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 بنام خدا

 

 كارنامه سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرائي

 نام خانوادگي: كشوري نام: ماهرخ

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان –دانشكده پرستاري و مامائي  سالمت جامعه و سالمندي آدرس محل كار: گروه

 keshvari@med.mui.ac.irآدرس پست الكترونيكي:  

 سوابق تحصيلي

 سوابق تحصيلي:  -الف

 شته تحصيلير

 

 

 گرايش رشته
 

 درجه علمي
 

 دانشگاه محل تحصيل
 

 تاريخ فراغت از تحصيلي

 1367 دانشگاه علوم پزشكي ايران كارشناسي عمومي پرستاري

 1377 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارشناس ارشد آموزش سالمت جامعه پرستاري

 1390 كي اصفهاندانشگاه علوم پزش دكتراي تخصصي آموزش پرستاري پرستاري

 1395 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارشناس ارشد - آموزش پزشكي
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 پايان نامه نوشته شده در دوران تحصيل: -ب

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پايان نامه

در مدارس ابتدائي  بررسي ارتباط بين ميزان رشد اجتماعي كودكان در نحوة عمكرد و طبقه اجتماعي خانواده آنها

 كارشناسي ارشد 1376فوالد شهر اصفهان در سال 

 

 دكتر غالمرضا قاسمي آقاي

 دكتر شايسته صالحي آقاي

 دكتر نصراله بشر دوست خانم 

تبيين فرايند ارائه خدمات سالمت خانواده به خانواده هاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان در سال 

1390 

 مناسب: ارائه مدل 

 دكتراي تخصصي
 آقاي دكتر عيسي محمدي

 آقاي دكتر علي ضرغام بروجني

 خانم دكتر زيبا فرج زادگان

 ارتقاء سالمت   طهيسالمت در ح يدرسي  دوره آموزش خبرنگاربرنامه يطراح
 كارشناسي ارشد

 

 يماني كويدكتر ن خانم

يبياد مانيدكتر پ آقاي  

 يشهناز نيحس دكتر آقاي

 نشگاهي و غيردانشگاهي به ترتيب تاريخ سوابق خدمت دا

 نوع استخدام

 رسمي(  -)پيماني

تمام وقت يا 

 پاره وقت

 

 محل خدمت تاريخ سمت مرتبه دانشگاهي

 تا از

 استخدام پيماني
 تمام وقت

 21/05/78 25/01/71 مربي  ليسانس
يي و ماما يگروه بهداشت دانشكده پرستار -زرين شهر

 دانشكده پزشكي گروه پزشكي اجتماعي -
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 گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي 03/07/79 21/05/78 مربي  ليسانس تمام وقت استخدام آزمايشي

 گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي 30/11/84 03/07/79 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي

 ييو ماما يگروه بهداشت دانشكده پرستار  20/01/85 30/11/84 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي

 گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي 01/04/85  20/01/85 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت ماموريت آموزشي 

 ييو ماما يگروه بهداشت دانشكده پرستار 01/07/85 01/04/85 ريكارشناس آموزش پرستا فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

 ييو ماما يگروه بهداشت دانشكده پرستار 01/04/86 01/07/85 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت تمديد ماموريت آموزشي

 ييو ماما يگروه بهداشت دانشكده پرستار 01/07/86 01/04/86 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

 گروه بهداشت دانشكده پرستاري و مامايي 01/04/87 01/07/86 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت تمديد ماموريت آموزشي

 ه بهداشت دانشكده پرستاري و ماماييگرو 01/07/87 01/04/87 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

 گروه بهداشت دانشكده پرستاري و مامايي 01/04/88 01/07/87 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت تمديد ماموريت آموزشي

 تاري دانشكده پرستاري و ماماييگروه بهداشت پرس 01/07/88 01/04/88 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 01/04/89 01/07/88 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت تمديد مأموريت آموزشي

 ييو ماما يدانشكده پرستار يپرستار گروه بهداشت 01/07/89 01/04/89 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 12/11/89 01/07/89 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت تمديد مأموريت آموزشي

 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 21/12/90 12/11/89 كارشناس آموزش پرستاري فوق ليسانس تمام وقت مرخصي بدون حقوق
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 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 08/03/91 21/12/90 كارشناس آموزش پرستاري دكتراي تخصصي تمام وقت استخدام رسمي قطعي )انتصاب(

انعقاد قرارداد مشمولين تعهدات 

 قانوني هيئت علمي

تمام وقت 

 جغرافيايي

 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 13/09/91 08/03/91 عضو هيئت علمي دكتراي تخصصي

انعقاد قرارداد مشمولين تعهدات 

 قانوني هيئت علمي

 )ابالغ مديرگروه(

تمام وقت 

 جغرافيايي

 دكتراي تخصصي
عضو هيئت 

 علمي)مديرگروه(
 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار 02/02/93 13/09/91

 هيئت علمي پيمانياستخدام 
تمام وقت 

 جغرافيايي

 دكتراي تخصصي
عضو هيئت 

 علمي)مديرگروه(
 ييو ماما يدانشكده پرستار يگروه بهداشت پرستار تاكنون 02/02/93

 

 ايموقعيتهاي شغلي و حرفه

 سابقه استخدام شغلي: -الف

 وظائف سازماني

 مربي آموزشگاه بهياري حضرت وليعصر )عج( زرين شهرئول   امور دانشجويي و مسئول مركز آموزش و پژوهش ،  مديره آموزشگاه بهورزي ، مس

 معاون آموزشي دانشكده پرستاري زرين شهر 

 مربي دانشكده پرستاريناظر شوراي آموزش جامعه نگر دانشگاه و 
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 گروه پزشكي اجتماعي –مربي دانشكده پزشكي 

