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 سوابق پژوهشی: -3

I-:طرح های تحقیقاتی 

نوع مسئولیت در  عنوان طرح ردیف

 طرح

 محل اجراء طرح تاریخ اجرا

 اب پرستاری دانشجویان تطابق راهبردهای تبیین 98

 تحصیلی های تنیدگی

 جهرم 9411 دوم مجری

 جهرم 9418 اول مجری جهرم شهرستان در فرزندآوری نگاری قوم 95

 ارستانهایبیم در بستری بیماران معنوی نیازهای تبیین 91

 پرستاران دیدگاه از جهرم پزشکی علوم دانشگاه

 جهرم 9415 اول مجری

 مسئولیت سنجش پرسشنامه روانسنجی و طراحی 97

 پرستاران در اجتماعی پذیری

 جهرم 9411 اول مجری

 رضایتمندی سنجش پرسشنامه روانسنجی و طراحی 

 پرستاری های مراقبت از بیماران

 جهرم 9411 مجری دوم

 خطر عوامل و شایع پوستی اختالالت فراوانی بررسی 93

 انشهرست های بیمارستان در شاغل پرستاران در آنها

 جهرم

 جهرم 6931 دوم مجری

 پس استرس اختالل شدت و فراوانی توزیع بررسی 94

 جمعیت های مؤلفه با آن همراهی و سانحه از

 پزشکی فوریتهای درپرسنل شغلی و شناختی

 جهرم شهرستان

 جهرم 9411 دوم مجری

 هبمذ به تقید و  وجدان درک بین همسویی بررسی 91

 دانشگاه هب وابسته بیمارستانهای در شاغل پرستاران در

  جهرم پزشکی علوم

 جهرم 9417 مجری

 شیراز -جهرم 9411-14 پایان نامه دوره دکترا کسب مسئولیت پذیری اجتماعی در پرستاران فرایند 99

ضرورت تفویض اختیار تجویز دارو به پرستاران  90

 مطالعه کیفی ایرانی: یک

 شیراز -جهرم 9488 مجری

 شیراز -جهرم 9485-88 مجری درک و دیدگاه پرستاران طرحی از شبکاری 1

مشکالت و چالش های آموزش بالینی از دید  8

 دانشجویان پرستاری و مامایی

 جهرم 9481 مجری

مطالعه اثربخشی پماد ترکیبی فاج بر روند ترمیم  5

زخم ناشی از سوختگی و مقایسه آن با پماد سیلیور 

 در موش صحرایی %9سولفا دیازین 

 جهرم 9481-85 مجری



ر کاهش قند خون در بررسی عرق درمنه کوهی ب 1

بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک 

 81دیابت بیمارستان پیمانیه 

 جهرم 9481-85 مجری

بررسی میزان رضایت بیمار از خدمات پرستاری ارائه  7

شده در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم 

 80-89پزشکی جهرم 

 جهرم 9481 مجری

شغلی پرستاران شاغل در بررسی میزان رضایت  3

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 80در سال 

 جهرم 9481 مجری

بررسی میزان آنتی بادی ضدآنتی ژن سطحی هپاتیت  4

)ب( در پرسنل درمانی و خدماتی شاغل در 

 9487بیمارستان استاد مطهری جهرم

 جهرم 9487 مجری

 ناشی واجتماعی روحی ، جسمی ایھ نشانه بررسی 1

 در شاغل ومامایی پرستاری کادر در استرس از

 علوم دانشکده به وابسته درمانی آموزشی مراکز

  جهرم پزشکی

 جهرم 9484 مجری

بررسی شیوه های پیروی پرستاران شاغل در  9

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 9451-شهرشیراز

پایان نامه کارشناسی 

 ارشد

 شیراز 9451

 

 

 

 

