
 "به نام خدا"

ن روحانن   فعالیت های آموزشی و پژوهشی دکتر نوشی 

 تاکنون  1397-1398از نیمسال اول سال تحصیلی  سوابق آموزشی

تعداد  نام درس نیمسال تحصیلی  ردیف 

 واحد

 گروه دانشجویی 

1 

 

 

نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی و تغییر  

 رفتار سالمت

کارشناسی ارشد آموزش  81/0

 بهداشت و ارتقای سالمت

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در    

 محیط کار

 دکترای حرفه ای 43/2

 دندانپزشکی

نیمسال دوم سال  

 تحصیلی

1400 -1399 

  1 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  

 کارشناسی بهداشت عمومی 

  2 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی    

 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی    

 عملی 

2  

  2 اصول و مبانی جامعه شناسی    

  16/2 بهداشت دانش آموزان و مدارس  

  1 بهداشت سالمندان    

 کار آموزی   

 راهنمای پایان نامه خانم یوسفی

 راهنمای پایان نامه خانم صبرکننده

مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد  

 1396بهداشت  آموزش  

937/0 

3 

3 

4/0 

 



سال تحصیلی نیمسال اول   2

1400 -1399 

 جامعه شناسی سالمت 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  

 مدارس

 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 1پزشکی اجتماعی  نسالمت دهان و دندا

 تکنولوژی آموزشی

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 کارآموزی 

 نامه خانم اکبری داوری پایان  

مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد  

 1396آموزش بهداشت  

24/3 

24/3 

5/1 

1 

33/2 

5/0 

375/0 

5/0 

4/0 

کارشناسی ارشد آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

 دکترای حرفه ای 

 کارشناسی بهداشت عمومی 

 کارشناسی بهداشت محیط 

نیمسال دوم سال  3

 تحصیلی

1399 -1398 

الگوهای برنامه ریزی و تغییر نظریه ها و  

 رفتار سالمت

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  

 محیط کار

 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  

 اصول و مبانی جامعه شناسی 

 بهداشت دانش آموزان و مدارس

 بهداشت سالمندان

 کارآموزی 

 راهنمای پایان نامه خانم فرمانی

 راهنمای پایان نامه خانم عاشوری

 وره پایان نامه خانم حقی مشا

مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی  

 1396ارشد آموزش بهداشت  

81/0 

43/2 

1 

2 

16/2 

1 

37/0 

3 

3 

1 

4/0 

کارشناسی ارشد آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

دکترای حرفه ای 

 دندانپزشکی

 کارشناسی بهداشت عمومی 

نیمسال اول سال تحصیلی  4

1399 -1398 

 سالمت جامعه شناسی  

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  

 مدارس

 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

24/3 

24/3 

5/1 

1 

ارشد آموزش کارشناسی  

 بهداشت و ارتقای سالمت

دکترای حرفه ای 

 دندانپزشکی

 کارشناسی بهداشت عمومی 



 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  

 تکنولوژی آموزشی

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 کارآموزی 

مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد  

 1396آموزش بهداشت  

33/2 

5/0 

375/0 

4/0 

نیمسال دوم سال  5

 تحصیلی

1398 -1397 

نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی و تغییر 

 رفتار سالمت

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  

 محیط کار

 2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  

 مبانی جامعه شناسی اصول و  

 بهداشت دانش آموزان و مدارس

 بهداشت سالمندان

 کارآموزی 

مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی  

 1396ارشد آموزش بهداشت  

81/0 

43/2 

1 

2 

16/2 

1 

37/0 

4/0 

کارشناسی ارشد آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

دکترای حرفه ای 

 دندانپزشکی

 کارشناسی بهداشت عمومی 

نیمسال اول سال تحصیلی  6

1398 -1397  

 جامعه شناسی سالمت 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در  

 مدارس

 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  

 تکنولوژی آموزشی

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 کارآموزی 

 مشاور پایان نامه خانم آقایی 

شناسی ارشد  مشاور دانشجویان کار

  1396آموزش بهداشت  

24/3 

24/3 

5/1 

1 

33/2 

5/0 

375/0 

1 

4/0  

کارشناسی ارشد آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

دکترای حرفه ای 

 دندانپزشکی

  کارشناسی بهداشت عمومی

 



 

 :  سوابق پژوهشی

 