 استاديار دانشكده پرستاري و مامايي 

 سالمت جامعه و سالمندي مدير گروه 

 دبير شوراي آموزش پاسخگوي دانشگاه 

 عضو گروه اخالق دردانشكده پزشكي و  علوم سالمت دانشگاه

 عضو كميته اخالق در سالمت دانشگاه

 عضو كميته اخالق دانشكده

 عضو كميته اخالق دانشكده

 عضو شوراي دانشجويي فرهنگي دانشكده

 زشيسابقه ارائه خدمات آمو -ب

 عنوان درس رشته  تحصيلي موسسه محل تدريس

 شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

دانشگاه علوم  –)دانشكده پزشكي 

 پزشكي  اصفهان(

 :كارآموزي بهداشت دانشجويان پزشكي

  سطوح واجزاء  –اصولPHC 

 بهداشت مادر و كودك 

 آموزش بهداشت 

 ايمنسازي 

 تنظيم خانواده 

 :كارورزي بهداشت دانشجويان پزشكي شهرشبكه بهداشت و درمان زرين 

 مديريت بيمار 
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دانشگاه علوم  –)دانشكده پزشكي 

 پزشكي  اصفهان(

 مديريت حل مشكل 

 نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور مديريت 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 :كارآموزي بهداشت دانشجويان پرستاري

  اء سطوح واجز –اصولPHC 

 بهداشت مادر و كودك 

 آموزش بهداشت 

 ايمنسازي 

دانشگاه علوم  -دانشكده پزشكي

 پزشكي اصفهان

 :كارآموزي بهداشت دانشجويان پزشكي

  سطوح واجزاء  –اصولPHC 

 بهداشت مادر و كودك 

 آموزش بهداشت 

 ايمنسازي 

 تنظيم خانواده 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 :( IT مديريت و فن آوري اطالعات  ) شجويان پرستاريدان

 آشنايي با موتورهاي جستجوگر 

  آشنايي با نرم افزارهاي-  Word Power Point –  

 اينترنت 

 ...جستجو در پايگاه داده ها و 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 :روش تحقيق  دانشجويان پرستاري

 روش تحقيق كمي 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 :2پرستاري بهداشت جامعه  دانشجويان پرستاري

 بهداشت خانواده 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 :3پرستاري بهداشت جامعه  دانشجويان پرستاري

 اخالق در گروه 

 رهبري 
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 ... نقش ها در گروه 

ي و مامايي دانشگاه دانشكده پرستار

 علوم پزشكي اصفهان

 :پرستاري سالمندان دانشجويان پرستاري

 ( 3پرستاري سالمندان) 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 ژهيو يمراقبت يستمهايساختار و س يسالمند يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 هانعلوم پزشكي اصف

                         يو روابط حرفه ا ياخالق پرستار يسالمند يارشد پرستار يكارشناس

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالمت جامعه يبرا يپرستار يمراقبتها يابيوارزش يزيبرنامه ر سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

ي دانشگاه دانشكده پرستاري و ماماي

 علوم پزشكي اصفهان

 ياقتصاد و پرستار سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

                         يو روابط حرفه ا ياخالق پرستار سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 لوم پزشكي اصفهانع

 يپرستار يها هيو نظر ميمفاه سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالمت جامعه يبرا يپرستار يمراقبتها يابيوارزش يزيبرنامه ر يكارآموز سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

ي دانشگاه دانشكده پرستاري و ماماي

 علوم پزشكي اصفهان

 سالمندان يمراقبت يستمهايساختار و س يكارآموز يسالمند يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 يسالم و فعال نظر يسالمند يسالمند يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 اصفهانعلوم پزشكي 

 يسالم و فعال نظر يسالمند يكارآموز يسالمند يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالمت  جامعه )خانواده( يپرستار سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو
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دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالمت  جامعه )خانواده( يپرستار يكارآموز سالمت جامعه يپرستار ارشد انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالم يارتقا سالمت و سبک زندگ سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 سالم يارتقا سالمت و سبک زندگ يكارآموز ت جامعهسالم يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 3مامايي جامعه  جامعه نگر ييارشد ماما يكارشناس دانشجويان

دانشگاه علوم  -دانشكده پزشكي

 پزشكي اصفهان

گردش  يكارشناس ارشد تكنولوِ انيدانشجو

 خون

 يپزشك ستياخالق ز

دانشگاه علوم  -انشكده پزشكيد

 پزشكي اصفهان

 (2)ياخالق پزشكتاريخ و  دانشجويان پزشكي

دانشگاه علوم  -دانشكده پزشكي

 پزشكي اصفهان

 آموزش بيمار دستياران رشته هاي تخصصي پزشكي

دانشگاه  -پزشكيدندان دانشكده

 علوم پزشكي اصفهان

 يدر دندانپزشك يسالمندشناس دانشجويان دندانپزشكي

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 يو سالمند يائسگيسرطان ها،  ،يمقاربت د،ينوپد يها يماريب دكتراي بهداشت باروري انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

سالمت  يكارشناس ارشد پرستار انيدانشجو

 سالمندي - جامعه

 قيروش تحق

انشكده پرستاري و مامايي دانشگاه د

 علوم پزشكي اصفهان

 يبارور نيسالمت زنان و مردان در سن سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

 اقتصاد و پرستاري سالمت جامعه يارشد پرستار انيدانشجو
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 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

 علوم پزشكي اصفهان

سالمت  يكارشناس ارشد پرستار انيدانشجو

 سالمندي - جامعه

 و كاربرد آنها يپرستار يها و الگوها هينظر

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

 علوم پزشكي اصفهان

سالمت  دانشجويان كارشناس ارشد پرستاري

 جامعه 

 ريپذ بيآس يسالمت جامعه گروهها يپرستار

پرستاري و مامايي دانشگاه دانشكده 

 علوم پزشكي اصفهان

سالمت  دانشجويان كارشناس ارشد پرستاري

 جامعه 

 عرصه خدمات سالمت ينظام ها

 

 

   سابقه موقعيتها و پستهاي اجرائي: -ج

  

 تاريخ مكان فعاليت سمت 

 بيمارستان شهيد چمران زرين شهر  سوپروايزر بيمارستان

 

 ايان سال ايت پلغ1368 از خرداد ماه

 1369آذرماه لغايت  1368از اسفندماه  شبكه بهداشت و درمان زرين شهر            مديره آموزشگاه بهورزي

 1373لغايت پايان سال  18/3/68از  شبكه بهداشت و درمان زرين شهر مربي آموزشگاه بهياري

