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 سوابق تحصیلی 

 الف( تحصیالت عالیه

رشته 

 تحصیلی

گرایش رشته 

 تحصیلی

درجه 

 علمی

دانشگاه محل 

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

محل کشور 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

 4831 ایران اهواز جندی شاپور مربی داخلی جراحی پرستاری

       

       

 

 ب ( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

ه انفارکتوس ب بررسی نحوه کاربرد استرپتوکیناز ریدی در بیماران مبتال

حاد میوکارد توسط پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

   کارشناسی ارشد

   

   

   

   

   

   

 ای حرفه -شغلی سوابقج ( 

 سابقه

عضو هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان جهرم و مسئول کمسیون آموزش و پژوهش هیات مدیره از سال  -

 5831تا  5831

 رابط دانشجویی هیات مدیره جهرم  با سازمان نظام پرستاری کشور  -

 5831تا  5832سوپروایزور بالینی بیمارستان پیمانیه جهرم از 

  5812تا 5831( دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال skill labمدیر مرکز مهارتهای بالینی )   -

 5011تا  5833پیراپزشکی جهرم از مدیرگروه پرستاری دانشکده پرستاری و  -

 5811تا  5831مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  پرستاری و پیراپزشکی جهرم از تاریخ 

 5811تا  5833( دانشکده  پرستاری و پیراپزشکی جهرم از  EDOه آموزش )عمسئول دفتر توس

 5831جهرم از تاریخ عضو کمیته مشترک آموزش و درمان  دانشگاه   علوم  پزشکی  -

 5810تا  5811معاون آموزشی دانشکده پرستاری از   -

 5810تا  5811از   دانشگاهعضو شورای آموزشی  -

 تا کنون 5811مسئول اساتید مشاور دانشکده از  -
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 تا کنون 5833عضو شورای آموزشی دانشکده  پرستاری و پیراپزشکی جهرم از سال  -

 تا کنون 5833از سال عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری  -

 عنوان عضو نمونه  هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان جهرم و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت  -

 18و 31عضو هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری جهرم سالهای 

 تاکنون58 38استاد مشاور دانشجویان از سال  -

 5810تا 5811از  عضو کمیته پیشرفت تحصیلی دانشگاه-

 تا کنون 5811از سال   عضو کمیته نقل و انتقاالت دانشگاه-

 عضو کمیته نقل و انتقاالت دانشکده پرستاری و پیراپزشکی-

 EDOعضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی -

 دانشکده پرستاریعضو کمیته پیشرفت تحصیلی -

 دانشکده پرستاریمدیر گروه داخلی جراحی  -

 

 

 

 موقعیت های شغلی و حرفه ای 

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

مؤسسه 

محل 

 تحصیل

مقطع 

 تحصیلی

نوع 

 فعالیت

نوع 

 درس

تعداد  عنوان درس

 دانشجو

کل ساعات 

 تدریس 

سال 

 تدریس

 نیمسال

         

         

         

 ( پروژه های تحقیقاتی تصویب شدهب 

نوع فعالیت  عنوان طرح

 در طرح

بررسي عوارر عرسيپروپاناز وعيري دعبربار رراعرار رنپاحعد بعواان ربعبرعرس حعسوعيعسزبعبرپردعبرع

 بخشعوررقبتعه دعييژهعقلب 

 

 مجری

برخل عيعرطر لعيعرروي ب عوه رته دعورل عبهعريشعآسيي عبرعبراجواي اعوشكي عن رآواوعيعن ريروعبخشع

عررتب طعآاعب عاررهعو ي اعبخش

 همکار

 مجریعبررس عواشراعكااععاا لازگعبرعورسزلعبار رسپ ا عبراجگ هعولامعوشكي عسهرم

 مجریعبررس عكااععوخمعبرپرعبرعبار رراعبرپردعبرعبخجه دعوخپلفعبار رسپ اه دعبراجگ هعولامعوشكي عسهرم

بررسي عاواهعزشررشعااير عتاس عورسزلعورسپ ردعيعبراجواي اعس لعآخرعورسپ ردعبرعبراجي هعورسپ ردع

