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 واحد  1/7 عملي كارشناسي اتاق عمل 

 واحد 7 تئوري كارشناسي هوشبري  مراقبت هاي ويژه ) هوشبري (   71

 تكنولوژي جراحي پوست , سوختگي و پيوند  76

   

 واحد  1/1 تئوري  كارشناسي اتاق عمل

 
 

 

 ها سوابق تدريس در سمينار و كارگاه
 

 رديف

 تاريخ  ساعت محل اجرا موضوع  سمينار

7 

 

 CPRسیییییمییيیینییار وبییاز آمییوزي     

 Intubationو

  ساعت 3 پايگاه اورژانس جهرم

2 

 

  ساعت 72 بيمارستان پيمانيه  الكتروشوك 

4 

 

  ساعت 23 بيمارستان پيمانيه  كارگاه اصول آموزش به بيمار 



3 

 

  ساعت 3 بيمارستان پيمانيه كارگاه كمک هاي اوليه

1 

 

  ساعت 76 بيمارستان پيمانيه  ريوي –كارگاه احيائ قلبي 

6 

 

  ساعت 72 بيمارستان پيمانيه كنيرانس گزارش نويسي در پرستاري 

1 

 

  ساعت 76 بيمارستان پيمانيه احيائ نوزادان  كارگاه آموزشي

3 

 

 گزارش نويسي در پرستاري 

 

  ساعت 3 بيمارستان استاد مطهري

 26/7/31-23 ساعت  73 بيمارستان پيمانيه  كارگاه مراحل تكميل پروپوزال نويسي  71

 EKGكارگاه آموزش  77

 

   6/3/31 ساعت  3 بيمارستان پيمانيه 

72 

 

دانشییگاه علوم پزشییكي  يح گزارش نويسيكارگاه اصول صح

 جهرم  

 23/2/31و27 ساعت  6

74 

 

دانشییگاه علوم پزشییكي  سمينار آموزش پروسيجرهاي پرستاري 

 جهرم  

 24/4/31و9 ساعت  6

سیمينار ارتبا  و انواع آن در سییيستمهاي   73

 بهداشتي و درماني 

دانشییگاه علوم پزشییكي 

 جهرم

   39/ 2/ 41 ساعت 6

 استيک  كارگاه نيدل 71

 

 

دانشییگاه علوم پزشییكي 

 جهرم

 91اسيند   ساعت 6

 كارگاه آموزشي نحوه ارائه بازخورد  76

 

دانشییگاه علوم پزشییكي 

 جهرم

 73/6/92 ساعت 6

كارگاه آموزشییي نيدل اسییتيک و اسییيب  71

 هاي شغلي

دانشییگاه علوم پزشییكي 

 جهرم

 26/6/92 ساعت 6

     

 

 

 سوابق پژوهشي



 مالحظات  ع فعاليت نو عنوان پژوه   رديف 

بررسیییي كيييییت فراينیید احيییاء قلبي، ريوي،  7

مغزي براساس استاندارد و ارتااء آ ن در بخ  

فوريت هاي داخلي بيمارستان نمازي وابسته به 

 7433دانشگاه علوم پزشكي شيراز . 

 

چیاپ در دو كنگره داخلي و   پايان نامه 

 خارجي 

، يبررسیییي كيييییت فراينیید احيییاء قلبي، ريو 2

مغزي براساس استاندارد و ارتااء آ ن در بخ  

 فوريت هاي بيمارستان پيمانيه  

 6/71/31مصوبه شوراي پژوهشي 

 مصیییوبه شیییوراي پژوهشیییي مجري

/پ  44/9/9  - 3331شماره   

  /17/21پايان  7/21/58تاريخ 

2855 

بررسي اقدامات پيشگيرانه بعمل آمده پس از آسيب با  4

ه نل بهداشتي بيمارستان پيمانياجسیام نوك تيز در پرس 

  36/ 79/2و استاد مطهري . مصوبه شوراي پژوهشي 

چاپ ك دوفصیلنامه دانشگاه   همكار 

علوم پزشیییكي جهرم / دوره 

شیییشیییا / شیییماره دو پائيز و 

  71/ ص :  13زمستان 

بررسیییي نحوه تزريق خون در بيمیاران تحت درمان با   3

يمانيه و خون و فرآورده هیاي خوني در بيمارسیییتان پ 

 7436استاد مطهري سال 

 شماره  HSR 4/77/36مصوبه شوراي 

   72/72/36/پ مورخه 3137-34/9 

 

