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 اجرایی -علمی، فرهنگی و آموزشی، پژوهشیسوابق کارنامه 

 مشخصات فردی:

 نام: فرزانه                                                         

 نام خانوادگی: مباشری

 هلوضعیت تأهل: متأ

 یولوژی اپیدم تخصصی رشته دکترایمقطع  فارغ التحصیلوضعیت تحصیلی: 

 farzane.mobasheri@yahoo.com :آدرس پست الکترونیکی

 جهرمشهر محل سکونت: استان فارس، آدرس 

 09100831691شماره تماس: 

 

 تحصیلی: سوابق

  1385 ، تیردانشگاه علوم پزشکی بوشهربهداشت خانواده،  دانش آموخته کاردانی

  1387 ، اسفندتهران بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدومی، بهداشت عمکارشناسی  دانش آموخته

  1391 ، مردادتهران بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیداپیدمیولوژی،  دانش آموخته کارشناسی ارشد

  1400 شهریوردانش آموخته دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

 

 ها:عنوان پایان نامه

 کارشناسی: پروژه

 خشکماهه تغذیه شده با شیرمادر و کودکان تغذیه شده با شیر  6-12های رشد کودکان مقایسه شاخص

 کارشناسی ارشد:پایان نامه 

عروقی در جمعیت بزرگساالن تهرانی: -های قلبیزندگی بر برخی عوامل خطر بیماری بررسی تأثیر مداخالت برنامه اصالح سبک

 مطالعه قند و لیپید تهران

 نامه دکترای تخصصی: پایان 

و  1405و پیش بینی میزان بروز آن تا سال  1380- 1397 روند زمانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان فارس طی سال های

 سهم برخی عوامل محیطی و سبک زندگی در ابتال به بیماری

 

 افتخارات تحصیلی:

  کالس در دوره کاردانی 1دانشجوی رتبه 

 کاردانیوره دانشجوی نمونه در د 

 آزادسهمیه  7انی به کارشناسی با رتبه قبولی در آزمون کارد 

  کارشناسیدانشکده در دوره  1دانشجوی رتبه 

  با سهمیه استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد مقطعورود به 

mailto:farzane.mobasheri@yahoo.com


2 

 

  نفر( 5)از  کارشناسی ارشدکالس در دوره  1دانشجوی رتبه 

 20با نمره  کارشناسی ارشدنامه دفاع پایان 

  سهمیه آزاد 3قبولی در آزمون ورودی دکترای تخصصی با رتبه 

  نفر( 4)از  کالس در دوره دکترای تخصصی 1دانشجوی رتبه 

  78/19دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی با نمره  

 

 :سوابق شغلی

 1385همن ب تا 1385 مهر -ز بهداشتی شهرستان دشتی بوشهرطرح نیروی انسانی کاردان بهداشت خانواده در مرک 

 1388تا شهریور  1388تیر  -کز بهداشتی شهرستان دشتی بوشهرطرح نیروی انسانی کارشناس بهداشت عمومی در مر 

 1395آبان تا  1391مهر  -دانشگاه علوم پزشکی فسا هیأت علمی متعهد خدمت 

 

 :در دانشگاه علوم پزشکی فسا آموزشیهای فعالیت

 کارورزی بهداشت(ارآموزی و کیان پزشکی )های آموزش بالینی دانشجوفیلد مسئول. 1

 دروس تئوری:تدریس . 2

 پرستاریدانشجویان  -هامبارزه با بیماری اصول اپیدمیولوژی و 

 علوم آزمایشگاهیدانشجویان  -بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 

 دانشجویان بهداشت عمومی -اصول و کلیات اپیدمیولوژی 

  دانشجویان پزشکی -2پزشکی اجتماعی 

 دانشجویان اتاق عمل -تحقیق در اتاق عمل روش 

 دانشجویان بهداشت عمومی -روش تحقیق در علوم بهداشتی 

 

