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 بسمه تعالي

 سوابق آموزشي و پژوهشي و تجار حرفه ای
 

 

                                         پریسا حسینی کوکمری : خانوادگینام و نام 

                               20/20/6315: تولد تاریخ

       متاهلتاهل :  وضعیت

        محل کار: دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

 تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك سوابق

 شروع محل تحصيل رشته مقطع
تاريخ 

 يليالتحصفارغ

رتبه در بين هم 

    هایورود

 )معدل(

 90/69 6300 6303 علوم پزشکی شهید بهشتی سالمت ءآموزش بهداشت و ارتقا دکتری

کارشناسی 

 ارشد
  23/69 6300 6302 شهید چمران اهواز روانشناسی صنعتی و سازمانی

  50/69 6302 6399 اصفهانعلوم پزشکی  بهداشت عمومی کارشناسی

 90/61 6399 6391 اردبیلعلوم پزشکی  بهداشت عمومی کاردانی

 

فعاليت آموزشيسابقه   

تعداد  نام درس

 واحد

دریافت کننده /سازمان  دانشگاه

 خدمات

 گروه 

 بهداشت عمومی شهیدبهشتیدانشگاه علوم پزشکی  0 زبان تخصصی بهداشت عمومی 

 ایمنی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 0 روانشناسی صنعتی و سازمانی

 بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 0 روانشناسی کار 

 بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - کارورزی

 و علوم تربیتی روانشناسی پیام نور  3 روش تحقیق در علوم تربیتی

 روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور  4 پروژه تحقیقاتی اول

 روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور  0 آمار در علوم اجتماعی 

 روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور  0 0-6آمار توصیفی 

 روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور  3 0-6کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 

 روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور  0 روانشناسی رشد
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های تحقيقاتي طرح  

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

 در طرح
 سال مؤسسه محل پژوهش

روانسنجی پرسشنامه ماستریخت و بررسی مشکالت اسکلتی 

 عضالنی کارکنان 
 00 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مجری

غلی در نشستن و فعالیت فیزیکی ش وضعیت روانسنجی پرسشنامه

 بین کارکنان
 00 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مجری

بدنی  های موانع انجام فعالیتکنندهاعتبارسنجی پرسشنامه تعیین

 در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 00 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همکار

ی دانشگاه علوم پزشک طراحی برنامه پوسچر مناسب در کارکنان

 شهید بهشتی با رویکرد نقشه نگاری مداخله ای
 همکار

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 مرکز تحقیقات سالمت محیط کار
01 

ارزشیابی برنامه آموزشی چند رسانه ای بر رفتار بهداشت دهان 

 و دندان دانش آموزان و مقایسه آن با روش آموزشی سخنرانی
 05 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه  همکار

گر فشار روانی شغلی  در رابطه بین فشار بررسی نقش میانجی

خانواده  با رضایت شغلی و -روانی ناشی از نقش و تعارض کار

 تعهد سازمانی

 03 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همکار

رابطه رفتارهای توانمندسازی رهبری با نگرش های کارکنان 

 درمانشبکه بهداشت و 
 00 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجری

بررسی متغیرهای شخصیتی، شغلی و سازمانی به عنوان پیش بین 

 های توانمندسازی روان شناختی
 مجری

مناطق نفت خیز جنوب شرکت 

 بهره برداری نفت و گاز مارون
06 

بررسی سالمت عمومی و کیفیت خواب در کارکنان شرکت 

 لوله سازی اهواز
 06 دانشگاه جندی شاپور اهواز همکار

های ناشی از کار در کارکنان دانشگاه استرس شغلی و غیبت

 علوم پزشکی اصفهان
 90 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکار
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 مقاالت در نشريات بين المللي و داخلي 
 

Article title Journal  Authors  Year 

Using Theoretical Domains 

for Exploring Framework 

Appropriate Sitting Posture 

Determinants among Office 

Workers 

Health scope 

Koukamari -Hosseini

, Ghaffari M, P

Tavafian S, 

Ramezankhani A 

2021 

Related Musculoskeletal -Work

Disorders Among a sample of 

Iranian Computer Users 

International 

Journal of 

Musculoskeletal 

Pain Prevention 

Rozina Rahnama, 

Parisa Roya Nikbakht, 

Koukamari-Hosseini 

2020 

Management Role in Taking 

Healthy Sitting Posture among 

Workers 

International 

Journal of 

Musculoskeletal 

Pain Prevention 

-Parisa Hosseini

 Koukamari,

Mohtasham Ghaffari, 

Sedigheh Sadat 

Tavafian, Ali 

Ramezankhani 

 