II- مقاالت چاپ شده در ژورنال های معتبر داخلی 

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

 از پس استرس اختالل شدت و فراوانی توزیع بررسی 5

 و شناختی جمعیت های مؤلفه با آن همراهی و سانحه

 هرمج شهرستان پزشکی فوریتهای درپرسنل شغلی

 و آنستزیولوژی انجمن مجله

 ایران ویژه مراقبتهای

9415 

1 The Effect of Continuous Care Model 

on Lifestyle of Patients with 

Myocardial Infarction 

Medical-Surgical 

Nursing Journal 6 (2), 

1-8 

2018 

 لمشک نویسی گزارش روش به آموزش تأثیر بررسی 7

 لستانگ بیمارستان در پرستاری گزارش کیفیت بر مدار

 9411 سال اهواز شهر

 3131 پرستاری در اخالق و آموزش



3 Novice nurses, perception of working 

night shift: a qualitative study 
Journal of caring sciences 

2 (3), 169 
2013 

ضرورت تفویض اختیار تجویز دارو به پرستاران ایرانی:  4

 یک مطالعه کیفی

 9411 پرستاریمجله پژوهشی 

بررسی نشانه های جسمی، روحی و اجتماعی ناشی از  1

استرس در کادر پرستاری و مامایی شاغل در 

 9484مراکزدرمانی وابسته به دانشکده پزشکی جهرم 

مجله دانشکده علوم پزشکی 

 جهرم

9483 

 9483 مجله علمی دانشگاه قزوین مشکالت آموزش بالینی از دید دانشجویان پرستاری 9

 

 

III-:مقاالت چاپ شده در ژورنال های معتبر خارجی 

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

9 Phenomenological  study of out -of- 

body experience in people with a  near  

- death experience  and proposal  of a 

new supplementary  study system  

Turkish Journal of 

Physiotherapy and 

Rehabilitation; 32(3) 

2021 

1 Spiritual needs of hospitalized patients 

from nurses' viewpoints: A qualitative 

study  

Venezolanos de 

Farmacologia y 

Terapeutica 

39(8 ,)pp. 916-922 

2020 

9 Development and validation of the 

social responsibility questionnaire for 

Iranian nurses 

Nursing and 

Midwifery Studies 

2020 

4 Self-handicapping among nursing 

students: An interventional study 

BMC Medical 

Education 19(1),26 

2019 

5 Concept analysis of coping with 

multiple sclerosis 

International Journal 

of Nursing Sciences 

5(2 ,)pp. 168-173 

2018 

 THE CHALLENGES FOR 

ESTABLISHING TELEMEDICINE 

AT JAHROM UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES2018 

Mintage Journal of 

Pharmaceutical and 

Medical Science 

2018 

 The Impact of Continuous Care 

Model on Main Symptoms of 

Myocardial Infarction 

Ambient Science 5 

(sp1) 

2018 

    

6 A PHENOMENON AS RESEARCH 

IMPERIALISM AT UNIVERSITIES 

Pharmacophore, 

8(1), Pages 83-84 

2017 

5 Iranian nurses’ perceptions of social 

responsibility : A qualitative study 

Nursing ethics 21 

(3), 289-298 
2014 

 



 

IVراهنمایی/ مشاوره پایان نامه : 

