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کارشناسي ارشد -دانشگاه تربيت مدرس -آموزش پرستاري ( گرایش داخلي-جراحي)2031/21/20 -
دکتري تخصصي پرستاري -دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي21/21/12 -
داشتن دانشنامه صالحيت مدرسي (گذراندن  20واحد دروس مدرسي در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه
تربيت مدرس تهران)

سوابق شغلي:
 -2مربي حق التدریس دانشکده پرستاري مامایي تهران (  4ترم به مدت  1سال از نيمه دوم  2030تا نيمه دوم
)2031
 -1مدرس کالسهاي کنکور آمادگي ارشد دانشگاه علوم پزشکي ایران ( تمام دروس پرستاري به مدت  4ترم )
 -0مدرس کالسهاي کنکور آمادگي ارشد آموزشگاه علمي آزاد معين -تهران (2ترم)
 -4مدرس کالسهاي کنکور آمادگي ارشد کانون مدرسين امين (0ترم)
 -1مدرس کالسهاي کنکور آمادگي ارشد رهروان طب فارس (  1ترم)
 -2مشاوره تحصيلي موسسه سنجش تکميلي -تهران (2ماه)
 -7پرستار بالين بيمارستان شهيد دکتر فقيهي شيراز-بخش اتفاقات،اورژانس (0ماه به صورت طرح نيروي
انساني)
 -3هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي فسا به صورت طرح هيات علمي از مهر ماه  2032تا بهمن ماه .2037
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 -2اشتغال در دفتر توسعه و فناوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي از آذر ماه  2033تا فروردین ماه
.2032
 -23تدریس درس روش تحقيق کمي و کيفي به دانشجویان کارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم بهزیستي و
توانبخشي در نيمسال اول سال تحصيلي .33– 32
 -22همکاري به عنوان مشاور علمي با نشریه پرستاري ایران از فروردین ماه 2032
 -21استادیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،دانشکده پرستاري) از تاریخ  2020/4/1تا کنون
 -20داور مجله IJNMRنمایه در  Pub medاز  20/4/1تا کنون

عضویت در مجامع علمي:
 عضو انجمن علمي پرستاري ایران ( از سال  2030تا کنون)عضو هيات مدیره انجمن علمي پرستاري اصفهان از دي ماه 2020
 عضو مرکز تحقيقات و مطالعات کيفيت زندگي  .دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس از سال – 2032.2030
طرح هاي مصوب:
-

به عنوان همکار در طرح پژوهشي باعنوان بررسي آمادگيهاي بيمارستانهاي تابع دانشگاه علوم
بهزیستي و توانبخشي در برابر حوادث غير مترقبه مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم بهزیستي و
توانبخشي.2033 ،

-

به عنوان همکار در طرح پژوهشي باعنوان بررسي نياز هاي آموزشي ،پژوهشي مدیران پرستاري کشور
در برابر حوادث و بالیا مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي.2033 ،

-

همکار طرح پژوهشي ،بررسي ترس از سقوط در سالمندان ،مصوب شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري
و مامایي اصفهان2020 ،

-

همکار طرح پژوهشي بررسي چگونگي ارائه مراقبت تنفسي در بيماران بستري در بخش آي سي یو در
اصفهان ،مصوب شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامایي اصفهان2020 ،

مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي خارجي:
1. Ghafari Somayeh , Ahmadi Fazlolah, Nabavi Masoud Kazemnejad Anoshirvan.
Effectiveness of applying Progressive Muscle Relaxation Technique on Quality of
Life of Patients with Multiple sclerosis,Journal of Clinical Nursing, 2009.
2. Ghafari Somayeh, Fallahi Khoshknab Masoud, Mohamadi Eesa, Nourozi Kian.
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Spousal support as experienced by people with Multiple Sclerosis: a qualitative study.
Journal of Neuro Science Nursing, 2014.
3. Ghafari Somayeh, Fallahi Khoshknab Masoud, Mohamadi Eesa, Nourozi Kian.
explore patients’ experiences of confronting the diagnosis of Multiple Sclerosis.
Journal of Nursing Research, 2014.
4. Ghafari Somayeh, Fallahi Khoshknab Masoud, Mohamadi Eesa, Nourozi Kian.
Experiences of hospitalization in patients with Multiple Sclerosis: a qualitative study.
IJNMR, 2014.

