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 وجیهه آرمانمهر

 

 .تا کنون 3861از سال  عضو انجمن جامعه شناسی ایران -

 . 78-79آزمون سراسری  225دانشگاه با کسب رتبه  1379سال کنکور ورودی  -

 (.1383 سال) یفردوس دانشگاه از یپژوهشگر شیگرا ،یاجتماع علوم یکارشناس مدرک خذا -

 (.1386 سال) مازندران دانشگاه از یشناس جامعه ارشد یکارشناس مدرک اخذ - 

 .95 تا 86 های سال از وگناباد بجستان  ه،یدریح تربت مشهد، یکاربرد-یعلم و نور امیپ مراکز در سیتدر -

 .88 تابستان کشور سراسر یجیبس پرسشگران "تحقیق روش "یآموزش کارگاه نیپنجم مدرس - 

 .89 پاییز گناباد، شهرستان های کودک مهد مربیان "دینی و اجتماعی مهارتهای" آموزشی کارگاه مدرس -

 سی عمومی رشته آموزش بهداشت و جامعه شناسی پزشکی بصورت مشترک.مدرس درس جامعه شنا -

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. مقاالت مجله پژوهش و سالمت بخش غیر آماری( )داور -

 

 



 طرح های پژوهشی:

 پژوهشکده یقاتیتحق یها طرح در( spss افزار نرم با یآمار اطالعات لیتحل و هیتجز و ورود ،یمل یها طرح یپرسشگر )همکاری -

 (.1379-1383)مشهد یدانشگاه جهاد ی

 .79 سال "کشور یفرهنگ جامع یریآمارگ" طرح اطالعات یآور جمع در یهمکار -

 .1382 الس "انیرانیا یفرهنگ یرفتارها یمل شیمایپ " یپژوهش طرح اطالعات یآور جمع در  یهمکار -

 .1383 سال " ینید یها آموزه بر دیتاک با جوانان یمل و ینید یابی تیهو ندیفرا یبررس" طرح اطالعات یآور جمع در یهمکار -

 ابرار یقاتیتحق موسسه نظر ریز "یجمهور استیر انتخابات دوره نینهم در مشهد شهر مردم مشارکت زانیم یسنج نظر "طرح یاجرا -

 .87 زمستان ، مشهد معاصر

 .1389 "موجود وضعیت از روزی شبانه مدارس اموزان دانش و اولیاء رضایت میزان بررسی" طرح اجرای در همکاری -

، سازمان متبوع: "آن بر موثر عوامل گناباد و زناشویی زنان و مردان متاهل روستاهای شهرستان ناسازگاری میزان بررسی "مجری طرح  -

 .1389) اتمام یافته(اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی، 

 .) اتمام یافته("یعموم سالمت با آن ی رابطه و یاجتماع ی هیسرما از گناباد شهر مردم یبرخوردار زانیم یبررس "مجری طرح -

 .)اتمام یافته( گناباد یپزشک علوم دانشگاه: متبوع سازمان ،"طالق بر موثر عوامل یفیک یبررس"طرح همکار -

 اتمام) " 1389 سال در یشناخت تیجمع عوامل با آن ارتباط و گناباد شهر مردم مازلو یازهاین یبمرات سلسله سنجش "طرح  همکار -

 (.افتهی

 (.اتمام یافته)"تجربه زنان از زندگی با همسر معتاد "مجری طرح  -

 (.اتمام یافته )"هنجاریابی پرسشنامه طالق عاطفی"طرح همکار -

 (.اتمام یافته)"درمانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارسایی یادگیری مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی و بازی"طرح همکار -

آن )در  منفی و مثبت کارکردهای از آنان نظر و کاربران استفاده های انگیزه آنالین، اجتماعی های شبکه انواع از استفاده میزان بررسی -

 .دست اجرا(

 اتمام یافته(. )1394 سال گناباد شهر متاهلین زناشویی رضایت و شادکامی با خود تمایزیافتگی ارتباط -

ماماها )در دست  دیدگاه از سالمت نظام تحول طرح طبیعی زایمان ترویج برنامه دستورالعمل اجرای در گرها تسهیل و موانع شناسایی -

 .اجرا(

 (.اجرا دست در( )FCMs) فازی شناختی های نقشه کمک با سال 35 باالی زنان در بارداری افزایش بر موثر عوامل بررسی -

