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EDUCATION AND TRAINING                                                                                                         مدارک درجات دانشگاهی و بین الملل() سوابق تحصیلی  

INSTITUTION AND LOCATION 
DEGREE 

(if applicable) 
 

Start Date 
MM/YYYY 

Completion 
Date 

MM/YYYY 
 

FIELD OF STUDY 
 

3- Isfahan University of Medical 

Sciences  

PhD 

 
2012 2016    Health education and 

promotion 

2- Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences 

MSc 2010 2012 Health education 

1- Isfahan University of Medical 

Sciences 

BSc 

 
   2007 2010 Nursing 
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POSITIONS AND EMPLOYMENT                                           سوابق شغلی با ذکر محل و سال استخدام/تصدی مسئولیت 

 واحد سازمان (.../مارستانیمکان )دانشگاه/ب عنوان شغلی/سمت و مسئولیت تاريخ پايان تاريخ شروع

 پرستار 8811آبان ماه  81/8/8811

 

 بیمارستان سیدالشهداء سمیرمبیمارستان 

 بیمارستان بیمارستان سیدالشهداء سمیرم پرستار/ مسئول آموزش بیمار/ 4/5/8811 71/1/8811

 پرستار/ 8/8/8811 4/5/8811

 مسئول ارتقای سالمت

 بیمارستان بیمارستان سیدالشهداء سمیرم

عضو کارگروه توسعه علوم پرستاری و  8811پاییز  8/8/8811

مرکز شبکه ملی مطالعات و کارشناس 

 توسعه علوم پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  کارشناس آموزش پرستاری 8811پاییز  8/8/8811

 علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

عضو و کارشناس گروه مراقبت های  8811تا  8811شهریور 

تسکینی با رویکرد بین حرفه -حمایتی

 ای

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  عضو هیات علمی تا کنون 8811پاییز 

 علوم پزشکی اصفهان

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 

سال اخیر(  5الی  3طرح درسهای  تدوین شده    واحد   با ذکرمقطع ، رشته ،  زمان    مکان )گروه /دانشکده/ دانشگاه(  )  

 

گروه/دانشکککده/دا زمان رشته مقطع واحد عنوان و کد درس

 نشگاه
 یارتقا" ینظرواحد  تدوين طرح درس

سبک زندگ    جهت   "سالم  یسالمت و 

   انيدانشجو

سالمت و   یارتقا" یواحد نظر 1

 "سالم یسبک زندگ

سالمت   پرستاری     ارشد یکارشناس

 جامعه

گروه پرستتتاری ستتالمت    49-49دوم  مسالین

جتامعته و ستتتتالمنتدی/     

تاری و      کده پرستتت دانشتتت

گاه علوم       مايی/  دانشتتت ما

 پزشکی اصفهان

  یکتتاروموزواحتتد  طرح درس نيتتتدو

 "سالم  یسالمت و سبک زندگ   یارتقا"

ارشد ترم   یکارشناس   انيجهت دانشجو 

ستاری و   سالمت جامعه   9 شکده پر دان

 مامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سالمت    یارتقا" یواحد کاروموز

 "سالم یو سبک زندگ

سالمت   پرستاری   ارشد یکارشناس

 جامعه

گروه پرستتتاری ستتالمت    49-49دوم  مسالین

جتامعته و ستتتتالمنتدی/     

تاری و      کده پرستتت دانشتتت

گاه علوم       مايی/  دانشتتت ما

 اصفهانپزشکی 

برنامه    " یظرواحد ن  طرح درس نيتدو 

قبتتت  تتا   یاب یتتو ارزشتتت یزي ر  یمرا

ستار  جهت   "سالمت جامعه  یبرا یپر

 9ارشتتد ترم  یکارشتتناستت انيدانشتتجو

و  یزيبرنتتامتته ر" یظرواحتتد ن 

ش  ستار  یمراقبت  ا یابیارز   یپر

 "سالمت جامعه یبرا

سالمت   پرستاری   ارشد یکارشناس

 جامعه

گروه پرستتتاری ستتالمت    49-49نیمسال اول 

جتامعته و ستتتتالمنتدی/     

تاری و      کده پرستتت دانشتتت
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دانشتتکده پرستتتاری و  ستتالمت جامعه

 مامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گاه علوم       مايی/  دانشتتت ما

 پزشکی اصفهان

  یواحتتد کتتاروموز طرح درس نيتتتدو

 یمراقبت  ا یابیو ارزشت  یزيبرنامه ر"

ستار  جهت   "سالمت جامعه  یبرا یپر

 9ارشتتد ترم  یکارشتتناستت انيدانشتتجو

دانشتتکده پرستتتاری و  ستتالمت جامعه

 مامايی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کاروموز   حد  مه ر  " یوا و  یزيبرنا

ش  ستار  یمراقبت  ا یابیارز   یپر

 "سالمت جامعه یبرا

سالمت   پرستاری   ارشد یکارشناس

 جامعه

گروه پرستتتاری ستتالمت    49-49نیمسال اول 

جتامعته و ستتتتالمنتدی/     

کده   تاری و   دانشتتت پرستتت

گاه علوم       مايی/  دانشتتت ما

 پزشکی اصفهان

 