 پايان يافته  مجري 

شییییییمیییاره    41/71/31

  /پ776/9

بررسي مشكالت آموزش باليني كارآموزي در عرصه از                1

ديدگاه مربيان ، پرسنل و دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري 

7431دانشگاه علوم پزشكي جهرم   

 

 

چاپ : دهمين كنگره كشوري  مجري 

آموزش علوم پزشكي   )شهيد 

استاد   7433مطهر(اريبهشیت  

 461توانمند ص : 

بررسیي آسيب هاي تصادفي ناشي از وسايل نوك تيز   6

در كاركنان درماني شیالل در بيمارستان هاي دانشگاه  

  7431علوم پزشكي جهرم سال 

 

هیییمیییكیییار  

چیییهیییارم ) 

آقیاي عبدي  

) 

ارائه پوستر و چاپ در سومين 

هماي  سراسري رفتارهاي پر 

دانشیییگییاه  21/72/33خطر 

 719علوم پزشكي يزد ص : 



 

 عيونتها ، ناباروري و جنبه هاي اخالقي درمان آن  1

 

ارائه پوسیتر و چاپ در اولين   نويسنده 

همییاي  كشیییوري اخالق در 

شیییيیوه هییاي نییوين درمییان   

دانشگاه  21/9/33ناباروري . 

 علوم پزشكي جهرم 

3 

 

نگرش گيرندگان و اهداء كنندگان تخمک به مسییائل  

 اخالقي و حاوقي آن در كشورهاي اسالمي 

 

ارائه پوسیتر و چاپ در اولين   همكار 

همییاي  كشیییوري اخالق در 

شیییيیوه هییاي نییوين درمییان   

دانشگاه  21/9/33ناباروري . 

 علوم پزشكي جهرم

يشگيرانه بعمل آمده پس از آسيب با اقدامات پارزيابي  9

اجسیام نوك تيز در پرسنل بهداشتي بيمارستان پيمانيه  

 36/ 79/2و استاد مطهري . مصوبه شوراي پژوهشي 

مایالیه و پوسیییتر در هماي     همكار

كشییوري پيشگيري و  كنترل 

 3/2/39عيونت 

تاثير آموزش در پيشییگيري از خطرات مواجهه شییغلي  71

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  در كاركنان درماني

مایالیه و پوسیییتر در هماي     همكار سوم 

كشییوري پيشگيري و  كنترل 

 3/2/39عيونت 

بررسییي نحوه گزارش نويسیییي  توسیی  پرسییینل    77

پرستاري و دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه 

 7439علوم پزشكي جهرم سال 

 پايان يافته   مجري 

ف آموزشي كارآموزي ماايسیه ميزان دستيابي به اهدا  72

 7433باليني به روش مربي ثابت و لير ثابت 

 

 

هییمییكییار )  

 حجت (

چاپ دوفصیییلنامه دانشیییگاه  

علوم پزشیییكي جهرم / دوره 

 91نها / ويژه نامه آموزشییي 

 22/ ص : 

ارائه پوسیتر و چاپ در اولين   همكار سوم  ناباروري در مردان   74

همییاي  كشیییوري اخالق در 

شیییيیوه هییاي نییوين درمییان   

 ناباروري



بررسي نگرش پرستاران در مورد اشتغال مجدد پس از  73

بازنشیسیتگي  در بيمارسیتانهاي دانشیگاه علوم پزشكي     

 7433جهرم 

ارائه پوستر و چاپ در نهمين  مجري

ارتااء ›› هماي  سیییراسیییري 

حرفه اي پرستاري و مامايي : 

شیییيراز  ‹‹ چال  و راهكارها 

22  /2  /7491 

71 COMPARATIVE STUDY OF 
ACHIEVES TO EDUCATIONAL 
GOALS OF CLINICAL TRAINING 
IN FIXES AND UNFIX TEACHER 
METHODS 

Poster Asia pacific  th8
Medical Education 
Conference 
(APMEC) 
26-30 January 
2011 National 
University of 
Singapore 

76 

 

بررسیییي عوامیل موثر در بروز ليبیت از كیار در بين    

سنل شالل در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پر

 پزشكي تهران 

همكار دوم ) 

حميدي زاده 

 ) 

چییاپ در نیهیمییيیین همییاي    

ارتااء حرفه اي ›› سییراسییري 

پرسییتاري و مامايي : چال  و 

 شيراز‹‹ راهكارها 

  22  /2  /7491 

 

ماايسیه وضعيت موجود و مطلوب عدالت در آموزش   71

انشكده پرستاري و پيراپزشكي از ديدگاه دانشجويان د

 جهرم

 

 

 

 

 

 

