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تحصیلی سوابق  

کل میانگین التحصیلى فارغ تاریخ  تحصیل محل شهرکشور و  
  

تحصیل محل دانشگاه  دوره 

48بهمن   گرگان -ایران    
خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و

 گلستان 

هوشبری-کاردانی  

08/71 48بهمن   مشهد -ایران    
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مشهد

-کارشناسی ناپیوسته

 پرستاری

42/71 39تیر   کاشان -ایران    
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 کاشان

 -سی ارشدکارشنا

 پرستاری
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زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی متوسط متوسط

 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  ها مسئولیت عناوین   

7831بهمن  7831مهر    پرستار  بیمارستان امام رضا مشهد 

7831شهریور  7833مرداد   گرگان-آذر 5بیمارستان    پرستار  

7831شهریور  7831مرداد    پرستار بیمارستان پارس تهران 

7838 اردیبهشت تا کنون ادامه دارد گلستان -دانشگاه علوم پزشکی   عضو گروه هوشبری  

     

تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

تا کنون 39از سال   پرستاری 

تا کنون 7838از سال  شیبیهو   

تا کنون 7838از سال   آموزش دانشجویان 

تا کنون 7838از سال   اخالق  

 

شده تدریس های دوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

گلستان -دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی هوشبری -اصول کمک های اولیه   

گلستان -دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی هوشبری - 1روش بیهوشی   

گلستان -پزشکی دانشگاه علوم کارشناسی هوشبری -اصول بیهوشی   

گلستان -دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی هوشبری -کارآموزی پرستاری   

گلستان -دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی هوشبری  -8، 9، 2، 1کارآموزی    

 

شده تدریس های کارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

دانشگاه -دانشکده پیراپزشکی 1939

 علوم پزشکی گلستان
 روش تحقیق کمیته تحقیقات دانشجویی

 

ها کارگاه در مشارکت  

برگزارى محل تاریخ کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

 کارگاه آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1931



 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1931
 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 
 ایکارگاه بصیرت اخالق حرفه

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931
پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش

کارگاه مرور سیستماتیک در پژوهش های حیطه علوم 

 پزشکی

 ستاندانشگاه علوم پزشکی گل 1931
پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش
 شیوه های آماری در پژوهش های حیطه علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1939
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی
 کارگاه اخالق حرفه ایی بر مبنای حل مسئله

 کسب و کار معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1939

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938

شی استادان و نخبگان مرکز هم اندی

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه –

 ها

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق علمی و حرفه 

 9ایی سطح 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی

 تلفیقیمطالعات "آموزش علوم پزشکی  کارگاه

 " MIXED METHOD(ترکیبی)

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی
 "آشنایی با آموزش پاسخگو"آموزش علوم پزشکی  کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی

دئوهای مهارت ایجاد وی"آموزش علوم پزشکی  کارگاه

 "آموزشی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی
 "آشنایی با نرم افزار مندلی"آموزش علوم پزشکی  کارگاه

 دوره نگارش مقاالت به زبان انگلیسی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938

 م پزشکی گلستاندانشگاه علو 1938

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان 

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه –

 ها

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی 

 2انقالب اسالمی سطح 

1938 
 پژوهشگاه های همایش مرکز

 نیرو

 و آنستزیولوژی علمی انجمن

 ایران ویژه مراقبتهای
 CPR یریو و قلبی احیاء

 دبیرخانه کالن منطقه یک مازندران پزشکی علوم دانشگاه 1938
کارگاه تدوین برنامه عملیاتی کالن منطقه یک آمایش حوزه 

 سالمت کشور 

 انش بنیاند معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1938

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931

آموزشی نحوه طراحی، تحلیل و ارزیابی کیفی و  کارگاه

ه طراحی سواالت کمی آزمون های چهار گزینه ای و نحو

(TRUE-FALSE) 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی

تدوین طرح درس ) کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی 

 (ترمی و روزانه



 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی
 EBM اه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد کارگ

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان 

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه –

 ها

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی 

 (اقتصاد مقاومتی)  8اسالمی سطح 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931

کز هم اندیشی استادان و نخبگان مر

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه –

 ها

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی سطح 

1 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1931
مرکز مطالعات  –معاونت آموزشی 