5. Ghafari Somayeh, Fallahi Khoshknab Masoud, Mohamadi Eesa, Nourozi Kian.
Patients’ experiences of adapting to Multiple Sclerosis: A qualitative study.
Contemporary Nurse Journal, 2014.

مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي:
نویسندگان /عنوان مقاله /مجله /موقعيت
 -2غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده
عضالني (  )PMRبر فعاليتهاي زندگي روزانه (  )ADLبيماران مبتال به ام اس عضو انحمن ملي ام اس ایران .مجله
علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي توانبخشي -تهران.2032

 -1غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده
عضالني (  )PMRبر ميزان خستگي بيماران مبتال به ام اس عضو انحمن ملي ام اس ایران .مجله علمي پژوهشي
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،دوره  ،23شماره  ،2بهار .22 – 23 ،2037

 -0غفاري سميه ،محمدي عيسي .تعيين علل عدم اجراي برنامه ترخيص توسط پرستاران در بيمارستان .فصلنامه
علمي پژوهشي پرستاري ایران ،دوره  ،22شماره  ،43زمستان .11-21 ،2031

 -4غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده
عضالني (  ) PMRبرميزان استرس ،اضطراب و افسردگي بيماران مبتال به ام اس عضو انحمن ملي ام اس ایران.
مجله علمي پژوهشي پژوهش در پزشکي ،دانشکده علوم پزشکي شهيد بهشتي ،دوره  ،01شماره  ،2بهار ،2037
.41 – 10
 -1غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود .بررسي تاثير هيدرو تراپي بر خستگي بيماران مبتال به ام
اس عضو انحمن ملي ام اس ایران .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،دوره هجدهم ،شماره
 ،22مهر و آبان .72 – 32 ،2037
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 -2غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،کاظمي نژاد انوشيروان .بررسي تاثير هيدرو تراپي بر
کيفيت زندگي بيماران مبتال به ام اس عضو انحمن ملي ام اس ایران .فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ،دانشگاه
علوم بهزیستي و توانبخشي ،دوره نهم ،شماره سوم و چهارم ،پایيز و زمستان .40- 13 ،2037
 -7ثابت سروستاني ،غفاري سميه .بررسي تاثير آموزش بهداشت بر رفتارهاي خود مراقبتي قاعدگي دختران
نوجوان شيراز ،فصلنامه پرستاري ایران.2037 ،

 -2غفاري سميه ،محمدي فرحناز .تجزیه و تحليل مفهوم مراقبت :ارائه یك مدل هيبرید .مجله علمي پژوههشي
دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،در دست چاپ.
 -23خانکه حميد رضا ،غفاري سميه ،رنجبر مریم .بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم
بهزیستي و توانبخشي در برابر حوادث غير مترقبه سال  ،2033مجله علمي و پژوهشي توانبخشي ،دانشگاه علوم
بهزیستي و توانبخشي ،در دست چاپ.
 -22غفاري سميه ،فالحي خشکناب مسعود ،نوروزي کيان ،محمدي عيسي .تبيين موانع مراقبت توان بخشي در
بيماران مبتال به ام اس :یك مطالعه کيفي .مجله دانشکده پرستاري و مامایي اروميه ،دوره یازدهم ،شماره یازدهم،
پي در پي  ، 11بهمن  ، 2021ص .30-32

فهرست مقا الت ارائه شده در مجامع علمي داخلي:
ردیف ،نویسنگان  ،عنوان مقاله  ،نام کنگره یا سمينار  ،محل و تاریخ
 -1غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي سطح کيفيت زندگي بيماران مبتال
به مولتيپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ایران .سومين کنگره بين المللي ام اس ایران .دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان 11 .و  12آبان ماه .2031

 -2غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي ميزان افسردگي بيماران مبتال به
مولتيپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ایران .سومين کنگره بين المللي ام اس ایران .دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان 11 .و  12آبان ماه .2031

