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Personal Profile 

First Name and surname rabiei leiliDr.  

Sex femail 

Academic Rank Associate Professor 
Date of birth 4198 - 10 - 62 

Birthplace )Brojen (Iran 

marital status Married 

work address 

Department of Health 

Education and Health 

promotion. 

Shahrekord University of 

Medical Sciences. 

Shahrekord 

home address  

Work phone number 00983833335648 

home phone number  

Workplace fax 03833335654 

Cell number  

mail address, work-E Rabiei.l@skums.ac.ir 

mail address, personal-E Leila_rabiei@yahoo.com 

Degrees and courses 
BS in public health ,shahrekord University of Medical Sciences January 2008 

Master of health education ,Isfahan University of Medical Sciences, november 2012 

PhD in health education and health promotion Isfahan University of Medical Sciences ,December 2015 

 

Education Courses 

Nursing and Health Sciences 

anguageL 

Persian 

English  

Professional interests 

 

Research capabilities: 

Qualitative Research (Grounded Theorist, Phenomenology, Ethnography, Action 

Research, and Historical) 

Quantitative research ( Psychometrics of the questionnaire ,clinical trial, 

mailto:shamshiriii@hotmail.com


 

2 

 

correlation and descriptive) 

Mixed research with a descriptive exploratory and emancipatory approach 
Professional memberships 

 Member of the Research Council of the School of Health  

 Staff member of   Journal of  Isfahan Health Research System .  
 Member of the Research Council of the Center for Research on Social Factors Affecting Health  

 Member of the Ethics Committee of the School of Health Staff member of Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences Journal of Care 

 Staff member of International Journal of Epidemiologic Research Shahrekord University of Medical 

Sciences 

 Member of the University Institutional Accreditation Committee 

Academic appointments 

 Head of the EDO, School of Health 2016-2018 

 Head of Department of Public Health 2018- 2022 
 اي و تجربيات آموزشيسابقه كار حرفه

 کنونتا 3159دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بعنوان هیأت علمی از سال  بهداشتدانشکده هیات علمی  عضویت در کادر  -

 هاي آموزشيديگر شايستگي

  دانشجویان بهداشت عمومیسرفصل واحد درس اخالق حرفه ای به عنوان واحد درسی اختیاری کریکولوم و طراحی 

  همودیالیزیطراحی و اجرای کوریکولوم آموزشی و حمایتی برای مراقبین بیماران 

  طراحی  و اجرای کوریکولوم  آموزشی حمایتی برای مراقبین بیماران ام اس 

  تدوین و طراحی و اجرای نرم افزار آموزشی  فشار خون 

  تدوین و طراحی و اجرای نرم افزار آموزشی بیماران سرطانی 

 دانش آموزان مبتال به اضافه وزن و چاقیبرای  مدرسه محور طراحی و اجرای کوریکولوم آموزشی و حمایتی 

 طراحی کتابچه آموزشی جرات ورزی برای پرستاران 

 تجربيات پژوهشي

 پروژه های در دست اجرا/پایان یافته

تاثیر مدل شادمانی فوردایس بر افسردگی، استرس، اضطراب و خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس )همکار طرح  مرکز    بررسی  -1

 ( 51199المللی ضایعات نخاعی تهران() کد:بین

ی ضایعات بررسی ارتباط بین سواد سالمت  و خودکارآمدی و عزت نفس بیماران مولتیپل اسکلروزیس.)همکار طرح  مرکز بین الملل -2

 ( 51192نخاعی تهران( ) کد:

بررسی مسائل و مشکالت مربوط به ایفای نقش و خودکارآمدی مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد )مجری طرح مصوب  -3

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(

 کی شهرکرد(بر اضطراب بیماران سکته قلبی)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزش PMRبررسی تاثیر برنامه  -4

عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم  -9

 پزشکی شهرکرد(

بررسی مشکالت گزارش نویسی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)همکار طرح مصوب  -6

 لوم پزشکی شهرکرد(دانشگاه ع

بررسی تاثیر برنامه ورزشی پیشرونده عضالنی بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان شهرکرد)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم  -7

 پزشکی شهرکرد(
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مراکز بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه ورزشی آرامسازی پیشرونده عضالنی و برنامه ورزشی ویلیامز بر کمردرد پرستاران شاغل در  -8

 (آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بین سالمت معنوی و کیفیت خواب بیماران همودیالیز شهر اصفهان.)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  بررسی ارتباط  -5

 ( 251156اصفهان() کد:

