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بنام خدا

كارنامه سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرائي
نام خانوادگي :كشوري

نام :ماهرخ

آدرس محل كار :گروه سالمت جامعه و سالمندي دانشكده پرستاري و مامائي – دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
آدرس پست الكترونيكيkeshvari@med.mui.ac.ir :

سوابق تحصيلي
الف -سوابق تحصيلي:
رشته تحصيلي

گرايش رشته

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

7631

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

7611
7631
7631

پرستاري

عمومي

پرستاري

آموزش سالمت جامعه

كارشناس ارشد

پرستاري

آموزش پرستاري

دكتراي تخصصي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

آموزش پزشكي

-

تاريخ فراغت از تحصيلي

ب -پايان نامه نوشته شده در دوران تحصيل:
مقطع تحصيلي

عنوان پايان نامه
بررسي ارتباط بين ميزان رشد اجتماعي كودكان در نحوة عمكرد

كارشناسي ارشد

و طبقه اجتماعي خانواده آنها در مدارس ابتدائي فوالد شهر
اصفهان در سال 7613

نام استاد يا اساتيد راهنما
آقاي دكتر غالمرضا قاسمي
آقاي دكتر شايسته صالحي
خانم دكتر نصراله بشر دوست

تبيين فرايند ارائه خدمات سالمت خانواده به خانواده هاي تحت

دكتراي تخصصي

پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان در سال 7631
 :ارائه مدل مناسب

آقاي دكتر عيسي محمدي
آقاي دكتر علي ضرغام بروجني
خانم دكتر زيبا فرج زادگان
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2
طراحي برنامهدرسي دوره آموزش خبرنگاري سالمت در حيطه

خانم دكتر نيكو يماني

كارشناسي ارشد

ارتقاء سالمت

آقاي دكتر پيمان اديبي
آقاي دكتر حسين شهنازي

موقعيتهاي شغلي و حرفهاي
الف -سابقه استخدام شغلي:
وظائف سازماني
مسئول مركز آموزش و پژوهش  ،مديره آموزشگاه بهورزي  ،مسئول امور دانشجويي و مربي آموزشگاه بهياري حضرت وليعصر (عج) زرين شهر
معاون آموزشي دانشكده پرستاري زرين شهر
ناظر شوراي آموزش جامعه نگر دانشگاه و مربي دانشكده پرستاري
مربي دانشكده پزشكي – گروه پزشكي اجتماعي
استاديار دانشكده پرستاري و مامايي
مدير گروه سالمت جامعه و سالمندي
دبير شوراي آموزش پاسخگوي دانشگاه

ب -سابقه ارائه خدمات آموزشي
موسسه محل تدريس

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

عنوان درس

رشته تحصيلي

كارآموزي بهداشت:

دانشجويان پزشكي

(دانشكده پزشكي – دانشگاه علوم



اصول – سطوح واجزاء PHC

پزشكي اصفهان)



بهداشت مادر و كودك



آموزش بهداشت



ايمنسازي



تنظيم خانواده

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

كارورزي بهداشت:

دانشجويان پزشكي

(دانشكده پزشكي – دانشگاه علوم



مديريت بيمار

پزشكي اصفهان)



مديريت حل مشكل



مديريت نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني
كشور
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دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

كارآموزي بهداشت:

دانشجويان پرستاري

علوم پزشكي اصفهان

دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم

دانشجويان پزشكي



بهداشت مادر و كودك



آموزش بهداشت



ايمنسازي

كارآموزي بهداشت:

پزشكي اصفهان

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه



اصول – سطوح واجزاء PHC



اصول – سطوح واجزاء PHC



بهداشت مادر و كودك



آموزش بهداشت



ايمنسازي



تنظيم خانواده

مديريت و فن آوري اطالعات (:) IT

دانشجويان پرستاري

علوم پزشكي اصفهان



آشنايي با موتورهاي جستجوگر



آشنايي با نرم افزارهاي - Word Power
–Point
اينترنت



جستجو در پايگاه داده ها و...



دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

روش تحقيق:

دانشجويان پرستاري



علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

پرستاري بهداشت جامعه :2

دانشجويان پرستاري



علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان پرستاري

دانشجويان پرستاري



اخالق در گروه



رهبري



نقش ها در گروه ...

پرستاري سالمندان:


علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

بهداشت خانواده

پرستاري بهداشت جامعه :6

علوم پزشكي اصفهان

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

روش تحقيق كمي

دانشجويان ارشد پرستاري سالمندي

پرستاري سالمندان ()6

ساختار و سيستمهاي مراقبتي ويژه

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي

اخالق پرستاري و روابط حرفه اي

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

برنامه ريزي وارزشيابي مراقبتهاي پرستاري براي سالمت
جامعه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

علوم پزشكي اصفهان
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اقتصاد و پرستاري

4
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

اخالق پرستاري و روابط حرفه اي

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

مفاهيم و نظريه هاي پرستاري

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

كارآموزي برنامه ريزي وارزشيابي مراقبتهاي پرستاري براي
سالمت جامعه
كارآموزي ساختار و سيستمهاي مراقبتي سالمندان

دانشجويان ارشد پرستاري سالمندي

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

سالمندي سالم و فعال نظري

دانشجويان ارشد پرستاري سالمندي

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

كارآموزي سالمندي سالم و فعال نظري

دانشجويان ارشد پرستاري سالمندي

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

پرستاري سالمت جامعه (خانواده)

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

كارآموزي پرستاري سالمت جامعه (خانواده)

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

ارتقا سالمت و سبک زندگي سالم

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان ارشد پرستاري سالمت جامعه

كارآموزي ارتقا سالمت و سبک زندگي سالم

علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه

دانشجويان كارشناسي ارشد مامايي جامعه

علوم پزشكي اصفهان

نگر

دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم

دانشجويان كارشناس ارشد تكنولوِي گردش

پزشكي اصفهان

خون

دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم

دانشجويان پزشكي

مامايي جامعه 6
اخالق زيست پزشكي
تاريخ و اخالق پزشكي()2

پزشكي اصفهان
دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم

دستياران رشته هاي تخصصي پزشكي

آموزش بيمار

پزشكي اصفهان

ج -سابقه موقعيتها و پستهاي اجرائي:
سمت
سوپروايزر بيمارستان

مكان فعاليت
بيمارستان شهيد چمران زرين شهر
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تاريخ
از خرداد ماه 7631لغايت پايان سال

5

مديره آموزشگاه بهورزي

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از اسفندماه  7631لغايت آذرماه 7633

مربي آموزشگاه بهياري

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از  31/6/71لغايت پايان سال 7616

مسئول امور آموزشي و پژوهشي و مسئول امور دانشجويي شبكه

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از  33/3/71لغايت تا پايان سال 7616

مسئول مركز آموزش پرسنل بهداشتي

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از  11/1/71لغايت تا پايان سال 7616

شبكه) (HPECعضو كميتههاي پژوهشي -آموزشي – اداري مالي

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از  11/1/71لغايت تا پايان سال 7616

مسئول راه اندازي و معاون آموزشي دانشكده پرستاري

شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

از  11/3/6لغايت تا پايان سال 7616

كارشناسي ناظر شورا در آموزش پزشكي جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

از  7611/2/21لغايت تا 7613/1/7

مربي گروه بهداشت

دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه

از فروردين  7611لغايت مهر 7613

علوم پزشكي اصفهان
مربي پزشكي اجتماعي

دانشكده پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي از  7613/1/7لغايت تا  26بهمن ماه 7611
اصفهان

مسئول امور دانشجويي گروهپزشكي اجتماعي

دانشكده پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي از  7611/1/21لغايت تا ابتداي سال 7611
اصفهان

مسئول ارزشيابي وضعيت آموزشي

دانشكده پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي  7611/1/ 21تا 7611

