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سوابق تحصیلی
 مقطع کاردانی :دانشگاه علوم پزشکی اراک ،رشته بهداشت خانواده ،ورودی مهر  ،2631فارغ التحصیل
2631
 مقطع کارشناسی :دانشگاه علوم پزشکی قم ،رشته بهداشت عمومی ،ورودی بهمن  ، 2631فارغ
التحصیل 2631
 مقطع کارشناسی ارشد :دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ،رشته اپیدمیولوژی ،ورودی ،2612
فارغ التحصیل 2616

سوابق کاری و اجرایی:
 کاردان مرکز  ،مرکز بهداشتی درمانی روستایی  ،از تاریخ  31/21/11لغایت ( 36/1/1طرح کاردانی)
 مربی بهداشت ،اراک ،دبستان .از تاریخ  31/3/2لغایت ( 31/21/11قراردادی)
 مشارکت در طرح سنجش دانش اموزان بدو ورود به مدرسه بعنوان شنوایی سنج در سال 2611
 هیات علمی ،ابادان ،دانشکده علوم پزشکی ابادان ،از تاریخ  11/1/21الی (11/1/26تعهد خدمت)
 عضو کارگروه بسته ارزیابی آزمون در دانشکده علوم پزشکی آبادان
 عضو کارگروه بسته اعتالی اخالق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی آبادان
 عضو کمیته ارزشیابی اساتید در دانشکده علوم پزشکی آبادان
 عضو کمیته ارزیابی آزمون در دانشکده علوم پزشکی آبادان
 عضو مرکز  RCCدر دانشکده علوم پزشکی آبادان
 عضو هیات علمی پیمانی دانشکده علوم پزشکی اسداباد از تاریخ 11/3/21
 مسئول کمیته ترفیع اعضای هیات علمی در دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 مسئول اساتید مشاور در دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 مسئول بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم در دانشکده علوم پزشکی اسداباد

تالیفات و دستاوردها
 تالیف کتاب با عنوان "اخالق حرفه ای در مراکز بهداشتی"
 پژوهشگر برتر سال 2611
 فارغ التحصیل نفر اول دوره کارشناسی ارشد
 عضو دفتر استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق آموزشی
 اصول و کلیات اپیدمیولوژِی ،رشته بهداشت عمومی 1 ،ترم تحصیلی

 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران ،رشته بهداشت عمومی 1 ،ترم تحصیلی
 مبانی اپیدمیولوژی ،رشته فناوری اطالعات سالمت 6 ،ترم تحصیلی
 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران ،رشته پرستاری 1 ،ترم تحصیلی
 اصول اپیدمیولوژی ،رشته بهداشت محیط و کتابداری پزشکی 3 ،ترم تحصیلی
 آمار حیاتی ،رشته های بهداشت محیط  ،پرستاری ،هوشبری ،اتاق عمل 1 ،دوره
 روش تحقیق در علوم بهداشتی ،رشته بهداشت عمومی و پرستاری 1 ،دوره
 بهداشت عمومی ،رشته فوریت های پزشکی 2 ،ترم تحصیلی
 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی ،رشته بهداشت عمومی 6 ،ترم تحصیلی
 بهداشت دانش اموزان و مدارس ،رشته بهداشت عمومی 2 ،ترم تحصیلی
 کاراموزی در عرصه بهداشت جامعه :رشته پرستاری
 اصول و کلیات خدمات بهداشتی ،رشته بهداشت عمومی 2 ،ترم تحصیلی
 اصول برنامه ریزی بهداشتی ،رشته بهداشت عمومی 2 ،ترم تحصیلی
 کاراموزی در عرصه بهداشت مدارس :رشته پرستاری
 کارگاه روش تحقیق
 کارگاه spss

سوابق پژوهشی
 -1مقاالت:
2. The association between adverse events in the last 5 years and the rate of breast

cancer: A case-control study. (Babak RASTEGARIMEHR , *Atefeh ZAHEDI , Parvin YAVARI ,
)Mohammad Hassan LOTFI , Moslem TAHERI SOODEJANI