اصفهان.)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم  دانش آموزان متوسطهسردگی، اضطراب و استرس اف بر  برنامه جرات ورزی ارزشیابی  -11

 ( 251216پزشکی اصفهان() کد:

)همکار طرح 1351و عزت نفس  سالمندان اصفهان در سال  خودکارآمدیمحور بر  -الگوی توانمندسازی خانوادهمداخله ای تأثیر  -11

 ( 251181کد:مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان() 

 محور بر عملکرد، نگرش و دانش بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس -تأثیر مداخله آموزشی بر مبنای الگوی توانمندسازی خانواده -12

 ( 285228)همکار طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان() کد: در انجمن مولتیپل اسکلروزیس اصفهان

 251372دایس بر افسردگی پس از زایمان )همکار طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان() کد:بررسی تاثیر مدل شادمانی فور -13

) 

 ) کد: ارزشیابی الگوی ارتقاء سالمت پندر بر ارتقاء رفتارهای تبعیت از درمان و خودکارآمدی بی ماران همودیالیز شهر شهرکرد  -14

3068 ) 

 ( 861هیجانی )همکار طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد( ) کد: بررسی تاثیر روزه ماه مبارک رمضان بر هوش -19

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  مجری)روانسنجی و اعتباریابی نسخه ایرانی پرسشنامه سنجش سواد سالمت بیماران دیابتی  -16

 ( 3250 ) کد:شهرکرد( 

 ( 1216مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد() کد:بررسی تاثیر روزه ماه مبارک رمضان بر هوش معنوی )همکار طرح  -17

اجتماعی با رفتار خود مدیریتی بیماران دیابتی شهر شهرکرد: چارچوبی مفهومی بر اساس  -بررسی ارتباط برخی عوامل روانی    -18

 ( 3136 ) کد: طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجری)اجتماعی –تئوری شناختی 

طرح مصوب دانشگاه علوم  مجری)روانسنجی ابزار سنجش تنش های مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران همودیالیزطراحی و   -15

 ( 3281پزشکی شهرکرد() کد:

طرح مصوب  مجری) بررسی ارتباط بین سواد سالمت با کیفیت زندگی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی در شهر شهرکرد -21

 ( 3371دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد() کد:

 

بررسی تاثیر برنامه شادکامی فوردایس بر بارمراقبتی، سالمت روان و شادکامی مراقبین خانوادگی بیماران صرعی شهرکرد در سال  -21

 ( 9124() کد: شهرکرد)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  58-1355

ورزی بر نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، اضطراب اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان پسر  بررسی تاثیر برنامه جرات-22

 ( 9125)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: پایه دوم دوره متوسطه شهرکرد

)مجری طرح مصوب هرکرددر شناسایی عوامل مرتبط با غربالگری سرطان رحم در معلمان مدارس شهر ش PEN-3کاربرد الگوی -23

 ( 9177دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

مقایسه ی اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری و آموزش خوش بینی بر افسردگی واضطراب ، خوش بینی و امید بیماران   -24

 ( 9213)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 1355و1358کرونری شهرکرد در سال 

)مجری ارزشیابی واحد درسی اخالق حرفه ای بر حساسیت اخالقی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -29

 ( 9243طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

)مجری 1358-1355بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی، عزت نفس و کیفیت زندگی بیماران صرعی شهرکرد در سال -26

 ( 9246طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

درجوانان تحت پوشش مراکز  15تاثیر کارایی برنامه مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی برارتقاء رفتارهای پیشگیرانه بیماری کووید-27

 ( 9245)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: خدمات جامع سالمت شهرکرد

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله در زندگی بر میزان کیفیت زندگی، شادکامی و گرایش نسبت به مواد مخدر در داوطلبان ترک -28

 ( 9957)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: اعتیاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شهرکرد

رفتاری مثبت گرا بر رشد سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان در مقابله با  -ای با رویکرد شناختی ارزشیابی برنامه مهارتهای مقابله-25
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 ( 9619)مجری طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15بیماری کووید 

علوم پزشکی شهرکرد از رشته خود و آینده شغلی آن در  بررسی انگیزش درونی و ارتباط آن با رضایت دانشجویان پزشکی دانشگاه-31

 ( 6211طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار) 1411 -1411نیم سال اول تحصیلی 

طرح مصوب دانشگاه  همکار)(1359-1355رصد و تحلیل آمایش جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در راستای صیانت از جمعیت )-31

