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* سوابق تحصيلي
الف -تحصيالت عاليه
رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

پرستاري

بهداشت جامعه

كارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1171/7/11

پرستاري

پرستاري

كارشناسی

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1171/11

پرستاري

پرستاري

دكتري تخصصي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1131/11/11

ب -پايان نامه نوشته شده در دوران تحصيل:
عنوان پايان شده دردوران تحصيل

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

بررسي ميزان شيوع ژيارديازيس در دانش

كارشناسي ارشد

شمسي راحمي ،دكتر حقيقت ،دكتر ذيقمي

آموزان ابتدائي شهر ياسوج ()1171
تبيين فرايند اداره بيماري در مبتاليان به

دكتري تخصصي

دكتر فرخنده شريف ،دكتر فضل هللا احمدي ،دكتر

صرع :طراحي مدل مراقبتي مناسب

محمد زارع

* موقعيتهاي شغلی و حرفه اي
الف -سابقه استخدام شغلي:
وظايف سازماني

نوع استخدام

تاريخ

هيأت علمي

پيماني

 1171/11/11لغايت 1171/7/11

هيأت علمي

رسمي آزمايشي

 1171/7/11لغايت 1131/1/11

هيأت علمي

رسمي قطعي

 1131/1/12لغايت تاكنون

1

ج -سابقه موقعيتها و پستهاي اجرايي
سمت
مدير گروه پرستاري
معاون آموزشي
مشاور رياست دانشگاه در امور
بانوان
مسئول تحصيالت تکميلی
معاون پژوهشی
مدير مرکز امور هيأت علمی

مكان فعاليت
دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

تاريخ
 1171/2//1لغايت 1177/1/17
 1177/1/13لغايت 1131/1/11
 1131/11/7لغايت 1131/11/11

دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي
معاونت آموزشی دانشگاه علوم
پزشكي ياسوج

1111لغايت 1111
1111تا کنون
 1111تا کنون

* تقدير
عنوان
لوح تقدير

علت دريافت
پرستار نمونه

محل دريافت
وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي

لوح تقدير

استاد نمونه

لوح تقدير

استاد نمونه

لوح تقدير

دانشجوي نمونه برتر آموزشي ،پژوهشي،
فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
در مقطع دكتري پرستاري
دانشجوي نمونه كشوري 1133

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج
دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج
دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان

لوح تقدير

وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشكي

مقام اعطاء كننده
وزير بهداشت ودرمان و آموزش
پزشكي :دكتر سيد عليرضا
مرندي
رئيس دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج
رياست دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج
رياست و معاونت آموزشي و
معاونت دانشجويي فرهنگي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رئيس جمهور

تاريخ دريافت
1171/7/1
1171/1/11
1131
1133
1131/1/11

لوح تقدير

استاد نمونه دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی
ياسوج

رياست دانشگاه علوم پزشکی
ياسوج

1111ارديبهشت

لوح تقدير

نمونه پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی
ياسوج

رياست دانشگاه علوم پزشکی
ياسوج

1111

1

* پروژه تحقيقاتي تصويب شده
تكميل

تاريخ

ارائه

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران مبتال به سندروم
تخمدان پلی کیستیک :یک مطالعه کیفی

931
3

9319

نازآفرین حسینی ،دکتر فاطمه بازرگانی
پور

تاثیر مشاوره انگیزشی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به
صرع

931
3

9312

ابراهیم مؤمنی ،دکتر مجید برکتین ،دکتر
مهرداد وثوقی دانشجوي کارشناسی ارشد
پرستاري بهداشت جامعه

تاثیر ورزش بر میزان شیردهی زنان

تااکنو
ن

9312

نازآفرین حسینی ،اکرم امینی سا دات،
اردشیر افراسیابی فر

مجري اصلی

بررسی تاثیر مداخله رفتاري مبتنی برمدل پرسید بر
عملکرد جنسی زنان هیسترکتومی شده در بیمارستان
هاي دولتی شهر یاسوج در سال 9312

