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Curriculum Vitae 

 

Department of Community Health and Geriatric Nursing, School of 

Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, 

HezarJerib.st., Isfahan, IRAN 64718-731 

My Webpage 

Email: khorasanip@nm.mui.ac.ir, khorasanp@gmail.com 

Research Center: Nursing and Midwifery Care Research Center 

 

 
 

Cell Phone: +86 8333373037 

NAME: Parvaneh Khorasani, PhD in Community Health Nursing 

POSITION TITLE: Assistant Professor  

 
RESEARCH IDs 

Item Value Web address 

ORCID 0000-0000-0560-0980 https://orcid.org/0000-0000-0560-0980  
Researcher ID A-6996-7002 http://www.researcherid.com/rid/A-6996-7002  
Scopus Author ID 62700915805 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=60974815275 
Google scholar  https://scholar.google.com/citations?user=v5SPd6YAAAAJ&hl=en 
   Linkedin 028a0169 https://www.linkedin.com/in/parvaneh-khorasani-/902a9168 

iSid علم سنجی     A-6996-7002 https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Khorasani 

Pubmed  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khorasani097P06BAuthor06D
&cauthor=true&cauthor_uid=95497914 

     

 

 مدرس واحدهای درسی:

 0089تا 0086سالهای   مراقبتهای ویژه و اتاق عمل  اصول مدیریت و رهبری در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری  کودکان،

 تا کنون  0082 سالمت جامعه نظام های عرضه خدمات سالمت،   مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

 تاکنون 0086فرهنگ و پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه( سالهای 

 تا کنون، 0086اصول مدیریت در پرستاری مقطع کارشناسی پرستاری 

 تا کنون ، 0086  مقطع کارشناسی اتاق عمل اصول مدیریت   اتاق عمل

 ا کنون،ت 0086مقطع کارشناسی مامایی  مدیریت مامایی 

  تاکنون 0086مقطع کارشناسی پرستاری از سال  سالمت فرد و خانواده پرستاری

 تا کنون  0082تا کنون  0082کارآموزی نظام های عرضه خدمات سالمت،   مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه 

 ،0089-0085اصول یادگیری و آموزش به مددجو/بیمار مقطع کارشناسی پرستاری 

مقطع کارشناسی سالمت جامعه ، بهداشت محیط  کارآموزی عرصه درس پرستاری  ، پرستاری سالمت فرد و خانواده س و وزی درکارآم

 تاکنون 0081پرستاری از سال 

 تاکنون 0081سال  مقطع کارشناسی پرستاریمدیریت پرستاری  کارآموزی درو س 

file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_addrline1_
file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_city_
file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23adr_zip_
http://nurseeducator.com/
mailto:khorasanip@nm.mui.ac.ir
mailto:khorasanp@gmail.com
file:///C:/UsersmaratebAppDataLocalTempresume.htm%23con_phonecell_
https://orcid.org/0000-0003-0651-1891
http://www.researcherid.com/rid/A-5885-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201846906
https://scholar.google.com/citations?user=v6SPd5YAAAAJ&hl=en
https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Khorasani
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EDUCATION AND TRAINING  

 

INSTITUTION AND LOCATION DEGREE 
(if applicable) 

 

Start Date 
MM/YYYY 

Completion date 
MM/YYYY 

 

FIELD OF STUDY 
 

TOT for LFC International 
Certification 

7909749 79 9740 Trainer of trainees for 
LFC program 

Leadership for Change Program 
(LFC™) ICN-INO International Council 
of Nurses in cooperation with Iranian 
Nursing Organization 

 

International 
Certification 

7909744 7909749 Leadership for Change 
Program (9 years’ 

International continuous  
education workshop) 

 

Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences 

PhD 

 
7404224 

 

7404226 

 

Nursing (Patient education, 

leadership & management) 

Tarbiat Modares University: MSc 7204225 72/4222 Community Health 
Nursing Education  

Shiraz University of Medical Sciences  BSc 

 
7804224 

 

7804226 

 

 Nursing 

 

 

RESEARCH INTEREST 

  In 2111 my research was focused on “development of the National Draft on Theory-practice Gap in 

nursing”. Then I was focused on Nurse Educator Role Expansion in my Doctoral Thesis which has an impact 

on nurses’ Role development in patient education and health promotion with emphasizing on a localized model 

for nurses role expansion (named Nearer and NEAREAR: which means if we were more near together 

(stakeholders/ organizations and partnerships), we will be more near to Health objectives and goals). 

 In the last project we developed “the national road map for developing nursing specialist roles in the health 

care system of Iran” trough a multi Pasic research plan and consensus of stakeholders at Macro--Micro  levels. 

I interested in capacity building for providing community health promotion and disease prevention, mostly for 

chronic non-communicable diseases (diabetes, hypertension, respiratory and kidney disease, cancer, etc.). 

Nurses’ empowerment workshops and educational programs are amongst frequent interventions that is 

coordinated and networked through interdisciplinary team working for enhancing nurses role in Leadership and 

Management of patient education and other community based interventions in hospital or community based 

settings that lead to capacity building and reform of the traditional Iranian medical health care system  to 

preventive/health promoting organizations.  

 
Awards: 

HONORS AND AWARDS 
2115  Receiving a statue and appreciation as a Top Researcher 

May 2112 Receiving a plaque and appreciation as a Model University Senior Lecturer 

2112   Receiving a plaque and honoring a Model Nurse from the Deputy of Treatment in the Nurses' Day 

May 2112  Selected process of Shahid Motahari Festival 

May 2112 Selected process of Shahid Motahhari Academic Education Festival 

2112   Outstanding presentation in the idea IHPQS conference in  Thyland  

http://educationiran.com/en/tehran/sbmu/page/19311/School-of-Nursing---Midwifery
http://educationiran.com/en/tehran/sbmu/page/19311/School-of-Nursing---Midwifery
https://www.modares.ac.ir/en-med/departments/nursing
http://www.gsia.sums.ac.ir/en/contact/18408/School-of-Nursing-and-Midwifery
http://profiles.mui.ac.ir/taxonomy/term/1013
http://profiles.mui.ac.ir/taxonomy/term/1010
http://profiles.mui.ac.ir/taxonomy/term/1011
http://profiles.mui.ac.ir/taxonomy/term/1012
http://profiles.mui.ac.ir/taxonomy/term/1012
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POSITIONS AND EMPLOYMENT  

1225-29        Omid (Seyed-Al Shohada) Hospital, Isfahan, IRAN  

1229-1222   Shariati Hospital: Tehran, Tehran, IR 

1222-2111   Lecturer(Committed Faculty member), Department of Medical-Surgical Nursing, School of 

Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, IRAN. 

2111-2111   Lecturer(Faculty member), Islamic Azad University of Najaf-abad, Isfahan, IRAN. 

2112-2115   Leadership for NEAREAR Project (Nurse Educator Al-Zahra-Role Expansion Action 

Research) Al-Zahra educational Hospital Centre, Medical University of Isfahan, Isfahan, IRAN 

2115-Present   Assistant Professor (Faculty member), Department of Community Health Nursing, 

Management              and Geriatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical 
Science, IRAN 

2119-Present   Member and Head, "University Committee of Patient Education" (Treatment Deputy), Isfahan 

University of Medical Sciences, IRAN 

2119-Present   Member and Secretary of the Working Group (2119-2112), National Network for Nursing 

Sciences Development and Studies, Isfahan University of Medical Sciences, IRAN 

2112-Present   Volunteer Member and head of education committee (2112-2112), HAMD SupportiveCare 

focal point NGO in Isfahan. 

2112-Present   Member, Committee of "Patient and Family Education" (Nursing Deputy) Ministry of Health 

and Medical Education: Tehran, Tehran, IR 

2121-Present  Clinical-Nurse Attending for Prevention and Health promotion Clinic of Diabetes and 

Hypertension in Amin Center-Isfahan, IR 

PUBLICATIONS AND CONTRIBUTIONS  

Books (Compiled /Translation) 

 با همکاری مورد نگارش از کتاب 3  مورد ترجمه و1مورد تألیف ،  6

 : تالیف/ ترجمهنوع فعالیت ناشر نام –محل نشر  نوبت چاپ  عنوان کتاب )سال( نویسنده/ نویسندگان

: چاپ اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه ویژه ماموریت: پرستاری علوم توسعه( 1331) الفبا رتیبت به پروانه خراسانی پور علیرضا، افشاری عاطفه، ایرج .1

 تالیف 1331 تابستان  اول

 تالیف.ترجمه و نشر جامعه نگر  تهران ،) چاپ چهارم(  دومویرایش  ،اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی( 1331خراسانی پروانه ، اسکندری منیژه ) .2

مونه پروپوزال و گزارش ارایه ن ). 11تا 12نشر جامعه نگر صفحات  دوم تهران، ویراست. چاپ اول پژوهش در تلفیق  :4فصل  (1331خراسانی پروانه) .3

 (1331-1333 نتایج طرح النه گزیده در اقدام پژوهی گسترش نقش آموزشی پرستار

مهوش ،محسن ادیب حاج باقری  سرور، پرویزی تالیف ،کیفی پژوهش های روش و اصول کتاب در :اقدام پژوهی11فصل ( 1331) خراسانی پروانه .1

