به نام خداوند بخشنده و مهربان
رزومه :فیروزه مصطفوی دارا نی
دانشیار  ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشخصات:

اصفهان  ،ایران

نام :فیروزه
نام خانوادگی :مصطفوی دارانی
تلفن9777297-3030 :

همراه37307333020 :

ایمیلmostafavi@hlth.mui.ac.ir f_mostafavi@yahoo.com :
عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان  ،ایران از
تاریخ بهمن  3027تا کنون

سوابق تحصیلی:


کاردانی بهداشت عمومی_ دانشکده بهداشت _ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3027 _ 3020



کارشناسی بهداشت عمومی _ دانشکده بهداشت _ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3020 _ 3022

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت _ دانشکده بهداشت _ دانشگاه علوم پزشکی تهران _ 3022 _ 3027


دکترای تخصصی سالمت اجتماعی _ داشکده پزشکی _ دانشگاه پوترا _ مالزی _ 3030 _ 3037

سوابق اجرایی:
 معاون گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت به مدت  37سال
 معاون آموزشی دانشکده بهداشت از سال  3077تا کنون
 جانشین سردبیر مجله تحقیقات نظام سالمت


مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت

 عضویت در کمیته فرعی سنجش سالمت دانشکده
 دبیر کمیته منتخب دانشکده بهداشت

تجارب آموزشی :
پژوهش کیفی( دکترا ی آموزش بهداشت)
روانشناسی رفتار سالم و تغییر رفتار (دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد)
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت (دانشجویان کارشناسی ارشد)
ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و ارتقا ی سالمت (دانشجویان دکترای آموزش بهداشت)
ارتقا ی سالمت اجتماع محور (دانشجویان دکترای آموزش بهداشت)
استرا تژی های ارتقای سالمت (دانشجویان دکترای آموزش بهداشت)
آموزش بهداشت و ارتقا ی سالمت مدارس (دانشجو یان ارشد آموزش بهداشت)
برنامه های تغذیه ای در خدمات بهداشتی (کارشناسی تغذیه )
مقایسه سیستم های ارائه خدمات در دنیا (دکترای بهداشت باروری)
اصول خدمات بهداشتی (پزشکی عمومی)
مدلها و الگوهای مطالعه رفتار (دانشجویان دکترای تغذیه)
سالمت سالمندان (کارشناسی بهداشت عمومی)
نظام های عرضه خدمات در ایران و جهان (کارشناسی بهداشت عمومی)
آموزش تغذیه نظری و عملی (کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیه)

دوره های ارتقای توانمندی های فردی:

نام دوره

رديف
1

2
3
4
5
6
7
8
9

محل
برگزاري

معرفت افزایی (والیت فقیه و پاسخ

مرکز مطالعات و توسعه

به شبهات)

آموزش

معرفت افزایی (تعلیم و تربیت
اسالمس)

09/4/8

09/4/8

09/0/44

09/0/44

بهار 01

بهار 01

01/5/7

01/7/14

01/14/11

04/1/47

04/5/0

04/5/17

1101/4/41

1101/5/4

EDC

1104/11/19

همانروز

EDC

1104/11/5

همانروز

دانشکده پزشکی

گلواژه های حکمت(قرآن ،نهج

دانشگاه علوم پزشکی

البالغه،مهدویت)

اصفهان

ضیافت اندیشه

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

دانش افزایی استادان (گلواژه های

دانشگاه علوم پزشکی

حکمت)

اصفهان

دانش افزایی استادان (اصول تعلیم

دانشگاه علوم پزشکی

وتربیت اسالمی)