ع8811سهرمعس لع

 همکار
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 مجری 9831 دانشگاه علوم پزشکی جهرمبررس عفرريرا عآسابه دعكغل عبرعبراجواي اع

بررس عوارولعواثرعبرعراپخ بعركپهعبراجواي اعبراجي هعورسپ ردعيعوارروشكي عبراجگ هعولامعوشكي عسهرمع

 8831س لع

 مجری

بررسي عواشراعرو يتعرخق عدرفهعردعبرعورليربعورسيپ رراعروعبي ز هعخابك اعيعبار رراعبرعبار رسپ اه دع

ع8831يربرپهعبهعبراجگ هعولامعوشكي عسهرمعس لع

 همکار

 مجریععت ثارعآواوشعوررقبتعروعخابعبرعناراتعوا ز عبار رراعوبپقعبهعا رس ي عقلب 

بررسيي عتي ثارعبيهعني رزاردعوي لعوررقبتعواگارعبرعناراتعوا ز تعناراتعخاربعيعنر يتعبي لاشعبار رراع

عهرابي لاشد

 همکار

 مجریعع8838 وعس لعبررس عواشراععآز ه عبراشعرواوراعواشعبراجگ ه عكهرعسهرمعبرعخصاصعبار ردعري

 مجریع39بررس عناراتعوا ز عبار رراعوبپقعبهعا رس ي عقلب عوررسعهعنزز هعبهعبار رسپ اعه دعسهرمعبرعس لع

 مجریعع38بررس عوه رته دعوط لعهعبرعبراجواي اعبراجگ هعولامعوشكي عسهرمعبرعس لع

رروي ب عورليربعآواوكي عرس تا عبرعرس حعو لعب وخاربنز عوزبع عيعتعااوعهربرپگ عباوعآاه عبرعبراجي هع

عع8838ورسپ ردعيعوارروشكي عسهرمعس لع

 همکار

بررس عت ثارعآيردعبلزجاوعقرآاعبرعريا عتغااررتعسطحعهاكا ردعبرعبار رراعنر ي عبرپردعبرعبخشعوررقبتع

ع8831ار ااهعسهرمعييژهعبشرزر الاعبار رسپ اعو

 مجری

بررسي عت ثارعبرپهعآواوك عت ييوعك هعبرعواشراعبسپا ب عبراجواي اعورسپ ردعبهعره ر عآواوك عن رآواودع

ع8831ف رو نالاژدعيعبرکعآا اعروعساعآواوك عن رآواودعروعبي ز هعخابك اعيعواشراعي بزاردعآا اتع

 همکار

 همکارع:عيکعوط لعهعرق رمعوژيه 8831دعسهرمعبهبابعآواوشعب لاز عورسپ ردعتعبراجي هعورسپ ر

بررس عهررره عسبکعه دعفروا عوريردعيرل يوعب عردر حعتزه ي عيعخابن رآو دععفروا راعبرعبيرراعبلاغع

ع8831برعكهرعسهرمعبرعس لع

 همکار

بررس عهررره عرضطرربعروپو اعيعوشتعاربعبرعبراجواي اعبراجي هعورسپ ردعيعوارروشكي عسهرمعبرعس لع

عع8831

 مجری

بررسي عواشراعرضي يتعوز دعبراجواي اعبراجي هعورسپ ردعيعوارروشكي عسهرمعروورليربعرس تا عوج يرعبرع

ع8831س ل

 مجری

 همکارع8831ر نپريکعبرعكهرعسهرمعبررس عفرريرا عوقيمعنلار نپريکعبرعوا اعبرعف وعنلا

بررسي عهرراي ععسقوتعوعزادعيعبيرپرحعرخقق عبرعورسپ رراعك للعبرعبار رسپ اعه دعكهرسپ اعسهرمع

ع8831برعس لع

 مجری

 ع
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 داوری و کارشناسی ( ج

نو ع داوری/  عنوان  سال

 کارشناسی 

 کتاب  بررسی و معاینات فیزیکی برای پرستاران 38

  داوری مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم  

  داوری مقاالت مجله اخالق و آموزش پرستاری دانشکده 

   

   

   

   

   

   

   

 

 ه( عضویت در کمیته ها و شوراها

 تا تاریخ از تاریخ مکان مربوطه نوع همکاری با کمیته یا شورا نام کمیته یا شورا

     