سال اخیر(  5الی  3کاراموزی  )با ذکرمقطع ، رشته ، زمان و مکان ) –عملی  -عناوین تدریس یا مشارکت در  تدریس دروس نظری  

 

 گروه/دانشکده/دانشگاه ترم تحصیلی رشته مقطع واحد عنوان و کد درس ردیف

1 

 

کارشتتناستتی   ظرین واحد 1 زندگی سالمارتقای سالمت و سبک 

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

-49نیمستتتال دوم 

49  

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارشتتناستتی   ظرین واحد 1 ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم 2

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

-49نیمستتتال دوم 

49  

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

واحتتتتتتد   9/0 ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم 9

 کاروموزی

کارشتتناستتی  

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

-49نیمستتتال دوم 

49  

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

برنامه ريزی و ارزشتتتیابی مراقبت  ای  9

 پرستاری

کارشتتناستتی   واحد نظری 1

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

   49-49نیمسال اول 

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

ريزی و ارزشتتتیابی مراقبت  ای برنامه  9

 پرستاری

کارشتتناستتی   واحد کاروموزی 1

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

گروه پرستاری سالمت جامعه       49-49نیمسال اول 

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارشتتناستتی   واحد نظری 1 ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم 6

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

-49نیمستتتال دوم 

49  

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

  واحتتتتتتد 9/0 ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم 7

 کاروموزی

کارشتتناستتی  

 ارشد

پرستتتاری ستتالمت   

 جامعه

-49نیمستتتال دوم 

49  

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان
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  یکارشتتناستت واحد نظری 2                  یولوژیدمیو اپ یبهداشت عموم 8

سته یپ م  علو و

                               وزمايشگا ی

-48اول   مستتتالین                               علوم وزمايشگا ی

1947 

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

یات  اصتتتول  4 هداشتتتت    و کل   یخدمات ب

 درمانی

  یکارشتتناستت واحد نظری 9

 وستتتتتتتهی پ 

متتديتتريتتت    

ختتتدمتتتات   

بهتتداشتتتتی     

                                درمانی

مات          خد يت  مدير

                                درمانیبهداشتی 

-48اول   مستتتالین

1947 

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارشتتناستتی   واحد کارورزی 8 کارورزی عرصه سالمت جامعه 10

 پرستاری

نتتیتتمستتتتتال اول   پرستاری

-1944تحصتتتیلی    

1948   

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارشتتناستتی   واحد نظری 2 اصول برنامه ريزی بهداشتی 11

بهتتداشتتتتت   

 عمومی

   42-49نیمسال اول  بهداشت عمومی

 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارآموزی پرستتتیاری اشت  تتت   12

 محیط

کارشتتناستتی   کاروموزی 8/0

 پرستاری

نیمسال دوم سال  پرستاری

-99تحصتتتتتتی   

99 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

واحد  2/6 کارآموزی عرصه اشت    19

 کاروموزی

کارشتتناستتی  

 پرستاری

نیمسال دوم سال  پرستاری

-99تحصتتتتتتی   

99 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کار موزی پرستتتیاری ستتت م   19

 فرد و خانو ده

واحد  9/2

 کاروموزی

کارشتتناستتی  

 پرستاری

یمستتتتتتتتتال  ول  پرستاری ن

تتتتتحصتتتتتتتتتیتتتت تتتت  

0011-0999 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

شگاه      ستاری و مامايی/  دان پر

 علوم پزشکی اصفهان

کارورزی پرستتتتیاری ستتتت م   19

 جامعه

کارشتتناستتی   واحد کاروموزی 9

 پرستاری

 دومنتیتمستتتتتتتتتال  پرستاری

تتتتتحصتتتتتتتتتیتتتت تتتت  

0011-0999 

گروه پرستاری سالمت جامعه    

دانشتتتکتده   و ستتتتالمنتدی/  

ستاری و مامايی/    شگاه   پر دان

 علوم پزشکی اصفهان
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 HONORS AND AWARDS  / ذکر سال و عنوان تقدیر/تشویق با جوایزتقدیرنامه ها                                                                                                  

 مناسبت                عنوان تقدير/ جايزه   مسئول ابالغ  /ا دای جايزه   زمان     مکان            نوع تقدير/ جايزه 

 رديف
 

 تقدیر/ جایزهعنوان  *
 مسئول ابالغ/اهدای جایزه

  مکان زمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  سخنران برتر  8

بهداشتی درمانی ایران، تهران 

 پرستاری و مامایی()دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  8811

بهداشتی درمانی ایران، تهران 

 )دانشکده پرستاری و مامایی(

توسعه علوم پرستاری   "پیشبرد امور کارگروه 7

از ماموريت  ای ويژه دانشگاه در طرح تحول 

 "وموزش پزشکی
 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   1946

 

8 

 

 