 مسئولیت در پایان نامه عنوان پایان نامه نام دانشجو

 اریک بار بر آگاهی ذهن بر مبتنی مداخله اجرای تاثیر ررسیب مریم کشاورز

 سال رد اباد فیروز( عج)قائم بیمارستان در شاغل پرستاران در ذهن

9300 

 استاد مشاور

 اداعتق مدل بر مبتنی آموزشی ی برنامه اجرای تاثیر بررسی پور محمود حسین

 امام بیمارستان در شاغل پرستاری پرسنل عملکرد بر بهداشتی

 در تانیبیمارس عفونت از پیشگیری با ارتباط در الرستان( ع)رضا

 9300 سال

 استاد مشاور

 کنندگان درتجربه "مرگ به نزدیک تجربه"پدیدارشناسی اکبرشاکری علی

 ایرانی مسلمان

 مشاور استاد

علی اصغر رحمانیان 

 کوشککی

 تبعیت با طمرتب نگرش بر پیگیر مراقبت مدل اجرای تاثیر ررسیب

 به کننده مراجعه دیالیزی بیماران در مایعات و غذایی رژیم از

 شهرستان مطهری استاد آموزشی بیمارستان همودیالیز بخش

 9411سال در جهرم

 استاد راهنما

 های مهارت بر نقش ایفای و سخنرانی روش به تاثیرآموزش دمانشیما 

 کیپزش علوم دانشگاه پرستاری بیماردردانشجویان با ارتباط

 9411-جهرم

 راهنما استاد

 تارانپرس  اخالقی تعارض بر  اخالق آموزش برنامه تاثیر بررسی زهرا فروزنده

 درمانی آموزشی مرکز در ویژه  مراقبت  های بخش  در شاغل

 9411 سال در جهرم پیمانیه

 استاد راهنما

 ابستهو های دربیمارستان شاغل پرستاران ای حرفه ارتباط تجارب مرتضی خواجه پور

 یک: پاراکلینیک همکاران با جهرم پزشکی علوم دانشگاه به

 پدیدارشناسی مطالعه

 استاد راهنما

 قیاخال دیسترس بر ارتباطی های مهارت آموزش تاثیر بررسی سبحانیان محمد

 ومعل دانشگاه مطهری استاد آموزشی بیمارستان در پرستاران

 9418 سال در جهرم پزشکی

 مشاور استاد

 دردانشگاه( مدیسین تله)دور ازراه درمان  استقرار های چالش زاده زارع اله نبی

 9411سال جهرم  پزشکی علوم

 مشاور استاد



 ناتوان خود میزان در مسأله حل مهارت تأثیرآموزش بررسی لیال اشرفیان

-9411 جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان سازی

9417 

 استاد مشاور

بررسی تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر سبک زندگی و نشانه های اصلی  مجتبی زینی جهرمی

بیماری در بیماران مبتال به سکته قلبی بستری در بیمارستان های 

 9414 -13علوم پزشکی جهرم در سالوابسته به دانشگاه 

 استاد مشاور

 

V:کتاب : 

 سال انتشار انتشارات نوع کتاب عنوان کتاب

 9411 نگر جامعه تالیف سازی خودناتوان و مساله حل شناختی روان رویکردهای

 9481 امید تألیف شیوه های رهبری و پیروی در خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

VI:شرکت در کنگره ها : 

A)کنگره های داخلی )بین المللی یا منطقه ای : 

 تاریخ محل برگزاری نوع ارائه عنوان مقاله ارائه شده

 رپوست سخنرانی

مطالعه اثربخشی عرق درمنه کوهی بر کاهش قند خون در 

دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک دیابت  بیماران

 پیمانیه شهرستان جهرم

پزشکی دانشگاه علوم  * 

مشهد اولین کنگره بین 

المللی طب مکمل و 

 جایگزین

97-95 

 13مهرماه

دومین همایش تحقیقات  *  درک و دیدگاه پرستاران طرحی از شبکاری

کیفی در علوم سالمت/ 

 کرمان

 

در پرسنل  بی –بررسی پاسخ ایمنی نسبت به واکسن هپاتیت 

 درمان بیمارستان استاد مطهری جهرم

نهمین کنگره   *

ایمونولوژی و آلرژی 

 ایران

خرداد  18-40

85 



بررسی میزان رضایت بیماران از نحوه برقراری ارتباط پرسنل 

پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم

 -94 تهران  *

99/91/9481 

مشکالت و چالش های آموزش بالینی از دید دانشجویان 

 پرستاری و مامایی

 -11 ساری * 

15/01/9481 

 

 

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 تاریخ محل برگزاری نوع ارائه عنوان مقاله ارائه شده

 رپوست سخنرانی
Responsiveness to hepatitis b vaccination in 

health care workers of motahhari hospital of 

jahrom , iran 

 * 3rd Congress of 

European 

Microbiologists 

FEMS 

2009 

 

 

 

VIII:شرکت در سمینار/ کارگاه/ دوره/ ژورنال کالب : 