9312 9314

علی کرم علمداري ،محسن شمس،
مهرداد وثوقی

مجري اصلی

نام و موضوع اثر

تاريخ

اسامي همكاران به ترتيب
اولويت (شامل نام متقاضي)
مجري اصلی
مجري اصلی

تاثیر مداخله خانواده محور برکنترل دیابت نوع 2

تااکنو
ن

9312

نازآفرین حسینی ،سمیه مختاري ،اردشیر
افراسیابی فر

مجري اصلی

خشونت محل کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران
شاغل در بیمارستان هاي آموزشی شهر یاسوج()9319

931
3

9319

شهال نجفی ،نازآفرین حسینی ،مرضیه
حسینی

مجري دوم

تبیین فرایند مدیریت خشونت محل کار در پرستاران :یک
مطالعه کیفی تئوري زمینه اي

تااکنو
ن

9319

نازآفرین حسینی  ،شهال نجفی ،مرضیه
حسینی ،اردشیر افراسیابی فر

مجري اصلی

مقایسه ي تاثیر پرستاري بهداشت از راه دور با آموزش
چند رسانه ایی مادران ،بر شاخص هاي رشد و تکامل
شیرخواران  6-92ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-
درمانی یاسوج

931
4

9313

محسن ساالري ،نازآفرین حسینی ،لیال
منظوري

مجري دوم

مقایسه تأثیر آموزش گروهی و خانو اده محور بر سبک زندگی
سالمندان

931
4

9313

نازآفرین حسینی ،مسعود مقیمی ،مهدي
اکبرتبار

تأثیر بکارگیري مدل ارتقاي سالمت پندر بر رفتارهاي تغذیه اي
وابستگان درجه یک بیماران مبتال به سرطان کولورکتال

تااکنو
ن

9314

مرضیه حسینی ،نازآفرین حسینی،
محسن شمس ،جانمحمد ملک زاده

مجري دوم

علی کرم علمداري ،نازآفرین حسینی،
حمیدرضا غفاریان شیرازي

همکار اصلی

مقایسه اثربخشی آموزش توسط همتایان با آموزش پرسنل
بهداشتی بر میزان فشار خون و تبعیت از درمان بیماران داراي
پرفشاري خون

تأثیر ژل آلوئه ورا (صبرزرد) بر زخم پاي دیابتی

931
4

9312

تااکنو
ن

9312

1

نازآفرین حسینی ،سلیمه رنجبر ،اردشیر
افراسیابی فر

مجري اصلی

مجري اصلی

پايان نامه های دانشجويی :عنوان طرح
تأثير مشاوره انگيزشی بر کيفيت زندگی بيماران مبتال به صرع

نوع فعاليت در
طرح
استاد راهنما

بررسی تاثير مداخله رفتاری مبتنی برمدل پرسيد بر عملکرد جنسی

استاد راهنما

اکرم امينی
سادات
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

استا راهنما

الهام فرحناک
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

زنان هيسترکتومی شده در بيمارستان های دولتی شهر ياسوج در سال
1111

مقايسه ی تاثير پرستاری بهداشت از راه دور با آموزش چند رسانه
ايی مادران ،بر شاخص های رشد و تکامل شيرخواران  6-11ماهه
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی ياسوج
مقايسه تأثير آموزش گروهی و خانو اده محور بر سبک زندگی

 1111شروع

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

استاد راهنما

مريم شعفی
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

استاد راهنما

نگار کشاورز
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

شروع 1111

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

استاد راهنما

مريم حسينی
نيک
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

شروع1111 :

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

استاد مشاور

سليمه رنجبر

پروري به مادران بر عالئم کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /
بیشفعالی

مقايسه اثربخشی آموزش توسط همتایان با آموزش

 1111شروع
 1111پايان

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

شروع1111
پايان1111 :