انجام وظایف محوله و حائز امتیاز باال در  

 برنامه ارزیابی عملکرد بخش اطفال 

سرپرست بیمارستان سیدالشهداء 

 سمیرم
 بیمارستان سیدالشهداء سمیرم 8818

انجام وظایف محوله و حائز امتیاز باال در  4

 برنامه ارزیابی عملکرد بخش اطفال 

 

بیمارستان سیدالشهداء رئیس 

 سمیرم
 بیمارستان سیدالشهداء سمیرم 8818

 اعالم رضايتمندی سوپروايزر وموزشی 5

بیمارستان جهت شرکت در دوره های 

 881و کسب امتیاز  11آموزشی سال 

 ساعت آموزشی ضمن خدمت

رئیس بیمارستان سیدالشهداء 

 سمیرم
 بیمارستان سیدالشهداء سمیرم 8811

برنامه  ای اعتبار بخشی و  مکاری در  1

 حاکمیت بالینی بعنوان مسئول وموزش بیمار

سرپرست شبکه بهداشت و درمان 

 سمیرم
 شبکه بهداشت و درمان سمیرم 8817

اعالم رضايتمندی مديريت شبکه بهداشت و  1

 درمان 

 شبکه بهداشت و درمان سمیرم 8811 مدير شبکه بهداشت و درمان سمیرم

سرپرست جمعیت  الل احمر  تقدير از انجام وظايف  1

 سمیرم
 جمعیت  الل احمر سمیرم 8811

معاون بهداشتی و رئیس مرکز  1949اجرای برنامه  ای  فته سالمت در سال  1

 بهداشت شهرستان سمیرم
 مرکز بهداشت شهرستان سمیرم 8814

انجام امور محوله و خدمات رسانی به بیماران  81

 رفع مشکالت بیماران ديالیزاورژانسی و 

 مدير شبکه بهداشت و درمان سمیرم 8811 مدير شبکه بهداشت و درمان سمیرم

تشويقی انجام امور مربوط به مرکز شبکه ملی  88

 مطالعات و توسعه علوم پرستاری
معاون آموزشی دانشکده 

 پرستاری و مامایی

 دانشکده پرستاری و مامایی 8811

آموزشی دانشکده معاون  تشويقی  87

 پرستاری و مامایی

 دانشکده پرستاری و مامایی 8811
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RESEARCH 
 

RESEARCH INTEREST                                                                                       )اولویت وعالقمندی پژوهشی )توانمندی اختصاصی                                           
 و پژوهش(  حوزه  بهداشت /درمان/ آموزش 4موضوع بر اساس اولویتهای ملی، بین المللی و استان در  3)ترجیحا

 ارتقای سالمت در بیمارستان و مراکز بهداشتی .1

 آموزش بیمار و جامعه مبتنی بر مدل های اموزشی موثر و روش های نوین آموزشی .2

Research Projects and Proposals                                               ( اخیرسال  5 الی 3 های تحقیقاتی  طرح (  
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طرح دامنه وضعیت نهایی  
دانشگاهی/ملی 

 /بین المللی

شروع تاریخ  مرجع تصویب کننده

 و خاتمه

و همکاران  *مجری شاخه  

 تخصصی 
/ کد طرح در پژوهشیارعنوان طرح  

 پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکترا

 را نما    

 مشاور

 دانشجو

 به ترتیب از موارد جديد )باالی جدول (  

 سایر طرح های تحقیقاتی      

معاونت پژو شی  دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

پزشکی 

اصفهان/مرکز 

تحقیقات پرستاری 

 و مامايی

1900-

1948 
 *مجری

 ،یمحمدینصراله عل

  ،یعاطفه افشار

 همکاران  سایر
پور،  رجیا رضایعل

 دکتر ،یپروانه خراسان

 ک،ین زدانیاحمد 

 ی سادات هاشم میمر

 پرستاری
  یات نامه ويین اجرايی نامه شیوه تدوين

 گامی: بالین در مستقر پرستاری علمی

 بالینی وموزش کیفیت ارتقای جهت

 پرستاران
 

مرکز ملی تحقیقات  ملی در حال اجرا

را بردی وموزش 

 پزشکی نصر

تا  1948

 کنون
 *مجری

  ،یدکتر پروانه اباذر

 ،یطالقان بایدکتر فر

 ور، پ رجیا رضایدکتر عل

 همکاران  سایر
 ، یعاطفه افشار دکتر 

  ،یدکتر رضا مسعود

 زدانیدکتر احمد 

دکتر شهال  ک،ین

دکتر   ،یابوالحسن

  ،یاکبر یفاطمه عل

 یاقرب میدکتر مر

 پرستاری
 ندينمودن فرا يیو اجرا یساز یبوم

 یدر کشور )در دو حوزه وموزش یپرستار

 و خدمات(

معاونت پرستاری  ملی/فراملی اتمام يافته

وزارت بهداشت و 

درمان و وموزش 

/ پزشکی کشور

سازمان جهانی 

بهداشت دفتر 

منطقه ای مديترانه 

 شرقی

1949-

1947 
 *مجری

پور،  رجیا رضایعل

  ،یپروانه خراسان

 عاطفه افشاری

همکاران  سایر
 یرسول میمر
 

 پرستاری
تدوين نقشه راه توسعه نقش  ای "پروژه ملی 

 "تخصصی پرستاران در نظام سالمت ايران

معاونت پژو شی  دانشگا ی يافتهاتمام 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