 -3غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .بررسي ميزان اضطراب و استرس بيماران
مبتال به مولتيپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ایران .دومين همایش سراسري پرستاري توانبخشي در اختالالت
مغز و اعصاب .دانشگاه شاهد-تهران 12 .و  03آذر ماه .2031

 -4شوکتي احمد آباد مصطفي ،غفاري سميه ،محمدي عيسي .بررسي کيفيت زندگي دانشجویان مبتال به
بيماریهاي مغز و اعصاب ساکن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي تهران .دومين همایش سراسري پرستاري
توانبخشي در اختالالت مغز و اعصاب .دانشگاه شاهد-تهران 12 .و  03آذر ماه .2031

4

 -5غفاري سميه ،محمدي عيسي .بررسي علل عدم آموزش برنامه ترخيص به پرستاران ،در تعدادي از
بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران .دومين کنگره رویکردهاي نوین در آموزش
پرستاري و مامایي .دانشگاه علوم پزشکي ایران-تهران 12 .و  11اسفند ماه .2031

 -6غفاري سميه ،محمدي عيسي .بررسي سطح آگاهي پرستاران در زمينه طرح ترخيص در تعدادي از
بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران .همایش تازه هاي پرستاري و مامایي .دانشگاه
علوم پزشکي لرستان 21 .و  20اردیبهشت ماه .2032

 -7شوکتي احمد آباد مصطفي ،محمدي عيسي ،غفاري سميه .تعيين و مقایسه علل شکاف بين آموزش تئوري و
باليني در پرستاري بخشهاي ویژه از نظر دانشجویان ،مربيان و پرستاران .دومين کنگره رویکردهاي نوین در
آموزش پرستاري و مامایي .دانشگاه علوم پزشکي ایران-تهران 12 .و  11اسفند ماه .2031
 .3غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود .بررسي تاثير تکنيك  PMRبر ارتقاء سالمت جسمي و رواني
بيماران مبتال به ام اس عضو انجمن ملي ام اس ایران .همایش سراسري راهکارهاي ارتقاء سالمت و چالشها،
مازندران 17 – 12 ،آذر ماه .2032
 .2غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود .بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده عضالني بر
اختالالت جنسي بيماران مبتال به ام اس .سومين کنگره سراسري خانواده و سالمت جنسي ،تهران 2 – 3 ،آذر ماه
.2032
 .23غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه.بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده
عضالني بر اختالالت رواني (استرس ،اضطراب و افسردگي) بيماران مبتال به ام اس .دومين همایش بين المللي طب
روان تني (سایکوسوماتيك) ،اصفهان 23 – 13 ،اردیبهشت ماه .2037
 .22غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود ،معماریان ربابه .تاثير روش درماني مکمل بر فعاليتهاي
روزمره زندگي بيماران مبتال به ام اس .اولين همایش سراسري مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و
جایگزین،اصفهان 22 – 13 ،تير ماه .2037
 .21غفاري سميه ،احمدي فضل ا ،...نبوي سيد مسعود .بررسي تاثير هيدرو تراپي بر خستگي بيماران مبتال به ام
اس .همایش سراسري ایده هاي نو در پرستاري ،یاسوج 14 – 17 ،تير ماه .2037
 .20رضایي آدریاني مرتضي ،احمدي فضل اهلل ،مسعودي رضا ،آزادي آرمان ،آقابراري مریم ،غفاري سميه .بررسي
مقایسه اي ميزان کمر درد پس از آنژیوگرافي در بين بيماران سالمند و غير سالمند .سومين کنگره بررسي مسایل
سالمندي در ایران ،اسفند ماه .2032
 .24ارائه سخنراني در چهارمين کنگره بين المللي بهداشت ،درمان و مدیریت در حوادث و بالیا در آذر ماه .2033
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15. somayeh ghafari ,Masoud Fallahi Khoshknab ,Eesa Mohammadi ,Kian Nourozi. Informal
caregivers’ experiences of caring of MS patients: a qualitative study. International Nursing
and Midwifery Congress,6-9 May 2014 in Isfahan,Iran.
16. somayeh ghafari ,Masoud Fallahi Khoshknab ,Eesa Mohammadi ,Kian Nourozi.
Exploring barriers of rehabilitation care in patients with multiple sclerosis: a qualitative
study. International Nursing and Midwifery Congress,6-9 May 2014 in Isfahan,Iran.
17. somayeh ghafari ,Masoud Fallahi Khoshknab ,Eesa Mohammadi ,Kian Nourozi.
Designing the rehabilitation care model for MS patients. International Nursing and
Midwifery Congress,6-9 May 2014 in Isfahan,Iran.

