
 مشخصات فردی:سکینه رمضانلی 

 

 1931سال _دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران کارشناسی:

 1931سال _دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران کارشناسی ارشد:

 

بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی و شادکامی در بیماران مبتال به سرطان  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 تقدیر نامه ها:

  دریافت لوح سپاس از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص شرکت در برنامه مراقب در منزل از

 /س/ص359به شماره نامه  1933کرونایی در سال بیماران 

  1931دریافت لوح تقدیر از طرف ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در خصوص وظایف محوله در سال 

 /آ/د2319به شماره نامه 

  به  1935-1932دریافت تقدیرنامه از طرف ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در امر آموزش در سال

 /آ/د 1171شماره نامه 

  به شماره  1933دریافت تقدیرنامه از طرف ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در امر آموزش در سال

 ص/آ/121نامه 

  دریافت تقدیر نامه از طرف ریاست و معون دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم جهت شرکت در برگزاری آزمون

 /آ/د9775به شماره نامه  1931آسکی پس کارورزی در سال 

  دریافت لوح سپاس در خصوص شرکت در ورزش دو ومیدانی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و

 1911کسب مقام اول در سال 

  دریافت لوح تقدیر و کسب مقام اول در مسابقات دو صحرانوردی دانشجویان دختر دانشگاه ها و آموزشگاههای

 1911ایران در سال ارتش جمهوری اسالمی 

  دریافت لوح تقدیر و کسب مقام سوم در مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاه ها و آموزشگاههای ارتش

 1911جمهوری اسالمی ایران در سال 

 

 

 شرکت در کارگاه های آموزشی:

  توسط دفتر دی سی شوکگواهی حضور در کارگاه آموزشیEDO   آ/د1919به شماره نامه  95/17/31در تاریخ/ 

  توسط دفتر مقاله نویسیگواهی حضور در کارگاه آموزشیEDO   آ/د1117به شماره نامه  12/17/31در تاریخ/ 
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  توسط دفتر باز اندیشی تجارب آموزشیگواهی حضور در کارگاه آموزشیEDO   به شماره  95/17/31در تاریخ

 /آ/د1919نامه 

  توسط دفتر های ارزیابی بیمار در بالینآشنایی با مقیاس گواهی حضور در کارگاه آموزشیEDO   در تاریخ

 /آ/د1597به شماره نامه  97/17/31

 گواهی حضور در کارگاه آموزشی یادگیری فعال )روشها و ملزومات آن( توسط دفترEDO   15/17/31در تاریخ 

 /آ/د5132به شماره نامه 

  توسط دفتر آموزشی آشنایی با آموزش پیامد محورگواهی شرکت در کارگاهEDO   به شماره  17/1/31در تاریخ

 /آ/د9111نامه 

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با آشنایی با پایگاه اطالعاتیPubmed توسط دفترEDO   در تاریخ

 /آ/د2156به شماره نامه  19/1/31

 شگاه علوم پزشکی توسط معاونت پژوهشی دان 11/73/1932پروپوزال نویسی   گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

 /د/پ9175به شماره نامه  19/19/1932جهرم در تاریخ 

  توسط مدیر دفتر مطالعات و توسعه  11/9/1937گواهی شرکت در کارگاه تفسیر رادیوگرافی قفسه صدری در تاریخ

 37/د/1595/957آموزش  دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره نامه 

 توسط  9/9/1931ه در تاریخ گواهی شرکت در کارگاه جستجوی پیشرفتEDO   دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 /آ/د921جهرم به شماره نامه 

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ

 /د/پ9175به شماره نامه  11/73/1932

  9/1717زارت ورزش و جوانان به شماره پ پ /از طرف و 9گواهی نامه پیراپزشک ورزشی  درجه 

 

 گواهی شرکت در کنگره ها و همایش ها:

  شرکت در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در

 1931آذر  93و  91تاریخ 

  در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران  "ضرورت؟هوش اخالقی در حرفه پرستاری ،فرصت یا "ارائه پوستر با عنوان