اصفهان/مرکز 

تحقیقات پرستاری 

 و مامايی

1946-

1948 
 *مجری

 عاطفه افشاری

علیرضا ایرج پور، 

همکاران  سایر
، پروانه خراسانی

الهه سادات ضیایی، 

مریم باقری، زهرا 

 صابری

شناسايی عوامل توسعه نقش  ای تخصصی  پرستاری

 نظام سالمت ايران: يک مطالعه کیفیپرستاران در 
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معاونت پژو شی  دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1949-

1944 
 *مجری

  ،یعاطفه افشار

 همکاران سایر

 ،یاسالم یاحمدعل

 ،یمصطفو روزهیف

 یالهام معظم، مجتب

رضا  ،یگلزار

 ینانیاطم

وموزش 

بهداشت و 

ارتقای 

 سالمت

استاندارد ای بیمارستانهای ارتقاد نده ارزيابی 

سالمت در بیمارستانهای وموزشی درمانی شهر 

 1949اصفهان: يک مطالعه مقطعی در سال 

معاونت پژو شی  دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1949-

1946 
 *مجری

عاطفه افشاری، 

احمدعلی اسالمی، 

 همکاران سایر

فیروزه مصطفوی، 

 کشوریماهرخ 

وموزش 

بهداشت و 

ارتقای 

 سالمت

شناسايی عوامل و فرايند موثر در پذيرش ارتقای 

سالمت در بیمارستان  ای تابعه دانشگاه علوم 

پزشکی شهر اصفهان: يک رويکرد ترکیبی مبتنی 

 یبر نظريه انتشار نوووری و نظريه شناختی اجتماع

معاونت پژو شی  دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1949-

1947 
 *مجری

  ،یروزیپ میمر

 همکاران سایر

 ،یعاطفه افشار

 ،یافشار هیسم

 یمحمدرضا کرمان

 نژاد

تاثیر انجام برنامه مديريت خطر در فر نگ ايمنی  پرستاری

بیمار در بخشهای اتاق عمل و اورژانس بیمارستان 

 41سیدالشهداء سمیرم در سال 

پژو شی  معاونت دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1949-

1946 
 *مجری

 ،یروحان نیحس

 همکاران سایر
احمدعلی اسالمی، 

مهدی راعی، عاطفه 

 افشاری

وموزش 

بهداشت و 

ارتقای 

 سالمت

ارزشیابی نظريه رفتار برنامه ريزی شده و سازه 

خطر درک شده عوارض ديابت در تبیین اتخاذ 

 2ديابتی نوع رفتار غذايی سالم در بیماران 

معاونت پژو شی  دانشگا ی اتمام يافته

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

1984-

1941 
 *مجری

 ،یمحتشم غفار

 همکاران سایر
عاطفه افشاری، 

علی رمضانخانی، 

 حمید سوری
 

وموزش 

بهداشت و 

ارتقای 

 سالمت

الگوی اعتقاد بهداشتی و مقايسه ای کاربرد  بررسی

برای پیش بینی  ريزی شدهنظريه رفتار برنامه 

در زنان باردار شهر سمیرم در روش زايمان انتخابی 

 1940ل سا
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Publications: 

1-BOOK       تالیف/ ترجمه  با ذکرمشخصات کامل )کتاب یا فصلی از چاپ کتاب(

 نویسنده

 /نویسندگان

یا عنوان فصل  عنوان کتاب )سال انتشار(

)با ذکرپديدوورنده و  کتاب 

 کتاب مربوطه(عنوان 

نوبت 

چاپ

  

 نوع فعالیت ناشرانتشارات/    محل انتشار

)ترجمه/تالیف/ویراستاری 

 و ...(

 عاطفه افشاری

 علیرضا ايرج پور 

 پروانه خراسانی

 

توستتتعه علوم پرستتتتاری:     1947

ماموريت ويژه دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

دانشگاه  اول

علوم 

 وپزشکی 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی 

استان 

 صفهانا

1947 

دانشگاه علوم 

و خدمات پزشکی 

بهداشتی درمانی 

 صفهاناستان ا

 تالیف

 

2-Invited reviews                                                                                                 /داوری مجالت

  گایدالین/منوال/کتاب

 همکاری مکان/دانشگاه، سال  مقاالت کنگره، آثار جشنواره ، مقاالت مجله، کتاب، گایدالین، منوال و.. (                عنوان/           نوع )
 
 

  نام مجلهمکان/دانشگاه/  نوع عنوان ردیف

سال 

 عضویت

 مدت همکاری

 

8 
  نیکنگره ب نیسوم داوری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/     مقاالت کنگره داوری

 سالمت یوموزش و ارتقا یکنگره مل نیو  شتم یالملل
7181  

 41مقاله ) 71داوری 

 ساعت(

 

 

 

 

7 

 

 Medical journal of the Islamic مقاالت مجله داوری
republic of iran 

7181-

7181 

 11داوری دو مقاله )

