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، حمسن اسدي الري، سحرناز جنات، عفت *زهرا نيكوسرشت، شهناز رمياز -
  . گس ساعي پورالسادات مرقاتي خويي، سيد عباس متوليان ، نر

مراجعه آننده به مرآز  HIV/AIDS آيفيت زندگي بيماران مبتال به
جمله مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام مخيين (ره) هتران 

  ١٣٩٢، پاييز ٤٣مشاره دانشكده هبداشت و انستيتو حتقيقات هبداشت، 
 ٢٨-١٧ صص

تبيين    .، مريم دوستي پور، عليرضا بياتزارعي عفت السادات مرقاتي خويي، فاطمه  ،شهناز ريماز -
Ĥموزش بهداشت ديدگاه اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي در خصوص شيوه هاي آموزش و يادگيري

 67 ص  1392، پاييز 3و ارتقاي سالمت ايران، شماره 

، سميرا وصالي آذر شربياني، نرگس ساعي پور و سحرناز نجات. بررسي كيفيت زندگي و شهناز ريماز -
شهر تهران. مجله  9عوامل موثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداري منطقه 

 .ي ايراناپيدميولوژ

عفت السادات مرقاتي خويي،  ندا شمس علي زاده،  فاطمه شيخان ، فاطمه زارعي عليرضا بيات،  شهناز  -
آموزان مدارس دولتي منطقه پنج غرب تهران:  . اولويت بندي رفتارهاي پرخطر بهداشتي  در دانش *ريماز

 .مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيمطالعه كيفي. 

بررسي    .، محسن اسدي الري، سيد عباس باقري يزدي، محمودرضا گوهري*ن شجاع، شهناز ريمازمحس -
. فصلنامه پايش. سال دوازده شماره چهارم   سالمت روان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي سالمندان

 353-345، ص 1392شهريور  -مرداد

بررسي متغيرهاي . شكراهللا محسني،  ييدكتر عفت السادات مرقاتي خو، مريم دستورپور، شهناز ريماز -
مراجعه كننده به مراكز منتخب درمان اعتياد  مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان دموگرافيك

 1392، ارديبهشت  107، شماره  20مجله علوم پزشكي رازي دوره . 1388شهر تهران در سال 

كيفيت زندگي و .   ادقي، سيد رضا مجدزادهاظم محمد، شهناز ريماز، مريم دستورپور، معصومه صك -
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات . عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروز

 14-1، ص 4، شماره 11بهداشتي دوره 



 ٥

ر نيازهاي آموزشي ارتقاء سالمت روان د    .، عفت السادات مرقاتي خويي*داوود پورمرزي، شهناز ريماز -
 جوانان داوطلب ازدواج 

 14-1، ص 1391، پاييز 39مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت، شماره .

ررسي مقايسه ب   ي ، دكتر عفت السادات مرقاتي خويي ، مريم راز *داوود پورمرزي ، دكتر شهناز ريماز -
 و بعد از ازدواج  اي نيازهاي آموزشي جوانان براي ارتقا سالمت روان در زندگي زناشويي در دو موقعيت قبل

  76-67 صص  1391، بهمن 104مجله علوم پزشكي رازي، شماره 

   .، عفت السادات مرقاتي خويي ،علي اصغر موسوي مهربان، سارا صفري*پورمرزي ،شهناز ريماز  داود -
 نيازهاي آموزشي مرتبط با بهداشت باروري جوانان قبل از ازدواج

  23-11 صص  1391، بهار 37تحقيقات بهداشت، شماره مجله دانشكده بهداشت و انستيتو .
 

  

ادراك زنان از   شكل گيري .شهناز ريماز، عفت السادات مرقاتي خويي ، فاطمه زارعي ، ندا شمسعلي زاده -
، 11دوره   . مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،در بستر فرهنگي ايرانپديده يائسگي 

 16-1. صص 1392، بهار  1شماره 

 
، دكتر عفت السادات مرقاتي خويي ، مريم رازي ، مصطفي شكوهي *داوود پورمرزي ، دكتر شهناز ريماز -

بررسي مقايسه اي نيازهاي آموزشي بهداشت جنسي و باروري جوانان در دو موقعيت قبل و بعد از    
  30 ص  1392، فروردين 106مجله علوم پزشكي رازي، شماره . 1390ازدواج، تهران 

  
 

 غربالگري باورهاي بر آموزش اثر  .فاطمه رحمتي نجار كاليي، فربد عبادي فرد آذر، شهناز ريماز -
 17-10صفحه 1391سوم، و بيست شماره پانزدهم، دختر.  دوره دانشجويان در پستان سرطان

  
 - مطالعه موردشهناز ريماز، شكراهللا محسني، عفت السادات مرقاتي خويي، مريم دستورپور، فاطمه اكبري -

در معتادان مراجعه كننده به دو مركز ترك اعتياد  مصرف مواد ئشاهدي بررسي عوامل موثر بر عود سو
  64-53، ص 3، شماره 10دوره  مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي .شهر تهران

