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سوابق آموزشی
الف) تذریس  :درٍس تذریس ضذُ ّوزاُ ثب همغغ ٍ رضتِ تحصيلی ٍ داًطگبُ هحل تذریس .
 پزستبری وَدن سبلن
 پزستبری ثيوبری ّبی وَدوبى
 پزستبری ثْذاضت هبدراى ٍ ًَساداى
 اهَسش ثِ ثيوبر
 فٌبٍری اعالػبت در پزستبری
 اخالق حزفِ ای در پزستبری
..... 
ة) ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسضی:
 وبرگبُ گشارش ًَیسی در پزستبری
 وبرگبُ اخالق پزستبری
 وبرگبُ وٌتزل ػفًَت

ج) سخٌزاًی در هجبهغ ػلوی داخل ٍ خبرج :
 The concept of Diabetes Control: A Qualitative Study - France
 Family Reaction To Children With Diabetes Mellitus – Austeria

د) ثِ تفىيه ،ليست ػٌبٍیي پبیبى ًبهِّبی تحت راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی ثْوزاُ داًطگبُ آى.
 ارسیبثی تبثيز هذیزیت سالهت ثز رٍاثظ وبروٌبى ثز اسبس هذل استَى
 ثزرسی ًگزش هذیزاى هزد ًسجت ثِ سجه هذیزیت وبروٌبى سى
 ثزرسی استمزار هذیزیت یىپبرچِ ثْذاضت ایوٌی ٍ هحيظ سیست ثز اسبس هذل هٌتَ جًَز ٍ دیوَرفز در
جوؼيت ّالل احوز چْبرهحبل ٍ ثختيبری
 ثزرسی پيبهذّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی ٍ التصبدی ًبضی اس هْبجزت ثِ هٌغمِ ػسلَیِ ثز هزدم ثَهی اى هٌغمِ
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 سٌجص افسزدگی راًٌذگبى ٍ تبثيز آى ثز ويفيت ارایِ خذهبت
 تؼييي اثزات اثؼبد اًگيشضی ضغل ثز هيشاى تؼْذ سبسهبًی ًيزٍی اًسبًی ( هغبلؼِ هَردی هزوش ثْذاضت
ضْزستبى ضْزضب )
 ثزرسی تبثيز اجزای عزح پشضه خبًَادُ ثز ّشیٌِ ّبی درهبًی افزاد تحت پَضص سبسهبى تبهيي اجتوبػی
ضيزاس
 ثزرسی ارتجبط ثيي سالهت رٍاى ٍ فزسَدگی ضغلی هغبلؼِ هَردی وبروٌبى ستبدی داًطگبُ ػلَم پشضىی
یبسَج
 ثزرسی راثغِ ثيي تٌبست ضخص -سبسهبى ٍ پٌج ٍیژگی ضخصيتی ثب رضبیت ضغلی وبروٌبى
 ثزرسی راثغِ ثيي هذیزیت سهبى ٍ هذیزیت تغييز ثز اسبس هذیزیت سهبى تزیسی
 ثزرسی همبیسِ ای رضبیت ضغلی در پزسٌل اداری ٍ هبلی وبروٌبى درهبًی ضجىِ ثْذاضت ٍ درهبى دًب
 ثزرسی ارتجبط احسبس ػذالت ثبتؼْذ سبسهبًی ًيزٍی اًسبًی در پزستبراى ضبغل در ضجىِ ثْذاضت ٍ درهبى
ضْزضب در سبل 1394
 ثزرسی تبثيز عزح تحَل ًظبم سالهت ثز ػولىزد پشضىبى استبى چْبر هحبل ثختيبری
 ثزرسی هيشاى حبوويت َّش ّيجبًی ٍ تأثيز آى ثز ظَْر رفتبر ضْزًٍذی سبسهبًی در ثيي هذیزاى ضزوت
فَالد هجبروْی اصفْبى
 ثزرسی ػَاهل هؤثز ثز هيشاى رضبیتوٌذی ثيوْطذگبى رٍستبیی ٍ ضْز سیز ّ 20شار ًفز دّبلبى اس ًحَُ اجزای
عزح پشضىبى خبًَادُ در ایي هٌبعك
 ثزرسی ػَاهل هؤثز ثز هيشاى رضبیتوٌذی پشضىبى خبًَادُ اس اجزای عزح پشضه خبًَادُ در ضْزستبًْبی
لٌجبى ،هجبروِ ،ضْزضب ،دّبلبى ٍ سويزم
 ثزرسی راّىبرّبی تمَیت خَد هذیزیتی در ثيي هذیزاى ضزوت تَسیغ ثزق اصفْبى (هغبلؼِ هَردی :هذیزاى
ضزوت تَسیغ ثزق اصفْبى)
 ثزرسی هَاًغ سبختبری ٍ رفتبری تَسؼِ وبرآفزیٌی در وبروٌبى ضزوت تَسیغ ثزق اصفْبى
 ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی هَاًغ اثز ثخطی سيستن اعالػبت سالهت اس دیذگبُ وبروٌبى ثيوبرستبى خصَصی
هَرد هغبلؼِ ثيوبرستبى هْزگبى ٍ سپبّبى اصفْبى
 ثزرسی ػَاهل هَثز ثز استمزار ًظبم حبوويت ثبليٌی در ثيوبرستبى ضْذای دّبلبى اس دیذگبُ وبروٌبى ثيوبرستبى
 ثزرسی عزح تحَل ًظبم سالهت ثز رضبیت پشضىبى در ثيوبرستبى ّبی تبهيي اجتوبػی ضْز اصفْبى
 سْن ضزوت ّبی خذهبت ثيوِ ای در پزتفَی ثيوِ آسيب
 ثزرسی راثغِ ثيي سزهبیِ رٍاًطٌبختی ٍ سزهبیِ اجتوبػی ثب تؼْذ سبسهبًی وبروٌبى ثبًه ّبی هلی ضْزوزد
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 رضبیت ضغلی وبروٌبى ضجىِ ثْذاضت، تؼْذ، ثزرسی راثغِ اثؼبد ثزًبهِ ریشی استزاتژی ّبی تحَل ثز ػولىزد
ٍ درهبى ضْزضب
سوابق پژوهشی
 انتشار کتاب-1
: الف) تبليف
 تٌظين خبًَادُ ٍ رٍضْبی پيطگيزی اس ثبرداری
 رضذ ٍ تىبهل اس ضيزخَارگی تب ًَجَاًی
 فٌبٍری اعالػبت در ػلَم پشضىی
: ِة) تزجو
: ) جطيًبهِ ّب، تصحيح ٍ ٍیزاستبری ثِ صَرت هجوَػِ همبالت(یبدًبهِ ّب، ج) تصٌيف
انتشار مقاله-2
:ISI  یبWOS الف) همبالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتجز
 Perceptions of illness as predictive factors for perceived stress
 in patients participating in a cardiac rehabilitation program
 Investigating the Effect of Implementing the Family Physician Project on
Medicinal Costs of Individuals Covered by the Insurance of Shiraz
 The survey of Family physician Project Effect on unnecessary expenses
in the health market of people who are covered by Social Security
insurance organization of Shiraz
 Factors associated with job exhaustion among the nurses working in the
hospital alzahra Isfahan
 Contributing Factors Of Workplace
 Violence Among Nurses At Psychiatric And
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 Non Psychiatric Wards
 Barriers of self-care behaviors in diabetic patient
ة) همبالت ػلوی هٌتطز ضذُ در هجالت هؼتجز ػلوی-پژٍّطی:


ثزرسی ارتجبط ّوذلی پزستبراى ثب ثيوبراى ٍ ًگزش آًْب ًسجت ثِ اّذای ػضَ در ثخص هزالجت ّبی ٍیژُ ثيوبرستبًْبی اصفْبى



ثزرسی ارتجبط ّوذلی ٍ َّش هؼٌَی ثب ًگزش پزستبراى ًسجت ثِ رػبیت حمَق ثيوبراىً :مص هيبًجی هسئَليت پذیزی
اجتوبػی



ثزرسی ارتجبط ضبیستگی فزٌّگی ٍ هسئَليت پذیزی ثب ًگزش پزستبراى ًسجت ثِ رػبیت حمَق ثيوبراىً :مص هيبًجی ثبٍرّبی
اخاللی



ثزرسی ّوجستگی َّش اخاللی ٍ ًَع دٍستی ثب ًگزش پزستبراى ًسجت ثِ رػبیت حمَق ثيوبراى



ارتجبط ثيي سالهت رٍاى ٍ فزسَدگی ضغلی وبروٌبى ستبدی ٍ هؼبًٍتْبی داًطگبُ ػلَم پشضىی یبسَج



تجبرة ثيوبراى هجتالثِ دیبثت ٍ تين سالهت اس وٌتزل دیبثت :یه هغبلؼِ ويفی



ثزرسی ارتجبط رفتبرّبی خَدهزالجتی ثب هيشاى ّوَگلَثيي ای ٍاى سی در ثيوبراى دیبثتی



ًظزیِ ّبی هَجَد در راثغِ ثب سجت ضٌبسی اختالالت رٍاى تٌی



پزخبضگزی در وَدوبى



تؼْذات ثيوِ گز ٍ ثيوِ گذار در هسئَليت حزفِ ای پشضىبى ٍ پيزاپشضىبى



همبیسِ فزاٍاًی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب افسزدگی در ثيوبراى دیبثتی ٍ افزاد غيز دیبثتی