 ساعت(

 

 

 

8 

 

شکی و خدمات       طرح پژوهشی داوری شکده علوم پز شی دان معاونت پژوه

 درمانی مراغهبهداشتی و 

8811  

 ساعت 81
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4 
 

 Hospital Practice مقاله مجله داوری
Taylor & Francis 

 

2019  

 ساعت 41

  7171 فصل نامه وموزش بهداشت و ارتقای سالمت ايران مقاله مجله داوری 5

 

3-Published Articles/Peer-reviewed papers  (سال اخیر 5الی  3)انگلیسیر فارسی و معتب شده در مجالت مقاالت چاپ  

 نویسندگان به ترتیب....  )سال( عنوان مقاله نام نشریه شماره  سری صفحات
  نویسنده مسئول*

   Journal of education and 

health promotion 
Healthcare Workers’ 

Experience of Stressors and 

Adaptation Strategies for 

COVID-19: A Qualitative 

Research 

2021 Vajihe Atashi1, 

Shahla Abolhasani2, 

Atefeh Afshari3 

 4 29 Quality Management 
in Health Care 

Health Care Failure Mode and 

Effect Analysis in the 

Operating Room Setting 

2020 Maryam Pirouzi, 

Hassan A Gorji, 

Hamid Ravaghi, 

Atefeh Afshari 

فصل نامه وموزش بهداشت و ارتقای  8 - 
 سالمت ايران

شهر  یدرمان یمراکز وموزش یابيخود ارز

سالمت  یارتقا یاستاندارد ا یاصفهان از اجرا

   ا مارستانیدر ب

 

عاطفه افشاری، احمدعلی اسالمی،  0202

، الهام معظم، فیروزه مصطفوی

 مجتبی گلزاری، رضا اطمینانی

 68 1 Nursing Outlook (ISI The framework for 
developing nursing 
specialist roles in the 
healthcare system of Iran 

 

2019 Atefe Afshari, 
Alireza Irajpour, 

Parvaneh Khorasani, 

Maryam Bagheri,et al 

 

  8 Journal of education and 

health promotion 
Health promotion perception 

among health care providers 

working in educational 

hospitals: a qualitative study 

2019 Atefe Afshari, 
Leila Ahmadi 

Ghahnaviye,Mehdi 

khezeli, Seyde 

Shahrbanoo Daniali 
 30 7 Journal of Evolution of 

medical and dental 

sciences 

Stages of changes, breast self-
examination practice and related 
health beliefs in 

Women- a theory-based study 

2018 Hossein Ashtarian, 

Marzieh Rouhani-Rasaf, 

Atefeh Afshari, Arman 

Latifi, Abas Aghaei, 

Hadi Darvishi, 

Mohammad Reza 

Yousefi, Mehdi Khezeli 

https://www.scopus.com/sourceid/14847?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/14847?origin=recordpage
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 1 13 Iranian Journal of 
Psychiatry and 

Behavioral Sciences 

the prevalence of depression 

and its association with self-

management behaviors in 

chronic disease patient 

2018 ,Seyde Shahrbanoo 

Daniali, , Firoozeh 
Mostafav, Elaheh 
Tavassoli, Atefeh 
Afshari, Farideh 

Frouzandei, Ahmad Ali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslami 

 11 7 Journal of Evolution of 

medical and dental 

sciences 

Relationship between clinical 

education behavior of 

instructors and learning 

perception in nursing students 

2018 Hojat Zareh Hoshyari Khah 
Elham Nasiri 
 Mehdi Khezeli Noorollah 
Tahery 
 Bahman Cheraghian 
Atefeh Afshari 

Ruhallah Bayat 

 22 7 Journal of education and 

health promotion 
Hospitals reorientation towards 

health promotion: A qualitative 

study of barriers to and 

strategies for implementation 

of health promotion in 

hospitals of Isfahan, Iran 

2018 Atefe Afshari, Firoozeh 
Mostafavi,Arman Latifi, 

Leila Ahmadi 

Ghahnaviye, Maryam 

Pirouzi, Ahmad Ali 

Eslami 

   International al journal of 

adolescent medicine 

and health 

Using theory of planned 

behavior for prediction of 

delivery mode among pregnant 

women : a theory based cross-

sectional research 

2017 Ghafari 
Mohtasham,Afshari 

Atefeh, Sakineh 
Rakhshandehru, 
Bahram Armoon 

  2 Bioscience 

biotechnology research 

communication 

Illness perception and self-

care behavior in patient with 

myocardial infraction 

2017 Leila Ahmadi 

Ghahnaviye, Reza 

Bagherian, Awat Feizi, 
Atefe Afshari, Firoozeh 

Mostafavi Darani 

 1 6 Health promotion 

perspective 
Health promoting hospitals: A 

study on educational hospitals 

of Isfahan, Iran 

2016 Atefe Afshari, Firoozeh 
Mostafavi, Mahrokh 

Keshvari, Leila Ahmadi 

Ghahnaviye, Maryam 

Piruzi, Elham Moazam, 

Kavak Hejab, Ahmad Ali 

Eslami 

 پرستاری ايرانپژو ش  11 1 

فصلنامه علمی پژو شی انجمن 
 علمی پرستاری ايران

ارزيابی وضعیت فر نگ ايمنی بیمار در 

 بیمارستان سیدالشهداء سمیرم

 