 گناباد یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک تیو سالمت در جمع یتوسعه اجتماع تیوضع عیسر یابیارز -



 :فارسی مقاالت

مجله علوم حرکتی و ورزش دانشگاه تربیت معلم تهران ؛ ": آزمون نظریه ی پیوند اجتماعی هیرشیورزشی و بزهکاریفعالیتهای  " -

 وهشی(.پژ –)علمی 

مجله مطالعات زنان دانشگاه  ؛"کنترل اجتماعی و بزهکاری با تاکید برمشغولیت ورزشی تفاوت های جنسیتی دررابطه بررسی" -

 وهشی(.ژپ –تهران)علمی 

پژوهش و مجله  ؛"1389 سال در یشناخت تیجمع عوامل با آن ارتباط و گناباد شهر مردم مازلو یازهاین یمراتب سلسله سنجش " -

 .سالمت

 پژوهش و سالمت.مجله  ؛"ری زناشویی زنان و مردان متاهل روستاهای شهرستان گناباد و ارتباط آن با تضاد ارزشیبررسی ناسازگا" -

بررسی رابطه نابرابری های جنسیتی با امید به زندگی سالم و مقایسه نشانگرهای آن با سایر کشورهای جهان در زنان ایرانی با " -

 .سالمت و پژوهش مجلهی داور واصالح  مرحله در "رویکرد عدالت در سالمت

 ؛ پژوهش و سالمت."مشارکت محلی و ارتقاء امنیت اجتماعی؛ مطالعه موردی منطقه آبادانی و مسکن شهر کرمانشاه " -

 .مجله پژوهش و سالمت )نامه به سردبیر (؛، "سالمت نظام اهداف به دنیرس الزمه سالمت در عدالت" -

 .1394 سالمت علوم در کیفی تحقیقات مجله ؛"کیفی مطالعه یک: مطلقه های زوج دار مساله ازدواج " -

 ؛"((AHLفعال هبین یادگیری و( FCMفازی) نگاشت ادراکی از استفاده با عالی آموزش حوزه در موفقیت حیاتی عوامل بررسی " -

 .1393ایران، سال هفتم شماره اول، زمستان عالی آموزش انجمن فصلنامه

 در کیفی تحقیقات مجله ،"گمنام معتادان انجمن اعضای اعتیاد ترک پایداری در موثر عوامل از کنندگان مشارکت زنده تجربیات " -

 .1394 سالمت علوم

 امنیت و نظم نامه پژوهش ؛"(FCMs)فازی شناختی های نقشه از استفاده با  گناباد شهر مردم امنیت احساس بر موثر عوامل تحلیل " -

 .1394 نزمستا چهارم، شماره هشتم، سال انتظامی،

 زنان مجله ،"باردار زنان در شناختی جمعیت متغیرهای از برخی و اجتماعی حمایت با بارداری دوران افسردگی بین ارتباط بررسی " -

 .142 شماره ،18 دوره ایران، زایمان و مامایی



 مقاالت انگلیسی:

- A Predictive Model of Apartment-Living Based on Socio-Economic and Demographic Factors With 

Health-Based Approach in Iran. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 3; 2015.  
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- The association of gender inequality with healthy life expectancy indicator among iranian women 

compared with that of other countries. Journal of Research & Health Social Development & Health 

Promotion Research Center Vol. 5, No.4, Jan & Feb 2016. 

- Poor Mental Health Status and its Related Socio-Demographic Factors: A Population- Based Cross-

Sectional Study. Epidemiology Biostatistics and Public Health- 2016, Volume 13, Number 1. 

- Marital incompatibility among couples living in rural Gonabad and underlying factors. Journal of 

Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Vol. 7, No. 4, Jul & 

Agu 2017. 

- Suicide rate in relation to the Human Development Index and other. Health related factors: A 

global ecological study from 91 countries, Journal of Epidemiology and Global Health 7 (2017) 131–

134. 

- Anxiety Severity Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic among People Aged 15 Years 

and Above in Gonabad, Iran. Arch Iran Med. September 2020;23(9):633-638. 