 1373لغايت تا پايان سال  14/9/69از  شت و درمان زرين شهرشبكه بهدا مسئول امور آموزشي و پژوهشي و مسئول امور دانشجويي شبكه 

 1373لغايت تا پايان سال  18/8/70از  شبكه بهداشت و درمان زرين شهر مسئول مركز آموزش پرسنل بهداشتي

اداري مالي  –آموزشي  -وهشيپژ هاي عضو كميته (HPEC ) شبكه   1373پايان سال  لغايت تا 18/8/70از  شبكه بهداشت و درمان زرين شهر 

 1373لغايت تا پايان سال  3/9/70از  شبكه بهداشت و درمان زرين شهر مسئول راه اندازي و معاون آموزشي دانشكده پرستاري

 1/7/1376لغايت تا  20/2/1374از  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پزشكي جامعه نگركارشناسي ناظر شورا در آموزش 

 1376 مهرلغايت  1374 فروردين از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -ه پرستاري و مامايي دانشكد مربي گروه بهداشت  

پزشكي اجتماعي مربي    1384بهمن ماه  23لغايت تا  1/7/1376از  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پزشكي  
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 1384ابتداي سال   لغايت تا 28/7/1377از  ي اصفهاندانشگاه علوم پزشك -دانشكده پزشكي    مسئول  امور دانشجويي گروه پزشكي اجتماعي

 و مدرسين در كارگاهها و فيلد مسئول ارزشيابي وضعيت آموزشي 

 دانشكده پزشكي

 1384تا  7/1378/ 27 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پزشكي 

پزشكي در كميته اجرايي ويژه نماينده گروه پزشكي اجتماعي دانشكده   

  صفهاندر استان ا

 25/5/79 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پزشكي 

 1385 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري و مامايي  مسئول كميته پژوهشهاي دانشجويي

 1388 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري و مامايي  دانشكده پرستاري و ماماييعضو شوراي جامعه نگر 

 1389 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري و مامايي  ميته سالمندي دانشكده پرستاري و ماماييعضو ك

 1389تا  1383از سال  هيئت گزينش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نماينده تخصصي گزينش در آزمونهاي استخدامي

 تا كنون 1390از سال  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري و مامايي  استاديار دانشكده پرستاري و مامايي

 تا كنون 1391از سال  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دانشكده پرستاري و مامايي  مدير گروه سالمت جامعه و سالمندي 

 تا كنون 1391از سال  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبير شوراي آموزش پاسخگوي دانشگاه 

 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شكده پزشكي و  علوم سالمت دانشگاهعضو گروه اخالق دردان

 20/2/95 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عضو كميته اخالق در سالمت دانشگاه

 20/6/1391 دانشكده پرستاري عضو كميته اخالق دانشكده

 21/11/1397 دانشكده پرستاري عضو كميته اخالق دانشكده

 24/10/1397 دانشكده پرستاري رهنگي دانشكدهعضو شوراي دانشجويي ف
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 پروژه تحقيقاتي تصويب شده

نوع فعاليت در  عنوان طرح

 طرح

 موسسه تاريخ اجراء

FPA Operation al area همكار اصلي January2003 December 

2003 (one year) 
 انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي ايران

    

 

 كنفرانس ها:   نارها،يسم ،يو پژوهش يآموزش-يعلم ينشست ها ،يآموزش يشركت در كارگاهها ،يآموزش يكارگاهها يربرگزا

 تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

 26/10/70-21/10/70 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارگاه فرايند پرستاري

 31/2/71-26/2/71 شبكه بهداشت و درمان زرين شهر (C.D.Dاي اسهالي )كارگاه مهارتهاي سرپرستي كنترل بيماريه

 23/2/71 -20/2/71 شبكه بهداشت و درمان خوانسار كارگاه آموزشي استاني تدوين و تكميل برنامه هماهنگ كارآموزي بهداشت

 30/9/70-3/9/70 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كالس روش تحقيق و تدريس

 17/4/71-15/4/71 شبكه بهداشت و درمان چادگان نگرگاه فن آموزش در ارتباط با آموزش پزشكي جامعهكار

 7/2/72-5/2/72 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارگاه آموزش تداوم آموزش اساتيد و مربيان برنامه كارورزي بهداشت

 4/4/76-2/4/76 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشجويان علوم پزشكيكارگاه آموزشي هماهنگ برنامه كارآموزي مشترك دا

 10/10/1377 -8/10/1377 مركز بهداشت استان كارگاه آموزش و ارتقاء كيفيت خدمات بهداشت درماني

 20/2/83-12/2/82 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مفاهيم پايه فن آوري اطالعات  ICDLدوره آموزشي مهارت اول 

 16/2/82 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان «انگيزش و بهره وري»جلسه آموزشي كاربردي 

 29/5/84 -19/5/84 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آموش معارف ديني نماز

 27/10/83 دانشكده پزشكي دوره آموزش بحرانهاي روحي ناشي از بيماريهاي جسمي
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 17/11/83 دانشكده پزشكي «مديريت فرهنگ سازماني» دوره آموزش

 29/10/83 دانشكده پزشكي «خالقيت و نوآوري»دوره آموزش 

 30/10/83 دانشكده پزشكي «بهداشت رواني »دوره آموزش 

 5/11/83 دانشكده پزشكي «بهداشت رواني و افسردگي»دوره آموزش

 7/11/83 دانشكده پزشكي «مديريت تعارض»دوره آموزش

 كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته

 ها()تحليل آماري يافته

EDC 14/11/83 

 19/11/83 دانشكده پزشكي «مديريت زمان»دوره آموزش

 پيشرفتهتحقيق كارگاه آموزش روش 

 «بانكهاي اطالعاتي بررسي متون، جستجو در»

EDC 11/11/83-23/12/83 

 25/11/83 دانشكده پزشكي «مديريت اثر بخش»دوره آموزش 

 28/12/83-3/12/83 دانشكده پزشكي «روش تحقيق»ه آموزش دور

 EDC 8/11/83-6/12/83 (SPSSكارگاه آموزش رايانه )

 EDC 5/2/84-25/2/84 (Medlineكارگاه آموزش رايانه )