 های خاتمه یافته  استاد راهنمای پایان نامه

 استاد مشاور استاد راهنما  عنوان دانشجو  ردیف 

بررسی عوامل مرتبط با مصرف لبنیات بر اساس الگوی  نصیبه فرمانی  1

فرانظریه ای در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان 

 1397- 1398شفت در سال تحصیلی  

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر فردین 

 مهرابیان 

عاشوری   هرقی 2

 احمد گورابی 

بر اساس  ت بدنی  بررسی عوامل پیش گویی کننده رفتار فعالی

در معلمان زن شهرستان رشت در  نظریه شناختی اجتماعی  

 1398سال  

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر پریسا 

 کسمایی 

فاطمه یوسفی  3

 قلعه رودخانی

زایمان طبیعی بر اساس  قصد  کننده    گوییبررسی عوامل پیش  

زنان باردار نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در  

 1399بیمارستان های شهر رشت در سال مراجعه کننده به  

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر فردین 

 مهرابیان 

سارا  4

 صبرکننده  

بر مصرف    الگوی فرانظریه ای تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر  

مقطع دهم و یازدهم مدارس لبنیات دانش آموزان دختر  

 1399- 1400تحصیلی  شهر صومعه سرا در سال    دولتی

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر پریسا 

 کسمایی 

 

 

 



 

 های خاتمه یافته  استاد مشاور پایان نامه

 استاد مشاور استاد راهنما  عنوان دانشجو  ردیف 

پریسا  1

 میرزاجانزاده

بررسی رفتارهای تغذیه ای دانـش آمـوزان پایه پنجم 

دبستان های شهری دولتی استان گیالن بر اساس 

 1395- 96الگوی اعتقاد بهداشتی در سال های  

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر نوشین 

 روحانی

زهرا آقایی  2

 کناری

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی 

بهداشت بلوغ جنسی دانش آموزان دختر پایه نهم بر  

 1397مدارس دولتی رشت در سال  

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر نوشین 

 روحانی

عوامل همبسته بر مبنای الگوی ارتقا سالمت پندر در   ربابه حقی 3

رفتار مسواک زدن دانش آموزان پایه نهم مدارس 

 1397- 98شهری دولتی استان گیالن در سال تحصیلی  

 

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر نوشین 

 روحانی

 

 ی تحقیقاتی مصوب دانشگاهاطرح ه

 همکاران طرح  مدیر اجرایی طرح  عنوان طرح  ردیف 

بررسی عوامل مرتبط با مصرف لبنیات بر اساس الگوی  1

فرانظریه ای در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان 

 1397- 1398شفت در سال تحصیلی  

دکتر نوشین 

 روحانی

 - دکتر فردین مهرابیان

 - دکتر آسیه عشوری 

سارا   -نصیبه فرمانی

 صبرکننده



بررسی عوامل پیش گویی کننده رفتار فعالیت بدنی بر  2

اساس نظریه شناختی اجتماعی در معلمان زن شهرستان 

 1398رشت در سال  

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر   -دکتر پریسا کسمایی

رقیه    -مریم شکیبا

 د گورابیعاشوری احم

بررسی عوامل پیش گویی کننده قصد زایمان طبیعی بر  3

اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در زنان 

باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شهر رشت در سال 

1399 

دکتر نوشین 

 روحانی

 - دکتر فردین مهرابیان

 -دکتر مریم شکیبا

 فاطمه یوسفی 

مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر تاثیر   4

مصرف لبنیات دانش آموزان دختر مقطع دهم و یازدهم 

-1400مدارس دولتی شهر صومعه سرا در سال تحصیلی 

1399 

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر   -دکتر پریسا کسمایی

سارا - آسیه عشوری

 صبرکننده

کننده از ابتال بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری   5

بر اساس نظریه انگیزش محافظت در مراقبین   19- به کووید

 1400سالمت مراکز جامع سالمت استان گیالن در سال 

دکتر نوشین 

 روحانی

دکتر   -دکتر پریسا کسمایی

سوری نیک   -مریم شکیبا

 سیرت

بررسی رفتارهای تغذیه ای دانـش آمـوزان پایه پنجم  6

دولتی استان گیالن بر اساس الگوی دبستان های شهری  

 1395- 96اعتقاد بهداشتی در سال های 

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر   -دکتر نوشین روحانی

پریسا   -آسیه عشوری

 میرزاجانزاده

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر  7

بهداشت بلوغ جنسی دانش آموزان دختر پایه نهم مدارس  

 1397سال    دولتی رشت در

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر   -دکتر نوشین روحانی

 زهرا آقایی   -آسیه عشوری



عوامل همبسته بر مبنای الگوی ارتقا سالمت پندر در رفتار   8

مسواک زدن دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولتی 

 1397- 98استان گیالن در سال تحصیلی 

دکتر پریسا 

 کسمایی 

دکتر   -روحانیدکتر نوشین  

 ربابه حقی   -آسیه عشوری

مقایسه پیشگویی کننده های رفتار مصرف فست فود  9

)غذای آماده( در دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی  

 شهر تنکابن و یزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده 

دکتر محمد 

حسین باقیانی 

دکتر   -مقدم

 نوشین روحانی

 دکتر مهدی حقی 
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