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 اجراییسوابق 

 
 1399-1400، نفر 48م پزشکی سیرجان با ظرفیت مسئول راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک دانشکده علو ▪

 1399ماه آبان تا  1395عضو شورا پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، از سال  ▪

 1399ماه آبان تا  1397از سال زشکی سیرجان، دانشکده علوم پ عضو کمیته اخالق ▪

 تا کنون 1398مسئول بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی از سال  ▪

 تا کنون 1398سال عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی از  ▪

 1398اه ن تیرمپایاتا  1395 ماهاسفندمدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، از  ▪

 

 پژوهشیسوابق 
 چاپ شده در ژورنالهای علمی مقاالت

 

▪ Balvardi M, Imani-Goghary Z, Babaee K, Izadabadi Z. The Study of Suicide and Attempted 

Suicide Epidemiology in Sirjan in 2018. International Journal of High-Risk Behaviors and 

Addiction. 2021 Jun 30;10(2). 

 

▪ Tabrizi FM, Rasmi Y, Hosseinzadeh E, Rezaei S, Balvardi M, Kouchari MR, Ebrahimi G. 

Diabetes is associated with higher mortality and severity in hospitalized patients with COVID-19. 

EXCLI journal. 2021; 20:444. 

 

▪ Farahbod B, Rahmati Najarkolae F, Balvardi M, Imanigoghary Z, Farahbod F, Zeidabadi RA. 

The Effect of Education on Knowledge, Attitude, and Practice of Sirjan Medical School Staff on 

Food Label use. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 9(1), pp. 33-44. 2021 

 

▪ Izadabadi Z, Balvardi M, Imani-goghary Z. Effectiveness of Mindfulness and Metacognition 

Education on Social Welfare and Life Expectancy of Nurses. Iranian Journal of Psychiatric 

Nursing. 2020 Nov 10;8(5) 

 

▪ Firouzabadi M, Pourramezani N, Balvardi M. Comparing the effects of yarrow, honey, and breast 

milk for healing nipple fissure. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2020 

Jul;25(4):282. 

 

▪ Balvardi M, Pourahmad S, Kavousipor S, Raeisi Shahraki H. How intensity of impairment and 

dose of occupational therapy services impact the outcome in cerebral palsy?. Journal of 

Rehabilitation Sciences & Research. 2020 Mar 1;7(1):20-4. 

 

▪ Porramezani N, Imanigoghary Z, Firozabadi M, Balvardi M, IranNejad F. The Effect of 

Cryotherapy at the Hoku Point on the Severity of Pain of Fistula Catheterization in Hemodialysis 

Patients. J Adv Med Biomed Res. 2019; 27(124): 37-42. 
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▪ Imani Ghoghary Z, ZeidabadiNejad MR, Balvardi M. A survey and comparison of knowledge, 

attitude and practice of female students of medical sciences with students of non-medical science 

about breast self-examination. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease. 2019; 12(1):48-57.  

 

▪ KalantarMotamedi MH, Amiri M, Hosseinzadeh V, Haghighattalab M, Balvardi M. Five-year 

success and failure assessment of four implant systems. ARC Journal of Forensic Science. 

Volume 1, Issue 2, 2016, PP 17-23. ISSN No. (Online) 2456-0049. 
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▪ Pourahmad S, Balvardi M, Kavousipour S, Use of evidence to reduce the load of therapy: 

occupational therapy for cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Sciences and Research. 2021 

 

 

 در حال بررسی

 

▪ Balvardi M, Dehdashti N, Bashiri H, Imani Ghoghary Z, Ghaljeh M, Babaei K, High-risk 

behaviors among Students of medical science universities in Eighth Macro-region of Iran. 

International Journal of High-Risk Behaviors and Addiction. 

 

▪ Balvardi M, Dehdashti N, Bashiri H, Imani Ghoghary Z, Alavi F, Keikha M, Magnitude of 

Sexual behaviors among college students in the Eighth Macro-region of Iran by Self-Reported 

and Network Scale-Up. International Journal of sexual health. 

 

▪ Khajoei R, Heydarpour N, Balvardi M, Sadeghi R, Iran Nejad A, Shokohian S, Clinical 

characteristics and risk factors for the mortality of adult inpatients with COVID-19 in sirjan, Iran. 

The Lancet Infectious Diseases. 

 

 

▪ Alavi F, Firozabadi M, Porramezani N, Balvardi M, Farnam F. Educational interventions for 

promoting sexual and reproductive health in School Counselors: A 3-arm, randomized control 

trial comparing lecturing, buzz group and role play. Global Health Promotion 

 

▪ Mahmoodabadi F, Imani Ghoghary Z, Balvardi M, Nouhi E. The Effect of Aromatherapy with 

Essences of cirrus and chamomile on Anxiety and Vital Signs of patients hospitalized in a 

cardiac care unit: A clinical Trial. BMC Complementary Medicine and Therapies. 