ريماز ش، رضايي م،طباطبايي ا. مقايسه درصد فراواني عفونت , جواهرتراش ن ،نوربخش ث  - -
دانشگاه علوم سال مبتال و غير مبتال بستري شده در بخش كودكان.  12كالميديايي در كودكان زير 

  .855-860، ص1380، سال 43، شمارهپزشكي ايران
نوربخش ث , ريماز ش , آقاحسيني ف.  بررسي سير و عوارض ناشي از آنسفالت اريوني در كودكان  - -

، 1376لغايت  1374بستري در بخش كودكان بيمارستان رسول اكرم (ص) و فيروزآبادي طي سالهاي 
 1380دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 

، حقي آشتياني تقي و طباطبايي آذردخت.  نوربخش ثميله،سيادتي احمد ، ريماز شهناز، مميشي ستاره -
.  مجله دانشكده پزشكي MICتعيين آنتي بيوتيك مناسب در مننژيت باكتريال كودكان بر اساس 

  76-68ص  1384، سال1، شماره  دانشگاه علوم پزشكي تهران
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ر كودكان انرژي و عامل موثر بر آن د _ريماز ش , مقتدري ا , شيدفر ف.بررسي شيوع تغذيه پروتئين  - -
  1384. دانشگاه علوم پزشكي ايران،  زمستان 1381ساله شهرستان ساوجبالغ  0 -5
  

نوربخش ثميله، ريماز شهناز، فراواني عفونت ويروس سن سيشيال تنفسي و عالئم باليني آن در  - -
. 1380كودكان مبتال به عفونت حاد دستگاه تنفسي در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) در سال 

 .1056الي  1051. صفحه 1383، سال 44اه علوم پزشكي ايران، شماره دانشگ
  
  

عبادي فردآذر فربد، ريماز شهناز، كيايي محمد زكريا، رحمتي نجار كاليي فاطمه، بررسي تاثير آموزش  - -
بر آگاهي و اعتقادات دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاههاي تهران در مورد غربالگري سرطان 

 .26الي   17. صفحه 1383سال  16. مدريت و اطالع رساني، شماره  1381-1382ل پستان سا
  

اعظم مقتدري و عليرضا  -ليال اهري  –ندا شمس عليزاده  – *شهناز ريماز–عفت السادات مرقاتي خوئي  -
بيات.تأثيرعدالت در سالمت براي مراقبتهاي سالمت جنسي نوجوانان  چكيده مقاالت اولين همايش ملي 

 5/2/1389مت شهريسال
  
  

محمد رضا وفا، مهدي فرزادكيا، ميترا غالمي، شهناز ريماز، اختر افشاري، محمد حسين تقديسي، مهناز  -
صلحي، روشنك رضايي كالنتري،  شهريار اقتصادي، شهناز باكند، اعظم مقتدري، محسن اسدي الري، 

علوم پزشكي ايران  يازدهمين  علي اصغر فرشاد.  ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشكده بهداشت
 -10/2/89همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

  
بررسي رضايت از برنامه مشاوره قبل از ازدواج در مراجعه كنندگان به مركز  .داود پورمرزي –شهناز ريماز  -

فصلنامه دانش و تندرستي  ويژه خالصه مقاالت  1388مشاوره قبل از ازدواج در شهرر رشت، سال .
  4/89/ 24نگره اپيدميولوژي ايران (اپيدميولوژي و سالمت عمومي)ششمين ك

  .اعظم مقتدری -شهناز ريماز  ، عفت السادات مرقاتی خوئی -

- Focus group and and narratives:Methodological 
issues in conducting sexuality research among Iranian 
women. ٨/٩/٨٦ .واده و سالمتی جنسی خالصه مقاالت سومين کنگره سراسری خان     

  

  

     

  تاليفات: 
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ال      تی. س ارات راه تندرس ودک آزاری. انتش هناز. ک از ش م، ريم دری اعظ    ١٣٨۴مقت
  

 در پايان نامه راهنما به عنوان

ل اسکلروزيس           - ه مالتيپ تال ب اران مب دگی در بيم ا کيفيت زن اعی ب بررسی ارتباط سرمايه اجتم
 ١٣٩٠يران در سال مراجعه کننده به انجمن ام اس ا

 در پرسنل بيمارستان بوعلي سيناي شهرستان Bتعيين ميزان ايمني زايي واآسن هپاتيت  -

اران   - ك بيماريهاي    HIV/AIDSبررسی ارتباط سرمايه اجتماعی با کيفيت زندگی در بيم آليني
 ١٣٩٠سال  -رفتاري بيمارستان امام خميني تهران

 در ايران (SDH)اعی تعيين کننده سالمت بررسی تاثير زمين لرزه ها بر عوامل اجتم -

ه      - تال ب اران  مب دگی بيم ت زن ا کيفي رتبط ب ل م ی عوام ک    HIV/AIDs بررس در کليني
 ١٣٩١تهران در سال  -بيماريهای رفتاری بيمارستان امام خمينی 