عاطفه افشاری، مريم پیروزی،  1931

 سمیه افشاری، کاوک حجاب

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان  6 0 
 شمالی

 روانسنجی ابزار سنجش باور ای مرتبط با
رعايت رژيم غذايی منناسب در بیماران ديابتی 

2نوع   

حسین روحانی، احمدعلی اسالمی،  1939

مهدی راعی، حمیدتوکلی قوچانی، 

 عاطفه افشاری
 88-

84 
بررسی انتخاب روش زايمان توسط زنان باردار  مجله زنان مامايی و نازايی ايران 16

نخست زای شهر سمیرم با استفاده الگوی 
1940بهداشتی در سال اعتقاد   

 عاطفه افشاری، محتشم غفاری 1930

وگا ی و نگرش زنان باردار نخست زای مراجعه  تحقیقات نظام سالمت 8 1 
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری 

سمیرم در خصوص روش  ای زايمان: يک 
 مطالعه مقطعی

محتشم غفاری، عاطفه افشاری،  1931

علی رمضانخانی، حمید سوری، 

 غالمرضا شريفیان راد
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Presentations 

1-Oral/Poster presentations (national/International Conferences (at least 3-5 years): 

 )نوع : پوسیر یا سخنر ن (/ )سطح : منطقه  ی یا م   یا این  لم   ( مقاالت ارایه شده  در همایش و کنگره 

عنوان همایش/کنگره/...)سطح  تاریخ/سال زمان برگزاری نویسندگان

 برگزاری(

 عنوان مقاله  )نوع ارایه(

Atefeh Afshari, 

Mehdi Khezeli 
پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان  19/09/2021

 و ارتقای سالمت
Self-assessment of health-

promoting hospital standards: A 

cross-sectional study” 
Parvaneh 
Khorasani, 
Nasrollah 
Alimohammadi, 
Alireza Irajpour, 

Atefeh Afshari 

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946روبان 29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
Implementing clinical-residents or 
clinical nursing faculty members in 

Iran- Challenges: A qualitative 
content 

ا ايرج پور،  پروانه علیرض

خراسانی ،، عاطفه افشاری، 

 مريم باقری ،

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946روبان 29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
Basic step for nurses’ role 

development and advanced nursing 
education of the nurse-specialists: a 

systematic review on definitions 
and professional titles 

، عاطفه افشاری، مريم باقری 

، علیرضا ايرج پور پروانه 

 خراسانی ،

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946روبان 29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
 یتخصص یشدن نقش  ا يیاجرا یموانع و چالش  ا

 : مرور نظام مند متونیپرستار

پروانه  ، عاطفه افشاری،

خراسانی ، علیرضا ايرج پور 

 مريم باقری

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946روبان 29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
نقش  یکننده اجرا لیتسه یمرور نظام مند راه کار ا

 یپرستار یتخصص ی ا

علیرضا ايرج پور، عاطفه 

افشاری، پروانه خراسانی، 

 مريم باقری ،

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946روبان 29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
پرستاران در  یتخصص یالزامات توسعه نقش  ا

 مطالعه مرور نظام مند کيجهان: 

علیرضا ايرج پور، پروانه 

خراسانی، نگین مسعودی 

علوی ، نصراله علیمحمدی، 

احمدرضا يزدان نیک، پروانه 

 اياذری، عاطفه افشاری

دومین کنگره واکاوی وموزش پرستاری:  1946ن روبا29تا  29

 فرصت  ا و تهديد ا
ماموريت : گزارش کارگروه توسعه علوم پرستاری 

 توسعه علوم پرستاری در طرح تحول سالمت

علیرضا ايرج پور، پروانه 

خراسانی، عاطفه افشاری ، 

نصراله علیمحمدی، احمدرضا 

 يزدان نیک، پروانه اياذری

 مايش منطقه ای توسعه علوم پرستاری  اولین  8811آذر  71

و مامايی با محوريت خدمات مراقبتی جامعه            

 نگر

 در طرح تحول سالمت یتوسعه علوم پرستار تيمامور

Leila Ahmadi 
Ghahnaviye, 
Firoozeh 
Mostafavi,reza 

bagherian, 
Awat feizi, Atefeh 
Afshari 

ه   شتتتمین کنگرستتومین کنگره بین المللی و  2017وگوست  29-29

 ملی وموزش و ارتقای سالمت

The effectiveness of acceptance 
and commitment therapy on quality 

of life in patient with myocardial 
infraction :a randomize  control trial 

Atefeh Afshari(* 

Ahmad Ali Eslami  
Firoozeh Mostafavi 

ستتومین کنگره بین المللی و  شتتتمین کنگره   2017وگوست  29-29

 ملی وموزش و ارتقای سالمت

Hospital reorientation towards 
health promotion: A qualitative 

study of barriers to and strategies 
for implementation of health 
promotion in hospitals of Iran 
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Leila Ahmadi 
Ghahnaviye, 