وٌتزل ثزخَد ًيبس هْن آهَسش سالهت رٍاى در ثيوبراى دیبثتی



تبثيز خَد هزالجتی ثز وبّص ّوَگلَثيي  A1cثيوبراى دیبثتی



تبثيز ثىبرگيزی عزح خَد هزالجتی ثز تزهين سخن پب در ثيوبراى دیبثتی

ج) همبالت ارائِ ضذُ در ّوبیص ّبی ثيي الوللی داخل ٍ خبرج ثِ ّوزاُ ًبم وطَر ثزگشار وٌٌذُ:
 The prevalence and risk factor of depression in diabetic patients and nondiabetic subject: A comparative study - Iran
 Self-care and lower extremities wounds in adults with diabetes - Spain
  Psychiatric wards crowding and incidents of aggression and violenceGreece
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 Control over Disease: a Main topic of Patient Education in Diabetic
Patients - Iran
 Workplace violence among nurses in Iran - England
 Mental violence and mental health of women - Iran
 The concept of Diabetes Control: A Qualitative Study - France
 Family Reaction To Children With Diabetes Mellitus – Austeria
 ثزرسی راثغِ ثيي تٌبست ضخص -سبسهبى ٍ ٍیژگی ّبی ضخصيتی ثب رضبیت ضغلی وبروٌبى(هغبلؼِ هَردی:
ثبًه صبدرات استبى چْبر هحبل ٍ ثختيبری)  -ایزاى

د) همبالت ارائِ ضذُ در ّوبیص ّبی هلی ٍ هٌغمِ ای:
 ثزرسی تبثيز دٍ رٍش تشریك اًسَليي ثز سغح آگبّی ٍ ػولىزد ثيوبراى دیبثتی
 ثزرسی ًَع ٍ فزاٍاًی ػَارض ًبضی اس سىتِ هغشی در ثيوبراى هزحلِ ًَتَاًی
 تؼلين ٍ تزثيت در سيزُ پيبهجز
 ثزرسی هيشاى آگبّی ٍ ًگزش داًطجَیبى اس ایذس ٍ ثيوبریْبی همبرثتی
 ثزرسی ٍضؼيت ثْذاضت تغذیِ سبلوٌذاى ضْز اصفْبى
 ػلل اػتيبد در هزاجؼِ وٌٌذگبى ثِ هزوش تزن اػتيبد ضْزستبى ضْزضب
 ثزرسی ػَاهل تبثيز گذار ثز حضَر یب ػذم حضَر جَاًبى در هسجذ
 هغبلؼِ ويفی :هفَْم وٌتزل ثز ثيوبری سهيٌِ ای ثزای اهَسش سالهت رٍاى در ثيوبراى دیبثتی
 راثغِ هيشاى استفبدُ اس ثزًبهِ ّبی تجليغبت تلَیشیَى ثب الگَی هصزف در وَدوبى 7تب  10سبل
 ثزرسی ػَاهل اجتوبػی هؤثز ثز سالهت رٍاى داًطجَیبى ثب تأويذ ثزسزهبیِ اجتوبػی ٍ (ًوًَِ هَرد هغبلؼِ:
داًطجَیبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ دّبلبى)
 ثزرسی ٍ تحليل چبلص ّبی رٍاًی وَدوبى ثذ سزپزست
 تؼييي اثزات َّیت ضغلی ثز هيشاى تؼْذ سبسهبًی (هغبلؼِ هَردی وبروٌبى هزوش ثْذاضت ضْزستبى ضْزضب)
ً مص اثؼبد َّش اخاللی در تجييي ًگزش َّپص پزستبراى ثِ رػبیت حمَق ثيوبراى ثب هيبًجی گزی ػول ثِ
ثبٍرّبی دیٌی
 ثزرسی ٍاوٌص خبًَادُ در هَاجِْ ثب اثتالی وَدن ثِ دیبثت
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-3طرح پژوهشی
عزح ّبی پژٍّطی هصَة (در دست اجزا ،خبتوِ یبفتِ) ثِ ّوزاُ سبل اجزا یب خبتوِ عزح:
ثزرسی هيشاى ضيَع افسزدگی در ثيوبراى دیبثتی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاضتی
درهبًی ٍ خبًِّبی ثْذاضت تحت پَضص هزوش ثْذاضت ضْزستبى دّبلبى در همبیسِ
ثب غيز دیبثتیّب
تجبرة تين هزالجت ٍ ثيوبراى اس ًيبسّبی آهَسش سالهت رٍاى ثيوبراى دیبثتی

