
لیست پایان نامه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

استاد راهنماسال دفاععنواننگارندهرشتهردیف

زهرا تواناآموزش بهداشت1

برریس ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری 

1392در دانش آموزان راهنمایی شهر رشت
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

رقیه ویل پور "2

ی از کم خویی فقر  ارتقاء رفتار تغذیه ای پیشگتر

آهن بر اساس مدل بزنف در دانش آموزان  دختر 

ستان شهر بابل در سال  1392پایه دوم دبتر
1392

دکتر فردین 

مهرابیان

3"
سیده فاطمه 

ی موسوی بشتر

برریس تاثتر مداخله مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشنر 

ی کننده از پویک استخوان  در  بر رفتارهای پیشگتر

ستان شهرستان  دانش آموزان دختر مقطع دبتر

طارم

1393
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

مریم زوار مقدم"4

برریس تاثتر مداخله مبتنی بر مدل ترانس 

تئوریتیکال بر رفتار خود مراقبنر زنان مبتال به 

1392 در شهر قزوین در سال 2دیابت نوع 
1393

دکتر ربیع اله 

فرمانتر

مرتضی قاسیم پور"5

برخی عوامل مرتبط با عملکرد تحصییل 

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

1393پزشیک گیالن در سال 

1393
دکتر پریسا 

کسمایی

صدیقه باب اقبال"6

تاثتر مداخله آموزیسی بر اساس الگوی اعتقاد 

بهداشنر بر مراجعه زنان روستایی تحت پوشش 

درمایی منتخب شهرستان شفت -مرکز بهداشنر 

برای انجام تست پاپ اسمتر

1393
دکتر پریسا 

کسمایی

مرضیه شعبان چنی"7

تاثتر مشاوره قبل از بارداری بر رفتارهای ارتقاء 

ی باروری مراکز بهداشنر  دهنده سالمت زنان سنیر

1394درمایی شهر ساری در سال 
1393-94

مهندس 

سعید امیدی

8"
سکینه کشاورز 

محمدیان

تاثتر مداخله مبتنی بر الگوی مراحل تغیتر بر 

ی بهداشنر شهر  ارتقاء فعالیت جسمایی رابطیر

رشت

1394
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

بهاره عابدی"9

برریس تاثتر مداخله مبتنی بر تئوری رفتار برنامه 

ان رعایت وضعیت بدیی صحیح  ی ریزی شده بر متر

در پرستاران شاغل در اتاق عمل مراکز آموزیسی 

درمایی رشت

1394
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

مریم پور حالخر"10

تاثتر مداخله آموزیسی بر اساس الگوی ارتقاء 

سالمت پندار بر رفتارهای بهداشنر دهان و دندان 

ستایی تالش دانش آموزاان دختر دبتر

1394
دکتر پریسا 

کسمایی

نغمه خلییل راد"11

س آتش  س بر استر تاثتر آموزش مدیریت استر

نشانان بخش عملیات شاغل در پایگاه های آتش 

1394نشایی شهر رشت در سال 

1394
دکتر فردین 

مهرابیان



رقیه عاقبنر"12

برریس تاثتر مداخله مبتنی بر رفتار برنامه ریزی 

شده بر ارتقای رفتار بر نامه ریزی شده بر ارتقای 

رفتار خود مراقبنر بیماران پرفشاری خون مراجعه 

روستاینر شهر رشت در -کننده به مراکز بهداشنر 

1393سال 

1394
دکتر فردین 

مهرابیان

سیما مختار پور"13

برریس تاثتر مداخله ای آموزیسی مبتنی بر الگوی 

پروسید بر ارتقاء رفتارهای ایمن ترافییک -پرسید 

یز در  دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر تتر

1393سال

1394
مهندس 

سعید امیدی

جمیله درویش پور"14

ی  ل و پیگتر برریس رابطه سواد سالمت با کنتر

درمان بیماری پر فشاری خون مراجعه کننده به 

مراکز به مرتکز بهداشنر درمایی روستایی 

1393شهرستان رشت سال 

دکتر مهرابیان1394

مرتضی پور غالیم"15