 1931آذر  93و  91و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

  بررسی رابطه بین هوش اخالقی،خشم و خودکنترلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای "ارائه پوستر با عنوان

در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و  "منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 1931آذر  93و  91شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

 در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و  "مروری بر اهمیت پیوند اعضا از دیدگاه اخالق "ارائه پوستر با عنوان

 1931آذر  93و  91ن درمان ناباروری در تاریخ پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوی
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 نگره در ک "بررسی عوامل تاثیر گذار بر دیسترس اخالقی پرستاران در محیط بیمارستان"ارائه پوستر با عنوان

 93و  91سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

 1931آذر 

  کنگره سالیانه سالمند شناسی و طب سالمندی همراه با سمپوزیوم ساالنه بیماری آلزهایمر به  در پوستر ارائه

در کنگره   ”The role of fun physical activity in decreasing depression in elderly“عنوان 

 93و  91ناباروری در تاریخ سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان 

 1931آذر 

  در کنگره سالیانه سالمند شناسی و طب سالمندی همراه با سمپوزیوم ساالنه بیماری آلزهایمر به ارائه سخنرانی

در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین  ”Risk factors  of death anxiety on elderly ”عنوان

 1931آذر  93و  91نوین درمان ناباروری در تاریخ  همایش ملی اخالق و شیوه های

  دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد ، تهران مرکز همایش های بین المللی رازی در تاریخ گواهی شرکت در

 1931شهریور  11

   ئه و اراگواهی شرکت در دوازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد ، تهران مرکز همایش های بین المللی رازی

 11در تاریخ " Addiction and family based care, opportunity or necessity"پوستر با عنوان 

 1931شهریور 

  ارائه  پوستردر کنگره سالیانه سالمند شناسی و طب سالمندی همراه با سمپوزیوم ساالنه بیماری آلزایمر به عنوان
"Factors influencing feeling of burden among family caregivers looking after 

elderly whit alzheimers”  در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 1931آذر  93و  91های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

 ای بیمارستان هبررسی همبستگی هوش اخالقی و دیسترس اخالقی در پرستاران شاغل در "ارائه پوستر با عنوان

در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش  "آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

 1931آذر  93و  91ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

 کنگره  در "مقطعی  -دیسترس اخالقی در عملکرد بالینی پرستاران یک مطالعه توصیفی "ارائه پوستر با عنوان

 93و  91سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

 1931آذر 

 در کنگره سالیانه  "اهمیت توجه به حریم خصوصی بیمار از منظر اصول اخالق حرفه ای "ارائه پوستر با عنوان

آذر  93و  91ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش 

1931 

 بررسی میزان هوش اخالقی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی "ارائه پوستر با عنوان

 روریدر کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان نابا "تهران 

 1931آذر  93و  91در تاریخ 
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 بررسی نقش میانجی آشفتگی اخالقی در ارتباط بین عملکرد اخالقی و فرسودگی شغلی "ارائه سخنرانی با عنوان

در کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری  "پرستاران 

 1931آذر  93و  91در تاریخ 

 تاثیر آموزش سواد سالمت به کمک تلفن همراه بر خود مراقبتی بیماران میتال به نارسایی "ارائه پوستر با عنوان

 February  91-97 2019- در کنگره سالمت همراه شیراز در تاریخ  "قلبی

 سالیانه  در کنگره "اهمیت توجه به حریم خصوصی بیمار از منظر اصول اخالق حرفه ای "ارائه پوستر با عنوان

آذر  93و  91اخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در تاریخ 

1931 

 در کنگره سالمت "شبکه های اجتماعی بر خط و مراقبتهای بهداشتی، فرصت یا ضرورت؟"ارائه پوستر با عنوان 

 February  91-97 2019- همراه شیراز در تاریخ 

 وستر با عنوان ارائه پ"The relationship between spiritual intelligence and general self 

efficacy in women with breast cancer under chemotherapy”  در سمینار بین المللی پرستاری