و مدرسين در كارگاهها و فيلد

اصفهان

دانشكده پزشكي
نماينده گروه پزشكي اجتماعي دانشكده

دانشكده پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي 13/1/21

پزشكي در كميته اجرايي ويژه در استان

اصفهان

اصفهان
مسئول كميته پژوهشهاي دانشجويي

دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه

7611

علوم پزشكي اصفهان
عضو شوراي جامعه نگر دانشكده پرستاري و مامايي

دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه

7611

علوم پزشكي اصفهان
عضو كميته سالمندي دانشكده پرستاري و مامايي

دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه

7613

علوم پزشكي اصفهان
نماينده تخصصي گزينش در آزمونهاي استخدامي

هيئت گزينش دانشگاه علوم پزشكي

از سال  7616تا 7613

اصفهان
استاديار دانشكده پرستاري و مامايي

دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان
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از سال  7631تا كنون

6
دانشكده پرستاري و مامايي  -دانشگاه

مدير گروه سالمت جامعه و سالمندي

از سال  7637تا كنون

علوم پزشكي اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دبير شوراي آموزش پاسخگوي دانشگاه

از سال  7637تا كنون

پروژه تحقيقاتي تصويب شده
عنوان طرح

تاريخ اجراء

نوع فعاليت در

موسسه

طرح
FPA Operation al area

 January2003 Decemberانجمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي ايران
)2003 (one year

همكار اصلي

برگزاري كارگاههاي آموزشي ،شركت در كارگاههاي آموزشي ،نشست هاي علمي-آموزشي و پژوهشي ،سمينارها،
كنفرانس ها:
نام دوره
كارگاه فرايند پرستاري
كارگاه مهارتهاي سرپرستي كنترل بيماريهاي

تاريخ برگزاري

محل برگزاري
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شبكه بهداشت و درمان زرين شهر

11/71/23-11/71/27
17/2/67-17/2/23

اسهالي ()C.D.D
كارگاه آموزشي استاني تدوين و تكميل برنامه

شبكه بهداشت و درمان خوانسار

17/2/26 -17/2/21

هماهنگ كارآموزي بهداشت
كالس روش تحقيق و تدريس
كارگاه فن آموزش در ارتباط با آموزش پزشكي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

11/3/61-11/3/6

شبكه بهداشت و درمان چادگان

17/1/71-17/1/71

جامعهنگر
كارگاه آموزش تداوم آموزش اساتيد و مربيان

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

12/2/1-12/2/1

برنامه كارورزي بهداشت
كارگاه آموزشي هماهنگ برنامه كارآموزي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

13/1/1-13/1/2

مشترك دانشجويان علوم پزشكي
كارگاه آموزش و ارتقاء كيفيت خدمات بهداشت

مركز بهداشت استان

7611/71/71 -7611/71/1

درماني
دوره آموزشي مهارت اول  ICDLمفاهيم پايه

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

16/2/21-12/2/72

فن آوري اطالعات
جلسه آموزشي كاربردي «انگيزش و بهره وري»

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

6

12/2/73

7
آموش معارف ديني نماز
دوره آموزش بحرانهاي روحي ناشي از

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده پزشكي

11/1/23 -11/1/73
16/71/21

بيماريهاي جسمي
دوره آموزش «مديريت فرهنگ سازماني»

دانشكده پزشكي

16/77/71

دوره آموزش «خالقيت و نوآوري»

دانشكده پزشكي

16/71/23

دوره آموزش «بهداشت رواني »

دانشكده پزشكي

16/71/61

دوره آموزش«بهداشت رواني و افسردگي»

دانشكده پزشكي

16/77/1

دوره آموزش«مديريت تعارض»

دانشكده پزشكي

16/77/1

EDC

16/77/71

كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته
(تحليل آماري يافتهها)
دوره آموزش«مديريت زمان»