وابستگان درجه يک بيماران مبتال به سرطان کولورکتال

تاثیر نقاشی درمانی کودکان توأم و بدون آموزش مهارتهاي فرزند

سميه مختاری
دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

 1111شروع
پايان 1111

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج

سالمندان

تأثير بکارگيری مدل ارتقای سالمت پندر بر رفتارهای تغذيه ای

نام دانشجو

تاريخ اجراء

موسسه

4

شروع1111 :

دانشگاه علوم پزشكي

تخصصی

پرسنل بهداشتی بر ميزان فشار خون و تبعيت از
درمان بيماران دارای پرفشاریخون

دانشجوی
کارشناسی
ارشد پرستاری
بهداشت جامعه

پايان1111 :

ياسوج

مجری طرحهاي اجرايي در امور بانوان استان به عنوان مشاور رياست دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در امور بانوان
در استان کهگيلويه و بويراحمد به شرح ذيل:
زمان اجراء
نام طرح
 -1طرح آموزش و بهداشت بلوغ به دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي استان

 1131و 1131

 -1ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان دختر دبيرستاني از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري

 1131و 1131

 -1ارتقاء مهارتهاي علمي رابطان بهداشت در زمينه مراقبتهاي بهداشتي اوليه

1131

 -1افزايش آگاهي و دانش رابطان بهداشتي زن در ارتباط با شيوه زندگي

1131

 -1آموزش تنظيم خانواده به پرسنل مرد سپاه پاسداران استان

1131

 -2آموزش مهارتهاي زندگي به زنان شاغل دانشگاه و معلمين آموزش و پرورش استان

1131

 -7جذب و پذيرش رابطين بهداشتي زن در مناطق روستايي

1131

 -3ارتقاء مهارتهاي زندگي و تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي

1131

 -1آموزش آسيب شناسي اجتماعي و رواني و ارتقاء سالمت دانشجويان دختر دانشگاه

1131

 -11آموزش تنظيم خانواده به آموزشياران نهضت سوادآموزي

1131

مقاالت منتشر شده
نويسندگان

عنوان مقاله

نام نشريه

ناز آفرين حسيني،
شمشي راحمي ،دكتر
محمود حقيقت ،دكتر

بررسي ميزان شيوع
ژيارديازيس در دانش آموزان
مدارس ابتدائي شهر ياسوج

مجله علمی پژوهشی
ارمغان دانش

5

جلد يا
سال
سال دوم

شماره

صفحه

سال چاپ

1و2

1-7

بهار و تابستان 1172

ذيقمي
محمد ذوالعدل ،ناز
آفرين حسيني ،مجيد
كامكار

مجله علمی پژوهشی
پژوهش در علوم
پزشكي

1

111/3111

17-21

1177

تأثير موانع مختلف موجود در
اجراي آموزش پزشكي جامعه
نگر در دانشگاه علوم پزشكي
ياسوج از ديدگاه اعضاي هيئت
علمي و مسئولين بهداشت و
درمان
مقايسه خود ارزشيابي توسط
محمد ذوالعدل ،مرجان
استاد در كار آموزي دانشجويان
سردسيري ،ناز آفرين
پرستاري دانشكده پرستاري
حسيني و همکاران
ياسوج 1171
دكتر بهروز يزدانپناه ،،تعيين اوليتهاي پژوهش حوزه
دكتر فريدون پور دانش ،سالمت از طريق نياز سنجي در
استان كهكيلويه و بويراحمد
ميترا صفري ،دكتر
مهرداد رضايي ...ناز
آفرين حسني ،همکاران
ناز آفرين حسيني ،زهره وضعيت آموزش باليني
كريمي ،جان محمد ملك دانشجويان پرستاري دانشكده
پرستاري و مامايي ياسوج
زاده
1131
محسن ساالري ،محمود بررسي شيوه هاي مقابه اي
سالمندان بازنشسته تأمين
ذوالعدل ،نازآفرين
حسيني ،مشعود مقيمي ،اجتماعي شهر ياسوج سال -73
1177
ناصر فرهادي