مدت  گواهی کارگاهعنوان 

 -کارگاه

 روز/ساعت

 برگزاری تاریخ

شرکت 

 کننده

سخنران/ 

 پوستر

 99/03/13 ساعت 97  * اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

 90/04/13 ساعت 97  * اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

 10/91/9414 -19 ساعت 91  * کارگاه ابزارسازی

 94/99/14 ساعت 97  * اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

 01/99/14 ساعت 97  * اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی

 40/01/14 9  * نگاهی تطبیقی بر خداشناسی اسالم و یهودیت»دانش افزایی 

 95/01/14 9  * دوره و روزانهنحوه تدوین طرح درس 

 11/08/14 9  * نحوه تدوین فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری

 01/05/14 9  * روش ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 49/01/14 9  * دانشگاهی ضوابط و مقررات

دومین کنگره اخالق پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

*  1 8- 5/04/14 

 90/5/11 -1 1  * دانشگاه شهید بهشتی تهران -کارگاه اعتباریابی ابزار



 19/08/11 9  * شیعه شناسی -کارگاه دانش افزایی اساتید

 8/11 9  * دوره آموزش حاکمیت بالینی

 8/05/11 9  * هراندانشگاه شهید بهشتی ت -کارگاه تحلیل محتوای کیفی

 1/5/11 -5 1  * شهید بهشتی تهراندانشگاه  -کارگاه پژوهش های کیفی

 1/1/11 9 مدرس  «روش تحقیق کیفی»کارگاه آموزش 

کارگاه آموزش مهارت های تجزیه و تحلیل داده ها در 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران -تحقیقات کیفی

*  1 93- 94/99/10 

 14/1/10 -17 9  * همایش کشوری اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 98/1/10 9  * ژورنال کالب اعتباربخشی

 98/8/10 9 سخنران  ژورنال کالب اعتباربخشی

 9/1/10 -4 4  * رازمرکز تحقیقات ایدز شی -سمینار آموزشی مطالعات کیفی

همایش ارتقاءحرفه ای پرستاری و مامایی: چالش ها و 

 راهکارها

 10/1/10 -11 4 داورمقاالت *

های مزمن با تأکید بر آموزش به سمینار دانشجویی بیمرای 

 بیمار

عضو هیئت  

 رئیسه سمینار

1 5- 1/1/81 

 13/90/88 ساعت Endnote X3 *  1کارآموزشی 

 18/99/88 -40 4 * پوستر * دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سالمت

SPSS 18/8/87 -40 4  * پیشرفته 

 13/4/87 -11 4  * ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 1/4/87 9  * آشنایی با سایت های علمی

 94/91/83 -93 1  * طب مبتنی بر شواهد

 -Sigma klinchبا شرکت ها نحوه  CDAامضای 

Patenting 

*  1 5- 1/91/83 

 Pubmed *  1 40- 11/99/83، جستجو در Patentingایده های نو، نحوه 

 11/99/83 9 مدرس  برنامه آموزشی آشنایی با ضدعفونی کننده ها

 99/99/83 9  * مدیریت مبتنی بر عملکرد

 9/99/83 -1 1  * طرح درس

 91/1/83 -10 1  * دیالیز و پیوند کلیه -نارسایی کلیه ها

دوره برنامه ریزی در دستگاه های دولتی تمرکز بروظایف و 

 فعالیت ها

*  1 95- 91/1/83 

 99/8/83 9  * آنفلوآنزای مرغی

 13/7/83 -17 1  * بهبود سیستم ها و روش هاتکنیک ها و فنون 

 17/7/83تا  3/3/83 ساعت 18  * دوره آموزشی روخوانی قرآن مجید

 9/3/83 9  * نکات کلیدی در تزریق خون و مایعات وریدی



 13/4/83 9  * تجویز منطقی دارو در بیماری های عفونی شایع

 19/1/83 9 *  سمینار پرستاری در بحران

 17/9/83 9  * چشم پزشکیسمینار 

پایان دوره  ساعت ICDL *  940دوره 

99/91/84 

 1/91/84 9  * فن اداره جلسات

 7/91/84 9  * مدیریت زمان

 18/99/84 9  * کارگاه اصالح ساختار مدیریتی و اقتصادی بیمارستان ها

 11/99/84 9 *  کنترل عفونت های بیمارستانی

 90/90/84 9  * سیاسی حضرت امام خمینی )ره(مبانی نظری اندیشه های 
Training Program for Disaster Nursing at Acute 