 Referen Manager" EDC 8/3/84-5/4/84“كارگاه آموزش 

 EDC 7/4/84-4/5/84 «اينترنت»كارگاه آموزش رايانه 

 word» EDC 7/4/84-5/4/84»كارگاه آموزش رايانه 

 6/5/84 دانشكده پزشكي «آموزش مبارزه با سل»دوره آموزش 

 Power Point» EDC 9/5/84-25/5/84»نه اكارگاه آموزش راي

 85مرداد  دانشكده پزشكي كارگاه آموزش مديريت پروژه

زشكيدانشكده پ «اعتياد و نحوه برخورد با آن»دوره آموزش  16/7/84-25/5/84 

 84آبان تا ديماه  دانشكده پرستاري و مامايي آموزش زبان انگليسي سطح

 5/9/84-21/8/84 دانشكده پزشكي «كاربرد كامپيوتر و مديريت فايلها )مهارت دوم(»موزش 'كارگاه آ
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 « اطالعات و ارتباطات»دوره آموزش 

 )مهارت هفتم(

 17/9/84-6/9/84 دانشكده پزشكي

 22/9/85-14/8/85 دانشكده پزشكي («1زبان انگليسي عمومي سطح )»ره آموزش دو

 EDC 24/8/84-22/9/85 كارگاه آموزشي متا آناليز

 85مرداد  Windows» EDC»كارگاه آموزش رايانه 

 كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته

 «بررسي متون، جستجو در بانكهاي اطالعاتي»

EDC  85مرداد 

 85مهر و آبان  EDC «اينترنت»رايانه  كارگاه آموزش

 85آبان و آذر  EDC كارگاه آموزشي متا آناليز

 85آبان تا دي ماه  Power Point» EDC»كارگاه آموزش رايانه 

 85آذر تا بهمن  دانشكده پرستاري و مامايي 4آموزش زبان انگليسي سطح 

 85دي ماه  Referen Manager" EDC"كارگاه آموزش 

 86تا ارديبهشت  85دي ماه  Photo Shop» EDC»آموزش رايانه  كارگاه

 86تير ماه  EDC كارگاه آموزش روانسنجي ابزارهاي اندازه گيري پژوهش

 86مهر ماه  EDC كارگاه آموزش  مقاله نويسي به زبان انگليسي

dialogue phenomenology in the work shop 29 دانشكده پرستاري و مامايي sep.- 2 oct.2007 

Search skills EDC  86آذر ماه 

 87فروردين  دانشكده پرستاري و مامايي رشد و تكامل كودك

 مردادماه 18تيرماه لغايت  6 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مهارت حرفه اي سالمندشناسي و پرستاري از سالمندبرنامه كوتاه مدت 

 كارگاه مطالعات تركيبي
Mixed Method Studies 

 10/7/1392 ساري دانشكده پرستاري و مامايي

 10/7/1392 ساري دانشكده پرستاري و مامايي كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد

 16/5/93 مديريت مطالعات و  توسعه آموزش پزشكي اصفهان پژوهي در آموزش پزشكي كارگاه اقدام
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 نام دوره
 محل برگزاري

 

 تاريخ انجام فعاليت

 اريختا ت ازتاريخ

 5/8/97 5/8/97 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي نحوه نگارش فرآيندهاي آموزشي جشنواره شهيد مطهري ) حيطه روش تحقيق(

 19/2/96 19/2/96 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي  آموزش مجازي

  (Critical Appraisal)ت كارگاه آموزشي ارزيابي نقادانه مقاال

 (2)حيطه مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک سطح 
 18/2/95 18/2/95 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

 كارگاه آموزشي آشنايي با بسته هاي تحول در آموزش

 (3)حيطه آشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي سطح 
 5/2/95 5/2/95 دانشگاه مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي

 4/2/95 4/2/95 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه (3كارگاه آموزشي تدريس مبتني بر هوش هيجاني)حيطه روش ها و فنون تدريس سطح 

كارگاه آموزشي بارش افكار و هم انديشي پيرامون تحول و نوآوري در آموزش علوم 

 (2ح پزشكي)حيطه روش ها و فنون تدريس سط
 24/10/94 24/10/94 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

كارگاه آموزشي اقدام پژوهي براي بهبود آموزش اخالق پزشكي)روش و مديريت تحقيق سطح 

2) 
 31/2/94 31/2/94 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

 20/11/93 20/11/93 گاه علوم پزشكي اصفهاندانش OVIDآشنايي با منابع الكترونيكي و بانک هاي اطالعاتي 

 كارگاه آموزشي مهارتهاي ارتباطي و كمک به دانشجويان در معرض خطر افت تحصيلي

 (2)روشها و فنون تدريس سطح 
 5/9/93 5/9/93 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

 Mendeleyكارگاه رفرنس نويسي با استفاده از نرم افزار 

 (1ريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک سطح )حيطه مدي

مركز يادگيري مهارت هاي باليني دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان
8/8/93 8/8/93 

 كارگاه آموزش طراحي اساليدهاي آموزشي و پوستر
مركز يادگيري مهارت هاي باليني دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان
7/8/93 7/8/93 

 16/5/93 16/5/93 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه (2)روش و مديريت تحقيق سطح Action Researchكارگاه آموزشي 
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كارگاه آموزشي مقاله نويسي انگليسي)حيطه مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک سطح 

2) 
 1/3/93 1/3/93 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

ه مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک سطح كارگاه آموزشي پيشرفته علم سنجي)حيط

3 ) 
 14/8/92 14/8/92 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

 10/7/92 10/7/92 دانشگاه علوم پزشكي مازندران كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 

 10/7/92 10/7/92 دانشگاه علوم پزشكي مازندران (Mixed Method Studies)كارگاه مطالعات تركيبي 

 31/5/92 31/5/92 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه (2پيشرفته  ) روش و مديريت تحقيق سطح  SPSSكارگاه آموزشي 

) كليات ارزشيابي برنامه الگوي  3كارگاه آموزشي ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي سطح 