2020 

Relationship between quality of 

life and body image perception 

medical students:  Iranianin 

Structural equation modeling 

International 

Journal of 

Preventive 

Medicine 

Soudabeh 

, Yarmohammadi

Mohtasham Ghaffari, 

Hamed 

Yarmohammadi, 

Parisa Hosseini 

, Ali Koukamari

Ramezankhani 

2020 

Evaluation of Health Belief 

Based-Model Intervention on 

Breast Cancer Screening 

Behaviors among Health 

Volunteer 

Journal of Cancer 

Education  

Mohtasham Ghaffari, 

Sanaz Esfahani, 

Sakineh 

P Rakhshanderou, 

Hosseini Koukamari 

2018 

exploratory Confirmatory and 

factor analyses of adaptive 

performance scale: a study 

(in  among hospital nurses

persian) 

Journal of 

Ergonomics 

Parisa Hosseini 

, Koukamari

Abdolzahra Naami, 

Teimour Allahyari 

2015 

 OF ROLE MEDIATING

 BASED-ORGANIZATIONAL

 THE ON ESTEEM-SELF

 OF RELATIONSHIP

 PERCEIVED

 SUPPORT ORGANIZATIONAL

 SATISFACTION JOB WITH

 AFFECTIVE AND

 persian) (in COMMITMENT 

The Journal of 

Urmia Nursing 

and Midwifery 

Faculty 

P Hosseini 

, R Kohkamari

MashalahBagaei, AR  

2015 

http://ijmpp.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-57463-1&slc_lang=en&sid=32
http://ijmpp.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-57463-1&slc_lang=en&sid=32
http://ijmpp.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-57463-1&slc_lang=en&sid=32
http://ijmpp.modares.ac.ir/article-32-43013-en.html
http://ijmpp.modares.ac.ir/article-32-43013-en.html
http://ijmpp.modares.ac.ir/article-32-43013-en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716616/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13187-018-1394-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s13187-018-1394-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s13187-018-1394-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s13187-018-1394-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s13187-018-1394-9
http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-68-1&slc_lang=en&sid=1
http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-68-1&slc_lang=en&sid=1
http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-68-1&slc_lang=en&sid=1
http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_code=A-10-68-1&slc_lang=en&sid=1
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1851-en.pdf
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The relathionship between some 

of organizationl variables with 

adaptive performance in 

(in  Hospitals nerses of Ahvaz

persian) 

Psychological 

Studies 

., E. Naami, A

Hosseini Koukamari, 

P., & Behzadi 

2015 

A study on the personality 

aspects of adaptive performance 

among governmental hospitals 

nurses: A conceptual model 

Social -Procedia

and Behavioral 

Sciences 

Abdolzahra Naami, 

lham Behzadi, E

 Hosseini Parisa,

Morteza Charkhabi 

2014 

Relationship between shift works 

public with sleep disorders and 

(in  health in a pipe company

persian) 

Safety promotion 

and injury 

prevention 

(Tehran) 

Zeynabalsadat 

Parisa Nezamodini, 

, Elham Hoseyni

Behzadi, Seed 

Mahmood Latifi 

2014 

Personality  Investigate

Characteristics, Job and 

Organizational Variable as 

Predictors of Psychological 

Empowerment in Personnel of 

Maroon Oil and Gas Production 

(in persian) Company 

Journal of 

Psychological 

achievemen 

Parisa Hosseini 

, K kukamari

Beshlideh, N Arshadi 

2013 

Relationship between 

occupational stress level and the 

absence of administrative 

personnel in Isfahan health 

(in persian) center 

Journal of Health 

System 

Kasiri Dolat Abadi N, 

Hosseini Kokamari 

, Sharifirad G, P

Hassanzadeh A, 

Shahnazi H 

2013 

Effectiveness of life skills 

training on coping strategies of 

addict women with addict -none

husbands 

Journal of 

Translational 

Medicine 

 