Phase(seminar) 
*  1 11- 18/1/84 

 18/8/84 9  * سمینار دیابت

 15/4/84 -18 1  * طب انتقال خون

 93/7/84 -95 1  * برنامه ریزی عملیاتی استراتژیک

 91/91/81 -91 3  * سدر پرستاری/ تربیت مدرکارگاه آموزشی پژوهشی کیفی 

 11/99/81 9  * سمینار اشکال دارویی

 17/99/81 9  * سمینار تداخالت دارویی

 93/99/81 -97 1  * «مدیریت مشارکتی ویژه استان فارس»دوره آموزشی 

 9/99/81 9  * سمینار تداخالت دارویی

 18/90/81 -11 1  * کارگاه پیشگیری و ترک اعتیاد

 11/1/81 9  * اولویت سنجی

 40/1/81تا  97/3/81 ساعت 10  * دوره اپراتوری کامپیوتر

تا  11/90/89   * دوره آموزش طرح معرفت بسیجیان

11/91/89 

 3/90/89 9  * عوارض ناخواسته دارویی

کنگره سراسری تازه های مراقبت های پرستاری و مامایی/ 

 تهران

*  1 8- 5/91/80 

 18/1/80 -11  1  * / شیرازهمایش سراسری بهداست روان

دوره آموزشی مراقبت و نگهداری از سیستم های 

 اندوسکوپی الیمپوس

*  1 1- 7/8/80 

 17/5/80 -11 1  * همایش سراسری اخالق و حقوق در پرستاری

 3/7/80 9  * همایش آموزشی پرستار و ارتباطات

 40/3/80 -49 1  * «آموزش به مددجو»دوره آموزش 



 9/1/80 9  * همایش پیشگیری و رماقبت از بیماری های اسهالی

 91/1/51 9  * سمینار ایدز در مامایی/ شیراز

کارگاه آموزش ایزوالسیون، ضدعفونی کننده ها و بررسی 

 چک لیست/ شیراز

*  9 17/8/51 

 98/5/51 9  * همایش گزارش نویسی جامع پرستاری

 91/7/51 9  * پیشگیری از عفونت های بیمارستانی/فساکارگاه آموزشی 

 99/4/51 -91 1  * همایش بهره گیری از فرایند مشاوره در پرستاری

 10/1/51 -14 4  * سمینار سراسری مراقبت از بیمار مبتال به بیماری عفونی

 

 سوابق آموزشی: -4

 کارآموزی/ کارورزی تئوری

 مدیریت خدمات پرستاری اصول -

 و تاریخ تحوالت پرستاری اخالق -

 یت های پرستاریرفو -

 پرستاری ویژه -

 اصول استریلیزاسیون در اتاق عمل -

 4پرستاری بهداشت جامعه  -

 کارآموزی بهداشت جامعه -

 کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه -

 کارآموزی در عرصه مدیریت -

 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری -

 9کارآموزی داخلی جراحی -

 1جراحیکارآموزی داخلی  -

 کارآموزی پرستاری ویژه سی سی یو -

 کارآموزی اورژانس -

 

 مسئولیت های اجرایی: -5

 مدت زمان عنوان

عضو کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 تاکنون 9483

عضو کمیته ارزیابی برونی درون دانشگاهی مرکز مطالعات 

 توسعه

 تاکنون 9483

 تاکنون 9414 شورای انضباطی تجدیدنظر دانشجویانعضو 

 تاکنون 9414 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 تاکنون 9414 عضو کمیته تخصصی اختراعات مرتبط با حوزه پرستاری