 همایش ها:

دومین همایش بین المللی  ؛"انیدانشجو ینیکارآفر هیروح تیتقو در دانشگاه یآموزش یها برنامه  نقش به نسبت انیدانشجو یابیارز" -

 (.1392)اردیبهشت مهارت آموزی و اشتغال در ایران

- "A problematic marriage of divorced coupled: a qualitative research"  همایش بین المللی سالمت زنان در ؛

 .(May 2013 1،2ایران)

 راهکارهای و شناسیآسیب ملی همایش؛ "آن یها بیآس کاهش جهت در ییراهکارها ارائه و فقرا یزندگ سبک ابعاد یبررس " -

 (.1391، )اسفندامروز ایران در زندگی سبک ارتقای

-25همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان) "سیب های زنان و دختران شهر جنگلبررسی توصیفی و زمینه ی اجتماعی آ " -

 (.1391آذر30

همایش علمی پیشگیری از جرم شهرستان ؛ "نوجوانان یبزهکار و قانون به باور مذهب، به یدلبستگ زانیم رابطه یبررس " -

 مقاله برتر(.) سخنرانی،  (1391خواف)آبان

همایش علمی پیشگیری از جرم شهرستان  ؛" جرم از یریشگیپ در یجمع یها رسانه  یکژکارکردها و رکردکا "نویسنده مسئول مقاله -

 (.1391آبان  )خواف

 تربیت درسی ی برنامه راهبردهای و ها چالش رویکردها، ملی ؛ همایش"گاهی دانشجویان از حقوق شهروندیبررسی میزان آ" -

 .1389 مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهروندی

- “Qualitative study of personality characteristics and social networks of NA association members to 

identify factors affecting on quitting durability" هفتمین کنگره دانش اعتیاد و برنده جایزه سالیانه طب ایزما.؛ 

 تخصصی همایش؛ "شهر در یگیهمسا یها شبکه در یاجتماع یهمبستگ فهومم یاتیعمل یها سنجه و ینظر یمبان بر یدرآمد " -

 .، سخنرانی(1392) مهر ماه  اجتماعی های شبکه ابعاد بررسی

 به امید با آن ارتباط و منتخب یکشورها یبرخ و یرانیا زنان نیب جنسیتی نابرابری های شاخص ی سهیمقا یشناخت بوم ی¬مطالعه" -

 سخنرانی. ،المت زنان اصفهانهمایش ملی س؛ "سالم زندگی

) ادیاعت به شیگرا بر موثر یاجتماع شبکه و یتیشخص یها یژگیو با رابطه در NA گروه عضو ترک حال در معتادان دگاهید یبررس" -

 ی.سخنران ،(1392 بهمن) سالمت با محوریت سبک زندگی سالم  کشوری پژوهش در همایش ؛"(یفیک مطالعه کی

؛ "(AHL) فعال نیهب یریادگی و( FCM) یفاز یادراک نگاشت از استفاده با یعال آموزش حوزه در تیفقمو یاتیح عوامل یبررس " -

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.، دانشگاه و حوزه در یریادگی و یاددهی یها روش یکشور شیهما نیاول

 یکشور شیهما نیاول شیهما ،"دانشگاه یآموزش یها برنامه بودن نیکارافر یابیارز با آن ارتباط و انیدانشجو ینیکارآفر هیروح " -

 .یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه، دانشگاه و حوزه در یریادگی و یاددهی یها روش



 Knowledge Transfer to، "سالمت اجتماعی های کننده تعیین و پزشکی شناسی جامعه جایگاه" پژوهشی هایکارگاه در شرکت -

Practice، Evidence Based Practic ،   

 

 (چاپ شدهگناباد ) یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمصوب شورا "بر مشارکت جامعه در سالمت یدرآمد "کتاب نویسنده دوم 

 

 افزاری : های نرممهارت

 افزار و میزان آشنایی و کاربرد آن نشان داده شده است. در جدول زیر نام نرم

 کاربرد  میزان آشنایی نرم افزار شماره

1 Windows مسلط --- 

2 SPSS تحلیل آماری نسبتا مسلط 

3 EndNote دهی مقاالتمرجع مسلط 

4 MAXQDA تحلیل کیفی نسبتا مسلط 

5 Amos تحلیل عاملی نسبتا مسلط 

6 FC Mapper  رسم و تحلیل  مسلطنسبتاFCM 

  

 