 و توسعه آموزش پزشکی

تدوین طرح درس ) کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی 

 (زانهترمی و رو

 

تحقیقاتی های طرح  

تکمیل تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاى طرح عناوین مجریان   

 گرگان تصویب 1932
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

 پزشکی کاشان
 تاثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندان مجری طرح

 کاشان تصویب 1932
 علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

اشانک پزشکی  
 همکار طرح

بررسی ارتباط سالمت معنوی و رضایت از زندگی 

در سالمندان مبتال به سرطان بستری در بیمارستان 

 1932شهید بهشتی کاشان در سال

 گرگان تصویب 1938
 تحقیقات و فن آوری معاونت

گلستان پزشکی علوم دانشگاه  
 همکار طرح

بررسی علل شایع هیسترکتومی در بیماران مراجعه 

نده به مراکز درمانی خاتم االنبیاء گنبد کاووس و کن

در  48-32شهید صیاد شیرازی گرگان طی سال های 

 1مدت 

 گرگان تصویب 1931
 تحقیقات و فن آوری معاونت

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه
 همکار طرح

بررسی تاثیر اسانس گالب بر میزان اضطراب امتحان 

 دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 گرگان در حال داوری
 تحقیقات و فن آوری معاونت

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه
 همکار طرح

 و تنهایی به وریدی امین ترانس اثر مقایسه و بررسی

 بر  C ویتامین انفوزیون با همراه وریدی آمین ترانس

 تحت بیماران در عمل از پس عوارض و ریزی خون

 لعم از پس روز 24 مدت طی باز قلب جراحی

 

 گرگان داوری حال در
 تحقیقات و فن آوری معاونت

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه
 همکار طرح

تاثیر برنامه آموزی مداوم مراقبت های پس از 

بیهوشی بر دانش پرستاران بخش جراحی در مرکز 

 آموزشی صیاد شیرازی

 

 گرگان داوری حال در
 تحقیقات و فن آوری معاونت

انگلست پزشکی علوم دانشگاه  
 طرح همکار

بررسی دانش و ترس بیماران و همراهان از بیهوشی 

و آگاهی آن ها از نقش حرفه ای پرسنل بیهوشی 

دربیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 



 1931-1931گلستان در سال 

 

 گرگان داوری حال در

تحقیقات و فن  معاونت

 پزشکی علوم دانشگاه آوری

 گلستان

 طرح همکار
روانسنجی ابزار سنجش صالحیت های طراحی و 

 حرفه ای برای پرسنل بیهوشی

 

 گرگان داوری حال در

مرکز  –معاونت آموزشی 

مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشکی

 طرح همکار

بررسی صالحیت های حرفه ای پرستاران بیهوشی در 

( آموزش پاسخگو)راستای پاسخگویی به نیاز جامعه 

 مطالعه دلفی

 

 گرگان داوری حال در

مرکز  –معاونت آموزشی 

مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشکی

 طرح همکار

تاثیر آموزش به دو روش یادگیری مبتنی بر زمینه 

(CBI ) و سخنرانی بر نگرش دانشجویان هوشبری در

مورد رفتار حرفه ای در بیهوشی و تفکر انتقادی آن 

 ها

 

 حطر همکار کمیته تحقیقات دانشجویی گرگان داوری حال در

مراجعه  یبارور نیو عملکرد زنان سن یآگاه یبررس

کننده به مراکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس، 

 1931پستان در سال  یدوره ا ناتیمعا یدرباره 

 

 

 طرح همکار کمیته تحقیقات دانشجویی گرگان داوری حال در

مراجعه  یبارور نیو عملکرد زنان سن یآگاه یبررس

 ناتیمعا ی، درباره  گانگرکننده به مراکز بهداشت 

 1931پستان در سال  یدوره ا

 

 

شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

 همایش 1931 پوستر
معصومه -محسن ادیب -زهرا یوسفی

 موسوی

 خانه و بازنشسته سالمند زنان ناتوانی میزان مقایسه 

  1931 سال در کاشان دار

 زهرا یوسفی سمینار 1931 پوستر
 سالمند زنان جسمانی عملکرد اختالالت ارزیابی 

  1931 سال در کاشان شهرستان دار خانه و بازنشسته

 زهرا یوسفی کنگره 1932 پوستر
 در کاشان شهرستان سالمند زنان در ناتوانی بررسی 

  1931 سال

 زهرا یوسفی همایش 1932 پوستر
 آموزش در انتقادی تفکر وضعیت بر مروری

ایران پرستاری  

کنگره و همایش 1938 سخنران  تاثیر خاطره گویی گروهی بر نشاط سالمندان زهرا یوسفی 

کنگره و همایش 1938 پوستر  زهرا یوسفی 
مروری بر علل زمین خوردگی، تمرینات و فعالیت 

 های موثر بر تعادل در سالمندان ایرانی

، سید یعقوب جعفری، فوزیه بخشا جشنواره آموزشی 1938 پوستر  شونده هدایت خود یادگیری مدیریت



 پایان امتحان مستمر برگزاری با  self-direct زهرا یوسفی

 هوشبری کارشناسی دانشجویان برای کارآموزی

 برگرفته کلیدی نکات و میلر بیهوشی مرجع کتاب

 و علمی های توانمندی ارتقاء منظور به آن از

 بالین در عملی

 جشنواره آموزشی 1931 سخنرانی
فوزیه بخشا، سید یعقوب جعفری، 

 زهرا یوسفی

 و فیلم از استفاده با حرفهای اخالق آموزش ارتقاء

 رشته دانشجویان در مکتوب سناریوهای تحلیل

 از گذر(گلستان پیراپزشکی دانشکده هوشبری

 )نوین رفتاری و فکری معیار به سنتی رویکردی

 

شده ارایه مقاالت  

تشاران سال مجله مشخصات   عنوان نگارندگان 

1939 Journal of Geriatric 

Nursing 

 محمدسجاد لطفی، زهرا رضایی شهسوارلو

، معصومه سادات موسوی، محسن تقدسی، 

 ندا امیرخسروی،  زهرا یوسفی

های سالمت معنوی با امید و رضایت از زندگی  ارتباط بین مؤلفه

 1932در سالمندان مبتالبه سرطان در شهر کاشان 

1939 
Journal of Evidence-

based Care 
زهرا یوسفی، خدیجه شریفی، زهرا تقربی، 

  حسین اکبری
 سالمندان نشاط بر گروهی گویی خاطره تاثیر

2015 
IRANIAN RED 

CRESCENT MEDICAL 

JOURNAL 

Yousefi Z, Sharifi K, 

Tagharrobi Z, Akbari H. 

The effect of narrative reminiscence on the 

happiness of elderly women 

2014 
advanced 

environmental biology 

Yousefi Z, Sharifi K, 

Tagharrobi Z, Akbari H. 

Effectiveness of the Narrative Reminiscence 

Intervention on Happiness of Elderly 

2016 
Journal of Basic 

Research in Medical 

Sciences 

Bakhsha F, Yousefi Z, Aryaie 

M, Jafari SY, Rad AT ,Abbasi 

A 

Comparison of Apgar score in new born by vaginal 

delivery and spinal anesthesia and its relationship 

with contributing factors 

2016 
Journal of Basic 

Research in Medical 

Sciences 

Mohammad Aryaie , Zahra 

Khombehbini, Fozieh Bakhsha, 

Zahra Yousefi , Omid Behravesh 
Psychological factors related to musculoskeletal 

pain among Iranian female adolescents 

2016 
Journal of Basic 

Research in Medical 

Sciences 

Mohammad Aryaie, Fozieh 

Bakhsha , Seyyed Yaghub 

Jafari, Zahra Yousefi, Ali 

Reza Heidari, Zahra Esmaeili, 

Sakineh Sobhani , Shima 

Aghili 

The short-term survival following acute myocardial 

infarction: A prospective observational study 

2016 
JCDR - Journal of 

Clinical and Diagnostic 

Research for 

Bakhsha F, Niaki A, Jafari S, 

Yousefi Z, Aryaie M 

The Effects of Diclofenac Suppository and 

Intravenous Acetaminophen and their Combination 

on the Severity of Postoperative Pain in Patients 

Undergoing Spinal Anaesthesia During Cesarean 

Section 

2015 
Journal of Basic 

Research in Medical 

Sciences 

Bakhsha F, Yousefi Z, Aryaee 

M, Jafari SY, Derakhshanpoor 

F 

Comparison effect of Lavender and Citrus 

aurantium aroma on anxiety in female students at 

Golestan University of Medical Sciences 
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