 CIIPارزشيابي 

 (3شي سطح )ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوه

 29/5/92 29/5/92 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

 1/9/91 30/8/91 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي طراحي و روان سنجي پرسشنامه بر اساس مطالعات كيفي

Systematic Review 7/8/91 6/8/91 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 13/6/91 13/6/91 دانشكده داروسازي متا آناليزكارگاه آموزشي 

 13/4/91 13/4/91 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه   Letter Writingكارگاه آموزشي 

 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي  آموزش به بيمار
13/7/95 ،17/7/95  ،

18/7/95 

13/7/95 ،17/7/95 

 ،18/7/95 

 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي  آموزش به بيمار
20/6/96 ،21/6/96 ،

23/6/96 

20/6/96 ،21/6/96 ،

23/6/96 
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 ماده يک )فعاليتهاي فرهنگي ، تربيتي ، اجتماعي( 9شركت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي موضوع بند  

 محل برگزاري نام دوره

 

 اليتتاريخ انجام فع

 تا تاريخ ازتاريخ

 )دوره معرفت افزايي( 1هاي حكمت طرح گلواژه

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "تبيين جايگاه ايمان در اسالم"
1391 1391 

 1/2/1392 1/2/1392 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارگاه  آموزشي معرفت افزايي با موضوع)واليت فقيه(

اخالق حرفه اي، اصول تعليم و تربيت اسالمي، علم و تمدن " طرح ضيافت انديشه با موضوعات

 "اسالمي

 1392 1392 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

)كارگاه  آموزشي معرفت افزايي با موضوع كاوشي نو در اخالق 2هاي حكمت طرح گلواژه

 اسالمي(

 1392 1392 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 1392 1392 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شي معرفت افزايي با موضوع تفسير موضوعي قرآن()كارگاه  آموز3هاي حكمت طرح گلواژه

 1393 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "اخالق  علمي حرفه اي"طرح ضيافت انديشه با موضوع

 17/11/97 17/11/97 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه كارگاه آموزشي مباني و كار بست عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه 98-97ديران گروههاي آموزشي دوره توانمندسازي م

15/9/97 ،

29/9/97،12/10/97،1

3/10/97، 

15/9/97 ،

29/9/97،12/10/97

،13/10/97، 

 7/6/98 5/6/97 مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي دانشگاه برنامه و بنيار ابعاد آموزش پزشكي

 21/9/96 21/9/96  عاتيجستجوي تخصصي در پايگاههاي اطال

 28/4/95 27/4/95 وزارت بهداشت همايش آموزشي توانمندسازي اساتيد و مربيان پرستاري سالمندي كشور
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 1394 1394 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "اخالق  علمي حرفه اي"طرح ضيافت انديشه با موضوع

 10/8/94 10/8/94 دانشكده پرستاري و مامايي "گفتمان هاي عاشورا در طول تاريخ"هنگي با عنوان نشست فر

 1395 1395 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارگاه كاركردهاي قرآن در حوزه سالمت

 1395 1395 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان "دكترين مهدويت و شبهات پيرامون آن "نشست فرهنگي با موضوع

 "توسل و شفاعت "نشست فرهنگي با موضوع

 )جلسات معرفت افزايي(

 1396 1396 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

نشست هم انديشي ويژه ماه مبارك رمضان با موضوعات )اخالق در خانواده، شاخصه هاي 

 )جلسات معرفت افزايي( حكومت امام علي عليه السالم(

 1396 1396 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تحليل سياسي اجتماعي  –سيماي نفاق در قرآن و نهج البالغه  "نشست فرهنگي با موضوعات

 "جريان نفاق در دوران صدر اسالم

 1396 1396 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 "عوامل تقويت مودت و رحمت در خانواده "نشست فرهنگي با موضوع

 )جلسات معرفت افزايي(

 1396 1396 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

، شرح نامه نهج البالغه ، 2و  1مباني اسالمي اخالق استادي  "نشست فرهنگي با موضوعات

 )جلسات معرفت افزايي("علم نافع و نقد فيلم

 1396مهر 5    1396شهريور  1  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

، چالش هاي علم  3و  2، 1مباني اسالمي اخالق آموزش "نشست فرهنگي با موضوعات

 )جلسات معرفت افزايي("نجيس

 1396آبان  3    1396مهر  12   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مجموعه نشست هاي آزاد انديشي با موضوعات )گزاره هاي سالمت و تحليل آن در اسالم، 

 )جلسات معرفت افزايي( طب سنتي ايراني(

 1396اسفند  16    1396دي  27   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

، تحليل ابعاد 3و  2و  1اصول آزاد انديشي و تفكر نقادانه  "فرهنگي با موضوعات نشست

 )جلسات معرفت افزايي("96سياسي جوادث دي ماه 

 1396دي ماه  20    1396آذر  22   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان



18 

 

18 

 

آشنايي با مباحث سالمت معنوي و نقش آن در سالمت روان  "نشست  هاي فرهنگي با عنوان

 )جلسات معرفت افزايي("يماران ب

 

  1397خرداد ماه  9    1396ارديبهشت   5   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  1397مرداد ماه  17  1396تير  27  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان )جلسات معرفت افزايي("سالمت و بحران منابع آب  "نشست  هاي فرهنگي با عنوان

مهارت هاي فرزند پروري و تقويت  "انواده بهشتي با موضوعنشست  هاي فرهنگي با عنوان خ

 )جلسات معرفت افزايي("زندگي زناشويي

 28/9/97 97 /11/7 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تحليل دستاوردهاي چهار دهه پس از  "نشست  هاي فرهنگي با عنوان فجر چهلم با موضوع

 "صاد و سالمت، سياست انقالب اسالمي در حوزه فرهنگ، علم و فن آوري، اقت

 )جلسات معرفت افزايي(

 24/11/97 3/11/97 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 ها ، سمينارها و...مقاالت ارائه شده در همايش
محل برگزاری  عنوان همایش عنوان مقاله نوع همایش ردیف

 همایش
تاریخ برگزاری  نوع ارائه                    

 همایش

 
1  

المللي همايش بين
برگزار شده در داخل 

 کشور

P119: Iranian women’s 
experiences of 

breastfeeding support: a 
qualitative study 

 (Reproduction  &Infertility ; The 1st 
International Congress on 
Reproductive Health and 