دانشكده پزشكي
EDC

كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته

16/77/73
16/72/26-16/77/77

«بررسي متون ،جستجو در بانكهاي اطالعاتي»
دوره آموزش «مديريت اثر بخش»

دانشكده پزشكي

16/77/21

دوره آموزش «روش تحقيق»

دانشكده پزشكي

16/72/21-16/72/6

كارگاه آموزش رايانه ()SPSS

EDC

16/72/3-16/77/1

كارگاه آموزش رايانه ()Medline

EDC

11/2/21-11/2/1

كارگاه آموزش "“Referen Manager

EDC

11/1/1-11/6/1

كارگاه آموزش رايانه «اينترنت»

EDC

11/1/1-11/1/1

كارگاه آموزش رايانه «»word

EDC

11/1/1-11/1/1

دوره آموزش «آموزش مبارزه با سل»

دانشكده پزشكي
EDC

كارگاه آموزش رايانه «»Power Point

11/1/3
11/1/21-11/1/3

كارگاه آموزش مديريت پروژه

دانشكده پزشكي

مرداد 11

دوره آموزش«اعتياد و نحوه برخورد با آن»

دانشكده پزشكي

11/1/21-11/1/73

آموزش زبان انگليسي سطح
كارگاه آ'موزش «كاربرد كامپيوتر و مديريت

دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پزشكي

آبان تا ديماه 11
11/3/1-11/1/27

فايلها (مهارت دوم)»
دوره آموزش «اطالعات و ارتباطات»

دانشكده پزشكي

11/3/71-11/3/3

(مهارت هفتم)
دوره آموزش «زبان انگليسي عمومي سطح

دانشكده پزشكي

11/3/22-11/1/71

(»)7
كارگاه آموزشي متا آناليز

EDC

11/3/22-11/1/21

كارگاه آموزش رايانه «»Windows

EDC

مرداد 11

7

8
مرداد 11

EDC

كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته
«بررسي متون ،جستجو در بانكهاي اطالعاتي»
كارگاه آموزش رايانه «اينترنت»

EDC

مهر و آبان 11

كارگاه آموزشي متا آناليز

EDC

آبان و آذر 11

كارگاه آموزش رايانه «»Power Point

EDC

آبان تا دي ماه 11

آموزش زبان انگليسي سطح 1

آذر تا بهمن 11

دانشكده پرستاري و مامايي

كارگاه آموزش ""Referen Manager

EDC

دي ماه 11

كارگاه آموزش رايانه «»Photo Shop

EDC

دي ماه  11تا ارديبهشت 13

كارگاه آموزش روانسنجي ابزارهاي اندازه گيري

EDC

تير ماه 13

پژوهش
مهر ماه 13

EDC

كارگاه آموزش مقاله نويسي به زبان انگليسي

 dialogue phenomenology in the workدانشكده پرستاري و مامايي
shop
EDC
Search skills
رشد و تكامل كودك
برنامه

كوتاه

مدت

29 sep.- 2 oct.2007
آذر ماه 13
فروردين 11

دانشكده پرستاري و مامايي
مهارت

حرفه

 3تيرماه لغايت  71مردادماه

اي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

سالمندشناسي و پرستاري از سالمند
كارگاه مطالعات تركيبي
Mixed Method Studies
كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد

دانشكده پرستاري و مامايي ساري

7632/1/71

دانشكده پرستاري و مامايي ساري

7632/1/71

كارگاه اقدام پژوهي در آموزش پزشكي

مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي اصفهان

36/1/73

مقاالت ارائه شده در همايشها  ،سمينارها و...
محل برگزاري

نويسندگان

عنوان مقاله

عنوان همايش

ماهرخ كشوري

اهميت بهداشت رواني

اولين سمينار بهداشت زرين شهر

(دبير سمينار)

رواني شبكه زرين شهر

سال ارائه
7611/1/2

فخرالسادات حسيني

بررسي نگرش بيمار نسبت به رعايت اولين همايش سراسري دانشگاه علوم پزشكي 27و22
7612
فسا
منشور حقوق بيمار در بيمارستانها منشور حقوق بيمار