 ( 6133کی  شهرکرد() کد: علوم پزش

بررسی ارتباط مهارت های تصمیم گیری با سازگاری فردی و اجتماعی دستیاران، کارورزان و کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم -32

 ( 9576طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)15پزشکی شهرکرد در شرایط بیماری کووید 

بارداری و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و اضطراب ناشی از بیماری کرونا در زنان باردار مراجعه کننده به بررسی وضعیت خودمراقبتی -33

 ( 9531طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)15مراکز جامع خدمات سالمت شهرکرد در دوران پاندمی کووید 

ن با سطح استرس درک شده و پرخاشگری در دانش اموزان دبیرستان های دخترانه ررسی علل تمایل جوانان به مواد مخدر و ارتباط ا-34

 ( 9111طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)58-55شهرکرد در سال تحصیلی

 یری بیماریگ تاثیر برنامه شادکامی فوردایس مبتنی بر وب بر استرس، اضطراب، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران در طی همه-39

COVID-19(9953طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار ) 

طرح مصوب  همکار)1355ارزیابی رفتار حرفه ای ماماهای شاغل در مراکز دارای بلوک زایمان استان چهار محال و بختیاری درسال-36

 ( 9396دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

اعتیاد در معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان چهارمحال و بختیاری طی سالهای بررسی همه گیر شناختی -37

 ( 9179طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)1358تا  1356

لوم پزشکی  شهرکرد() طرح مصوب دانشگاه ع همکار)در استان چهارمحال و بختیاری 15-بررسی پیامدهای اجتماعی بیماری کووید-38

 ( 9913کد: 

طرح  همکار)بر سالمت روان، مهارت مقابله ای و کیفیت زندگی اعضای خانواده پرستاران COVID-19 تاثیر همه گیری بیماری-35

 ( 9454مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی   همکار)انبر اضطراب و آشفتگی روانی افراد در ایر COVID-19 بررسی تاثیر بیماری-41

 ( 9387شهرکرد() کد: 

بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی از طریق پیام کوتاه به روش تعاملی بر اضطراب، کیفیت زندگی، تبعیت از رژیم دارویی و خودکارامدی -41

 ( 9351د: طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() ک همکار)بیماران مبتال به پرفشاری خون

طرح  همکار)1358-1355رابطه بین سالمت روان و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های شهر شهرکرد در سال -42

 ( 541مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

در بیماران قلبی و عروقی: مبتنی های روزمره  بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و ارتباط آن با امید به زندگی و انجام فعالیت-43

 ( 9235طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)بر الگوی ارتقاء سالمت پندر

بر HPV بررسی تاثیر آموزش راه های پیش گیری از سرطان دهانه رحم در ارتباط با روش های غربالگری وکاربرد و توصیه واکسن-44

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)غل در حرفه های پزشکی و پیرا پزشکیدانش و نگرش و عملکرد زنان شا

9151 ) 

اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایشی توسط دانشجویان دختر علوم پزشکی شهر کرد،  -بررسی عوامل اقتصادی -49

 ( 4118طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)(.1358سال)

طرح  همکار)1358در شهر شهرکرد  2بررسی کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر تغییر رفتار تغذیه ای در زنان مبتال به دیابت نوع -46

 ( 1149مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)1411-1357بختیاری تدوین برنامه جامع سالمت استان چهارمحال و -47

3815 ) 

طرح مصوب دانشگاه علوم  همکار)پیمایش ملی چالشهای دسترسی عمومی به دفیبریالتور خارجی خودکار در بستر مراقبتی ایران-48

 ( 517پزشکی  شهرکرد() کد: 

طرح مصوب  همکار)ت اجتماعی با مصرف سیگار در دانشجویان علوم پزشکی شهرکردبررسی ارتباط بین باورهای فراشناختی و حمای-45

 ( 3729دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 
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بررسی وضعیت سالمت عمومی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای چم چنگ و سوادجان و ارتباط آن با -91

 ( 3563طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)57سال  رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در

ها و آموزش های قبل از ترخیص مادران کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر شهرکرد از دیدگاه کادر درمان و  بررسی نیاز-91

 ( 3784طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)مادر

طرح مصوب  همکار)تاثیر دو روش انحراف فکر و دعا بر شدت درد و اضطراب بیماران تحت سنگ شکنی برون اندامیمقایسه ی -92

 ( 3516دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

تبیین دیدگاه و درک اعضای هیات علمی از دانش پژوهی آموزشی: یک مطالعه کیفی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -93