مجله علمی پژوهشی
پژوهش در علوم
پزشكي

1

111/3111

21-21

1177

مجله علمی پژوهشی
ارمغان دانش

سال
هشتم

11

1-11

1131

مجله ايراني آموزش
در علوم پزشكي

1

1

171-171

 1131پاييز و زمستان

كتاب مجموعه مقاالت
سالمندي (مسائل
اجتماعي و محيط
زندگي سالمندان)

1

111-111

1173

خيراله نوريان،
خاچاتور کاسپاريان،
فرخنده شريف ،محمد
ذوالعدل ،نازآفرين
حسينی

تأثير آموزش مؤلفه هاي هوش
هيجاني بر استرس و اضطراب
پزشکان و پرستاران شاغل در
بخش هاي مراقبت هاي ويژه

مجله علمی پژوهشی
ارمغان دانش

12

1

171- 171

1111

سيده فاطمه حکمت
زاده ،سيده طاهره مير
مواليی ،نازآفرين
حسينی(نويسنده
پاسخگو)

تأثير دم کرده خوراکی تخم شويد
بر طول فاز فعال و شدت درد
زايمان

مجله علمی پژوهشی
ارمغان دانش

17

1

11-11

1111

فاطمه بازرگانی پور،
سيد عبدالوهاب تقوی،
نازآفرين
حسينی(نويسنده
پاسخگو)

راهبردهای سازگاری در
بيماران مبتال به سندروم تخمدان
پلی کيستيک

مجله دانش و تندرستی
(نمايه در اسکوپوس)

1

1

13-11

1111

6

سال چاپ

صفحه

شماره

1111

600

1

جلد
يا
سال
17

نام نشريه

عنوان مقاله

1111

600

1

17

Epilepsy and Behavior
(ISI) Journal

Main concerns of
iranians with
epilepsy(Abstract)

 دكتر، دكتر فرخنده شريف،ناز آفرين حسني
 دكتر محمد زارع،فضل هللا احمدي

2010

466-471

18

Epilepsy&Behavior
(ISI journal)

Striving for
balance: cooing
with epilepsy in
Iranian patients

 فضل اله، فرخنده شريف،نازآفرين حسينی
 محمد زارع،احمدی

1111

113-111

11

Epilepsy and Behavior
(ISI) Journal

Patients'
perception of
epilepsy and threat
to self-identity:
A qualitative
approach

 دكتر، دكتر فرخنده شريف،ناز آفرين حسني
 دكتر محمد زارع،فضل هللا احمدي

1111

67-72

1

7

Journal of Family and
Reproductive Health

Fatemeh Bazarganipour;, Fatemeh
Foroozanfard;, Seyed Abdolvahab
Taghavi;
Fatemeh Hekmatzadeh;, Malihe
Sarviye; Nazafarin
correspond Author ))Hosseini

1111

13-11

1

1

Iranian journal of
neonatology

1111

711-711

11

1

JOURNAL OF
INTERNATIONAL
ACADEMIC
RESEARCH FOR
MULTIDISCIPLINARY

Evaluation of
Female Youth
Educational Needs
about
Reproductive
Health in NonMedical Students
in
the City of Qom
Knowledge and
Practice of
Mothers,
Regarding the
Supplementary
Nutrition of
Breast-fed Infants,
4014, 4(4): 28-33
THE RELATION
BETWEEN
STRESSORS OF
CLINICAL
ENVIRONMENT
WITH
ANXIETY AND
DEPRESSION IN
NURSING
STUDENTS

 دكتر،ناز آفرين حسيني دكتر فرخنده شريف
 دكتر محمد زارع مقاالت-فضل هللا احمدي
منتشر شده انگليسی

Epilepsy and
Behavior
(ISI) journal

7

نويسندگان

Sima Mohammadhossini, Nazafarin
Hosseini, Masood Moghimi *,
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