دكتر زيبا فرج زادگان

آموزش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ماهرخ كشوري

ارديبهشت

در آذر ماه 7617
دكتر رشيد پور

بررسي تأثير آموزش «مادران – بهورزان اولين همايش ارتقاي دانشگاه علوم پزشكي 23و21خرداد 7612

ماهرخ كشوري

و كاردانان در  FTTدر شبكه فالورجان سالمت
در سال 7617

بهداشت

8

وآموزش اصفهان

9
بررسي علل قطع روشهاي تنظيم خانواده اولين همايش ارتقاي دانشگا علوم پزشكي  23و  21خرداد 7612

ماهرخ كشوري
دكتر رشيد پور

وآموزش اصفهان

دكتر زيبا فرج زادگان

در خانههاي بهداشت فالورجان در سال سالمت
7617
بهداشت

ماهرخ كشوري

خشونتهاي مردان كدامند ،زنان ما چه همايش سالمتي

دانشگاه علوم پزشكي آبانماه 13

دكتر احمدرضا زماني

ميگويند؟

اروميه

دكتر زيبا فرج زادگان
دكتر زيبا فرج زادگان

بررسي آگاهي و نگرش مردان همسردار اولين كنگره سراسري دانشگاه علوم پزشكي  71 - 21آذر 12
يزد

ماهرخ كشوري

مراجعه كننده به مراكز درماني شهر آموزش بهداشت

دكتر مريم پناهپور

اصفهان در مورد تنظيم خانواده

دكتر زيبا فرج زادگان

زنان بارداري در مورد روابط جنسي در همايش سالمت باروري

دكتراحمد رضا زماني

دوران بارداري چگونه فكر ميكنند؟

آذر 13

دانشگاه شاهد

مريم خرمند
دكتر طاهره عبدلي
ماهرخ كشوري
نرگس بدرعلي -نسترن بررسي علل عدم كنترل فشارخون در همايش دانشجويي در دانشكده پرستاري و ديماه 13
مراقبتهاي مامايي – دانشگاه علوم

نساجي – طيبه رضايي – مبتاليان به . HT

عرصه

زهرا كريمي

پرستاري و مامايي

پزشكي اصفهان

ماهرخ كشوري
هاجر عموسلطاني –الهه بررسي وضعيت سالمت و محيط فيزيكي همايش دانشجويي در دانشكده پرستاري و ديماه 13
مراقبتهاي مامايي – دانشگاه علوم

هاشمي-نفيسه سيدنا – قاليبافان

عرصه

فاطمه ميسمي-

پرستاري و مامايي

پزشكي اصفهان

ماهرخ كشوري
ليال

اعتمادي-

محمدي-

فاطمه بررسي ميزان شيوع پوسيدگي دندان در همايش دانشجويي در دانشكده پرستاري و ديماه 13
فرشته دانش آموزان مقطع ابتدايي

كردستاني

عرصه

مراقبتهاي مامايي – دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان

پرستاري و مامايي

ماهرخ كشوري
الهام

مجملي-مليحه بررسي عوامل موثر بر آنمي فقر آهن

يزداني-مهشيد

گيوي-

همايش دانشجويي در دانشكده پرستاري و ديماه 13
عرصه

مهناز فتحي

مراقبتهاي مامايي – دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان

پرستاري و مامايي

ماهرخ كشوري
ماهرخ كشوري

بررسي ديدگاههاي پرستاران در مورد تحقيقات

ناز آفرين حسيني -دكتر تغييرات سيستم بهداشتي درماني

كيفي

در دانشگاه

علوم سالمتي

علوم بهمن ماه 13

بهزيستي و توانبخشي

زيبا فرج زادگان
ماهرخ كشوري

بررسي ارتباط بين رشد اجتماعي كودكان اولين همايش سراسري دانشگاه علوم پزشكي آذرماه 13