 تاکنون 9414 عضو کمیته رتبه بندی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم



 تاکنون 9414 ت اخالق پزشکیعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقا

 تاکنون 9414 عضو شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 تاکنون 9414 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی جهرم

عضو کمیته ارزیابی صالحیت علمی متقاضاین جذب دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

 تاکنون 9414

 تاکنون 9414 عضو شورای آموزشی دانشگاه

 تاکنون 17/4/14 ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم 

عضو شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشکده 

 علوم پزشکی جهرم

93/5/83 

پزشکی  علوم دبیر کمیته بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه

 جهرم

 9/91/85لغایت  98/90/83

 9/91/85لغایت  15/90/87 پزشکی جهرممعاون آموزشی گروه پرستاری دانشکده علوم 

ریاست هیأت اجرایی انتخابات دومین دوره هیأت مدیریه نظام 

 پرستاری دانشکده علوم پزشکی جهرم

9487 

 13/8/83 تغییر وضعیت کادر درمانی به عضویت هیئت علمی

 13/8/83لغایت  8/3/83 مدیر کلینیک تخصصی شهید مطهری )هنر(

آموزشی طرح اصالح ساختار  کارشناس مسئول خدمات

 اقتصادی، مدیریتی بیمارستان شهید مطهری جهرم

 8/3/83تا  13/90/84

رابط اجرایی اولین انتخابات سازمان نظام پرستاری جهرم با 

 ستاد اجرایی مرکز )تهران(

9489 

 97/7/89تا  19/1/80 مدیر خدمات پرستاری دانشکده پرستاری جهرم

 15/9/83تا  19/1/84 بیمارستان شهید مطهری جهرمسوپروایزر کنترل عفونت 

 19/1/80تا  18/5/51 معاون خدمات پرستاری بیمارستان شهید مطهری جهرم

 19/1/80تا  14/3/51 سوپروایزر آموزش کنترل عفونت پیمانیه جهرم

 13/7/80 تغییر عنوان پرستار به سرپرستار

 9/8/51 استخدام قطعی )پرستار(

 9/8/51تا  40/90/55 آزمایشی )پرستار(استخدام 

 40/90/55تا  18/5/51 استخدام پیمانی )پرستار(

 18/5/51تا  90/90/53 مشمول طرح پرستاری



 

 

 

 

 

 

 

 جوایز/ تقدیرها: -6

 زمان اعطا کننده عنوان

لوح تقدیر با عنوان پرستار برتر ستاد دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

ر )دکترئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 رئوفی(

3/91/14 

لوح تقدیر ریاست دانشگاه در پاس داشت 

 رزمندگان دفاع مقدس

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی جهرم )دکتر 

 تدین(

11/1/81 

تشکر از برعهده داشتن مسئولیت هماهنگی و 

شرکت فعال در افتتاح کلینیک تخصصی و فوق 

 شکی جهرمتخصصی هنری دانشکده علوم پز

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی جهرم )دکتر حسینی(

4/90/83 

تشکر از برعهده داشتن مسئولیت کارگروه تهیه و 

تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان استاد مطهری 

 جهرم

مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید 

 مطهری جهرم )آقای کاتبی(

19/5/83 

رئیس سازمان نظام پرستاری  سازمان نظام پرستاری تشکر از همکاری با

 کشور)آقای میرزابیگی(

9483 

لوح تقدیر وزیر بهداشت با عنوان پرستار نمونه 

 کشوری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی )دکتر پزشکیان(

9489 

معرفی به وزارت متبوع با عنوان پرستار نمونه 

 دانشکده علوم پزشکی جهرم

و داروی دانشکده علوم معاون درمان 

 پزشکی جهرم )دکتر شمس(

19/4/83 

تشکر از اجرای طرح تحقیقاتی کشوری با عنوان 

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات »

مشاور معاونت سالمت وزارت متبوع 

 )دکتر مسعود انصاری پور(

15/1/80 



در دانشکده علوم پزشکی « پرستاری و درمانی

 جهرم

 