 

▪  Khajoei R, Balvardi M, Jafaei H. Epidemiologic and clinical characteristics of patients with 

COVID19 in hospitals in Sirjan at 2020. Journal of Education and Health Promotion. 
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   ارائه شده در کنفرانسهای علمی مقاالت

 
▪ Dehdarirad A, Nazemi A, Balvardi M, Amiri M, Honarmandrad ZH. Evaluation the 

Environmental Health Status of Secondary High Schools in Sirjan in 2018. In the 3rd International 

and 21st National Conference on Environmental Health, Zanjan-Iran. 

▪   POURAHMAD S; BALVARDI M & KAVOUSIPOUR S, 1397, Determining the Effective 

Factors on Prognosis of Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy Over Time by 

Marginal Modelling Method. https://www.civilica.com/Paper-CDDMED01- CDDMED01 

028.html. 

 

▪   Dehghani S, Hashemiazizli H, Balvardi M, Survey on Safety and Environmental Health Indexes 

of Elementary Schools in Fasa, 2019. 22st National Conference on Environmental Health, Tehran-

Iran. 
 

 طرحهای تحقیقاتی

 

، 1400در سال  رد مثبت کرونا در شهرستان سیرجانعوامل فردی و شغلی در بروز موا شژیک نقی اپیدمیولوسبرر ▪

 مجری، 1400، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بررسی فراوانی و علل خطا های پرستاری و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر سیرجان در  ▪

 ، همکار1400، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 1400در سال  Covid-19 حین شیوع

مبتنی بر سوال و آموزش مجازی( بر میزان یادگیری و  زش از راه دور )آموزش مبتنی بر سناریو،روش آمو تاثیر سه ▪

، رضایت دانشجویان مامایی در درس بیماری های زنان و ارتباط آن با سبک های یادگیری در زمان پاندمی کرونا

 ، همکار1400، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رویکرد خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی پس از  تاثیر آموزش ویدئویی مبتنی بر موبایل با ▪

 ، همکار1400، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 1400ترخیص در بیمارستان های شهرستان سیرجان در سال 

در مراقبین سالمت در شهر تاثیر تکنیک های تنفسی بر اضطراب ناشی از کرونا ویروس و عملکرد جنسی  یررسب ▪

 همکار ،1399در سال سیرجان 

استفراغ پس از عمل سزارین تحت بی اکسیژن مکمل با غلظت های متفاوت و دارچین بر تهوع و ترکیببررسی تاثیر  ▪

 ، همکار1399ال ، س، دانشکده علوم پزشکی سیرجانحسی نخاعی

های بهداشتی و انتقال عفونت در های زنانه و مردانه شهر بافت در رابطه با شاخصارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه ▪

 ، همکار1398سال 

علوم  دانشجویان و بر شدت درد ناشی از دیسمنوره درگدر نقطه هو و ماساژ یخ دو روش طب فشاریتاثیر مقایسه  ▪

 همکار، 1399ل پزشکی سیرجان در سا

، دانشکده علوم های شهر سیرجان در زمان شیوع ویروس کرونابررسی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی بیمارستان ▪

 ، همکار1399پزشکی سیرجان، سال 

وسطه دخترانه شهر ر تیم و ایفای نقش بر دانش و خودکارآمدی مشاوران مدارس متبررسی تاثیر آموزش مبتنی ب ▪

 همکار، 1399ری به نوجوانان در سال وزش سالمت جنسی و باروسیرجان پیرامون آم

در Covid-19 ی ی مراقبت درمانی در حین شیوع بیماردهندهبررسی سالمت روان پرستاران در واحدهای ارائه ▪

 همکار، 1399سال  در بوکانشهرستان 
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های شهرستان سیرجان در در بیمارستان Covid-19یماران مشکوک به بررسی عوامل تعیین کننده در مرگ و میر ب ▪

 همکار ، 1398-1399سال 

 همکار، 1398با آن در شهر سیرجان در سال  بررسی شیوع اضافه وزن در زنان سنین باروری و عوامل مرتبط ▪

 های بهداشتیشاخص رعایت متصدیان مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی برای دوره بهداشتی دمند اجراثرات سوبررسی  ▪

 1398در شهر بافت، 

نشکده علوم پزشکی اد، پرستاران در زندگی به امید و اجتماعی بهزیستی بر گاهیآ اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن ▪

 ، همکار1398، سال سیرجان

، های شهر سیرجانر رضایت شغلی پرستاران بیمارستانبینی کننده مراقبت پرستاری فراموش شده دبررسی نقش پیش ▪

 ، همکار1398 ، سالپزشکی سیرجان ه علومدانشکد

 ع( وفراوانی بروز آسیب زخم سرسوزن )نیدل استیک( و عوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستاری بیمارستان امام رضا ) ▪

 ، همکار1399دکتر غرضی شهر سیرجان 

نارنج و بابونه بر اضطراب،کیفیت خواب و عالئم حیاتی بیماران بستری بهار هایس گله درمانی با اسانبررسی تاثیر رایح ▪

، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1397-98های شهرستان سیرجان در سال های مراقبت ویژه قلبی بیمارستاندر بخش