ناز آفرين حسيني -دكتر و عملكرد خانواده

علوم انساني و سالمت

9

اصفهان

10
زيبا فرج زادگان
باورهاي سنتي بهداشت باروري در اولين همايش سراسري دانشگاه علوم پزشكي آذرماه 13

ماهرخ كشوري

ناز آفرين حسيني – فرهنگهاي ديگر

علوم انساني و سالمت

اصفهان

مهين بندري
دانشجويان در مورد سالمندي چگونه

ماهرخ كشوري

زيبا فرج زادگان -مژگان فكر مي كنند ؟
جوادنوري-
سلطاني-

فهيمه
ناز

سمينار

سراسري دانشگاه علوم پزشكي  71-76اسفندماه 11

سالمندي و پزشكي اصفهان
سالمندان

آفرين

حسيني-
شكايات شايع سالمندان ما كدامند؟

ماهرخ كشوري
ناز آفرين حسيني -بهرام
ايرانپور-
جوادنوري-

سالمندي و پزشكي اصفهان

مژگان
زيبا

سمينار

سراسري دانشگاه علوم پزشكي  71-76اسفندماه 11

سالمندان

فرج

زادگان
ماهرخ كشوري

وضعيت سالمت عمومي با افزايش سن

سمينار

سراسري دانشگاه علوم پزشكي  71-76اسفندماه 11

بهرام ايرانپور -زيبا فرج چه تغييري ميكند؟

سالمندي و پزشكي اصفهان

زادگان -شهناز كهن-

سالمندان

فخرالسادات حسيني
ماهرخ كشوري

چالش ها در پرستاري

ناز آفرين حسيني

همايش كشوري ايده ياسوج

تير ماه11

هاي نو در پرستاري و
مامايي

ناز آفرين حسيني

تخلف در پرستاري

ماهرخ كشوري

همايش كشوري ايده ياسوج

تير ماه11

هاي نو در پرستاري و
مامايي

ناز آفرين حسيني

مدلهاي اجتماعي شدن حرفه اي

ماهرخ كشوري

همايش كشوري ايده ياسوج

تير ماه11

هاي نو در پرستاري و
مامايي

ناز آفرين حسيني

نياز به پرستاري قانون

ماهرخ كشوري

همايش كشوري ايده ياسوج

تير ماه11

هاي نو در پرستاري و
مامايي

ناز آفرين حسيني
ماهرخ كشوري

جهاني شدن پرستاري

همايش كشوري ايده ياسوج

تير ماه11

هاي نو در پرستاري و
مامايي

فاطمه عبدي
ماهرخ كشوري

"بررسي پيامدهاي بارداري در زنان  Iranian Societyشيراز
For Reproductive
باردارتحت خشونت وبدون خشونت
Medicine

10

March 3-5, 2010

11
مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي
"7613 شهر اصفهان وشهركرد درسال
13  آبانماه1-1 المللي دانشگاه علوم پزشكي
و اروميه

بين

باروري

عوامل موثر بر استقبال مردان از كنگره
سالمت

ماهرخ كشوري

يک مطالعه كيفي: زيبا وازكتومي-عيسي محمدي

تنظيم خانواده

علي

-زادگان

فرج
ضرغام

13  آبانماه1-1 المللي دانشگاه علوم پزشكي
و اروميه

بين

باروري

عوامل موثر بر استفاده از روشهاي كنگره

ماهرخ كشوري

يک مطالعه سالمت: علي مطمئن پيشگيري از بارداري-عيسي محمدي

تنظيم خانواده

كيفي

 زيبا فرج زادگان-ضرغام

مقاله
نويسندگان

 شماره و،زمان

نام مجله

عنوان مقاله

دوره
S Kohan,
Z Heidari,

4 (10), 35873600

nternational Journal of
Pediatrics

Iranian Women’s Experiences of
Breastfeeding Support: a Qualitative Study

S Kohan,
Z Heidari,

4 (5), 1687-1695

International Journal of
Pediatrics

Breastfeeding Promotion, Challenges and
Barriers: a Qualitative Research

A Ebrahimi,
H Abedi

8 (12), 170

Global Journal of Health
Science

Z Ghazavi,
S Feshangchi,
M Alavi

5 (1)

