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 به نام خدا

 :مشخصات عمومی

 محمدرفیع بذرافشان: نام و نام خانوادگی

 (س)دانشکده پرستاری حضرت زینب  –الر : آدرس محل کار

 1118001 – 1870: تلفن محل کار 

 seeder2007@gmail.com: آدرس پست الکترونیکی 

 : تحصیالت

دانشکده پرستاری حضرت فاطمه  –دانشگاه علوم پزشکی شیراز  –دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری  .0

 تا کنون 0871 –شیراز ( س)

 0876 - تهران –دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  –کارشناسی ارشد پرستاری  .1

 –الر ( س)دانشکده پرستاری حضرت زینب  –دانشگاه علوم پزشکی شیراز  –کارشناسی پرستاری  .8

0878 

 0881 –اوز  - دبیرستان احمدپور –دیپلم علوم تجربی  .1

 : عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 0876بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز 
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 :سوابق آموزشی

 پرستاریرشته برای  1و  0تدریس دروس روانشناسی فردی و  اجتماعی، بهداشت روان  .0

 هوشبری ، مامائی و اتاق عملرشته های تدریس دروس روانشناسی فردی و اجتماعی برای  .1

 س دروس بهداشت روان در اتاق عمل برای رشته اتاق عملتدری .8

 مامائیرشته تدریس دروس روانپزشکی برای  .1

 فرویت های پزشکی رشته داشت روانی و فوریت های روان پزشکی برایتدریس دروس به .5

 برای رشته پرستاری و اتاق عمل 1و  0تدریس دروس پرستاری کودکان  .6

 تدریس دروس پرستاری در بحران و فوریت ها برای رشته پرستاری .8

 تدریس دروس اصول و فنون پرستاری برای رشته پرستاری .7

 برای رشته پرستاری 1و  8و  1و  0داخلی و جراحی تدریس دروس پرستاری بیماریهای  .1

 تدریس دروس روش تحقیق و آمار حیاتی برای رشته های پرستاری، اتاق عمل و بهداشت عمومی .01

 تدریس دروس بهداشت و تنظیم خانواده .00

 اعصاب و روان تاالسمی و انتقال خون، مربی آموزش بالینی در بخش های داخلی، جراحی، اورژانس، .01

 و شیراز ، گراشالرن های بیمارستا

و  07مدرس دوره آموزشی  کارگاه روش تحقیق در سیستم بهداشتی، بیمارستان امیرالمومنین گراش،  .08

 0877بهمن ماه  01

دی ماه  11ناپیوسته اتاق عمل،  76جهت دانشجویان  SPSSمدرس دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار  .01

0878 

الر، ( س)جویان دانشکده پرستاری حضرت زنب مدرس دوره آموزشی روش تحقیق جهت دانش .05

 .78اردیبهشت ماه 
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 .0876بهمن ماه  06الر، ( ع)مدرس دوره آموزشی استرس جهت پرسنل بیمارستان امام رضا  .06

، ویژه دانشجویان SPSSمدرس دوره آموزشی روش تحقیق مقدماتی و آشنایی با نرم افزار آماری  .08

 .0811اردیبهشت  81و  11دانشکده پیراپزشکی گراش، 

 .0810مدرس دوره آموزشی روش تحقیق، ویژه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گراش، آبان ماه  .07

 .0875سال  ،الر( ع ) بیمارستان امام رضا  ،اعتماد به نفس و قاطعیت دوره آموزشیمدرس  .01

 :سوابق بالینی

  .0871 - 75، سال بخش اعصاب و روان بیمارستان آتیه تهرانپرسنل 

 :سوابق پژوهشی

 :مقاالت منتشر شده

بذرافشان ، بر اضطراب زنان باردار نخست زا  (SSBM)تاثیر ماساژ به روش استروك سطحی پشت .0

 .40-34:(1)16 ;1389بهار   حیات، قربانی زینب,محمدرفیع

، (6831سال )تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز  .1

بهار   سالمند، سادات مداح سیدباقر,رهگذر مهدی,حسینی محمدعلی,بذرافشان محمدرفیع

1386; 2(3):196-204. 