کتاب ( نگارش یا ترجمه و ویراستار علمي )
 -1غفاري سميه ،شوکتي احمد آباد مصطفي .نکات طالیي پرستاري .انتشارات جامعه نگر و سالمي.2032 .

 -1غفاري سميه .مرور جامع پرستاري داخلي و جراحي ( از سري کتابهاي  .) DRSانتشارات جامعه نگر و سالمي.
.2037

 .-0غفاري سميه .درسنامه جامع پرستاري .انتشارات جامعه نگر و سالمي2037 .

برگزاري کارگاه علمي
 . 2ارائه کارگاه روش تحقيق در حوادث غير مترقبه در چهارمين همایش بين المللي پيشگيري ،بهداشت و درمان
در حوادث غير مترقبه آذر ماه 2033
 .1برگزاري کارگاه روش تحقيق کيفي ،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي .تيرماه .2032
شرکت در کارگاه هاي علمي
 .2شرکت در کارگاه  CPRنوین در سمپوزیوم قلب و عروق بيمارستان کوثر ،شيراز اردیبهشت ماه .2037
 .1شرکت در کارگاه آموزش باليني ،دانشگاه علوم پزشکي فسا32/22/1 ،
 .0شرکت در کارگاه آموزشي  ،PBLدانشگاه علوم پزشکي فسا32/2/23 ،
 -4شرکت در کارگاه  ،Evidenced Base Medicineدانشگاه علوم پزشکي فسا2037/23/23 ،
 .4شرکت در اولين همایش سراسري کيفيت زندگي ،دانشگاه تربيت مدرس و شاهد ،تهران اسفند ماه 2030.
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 .1شرکت در سمپوزیوم قلب و عروق بيمارستان کوثر ،شيراز ،اردیبهشت ماه 2037.
 .2شرکت در کارگاه مدیریت حوادث و بالیا ،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 33/21/11 ،لغایت .33/21/10

دروس تدریس شده:
 -2پرستاري داخلي-جراحي
 -1پرستاري کودکان
 -0پرستاري بهداشت جامعه
 -4پرستاري بهداشت روان
 -1پرستاري بهداشت مادر و نوزاد
 -2دروس مربوط به رشته فوریتهاي پزشکي (فوریتهاي داخلي ،فوریتهاي جراحي و)...
 -7درس اصول پایه هوشبري یك مربوط به رشته کارداني هوشبري
 -3تدریس درس روش تحقيق دوره کارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
کسب رتبه هاي برتر در آزمون هاي سراسري کشور
 .2کسب رتبه اول در آزمون ورودي کارشناسي ارشد کشور در سال2030

آشنایي با مباني کامپيوتر و زبان و...
 -2داشتن مدرک  ،Wordآشنایي با نرم افزار Excel, Power point,
 .1آشنایي با برنامه آماري SPSS
 .0گذراندن  21دوره زبان انگليسي در کانون زبان ایران
 .4گذراندن  20واحد دروس مدرسي در دانشگاه تربيت مدرس تهران.

عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:
بررسي تاثير تکنيك آرامسازي پيشرونده عضالني (  )PMRبر فعاليتهاي روزانه زندگي (  ) ADLبيماران مبتال
به مولتيپل اسکلروزیس عضو انحمن ام اس ایران.
نمره پایان نامه22/13 :
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عنوان پایان نامه دکتري:
طراحي مدل مراقبت توانبخشي براي بيماان مبتال به ام اس.
نمره پایان نامه13 :
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