 9711سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  ارائه پوستر با عنوان" The relationship between spiritual intelligence and happiness in 

women with breast cancer referring to selected hospital of Tehran university of 

medical sciences” ” 2018در سمینار بین المللی پرستاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  ارائه پوستر با عنوان" The relationship between spiritual intelligence and resiliency in 

patient with gastric  referring to selected hospital of Tehran university of medical 

sciences” ” 2018در سمینار بین المللی پرستاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  ارائه پوستر با عنوان"Effect of education by text messaging on sexual self efficacy of 

women with breast cancer”  2018در سمینار بین المللی پرستاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

   ارائه پوستر با عنوان“Compare self efficacy and spiritual intelligence in breast cancer 

and healthy women” 2018در سمینار بین المللی پرستاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

   ارائه پوستر با عنوان“The role of group cognitive-behavioral therapy on reducing 

depression and anxiety in drug addicts”   درکنگره بین المللی اعتیاد بیمارستان راضی دانشگاه تهران

 9711در سال 

  ارائه پوستر با عنوان"The impotance of supportive psychotherapy in adapting to the 

physical and mental    changes of the aging stage”  در کنگره سالیانه سالمند شناسی و طب

 9711سالمندی همراه با سمپوزیوم ساالنه بیماری آلزایمر تهران 

 

 Pubmedو اسکوپوس و  ISIی پژوهشی و مقاالت چاپ شده در مجالت علم
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 چاپ مقاله  ISI  با عنوان" 

ExperienceofNursesVsPatientsonSomeMoralIssueswhileNursing 

care:AQualitativeStudyfromIran"  درمجلهAmbient Science, 2019: Vol. 06(Hh1); 

Online 
  چاپ مقالهISI  با عنوان" Establish to attempt An efficacy:-Self and Intelligence Spiritual 

 Tehran in Cancer from Suffering Patients Hospitalized among Relationship a

Iran of Hospitals Sciences' Medical of University"  در مجلهAmbient Science, 2018: 

Vol. 05(Sp1); Online 

  چاپ مقالهISI ن با عنوا" Happiness and efficacy-Self General between Relationship The 

 Tehran of Hospitals Selected Some from Study Case A Patients: Cancer among

Sciences Medical of University"  در مجلهAmbient Science, 2018: Vol. 05(Sp1); 

Online 
 با عنوان  چاپ مقاله سکوپوسThe relationship between spiritual intelligence and happiness 

selected hospitals of Tehran university of medical  in cancer patients referring to
sciences  در مجلهJournal of Advanced Pharmacy Education & Research 

[JAPER] 9797 

 

 طرح های تحقیقاتی:

  بررسی همسویی بین نیازهای براورده نشد با امیدواری در بیماران مبتال به سرطان سینه"مجری طرح تحقیقاتی" 

 به تصویب رسید 91/19/1931تاریخ  که در

 بررسی همسویی بین سالمت معنوی با اضطراب و استرس شغلی در پرستاران  "مجری طرح تحقیقاتی به عنوان

 به تصویب رسید 99/19/1931که در تاریخ  "شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  ان بروز شش ماهه حوادث نامطلوب ناشی از انتقال بیماران به خارج بررسی میز"همکار طرح تحقیقاتی با عنوان

 به تصویب رسید 91/71/1931که در تاریخ  " 1931از بخش های مراقبت ویژه جهرم در سال 

  آموزش به دو روش مبتنی بر حل مسئله و پیامد کحور بر یادگیری بالینی "همکار طرح تحقیقاتی با عنوان

 به تصویب رسید 73/71/1931که در تاریخ  "خش مراقبت های ویژه قلبی دانشجویان پرستاری در ب

  بررسی همسویی رفتارهای مراقبتی پرستاران با جو اخالقی و حمایت سازمانی "مجری طرح تحقیقاتی با عنوان