منصوری ، شیوع مصرف و نگرش در مورد مصرف مواد مخدر و دخانیات در بین دانشجویان پسر .8

 (01)08 ;0811اسفند ( طبیب شرق)مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ، بذرافشان محمدرفیع,امیر

 .51-51(:ویژه نامه)
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بذرافشان ، 6831کیفیت زندگی در زنان سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز  .1

بهار   سالمند، سیدباقرمداح منیرالسادات,رهگذر مهدی,حسینی محمدعلی,محمدرفیع

1387; 3(7):33-41. 

افرادی که سابقه اقدام به خودکشی مقایسه روشهای مقابله ای در افراد اقدام کننده به خودکشی با  .5

جهانگیر ، 6831نداشته اند در مددجویان مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز در سال 

تابستان   مجله پزشکی هرمزگان، رییسی طاهره,زنگویی علیرضا,بذرافشان محمدرفیع,فریدون

0877; 08(1:)011-008. 

گزارش : 6833عملکرد بهورزان شهرستان الرستان در سال بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با  .6

مجله دانشگاه علوم ، نام آور سارا,بذرافشان محمدرفیع,قهرمانی فریبا,قوامی لیال,دهقان عزیزاله، کوتاه

 .71-81((:11پی در پی ) 0)00 ;0810بهار و تابستان   پزشکی رفسنجان

عبدالرضا  ,محمدرفیع بذرافشان  در هنگام تولد، تاثیر اضطراب زنان باردار بر آپگار و وزن نوزادان .8

، سال 2و  6دوره هفدهم، شماره  مامائی همدان، پرستاری ومجله علمی دانشکده  ,محمودی راد

 .83 – 12، صفحات (دو فصلنامه) 82و  86، شماره مسلسل 6833

بررسی رابطه اضطراب زنان در دوران بارداری و پیامدهای زایمان در بیمارستانهای شهرستان الر در  .7

، سال فصلنامه پژوهشی تحلیلی مندیش ,عبدالرضا محمودی راد ,محمدرفیع بذرافشان ، 6833سال 

 .66 – 26، صفحات 6831، پائیز 6اول، شماره 

 :کتابهای تالیفی

 .0810، انتشارات خسروی، چاپ اول، تهران (1و  0بهداشت روان )درسنامه روان پرستاری  .0

 .0810ارزشیابی تئوری اورم، انتشارات خسروی، چاپ اول، تهران  .1
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 :همایش ها/ سمینارها 

1. Quality of life in men treated surgically and non surgically for being 

prostate hypertrophy, men health seminar, 5 – 6 may 2010, Iran, Shiraz. 

2. The effect of prostate cancer diagnosis on patients mental health and 

quality of life, men health seminar, 5 – 6 may 2010, Iran, Lar. 

3. Internet addiction and mental health status of college students, men 

health seminar, 5 – 6 may 2010, Iran, Lar. 

4. Perception of medical students living in dormitory about drugs and 

cigarette. The first regional nursing and midwifery congress on 

addiction prevention at educational environment, Iran, Firooz Abad, 7 

march, 2010. 

5. Assessment of general health among infertile women refferd to 

Larestan gynecological  clinics in 2009, Iranian journal of 

reproductive medicine, vol 8, suppl.1, winter 2010.PP: 53 – 54. 

6. Study of distress among infertile women referred to Larestan 

gynecological clinics in 2009, Iranian journal of reproductive 

medicine, vol 8, suppl.1, winter 2010.PP: 53 – 54. 

7.   Survey of anxiety in infertile women referred to Larestan 

gynecological clinics in 2009, Iranian journal of reproductive 

medicine, vol 8, suppl.1, winter 2010.PP: 53 – 54. 