     

     

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیز( 

    نوع همکاری و سمت نام مجمع
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 ح( سخنرانی در هم اندیشی ، بازآموزی و غیره 

تاریخ  محل برگزاری عنوان سخنرانی

 سخنرانی

روز )  3کارگاه آموزش مهارتهای بالينی  ؛ 

 ساعت ( 40

 38  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارگاه آموزش پروسيجرهای پرستاری  ؛  -9

 ساعت  ( 41روز ) 1

 38  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارگاه آموزش احياءقلبی ريوی معاونت  -3

 ساعت  ( 0بهداشتی    يک روز )

 33  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارگاه آموزش احياء قلبی ريوی پرسنل   -1

 جلسه 99بيمارستان پيمانيه 

 ساعت (  50)  

 89-38  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارگاه آموزشی داروهای اورژانس    ؛   -0

 ساعت ( 49روز )  9

 84  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 EKGکارگاه آموزش 

 معاونت درمان–ساعت  1 -روزه   9
 89 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

   

   

   

 

 ف( همکاری با هیئت تحریریه مجالت علمی

    محل انتشار مجله نام مجله

     

     

     

 سوابق توسعه فردی
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 شرکت در دوره های مختلف ) آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی(

 سال برگزاری مجری نام دوره

 مطالعه و مديريت زمان
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 دانش افزايي حكمتهاي بالنده يك مدير و معلم دانشگاهي )سري اول(
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 دانش افزايي حكمتهاي بالنده يك مدير و معلم دانشگاهي )سري دوم(
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 مهارت هاي حرفه اي و اداري كار با رايانه
معاونت توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

  معاون دانشجويي و فرهنگي عشق و زندگي

 انرژي و كاغذ -صرفه جويي و مصرف بهينه در مصرف آب 
معاونت توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

  آموزش مداوم وزارت بهداشت ششمين كنگره ساالنه اخالق پزشكي 

 حريم خصوصي
معاونت توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 تشريحي(-نمائيم؟)تستيچگونه سواالت استاندارد كتبي را طراحي 
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 مهارت تفكر
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 برنامه ريزي عملياتي
معاونت توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 دولت الكترونيكي 
معاونت توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 هوش هيجاني در تدريس
آموزشي دانشگاه علوم معاونت 

 پزشكي جهرم
 

 تحول نظام سالمت در حوزه معنويت 
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 اخالق و شيوه نوين در باروري
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 LMS آشنايي با
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

ه دانشگاه علوم معاونت توسع بيماريهاي مديريتي

 پزشكي جهرم
 

 چگونه يك ويدئوي استاندارد آموزشي تهيه نمائيم؟
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

 مرور سيستماتيك و متاآناليز
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
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 دانش پژوهي آموزشي در آيينه آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي علوم پزشكي
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

  معاون دانشجويي و فرهنگي آشنايي با آيين نامه پوشش حرفه اي دانشجويان در محيط آموزشي و درماني

 سامانه پژوهاناشنايي با  
معاونت آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم
 

  معاون دانشجويي و فرهنگي ايجاد انگيزه تحصيلي در دانشجويان

 آشنايي با سامانه نوپا 
مركز مطالعه و توسعه 

 دانشكاه
 

مركز مطالعه و توسعه  بازانديشي تجارب آموزشي 

 دانشكاه
 

معاونت آموزشي دانشگاه علوم  كارگاه مقدماتي روش تحقيق كيفي

 پزشكي جهرم
 

معاونت آموزشي دانشگاه علوم  كارگاه دانش پژوهي 

 پزشكي جهرم
 

معاونت آموزشي دانشگاه علوم  روش شناسي پژوهش در آموزش 

 پزشكي جهرم
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 انتشار اسناد علمی

 الف( کتب منتشر شده

 سال انتشار محل نشر همکار ) همکاران( عنوان کتاب

روشهای ارزشیابی وآموزش  

 مهارتهای بالینی

 صدیقه نجفی پور 

 رحیم رئوفی

 0931 امید -تهران

    

    

