Research and 

Health 

2017 

5 

 

 Development of a Colorectal Cancer Screening 

Intervention for Iranian Adults: Appling Intervention 

Mapping 

 

 Asian Pacific 

Journal of 

Cancer 

Prevention 

2017 

6 

Predictors of colorectal cancer screening intention 

among Iranian adults 

 

 

Preventive of 

Medicine and 

Hygiene 

2018 

8 

Socio-culturally informed views influencing Iranian 

adults’ decision about colorectal cancer screening: A 

qualitative study  

 

International 

cancer 

management 

2018 

1 

Factors influencing the behavior of pregnant women 

towards using prenatal care services in Iranian 

healthcare centers 

Journal of 

Midwifery and 

Reproductive 

Health 

2018 

 

 

 

 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088387/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c--%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088387/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c--%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%af
http://sbrh.ssu.ac.ir/article-1-24-en.pdf
http://sbrh.ssu.ac.ir/article-1-24-en.pdf
http://sbrh.ssu.ac.ir/article-1-24-en.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


5 

 

 کنگره/ش هاهمای (د

سخنرانی/ پوستر عنوان ردیف   سال / مکان عنوان کنگره 

 کنگره دانشجویی نارسایی کلیه نارسایی کلیه در زنان باردار 9
12/الهیجان  

 تاثیر آموزش در ترغیب زنان باردار به زایمان طبیعی 2

اولین کنگره بین المللی و 

چهارمین کنگره ملی آموزش 

 بهداشت
12اریبهشت/ تبریز  

3 
بررسی دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روش 

 زایمانی براساس  تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 نهمین کنگره بین المللی زنان و

 مامایی
11/تهران  

19/همدان کنگره ملی زایمان ایمن تاثیر آموزش در کاهش میزان سزارین 4  

5 
موانع و تسهیل کننده های مرتبط با غربالگری سرطان 

 یك مطالعه کیفی: روده بزرگ
هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت 

ارتقاء سالمت و  
15/تهران  

6 
 ربررسی مقایسه فیلم آموزشی با آموزش روتین د

 شهر همدان 2خصوص کنترل قندبیماران دیابتی نوع 
هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت 

ارتقاء سالمت و  
15/تهران  

8 

کارگران مزارع  غلیتاثیر مداخالت در کاهش مواجهه ش

کشاورزی با آفت کش ها در مطالعات بهداشت 

 مرور نظام مند: کشاورزی

کنگره بین المللی و  سومین

کنگره ملی آموزش  هشتمین

 بهداشت

16/اصفهان  
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شرکت درکارگاه (ه  

 

برگزاری کارگاهمحل  عنوان دوره ردیف  سال 

 

 

 

ی همداندانشگاه علوم پزشک  کارگاه روش تحقیق 9  EDC 9318 

 EDC 9319 دانشگاه علوم پزشکی همدان کارگاه پژوهش درآموزش 2

 9319  دانشگاه علوم پزشکی همدان داوری مقاالت کارگاه نقد و 3

 Pub med- Science آموزش 4

Direct 

 9319 دانشگاه علوم پزشکی همدان

5 End note9319 دانشگاه علوم پزشکی همدان  آموزش 

 9319 دانشگاه علوم پزشکی همدان ختار یافته و متا آنالیزمرور سا 6

 9313 تهران -دفتر جمعیت وتنظیم حانواده MAXQDA10آموزش  8

دانشگاه  Lisrelآموزش نرم افزار  1

 علوم پزشکی همدان

 9314خرداد  دانشگاه علوم پزشکی همدان

 ابزار سازی در اموزش بهداشت و 1

 ارتقاء سالمت

 15اردیبهشت خمینی بیمارستان امام

 15اردیبهشت بیمارستان امام خمینی نقد رسانه در حوزه رسانه 91

 15خرداد دانشگاه علوم پزشکی همدان Mendelyآموزش نرم افزار  99

 15تیر مرکز آمار ایران Amosآموزش نرم افزار 92

 15تیر مرکز آمار ایران PLSآموزش نرم افزار 93

 18اردیبهشت دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی متآزمون سازی در علوم سال 94
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 سایر فعالیت ها( ی

 دانشگاه علوم پزشکی همدانجامعه سالمت  و در مجالت پژوهان و آموزش داوری مقاالت -1

 کده بهداشت همدانشدر مدیا لب دان 2آموزشی سبك زندگی سالم در فرد دیابتی نوع  تهیه فیلم -2

 به عنوان سخنران با موضوع تعیین کننده های اجتماعی سالمت همدان دانشگاه کالب ژورنالشرکت در  -3

 در کارگاه روش تحقیق برای پرستاران بیمارستانهای استان گیالن مدرس -5

 Lisrelو  SPSS، PLS، Amoseتسلط به نرم افزارهای آماری  -6

 MAXQDA10تسلط به نرم افزار مطالعه کیفی  -8

 