Nursing and Midwifery
Studies

Relation between Children’s Well-Being and
Family Function in Children with
Thalassemia Major in Isfahan in
2176
Effect of a Family-Oriented Communication
Skills Training Program on Depression,
Anxiety, and Stress in Older Adults: A
Randomized Clinical Trial

Z Heidari,
S Kohan

4 (3), 1445-1451 International Journal of
Pediatrics

Clinical Trial to Comparison the Effect of
Family-centered Educational-supportive
Program on Mothers’ Empowerment in
Breast-feeding

E Mohammadi, Z
Farajzadegan, A
ZarghamBoroujeni
A Yazdanian, M
Alavi, A Irajpour,

5

Journal of Education and
Health Promotion

Experience of Behvarzes (Iranian primary
healthcare providers) from giving primary
health services in health houses

21 (1), 9

Iranian journal of nursing
and midwifery research

Association between nurses’ personality
characteristics and their attitude toward the
older adults

11

12
A Afshari,
F Mostafavi,

6 (1), 23

Health promotion
perspectives

Health promoting hospitals: a study on
educational hospitals of Isfahan, Iran

LAhmadiGhahna
viye,
M Piruzi, ...
S Kohan,
Z Heidari,

4 (1), 1287-1296 International Journal of
Pediatrics

Facilitators for Empowering Women in
Breastfeeding: a Qualitative Study

R Molavi,
M Alavi,

20 (6), 717

Iranian journal of nursing
and midwifery research

Relationship between general health of older
health service users and their self-esteem in
Isfahan in 2014

RezaeiDehaghani,A
Paki, S

2015-20(3): 371

Iranian journal of nursing
and midwifery research

The relationship between family functioning
and self-esteem in female high school
students of Isfahan, Iran, in 2013-2014

A RezaeiDehaghani,
S Paki,

20 (3), 371

Iranian journal of nursing
and midwifery research

The relationship between family functioning
and self-esteem in female high school
students of Isfahan, Iran, in 2013–2014

B Hedayati,
M Moeini,
F Alhani

4 (1), 94

Journal of Education and
Health Promotion

A survey on the effect of implementation of
a family-centered empowerment model on
blood pressure and empowerment
dimensions in the elderly people with
hypertension

M Shahriari,
E Mohammadi,
A Abbaszadeh,
M Bahrami,
Z Farajzadegan

18 (1)

Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

Midwifery Research

Farajzadegan,
Ziba
Koosha, Pooya
Sufi, Ghazaleh
Jamalipour

2013-18(1): 9

Iranian journal of nursing
and midwifery research

The relationship between family function
and women’s well-being

Mohammadi,
Eesa
Boroujeni,
Ali Zargham
Farajzadegan,
Ziba
M Badrian,
M Shakour,
H Badrian

20123(Suppl1): S79

International journal of
preventive medicine

Burnout: Interpreting the Perception of
Iranian Primary Rural Health Care
Providers
from
Working
and
Organizational Conditions

4 (3), 1-9

Community Health Journal

Evaluation of the high risk behaviors of
isfahan male first year male high school
students from their teachers’ view point
during 2009-10

12

13

Nursing and midwifery research

Esfahan: Azad University
Khorasgan Publisher

256

Investigating the relationship between
watching satellite channels and intimacy
and marital satisfaction of couples in
]Isfahan, Iran, in 2014 [pg. 562

Iranian journal of nursing
and midwifery research
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H Abedi,
M Shariyari,
M Kazemi,
Zohre Babaie,
Ahmadreza
Zamani