 تالیف.  233 تا 233  نشر جامعه نگر: تهران،  -دوم  ویراستچاپ اول ،  صلصالی

 ترجمهفصل  1. هیدجی نشرحکیم ،اورژانس در پرستاری مراقبتهای آموزشی برنامه( 1331) الفبا ترتیب به همکاران و پروانه  خراسانی .5

تالیف  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی از سرطان  مفهوم پیشگیری و نقش پرستار در پیشگیری( 1313ه و همکاران به ترتیب الفبا )خراسانی پروان .6

 یک فصل

 ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد تالیفارتقای سالمت در مولتیپل اسکلروز( 1313خراسانی پروانه و همکاران به ترتیب الفبا ) .1

 . تالیف یک فصلاصفهان پزشکی علوم دانشگاه انتشارات ،سالم  شیوه زندگی( 1331اسانی پروانه و نظری فاطمه )خر .1

اه آزاد دانشگ انتشارات اولیه بهداشتی های مراقبت و بهداشت مبانی و اصول: 1 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه  (1311) خراسانی پروانه .3

 تالیف آباد. اسالمی واحد نجف

انتشارات دانشگاه  -3، بر اساس سرفصل درس پرستاری بهداشت جامعه درسنامه بهداشت محیط و بهداشت عموم در جامعه (1316) انی پروانهخراس .11

 تالیف آباد. آزاد اسالمی واحد نجف

 تالیف کنکاش  ترجمه و نشر  اصفهان،  ویرایش  اول )چاپ اول ( اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی( 1311نه ، اسکندری منیژه )خراسانی پروا .11
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Peer-reviewed articles 

1. Noori Z; Khorasani P; Hosseini H. Application of Donabedian framework of structure, process, 

and outcome in diabetes management among elderly living in nursing homes in Isfahan, Iran. 

Volume 0, Issue 2 , July 7077 http://dx.doi.org/11751252/IJEHS.3721227253192 

2. Y Nadery, P Khorasani, A Feizi, S Parvizy Causes of nonadherence to treatment in people with myocardial infarction: 
Content analysis..Journal of Education and Health Promotionm Sep 97;473997. doi: 4711479/jehp.jehp_29_94. eCollection 
9794. 

3. Alimohammadi N, P Khorasani, A Irajpour, MS Hashemi, A Yazdannik,. Iranian Journal of Nursing Research9799, 

 .4-47 ,(5) 45

1. Motaghi M, Khorasani P, Karimian M. Evaluation and Comparison of the Effectiveness of 

Empowerment Program for Nurses and Health Care Providers in Education and Control of Type 2 

Diabetes: A Randomized Controlled Trial Nested in an Action Research, Nursing Education, 11(3):  

5. Khorasani P, Tangestani A, Marofi, M.Effect of Toddlers’ Daily Toilet Training Program Based on 
Developmentally Appropriate Practice Approach on Toilet Training Duration J Res Dev Nurs 

Midw, 2121, vol.12 (issue. 7) 

5. Khorasani P. Nearer & NEAREAR are models for managing and planning collaborative change, a 
practical example of an action research to organize the structural and process elements of the 
expansion of specialized professional roles in the affairs between... (,4)44171همایشبینالمللیمدیریتنویندرافق
912 

2. Esmaeili A, Khorasani P, Bahrami M, Hosseini H.Determination of Recurrence, Severity, Distress, and 
Clustering of Symptoms in the Elderly with Colorectal Cancer in Selected Hospitals in Isfahan - Iran in 

2112 to 2112. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 2121; 11(2): 2-12 

2. Khorasani, P., Mohebi, Z., Magharei, M. Applications and Methodology of Case- study as a Community 

based Research in Nursing. Sadra Medical Journal, 2121; 2(2): 195-121. doi: 

11731429/smsj.212172213171141 

2. Akbari M, Mousav Mi, Khorasani P, et al. Sharing the power through promoting heart health literacy: A 

participatory action research in Iran. ARYA Atheroscler. 2112 May; 15(3), 

2112.http://dx.doi.org/11722122/arya.v15i3.1212    

11. Irajpour AR, Khorasani P, Bagheri M, etal. The framework for developing nursing specialist roles in the 

health care system of Iran. Nursing Outlook;2121 Jan–Feb; 92 (1):45-

54  https://doi.org/1171119/j.outlook.21127197112  

11. Farahmand F, Khorasani P*, Shahriari M. Effectiveness of a self-care education program on 
hypertension management in older adults discharged from cardiac-internal wards. ARYA Atheroscler. 

2112 Mar; 15(2): 44–52. doi: 11722122/arya.v15i271222, PMCID: PMC9922991,PMID: 31441225 

12. Irajpour A, Khorasani P. Developing Plan of action and strategic map for "Nursing Sciences 

development": an experience. Iranian Journal of Medical Education. 2112; 12 :111-

112    http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4322-fa.html 

13. Aslani Z, Alimohammadi N, Taleghani F, Khorasani P. Nurses’ Empowerment in Self-Care Education to 

Stroke Patients: An Action Research Study, Int J Community Based Nurs Midwifery. 2119 Oct; 4(4): 

322–332. PMCID: PMC5145222,PMID: 22213229 

14. Khorasani P, Nasr Esfahani M, Ghane M, Zamani M.Evaluation of the process of recording patient 
education, consistency of record-keeping with perception, and patient satisfaction after implementing 

clinical supervision: An embedded evaluation. Medical-Surgical Nursing Journal 2119.. 5(2).  

15. Khorasani P, Rassouli M, Zagheri Tafreshi M, Parvizi S, Nasr Esfahani M. Nurse-led action research 

project for expanding nurses' role in patient education in Iran: Process, structure, and outcomes.  Iran J 

Nurs Midwifery Res. 2115 May-Jun; 21(3): 322–322. PMCID: PMC4492199,PMID: 29121341 

19. Khorasani P, Rassouli M, Parvizi S, Zagheri Tafreshi M,Nasr Esfahani M. Development and evaluation 

of" Patient Education Record" for structured documentation of patient education process .Journal of 

Health Promotion Management (Jhpm) Fall 2114;3(4): 1-19 

12. Khorasani P, Rassouli M, Parvizi S, Zagheri Tafreshi M,Nasr Esfahani M. Introducing a semicentralized 
organizational model for organising and developing patient education services:the pivotal role of 

http://www.ijehs.com/article_253067.html
http://www.ijehs.com/article_253067.html
https://dx.doi.org/10.51757/IJEHS.3.2022.253067
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34761016/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34761016/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=fa&user=v6SPd5YAAAAJ&citation_for_view=v6SPd5YAAAAJ:KlAtU1dfN6UC
https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-Toddlers%E2%80%99-Daily-Toilet-Training-Program-Khorasani-Tangestani/8550f202b17b11cce7a66662671321952ae3c144
https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-Toddlers%E2%80%99-Daily-Toilet-Training-Program-Khorasani-Tangestani/8550f202b17b11cce7a66662671321952ae3c144
http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-684-en.html
http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-684-en.html
http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-684-en.html
https://smsj.sums.ac.ir/article_46685_en.html
https://smsj.sums.ac.ir/article_46685_en.html
https://smsj.sums.ac.ir/article_46685_en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6698087/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6698087/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6698087/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655419300363
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655419300363
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655419300363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679660/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679660/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679660/
http:// http:/ijme.mui.ac.ir/article-1-4398-fa.html
http:// http:/ijme.mui.ac.ir/article-1-4398-fa.html
http:// http:/ijme.mui.ac.ir/article-1-4398-fa.html
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4398-fa.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5045977/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5045977/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5045977/
http://magiran.com/p1592162
http://magiran.com/p1592162
http://magiran.com/p1592162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
http://jhpm.ir/files/site1/user_files_5cd8d5/eng/khorasanip-A-10-546-1-fde66d5.pdf
http://jhpm.ir/files/site1/user_files_5cd8d5/eng/khorasanip-A-10-546-1-fde66d5.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4462066/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244776
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nurses, Nursing Management(Quarterly); 2114; 3(3): 2-

25    https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244229 

12. Zeighami R, Saadatju AR, Khorasani P, Afshani S, Ganjehe S, Jafarian H,  Salehi N, Amini M.Providing 
national draft on bridging education service gap in Iran. Nursing Education Journal,Summer 

2114;  3(2): 92-25 http://jne.ir/browse.php?a_id=312&sid=1&slc_lang=en 

12. Amini R, Jozi M, Moghimiyan M., Khorasani P. Effect of the educational counseling program by the 
supervisor on the level of anxiety in bachelor degree nursing students. Nursing Education Journal. 

2113; 2 (2): 1-2. (persian) 

 

Invited reviewer: 

0. Dementia Clinical Guideline ( inter-professional guideline) 7070 

7. Diabetes educator Manual   7070 

0. Nurse counselor role in chronic disease – CHF Manual  7009 

4. Mardan M, Saghafi M, and Khorasani P. Review of researches on job  stressors in nurses, 5th 

Conference on News in Nursing and Midwifery, Isfahan(2112) https://civilica.com/doc/541232 

5. ,(2112) https://civilica.com/doc/551222     

 

 

International Research Projects: 

1. Bridging Theory- Practice Gap in Iran ( LFC working group: Nursing: Theory(education)-Practice 

(services) Gap)  

2. Members of LFC/ICN program in Iran  under supervision of INO (Iranian Nursing Organization in 

Tehran) and ICN (International Council Of Nurses) 

3. Development of a national roadmap for the development of specialized roles for nurses in Iran's 

health system  

4. Nursing Sciences Development  (NSD) Network in corporation with  Nursing Deputy of Iranian health 

Minister (MOHME)  under supervision of  WHO/EMRO  

 

Selected Research Projects: 

1. Leadership for change program (LF) ICN program/ bridging theory-practice gap in nursing    

2. Expanding Nurses' Educational Role in Chronic Disorders: Mixed Methods Action Research .PhD 

dissertation (A participatory National Project between Shahid Beheshti University of Medical Sciences 

and Isfahan University of Medical Sciences) 2112 -2119    to be continued till now in MUI treatment 

deputy, nursing management affaire. 