د و        - ين رون رای تعي ا و استفاده از آن ب طرح اعتبار سنجی پرسشنامه ارزيابی ترک آمفتامينه
 ١٣٩٢آمفتامين ها در کمپ معتادين متجاهر استان البرز در سال  شدت ترک

ز ترک          - ه مراک ده ب ه کنن ادان مراجع بررسی عوامل موثر بر بازگشت مجدد به اعتياد در معت
  ٨٨اعتياد تولد دوباره و راهی به سوی نور تهران  

ردان د    - ر حين ازدواج  مقايسه نيازهای آموزشی مرتبط با زندگی زناشويی در بين زنان  و م
  ٨٩  ١٣٨٩و پس از شروع زندگی مشترک ، تهران سال 

 . ٨٩شهر تهران در سال  ٩.بررسی عوامل موثر بر سرمايه اجتماعی در سالمندان منطقه  -

 

    

 : پروژه تحقيقاتي

  

 بومی سازی پرسشنامه بی حوصلگی در کار -

تال       - اران مب دگی در بيم ا کيفيت زن اعی ب ل اسکلروزيس     بررسی ارتباط سرمايه اجتم ه مالتيپ ب
 ١٣٩٠مراجعه کننده به انجمن ام اس ايران در سال 



 ٨

اران   - ك بيماريهاي    HIV/AIDSبررسی ارتباط سرمايه اجتماعی با کيفيت زندگی در بيم آليني
 ١٣٩٠سال  -رفتاري بيمارستان امام خميني تهران

 در ايران (SDH)بررسی تاثير زمين لرزه ها بر عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت  -

 بررسی عوامل مرتبط با سرمايه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار در شهر تهران -

زی     - دان مرک دانيان زن زن اعی و سالمت روان در زن رمايه اجتم ر س وثر ب ل م بررسی عوام
 ٩٠تبريز در سال 

انوار تحت پوشش         - ان سرپرست خ اعی در زن بررسی رابطه ی کيفيت زندگی با سرمايه اجتم
 ١٣٩٠شهر تهران ،  ٩منطقه شهرداری 

ه     - المندان منطق دگی س ت زن اعی و کيفي ت اجتم ين حماي ه ب ي رابط ران  ٨بررس هر ته ش
 ٩٠درسال

ه          - تال ب اران  مب دگی بيم ت زن ا کيفي رتبط ب ل م ی عوام ک    HIV/AIDsبررس در کليني
 ١٣٩١تهران در سال  -بيماريهای رفتاری بيمارستان امام خمينی 

روتئ    - ه پ يوع تغذي ي ش ان     –ين بررس ر آن در آودآ وثر ب ل م رژي و عوام اله  ٠-٥ان س
   ١٣٨١ شهرستان ساوجبالغ

وء        - ا س ان ب ی در زن ر جنس ای پرخط ی و رفتاره رکای جنس ونت ش ين خش اط ب ی ارتب بررس
روری         از پ ز ب ه يکی از مراک ده ب ه کنن  –مصرف مواد و يا تحت درمانهای نگهدارنده مراجع

  ٨٧باز توانی تهران. 

د از     شناسايی مدل ت - ا دوره بع ذار ت بيينی ادراک زنان شاغل از پديده يائسگی در سنين پيش گ
  ١٣٨٨آن در دانشگاه علوم پزشکی ايران، 

ه  - ده ب ه کنن ادان مراجع اد در معت ه اعتي دد ب ر بازگشت مج وثر ب بررسی عوامل م
  ٨٨مراکز ترک اعتياد تولد دوباره و راهی به سوی نور تهران  

ه    شناسايی رفتارهای پرخطر  -  ٥در بين دانش آموزان دبيرستان های دولتی منطق
  ٨٧غرب آموزش و پرورش

ردان در           - ان  و م ين زن دگی زناشويی در ب ا زن رتبط ب مقايسه نيازهای آموزشی م
  ٨٩   ١٣٨٩، تهران سال حين ازدواج و پس از شروع زندگی مشترک 

ه    - را   ٩بررسی عوامل موثر بر سرمايه اجتماعی در سالمندان منطق ن در شهر ته
  .   ٨٩سال 



 ٩

اختار   - ين س ادگيرى  تبي وم ي دريس و مفه دگاه   ت ی از دي يالت تکميل ع تحص درمقط
  ١٣٨٨-٩اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ايران،

ت ب ث   "  - ه آدني تال ب ان مب يتومتری در کودک رات فلوس ه تغيي ان   مقايس ا کودک ژ ب
وم پزشکی کشور       ات عل ی تحقيق ز مل -٨١م طرح  مجری دو  -سالم" مصوب مرک

١٣٧٩  

  

 

 

 

 

 

 