 همکار، 1397سال 

کشور با استفاده از  8کی کالن منطقه زشطر در دانشجویان علوم پهای دارای رفتارهای پرخبرآورد اندازه جمعیت گروه ▪

 ، مجری 1397، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان، (Network Scale Upای )روش بسط شبکه

دآزمایی پستان و بررسی تاثیر آموزش بر ی دانشگاهی شهر سیرجان در ارتباط با خودانش، نگرش و عملکرد جامعه ▪

 ، مجری1396علوم پزشکی سیرجان در سال  د دانشجویان دختر دانشکدهدانش، نگرش و عملکر

برچسب پیراموندانش، نگرش و عملکرد کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان  تاثیر آموزش بربررسی  ▪

 ، همکار 1396سال  دانشکده علوم پزشکی سیرجان،، های مواد غذای

، 1395، سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان، پستان و شیر مادر بر درمان شقاق مقایسه تأثیر جوشانده بومادران، عسل ▪

 همکار

، سال بیماران تحت همودیالیز شهرستان سیرجانگیری در شدت درد ناشی از رگ یخ درمانی در نقطه هوگو بر رتاثی ▪

 ، همکار1395
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 - تالیفات

 

 

 آموزشیسوابق 
   :آموزشی مراکز ابق تدریس در دانشگاهها ووس

 
 حیاتی، تئوری و عملی ، دانشکده علوم پزشکی سیرجان -یآمار زیست ▪

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ش تحقیق در علوم بهداشتیرو ▪

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،های بهداشتیهای دادهکاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل ▪

  دانشکده علوم پزشکی سیرجاناحد، و skyroom ،9موزش مجازی در آموزش از راه دور با استفاده از نرم افزارهای آ ▪

 دانشکده علوم پزشکی سیرجانواحد،  9 ،(Snagit/ Camtasiaبا استفاده از تولید محتوای آموزشی ) ▪

 گروه بهداشت عمومیکارآموزی ناظر آموزشی  ▪

 

  و سمینارهای آموزشی: هادر کارگاهسوابق تدریس 

 
 علمیات ویژه اعضا هی  SPSSافزارای پژوهشی با استفاده از نرمهجزیه و تحلیل آماری دادهتدو روزه  برگزاری کارگاه  ▪

 1397علوم پزشکی سیرجان، دانشکده 
 

 -  :ی تخصصیگواهینامه ها
 

 

 کارگاههای آموزشی:شرکت در 
 

  1399جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعاتی، شیراز، کارگاه آموزشی تخصصی  شرکت در ▪

  1399، شیراز، ایی با اصول و روش فن ترجمهآشنکارگاه آموزشی تخصصی  شرکت در ▪

 1399، شیراز، MedCalcآموزشی تخصصی مطالعات متا آنالیز با استفاده از نرم افزار  شرکت در کارگاه ▪
 1398، شیراز، NCSSشرکت در کارگاه آموزشی تخصصی تعیین حجم نمونه و تعیین توان مطالعه با نرم افزار  ▪

 1398ی تحقیق جهت نگارش و انتشار مقاالت علمی، سیرجان هادر کارگاه آموزشی روش شرکت ▪

 1398ت در دوره دانش افزایی طرح ضیافت اندیشه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شرک ▪

 1398ها و راهکارها، تهران، شرکت در کارگاه برگزاری آزمون الکترونیک: چالش ▪

 1398وزشی، سیرجان پژوهی آمشرکت در سمینار مجازی دانش ▪

 1398جشنواره شهید مطهری، کرمان، های نوآورانه، دانش پژوهانه و آشنایی با فعالیتر کارگاه شرکت د ▪

 1398شرکت در کارگاه روش های نوین تدریس، سیرجان،  ▪

 1397فرایند نویسی ویژه جشنواره شهید مطهری، کرمان، آموزشی شرکت در کارگاه  ▪



 1397ونیکی نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سیرجان، انه مدیریت یادگیری الکترشرکت در کارگاه آموزشی سام ▪

 1397های آموزشی روش تدریس(، کرمان در کارگاه آموزشی تکنولوژی در آموزش )از مجموعه دورهشرکت  ▪

 1397های ارزشیابی پیشرفته، کرمان، شرکت در کارگاه آموزشی روش ▪

 1397علمی، کرمان  و مقررات ارتقا اعضا هیاتنامه شرکت در کارگاه آموزشی آئین ▪

 1397وزشی و طرح درس، سیرجان شرکت در کارگاه آموزشی اهمیت برنامه آم ▪

 1397شرکت در کارگاه آموزشی قوانین و ضوابط آموزشی، سیرجان  ▪

 1397ای، کرمان ینهزها، طراحی سواالت چند گشرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با انواع آزمون ▪

 1396ی ارتباطی ویژه اعضا هیات علمی، کرمان، هار کارگاه آموزشی مهارتشرکت د ▪

 1390گیری و محاسبه حجم نمونه، شیراز، روش نمونهآموزشی  اه شرکت در کارگ ▪

 

 -  :جوایز فتخارات وا