2. Assessment of environmental factors in the improvement of labor productivity in the
Abadan school of medical sciences. (Alireza Mazraekar, Sahar Geravandi, Mohammad
Javad Mohammadi, Adel Deris, Atefeh Zahedi, Masoumeh Ghasemnezhad, Ali Soleimani
Nejad, Mahboobeh Momtazan). Fresenius Environmental Bulletin. 2102. 22(8):5585-

5582.
5. Incidence, Trends and Epidemiology of Cancers in North West of Iran
(Atefeh Zahedi, Hosein Rafiemanesh, Mostafa Enayatrad, Mahshid Ghoncheh,

Hamid Salehiniya)

4. The relationship between child abuse and family, psychological, and social factors
among children
(Z. Gorjian, N. Mahmoodi, N. Nabhani, A. Mohseni, M. Baghbani, A. Zahedi, S. Azadpour)
5. Data on evolutionary relationship between hearing reduction with history of disease
and injuries among workers in Abadan petroleum refinery, Iran
(Mohammad Javad Mohammadi , Ebtesam Ghazlavi ,Samira Rashidi Gamizji , Hajar
Sharifi ,Fereshteh Rashidi Gamizji , Atefeh Zahedi , Sahar Geravandi ,Noorollah
Tahery , Ahmad Reza Yari ,Mahboobeh Momtazan)
2. A study of the impact of information and communication technology on the
organizations ethical issues from the viewpoints of the headquarter staff at Abadan
University of Medical Sciences
(Babak Rastegari Mehr, Atefeh Zahedi, Mohammad Mahboubi, Zeinab Khazaei and
Shabnam Fatemi)
2. The prevalence of hepatitis C virus among thalassemia patients referred to Shahid
Beheshti hospital,Abadan.Iran
(Sara Kooti, Shahram Jalilian, Atefeh Tamimi, Noorollah Tahery, Atefeh Zahedi,
Nasim Hatefi Moadab, Nabi Jomehzadeh)
8. Medication errors challenge from the perspective of nurses and nursing students
(Tahery Ali, Shirzadi Pezhman, Mehri Ali,Elhami Saeedeh, Ghasemi Marzieh,
Asadi Narjes and Zahedi Atefeh)
9. Frequency of suside and its related factors in patients referring to emergency
department of hospitals of Abadan city in 2104
(Noorollah Tahery, Zahra Gorjian, Mohhamad Mahboubi, Mina Baghbani ,Nahid
Mahmoodi, Atefeh Zahedi, Farkhonde Hayati , Zeynab Namadmaliani Zadeh)
01. Epidemiology of accidents and injuries in the city of Lordegan in 2102: a short report,
2105, journal of Rafsanjan university of medical sciences.
(M Soodejani, R Shirani Faradonbeh, SA Hashemi, A Zahedi, A Dehghani)
00. Self-evaluation of nurses clinical competency based on benner theory, 2108, World
Family Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of Family Medicine

(S Elhami, M Ban, S Mousavi,A Zahedi)

02. The relationship between personality traits, loneliness, and identity styles and
dependence on mobile phone in students, 2104.
2102, SADRA MEDICAL SCIENCES JOURNAL.
(AR Rashidi, T Jafari, M Hojatkhan, F Mohammadi, M Mahboubi, A Zahedi)
05. A study of the relationship between daily spiritual experiences and happiness in
students at Abadan school of medical sciences. 2102, Research Journal of Applied
Sciences

(F Hayati, M Mahboubi, A Zahedi,B Rastegarimehr, M Mohammadi)
04. Relation between socioeconomic and fertility factors with breast cancer. Case-control
study
(lotfi, fallahzadeh, shiryazdi, zahedi*)
05. A study of the relationship between attachment style and academic motivation in
students at Abadan university
(zahedi, rastegarimehr,mahboubi, mohammadi, adibi)
02. A study of the attitude of AIDS patients regarding mass media and its impact on
patients anxiety. M Mahboubi, BR Mehr, ZM Dostan, A Zahedi, SG Kalkhaje, M
Mohammadi. International Business Management.2102101(09):4588-4590.
02. Factors associated with prevalence of domestic violence in women referred to Abadan
health centers in 2105
(fakharzadeh, taheri, heidari, hatefi moadab, zahedi..)
08. Association of hospitalizations for cardiovascular disease attributed to dust events
(omidi, geravandi, mahboubi, mohammadi, momtazan, daryanoosh, zahedi,
nourmoradi,nikravesh)
09. Dietary and individual habits in women with breast cancer in Yazd province
(zahedi, lotfi, yavari, mahboubi, rastegarimehr, jafaee)
21. A comparison of physician empathy from the perspective of patients visiting hospitals
in Abadan
(mahboubi, zahedi, rastegari mehr, mohammadi)
20. Gender difference in the learning of nursing skills among nursing students of medical
sciences of Abadan, 2100-2105(accepted for publication in (volume 8,s4) of the
journal of Advanced Pharmacy Education& Research)
22. Risk of stillbirth in women with gestational diabetes and high blood pressure. Hamid
Reza Tabatabaee, Atefeh Zahedi, Koorosh Etemad, Tannaz Valadbeigi, Sepideh