3. Sharing the power through promoting heart health literacy: A participatory action research in Iran (A 

participatory National Project between Nursing faculty and  Heart research Center of Chamran , Isfahan 

University of Medical Sciences )2112-2112 

4. Development and Localization of Clinical Practice Guidelines for hospitalized elderlies in 

Iran   274525د/date of assignment 11.14.1322 

5. Department of Community Health and Geriatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan 

University of Medical Sciences 2112 -2122 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244776
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244776
http://jne.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Zeighami
http://jne.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Zeighami
file:///D:/P-KH/Application%20Data/Roaming/Microsoft/Word/ R, Saadatju AR, Khorasani P, Afshani S, Ganjehe S, Jafarian H,  Salehi N, Amini M.Providing%20national%20draft%20on%20bridging%20education%20service%20gap%20in%20Iran. Nursing%20Education%20,Summer%202014;%20 3(2):%2068-75 http:/jne.ir/browse.php?a_id=312&sid=1&slc_lang=en
file:///D:/P-KH/Application%20Data/Roaming/Microsoft/Word/ R, Saadatju AR, Khorasani P, Afshani S, Ganjehe S, Jafarian H,  Salehi N, Amini M.Providing%20national%20draft%20on%20bridging%20education%20service%20gap%20in%20Iran. Nursing%20Education%20,Summer%202014;%20 3(2):%2068-75 http:/jne.ir/browse.php?a_id=312&sid=1&slc_lang=en
http://jne.ir/article-1-176-en.html
http://jne.ir/article-1-176-en.html
http://jne.ir/article-1-176-en.html
https://civilica.com/doc/540739
file:///D:/P-KH/Application%20Data/Roaming/Microsoft/Word/,(2017)%20https:/civilica.com/doc/550299
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Other published Articles: (more than 2 years ago) 

پرخیده  پروانه خراسانی،

 حسنی

( پاییز)1331

شماره  -12سال

 11تا  61: 11

دفتر توسعه 

آموزش علوم 

 پزشکی

 علمی آموزشیفصلنامه 

 پرستاری بقیه اهلل

راهکار پیوست اقدام پژوهی مطالعات 

پرستاران »عمل توسط  -تئوری

 «پژوهنده

14 

شهریور و 1331 پروانه خراسانی.

 مهر

 11 ی از سرطاننقش پرستار در پیشگیر ماهنامه پرستاری امروز اصفهان

یادگیری ضمن خدمت در آموزش  ماهنامه پرستاری امروز اصفهان مرداد-تیر1331 مینا جوزی پروانه خراسانی،

 پرستاری راهی به سوی موفقیت
11 

کاربرد برچسبهای رادیوفرکانسی  در  فصلنامه پرستاری امروز اصفهان آذر1313 پروانه خراسانی.

 پزشکی و پرستاری
11 

مهرنوش اسانی، پروانه خر

 پازارگادی

 اییز(پ)1313

 12شماره 

  EDCمرکز 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

نشریه سبز دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز )تخصصی 

 آموزش علوم پزشکی(

موزش آنوآوری و خالقیت در مدیریت 

 عالی
11 

مهرنوش  پروانه خراسانی،

 پازارگادی

خرداد 1313

 :11شماره 

 11تا  3

دانشگاه علوم 

 زشکی شیرازپ

نشریه سبز دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز)تخصصی 

 آموزش علوم پزشکی(

سخنرانی بازخوردی به عنوان یک روش 

 تدریس درآموزش عالی
9 

منصوره پروانه خراسانی، 

 سعیدالذاکرین

 اسفند1311

تا  11: 3شماره 

15 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

نشریه سبز دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز)تخصصی 

 موزش علوم پزشکی(آ

روش تدریس فعال و اثربخش با نقشه 

 مفهومی
8 

 -بهار 1311 مریم زمانیپروانه خراسانی، 

سال هفتم 

 21شماره 

مجتمع فوالد 

 اصفهان

مجله احیا )علمی فرهنگی و 

 آموزشی(

بهداشت حرفه ای ، گامی به سوی 

 زندگی سالم
7 

شماره 1311 زینب لیرابیپروانه خراسانی، 

   35و 31

وپوکی  1مقاله : پوکی استخوان 2 ( )علمی دو هفته نامه آتشکار ذوب آهن اصفهان

 2استخوان
6 

پاییز  1315 مینا جوزیپروانه خراسانی، 

 13: 33شماره 

 53تا 

مجله علمی 

دانشکده پرستاری 

 مامایی اصفهان

مجله تحقیقات پرستاری و 

 …IJNMR …مامایی 

آموزش پرستاری جامعه نگر به روش 

service learning  

5 

فاطمه پروانه خراسانی، 

دکترمسعود کیمیاگر و  -الحانی

 ربابه معماریان

شهریور   1311

شماره  1سال 

 26تا 13: 31

 دانشگاه شاهد

 تهران

فصلنامه علمی پژوهشی 

 )دانشگاه شاهد(دانشور 

مقایسه تأثیر دو روش آموزش بهداشت 

بر عملکرد مادران و تغذیه دختران 

 مال شهر اصفهاندبیرستانی ش

4 

 بهار1311 منیره انوشهپروانه خراسانی، 

تا  1: 15شماره 

3 

مجله علمی 

دانشکده پرستاری 

 مامایی اصفهان

ای  تغذیه -بررسی عملکردهای بهداشتی تحقیقات پرستاری و مامایی 

 "مادران در زمینه حفظ ذخایر آهن بدن

1 

  دانشگاه آزادمجله  1311سال دوم  پروانه خراسانی 

اسالمی واحد 

 آباد نجف

مجله علمی پژوهشی 

 دانشکده پزشکی

" HIV  وAIDS"  )1 )ترجمه 

مجله علمی پژوهشی  1311سال اول  مریم عطاییپروانه خراسانی، 

 دانشکده پزشکی

های مری :بمب  خونریزی از واریس"

  "ساعتی

1 
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Oral presentations and Lectures Teaching in Continuing Medical Education 

Courses  

 برابر ساعت برنامه    آموزش مداوم امتیاز / نــوع برنامه/تاریخ           مخاطب/برگزار کننده     (      یعنوان برنامه های حضوری)سخنران  هشناس
امتیاز 5آموزشی  علمیوبینار    1111013021مان و ارتش  مدیران و سوپروایزرهای پرستاری معاونت درانگیزشوانگیزهبخشیدرپرستاری 113156

امتیاز 5آموزشی  علمیوبینار   026/1111015آموزشیاران کانون حمد ایرانیان رستارانپ مدیریتعالیمدرمراقبتتسکینیحمایتیبیماریهایسختدرمان 161131

امتیاز 5   آموزشی  علمیوبینار    01111015013آموزشیاران کانون حمد ایرانیان رستارانپ رمانکلیاتمراقبتحمایتیتسکینیبیماریهایسختدوبینار 165111

  امتیاز5آموزشی  علمی وبینار1101201333عاونت درمان مدانشکده  همکاریبا  پرستارانرادیسازیوروشهاینوینمباحثپیشرفتهانفدیابتخودمراقبتی 162231

 امتیاز 5 آموزشی علمیوبینار      3101101333معاونت درمان در مرکز امین   0همکاریپرستاران  هایخودمراقبتیوپیشگیریازدیابتآشناییباآموزش 459917

 امتیاز 5 شی آموز علمیوبینار   3101101333 معاونت درمانبا همکاری مدیرگروه روان پرستاری در پرستاران0   کاربرد مهارتهای ارتباطی در آموزش بیمار 161111

 امتیاز 5   آموزشی  علمیوبینار   0301333 23معاونت درمان در مرکز امین   0پرستاران پیشگیری و خودمراقبتی در دیابت  آموزشتوانمندسازی پرستاران در  153111