 های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز:فعالیت

 دانشجویان بهداشت عمومی -تدریس درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران 

 شناسی تغذیهدانشجویان کار -تدریس درس روش تحقیق در علوم تغذیه 

 دانشجویان کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها -تدریس درس اصول اپیدمیولوژی 

 

 در دانشگاه علوم پزشکی فسا: اجرایی-علمی هافعالیت

 مسئول کمیته ارتقاء اساتید دانشگاه 

 کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی 

 ضاء هیات علمیعضو کارگروه بررسی صالحیت علمی اع 

 مشاور تحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی و پزشکی 
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 گروه توسعه رشته هارعضو کا 

 عضو کمیته مرجع بیماری های ویروسی و غیر ویروسی 

 عضو کمیته مرجع سالمت روان 

 

 

 :و شیراز علوم پزشکی فساهای و( فعالیت های پژوهشی در دانشگاه 

 انشجویان پزشکیهای دنامهمشاور آمار و متدولوژی پایان 

 های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجوییمشاور آمار و متدولوژی طرح 

 مشاور آمار و متدولوژی مرکز تحقیقات توسعه بالینی بیمارستان ولیعصر فسا 

 هانامههای تحقیقاتی و پایانها، طرحداور پروپوزال 

 شکی شیراز مشاور آمار و متدولوژی در مرکز توانمندسازی پژوهشگران علوم پز 

 

 پژوهشی: سوابق

 :و خاتمه یافته مصوب های تحقیقاتیطرحالف( 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  های آموزشی تابعهر در بیمارستانبررسی وضعیت فرهنگ و جو ایمنی بیما .1

 طرح خاتمه یافته -. مجری دوم1390

عروقی در بزرگساالن  -بیهای قلمل مرتبط با بیماریی بر برخی عوابررسی تأثیر مداخالت برنامه اصالح سبک زندگ .2

 طرح خاتمه یافته -اول  . مجریتهرانی

بررسی شیوع استعمال دخانیات در بیماران آمپیمی با علت نامشخص جراحی شده در بیمارستان مسیح دانشوری تهران  .3

 طرح در حال اجرا -مجری اول .1377-89های طی سال

طرح  -. مجری اول1392دی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال تحصیلی های تفکر انتقابررسی مهارت .4

 خاتمه یافته

. 1393بررسی میزان آگاهی و رضایتمندی گیرندگان خدمت از قوانین اجرای برنامه پزشک خانواده شهری فسا در سال  .5

 طرح خاتمه یافته -مجری اول

طرح خاتمه  -. مجری اولنوزاد ارتباط نمایه توده بدنی و میزان افزایش وزن زنان باردار باوزن هنگام تولد و نمره آپگار .6

 یافته

و نوزادی بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ولی  بررسی تاثیر سن و میزان وزن گیری مادر بر پیامد مادری .7

 طرح خاتمه یافته  -. مجری اول1393عصر فسا 

 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان مشاور آمار و متدولوژی یا همکار طرح 70و بیش از  .8

 

 :پژوهشی -در مجالت علمیشده  چاپ مقاالتب( 

 ن( مقاالت فارسی زبا1-ب

http://pajohan.fums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajohan.fums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajohan.fums.ac.ir/general/cartable.action
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 اپیدمیولوژی.، محمودلو ع، نورافکن ز. مروری بر علیت در مباشری فسوری ح، انصاری فر ا، بختیاری م،  .1

ی از دست رفته عمر به علت مرگ ها یها سال پ. پزشکان ، )نویسنده مسئول(* ،  مباشری فی نجعفر س، راکبرپو .2

 .1387در استان مازندران در سال  یر عمدیو غ یحوادث عمد زودرس ناشی از

-کریملو م. مقایسه کیفیت زندگی معلولین جسمی مباشری ف،بختیاری م، صالحی م، زائری ف، دل پیشه ع، یاوری پ،  .3