نويسندگان : 

محمد علي 

منتصري ، محسن 

حجت ، مهدي 

 كريميار

مصوب شوراي پژوه  در 

آموزش . اولين كنگره اخالق 

.  92خرداد  1و  3پرستاري 

سازمان نظام پرستاري و دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي . ص : 

37 

 

 Comparison between current 

and ideal condition of 

educational justice from the 

students’ viewpoints at Jahrom 

Nursing and Paramedical School 

 
 MOHAMMAD ALI MONTASERI, 

MOHSEN HOJAT, MAHDI KARIMYAR 

JAHROMI 

 Jamp:J.Adv 
Med&Prof. 
2014;2(1) 

39- 44 



 

73 

 

بررسي اثر آموزش روي چگونگي استياده از  -

ريوي و مغزي مصوب -داروها در فرايند احياء قلبي

شوراي پژوهشي مجري : محمد شجاعي، محمدعلي 

 منتصري ) نويسنده مسئول ( ، محمدهاشا عبدي

 

نییويسییینییده  

مسیییئول نير 

 دوم  

چاپ درفصیییلنامه دانشیییگاه  

علوم پزشیییكي جهرم / دوره 

عروق  نها / ويژه نامه قلب و

 74/ ص :  7497

79 

 

مربي و چندمربي: يک مطالعه ماايسه دو روش تک

 خودارزيابي عملكرد باليني دانشجويان . 
 

 نويسییندگان:

محمیید علي 

، 7منتصیییري

میییحسیییییین 

، 7*حیییجیییت

-مريا چرخ

 7انداز

فصل نامه اخالق در آموزش 

پرستاري . دانشگاه علوم 

پزشكي جهرم .  دوره دوم ، 

:  . ص97شماه يک ، بهار 

41-41  

 

21 

 

بررسي  و ماايسه مشكالت آموزش باليني دانشجويان 

كارشناس هوشبري سال آخر در دو دانشگاه تيپ يک 

) شيراز ( و تيپ سه ) جهرم ( از ديدگاه دانشجويان 

  7497آن دانشگاه 

 

. مجري علي 

عیبییاسیییي .  

همكییار اول 

محمیید علي 

 منتصري .

 

بيمارسییتان هاي بررسییي وضییعيت فرهنم ايمني بيمار در   27

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم  از ديدگاه درماني و 

 .  7492كاركنان از سال

 

مجري نیاهيد  

و زنییدگییاني 

نبي الییه زارع 

همكار  زاده . 

اول : محمیید 

 علي منتصري

 

بررسیییي ميزان آگیاهي  پرسییینیل بخ  هاي اطيال ،     22

بيهوشیییي ) اتیاق عمل(  و اتياقات در رابطه با احياي   

قلبي ريوي كودكیان در بيمارسیییتان هاي آموزشیییي   

 7492جهرم در سال 

 

  مجري

ارزيابي عملكرد اسیاتيد بر اساس مدل بازخورد چند منبعي   24

 .7492در دانشكده پرستاري و پيراپزشكي جهرم،سال 

 

  مجري اول



بررسییي تاثير كارگاه روش آموزشییي بازخورد بر  كيييت   23

ييت آموزش بالين توسیی  بازخورد و كي ارائه) )وضییعيت

اسییاتيد دانشییكده پرسییتاري و پيراپزشییكي دانشییگاه علوم  

 . 7492پزشكي جهرم 

 

  مجري اول 

بررسیي مهارت توانايي محاسیبه دارويي پرسنل بخ     21

 اطيال 

 

  همكار

 

 

 

 سوابق اجرائي
 مالحظات مدت تصدي سال  نوع فعاليت  رديف

 تا از 

سیییرپرسیییتار بخ  جراحي  7

ن بيمیارسیییتان اسیییتاد   مردا

 مطهري

7416 2/7416 77/7416 ------------

--- 

سییرپرسییتار بخ  اسییكرين   2

 بيمارستان استاد مطهري

بطور همزمییان در  6/7419 4/7419 7419

بيمارسییتان پيمانيه   

 و مطهري

سیییرپرسیییتار بخ  اتياقات  4

 بيمارستان پيمانيه 

بعنوان مسئول راه   6/7432 3/7419 7419

 انییدازي بییخیی   

اتيییاقییات از نظر 

تكميییل تجهيزات 

و آموزش پرسیینل 

پرسیییتاري و بطور 

هییمییزمییان بعنوان 

 سوپروايزر باليني 

 CCUسیییر پرسیییتار بخ   3

 بيمارستان پيمانيه 

بعنوان مسییئول راه  9/7437 2/7437 7437

انییدازي بییخیی    



CCU   از نییظییر

تكميییل تجهيزات 

و آموزش پرسیینل 

پرسیییتاري و بطور 

هییمییزمییان بعنوان 

مسییییئییول بییخیی  

 اتياقات

 ------------ 6/7433 1/7432 7432 سوپر وايزر باليني  1

 ------------ 4/7436 1/7433 7433 سوپروايزر آموزشي  6

عضیو هيئت علمي دانشكده   1

 پرستاري و پيراپزشكي 

 