 امتیاز 5     وبینار   کنفرانس 110301333 ان در مرکز امین معاونت درم 0 پرستاران )نیازسنجی تا اجرا و پایش اثربخشی) 13-پاندمی کووید درر آموزش بیما 151123
 امتیاز 5 وبینار    کنفرانس علمی  01333 2606معاونت درمان  0و سوپروایزرهای آموزش بیمار پرستاران             ی فشارخونآموزش خودمراقبتی در بیمار 156615
 امتیاز  5وبینار    کنفرانس علمی  260601333  معاونت درمان 0و سوپروایزرهای آموزش بیمار پرستاران      تآموزش خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیاب  156611
 امتیاز 5ادواری کنفرانس02301101331آموزشیاران کانون حمد درخورشیدرستارانپ یمراحل انتهایی زندگ ()مقدماتینتسکینی بیماریهای سخت درمامراقبت  151211
 امتیاز 5ادواری کنفرانس101101331 0 آموزشیاران کانون حمد مرکزخورشیدرستارانپمراقبت روانشناختی ت تسکینی بیماریهای سخت درمان)مقدماتیراقبم 151216
 امتیاز 11         ی  کنفرانس علم          501101331       0 معاونت درمانو سوپروایزرهای آموزش بیمار مخاطب پرستاران اربیماصول و فرایندآموزش به  111331
 امتیاز 11       علمی نفرانسک             50601331   0 معاونت درمانو سوپروایزرهای آموزش بیمار مخاطب پرستاران     اصول و فرایندآموزش به بیمار 113113
 امتیاز 5          علمی نفرانسک            01331 03 22                              مرکز الزهرا)س ( پرستاران(  )استوما بهبود کیفیت آموزش بیمار و خانوادهادواری  111515
 امتیاز 5        علمی نفرانسک        2501201331مرکز الزهرا)س (  پرستارانمراقبت از بیمار با نارسایی مزمن قلبی و آموزش به بیمار و خانواده توانمندسازی  133553
 امتیاز 11  کارگاه    2301101331  با همکاری گروه روان پرستاری دانشکده در مرکز الزهرا)س(مخاطب پرستاران0  الت روانشناختی دیابتمشک 2کارگاه 131121
 امتیاز 11   کارگاه      210101331  با همکاری گروه روان پرستاری دانشکده در مرکز الزهرا)س(مخاطب پرستاران0شکالت روانشناختی دیابت  م1کارگاه 121316
 امتیاز 11        کارگاه         1331  22060      مرکز تخصصی قلب چمران 0 توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی: آموزش همگانی و آموزش به بیمار 12611

 امتیاز 5013           کارگاه            10501331تا6هداشتب معاونت کارشناسان سالمت و پرستاران یتوانمندساز :ابتید یآموزش خودمراقبت ندیو فرا اتیکل 121311

 امتیاز 5علمی   نفرانسک   230301331  (نظام پرستاریمخاطب پرستاران0 (و خانواده ماریدر آموزش مدیریت اورژانس های دیابت به ب یتوانمندساز 111563

  امتیاز 11 کارگاه  160501331تا13بهداشت معاونت کارشناسان سالمت و پرستاران یانمندسازتو یابتید ماریبه ب یآموزش خودمراقبت ندیو فرا اتیکل   121311

 امتیاز 11            کارگاه       2101101336مخاطب پرستاران   NICUنوزاددر یتنفس تیریازمندِمدیسازی پرستاران در آموزش مادران نوانمندت 121312

 امتیاز 5        علمی کنفرانس      01101336 11                 ( صدوقی شهید بیمارستان درخواستخاطب پرستاران0 م -اصفهان) بیمار به آموزش 116266

 امتیاز 5        علمی  کنفرانس      01101336 11بیمارستان شهید صدوقی(                     درخواستپرستاران0مخاطب  -بیمار)اصفهان به آموزش 116111

 امتیاز 11       کارگاه       01601336 16  معاونت درمان0پرستاران              (اصفهان)بیمار به آموزش و همگانی آموزش در پرستاران سازی توانمند 113615

 امتیاز 5     شهمای   11 13360160ده بهداشت بین حرفه ای0دانشک (اصفهان)سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش المللی بین همایش سومین 31111 11

 زامتیا 11  همایش  1335012011ده پرستاریکاصفهان بین حرفه ای0دانش)جامعه و خانواده ،فرد سالمت وخدمات آموزش کشوری همایش 13561 13

 زامتیا 11اه            کارگ       1335011022 معاونت درمان 0 پرستاران (اصفهان)بیمار آموزش در پرستاران ارتباطی مهارتهای توانمندسازی 11333 12

 زامتیا 11کارگاه                    1335011011معاونت درمان  0 پرستاران   (اصفهان( )خودمراقبتی)"1 -بیمار آموزش رابطین توانمندسازی" 11511 11

 ز امتیا 11   کارگاه                  1335011012   معاونت درمان 0 پرستاران     (اصفهان( )مراقبتی خود)1 بیمار آموزش رابطین توانمندسازی" 11511 11

 زامتیا 1  کنگره و همایش       011031 1331 بین حرفه ای0 دانشگاه تهران            (تهران)بیمار آموزش و خودمراقبتی سراسری کنگره 11161 3

 زامتیا 11        کارگاه             1333015015 و مرکز الزهرا )س(  تده بهداشدانشک پرستاران     (اصفهان)بیمار به آموزش و سالمت سواد 11113 1

 زامتیا 2کنگره     و همایش      16 13330120بین حرفه ای0 دانشگاه  اصفهان   (اصفهان)تندرستی و سالمتی ارتقای المللی بین کنگره 31311 1

 زامتیا 1کنگره     و همایش       1333012016   نبین حرفه ای0 دانشگاه  اصفها  (اصفهان)تندرستی و سالمتی ارتقای المللی بین کنگره 31311 6

 زامتیا 1   کارگاه     1332011021 ده پرستاریکدانشپرستاران الزهرا0 (اصفهان)مغزی سکته... خودمراقبتی آموزش در پرستاران توانمندسازی 31111 5

 زامتیا 1   کارگاه    1332011021 ده پرستاریکدانشپرستاران الزهرا0  (اصفهان)مغزی سکته... اقبتیخودمر آموزش در پرستاران توانمندسازی 31111 1

 زامتیا 1     کارگاه 133201102   ده پرستاریکدانش0 پرستاران الزهرا مغزی)اصفهان( سکته خودمراقبتی... آموزش در پرستاران توانمندسازی 31111 3

 زامتیا  11کنگره         و همایش         332011011     بین حرفه ای0 دانشگاه تهران                  ار)تهران(  بیم آموزش ملی کنگره 33613 2
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Approved Projects/Proposals: 

طرح دامنه وضعیت نهایی تاریخ  مرجع تصویب کننده 

 اجرا

شاخه  مجری و همکاران 

 تخصصی 
 عنوان طرح

دفاع پروپوزال و ثبت در 

 پژوهشیار

بین 

 دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

پرستاری   

سالمت 

 جامعه

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی زیبایی -31

 فرایند آموزش بیمارشناختی در 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی در حال بررسی 

 اصفهان

(1مجریی)افشار 1111

، خراسانی 

  (، 2جری)م

پرستاری 

سالمت 

 جامعه

شناسایی عوامل و فرایندهای موثر در اجرای  -33

استاندارد استمرار و همکاری در مراقبت بیمار در 

با  حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه ترکیبی

 رویکرد ارتقای سالمت در بیمارستان

تصویب در شورای 

 دانشکده -پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

2121

-

2122 

ی و خراسان

همکاران کمیته 

 Edoارزشیابی 

 EDCو

بهبود 

خدمات و 

 برنامه ها

رتقای کیفیت فرآیند ارزشیابی اساتیداز ا -32

 طریق اقدام پژوهی

انتشار  پایان یافته با

اولین مقاله و ارایه 

و   WHOگزارش به 

 وزارت

 

ملی .و بین 

 المللی

WHO  با نظارت 

معاونت پرستاری وزارت 

 بهداشت 

2111 

تا 

2113 

افشاری، خراسانی 

و ضیایی ، 

هاشمی و 

اسحاقی ومعاونت 

 پرستاری 

کارگروه 

توسعه 

علوم 

 پرستاری

تدوین سند ملی نقشه راه توسعه نقشهای  -31

 پرستاران در نظام سالمت ایرانتخصصی 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی در حال اجرا

 اصفهان

دکتر  1333

علیمحمدی، 

افشاری ،ایرج 

پور، خراسانی، 

یزدان نیک ، 

 خراسانی

کارگروه 

توسعه 

علوم 

 پرستاری

تدوین شیوه نامه اجرایی آیین نامه هیات  -31

علمی پرستاری مستقر در بالین: گامی جهت 

 ای کیفیت آموزش بالینی پرستارانارتق

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی خاتمه یافته 

 اصفهان

1331

-

1331 

ایرج افشاری، 

خراسانی پور،

و  اناسحاقی

باقری ضیایی ، 

  صابری

کارگروه 

توسعه 

علوم 

 پرستاری

شناسایی عوامل توسعه نقش های  -23

تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران: یک 

 یمطالعه کیف

 پایان نامه 

دریافت کد در حال 

 اخالق

بین 

دانشکده 

درون 

 دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

دکترحسن  1331

اشرفی ریزی 

)راهنما(، 

خراسانی 

)مشاور(،فائزه 

 امینی)دانشجو(

کتابداری و 

اطالع رسانی 

 پزشکی

تبیین فرایند تولید تا استفاده از محتوای -21

اریهای مزمن غیرواگیر آموزش خودمراقبتی در بیم

 در ایران: گراندد تئوری

 زامتیا 1کنگره            و همایش       1332011011 بین حرفه ای0 دانشگاه تهران                     بیمار)تهران(    آموزش ملی کنگره 33613 1
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 پایان نامه 