 WHOQOL100.حرکتی با افراد سالم با استفاده از پرسشنامه 

رستان بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیما .فرامرزی ا)نویسنده مسئول(، * مباشری فپور س، عینی ا، محفوظ .4

 .1390های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

خلیلی د، محرابی ی، حدائق ف، موحدی م، مؤمنان ا، قنبریان آ، زائری ف، عزیزی ف. تأثیر مداخالت اصالح  مباشری ف، .5

 : مطالعه قند و لیپید تهران.عمومی و چاقی مرکزی در بزرگساالنسبک زندگی بر شیوع چاقی 

 -های قلبیپذیر در بار بیماریسهم تأثیر بالقوه برخی عوامل خطر تعدیل،  خسروی شادمانی ف. مباشری فمی م، کر .6

 ایعروقی در ایران: ارزیابی خطر مقایسه

، اشرف منصوری س.ج، جعفری س. بررسی الگوی مقاومت مباشری فموالزاده ع، غالمی م.س، شاهی ع، نجفی پور س،  .7

های گرم منفی جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان فسا طی  آنتی بیوتیکی باکتری

 1392و  1391سال های 

، نوروزی ف، اشرف منصوری س.ج. الگوی مباشری فموالزاده ع، شاهی ع، غالمی م.س، نجفی پور س، جعفری س،  .8

ادرار از مراجعین بزرگسال و سرپایی آزمایشگاه مقاومت آنتی بیوتیکی باسیل های گرم منفی جداسازی شده از کشت 

  1392و  1391تشخیص طبی بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا طی سال های 

، نوروزی ف، عبدالهی خیرآبادی س، اشرف منصوری س.ج. مباشری فموالزاده ع، شاهی ع، غالمی م.س، نجفی پور س،  .9

مولد عفونت ادراری در کودکان شهرستان فسا طی سال های غالمی م.س. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های 

 1392تا  1391

مطالعه مقایسه ای تست عملکرد ریوی کارگران  مباشری ف* )نویسنده مسئول(،خضرایی ت، زمانیان ز، زارع ر،  .10

 ساختمانی و یک گروه از کارگرن صنایع غذایی

 1392سال شهرستان فسا در سال  15کودکان زیر  عزیزی ع، راستباف ف. الگوی اپیدمیولوژیک حوادثمباشری ف،  .11

جعفرزاده س، بهرامعلی ا. میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده در جمعیت شهری شهرستان فسا؛  مباشری ف، .12

94-1393 

 علوم دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان در انتقادی تفکر منوچهری خرم مکانی م، نوروزی ف. مهارتهای مباشری ف، .13

 فسا شکیپز

ن پزشکی و مقایسه مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویانویسنده مسئول(،) *ف مباشری ،ز اکبرزاده ،س عفرزادهج .14

 پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

کیفیت زندگی افراد مبتال به پوکی استخوان در  مباشری ف.فرقانی ا، خانی جیحونی ع، کشفی م، محقق پ، خیالی ز،  .15

 مقایسه با افراد سالم

https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://jmed.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://jmed.ssu.ac.ir/article-1-771-fa.pdf
https://jmed.ssu.ac.ir/article-1-771-fa.pdf
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های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی ، ملکی ز. ویژگیمباشری فجعفرزاده س، خیالی ز، صفدار س،  .16

 1393-95و غیرعمدی در شهرستان فسا در سال های 

. بررسی نگرش دانشجویان بهداشت عمومی نسبت به روش یادگیری مباشری فغالمی ط، کوهپایه س.ا، رمضانی م،  .17

 مبتنی بر تیم در دانشگاه علوم پزشکی فسا

 تولد هنگام وزن با بارداری دوران در مادر وزن افزایش طارتبا )نویسنده مسئول(، *مباشری ف س، نیدهقا ز، ملکی .18

 زایمان و زنان بخش به مراجعین در نوزاد

 فسا شهرستان زنان در سالمت دهندهارتقاء فتارهایر )نویسنده مسئول(، *مباشری ف م، والی ز، ملکی .19

 ( مقاالت انگلیسی زبان: 2-ب

20. Hajipour  M, Soltani M, Najafifar R, Rezaeian Sh, Bistoon-beigloo S, Valadbeigi T, 

Shafiee M, Sharafi M, Rezaei M, Mobasheri F, Ghasemi A. Complications Of Beta-

Thalassemia Patients And Their Related Factors In Iran. 