  تا كنون 1/3/33 7433

مسییئول دفتر اسییتعداد هاي   3

 درخشان  

 

 شماره نامه 7/72/33 26/7/7433 7433

 / آ / د 217 

مسیییئول رشیییتیه اتاق عمل    9

دانشیییكییده پرسیییتییاري و  

 پيراپزشكي 

 

/ 411شییماره نامه   29/7/33 7433

 آ / د

عضیییو شیییوراي آموزشیییي  71

دانشیییكییده پرسیییتییاري و  

 پيراپزشكي 

 

شیییییمییاره نییامییه    تاكنون 71/2/33 7433

 /آ /ص131

 7433 عضو كميته نال و انتااالت  77

 

 و 

 

 

7491 

 

7/6/33 

 

 و 

 

 

21 /4 /91 

شمممهمارم  ما م        تاكنون

  /آ / د2781

 و 

 

 شماره نامه 

 / آ / د  313

 مربي هيئت علمي  72

 

  تاكنون  1/3/33 7433



 مدير گروه اتاق عمل  74

 

7433 

 

 

7491 

3/71/33 

 

 

 

77/77/91 

شمممهمارم  ما م       24/1/92

 /س/د1994

 و 

 /س/د4267

 

عضیو كميته ارزيابي پوستر   73

وه در هماي  ) اخالق در شي

 هاي نوين درمان ناباروري ( 

7433 7/9/33 --------

-- 

 ب  شهارم

/س/د   1878 

21/9/55 ورخ    

 

عضیییو شیییوراي انضیییباطي  71

 تجديد نظر دانشگاه 

شمممهمارم  ما م      تا كنون  71/72/33 7433

 /س/د8889

معاون آموزشییي دانشیییكده   76

 پرستاري و پيراپزشكي 

 نامه شماره 27/72/91 73/1/7491 7491

 / آ /د2111

 نامه شماره  تا كنون  91/ 23/4 7491 استاد راهنما  71

 / س / د 621

عضیییو كميتییه ارزشیییيییابي   73

دروني دانشكده پرستاري و 

 پيراپزشكي 

 نامه شماره  تا كنون   91/ 1/3 7491

 / آ / د7117

رياست دا شكدم پرستاري و  79

 پيراپزشكي 

 

ابمم ش شمممهممارم    21/4/94 27/72/91 7491

 /س/ص8572

عضو شوراي پژوهشي  21

 دانشكده پرستاري  

 

7491 7/3/91 

71/2/92 

29/3/94 

نییامییه شیییییمییاره   تا كنون

/آ/د  4774

/پ/د 733

 /پ/د7274

 

 عضو شوراي دانشگاه  27

 

7497 1/4/97 21/4/94 نییامییه شیییییمییاره   

 /س/د363

عضو كميته تعيين ساف  22

 واحد موظيي ، 

 

شیییییمییاره نییامییه   تا كنون 27/2/97 7497

 /آ/د131



عضو شوراي گسترش رشته  24

 ها 

 

شیییییمییاره نییامییه   تا كنون 27/2/97 7497

 /س/د233

عضو شوراي پژوهشي  23

 دانشگاه 

 