تاثتر مدل اعتقاد بهداشنر توسعه یافته با مدل 

ی ای وان  ترس بر رفتار خود مراقبنر و هموگلوبیر

یس در بیماران دیابنر نوع دو مراکز بهداشنر 

درمایی شهری و روستایی شهرستان رشت در سال 

1394

1394-95
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

16"
ی

ف الناز اشی

تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه 

ی از ایدز در  ریزی شده بر مهارت های پیشگتر

دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

پزشیک گیالن

1395
دکتر پریسا 

کسمایی

زایی"17 معصومه متر

ان دانش آموز   دختر
ی

ی مولفه های سبک زندیک تعییر

 دبستان شهر انزیل در 
ر

دارای اضافه وزن و چاف

1394سال 

1395
دکتر فردین 

مهرابیان

مریم دفایع بویینی"18

- تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر الگوی پرسید

پروسید بر رفتارهای تغذیه ای سالم رابطان 

بهداشنر مراکز بهداشنر درمایی شهر رشت سال 

1394

1395
دکتر فردین 

مهرابیان

پگاه یوسفی"19

تاثتر مداخه ای آموزیسی مبتنی بر الگوی اعتقاد 

بهداشنر در رفتارهای خود مراقبنر بیماران مبتال 

به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز 

بهداشنر درمایی روستایی شهرستان رشت

1395
دکتر پریسا 

کسمایی

رقیه صالح زاده"20

برریس تاثتر مداخله آموزش سبک های فرزند 

 12 تا 10پروری مادران بر پرخاشگری کودکان 

1395ساله شهرستان شفت در سال 
1395-96

دکتر بیع اله 

فرمانتر

زاجانزاده"21 پریسا متر

برریس رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان پایه 

پنجم دبستان های دولنر مراکز شهرستانهای 

استان گیالن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشنر در 

96-1395سال تحصییل 

1395-96
دکتر پریسا 

کسمایی

مریم قاسیم پور"22

برریس عوامل پیشگویی کننده استعمال دخانیات 

بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش 

آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال 

1396

1396
دکتر ربیع اله 

فرمانتر



23"
اعظم اسادات نتر 

ثابنر

ی کننده  برریس عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگتر

ی   براساس تئوری رفتار برنامه Dاز کمبود ویتامیر

ریزی شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 

1396شهر رشت در سال 

1396
مهندس 

سعید امیدی

ی"24 ا کهتر میتر

برریس تاثتر مداخله آموزیسی بر سطح سواد 

سالمت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 

96-1395سیاهکل در سال تحصییل  
1396-97

دکتر ربیع اله 

فرمانتر

انور شیالن"25

تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر الگوی اعتقاد 

بهداشنر برعملکرد تغذیه ای مرتیط با شطان 

معده در زنان روستایی  شهرستان تالش در سال 

1396

1397
دکتر پریسا 

کسمایی

فاطمه رضایی"26

 الگوی اعتقاد 
ی

برریس قدرت پیشگویی کنندیک

بهداشنر در رفتار خود آزمایی پستان در بهورزان 

1396زن استان گیالن در سال 

1397
دکتر پریسا 

کسماینر

زهرا آقایی"27

تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر الکوی اعتقاد 

بهداشنر بر بهداشت دوران بلوغ جسیم دانش 

آموزان دختر پایه نهم مدارس دولنر شهر رشت 

1397در سال 

1397
دکتر پریسا 

کسمایی

28"
ساره محمدی 

ی جورشی

پروسید بر -تاثتر مداخله مبتنی بر الگوی پرسید

الگوی مرصف روغن در خانواده های تحت 

پوشش مراکز خدمات جامع شهر رشت در سال 

1396

1397