21. Khiyali Z , Manoochri M , Khani Jeihooni A , Babaei Heydarabadi A,  Mobasheri F 

(Corresponding Author). Educational Intervention on Preventive Behaviors on Gestational 

Diabetes in Pregnant Women: Application of Health Belief Model. 

22. Khazraee T, Fararouei M, Daneshmandi H, Mobasheri F,  Zamanian Z. Maximal Oxygen 

Consumption, Respiratory Volume and Some Related Factors in Fire-fighting Personnel 

23. Khani Jeihooni A, Forghani Fasaei I, Kashfi SM, Khiyali Z, Mobasheri F. Quality of Life 

in Patients With Osteoporosis People. 

24. Mobasheri F, Shahraki Gh, Estakhrian-Haghighi R, Fararouei M. Accident injuries and 

related factors in Iranian adolescent girls. 

 :و نویسنده اولISI ( مقاالت 3-ب

25. Mobasheri F, Rahimi-Jaberi A, Hasanzadeh j, Fararouei M.Multiple sclerosis diagnosis 

delay and its associated factors among Iranian patients. 

26. Mobasheri F, Hasanzadeh j, Rahimi-Jaberi A, Fararouei M.18-year temporal trend of 

multiple sclerosis in southern Iran 

 

 :ی علمیها( مقاالت ارائه شده در کنگرهج

زندگی عاری از دخانیات با اصالح  . تأثیر برنامهف ، عزیزیا.ع ، مؤمنانی ، محرابید ، خلیلی"سخنران" ف مباشری .1

 قند و لیپید تهران نی: مطالعهتهراشیوه زندگی بر وضعیت مصرف سیگار در مردان 

محفوظ پور س، منوچهری م. فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه ، مباشری ف )ارائه دهنده( .2

 علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه پرستاران

ه پزشک خانواده جعفرزاده س، بهرامعلی ا. عوامل مؤثر بر رضایت جمعیت شهری از برنام مباشری ف )ارائه دهنده(، .3

 2014در فسا در سال 

https://jpm.hums.ac.ir/article-1-413-fa.pdf
https://jpm.hums.ac.ir/article-1-413-fa.pdf
https://jpm.hums.ac.ir/article-1-440-fa.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazraee%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khazraee%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fararouei%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daneshmandi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobasheri%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zamanian%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479967
http://jhsss.sums.ac.ir/article_46393.html
http://jhsss.sums.ac.ir/article_46393.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846720306211
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846720306211
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034821002856
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034821002856
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جعفرزاده س، بهرامعلی ا. آیا در ایران مردم آگاهی کافی از قوانین پزشک خانواده شهری ، مباشری ف )ارائه دهنده( .4

 دارند؟ 

 

 ( همکاری با مراکز تحقیقاتی:د

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -هامرکز ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -های نای و تراشه بیمارستان مسیح دانشوریحقیقات بیماریمرکز ت

 های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی فسامرکز تحقیقات بیماری

 مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 علوم پزشکی شیراز HSRمرکز 

 پژوهشی:  -( داوری در مجالت معتبر علمیه

 له علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فساداور مج

 داور مجله بین المللی باروری و نازایی

 

 تدوین کتاب: (و

 واگیر. های شایع واگیر و غیربانک سؤاالت بیماری ی س.م .فر ا. موسوانصاری مباشری ف،بختیاری م. کسانی ع، 