 در حال انتشار مقاله

بین 

 دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 علوم و تحقیقات واحد

دکتر  1331

حسام)راهنما(،  

الهام 

 کی)دانشجو(

دکتر مسعود 

ایروانی 

اصل)مشاور 

 تحقیق(

خراسانی )مشاور 

 علمی(

پرستاری 

سالمت 

 جامعه

مل موثر بر اثر بخشی آموزش به بیمار در عوا -26

بخش های مختلف و ارتباط آن با ساختار و فرآیند 

 آموزش به بیمار بر مبنای چارچوب دونابدین

 پایان نامه 

 در حال اجرا

بین 

 دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی  

 یرانا

دکترسرور  1331

پرویزی )راهنما(، 

خراسانی 

)مشاور(، یعقوب 

 نادری)دانشجو(

بهبود عملکرد پرستار در تبعیت افراد مبتال به  -21 

سکته قلبی از رژیم دارویی پس از ترخیص: یک 

 15151مطالعه اقدام پژوهی کد پژوهشیار 

 پایان نامه 

 در حال اجرامصوب 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی  1331

)راهنما( ، 

کشوری و 

ادیب)مشاور( 

ریحانه امان 

شجو(الهی)دان  

پرستاری 

 سالمندی
سازی  گایدالین )راهنمای بالینی  بومی -25

(پیشگیری از یبوست در سالمندان بستری0 مراکز 

 درمانی 

 پایان نامه 

 در حال اجرا مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی  1331

)راهنما(، 

نجیمی)مشا آرش

ور( 

زاده  موسی فهیمه

 )دانشجو(

پرستاری 

 سالمت

 جامعه

بررسی شاخصهای سندرم متابولیک در زنان  -21

میانسال و ارتباط آن سواد سالمت و سبک زندگی 

ارتقا دهنده سالمت در مراکز جامع سالمت 

 1331اصفهان 

 پایان نامه 

 دفاع شده مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

حسینی )راهنما(،  1331

خراسانی و 

بهرامی )مشاور(، 

فروغ 

اسماعیلی)دانشج

 و(

پرستاری 

 سالمندی
ها در سالمندان مبتال به  بندی نشانه خوشه -23

سرطان کولورکتال در بیمارستانهای منتخب شهر 

 1331اصفهان در سال 

 پایان نامه 

 دفاع شده  مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

حسینی )راهنما(،  1331

خراسانی 

)مشاور(، زهرا 

(نوری)دانشجو  

پرستاری 

سالمت 

 جامعه

بررسی مدیریت دیابت سالمندان ساکن  -22

سراهای سالمندی شهر اصفهان بر اساس چارچوب 

 1336دونابدین درسال

 پایان نامه 

 دفاع شده مصوب

بین 

 دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 اصفهان خوراسگان واحد

مینو متقی  1331

)راهنما(، 

خراسانی 

)مشاور(، معصومه 

)دانشجوکریمیان

) 

پرستاری 

سالمت 

 جامعه

 یبرنامه توانمندساز یاثربخش ی سهیمقا -21

 یسالمت در خودمراقبت نیپرستاران و مراقب

تحت پوشش مراکز  ابتیمبتال به د انساالنیم

جامع سالمت منتخب در شهر اصفهان در سال 

1331 
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3106031  

 دفاع شده  مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی  1331

)راهنما( ، 

معروفی)مشاور( 

اعظم 

تنگستانی)دانشج

 و(

پرستاری 

 کودکان
مادران  یتوانمندساز ی برنامه» ریتاث یبررس -21

بر مدت  ،«انیدفع ادرارنوپا ی در کنترل روزانه

مراجعه  انیبه کنترل دفع در نوپا یابیزمان دست

 1336-31کننده به مراکز بهداشت اصفهان 

11011031  

 دفاع شده مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی )استاد  1336

راهنما( تقیان ، 

 نم نباتی

NICU
پرستاری 

ویژه 

 نوزادان

برنامه توانمندسازی پرستاران در  یاثربخش -13

 یتنفس تیریمد ازمندِیآموزش مادران ن

 NICUدر ینوزادبستر

 پایان یافته 

 دفاع شده مصوب

علوم پزشکی   دانشگاه دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی )استاد  1335

راهنما(، یزدان 

نیک)مشاور(، 

 ابطحی )دانشجو(

پرستاری 

سالمت 

 جامعه

آموزش  یریگیبرنامه پ یاثربخش یبررس -11

 یو عملکرد تنفس یبر منزل بر خودمراقبت یمبتن

 یشده از مرکز آموزش صیترخ COPD مارانیب

 1335الزهرا)س( اصفهان، سال  یدرمان

 پایان یافته 

 دفاع شده مصوب

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

خراسانی )استاد  1335

راهنما(،شهریاری

)مشاور(، 

 فرهمند)دانشجو(

پرستاری 

 سالمندی
برنامه آموزش » کی یاثربخش یبررس -11

 تیریدر مد «یتلفن یریگیهمراه با پ یخودمراقبت

خون  یفشار خون سالمندان مبتال به پرفشار

 یها مارستانیقلب ب یشده از بخش داخل صیترخ

 منتخب اصفهان

 پایان یافته 

 دفاع شده

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

نم نباتی  1335

)راهنما(، 

خراسانی)مشاور(، 

 مرادی

پرستاری 

 کودکان
 یمهارت ها یتوانمندساز ریتاث یبررس -16

ارائه  یآموزش ها یریادگیپرستاران بر  یارتباط

در  یکودکان بستر یخانوادگ نیشده به مراقب

)ع( اصفهان  نیامام حس یدرمان-یمرکز آموزش

1335 

 ه مصوبیان یافتپاطرح 

 ارایه گزارش و مقاله با 

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

1332

-

1333 

، نصر  -خراسانی

... بهرامی، و  

مدیریت 

 پرستاری 

 

 ت بیمارانپرستاران و رضای بررسی عملکرد --15

ماه متوالی  پس  12در فرایند آموزش بیمار  طی 

از آغاز نظارت بالینی در  مرکز آموزشی درمانی 

 (1333تا  1332الزهرا )س(  اصفهان )

 مصوبپایان یافته  طرح

بدون  با ارایه گزارش

 مقاله

دانشگاه علوم پزشکی   دانشگاهی

 اصفهان

1331

-

1332 

قانع   -خراسانی

..حسن پور و   

 یریتمد

 پرستاری 

 

توانمندسازی پرستاران "ارزشیابی برنامه ی  -11

در بخش های همودیالیز مرکز  "در آموزش بیمار

آموزشی درمانی الزهرا)س( و مراکز منتخب 

(1332تا  1331آموزشی درمانی شهر اصفهان )  

 مصوبپایان یافته  طرح

 با ارایه گزارش و مقاله

دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاهی

 بهشتی شهید

1331 

تا 

1332 

 -خراسانی

-پرویزی-رسولی

نصر-زاغری  

 مدیریت

 پرستاری 

 

حسابرسی و پایش گسترش نقش آموزشی -13

بر  1332 -1331پرستار در  مرکز الزهرا)س( 

 اساس چارچوب دونابدین

 مصوبپایان یافته  طرح

 با ارایه گزارش و مقاله

دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاهی

 شهید بهشتی

1331 

 تا

1332 

 -خراسانی

-پرویزی-رسولی

نصر-زاغری  

 پرستاری 

ت سالم

 جامعه

کاوش راهکارهای گسترش نقش آموزشی -12

 پرستار در مرکز الزهرا)س(: اقدام پژوهی ترکیبی

 مصوبپایان یافته  طرح

 با ارایه گزارش و مقاله 

طرح مصوب دانشگاه  دانشگاهی

آزاد اسالمی واحد 

 آباد نجف

1311

-

1331 

-یجوز-امینی

 خراسانی

 پرستاری 

 سالمت

 جامعه

بررسی تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی  -11

تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب 

 دانشجویان پرستاری

 مصوبپایان یافته  طرح

 با ارایه گزارش

طرح مصوب دانشگاه  دانشگاهی

آزاد اسالمی واحد 

 آباد نجف

1311

-

1313 

 خراسانی-فیروزه

 طباطباییان 

پرستاری و 

 مامایی
آموزش عملکرد خودآزمایی پستان و اثر آن  -11

 در تشخیص زودرس سرطان پستان
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 مصوبپایان یافته  طرح

 با گزارش 

طرح مصوب دانشگاه  دانشگاهی

آزاد اسالمی واحد 

 آباد نجف

1315

-

1311 

  

فیروزه -خراسانی

 حسن زاده

ی پرستار

ت سالم

 جامعه

ش رفتار های ارتقاء سالمتی بررسی تأثیر آموز-3

بر تغییر سبک زندگی دانشجویان در دانشگاه آزاد 

 اسالمی 

 مصوبپایان یافته  طرح

ارائه گزارش در با 

 همایش نماز

طرح پژوهشی با نظر  دانشگاهی

 معاونت فرهنگی

1311

-

1313 

پروانه -1

 خراسانی

منصوره -2

 سعیدالذاکرین

 

مذهبی و گرایش  بررسی رابطه بین میزان تقید-1 فرهنگی

 به نماز با مصرف دخانیات 

 مصوبپایان یافته  طرح

ارائه گزارش در با 

 همایش نماز

طرح پژوهشی با نظر  دانشگاهی

 معاونت فرهنگی

1311

-

1313 

پروانه -1

 خراسانی

مجتبی  -2

 مصطفایی

 