استاد راهنما /مشاور پايان نامه هاي دانشجويي
عنوان پايان نامه

نام دانشجو

بررسي تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر ميزان فشار خون

هدايتي بتول

استاد

وضعيت

راهنما/مشاور
راهنما

دفاع شده

وابعاد توانمندي در سالمندان با فشارخون باال تحت پوشش شبكه بهداشت و

درمان لنجان سال 2931
شيراني مهرنوش

بررسي تاثير برنامه آموزشي ارتقاء رفتارهاي مرتبط با سالمت بر

راهنما

دفاع شده

سالمندي موفق(سالمت عمومي و رضايتمندي از زندگي) در سالمندان
مراجعه كننده به مراكز سالمت شهرستان اصفهان در سال 7632
بررسي الگوي بيماري ها و خدمات ارائه شده به سالمندان بستري

كشوري مريم

راهنما

دفاع شده

شده در بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان در سال7632
بررسي ارتباط وضعيت تماشاي شبكه هاي ماهواره اي با صميميت و رضايت

بابايي زهره

راهنما

دفاع شده

زناشويي زوجين ساكن در شهر اصفهان در سال 2939

بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با عادات غذايي زنان ميانسال شهر

زارع پور صغري

راهنما

دفاع شده

اصفهان 2931
بررسي ارتباط عملكرد خانواده و شيوه فرزند پروري با منبع كنترل در

نيكزاد زكيه

راهنما

دفاع شده

دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان در سال 2939
نصر نصرآبادي نسرين

مقايسه دريافت هاي غذايي با مقادير توصيه شده مواد غذايي در

راهنما

دفاع شده

سالمندان تحت پوشش مراكز سالمت جامعه منتخب شهر اصفهان در
سال 39-2931
پاكي سميه

بررسي ارتباط عملكرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان

مشاور

دفاع شده

دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 39-2931
بررسي ارتباط ابعاد سالمت عمومي با عزت نفس سالمندان دريافت
كننده خدمات سالمت در شهر اصفهان در سال 7632
13

مولوي چوبيني راضيه

مشاور

دفاع شده

14
يزدانيان ارسالن

بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي

مشاور

دفاع شده

درماني زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با نگرش آنها نسبت به
سالمندان در سال 2931

فشنگچي سيمين

بررسي تاثير آموزش خانواده محور مهارت هاي ارتباطي بر افسردگي،

مشاور

دفاع شده

اضطراب ،استرس و كيفيت زندگي سالمندان و مراقبان اصلي مراجعه
كننده به مراكز بهداشتي درماني زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان 7632
مينا بيات

بررسي ارتباط درماندگي اخالقي پرستاران با جو اخالقي در بيمارستانهاي

مشاور

رو به اتمام

منتخب تامين اجتماعي تهران و اصفهان سال 2939
فروغي مليحه

بررسي موانع رعايت استانداردهاي خانه هاي سالمندان شهر اصفهان در

مشاور

سال 2939

فعاليتهاي ويراستاري و داوري مقاالت مجله
نام مجله

محل انتشار مجله

همكاري با مجله

مدت همكاري

آموزش در علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي

داوري مقاالت

از  7616تاكنون

اصفهان
تحقيقات پرستاري و مامائي

دانشگاه علوم پزشكي

داوري مقاالت

از  7611تاكنون

اصفهان دانشكده پرستاري و
مامايي
تحقيقات آموزش پزشكي

مركز تحقيقات آموزش

داوري مقاالت

از  7611تاكنون

پزشكي  -دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان

كتب تاليف شده
عنوان

تاليف يا ترجمه

همكاران

سال

روش تحقيق در پرستاري و مامايي

تاليف

حيدر علي عابدي – نازآفرين

7611

حسيني – محسن شهرياري-
مجيد كاظمي-

14

رو به اتمام

15
تحقيقات تركيبي :در پرستاري و
سايرعلوم پزشكي

تاليف

مسعود بهرامي-
مرضيه عادل مهربان

15

7631