Maryam Pirouzi 
Atefeh Afshari(* 

Ahmad Ali Eslami  
Firoozeh Mostafavi 

Leila Ahmadi 
Ghahnaviye 

ستتومین کنگره بین المللی و  شتتتمین کنگره   2017وگوست  29-29

 ملی وموزش و ارتقای سالمت

Health promoting hospitals: A study 
on educational hospitals of Isfahan, 

Iran in 2015 

افشاری، محتشم عاطفه 

 غفاری

د مین کنگره بین المللی بیماری  ای زنان و     1942مهر ماه  7لغايت  9

 مامايی ايران
پیش بینی قصد انتخاب زايمان طبیعی در زنان باردار 

نخست زای شهر سمیرم با استفاده از الگوی اعتقاد 

 بهداشتی در سال

محتشم  ،یعاطفه افشار

 یغفار

د مین کنگره بین المللی بیماری  ای زنان و     1942مهر ماه  7لغايت  9

 مامايی ايران
بررسی وگا ی، نگرش و عملکرد زنان باردار نخست 

زای شهر سمیرم در خصوص روش  ای زايمان 

 1940طبیعی و سزارين در سال 

عاطفه افشاری، محتشم 

 غفاری

لی و                   ل م ل ین ا ب گره  ن ک ین  م دو

چهتارمین  متايش ملی بتارداری     

 ايمن

تمايالت زنان نخست زای شهرستان سمیرم نسبت به  1940بهمن  28لغايت  26

روش  ای انجام زايمان با استفاده از الگوی اعتقاد 

 بهداشتی

عاطفه افشاری، احمدعلی 

اسالمی، فیروزه مصطفوی، 

 ما رخ کشوری

دومین کنگره بین المللی وموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

19-21 may 2015 Transition toward health promoting 
hospitals: a healthcare stakeholders 

perception 

عاطفه افشاری، احمدعلی 

اسالمی، فیروزه مصطفوی، 

 ما رخ کشوری

دومین کنگره بین المللی وموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

19-21 may 2015 Prediction of delivery mode among 
pregnant women using theory of 
planned behavior: a theory based 

cross-sectional research 

عاطفه افشاری، احمدعلی 

 اسالمی

چهتتارد مین کنگره بین المللی                

 زنان و مامايی ايران

بررسی مروری مطالعات تئوری محور در خصوص  1949مهرماه  29-22

 انتخاب روش زايمان

عاطفه افشاری، احمدعلی 

 اسالمی

بین المللی        چهتتارد مین کنگره         

 زنان و مامايی ايران

بررسی مروری نقش تمرکز کنترل زنان باردار در  1949مهرماه  29-22

 زايمان

عاطفه افشاری، احمدعلی 

 اسالمی

قصد رفتاری و عملکرد زنان باردار شهر سمیرم در  1941ارديبهشت ماه  22لغايت  20 کنگره ملی زايمان ايمن

سزارين، ويا  میشه خصوص انتخاب زايمان طبیعی يا 

 قصد به رفتار منتهی می شود؟

 

2-Organizing Continuing education Program ( or lectures*) Ircme.ir ارنامه آموزش مت وم دبیر ی )یا سخنرانی*(  

 میزان امتیاز  )کنفرانس/ کارگاه/همایش/کنگره/وبینار(نککوع برنامه  )روز/ماه/سال(مکان و تاریخ عنوان برنامه     ircmeشناسه

دانشگاه  -9/6/48 تيلغا 9/6/48 اصول و فرايند وموزش به بیمار     199794

 علوم پزشکی اصفهان

 ساعت 10 کارگاه

2 ابتيد یمشکالت روانشناخت 1990827  

 

 -90/10/47 تيلغا 24/10/47

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت 10 کارگاه

1 ابتيد یمشکالت روانشناخت 127906  

 

 -24/8/47 تيلغا 28/8/47

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت 10 کارگاه

: 2کارشناسان یتوانمندساز 121987

 ماریبه ب یوموزش خودمراقبت

 یابتيد

 -16/9/47 تيلغا 19/9/47

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت 10 کارگاه

: 1کارشناسان یتوانمندساز 121988

 ماریبه ب یوموزش خودمراقبت

 یابتيد

دانشگاه  -8/9/47 تيلغا 6/9/47

 اصفهان یعلوم پزشک

 ساعت 10 کارگاه
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پرستاران در  یتوانمندساز 

 ازمندیوموزش مادران ن

 nicuنوزاد در  یتنفس تيريمد

 -24/11/46تيلغا 28/11/46

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 ساعت 10 کارگاه

با  يیوشنا یکارگاه وموزش 

ارتقا د نده  ی ا مارستانیب

 سالمت

دانشگاه علوم  -21/10/1946

 اصفهان یپزشک

 ساعت 2 کارگاه

 یمهارتها یو ارتقا ماریحقوق ب 

 یو  ارتباط یرفتار

  29/9/1949 تيلغا29/9/1949

 رمیسم دالشهداءیس مارستانیب

 ساعت 2 کارگاه

 تيلغا 19/9/1949 از سرطان یریشگیاصول پ 

19/10/11949  

 رمیسم دالشهداءیس مارستانیب

 ساعت 6 کارگاه

طرح  قیکارگاه روش تحق 

زودرس  یتماس پژو ش

(ERE) 