بررسی رابطه بین میزان تقید مذهبی و گرایش -1 فرهنگی

 به نماز با عزت نفس دانشجویان

 مصوبپایان یافته  طرح

ارائه گزارش در با 

 همایش نماز

طرح پژوهشی با نظر  دانشگاهی

 معاونت فرهنگی

1311

-

1313 

 خراسانی -1

فرح فیروزه-2  

راضیه سیرانی-1  

بررسی عوامل مرتبط با گرایش به نماز جماعت -6 فرهنگی

 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

 پایان یافته طرح

 ب دانشجویی غیرمصو

1313 پژوهش دانشجویی دانشکده

-11 

استاد )خراسانی

راهنمای 

 -علی (،پژوهشی

 آخوندزاده

پرستاری 

 سالمت

 جامعه 

میزان آگاهی، عوامل خطر  و منابع اطالعات   -5

بیماران مبتال به سنگهای ادراری مراجعه کننده به 

بیمارستانهای الزهرا و شریعتی اصفهان و ارتباط 

ل دموگرافی و خطر به منظور تدوین   آن با عوام

پیشگیری و مراقبت  سنگهای "کتابچه آموزشی 

  "ادراری

 پایان یافته طرح

 غیرمصوب دانشجویی

1312 پژوهش دانشجویی دانشکده

-

1311 

خراسانی استاد 

راهنمای 

 -پژوهشی 

فیروزه عاطفی 

 شکوهی

پرستاری 

 سالمت

 جامعه 

رف سیگار بررسی فراوانی و عوامل گرایش به مص-1

و متغیرهای مربوط به آن دردانشجویان پسر  

 دانشگاه 

 پایان یافته طرح

 غیرمصوب دانشجویی

1312 پژوهش دانشجویی دانشکده

1311 

 پروانه خراسانی

 

پرستاری 

 سالمت

 جامعه 

معیار های ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد -3

   1312آباد  در سال   اسالمی نجف

 پایان یافته طرح

 صوب دانشجوییغیرم

تربیت 

 مدرس

1311 پژوهش دانشجویی

-11 

پرستاری  انوشه-خراسانی

 سالمت

 جامعه 

ای مادران در  تغذیه -عملکردهای بهداشتی-2

 1313زمینه حفظ ذخایر آهن بدن اصفهان 

 پایان یافته طرح

 غیرمصوب دانشجویی

اقدام پژوهی   دانشکده

 انفرادی)رویکردتکنیکی(

1311

-

1315 

پروانه -1

اسانی استاد خر

راهنمای 

 پژوهشی برومند

 

پرستاری 

 سالمت

 جامعه 

مطالعه اقدام پژوهی  بررسی و حل مشکل -1

دانشجویان پرستاری بهداشت جامعه در ارائه 

 های بازدید منزل  تشخیصهای پرستاری پروژه
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Oral/Poster Presentations  

National/International Conferences and Congresses  

  عنوان زمان ارائه عنوان همایش/کنگره/... نویسندگان
همایش کشوری آموزش و مراقبت 

 48جامع نگر در پاندمی کووید
خرداد  26و25

1111 
: یک Covid 19جو سازمانی بخشهای مراقبت ویژه بیماران مبتال به 

 مطالعه تحلیل محتوی کیفی

64 

همایش کشوری آموزش و مراقبت 
 48کوویدجامع نگر در پاندمی 

خرداد  26و25

1111 
اثربخشی بسته آموزشی درمانی مبتنی بر انعطاف پذیری روان 

شناختی بر کیفیت زندگی کاری و سالمت عمومی پرستاران شاغل 

 Covid 19در بخش های 

61 

همایش کشوری آموزش و مراقبت 
 48جامع نگر در پاندمی کووید

خرداد  26و25

1111 
مبتنی بر انعطاف پذیری روان اثربخشی بسته آموزشی درمانی 

شناختی بر کیفیت زندگی کاری و سالمت عمومی پرستاران شاغل 

 Covid 19در بخش های 

61 

همایش کشوری آموزش و مراقبت 
 48جامع نگر در پاندمی کووید

خرداد  26و25

1111 
راهبردهای مقابله ایمن پرستاران شاغل در مراقبا از بیماران مبتال به 

 مطالعه کیفی: یک 19-کووید

61 

اولین همایش بهداشت و سالمت 
 مهاجران افغانستانی

و مالحظات  و کنترل فشارخون باال ، غربالگریپیشگیری های آموزش 1331مرداد  3

 فرهنگی

61 

اولین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و 

چالشها و  -: جلسه سیاستگذاریخانواده 

نی با همکاری )دکترپروانه خراسا موانع پیش رو 

دکتر مریم رسولی، محمود نصراصفهانی، مریم 

 خان محمدی(

اردیبه11تا11

 1331شت 

Effectiveness indicators of the structure, process and 
outcome of a patient education program: nested 
evaluation of the NEAREAR project as an action 

research study 

59 

ن کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و اولی

)دکترپروانه خراسانی  پانل تجارب برترخانواده 

با همکاری دکتر مریم رسولی، محمود 

 نصراصفهانی، ندا کریمی(

اردیبه11تا11

 1331شت 
تجربه  آموزش بیمار با قابلیت الکترونیکی شدن معرفی سیستم ثبت

 رر در مراکز درمانی کشوای برای نهادینه سازی فرهنگ آموزش بیما

58 

پانل  -همایش  واکاوی آموزش پرستاری

 -تخصصی
11-

15/8/96  

 57 همایش کشوری توسعه علوم پرستاری

The 3rd International & 1th National 

Congress on Health Education & 
Promotion(Iran)  

 36شهریور3-1

2111 

Introducing Nearer & NEAREAR models for planning 
role-expansion and promoting patient education 

services 

56 

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود 

 مراقبتی آموزش بیمار)تهران(

36مرداد 6-1   جینتا نیینیاز سنجی آموزش بیمار و تب یفیروش ک کی یمعرف 

 مرکزآموزشی درمانی الزهرا  یو جراح یداخل یبخش ها یازسنجین

 اصفهان

55 

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود 

 ر)تهران(مراقبتی آموزش بیما

36مرداد 6-1 تحلیل راهبردی وضعیت واحد آموزش همگانی و بیمار معاونت  

 درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

54 

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود 

 ر)تهران(مراقبتی آموزش بیما

36مرداد6-1  یآموزش نیرابط یپس از توانمندساز ماریآموزش ب یاثربخش یبررس 

 یوخدمات بهداشت یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یمراکز دولت

 1195اصفهان در سال  یدرمان

51 

 ،آموزش وخدمات سالمت فرد یکشور شیهما

 (    اصفهان)جامعه و خانواده

3501201 افراد باتوان  یمنزل  متناسب برا ینمونه طرح معمار  کیگزارش  

 ارتقاء بهداشت خانواده کردیمحدودبا رو یحرکت

51 

 ،آموزش وخدمات سالمت فرد یکشور شیهما

 (    اصفهان)جامعه و خانواده

3501201 : عیمبتال به اختالالت مزمن شا مارانیب یآموزش یها ازین نییتع 

 یویکل ییو نارسا یعروق یقلب یسکمیخون، ا یپرفشار ابت،ید

51 
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 ،آموزش وخدمات سالمت فرد یکشور شیهما

 (    اصفهان)جامعه و خانواده

3501201 وخانواده در  ماریآموزش ب یپمفلت ها یمراحل استانداردساز یمعرف 

 یابیتا ارزش ی: از طراحعیشا رداریرواگیمزمن غ تیسه اولو

51 

 ،آموزش وخدمات سالمت فرد یکشور شیهما

 (    اصفهان)جامعه و خانواده

3501201 گسترش نقش و  یزیر در برنامه یراهبرد یاستراتژ 6و   ی الگومعرف 

 ندیو برا ندیساختار، فرا یمحتوا لیخدمات سالمت به جامعه: تحل

49 

و آموزش  یخودمراقبت یکنگره سراسرچهارمین 

 )تهران(                              ماریب

31011031    48 

NMRC International Congress: 
Health and health promotion 

6-3. 512111 Iran: Expanding nurses’ educational role and 
management of patient education through action 

research as a case 

47 

NMRC International Congress: 
Health and health promotion 

6-3. 512111 Development and Evaluation of Indicators of structure, 
process and outcome in a “Role Expansion action 

research” 

46 

NMRC International Congress: 
Health and health promotion 

6-3. 512111 Evaluation study on process and structural 
empowerment of patient education in hemodialysis 

wards before and after accreditation in Isfahan 
educational hospitals -Iran(2112-2111.) 