اصفهان

ضیافت اندیشه اساتید سطح دو
اخالق آموزش (روشها و فنون
تدریس سطح )1

از تاريخ

تا تاريخ

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

ارزیابی نقادانه مقاالت (مدیریت
اطالعات علمی و منابع الکترونیک
سطح )4

01

روش تدریس سطح 4

EDC

1104/1/0

همانروز

00

انتشار مقاالت در مجالت ISI

EDC

1109/14/0

1104/14/19

02

ارتباط موثر با دانشجو با تاکید بر

EDC

1109/11/40

همانروز

نقش استاد مشاور

03

Research methodology,
Scientific thinking, science
method

04

تدوین شرح فعالیت های اساتید
دانشگاه علوم پزشکی در حیطه

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم

09/8

همانروز

پزشکی اصفهان
EDC

1109/6/4

همانروز

های شش گانه

05

ژورنالیسم پزشکی ( medical
)journalism

06

معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم

1109/4/11

1109/4/16

پزشکی اصفهان

پیشگیری از افت تحصیلی
دانشجویان ویژه اساتید مشاور

EDC

07

1180/19/11

همانروز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Workshop in how to use MS
Word program for
systematic compliation of
thesis and dissertation

دانشگاه پوتر ا مالزی

1180/4/45

همانروز

08

Endnote

دانشگاه پوتر ا مالزی

1188/4/0

همانروز

09

What you need to know
about qualitative research
& SPSS data entering
analysis

دانشگاه پوتر ا مالزی

1187/0/7

همانروز

دانشگاه پوتر ا مالزی

1185/1/5

همانروز

21

نام دوره

رديف

20

روش تحقیق (بررسی متون،

محل

از تاريخ

تا تاريخ

برگزاري
EDC

1184/5/8

1184/5/0

EDC

1181/5/14

1181/5/14

23

Course evaluation

EDC

1181/4/44

همانروز

24

هماهنگی اساتید راهنما

EDC

1181/4/41

همانروز

25

فرهنگ سازی برنامه راهبردی

فناوری دانشگاه علوم

1184/5/14

1184/5/14

22

جستجو در بانک های اطالعاتی)
روش تحقیق (مطالعات
کیفی)پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

26
27
28
29

بازنگری برنامه درسی رشته های
بهداشت
برنامه ریزی ،روش تدریس و
ارزیابی دانشجو
P.B.L

معاونت تحقیقات و
پزشکی اصفهان
EDC

1177/0/45

1177/0/46

EDC

1174/1/41

1174/1/45

EDC

1174/1/4

1174/1/4

فناوری دانشگاه علوم

1179/14/1

1179/14/7

معاونت تحقیقات و
روش تحقیق مقدماتی

پزشکی اصفهان

31

فن آموزش در ارتباط با آموزش

معاونت بهداشتی استان

پزشکی جامعه نگر

اصفهان

1179/4/15

1179/4/17

عضویت در انجمن ها و کمیته های علمی:







کمیته دانشگاهی سالمت کودکان
کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر
عضویت در شورای پژوهش در نظام سالمت ( )HSRدانشگاه
کمیته دانشگاهی بهداشت مدارس
انجمن آموزش بهداشت ایران
کمیته کشوری بازنگری برنامه آموزشی کارشناسی بهداشت عمومی

عالیق پژوهشی:
 طراحی و اجرای مداخالت ارتقای سالمت در بیماریهای قلبی عروقی (الین اصلی
تحقیقاتی)
 سالمت سالمندان
 مداخالت ارتقای سالمت خانواده محور
 مداخالت ارتقای سالمت جامعه محور

سرپرستی پایان نامه ها

عنوان پايان نامه

رديف

اسامي همكاران به

سمت در ارتباط با پايان

ترتيب اولويت

نامه

عنوان دوره تحصيلي

راهنما  /مشاور
بررسي کارآيي مداخله آموزشي و تمرينات بدني مبتني بر

1

تئوري شناختي اجتماعي بر توانمند سازي بيماران مبتال به

دکتراي تخصصي

نارسايي قلبي
بررسي اثرات مداخالت آموزشي با استفاده از تئوري

2

شناختي اجتماعي ( )SCTبه منظور ايجاد تغيير رفتارهاي
تغذيه اي و فعاليت بدني در دختران دانش آموز داراي