Childbearing (ICRHC 2016 

Iran University 
of Medical 
Sciences 

 9 / 2 /1395 پوستر

المللي همايش بين  
برگزار شده در داخل 

 کشور

Reproduction  &Fertility: 
(O5: Designing and 

evaluating a 
empowering program for 
breastfeeding: A mixed 

methods study 

The 2nd International Congress on 
Reproductive Health and 

Childbearing (ICRHC 2017) 

Iran University 
of Medical 

Sciences 2017 

 2 ارائه شفاهی
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طراحی و ارزشیابی یک برنامه  همايش ملي 3
ارتقاء توانمندسازی زنان در 
 شیردهی : مطالعه ترکیبی

اصفهان ، مرکز  کنگره سالمت نوزادان ایران
همایشهای بین 
المللی دانشگاه 
علوم پزشکی 

 اصفهان

 27/11 /1397 پوستر

تجربیات اخالقی پرستاران  همايش ملي 4
شاغل در بیمارستان سوانح و 
سوختگی امام موسی کاظم(ع) 

 شهر اصفهان

ششمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و 
پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های 

 نوین درمان ناباروری

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

 جهرم

 7 /1397/29 ارائه شفاهی

بررسی ارتباط درماندگی اخالقی  همايش ملي 5
پرستاران با جو اخالقی در 

بیمارستان های منتخب تامین 
 اجتماعی ایران

ششمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و 
پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های 

 نوین درمان ناباروری

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

 جهرم

 7 /1397/29 پوستر

تجربیات دانشجویان پزشکی از  همايش ملي 6
ارتباط اساتید و دستیاران 
پزشکی با بیماران در 

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه 
 علوم پزشکی اصفهان

ششمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و 
پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های 

 نوین درمان ناباروری

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

 مجهر

 7 /1397/29 پوستر

نسبت به بررسي نگرش بيمار  همايش ملي 7
رعايت منشور حقوق بيمار در 
بيمارستانها آموزش دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان در آذر 

 1381ماه 

دانشگاه علوم  اولين همايش سراسري منشور حقوق بيمار
 پزشكي فسا

   و1  پوستر
ارديبهشت 

138  



20 

 

20 

 

 –مادران »بررسي تأثير آموزش  همايش ملي 8
 در FTTبهورزان و كاردانان در 

 1381شبكه فالورجان در سال 

 اولين همايش سراسري منشور حقوق بيمار
 

دانشگاه علوم 
 پزشكي فسا

   و1  پوستر
ارديبهشت 

138  

بررسي علل قطع روشهاي تنظيم  همايش ملي 9
هاي بهداشت خانواده در خانه

 1381فالورجان در سال 

آموزش همايش ارتقاي سالمت واولين 
 بهداشت

دانشگاه علوم 
 پزشكي اصفهان

خرداد 7 و9  پوستر
138  

 همايش ملي 12

 

خشونتهاي مردان كدامند، 

 گويند؟زنان ما چه مي
علوم دانشگاه  همايش سالمتي

 پزشكي اروميه

 86آبانماه  پوستر

 همايش ملي 11

 

بررسي آگاهي و نگرش مردان 

همسردار مراجعه كننده به 

مراكز درماني شهر اصفهان 

 در مورد تنظيم خانواده

دانشگاه علوم  اولين كنگره سراسري آموزش بهداشت

 پزشكي يزد

 

آذر  18 - 20 پوستر

82 

 

 همايش ملي  1

 

زنان بارداري در مورد روابط 

جنسي در دوران بارداري 

 كنند؟چگونه فكر مي

 86آذر  پوستر دانشگاه شاهد همايش سالمت باروري

 

 همايش ملي 13

 

بررسي ديدگاههاي پرستاران 

در مورد تغييرات سيستم 

 بهداشتي درماني

دانشگاه علوم  تحقيقات كيفي در علوم سالمتي

يستي و بهز

 توانبخشي

 86بهمن ماه  پوستر



21 

 

21 

 

 همايش ملي 14

 

رشد  نيارتباط ب يبررس

كودكان و عملكرد  ياجتماع

 خانواده

و  يعلوم انسان يسراسر شيهما نياول

 سالمت

دانشگاه علوم 

 اصفهان يپزشك

 86آذرماه  پوستر

 همايش ملي 15

 

بهداشت  يسنت يباورها

 گريد يدر فرهنگها يبارور

و  يعلوم انسان يسراسر شيهما نياول

 سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

 

 86آذرماه  پوستر

 

در مورد  انيدانشجو همايش ملي 16

 يچگونه فكر م يسالمند

 كنند ؟

 يو پزشك يسالمند يسراسر ناريسم

 سالمندان

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

 

 14-13 پوستر

 87اسفندماه 

 همايش ملي 17

 

شكايات شايع سالمندان ما 

 كدامند؟

 

 يو پزشك يسالمند يسراسر ناريسم

 سالمندان

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

 

 14-13 پوستر

 87اسفندماه 

 همايش ملي 18

 

وضعيت سالمت عمومي با 

افزايش سن چه تغييري 

 ميكند؟

 

 يو پزشك يسالمند يسراسر ناريسم

 سالمندان

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

 

 14-13 پوستر

 87اسفندماه 

 همايش ملي 

 

و  ينو در پرستار يها دهيا يكشور شيهما يتخلف در پرستار

 ييماما

 87ماه ريت پوستر اسوجي
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شدن حرفه  ياجتماع يمدلها همايش ملي 