45 

NMRC International Congress: 
Health and health promotion 

6-3. 512111 Comparative outcome evaluation of a nurse-led 
program on patient satisfaction from patient education 
in hemodialysis wards of similar training hospitals in 
Isfahan -Iran (2113-2111) 

44 

کنگره بین المللی و جشنواره ملی حاکمیت 

بالینی)بجنورد(،کنگره های  ملی آموزش بیمار، 

جشنواره حاکمیت بالینی و همایش ارتقای 

 خدمات و ایمنی بیمار)تهران(

1331  1333 راحل مختلف از  طرح های اصلی و چکیده مختلف از م 15حدود  

جانبی اقدام پژوهی گسترش نقش آموزشی پرستاران الزهرا)س( 

 حاصل رساله گسترش نقش آموزشی پرستاران

41  

دی ماه  3        همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده

1331 

تحلیلی بر اشتغال زنان و آسیبهای اجتماعی مربوطه از منظر "

  "عرف جامعه ایرانی تاریخ، قانون، دین و

12 

اولین همایش کشوری خدمات جامعه نگر در 

 بیماری مزمن اصفهان

آذر  25تا  23

1331 
ضرورت گسترش نقش آموزشی و مشاوره پرستار در ارتقاء سالمت 

 بیماری مزمن

41 

سومین کنگره سرطان پستان  مرکز تحقیقات 

 سرطان و دانشگاه تهران

1313تیر  الیان به سرطان پستان در زمینه خودآزمایی آگاهی و عملکرد مبت 

 پستان 

41 

سرطان پستان    پنجمین کنگره بین المللی

 1311دانشگاه شهید بهشتی تهران 

1311اسفند   19 عملکرد خودآزمایی پستان و اثر آن در تشخیص زودرس سرطان پستان 

دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی  در علوم 

شکی و خدمات بهداشتی سالمت )دانشگاه علوم پژ

 درمانی کرمان(

 31تا  21

1311بهمن  

مطاله موردی از اجرای فرایند پرستاری بر اساس چرخه مددجو 

 بعنوان شریک و سیستم اوماها

18 

دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی  در علوم 

سالمت )دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی کرمان(

 31تا  21

1311بهمن  

 17 گاه اقدام پژوهی در تحقیقات پرستاری و طرحواره پیاز پژوهشجای

همایش سرطان دانشکده پرستاری و مامایی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

1311آذر  26  16 نقش پرستار در پیشگیری از سرطان 

 31-21 دخانیات و سالمت )کیش(   کنفرانس بین المللی

Jan.2113 

Relationship between attitudes and performance of 
religious prayer and tobacco use among academic 
students of Najaf Abad University 

15 

 31-21 دخانیات و سالمت )کیش(  کنفرانس بین المللی

Jan.2113 

Analyses of  determinants and Frequency of tobacco 
use among academic students of Najaf Abad University 

14 
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(2111 ) compared with past  statistics in 2112. 

بررسی میزان تجویز و نوع گیاهان دارویی  مورد استفاده در سنگ کلیه در  1311بهمن سمینار منطقه ای دانشگاه  آزاد خوراسگان 

 عطاری های شهر اصفهان  

11 

ه همایش مراقبتهای پرستاری و مامایی در  عرص

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 11 کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جامعه در یک روستای محروم 1311بهمن

همایش مراقبتهای پرستاری و مامایی در  عرصه 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 11 سالهای عشق و آتش و مخدر جدیدی به نام پان 1311بهمن

 11 موارد کاربرد نانو تکنولوژی در مراقبت پرستاری از بیماران سرطانیآموزش  1311بهمن سمینار دانشگاه خوراسگان

 19 بر پیشگیری و مراقبت از سندرم متابولیک 3بررسی تأثیر امگا  1311بهمن سمینار دانشگاه خوراسگان

 2111کنفرانس بین المللی طب سنتی و مکمل

ICTCMدانشگاه علوم پزشکی مازندران 

21-31 oct 

2111 

Effect of natural herbs and aromatherapy trials in 
palliative care 

18 

 کنفرانس بین المللی ارتقائ سالمت 

IHPQS2111) تایلند ) 

13-21 nov 

2111 

Evaluation of the effects  of a short term health 
promotion program on the students’ life style 
behaviors ین پوستر همایش به آراء هیأت رئیسه دریافت جایزه سوم ××) 

 و شرکت کنندگان کنگره ( 

17 

اولین همایش سراسری  مراقبت و درمان بیماران 

 اصفهان -با طب مکمل  و جایگزین 

تیر  21و 13

1311 

 بررسی کاربرد گیاهان دارویی  در آروماتراپی و عطاری برای تسکین درد  

 
16 

ی در هفتة های اعضاء هیأت علم سلسله سخنرانی

 پژوهش

 15 (شیوه زندگی سالم) Healthy life Style 16آذر  25

جراحی معده  2111دهمین کنگره بین المللی 

 آسیا-اورو

 Comparison bariatric operation surgery in  morbid 1316آذر 
obesity 

14 

 MS 11در   مروری  بر روشهای جدید و قدیم  درمان و مراقبت 1316آذر  MS یهمایش سراسر

رویکردهای نوین آموزش  یدومین کنگره سراسر

  21-22پرستاری و مامایی

 

مشکل دانشجویان پرستاری در پروژه های بازدید منزل  و  معرفی الگوی   1315اسفند

OCS جهت استاندارد  نمودن آموزش و پژوهش در پرستاری   بهداشت

 جامعه و  تسهیل مدیریت اطالعات 

 

11 

 11 ترك سیگار و تأثیر آن بر بروز یبوست  1315اسفند   2-1سالیانه کولوپروکتولوژی ایران  اولین کنگره

ایران  2116المللی ام.اس سومین کنگره بین 

 161تا  161ص:

آبان  26- 25

1315 

Increasing prevalence of multiple sclerosis in  the 
world,Iran and Isfahan & it's risk factors 

11 

ومین همایش سراسری محققین جوان پرستاری س

 کشور

اسفند  11

1311 

 "آباد ،واقعیت یا کمبود مستندات در شهرستان نجفBشیوع پایین هپاتیت 

حائز رتبه مقاالت برگزیده بخش دانشجویی از سوی سازمان نظام ×× ) 

 پرستاری،محققین جوان(

19 

همایش همایش سراسری پیشگیری درمان 

 آباد نجف -بازتوانی 

11-3 

 1311اسفند

بررسی مشخصات و میزان شناخت و مصرف داروهای گیاهی  مؤثر در دفع و 

پیشگیری از سنگ توسط بیماران مبتال به سنگهای ادراری  )در  مراجعه 

 کنندگان به بیمارستانهای الزهرا و شریعتی اصفهان(  

18 

همایش همایش سراسری پیشگیری درمان 

 آباد نجف -بازتوانی 

11-3 

 1311اسفند

در اصفهان و مرورمطالعات اپیدمیولوژیک در (MS) مولتیپل اسکلروزیس

 زمینه گوناگونی های جغرافیایی، شیوع روز افزون و عوامل خطر احتمالی

MS   در جهان 

17 

همایش همایش سراسری پیشگیری درمان 

 آباد نجف -بازتوانی 

11-3 

 1311اسفند

 16 انی در مولتیپل اسکلروزیس تازه های پیشگیری درمان و بازتو

آبان  21تا  21 هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی) تبریز(

 1311ماه 

Service learning   در « خدمت ضمنِ یادگیری»روشی برای  ارائة

 نگر ،    آموزش پرستاری جامعه

15 

های پزشکی و  امین همایش سراسری تازه سی بررسی عوامل خطر و میزان شناخت و مصرف داروهای گیاهی  مؤثر در دفع  1311دی  11 14 
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اسلی اختالالت دستگاه تن-پیراپزشکی اصفهان

 ادراری

 و پیشگیری از سنگ توسط بیماران مبتال به سنگهای ادراری  

های پزشکی و  امین همایش سراسری تازه سی

اختالالت دستگاه تناسلی -پیراپزشکی اصفهان

 ادراری

منابع اطالعات  بیماران مبتال به سنگهای ادراری مراجعه  میزان آگاهی  و 1311دی  11

کننده به بیمارستانهای الزهرا و شریعتی اصفهان و ارتباط آن با عوامل 

 دموگرافی و خطر 

11 

بررسی فراوانی و عوامل گرایش به مصرف سیگار و متغیرهای مربوط به آن  1313اسفند  همایش اعتیاد آستارا

 شگاه دردانشجویان پسر  دان

11 

اولین سمینار علمی پژوهشی دانشجویان گروه 

 آباد پرستاری نجف

آذر  26-25

1312 

آباد  در  بررسی  معیار های ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نجف

   1312سال  

11 

اولین سمینار علمی پژوهشی دانشجویان گروه 

 آباد پرستاری نجف

آذر  26-25

1312 

پرستاری بهداشت جامعه  بر اساس سیستم اماها  های بندی تشخیص دسته

 آباد   های بازدید منزل دانشجویان نجف در پروژه

11 

اولین سمینار علمی پژوهشی دانشجویان گروه 

 آباد پرستاری نجف

آذر  26-25

1312 

آباد   بررسی موانع و مشکالت ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نجف

 1312درباره در سال  

9 

اولین سمینار علمی پژوهشی دانشجویان گروه 

 آباد پرستاری دانشگاه نجف

آذر  26-25

1312 

بررسی فراوانی و عوامل گرایش به مصرف سیگار و متغیرهای مربوط به آن 

 1312دردانشجویان پسر  دانشگاه در سال 

8 

های پرستاری درد  دانشکده پرستاری  سمینار تازه

 مامایی اصفهان 

 ش آروماتراپی  و گیاهان دارویی در تسکین درد نق 1311مهر 

 

7 

 16-11 همایش سراسری پرستار و جامعه

                                  1313مرداد

 3مقایسه تأثیر دو روش آموزش بهداشت بر پیشگیری از فقر آهن  )بررسی 

 اندکس خونی (  

6 

سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری 

 صفهان مامایی ا

خرداد  22

1313" 

  "فرایند پرستاری در  بیمار ماستکتومی شده "
 

5 

سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری 

 مامایی اصفهان

خرداد  22

1313 

  "فرایند پرستاری در  بیمار آپاندکتومی شده "
 