 ب ( مقاالت منتشر شده

 عنوان و مشخصات  مقاله سال 

آسابعه دعتص بف عا ك عروعيس يلعااکعتاشعبرعن رنز اعبرو ا عك للعبرعبار رسپ اعه دعبراجگ هعولامعوشكي ع 4838

 81-81صرو تعع-11و ئاشع-9كر رهع-1وولهعبراجگ هعولامعوشكي عسهرمععبيرهع سهرم

  س لعوبپقعبهعرار رنپاحعد بعواان ربع11وارر عرسپروپاناز وعيري دعبرعبار رراعب الدعبررس ع 4833

 1يعع81يعصرو تعع11يعوورپ اع8يعكر رهعع1وولهعبراجگ هعولامعوشكي عسهرمععبيرهع

 

9944 THE NURSING STUDENTS'VIEWPOINTS ON INFLUENTIAL CLINICAL 

INSTRUCTOR IN JAHROM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 

S Najafipour, S NAJAFIPOUR, R Raoofi, MH Abdi, L Mosalanejad 

PARS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (JAHROM MEDICAL JOURNAL) 9 (1), 39-

46 

9944 Assessment of the effect of education on CPCR drug administration method 

PARS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (JAHROM MEDICAL JOURNAL) 9 (2), 13-

18 

 

9949 

 

 به بار رراعوبپق بررد يري د رسپروپاناز و ن ربرب بر ييژهعقلب  وررقبت ه د بخش ورسپ ررا ورليرب بررس 

 1391 و ياش ت 3 كر ره ت ريل وري عبيره ي قلب ورسپ رد مجله -واان رب د ب رار رنپاح

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=GMm29KMAAAAJ&citation_for_view=GMm29KMAAAAJ:UebtZRa9Y70C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=GMm29KMAAAAJ&citation_for_view=GMm29KMAAAAJ:UebtZRa9Y70C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=GMm29KMAAAAJ&citation_for_view=GMm29KMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
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 ه د بخش بر برپرد واان رب د ب رار رنپاح به وبپقعبار ررا بر يري د رسپروپاناز و برريد وارر  بررس  2012

 1391 وورپ اعع ت 4 كر ره ت ريل بيره -قلب  ييژه وررقبت

9942 Study Skills and Its RelatedFactors inJahrom University of Medical Sciences in 2014- IOSR 

Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS).Volume 14, Issue 10 Ver. XI (Oct. 

2015), PP 77-81 

9942 Is There any Relationship between AcademicAchievement and Using Additional Classes 

before Entering the University- Jokull Journal- Vol 65, No. 6;Jun 2015 

9948 Frequency of effective factors on Course Selection among Nursing and Paramedical 

Students in Jahrom University of Medical Sciences- IOSR Journal of Dental and Medical 

Sciences (IOSR-JDMS).Volume 15, Issue 12 Ver. IV (December. 2016), PP 100-104 

9948 ExperienceofNursesVsPatientsonSomeMoral  

sueswhileNursingcare:AQualitativeStudyfromIran- Ambient Science, 2019: Vol. 06(Hh1)     

9999 Investigation of Nursing Students’ Perceptions Regarding the Educational Atmosphere of 

Pharmacology Course at Jahrom University of Medical Sciences- Preventive Care in 

Nursing & Midwifery Journal 2020; 9(4): 15-22 

9999  

 An early Bayesian Network Meta-analysis of Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) 

clinical trials-  Int J Med Invest 2020; Volume 10; September 1; 1-4 
9994 COVID-19 as a worldwide selective event and bitter taste receptor polymorphisms: An 

ecological correlational study- International Journal of Biological Macromolecules-177 -   

 pp. 204-210  -2  

9994 The Relationship between the Results of Coagulation Profile and Severity of Pulmonary 

Involvement in COVID-19 Patients-  FRONTIERS IN EMERGENCY MEDICINE. 

2021;5(3): 

  

 ج( مقاالت ارائه شده در همایش ، کنفرانس و  غیره
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 بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 

  کنگره کمیته تحقیقات ششمین

همکار جنوب  دانشجویی شبکه
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بررسی همراهی اضطراب امتحان و عزت نفس در دانشجویان 

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم 

 -بیستمین همایش علوم پزشکی  
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 سایر موارد ) ضمیمه کارنامه( •
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