 ( 3811طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  رهمکا)1357درسال

بررسی ارتباط بین جرات ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی -94

 ( 3811طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)(1357شهرکرد)سال 

پروسید بر رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران تحت  -نامه ارتقاء دهنده سالمت بر مبنای مدل پرسیدطراحی و ارزشیابی بر-99

 ( 3776طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)درمان با همودیالیز

 همکار)مبتال به نارسایی قلبی در شهرکرد بررسی کارایی نظریه خودکار آمدی بر سواد سالمت و رفتار های خود مراقبتی در بیماران-96
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 (1284طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)1359

طرح  همکار)1357ی کارایی مدل بزنف در کاهش پروفایل لیپیدی خون مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهرکرد در سال بررس-98

 (534مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 

در بیماران مبتال به Remicade (Infliximab) و ACTEMRA (tocilizumab) مقایسه اثربخشی داروهای-95

 (9533طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)15کووید

تاثیر برنامه مداخله ای مبتنی بر الگوی ارتقای سالمت پندر بر روی فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در -61

 (3564طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد:  همکار)شهرکرد

طرح  همکار)شایستگی بالینی ، تاب آوری و تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژهتاثی ر برنامه جرات ورزی بر -61

 (856مصوب دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد() کد: 
    

 نظارت بر پايان نامه هاي دانشجويي )استاد راهنما، استاد مشاور(

 رنشييي   ب  مخيي،رس سييرما ر رب   ت ز ييا رنيي، ت  ر برن مييج اييررز  رر  بيير م ييشرب  ييرر م بييج م يير  ميي ر   بررسييت ثيي   ر  -1
 )رست   ررهنم (ب ل نت  رنشگ ه عل م پششكت شهرتر  

هيي   ر رمييره  ر ب ميي ررب  لنييت    بررسييت سييند رنيي، ت ررثنيي س  هنيي،ه سييرما   ررثنيي ه زب بيي  رم يي، بييج رنيي، ت   رنييي م    ل ييا -2
 )رست   ررهنم (عر  ت: منتنت بر رلگ   ررثن س سرما پن،ر

بررسييت ررثنيي ه مهيي رز هيي   ث ييم س   يير  بيي  سيي ر  ر   يير     راتميي عت  سييت  رربس تيي ر رررب   تيي رزم ررب پششييكت  رنشييگ ه  -3
 )رست   ررهنم (11عل م پششكت شهرتر   ر شرر ط ب م ر  ت   ، 

 )رست   ررهنم ( رتر بررست ررثن ه ب ن سرما م ن   ب  سرما ر رب   ت ز ا خ رب  ر س لمن،رب من س خ نج س لمن،رب شه-4
ررسييت ثيي   ر زميي را ررههيي   پ شييگ ر  رر سييرم ب  ه نييج راييس  ر ررثنيي ه بيي  ر شييه   صربيي لگر    تيي ربر    ث  يي ج              ب

 )رست   مش  ر(بر  رنمس نگرا   عملكر  رن ب ش صل  ر ار ج ه   پششكت   پ ررپششكتHPV  رتسن
بستر   ر بخم رمز ل ب م رست ب ه ار شهرتر  رر   ،  ه ت  ر  رم ب    بررست ن  ره    رم را ه    نل رر ثرخ ص م  ررب ت  ت ب-3

 )رست   مش  ر(م  ر
 ث   ر برن مج اررز  رر  بر ش  ستگت ب ل نتس ث ب ز ر    ث م س   ر  ب ل نت پرست ررب بخم ه   مرر نا   ژه)رست   مش  ر( -4
ب  ر ب ميي ررب ث ييا سيين  شييكنت بيير ب رنيي،رمت  ر بخييم  من  سييج ثيي   ر    ر ا رن ييرر   كيير    عيي  بيير شيي،ز  ر    ر يي رر -5

 سن  شكنت مرتش زم رشت  رم نت ز ا رهلل ت ش نت شهرتر )رست   مش  ر(
بررست     ا خ  مرر نتت بي ر رر    ررثني ه زب بي  ام  يا راتمي عت   ر ي ررب ن شيت رر ب مي ر  تر ني   ر رني ب بي ر رر مررا يج             -6
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 )رست   مش  ر(11هرتر   ر   ررب پ ن،مت ت   ، تنن،ه بج مررتش ا مع خ،م ز سرما ش
 ر ب ميي ررب منييتر بييج  ACTEMRA (tocilizumab)   Remicade (Infliximab) من  سييج ر ربخشييت  رر هيي   -7

 )رست   مش  ر(11ت   ،
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