 

 :های تخصصیمهارت

 .STATAو  Excel ،SPSS، EndNote ،ITSM ،Rافزارهای  نرم با توانایی کار

 مدل سازی های رگرسیونی چند متغیره و طولی داده های پژوهشی

 

 

 :ی تخصصیتدریس در کارگاه ها

  برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ  "مطالعات مقطعی و همگروهی"کارگاه 

  20/3/93یخ برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا در تار "شاهدی -مطالعات مورد"کارگاه 

  27/3/93برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ  "مطالعات کارآزمایی بالینی"کارگاه 

  برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا "خطاهای رایج در مطالعات اپیدمیولوژیک و راه های کنترل آنها"کارگاه 

  برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا "پروپوزال نویسی"کارگاه 

 کارگاه انواع مطالعات برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 

 

 ها و سمینارها:شرکت در کنگره ها، کارگاه



7 

 

  در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1389تیرماه  24الی  22ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران از تاریخ 

 در دانشگاه علوم پزشکی  1389تیرماه  23یخ کارگاه آشنایی با روش های کمی کردن مقدار تورش در مطالعات در تار

 شاهرود

 در جهاد  1389شهریورماه  28و  27سازی پرسشنامه )سنجش روایی و پایایی ابزارها( در تاریخ  کارگاه روش استاندارد

 دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  آذرماه  10قند و لیپید تهران در تاریخ کارگاه چگونگی استفاده از داده های یک مطالعه طولی : درس هایی از مطالعه

 بهشتی در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید 1390

  در دانشگاه علوم پزشکی شهید 1389خردادماه  17کارگاه آموزشی دسترسی به متابع کتابخانه دیجیتال در تاریخ 

 بهشتی

 اری ها با نرم افزار کارگاه آشنایی با نحوه محاسبه بار بیمDISMOD2  در دانشگاه علوم  1389آبان سال  16در تاریخ

  بهشتی پزشکی شهید

  در پژوهشکده علوم  1391خرداد سال  23و  22، 20کنترل خطاها در تحقیقات علوم پزشکی در تاریخ  روزه 3کارگاه

 بهشتی  غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388بهمن ماه   8روزه سل در تاریخ  کنفرانس یک 

  در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم  1391تیرماه  5و  4کارگاه دو روزه نگارش مقاالت پزشکی در تاریخ

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1392اه اردیبهشت م 26الی  24هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران از تاریخ 

  کارگاه یک روزه آشنایی با نرم افزارSPSS  در دانشگاه علوم پزشکی فسا 1391دی  15در تاریخ 

 در دانشگاه علوم پزشکی  1391اسفند  20و  19نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی در تاریخ کارگاه دو روزه آئین

 فسا

 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1392پزشکی در خرداد ماه علوم ش ماهه فلوشیپ آموزدوره یک 

 کارگاه اخالق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  کارگاه نرم افزار اندنوت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 کارگاه سرچ پیشرفته در منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 افزار  کارگاه تحلیل سری زمانی با نرمITSM در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 کارگاه ایده پردازی و ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 

 

 :حوزه فرهنگی جوایز و مدارك افتخاری

نفر اول دانشگاهی نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی در بخش تفسیر 

 اساتید
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ر اول دانشگاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی در بخش تفسیر نف

 اساتید

 

 

 حیطه های پژوهشی مورد عالقه:

 : می باشد بیشتر به حیطه های زیر ام ، اما عالقه مندیهستم در کل عالقه مند به پژوهش های اپیدمیولوژیک کاربردی

 داده های طولیزی مدل سا

 سیستم اطالعات جغرافیای سالمت

 بیماری ها YLLمحاسبه بار قابل انتساب، سهم تأثیر بالقوه و 

 مولتیپل اسکلروزیس

 سوانح و حوادث

 بیماری های قلبی

 سرطان ها
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