فيروزه مصطفوي ،غالمرضا شريفي
راد ،معصومه صادقي ،آوات فيضي

راهنماي اول

سيد علي کشاورز ،ابولقاسم
کارشناسي ارشد

جزايري ،محمد رضا مراثي ،فيروزه

مشاور

مصطفوي

اضافه وزن و مبتال به چاقي مقطع راهنمايي شهر شاهين شهر
تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر

3

آگاهي و رفتارهاي پيشگيري کننده از ايدز در معتادان خرم

کارشناسي ارشد

آباد
بررسي ميزان تاثير آموزش بر دانش ،نگرش و عملكرد

4
5
6

مديران مدارس ابتدايي شهرستان بر خوار در زمينه استقرار

کارشناسي ارشد

سامانه مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست HSEMS
ارزشيابي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در ارتقاي مصرف
ماهي در زنان داراي فرزند
ارزشيابي آموزشي مبتني بر الگوي بين نظريه اي TTMبراي
ماندگاري رفتار ترک سيگار در شهر اصفهان در سال 1331
مدلهاي مراحل تغيير و اعتقاد بهداشتي در زنان شهر اصفهان:

مريم الريجاني ،فيروزه مصطفوي،
سيد محجمد شبيري،

مشاور

غالمرضا شريفي راد ،ليال آزاد
دکتراي تخصصي

بخت ،فيروزه مصطفوي ،آوات

مشاور

فيضي
دکتراي تخصصي

ارتقاي غربالگري مامو گرافي از طريق آموزش مبتني بر

7

فيروزه مصطفوي  ،اکبر حسن زاده

راهنماي اول

دکتراي تخصصي

يک کار آزمايي شاهددار مبتني بر جمعيت

غالمرضا شريفي راد ،احمد علي
اسالمي ،فيروزه مصطفوي
غالمرضا

شريفي راد،

محسن

رضائيان ،فيروزه مصطفوي

مشاور

مشاور

بررسي ارتباط بين وضعيت سالمت و رفتارهاي ارتقاي

8

سالمت سالمندان بر اساس برخي از سازه هاي مدل پندر در

کارشناسي ارشد

فيروزه مصطفوي ،اکبر حسن زاده

راهنماي اول

شهرستان دنا در سال 1331
ارتباط بين تصور بدني ،خودکارآمدي و عزت نفس با

3

رفتارهاي مرتبط با سالمت قلبي عروقي کارمندان زن
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان در سال

کارشناسي ارشد

فيروزه مصطفوي ،ليال آزادبخت،
اکبر حسن زاده

راهنماي اول

1331
مقايسه پيش بيني کنندگان رفتارهاي مرتبط با سالمت قلب و

11

عروق بر اساس برخي از سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي در
دختران و پسران دانش آموز دبيرستانهاي شهرستان ايذه در

کارشناسي ارشد

فيروزه مصطفوي ،غالمرضا شريفي
راد  ،اکبر حسن زاده

راهنماي اول

سال 1331-1331

11

بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي بر کيفيت زندگي در نوجوانان
 12-15ساله شهرستان برخوار در سال 31

کارشناسي ارشد

بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي زنان يائسه شهر

12

اصفهان بر اساس مرحله تحليل رفتاري الگوي پرسيد در سال
83-31

احمد علي اسالمي ،فيروزه مصطفوي
 ،اکبر حسن زاده
غالمرضا

کارشناسي ارشد

شريفي

راد،

فيروزه

مصطفوي ،اکبر حسن زاده ،ميترا
مودي

راهنماي دوم

راهنماي دوم

13

بررسي وضعيت سواد سالمت در سالمندان شهر اصفهان در
سال 1331

کارشناسي ارشد

بررسي عوامل مرتبط با انجام تست خون مخفي در مدفوع

14

جهت غربالگري سرطان کولورکتال  ،بر اساس سازه هاي
مدل اعتقاد بهداشتي در افراد در معرض خطر متوسط،
اصفهان31-1383 ،

غالمرضا

مصطفوي ،اکبر حسن زاده
غالمرضا

کارشناسي ارشد

شريفي

راد،

فيروزه

شريفي

راد،

فيروزه

مصطفوي ،محمد حسن امامي ،اکبر
حسن زاده

راهنماي دوم

راهنماي دوم

کسب جوایز آموزشی ،:پژوهشی:

مرجع اهدا کننده:
عنوان

رديف

(دانشگاهي -کشوري-
بين المللي)

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

( شامل نام متقاضي)

با فعاليت

عنوان برتري (فرآيند
چالش هاي فعاليت هاي
1

فرهنگي اجتماعي تربيتي
در دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاهي (جشنواره

مريم عميدي ،مجتبي کرباسي،

شهيد مطهري)

فيروزه مصطفوي

همكار

اصفهان)
عنوان برتري (تاثير درس
آموزش تغذيه در افزايش
مهارت خودکارآمدي
2

درک شده دانشجويان در
بكارگيري مدل

دانشگاهي (جشنواره
شهيد مطهري)

زمرم پاک نهاد

مجري اول

اکولوژيک در آموزش
تغذيه جامعه)
پژوهشگر فعال در
3

جشنواره پژوهشي دانشگاه

معاون تحقيقات و

علوم پزشكي اصفهان دي

فناوري دانشگاه

ماه 1331

کتاب :
آشنایی با سرطان پستان :راهی به سوی تندرستی :انتشارات دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان 0931 ،
فعالیت فیزیکی در زنان :راهی به سوی تندرستی :انتشارات حروفچین  ،زمستان 0939

مقاالت در نشریات معتبر داخلي (به زبان فارسي)

رديف
1
2

عنوان مقاله
مقايسه سه پرسش نامه سنجش

فاطمه رجعتي  ،فيروزه مصطفوي ،

کيفيت زندگي بيماران نارسايي

غالمرضا شريفي راد  ،آوات فيضي،

قلبي در برنامه بازتواني قلبي

مهنوش رئيسي

رابطه بين رضايت شغلي و استرس

سيده شهربانو دانيالي ،مريم عميدي ،فيروزه

شغلي کارکنان بهداشتي درماني

مصطفوي ،اکبر حسن زاده ،الهه توسلي

بررسي آگاهي ،خطر درک شده و

3

اسامي نويسندگان

قصد رفتاري دانشجويان دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان در خصوص

تحقيقات نظام سالمت

دوره  ،11شماره  ،1بهار 33

تحقيقات نظام سالمت

دوره  ،11شماره  ،1فروردين 33

مصطفي نصيرزاده ،مونا حافظي ،مهدي
ميرزائي علويجه* ،فيروزه مصطفوي ،پروين

تحقيقات نظام سالمت

سال نهم ،شماره يازدهم ،بهمن 32

دوست محمدي

هپاتيت Bسال 1331

4

نام مجله

تاريخ انتشار

بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي

جواد هاروني ،اکبر حسن زاده  ،آرش

و مذهبي درک شده با وضعيت

سلحشوري  ،فاطمه پورحاجي  ،فيروزه

سالمت زنان و مردان سالمند

تحقيقات نظام سالمت

سال نهم ،شماره يازدهم ،بهمن 32

مصطفوي*

بررسي موانع درک شده انجام

5

فعاليت جسماني در دانش آموزان
دختر و پسر دبيرستاني شهرستان ايذه

آرش سلحشوري ،غالمرضا شريفي راد،
اکبر حسن زاده ،فيروزه مصطفوي*

تحقيقات نظام سالمت

سال نهم ،شماره نهم ،آذر 32

در سال 31-31

6
7

سواد سالمت و رفتارهاي

مهنوش رئيسي ،سيد همام الدين جوادزاده

ارتقاءدهنده سالمت در سالمندان

 ،فيروزه مصطفوي ،الهه توسلي ،غالمرضا

تحقيقات نظام سالمت

سال نهم ،شماره هشتم ،آبان 32

*

شريفي راد

شهر اصفهان
ادراک افراد مبتال به پر فشاري خون

غالمرضا شريفي راد ،فيروزه مصطفوي،

از بيماري و درمان آن :يک مطالعه

عزيز کامران* ،سيامک محبي ،کمال

مروري

تحقيقات نظام سالمت
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