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

29"
قربانعیل جنت 

فریدویی

برریس تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر نظریه رفتار 

برنامه ریزی شده بر ریسک کارکنان آتش نشایی 

واحدهای عملیایر شهر رشت

1398
دکتر ربیع اله 

فرمانتر

30
آموزش بهداشت و 

ارتقاء سالمت
فریده بیطمع 

برریس عوامل مرتبط با رفتار مسواک زدن در 

دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولنر استان 

گیالن بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در 

1397سال 

1398
دکتر یریسا 

کسمایی

نصیبه فرمایی قصبه"31

برریس عوامل مرتبط با مرصف لبنیات بر اساس 

الگوی فرا نظریه ای در دانش آموزان دختر 

ستان های شهرستان شفت در سال  دبتر

1397-98تحصییل

1399
ی  دکتر نوشیر

روحایی

ربابه حفر "32

نقش عوامل همبسته بر مبنای الگوی ارتقاء 

سالمت پندر در رفتار مسواک زدن دانش آموزان 

پایه نهم مدارس شهری دولنر استان گیالن در 

1397-98سال تحصییل 

1399
دکتر پریسا 

کسمایی

33"
رقیه عاشوری 

احمد گورایر

برریس عوامل پیشگویی کننده رفتار فعالیت بدیی 

بر اساس نظریه شناخنر اجتمایع در معلمان زن 

1398-99مدارس شهرستان  رشت در سال 
1399

ی  دکتر نوشیر
روحایی



ی"34 آسیه اکتر

برریس عوامل مرتبط با سالمت روان بر اساس 

تئوری شناخنر اجتمایع در زنان میانسال مراجعه 

کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر 

1398صومعه شا در سال 

1399

دکتر فتانه 
دکتر - بخشی

ابوالحسن 

افکار

35"
آزاده محمدی 

دوگاهه

تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر الگوی اعتقاد 

بهداشنر در رفتارهای خود مراقبنر کارکنان 

بهداشنر مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

1398شهرستان رودبار در سال 

1399

دکتر پریسا 

دکتر - کسمایی

فردین 

مهرابیان

سیده رقیه صفوی"36

 سالم بر 
ی

برریس عوامل مرتبط با سبک زندیک

اساس تئوری شناخنر اجتمایع در سالمندان 

مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت 

1399شهر رشت در سال 

1400
دکتر فتانه 

بخشی

37"
فاطمه یوسفی قلعه 

رودخایی

برریس عوامل پیش بینی کننده قصد انتخاب 

زایمان طبییع بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی 

توسعه یافته در زنان باردار مراجعه کننده به 

1399بیمارستانهای منتخب شهر رشت در سال

1400
ی  دکتر نوشیر

روحایی

سمیه ابری"38

برریس عوامل مرتبط با رفتار گزارش خطاهای 

بالینی در پرستاران مراکز آموزیسی درمایی شهر 

رشت بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی در سال 

1398

1400

دکتر پریسا 

دکتر - کسمایی

فردین 

مهرابیان

سارا صتر کننده"39

تاثتر مداخله آموزیسی مبتنی بر الگوی فرا نظریه 

ای بر مرصف لبنیات دانش آموزان دختر مقطع 

دهم و یازدهم مدارس دولنر شهر صومعه شا در 

400-1399سال تحصییل 

1400
ی  دکتر نوشیر

روحایی

محدثه مرحبا"40

برریس پیش گویی کننده های رفتارهای ارتقاء 

دهنده سالمت بر اساس مدل خود تنظییم در 

بیماران مبتال به شطان پستان استان گیالن در 

1399سال 

1400
دکتر فتانه 

بخشی

ت"41 سوری نیک ستر

ی کننده  برریس عوامل مرتیط با رفتارهای پیشگتر

ش 19از ابتال به کووید  ی  بر اساس نظریه انگتر

ی سالمت مراکز خدمات  محافظت در مراقبیر

1400جامع سالمت استان گیالن در سال 

1400
ی  دکتر نوشیر

روحایی