همایش ، بررسی تاثیر ورزش بر عملکرد ذهنی زنان سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز .7

 ، ایران، شیراز0810اردیبهشت ماه  10یک روزه سالمندی و سالمت، 

، همایش یک روزه 6816بررسی کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز  .1

 ، ایران، شیراز0810اردیبهشت ماه  10سالمت، سالمندی و 
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روش های مقابله بکار رفته در افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان  .01

ایران، . 0811تیرماه  11 – 11کشوری ارتقاء سالمت جوانان، ، همایش 6831شهید فقیهی شیراز 

 دانشکده پرستاری و مامائی کرمانشاه

، 6833ی میزان اضطراب کادر بهداشتی مرد شاغل در بیمارستان های شهرستان الر در سال  مقایسه .00

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05 – 06سمینار بهداشت مردان، 

بررسی تاثیر آموزش به زنان بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد همسران در زمینه تنظیم خانواده در  .01

 05 – 06، سمینار بهداشت مردان، 6831ورامین در سال مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر 

 .، ایران، الر0871اردیبهشت 

 06، سمینار بهداشت مردان، 6833بررسی عوامل موثر بر خشونت نوجوانان در شهرستان الر در سال  .08

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05 –

سمینار بهداشت ، 6833بررسی نگرش کسبه های مرد شهرستان الر در مورد علل طالق در سال  .01

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05 – 06مردان، 

 05 – 06، سمینار بهداشت مردان، 6833بررسی سالمت عمومی غساالن شهرستان الر در سال  .05

 .، ایران، الر0871اردیبهشت 

 05 – 06، سمینار بهداشت مردان، 6833شهرستان الرستان در سال بررسی رضایت زناشویی در  .06

 .، ایران، الر0871اردیبهشت 

 – 06، سمینار بهداشت مردان، (SCI)اختالل عملکرد جنسی در مردان مبتال به ضایعات طناب نخاعی  .08

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05

اردیبهشت  05 – 06داشت مردان، سمینار به، 6833تحلیل تجارب غساالن شهرستان الر در سال  .07

 .، ایران، الر0871
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 05 – 06، سمینار بهداشت مردان، 6833 بررسی میزان افسردگی غساالن در شهرستان الر در سال .01

 .، ایران، الر0871اردیبهشت 

بررسی تاثیر سوء مصرف مواد بر عملکرد جنسی و سالمت عمومی معتادان مراجعه کننده به مراکز ترك  .11

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05 – 06سمینار بهداشت مردان،  ،6833شهر الر 

عوامل موثر بر میزان اضطراب کادر بهداشتی مرد شاغل در بیمارستان های شهرستان الر در سال  .10

 .، ایران، الر0871اردیبهشت  05 – 06سمینار بهداشت مردان،  ،6833

، ششمین 6833ن شهرستان الرستان در سال بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزا .11

 .0871تیرماه  11 – 11کنگره اپیدمیولوژی ایران، شاهرود، 

شیوع استعمال دخانیات در میان نواحی فقیر نشین و غیر فقیر نشین شهری در الرستان  .18

 .، ایران، شیراز6831اردیبهشت ماه  28همایش شهرنشینی و سالمت، ،6833

زندگی در میان نواحی فقیر نشین و غیر فقیر نشین شهری در الرستان الگوی تغذیه ای و سبک  .11

 .، ایران، شیراز6831اردیبهشت ماه  28همایش شهرنشینی و سالمت، ،6833

 28همایش شهرنشینی و سالمت،  ،6831شیوع اختالالت روانی در بالغین ساکن شهر نجف آباد  .15

 .، ایران، شیراز6831اردیبهشت ماه 

 28همایش شهرنشینی و سالمت، ،6833و طبقه اجتماعی در شیراز تابستان اختالالت روانی  .21

 .، ایران، شیراز6831اردیبهشت ماه 

همایش  ،6831شهر شیراز  61تا  68بررسی شیوع و علل مصرف غذاهای فوری در جوانان سنین  .21

 .، ایران، شیراز6831اردیبهشت ماه  28شهرنشینی و سالمت، 
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اولین  ، 6833روشهای مقابله ای بکار رفته در افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترك شهرستان الر  .23

اسفند ماه  61همایش منطقه ای پرستاری و مامائی پیشگیری از اعتیاد در محیط های آموزشی، 