 "1931درک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 

 بررسی همسویی سواد سالمت با رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت "تحقیقاتی دانشجویی با عنوان  مشاور طرح

 "زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  خوش خیم پروستات درمردان  هیپرپالزی هسته رطب بر بررسی اثر "مشاور طرح تحقیقاتی دانشجویی با عنوان

 1931شهرستان جهرم در سال 

https://publons.com/publon/28836398/
https://publons.com/publon/28836398/
https://publons.com/publon/28836398/
https://publons.com/publon/28836399/
https://publons.com/publon/28836399/
https://publons.com/publon/28836399/
https://japer.in/en/article/the-relationship-between-spiritual-intelligence-and-happiness-in-cancer-patients-referring-to-selected-hospitals-of-tehran-university-of-medical-sciences
https://japer.in/en/article/the-relationship-between-spiritual-intelligence-and-happiness-in-cancer-patients-referring-to-selected-hospitals-of-tehran-university-of-medical-sciences
https://japer.in/en/article/the-relationship-between-spiritual-intelligence-and-happiness-in-cancer-patients-referring-to-selected-hospitals-of-tehran-university-of-medical-sciences
https://japer.in/en/article/the-relationship-between-spiritual-intelligence-and-happiness-in-cancer-patients-referring-to-selected-hospitals-of-tehran-university-of-medical-sciences
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  بررسی تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و افسرگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه "مشاور طرح تحقیقاتی با عنوان

 کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 چاپ کتاب:

  انتشارات  "حرفه ای انجام مراقبت های بیمار محور پرستاران متخصص و عملکرد صالحیت"چاپ کتاب با عنوان

 1933چاپ اول آذرگان 

 

 عضویت در کمیته ها: 

  1931عضو کمیته استعداد درخشان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

  تا کنون 1931در سال دبیر کمیته استعداد درخشان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 عضویت در کمیته مهارت های بالین دانشکده پرستاری جهرم 

 

 برگزاری کارگاه ها و آزمون ها:

  جهت دانشجویان استعداد درخشان به عنوان دبیر کمیته  9/9/1931برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته در تاریخ

 استعداد درخشان دانشکده پرستاری

  ارشناسی ارشد پرستاری با کجهت دانشجویان کارشناسی و  11/17/1931مدرس کارگاه ایمنی مددجو در تاریخ

 همکاری مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

  1931شرکت در برگزاری آزمون آسکی فیزیکال اگزم در سال 

 1931ر سال شرکت در برگزاری آزمون اصول و فنون اصول و فنون مهارتهای پرستاری د 

  31و  31شرکت در برگزاری آزمون آسکی پس کارورزی 

 

 سوابق اجرایی و کاری:

  در بخش های اطفال، غدد، خون بیمارستان ولیعصر )عج( مجتمع بیمارستانی  یپرستار بالینسابقه یک سال کار

 امام خمینی تهران

  در بخش اطفال بیمارستان استاد مطهری جهرم یپرستار بالینسابقه یک سال کار 

  سال مربی حق التدریس در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 9سابقه 

  33 تا 32از سال  سابقه طرح هیئت علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  درخشان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سال عضویت و  دبیر کمیته استعداد  9سابقه

 جهرم

  تا کنون 33سابقه مربی غیر هیئت علمی دانشکده پرستاری جهرم از سال 

 استاد مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
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 سوابق مربی آموزش بالین:

 کارآموزی اورژانس اتاق عمل 

 فارماکولوژی کارآموزی 

 کاراموزی پراتیک پرستاری 

 کارآموزی در عرصه 

 کارآموزی اطفال 

 کارآموزی فوریت های داخلی 

 کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری 

  1کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 کارآموزی در عرصه اورژانس دانشجویان هوشبری 

 کارآموزی تروما 

  9سالمندان کارآموزی پرستاری بزرگساالن و 

  9کارآموزی پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 8 

 

 
 

 

 

 

 

 