4 

سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری 

 مامایی اصفهان

خرداد  22

1313 

  "ایند پرستاری در  بیمار مبتال به کوله سیستیت فر"
 

1 

اردیبهشت  25 سمینار بهداشت و سالمت زنان 

1313 

مقایسه تأثیر دو روش آموزش بهداشت بر عملکرد مادران و تغذیه دختران 

 دبیرستانهای شمال شهر اصفهان  

1 

ای مادران در زمینه حفظ ذخایر آهن  تغذیه -ای بهداشتیبررسی عملکرده 1311خرداد  دومین سمینار دانشجویی علوم پایه پزشکی

مقاله برگزیده بخش  21)حائز رتبه اول مقاالت بخش سخنرانی در بین 

 سخنرانی(

1 

 
Participate in personal development:  workshops  

In-service and continuing education courses 

 :ی ضمن خدمت و آموزش مداوم دوره ها های علمی تخصصی و  کارگاه  شرکت در  -6

 محل برگزاری ساعات و تاریخ شرکت عنوان و شناسه کارگاه  

 دوره های تخصصی                                             

 یدساعت توانمندسازی اسات EDC    21 1333مهر تا آذر  1333 دوشنبه های آموزش در  توانمندسازی آموزشی اساتید جلسه 11

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی  1333آذر  6آبان تا   Systematic Review  1جلسه  توانمندسازی پژوهشی اساتید 1 

 توانمندسازی اساتید ساعت  11اساتید 

 امتیاز  11125آموزش مداوم         1331012013 دومین همایش چالش های پزشکی وپرستاری مراقبت ویژه نوزادان 131

 امتیاز   12آموزش مداوم            13310301 کنگره ملی آموزش بیمار       16331

 امتیاز     1315آموزش مداوم         1332011011 کنگره ملی آموزش بیمار       33613



Page | 12/5 

 

 ازامتی   11آموزش مداوم               160201333 نگره بین المللی ارتقای سالمتی و تندرستیک       31311

 امتیاز    11آموزش مداوم امتیاز        1331011031 رکنگره سراسری خودمراقبتی و آموزش بیما       11161

 امتیاز 1             امتیاز آموزش مداوم 1335011011 ))خودمراقبتی"توانمندسازی رابطین آموزش بیمار"کارگاه       11511 

111133 CVA                           )امتیاز 115امتیاز             آموزش مداوم 1336011011 )استروك 

 امتیاز     3115            امتیاز آموزش مداوم 1336011021 مراقبت های بهداشتی در منزل با رویکرد بین رشته ای    112111

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خدمت ضمن 1335و 1336تابستان  نشست های هم اندیشی اساتید )اخالق،خانواده، حکومت و...(

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن خدمت 1336 روش تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن خدمت 1335 روش تحقیق 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1315بهمن  -ساعت 11 (3115روش شناسی تحقیقات کیفی )شناسه 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزآموزش مداوم  1311آبان 21 تا21-ساعت 11 (15111دسازمانی از وزارت بهداشت طراحی و تحلیل پرسشنامه ) ک

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آموزش مداوم 1311تیر  21 - 1 کارگاه روش تحقیق در طب سنتی و مکمل 

 می نجف آباددانشگاه آزاد اسال ضمن خدمت 1311بهمن  -ساعت  کارگاه روش تحقیق در پزشکی 

ساعته  11برنامه بین المللی  رهبری تغییر  TOT , LFC دوره بین المللی

 Leadership For Change (ICN TM))دوساله(  

آموزش مداوم شورای بین المللی  2111-2113

 تهران  – INO( با مشارکت ICNپرستاران)

Endnote   1331اسفند EDC دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

دانشکده پرستاری مامایی علوم  ضمن خدمت 1331خرداد و تیر  Maxq da2ده های کیفی با نرم افزار تحلیل دا

 پزشکی شهید بهشتی

 انجمن علمی پرستاری استان اصفهان 1331تیر ماه  1 کاربرد رسانه ها در آموزش به بیمار

 دوره های عمومی                                                 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1311بهمن  -ساعت  11 (1621) شناسه دوره  Office و Xpایی با ویندوز   آشن

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1311اسفند -ساعت  21 (1612 ) شناسه دورهWordآشنایی با نرم افزار 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1315بهمن  -ساعت  16 (1613 ) شناسه دورهPower pointآشنایی با 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1311بهمن  -ساعت  16 (1615آشنایی با اینترنت ) شناسه دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1313اردیبهشت  -ساعت 21 )3211برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس) کد 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1315بهمن  -ساعت 1 (1121نایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی ) کدآش

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1316 مرداد –ساعت  16 (1111روشهای برقراری ارتباط موفق ) شناسه دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت  1311مرداد -ساعت  12 (1126آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو) کد

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1316 اسفند –ساعت  16 (3211تکنولوژی آموزشی در  کالس درس)شناسه 

 ف آباددانشگاه آزاد اسالمی نج ضمن خدمت 1311مرداد  -ساعت 23 (3113آشنایی با اصول و فن ترجمه) شناسه دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1315 شهریور –ساعت  16 (3116بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه ) شناسه

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1315 مرداد –ساعت  11 (1511کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی ) شناسه 

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1311 اسفند –ساعت  21 (3111 ) شناسه دورهSPSSآشنایی مقدماتی با آمار و 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ضمن خدمت 1311 دی –ساعت  1 (3115 زندگی نامه و توصیه نامه انگلیسی) شناسه دوره CVنحوه نگارش 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ضمن خدمت 1311 آذر –ت ساع 16 (3111مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی) شناسه دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ضمن خدمت 1311 آبان –ساعت  1 (3116چگونه از یک متن علمی اطالعات استخراج کنیم؟)شناسه 

 
  Awards and certificates  وتقدیرنامه ها ایزوج -7

 پایان نامه کارشناسی ارشد    دفاعاز  21نمره ممتاز) دانش آموخته .1 1311-دوره کارشناسی ارشد دانشگاه  تربیت مدرس

-11جشن فارغ التحصیلی سال تحصیلی 

 دانشگاه تربیت مدرس   11

  16و  15 دورهن دو التحصیال فارغ بین تبه اولرممتاز  دانش آموخته .2 1311-دوره کارشناسی ارشد

   011 62عدل م پرستاری تربیت مدرسمقطع کارشناسی ارشد رشته 
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دانشگاه علوم پزشکی  -1332اردیبهشت 

 شهید بهشتی

 دانشجوی ممتاز دوره دکترا -3 1332 -دوره دکترا

 وهشگر برترژپ بعنوان تقدیر و تندیس.  دریافت 1  1311 تجلیل از پژوهشگران برتر درهفته پژوهش 

دانشگاه آزاد اسالمی -جشن روز معلم

 واحد نجف آباد 

 نمونه  دانشگاه استاد بعنوان تقدیرو لوحافت دری .5 1311اردیبهشت  

 پرستار نمونه از معاونت درمان تقدیرو لوحدریافت  .6              1336 پرستار روز 

 فرایند برگزیده جشنواره شهید مطهری .1 1336اردیبهشت   هفته بزرگداشت مقام معلم )اصفهان(

 یند برگزیده جشنواره شهید مطهریفرا .1 1331اردیبهشت   هفته بزرگداشت مقام معلم )اصفهان(

  :و کنگره های ملی و بین المللی ر همایش هابرگزیده د

دومین سمینار دانشجویی علوم پایه 

 پزشکی دانشگاه های تهران

مقاله برگزیده  21رتبه اول مقاالت بخش سخنرانی در بین  .3 1311خرداد 

 بخش سخنرانی

سومین همایش سراسری محققین جوان 

 ورپرستاری کش

مقاالت برگزیده بخش دانشجویی از سوی سازمان نظام  .11 1311اسفند  11

 پرستاری،محققین جوان

 کنفرانس بین المللی ارتقاء سالمت 

IHPQS2111)تایلند ) 

13-21 nov 2111 11. 3 rd poster winner\به      پوستربرتر همایش بین المللی

 آراء هیأت رئیسه و شرکت کنندگان کنگره

ز خادمان فرهنگ  همایش تجلیل ا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -مکتوب 

 استان اصفهان 

جایزه ویژه وزارت و  لوح سپاس،تندیس یادگار ماندگار دریافت  .12 1331دی ماه  1

در سال  فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش ارتقای سالمت جامعه

 برای تالیف کتاب شیوه زندگی سالم   1331
 

 

n curriculum development, workshop programs, training courses . Participation i2-ableT 
 ی آموزشی دوره ها،کارگاه هامشارکت در تدوین کوریکولوم ، برنامه  -8

 (1336پرستاری سالمندی )تابستان  ارشد کولومیکور مشارکت در بازنگری-

 (1336مشارکت در بازنگری کوریکولوم ارشد پرستاری سالمت جامعه )تابستان -

  (1331) )دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شهید بهشتی("متاانالیز "و "خطاهای پژوهش "تدوین دوره و مدرس در کارگاه 

 (1311)دفتر آموزش  نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی "ارتباط  پرستار و ماما با بیمار"مشارکت درتدوین کوریکولوم کارگاه  -

های آموزشی عمومی و تخصصی دفتر آموزش نیروی انسانی مصوب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و سایر  کارگاه و دوره21رکت در اشمساعت  351-

 اصفهان ، تبریز و ...)کشور دانشگاه های علوم پزشکی 

 