1388-1387

هَاًغ خَدهزالجتی در ثيوبراى دیبثتی

1392-1391

ثزرسی خطًَت رٍاًی ػليِ سًبى ٍ ػَاهل هَثز ثز آى

1393-1392

ثزرسی ػَاهل هَثز ثز سالهت رٍاى پزستبراى
ثزرسی ػَاهل هزتجظ ثب اثؼبدِ هختلف فزسَدگی ضغلی در هيبى پزستبراى (ًوًَِ هَرد
هغبلؼِ :پزستبراى ثيوبرستبى الشّزاء (س) اصفْبى)
ثزرسی ػَاهل اجتوبػی هؤثز ثز سالهت رٍاى داًطجَیبى ثب تأويذ ثز سزهبیِ اجتوبػی
(ًوًَِ هَرد هغبلؼِ :داًطجَیبى داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ دّبلبى)
ثزرسی راثغِ َّشاخاللی ٍ ًَعدٍستی ثب ًگزشپزستبراى ثِ رػبیت حمَقثيوبراى

1393
1392

ثزرسی ارتجبط ضبیستگی فزٌّگیّ ،وذلی ٍ هسئَليتپذیزی اجتوبػی ثب ًگزش
پزستبراى ًسجت ثِ رػبیت حمَق ثيوبراىً :مص هيبًجی ثبٍرّبی اخاللی ٍ َّش
هؼٌَی

8

1385-1384

1392
1393 -1392
1396-1395

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سَاثك اجزایی ّ( :زگًَِ فؼبليت هذیزیتی ٍ اجزایی در ایي ثخص گٌجبًذُ ضَد)
 ػضَ اصلی ضَرای اجزایی جوؼيت ّالل احوز ضْزستبى دّبلبى در سِ دٍرُ هتَالی
 هذیز پژٍّطی داًطگبُ آساد اسالهی دّبلبى اس سبل  1388تب1393
 هذیز گزٍُ پزستبری داًطگبُ آساد اسالهی دّبلبى در سبلْبی1383-1388
 هذیز گزٍُ پزستبری داًطگبُ آساد اسالهی دّبلبى اس سبل1394
 ػضَ ضَرای پژٍّطی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ دّبلبى
 دثيز ضَرای پژٍّطی داًطگبُ اس سبل  1388تب1393
 دثيز ضَرای اًتطبرات داًطگبُ اس سبل  1388تب1393
 دثيز اجزایی ّوبیص هٌغمِ ای ضْز ،ضْزًٍذ ٍ دٍلت الىتزًٍيه
 دثيز اجزایی ّوبیص هلی آسيت ضٌبسی ػزفبًْبی ًَظَْر
 دثيز اجزایی ّوبیص هلی جبهؼِ ضٌبسی هصزف1393
 دثيز اجزایی ّوبیص هلی هجبًی هذیزیت تحَل اس هٌظز لزاى ٍ ًْج الجالغِ1393
 دثيز ػلوی ّوبیص هٌغمِ ای پزستبری در ثيوبری ّبی هشهي 1395
 دثيز ػلوی ّوبیص هلی پزستبری در ثيوبری ّبی هشهي 1396
 ػضَ ضَرای اهَسضی ٍ تحصيالت تىويلی داًطگبُ
 ػضَ ثسيج اسبتيذ

9

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
جَایش ٍ افتخبرات ػلوی :

ردیف

ػٌَاى جبیشُ

هزجغ اػغبی جبیشُ

ًبم جطٌَارُ

سبل دریبفت جبیشُ

1

پژٍّطگز ثزتز ضْزستبى

هذیز ول فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی
استبى اصفْبى

-

1390

2

پژٍّطگز ثزتز ػلَم پشضىی
ٍاحذ

ریبست داًطگبُ اساد اسالهی
دّبلبى

-

1391

3

استبد ًوًَِ ٍاحذ

ریبست داًطگبُ اساد اسالهی
دّبلبى

-

1392

4

پژٍّطگز ثزتز ػلَم پشضىی
ٍاحذ

ریبست داًطگبُ اساد اسالهی
دّبلبى

-

1392

5

پژٍّطگز ثزتز ػلَم پشضىی
ٍاحذ

ریبست داًطگبُ اساد اسالهی
دّبلبى

-

1394

6

فؼبل پژٍّطی داًطگبُ

ریبست داًطگبُ اساد اسالهی
دّبلبى

-

1396

ػضَیت در هجبهغ ٍ اًجوي ّبی ػلوی :

هْبرت ّب ( تسلظ ثز سثبى ّبی خبرجی ً ،زم افشار یب دستگبُ):
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