-1942ماه  بهشتيارد 26و  29

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 ساعت 8 کارگاه

طرح  قیکارگاه روش تحق 

زودرس  یتماس پژو ش

(ERE) 

-19/2/1949 تيلغا 19/2/1949

علوم دانشکده بهداشت دانشگاه 

 پزشکی اصفهان

 ساعت 10 کارگاه

بر اساس  یوير یقلب یایاح 

 2010پروتکل 

دانشگاه علوم  -20/6/1942

 اصفهان یپزشک

 ساعت 6 کارگاه

Personal / Organizational development                                                                                 فردی/سازمانیتوسعه  

 ها و برنامه های توانمندسازی اساتید و کارکنان(                   کارگاهی ضمن خدمت و آموزش مداوم   )دوره ها شرکت در   

Participation in conference/congress/workshop/webinar 

 دوره های تخصصی )مرتبط با رشته و تخصص(

  محل برگزاری ساعات و تاریخ شرکت برنامهه / دوره/ عنوان و شناسه کارگا

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 12/10/1948لغايت  11/10/1948 کلیات مراقبتهای حمايتی تسکینی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2014مارس  6لغايت  9 یحرفه ا نیب کردي: با روینیمراقبت تسک یالملل نیب ناریسم

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1946بهمن  90لغايت  28 یحرفه ا نیب کرديمراقبت در منزل با رو ناریسم

پیشگیری از مرگ کودکان بدنبال خطا ای تشخیصی، درمانی و 

 مراقبتی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2/11/1946

 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  9/6/1946لغايت  1/6/1946  مايش بین المللی وموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 دانشگاه علوم پزشکی ايران 11942مهرماه  7لغايت  9 کنگره بین المللی بیماری  ای زنان و مامايی ايران

 دوره های عمومی )مرتبط با اساتید /کارکنان(

  محل برگزاری ساعات و تاریخ شرکت ه / دوره/ برنامهعنوان و شناسه کارگا

Invited addresses:Hindsight is 2020 in 2020 (AMEE) 16/11 /1944- 1 مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 2 -1944/ 7/11 توانايی مديريت کالس به صورت ونالين

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در سامانه کالس  ای چگونگی به اشتراک گذاشتن مولتی مديا ا 

 ونالين

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 1 -1944/ 24/10

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 1 -1944/ 1/10 برگزاری وزمون ونالين

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 1 -1944/ 17/4 اصول بازسازی در وموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 2 -20/8/1944 روش تدريس مقدماتی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 1 -1944/ 19/7 چگونه يک دوره يادگیری الکترونیک طراحی کنیم

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 1 -1944/ 7/7 برگزاری کالس ونالين با ادوبی کانکشن

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز مطالعات و توسعه وموزش پزشکی  ساعت 9 -29/2/1948 اصول يادگیری بزرگساالن )حیطه يادد ی و يادگیری(

 پزشکی اصفهاندانشگاه علوم 

دانشکده علوم توانبخشی  با  مکاری مرکز  ساعت 2 -19/2/1948 وموزش بین حرفه ای )حیطه يادد ی و يادگیری(

مطالعات و توسعه وموزش پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان
 تهراندانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی  21/4/1942لغايت  14/4/1942 اصول و کلیات روش تحقیق کیفی

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک 1941  یریشگیو پ Aنوع  یونفوالنزا

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 19/9/1987  موديالیز چیست؟

 

 داوری و شرکت در جلسات دفاع پروپوزال و گزارش نهایی دانشجویان و پژوهشگزان
 

داوری طرح و دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد   
 

 محل )مرجع تصويب( تاريخ  دانشجو (عنوان ) نام 

   

   

   

   

   

   

   
 

 داوری طرح و پروپوزال رساله دکترا 
  

 محل )مرجع تصويب( تاريخ  عنوان ) نام دانشجو (

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 داوری جلسه دفاع کارشناسی ارشد

 محل )مرجع تصويب( تاريخ  عنوان ) نام دانشجو (
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 داوری جلسه دفاع رساله دکترا 

 محل )مرجع تصويب( تاريخ  عنوان ) نام دانشجو (

   

   

   

   

   

   

   
 
 

 داوری سایر طرحها و پروپوزالهای پژوهشی  دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

 محل )مرجع تصويب( تاريخ  / ....نام سردبیر 

و خدمات  یدانشکده علوم پزشک یمعاونت پژو ش 1946 (قاتیوموزش و تحق ري)مددکتر اصغر تنومند 

 مراغه یو درمان یبهداشت

   

   

   
 
 

 نظارت و داوری گزارش طرح ها با ذکر مرجع تصویب طرح

 

 محل )مرجع تصويب(   تاريخ داوری عنوان ) نام مجری (

   

   

   

   
 