7497  21/3/94   

عضیییو سیییتییاد راهییبییردي   21

 حاكميت باليني دانشگاه 

 شماره نامه  تاكنون  21/4/97 7497

 /س/د667

شیییوراي پژوهشیییي مركز   26

 تحايات اخالق

 /آ/د4139 تاكنون 7/3/97 7497

عضیییو كميتیه دانشیییگاهي    21

 ترويج تغذيه با شير مادر 

 /س/د7641 تاكنون  4/1/97 7497

عضیییوكییارگروه بررسیییي   23

 توانايي علمي 

 /س/د2462 تاكنون 2/71/97 7492

عضیییو كميتییه ترفيه پییايییه  29

 اعضاي هيئت علمي 

 /آ/د1633 21/4/94 71/77/97 7497

تيد عضو كميته ارزشيابي اسا 41
EDC   

 /آ/د191 تا كنون  23/2/92 7492

 كميته توانمند سازي اساتيد  47
EDC 

 /آ / د  113 تاكنون  26/2/92 7492

عضیییو هيات تحريريه مجله  42

آمیییوزش و اخیییالق در 

 پرستاري 

 /پ/د424 تاكنون  1/4/92 7492

عضیییو كیمیيیتییه اخالق و     44

مییتییخصییییی  در عییلییوم   

 پيراپزشكي 

 /س /د  7131 تاكنون  27/1/92 7492

عضو كميته ارزيابي دروني  43

دانشیییكییده پرسیییتییاري و  

 EDOپيراپزشكي 

 /آ/ص7139 تاكنون  47/6/92 7492

عضیییو كميتییه رتبییه بنییدي   41

 آموزشي دانشگاه  

 /س/د2614 21/4/94 6/77/92 7492



عضییو كميته نال و انتااالت  46

 دانشگاه

 /س/د2196 تاكنون 71/77/92 7492

 ب اسییتادعضییو كميته انتخا 41

 نمونه دانشگاه

 /آ/د3966 تاكنون 71/72/92 7492

عضیییو شیییوراي پژوهشیییي  43

مییركییز تییحییاییيییات اخالق 

 پزشكي 

 /س/د4267 تاكنون 79/72/92 7492

عضیییو كميته تخصیییصیییي   49

 اختراعات باليني 

 /پ/د7111 تا كنون  77/3/94 7494

عضیییو كميتییه پيشیییرفییت   31

 تحصيلي دانشكده پرستاري 

 /آ/د7119 كنون  تا 76/3/94 7494

عضیییو كميته تخصیییصیییي   37

 اختراعات 

 /پ/د7721 تاكنون  22/3/94 7494
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 داراي گواهي استياده از كامپيوتر و مديريت فايل ها  -3

 اراي گواهي ارائه مطلب د -1

 داراي گواهي مياهيا پايه فن آوري اطالعات  -6

 داراي گواهي اطالعات و ارتباطات  -1
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 ي بصري بيمارستان پيمانيه راه اندازي كتابخانه و واحد سمع -
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 7431بازرس طرح تكريا ارباب رجوع در نظام اداري -

 

 

 

 

 

 شركت در كارگاه هاي معتبر 

 
 محل برگزاري تاريخ نام كارگاه رديف
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7433 طرح درس      7

 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 7433 قلبي ريوياحياء  2
  تكنيک هاي تعيين نياز هاي آموزشي  4

   

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7433

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7433 طب مبتني بر شواهد 3
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7431 اساتيد مشاور 1

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7436 گزارش صبح گاهي 6

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7431 رگاه خالقيت و نو آوريكا 1

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7431 كارگاه مادماتي روش شناسي پژوهشي   3

كیارگیاه سیییه روزه تربيیت مربي پیدافند لير عامل قطب      9

 جنوب مديريت بحران كشور  

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 7431

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7433 كارگاه چگونگي تدوين طرح درس 71

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 7439 كارگاه كوريكولوم ادلام 77

پژوه  در آموزش با تاكيد بر معرفي سايت  "كارگاه  72

AMEE " 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم    23/4/39

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 23/3/39 "كليات و مباني يادگيري الكترونيكي  "كارگاه  74



طراحي اموزشي محتوي تحت وب ) سناريو  "كارگاه  73

 "نويسي( 
 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  4/9/39

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم           72/39/ 71                               "طراحي پرسشنامه و ارزيابي دانشجو  "كارگاه  71

و  ارتااء حرفه اي پرستاري››  نهمين هماي  سراسري 76

 ‹‹مامايي : چال  و راهكارها 
 دانشكده پرستاري و مامايي          91/  2/  22

 حضرت فاطمه ) س( شيراز

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم             91/ 2/ 29 اخالق حرفه اي با تاكيد بر اخالق پزشكي                     71

م پزشكي جهرمدانشگاه علو 27/4/91 آشنايي با ارزشيابي دروني  73  

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 72/9/97 يادگيري مبتني بر مساله 79

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 21/9/97 روش هاي نوين تدريس 21

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 9/2/92 كارگاه مادماتي روش تحايق كييي 27

 دانشكده پرستاري

ي جهرمدانشگاه علوم پزشك 22/4/92 كارگاه دان  پژوهي  22  

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 6/9/92 روش شناسي پژوه  در آموزش  24

 

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1/77/92 خطاهاي حرفه اي  23

 21-73 سومين هماي  ملي اخالق  21

2174 

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 21/1/97 كنگره قران پژوهشي 26

 

 