 يا

و  ينو در پرستار يها دهيا يكشور شيهما

 ييماما

 87ماه ريت پوستر اسوجي

و  ينو در پرستار يها دهيا يكشور شيهما يچالش ها در پرستار همايش ملي 

 ييماما

 87ماه ريت پوستر اسوجي

و  ينو در پرستار يها دهيا يكشور شيهما نياز به پرستاري قانون همايش ملي 

 ييماما

 87ماه ريت پوستر اسوجي

و  ينو در پرستار يها دهيا يكشور شيهما يشدن پرستار يجهان همايش ملي 

 ييماما

 87ماه ريت پوستر اسوجي

 يباردار يامدهايپ  يبررس" همايش ملي 

در زنان باردارتحت خشونت 

وبدون خشونت مراجعه 

  يمارستانهايكننده به ب

شهر اصفهان   يآموزش

 "1389وشهركرد درسال 

Iranian Society For 

Reproductive Medicine 
-March 3 سخنرانی رازيش

5, 2010 

عوامل موثر بر استقبال  یالملل نیکنگره ب 

 کي:يمردان از وازكتوم

 يفيمطالعه ك

 ميو تنظ يسالمت بارور يالملل نيكنگره ب

 خانواده

دانشگاه علوم 

 هياروم يپزشك

آبانماه  7-5 یسخنران

89 

عوامل موثر بر استفاده از  یالملل نیکنگره ب 

از  يريشگيمطمئن پ يروشها

 يفيمطالعه ك کي:يباردار

 ميو تنظ يسالمت بارور يالملل نيكنگره ب

 خانواده

دانشگاه علوم 

 هياروم يپزشك

آبانماه  7-5 پوستر

89 
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 هنما/ مشاور پايان نامه هاي دانشجويياستاد را

 استاد راهنما/مشاور نام دانشجو عنوان پايان نامه

بررسي تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر ميزان فشار خون وابعاد توانمندي در سالمندان با فشارخون باال تحت 

 1392سال  پوشش شبكه بهداشت و درمان لنجان
 اراهنم هدايتي بتول

بررسي تاثير برنامه آموزشي ارتقاء رفتارهاي مرتبط با سالمت بر سالمندي موفق)سالمت عمومي و رضايتمندي از زندگي( 

 1392در سالمندان مراجعه كننده به مراكز سالمت شهرستان اصفهان در سال 

 راهنما شيراني مهرنوش

شده در بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان در  بررسي الگوي بيماري ها و خدمات ارائه شده به سالمندان بستري

 1392سال

 راهنما كشوري مريم

 راهنما بابايي زهره 1393بررسي ارتباط وضعيت تماشاي شبكه هاي ماهواره اي با صميميت و رضايت زناشويي زوجين ساكن در شهر اصفهان در سال 

 راهنما زارع پور صغري 1394ر اصفهان بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با عادات غذايي زنان ميانسال شه

بررسي ارتباط عملكرد خانواده و شيوه فرزند پروري با منبع كنترل در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان در 

 1393سال 

 راهنما نيكزاد زكيه

ت جامعه منتخب شهر مقايسه دريافت هاي غذايي با مقادير توصيه شده مواد غذايي در سالمندان تحت پوشش مراكز سالم

 95-1394اصفهان در سال 

 راهنما نصر نصرآبادي نسرين

بررسي ارتباط عملكرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 

1392-93 

 مشاور پاكي سميه

 مشاور مولوي چوبيني راضيه 1392دمات سالمت در شهر اصفهان در سال بررسي ارتباط ابعاد سالمت عمومي با عزت نفس سالمندان دريافت كننده خ
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بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با 

 1392نگرش آنها نسبت به سالمندان در سال 
 مشاور يزدانيان ارسالن

واده محور مهارت هاي ارتباطي بر افسردگي، اضطراب، استرس و كيفيت زندگي سالمندان و بررسي تاثير آموزش خان

 1392مراقبان اصلي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 مشاور فشنگچي سيمين

 مشاور مينا بيات 1395ي منتخب تامين اجتماعي تهران و اصفهان سال بررسي ارتباط درماندگي اخالقي پرستاران با جو اخالقي در بيمارستانها

 مشاور فروغي مليحه 1395بررسي موانع رعايت استانداردهاي خانه هاي سالمندان شهر اصفهان در سال 

 

 

 

 داوری فعالیت های پژوهشی

 تاریخ نوع داوری عنوان ردیف

 یمارستانهایدر ب یانکولوژ  -یهماتولوژ  یبر نشانه ها در سالمندان مبتال به سرطان کولورکتال در بخشها یمبتن یمراقبت یازهاین نییتع 1
 96-97منتخب اصفهان در سال 

 4 /1398/21 یقاتیطرح تحق یداور 

زنان مراجعه کننده به مراکز جامعه سالمت منتخب شهر اصفهان و ارتباط آن با  یزشیآم یعفونت ها کیدرمان سندرم تیفیک یبررس 2
 1397تحت درمان در سال  انیو نگرش ماما و مددجو یآگاه

 4 /1398/21 یقاتیطرح تحق یداور 

تحت پوشش سازمان  سیزاسکلرو بلیمبتال به مولت مارانیب نیمراقب یزندگ تیفیو ک یمراقبت در منزل بر بار مراقبت ریتاث یبررس 3
 1397استان اصفهان در سال  یستیبهز

 4 /1398/21 یقاتیطرح تحق یداور 

 4 /1398/21 یقاتیطرح تحق یداور  97-98سالمندان شهر اصفهان در سال  یخانوادگ نیمراقب ییو احساس تنها یبر سالمت عموم یارتباط یمهارت ها ریتاث یبررس 4

 3 /1397/11 یقاتیطرح تحق یداور  مراقبت در منزل 5
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شده از  صیمبتال به فشارخون باال ترخ مارانیدر ب ییو غذا ییدارو میاز رژ یرویخانواده محور بر پ یخودمراقبت ریتاث یبررس 6
 1396اصفهان در سال  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایب

 1397/11/17 نامهپايان یداور 

 19/ 1397/1 نامهپايان یداور  یبیمطالعه ترک کیکودکان مبتال به سرطان؛  نیوالد یبرنامه ارتقاء سواد سالمت برا کی یطراح 7

 3 /1397/11 نامهپايان یداور  1396در سال  نیشهر اصفهان بر اساس چارچوب دونابد یسالمند یسالمندان ساکن سرا ابتید تیریمد یبررس 8

 (COPD)هیر یمزمن انسداد یمار یمبتال به ب مارانیب یبر منزل بر عملکرد تنفس یمبتن یتلفن یر یگیبرنامه آموزش و پ ریتاث یبررس 9
 1397الزهرا)س( اصفهان، سال  یدرمان یمراجعه کننده به مرکز آموزش