Mahdavi, Mostafa Enayatrad, Seideh Zeinab Almasi, Halimeh Yaghoobi, Fatemeh
Zolfizadeh, Mahmoud Hajipour.2121. Iranian Journal of Public Health. 49(4). 225280.
25. Cerebral ischemic attack, epilepsy and hospital admitted patients with types of
headaches attributed to PM01 mass concentration in Abadan, Iran. Esmat Radmanesh,
Heidar Maleki, Gholamreza Goudarzi, Atefeh Zahedi, Sasan Ghorbani Kalkhajeh,
Philip K Hopke, Seyyed Ali Mard, Sadegh Olad. 2109. Aeolian Research, 405011540.

24. Evaluating the Observance Degree of Sterile Principles in The Process of Urinary
Catheterization. Saeedeh Elhami, Mohammad Mahboubi, Shahrzad Nezarat, Samaneh
Naeimi, Atefeh Zahedi, Atefeh Zadabdollah.2121. Preventive Care in Nursing &
Midwifery Journal.9(4):2-04.
25. Evaluation of Hospital Admissions Due to Liver Diseases in Abadan and
Khorramshahr Hospitals. Ali Reza Balizadeh Karami, Seyyed Ali Mard, Sara
Mobarak, Atefeh Zahedi, Masoomeh Asadi, Esmat Radmanesh. Iranian Journal of
Gastroenterology & Hepatology (GOVARESH). 2121124(4).
22. Community Based Review, Implementation, and Evaluation of Nutrition Course plan
in the Doctorate of Medicine and Baccalaureate of Nursing by Nutritional Need
Assessment. Mahshid Naghashpour, Mitra Amini, Armin Khaleghjoo, Abdollah
Khanzadeh, Atefe Zahedi, Leila Fakharzadeh, Sahar Golabi, Samaneh Mansouri,
Maryam Adelipour. 2109.
22. Cancer epidemiology and trends in North Khorasan Province of Iran. Hamid
Salehiniya Hosein Rafiemanesh, Atefe Zahedi, Mojtaba Mehtarpour, Alireza
Zemestani, Abbas Balouchi, Mohammad Aghaali. 2108. clinical epidemiology and
global health.2(2): 50-55.
28. Comparison between the professional behavior of nursing students and employed
nurses. Sajedeh Mousaviasl, Saeedeh Elhami, Maryam Ban, Atefeh Zahedi, Zahra
Arizavi. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2109. 9(s2).
29. The Association between Adverse Events in the Last 5 Years and the Rate of Breast
Cancer. Babak Rastegarimehr, Atefeh Zahedi, Parvin Yavari, Mohammad Hassan
Lotfi, Moslem TAHERI SOODEJANI. Iranian journal of public health.2108.
42(2).281.

 .61سوءرفتار با سالمند در خانواده و عوامل مرتبط با آن(رحیمی ،حیدری ،نظارات ،زاهدی ،مجدم،
دریس)
 .62عوامل مرتبط با شیوع خشونت های خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی
شهرستان آبادان در سال ( 2611فخارزاده ،طاهری ،حیدری ،هاتفی مودب ،زاهدی ،الهامی)