 .ایران، فیروزآباد.6833

ساکن شهر شیراز  28تا  68نوجوانان پسر شیوع حمل و دالیل استفاده از سالح سرد توسط جوانان و  .21

خالصه مقاالت اولین همایش سراسری جوان سالم سرمایه ملی، دانشگاه علوم پزشکی و  ،6831

 .6833بهمن ماه  21و  23خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، 

خالصه  ،6831تعیین میزان شیوع رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شیراز  .83

الت اولین همایش سراسری جوان سالم سرمایه ملی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مقا

 .6833بهمن ماه  21و  23درمانی بوشهر، 

اولین همایش سراسری آموزش  بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری، .86

خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، دانشکده بالینی در پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی و 

 .6833مرداد ماه  68و  61پرستاری و مامائی، 

سمینار دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه علوم  تاثیر دین اسالم در پیشگیری از بیماریهای روانی، .82

 .6831دی ماه  1و  8الر، ( س)پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری حضرت زینب 

یرهای دموگرافیکی و میزان اضطراب زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای بررسی رابطه بین متغ .88

سمینار دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری  ،6831شهرستان الر 

 .6831دی ماه  1و  8الر، ( س)حضرت زینب 

افرادی که سابقه اقدام به خودکشی  مقایسه روش های سازگاری در افراد اقدام کننده به خودکشی با .81

سمینار  ،6831نداشته اند در مددجویان مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز در سال 
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و  8الر، ( س)دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری حضرت زینب 

 .6831دی ماه  1

اردار و پیامدهای حاصل از آن در بیمارستانهای شهرستان الر در بررسی رابطه بین میزان اضطراب زنان ب .88

سمینار دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری حضرت  ،6831سال 

 .6831دی ماه  1و  8الر، ( س)زینب 

همودیالیز در بخش بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیکی با کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با  .81

سمینار دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه  ،6831الرستان سال ( ع)همودیالیز بیمارستان امام رضا 

 .6831دی ماه  1و  8الر، ( س)علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری حضرت زینب 

به پرکلمسیا  بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش اس اس بی ام در کاهش میزان اضطراب زنان باردار مبتال .81

اولین همایش سراسری مراقبت و درمان  ،6831در بیمارستان های حافظ و زینبیه شیراز در سال 

 23و  61بیماران با طب مکمل و جایگزین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 

 .6831تیر ماه 

 ،6831انه جهاندیدگان شهر شیراز بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند عضو کانون روز .83

( س)سمینار دانشجویی بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری حضرت زینب 

 .6831دی ماه  1و  8الر، 

همایش سراسری شیوه های نوین اخالق در درمان ناباروری، پاسخ های مقابله ای در زنان نابارور،  .81

 .6833هداشتی درمانی جهرم، آزر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب

بررسی ویژگی روش زندگی سالم در میان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمی الر و گراش در سال  .13

 1کنگره سراسری انسان سالم، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامائی، ،6833

 6833خرداد ماه 
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همایش سراسری شیوه های نوین اخالق در درمان  ،ناباروریبررسی میزان اضطراب زنان در دوران  .16

 .6833ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، آزر ماه 

کنگره سراسری ، 0871 بررسی وضعیت افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاری الرستان در سال .11

 71اسفند  01-01یاسوج . سالمت سبک زندگی و

پرستاری  وضعیت برخوردهای اجتماعی صحیح برگرفته از اعتقادات درونی دانشجویان دانشکدهبررسی  .18

 71اسفند  01-01یاسوج .کنگره سراسری سبک زندگی و سالمت  ،71الرستان در سال 

-08 .تهران. کنگره اخالق پرستاری ، بررسی عملکرد پرسنل در اخالق پرستاری در شهرستان الرستان .11

 71بهمن  06

 :های تحقیقاتی مصوبطرح 

 1181شماره طرح . 0878بررسی عوامل موثر در اقدام به خودکشی با قرص در شهر الر در سال  .6

 23/62/31: تارخ تصویب. 31 –

: ، تاریخ تصویب71 – 5881، شماره طرح 0877بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر الر  .2