Zahra Shahabinezhad, 

Saeed Ghodrati, 

Hazarati, Ghazaleh 

Seyedahmad 

Parisa Seyedalinaghi, 

Hosseini Koukamari 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ملي و بين الملليهمايشمقاالت   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065185
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065185
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065185
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065185
https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds%5b%5d=citjournalarticle_488498_5
https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds%5b%5d=citjournalarticle_488498_5
https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds%5b%5d=citjournalarticle_488498_5
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://psychac.scu.ac.ir/article_11761.html?lang=en
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Ghodrati3/publication/331629826_Effectiveness_of_Life_Skills_Training_on_Coping_Strategies_of_None-addict_Women_with_Addict_Husbands/links/5ddb1930299bf10c5a30f75d/Effectiveness-of-Life-Skills-Training-on-Coping-Strategies-of-None-addict-Women-with-Addict-Husbands.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Ghodrati3/publication/331629826_Effectiveness_of_Life_Skills_Training_on_Coping_Strategies_of_None-addict_Women_with_Addict_Husbands/links/5ddb1930299bf10c5a30f75d/Effectiveness-of-Life-Skills-Training-on-Coping-Strategies-of-None-addict-Women-with-Addict-Husbands.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Ghodrati3/publication/331629826_Effectiveness_of_Life_Skills_Training_on_Coping_Strategies_of_None-addict_Women_with_Addict_Husbands/links/5ddb1930299bf10c5a30f75d/Effectiveness-of-Life-Skills-Training-on-Coping-Strategies-of-None-addict-Women-with-Addict-Husbands.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Saeed_Ghodrati3/publication/331629826_Effectiveness_of_Life_Skills_Training_on_Coping_Strategies_of_None-addict_Women_with_Addict_Husbands/links/5ddb1930299bf10c5a30f75d/Effectiveness-of-Life-Skills-Training-on-Coping-Strategies-of-None-addict-Women-with-Addict-Husbands.pdf
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 سال نویسنده همایش /سخنرانیپوستر عنوان

Iranian office workers musculoskeletal 

disorders: validation of the mastricht upper 

extremity questionnaire  

 

 اول های علوم بهداشتیتازه
6300 

Leader Empowerment Behavior and Job 

Attitudes: Testing the Mediating Role of 

Psychological Empowerment 

EAWOP Congress اول 
0260 

 اثر عدالت سازمانی و ویژگی های شغلی بر سالمت روان شاغلین

 نقش واسطه ای خشنودی شغلی :بهداشت

چاپ در مجموعه مقاالت همایش 

سراسرس بهداشت و ایمنی 

 6300کاراردیبهشت 

 

 اول  

6300 

 

بررسی سالمت روانی کارکنان نوبت کار در یکی از صنایع فلزی 

 شهر اهواز

همایش سراسرس بهداشت و ایمنی 

 6300کار. اردیبهشت 

 

 ومد

6300 

ادراک شده و شادکامی در بررسی رابطه محیط یادگیری 

 دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز

همایش سالمت روان ششمین 

 دانشجویان
 دوم

6306 

رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی دانشجویان با میانجگری 

 حمایت اجتماعی و عزت نفس
 اول شناسی تهرانکنگره انجمن روان

6300 

گرهای اثرات میانجیطبعی به عنوان های شوخعزت نفس و سب

جویان دانشگاه شهیدچمران کمرویی بر احساس تنهایی میان دانش

 اهواز

 اول شناسی تهرانکنگره انجمن روان

6300 

Perceived barriers of volunteer women of 

Isfahan Urban health centers for breast self-

examination: a cross sectional study 

11th international breast 

cancer congress 
 اول

0261 

What obstacles the women face for 

mammoghraphy? A cross-sectional study 

12th international breast 

cancer congress 
 اول 

7102 

رابطه برخی متغیرهای شخصیّتی با عملکرد انطباقی پرستاران 

 بیمارستان های اهواز

th5 World Conference on 
Psychology, Counseling 

and Guidance, 
WCPCG--‐2014 

 سوم

0264 

An investigation of the effect of work-home 

conflict on job satisfaction and job performance 

with the mediating role of occupational stress: A 

study on Nurse in urmia hospital 

کنگره بین المللی آموزش سومین 

 بهداشت و ارتقاء سالمت
 اول

0261 

 

 

 کتاب     
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 عنوان کتاب 

 نوع فعالیت

چاپ 

 چندم
 ناشر

 باالفاسامی همکاران به ترتیب 

 ترجمه تالیف )شامل نام متقاضی(
تجدید 

 چاپ

ویراستار

 ی

 

 

راهنمای طراحی آموزش 

 فتهآوری پیشربر مبنای فن
 نخبگان اول   × 

 فاطمه حسینی 

 پريسا حسيني کوکمری

 علی صفری 

 کامل قبادی

 مریم محمدی

 دکتر علی رمضانخانی

 

 

 آشنايي با نرم افزارها  
 

 

SPSS- End Note- AMOS-LISREL- MAXQDA- Canva  

 
  

 

هافعاليت  

 کننده خدمات دريافت/سازمان  دانشگاه نوع خدمت
تاريخ ارائه 

 خدمات

 6300 های علوم بهداشتی علوم پزشکی شهیدبهشتیسیزدهمین همایش تازه   دبیر علمی

 تیم علمی و اجرایی
 60سلسله وبینارهای تجارب و درس آموخته های جهانی کووید   

 وبینار کشوری( 1)برگزاری   
6300 

 Speak Up 6301همایش  تیم علمی و اجرایی

 6303-00  کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی هامسئول برگزاری کارگاه

کمیته دانشجویی دفتر توسعه 

 آموزش
 6301-00 نماینده گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنل بهداشت  دبیر           

 عمومی
 6301 بهشتیدوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی شهید 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/LISREL
https://en.wikipedia.org/wiki/LISREL
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