 1397/11/13 نامهپايان یداور 

  1397/12/1 نامهپايان یداور  یبیمطالعه ترک کیمبتال به اختالالت روان:  مارانیب یخانوادگ نیاز مراقب یاجتماع تیابعاد حما نییتب 10

 1397/12/24 نامهپايان یداور  یبیمطالعه ترک کیدر نوجوانان:  یبرنامه ارتقاء سالمت بارور  کی یطراح 11

اصفهان  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایطرح مراقبت از کودکان در منزل در ب یکننده و بازدارنده اجرا لیعوامل تسه یبررس 12
 1397در سال 

 8 /1397/29 یقاتیطرح تحق یداور 

 یدر دانشگاه علوم پزشک SWOT لیبا استفاده از روش تحل یاجرا یمراقبت از کودکان در منزل وارائه راهکارها یچالش ها یبررس 13
 1397اصفهان در سال 

 1397/29/25 یقاتیطرح تحق یداور 

بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر بار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به مولتیبل اسکلروزیس تحت پوشش سازمان  14
 1397بهزیستی استان اصفهان در سال 

 5 /27 /1397 داوری طرح تحقیقاتی

 یمارستانهایدر ب یانکولوژ  - یهماتولوژ  یبر نشانه ها در سالمندان مبتال به سرطان کولورکتال در بخشها یمبتن یمراقبت یازهاین نییتع 15
 96-97منتخب اصفهان در سال 

   /27 /1397 یقاتیطرح تحق یداور 

 یصفاق زیالیتحت درمان با د مارانیدر ب تیتونیکننده از پر یر یشگیپ یبر رفتارها یاعتقاد بهداشت یآموزش بر اساس الگو ریتاث یبررس 16
 1396شهر اصفهان  یمارستانهایدر ب

 5 / 2 /1397 نامهپايان یداور 
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در زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه  HIV کننده از یر یشگیپ یبر مدل بزنف بر رفتارها یمبتن یبرنامه آموزش ریتاث یبررس 17
 1397اصفهان در سال  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک

 23 /1397/26 یقاتیطرح تحق یداور 

 نیامام حس مارستانیب یبستر  یدر بخشها یدر کودکان بستر  ماریارتباط با ب طهیکودکان در ح یها یمار یب ارانیعملکرد دست یبررس 18
 نیوالد یتمندیرضا زانیآنها با م یهمبستگ یو بررس یرونیب ابیو ارز نیوالد دیشهر اصفهان از د

 7 /1396/21 یقاتیطرح تحق یداور 

 شرفتیدر جهت پ ییمادران کودکان مبتال به اختالالت شنوا یتوانمند یبر خانواده برا یمبتن یآموزش یبرنامه مداخله ا یو اجرا یطراح 19
 سالمت مادر یکودک و ارتقا یگفتار 

 27/11 /1396 نامهپايان یداور 

 5 /1396/26 نامهپايان یداور  1394شهر اصفهان در سال  یآموزش یمارستانهایآموزش ضمن خدمت پرستاران در ب یچالش ها ییشناسا 20

 6 /1396/26 نامهپايان یداور  اصفهان یعوامل مرتبط با بعد قصد شده خانواده در زنان همسردار شاغل در دانشگاه علوم پزشک یبررس 21

شهر اصفهان  ادیمنتخب ترک اعت یمراجعه کنندگان به مراکز روانپزشک یو شادکام دیمدار بر ام - یتوانمند کردیاثر مشاوره با رو یبررس 22
 1395در سال 

 23 /1396/24 نامهپايان یداور 

 1396/11/12 یقاتیطرح تحق یداور  1396فهان سال اص یطرح تحول نظام سالمت در اورژانس منتخب دانشگاه علوم پزشک یمتعاقب اجرا ییالقا یتقاضا یبررس 23

منتخب  یمارستانهایدر ب یروش ، در زنان بستر  نیاستفاده از ا یمانیزا یامدهایو پ دورالیاپ یدرد یب رشیعوامل مرتبط با پذ یبررس 24
 1396شهر اصفهان در سال 

 1396/12/11 یقاتیطرح تحق یداور 

بررسی کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری از دیدگاه بیماران بستری و پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی  5 
 1393اصفهان در سال 

   /1396/26 نامهداوری پايان

الویت بندی چالش های بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمات مراقبت از منزل سالمندان از دیدگاه ارائه دهندگان خدمت  6 
1397 

 28/ 1396/1 داوری طرح تحقیقاتی
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 همايش ییو اجرا یدبير علم

 تاریخ برگزاری همایش نوع همایش ردیف

 28/ 1395/1 همايش ملي 1

 8 /1396/11 المللي برگزار شده در داخل کشورهمايش بين  

 

 فعاليتهاي ويراستاري و داوري مقاالت مجله

 مدت همكاري همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 تاكنون 1383از  داوري مقاالت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان علوم پزشكي آموزش در

 تاكنون 1377از  داوري مقاالت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده پرستاري و مامايي  تحقيقات پرستاري و مامائي

 تاكنون 1384از   تداوري مقاال دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -مركز تحقيقات آموزش پزشكي  تحقيقات آموزش پزشكي

 تاكنون 1392از  داوري مقاالت تهران دانشگاه علوم پزشكي حيات

 

 

 

 كتب تاليف شده

 سال همكاران تاليف يا ترجمه عنوان

 1387  -مجيد كاظمي -محسن شهرياري –نازآفرين حسيني  –حيدر علي عابدي  تاليف روش تحقيق در پرستاري و مامايي
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ري و : در پرستاتحقيقات تركيبي

 سايرعلوم پزشكي

 -مسعود بهرامي تاليف

 مرضيه عادل مهربان

1390 

 

 

 

 

 داخل دانشگاه یطرح ها

 جایگاه تاریخ خاتمه نوع همکاری عنوان دیف

بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در  1
 1393-4سال شهر اصفهان در سال  30افراد باالی 

 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی 00:00:00 1397/06/04 مجری

بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با عادات غذایی زنان   
 1394میانسال شهر اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامائی 00:00:00  0 /07 /1396 مجری

 