1/63/31 

بر سطح اضطراب زنان باردار (( اس بی ام اس))بررسی تاثیر ماساژ به روش استروك سطحی پشت  .8

. 31 – 1831شماره طرح . 0876مراجعه کننده به بیمارستان زینبیه و حافظ شهر شیراز سال 

 61/66/31: تارخ تصویب 
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 :سوابق اجرایی

، دی ماه ستانالر( س)بهداشت روان، دانشکده پرستاری حضرت زینب  کشوری دبیر اجرائی سمینار .6

6831 

، ستانالر( س)بهداشت مردان، دانشکده پرستاری حضرت زینب کشوری دبیر اجرائی سمینار  .2

 .6831اردیبهشت ماه 

 6831ئول برگزاری ژورنال کالب اساتید،مس .8

 .6831بهمن ماه ، الرستان( س)مسئول طرح رتبه بندی در دانشکده پرستاری حضرت زینب  .1

 .6833دانشکده، سال  EDCرابطه  .8

، داخلی 6مقدمه ای بر داخلی جراحی، داخلی جراحی )کار آموزی های پرستاری هماهنگ کننده  .1

 (، کارآموزی در عرصه بهداشت روان2جراحی 

 :سوابق علمی

 .6833 سالالر، ( س)کسب عنوان پژوهشگر فعال دانشکده پرستاری حضرت زینب  .6

 .6831 سالالر، (  س)کسب عنوان پژوهشگر فعال دانشکده پرستاری حضرت زینب  .2

 6831سال کسب عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .8

 :دوره های آموزشی گذرانده شده

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم : فلوشیپ فرهنگی اعضای هیات علمی، برگذار کننده .6

 .6816ماه  دوره یک ماهه، مردادپزشکی شیراز، 

 63تا  3معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، : کنندهکارگاه آموزشی روش تحقیق، برگذار  .2

 .6831بهمن ماه 
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معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه : کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پژوهشیار، برگذار کننده .8

 .6813آذرماه  2علوم پزشکی شیراز، 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی : آنالیز، برگذار کنندهاکارگاه آموزشی مرور ساختار یافته و مت .1

 .6831اسفند ماه  28و  22شیراز، 

دانشگاه علوم پزشکی : برگذار کننده، Inter professional Educationکارگاه آموزشی  .8

 .6833اردیبهشت ماه  61شیراز، دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی، 

علوم پزشکی شیراز، دهمین دانشگاه : برگذار کننده، Scientific Writingکارگاه آموزشی  .1

 .6833اردیبهشت ماه  61کنگره آموزش علوم پزشکی، 

و درجه  2گواهینامه مهارت آموزش دوره فن آوری اطالعات کارکنان دولت، آی سی دی ال درجه  .1

 .6831، آموزشگاه سورنا، سال 6

 شیراز( س)در دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه  end noteکارگاه  .3

، شیراز( س)در دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه  meta analysisکارگاه آموزشی  .1

 .6831بهمن ماه 

 :مدیر اجرایی/ حضور به عنوان دبیر 

بهداشت روان، دانشکده پرستاری حضرت زینب عضو هیئت رئیسه کمیته داروران سمینار کشوری  .6

 6831الرستان، دی ماه ( س)

داروران سمینار کشوری بهداشت مردان، دانشکده پرستاری حضرت زینب عضو هیئت رئیسه کمیته  .2

 .6831الرستان، اردیبهشت ماه ( س)
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 :عضویت ها

لغایت  6811الر، ( س)عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری حضرت زینب  .6

6838. 

 کنونتا  6831الرستان، از ( س)عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری حضرت زینب  .2

 تا کنون 6831الرستان، از ( س)عضو شورای  پژوهشی دانشکده پرستاری حضرت زینب  .8

 .6833الرستان، دی ماه ( س)عضو کمیته کوریکولوم دانشکده پرستاری حضرت زینب  .1

 :آموزشی عالقه مندی

 مباحث بهداشت روان و روانشناسی فردی و اجتماعی .6

 آمار حیاتی و روش تحقیق در علوم پزشکی .2

 