 .61بررسی عوامل موثر بر قبولی با وقفه و بدون وقفه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد در ازمون کارشناسی ارشد(مقدم ،رحیمی ،زاهدی ،مهدوی ،باقیانی مقدم)
 -2طرح های پژوهشی
 -2بررسی میزان تجارب معنوی روزانه و ویژگی های فردی در شادکامی زنان شاغل دانشکده علوم
پزشکی ابادان سال ( 2611همکار)
 -1بررسی تاثیر نگرش بیماران مبتال به ایدز در مورد برنامه های رسانه ای در ارتباط با این بیماری بر
میزان اضطراب انان در شهر ابادان در سال ( 2611مجری دوم)

 -6بررسی علل اشتباهات دارویی و عوامل موثر بر عدم گزارش دهی ان از دیدگاه دانشجویان و
پرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ابادان(مجری پنجم)

 -1بررسی رابطه بین اگاهی از علم ارگونومی و میزان اسیب های شغلی کادر پرستاری در شهر ابادان
در سال (2611مجری پنجم)
 -1بررسی موانع بهبود کارایی نیروی انسانی در دانشکده علوم پزشکی ابادان(مجری سوم)

 -3بررسی روند بروز و اپیدمیولوژی کم کاری تیروئید مادرزادی در شهرهای ابادان ،شادگان و
خرمشهر طی سالهای ( 11-11مجری دوم)

 -1بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و میزان رضایتمندی از زندگی در میان سالمندان ساکن اسایشگاه
شهرستان خرمشهر در سال ( 2611مجری پنجم)
 -3بررسی رابطه عوامل خطرزای اجتماعی ،محیطی ،اقتصادی با بروز سرطان در کودکان استان
خوزستان در سال (11-2611همکار)

 -1بررسی میزان سزارین های انجام شده قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان
های منتخب شهر ابادان و خرمشهر در سال ( 2611مجری چهارم)

 -21بررسی مقایسه ای رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم
پزشکی ابادان(همکار)

 -22بررسی وضعیت سالمت جسمی دانش اموزان مقطع دبستان شهر ابادان در سال ( 2613مجری
دوم)

 -21بررسی میزان مارکرهای استرس اکسیداتیو ،انزیم های انتی اکسیدانت ،اپوپتوز(بیان ژنهای
 )BCL1,BAXو بیان  microRNAS-2و  microRNAS-113در بیماران قلبی عروقی (همکار)
 -26تاثیر اموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتار پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر در
دانش اموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر خرمشهر در سال (2613همکار)

 -21بررسی تاثیر اموزش خودمراقبتی از طریق تماس تلفنی بر پیشگیری از بروز دیابت بارداری در
زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی ابادان ( 2613همکار)

 -21بررسی همراهی بین حضور هلیکوباکتر پیلوری در پالک های دندانی و بزاق و ابتال به اختالالت
گوارشی (همکار)
-23بازنگری کوریکولوم واحد درسی تغذیه در رشته های تحصیلی علوم پزشکی براساس نیازهای
جامعه در دانشکده علوم پزشکی ابادان (همکار)

 -21بررسی سینوزیت قارچی مهاجم و غیرمهاجم در بین مبتالیان به سینوزیت مزمن مراجعه کننده
به بیمارستان امام خمینی اهواز در سال (2613همکار)
 -23بررسی اثر ضدالتهابی عصاره ابی میوه گیاه زیره سبز ،نقش احتمالی  IL-3و  TNF-aسرمی و
نیتریک اکسید نخاعی در این اثر در موش صحرایی نر -مطالعات رفتاری و مولکولی (همکار)

 -21بررسی رضایتمندی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ابادان از کارگاه های برگزار شده
در سال (2613همکار)
 -11بررسی ارتباط سطح سرب خون با میزان مصرف ماهی های دریای جنوب در جامعه زنان سنین
باروری در شهرستان ابادان(همکار)

 -12بررسی بیان ژنهای  LC6 ،Beclin-2و  mTORدرگیر فایند اتوفاژی در بافت سرطان پستان و
ارتباط ان با های مختلف سرطان (همکار)
 -11بررسی عوامل خطر مرتبط با پره اکالمپسی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر ابادان(همکار)

 -16بررسی عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
یزد در سال ( 2616-2611همکار)

 -11بررسی میزان افسردگی و اضطراب در زنان مبتال به سرطان پستان(مجری اول)
 داوری  1پروپوزال هیات علمی و  3پروپوزال دانشجویی

