
  

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 سمیه رمضانلی نام و نام خانوادگی:

 مربی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم عنوان پست :

 دانشکده پرستاری و مامایی محل خدمت:

 

 مدرک تحصیلی

  سال و محل اخذ مدرک نوع مدرک

کارشناسی ارشد 

 پرستاری

گرایش آموزش 

 داخلی جراحی

 شیراز

2931 

 فسا کارشناسی پرستاری

2931 

 

 



 امتیازات پژوهشی

 نوین های شیوه و اخالق همایش سومین و مثل تولید اخالق المللی بین همایش اولین  شرکت در کنگره

  ناباروری درمان

 خاورمیانه عروق و قلب های بیماری از پیشگیری المللی بین کنگره دومین  

 ایران مامایی و زنان کنگره 

 ایران گرمسیری و عفونی های بیماری کنگره 

 سالمت ارتقا در کاربردی های پژوهش ملی همایش  

 کودکان متابولیسم و غدد های تازه سراسری همایش 

 پستان سرطان سراسری کنگره ششمین 

 کاردیولوژی اینترونشنال سالیانه سمینار هفتمین  

 ناباروری درمان نوین های شیوه در اخالق سراسری همایش اولین  

 کودکان پرستاری کشوری همایش هفتمین 

 پرستاری اخالق کنگره اولین  

 ایران هماتولوژی و آنکولوژی مدیکال پرستاری کنگره 

 المللی بین کنگره دهمین MS بیماری المللی بین کنگره اولین و ایران  Devic 

 دانشگاهی جهاد پستان سرطان سراسری کنگره  

 ایرانیان سالمت روی پیش های فرصت و تهدیدها سمینار  

 درمانی خدماتی کیفیت ارتقا  

 استرس مدیریت سمینار 

 شواهد بر مبتنی پرستاری برنامه  

 اعتیاد از پیشگیری و درمان برنامه 

 مادر شیر با تغذیه ترویج و حمایت  

 زنان سالمت ارتقا المللی بین کنگره  

 طب در نبوی سیره المللی بین همایش  

 مامایی و پرستاری های مراقبت توسعه و سالم زندگی سراسری کنگره دومین 

 عباس بندر قلبی های اورژانس المللی بین کنگره 

 نابارور افراد در هیجانی سازگاری  ارائه مقاله در کنگره
 ایران در جنین و گامت اهدای 
 پستان سرطان ایجاد در خطر عوامل بررسی 
 نابارور زوجین در زناشویی سازگاری و روان سالمت بررسی 
 دیالیزی بیماران معنوی سالمت بر دعا تاثیر 
 پستان سرطان به مبتالیان در آموزش اهمیت 
 رد زندگی کیفیت سیط  ارتقای بر شیده طراحی های برنامه اثربخشیی بررسیی 

 پستان سرطان به مبتالیان
 سزارین جراحی عمل از بعد درد کنترل های روش انواع 
 هب کننده مراجعه مبتالیان در پستان سرطان با مرتبط خطرساز عوامل بررسی 

 1931 سال شیراز مطهری سینه سرطان کلینیک
 راجعهم پسییتان سییرطان به مبتال زنان زندگی کیفیت عملکردی مقیاس بررسییی 

 شیراز مطهری درمانگاه به کننده
 پستان سرطان به مبتالیان در زندگی کیفیت ارتقای اهمیت 



 INCIDENCE OF SECONARY AMENORRHEA CAUSED BY 
CHEMOTHERAPY IN NONMENOPAUSAL WOMEN WITH 

BREAST CANCER 
 Psychological intervention, an effective method to improve 

health in multiple sclerosis patients 

 Strategies for management of fatigue related to MS 
 Complementary approaches in the management of fatigue 

related to MS 
 Evaluation of attitude and performance of elderly females 

about prevention of myocardial infarction 
 Effect of self – care education on knowledge and 

performance of heart failure patients admitted in city hospital 
of jahrom 

 Evaluation of attitude and performance of elderly females 
about prevention of myocardial infarction 

 یک وضییییییعیت نان بالینی و دموگراف نده مراجعه ز یک به کن بالگری کلین  غر
 شهر پستان سرطان

 جهرم 
 مجهر شهر زنان در پستان سرطان کننده مستعد باروری عوامل برخی بررسی 

 39 سال در
 جهرم شهر زنان در پستان سرطان غربالگری های روش انجام وضعیت 
 پستان خودآزمایی رمورد د یائسه زنان عملکرد 
 پرسیینل توسییط سییال یک زیر کودکان در مصیینوعی شیییر تجویز علل بررسییی 

 پزشییکی علوم دانشییگاه پوشییش تحت روسییتایی و شییهری مراکز در بهداشییتی
 جهرم

 درمانگاههای به کننده مراجعه یائسییه زنان عمومی سییالمت وضییعیت بررسییی 
 جهرم پزشکی علوم دانشگاه به وابسته زنان

 توصیفی مطالعه یک:  پرستاری دانشجویان ای حرفه پنداری خود بررسی 
 بیماران درمان روند بر بیمار با ارتباط هنگام به المسه تاثیر 
 جهرم شهر ساله 12 تا 2 کودکان در خواب الگوی 
 رد پرسییتاران دیدگاه از بیمار – پرسییتار موثر ارتباط برقراری موانع بررسییی 

 جهرم آموزشی های بیمارستان
 بیمار با پرستار موثر تعامل برقراری در پرستاری های مراقبت توسعه 
 پرستاری دانشجویان ای حرفه ارتباطات بررسی 
 ها چالش و ها فرصت خانوار، سرپرست زنان 
 درمانگاههای به کننده مراجعه یائسیییه زنان انتروپومتریک وضیییعیت بررسیییی 

 1931 سال در جهرم
 سالمندی دوران در زندگی و مزمن دردهای 
 دیرینه رویایی درد، بدون سرطان 
 در جهرم شیییییهر کرده توبکتومی زنان در انگاری بیمار خود میزان بررسیییییی 

 32 سال
 اهدای فقهی و اخالقی جنبه به نسیییبت جهرم شیییهرسیییتان مردم نگرش بررسیییی 

 گامت
 باروری کمک های شیوه مورد در مذاهب دیگر و اسالم دیدگاه 
 اخالقی مالحظات:  جنین و گامت اهدا در آگاهانه رضایت 



 اخالقی چالشی:  جایگزین رحم آشکارسازی 
 اهدای درمانی روش به نسییبت جهرم شییهرسییتان زنان و مردم نگرش بررسییی 

 تخمک
 باروری اخالق در آن تاثیر و ازدواج سن 
 ایران و مختلف کشورهای در ناباروری روانشناختی های جنبه 
 این از مندی رضیییایت و توبکتومی عمل به منتسیییب عوارض میزان بررسیییی 

 جهرم شهر کرده توبکتومی زنان در روش
 ؟ دارد نقش ناباروری در عفونت به ابتال آیا 
 جنین و گامت فروش و خرید در اخالقی مالحظات 
 یائسه زنان عمومی سالمت وضعیت 
 پسیتان سیرطان کننده مسیتعد باروری عوامل برخی و دموگرافیک های ویژگی 

 پستان سرطان غربالگری معاینات انجام متقاضی زنان در
 پستان سرطان در درمانی شیمی دنبال به ثانویه آمنوره 

 Evaluation of knowledge of elderly females about prevention 
of myocardial infarction 

 Multiple Sclerosis and Reflexology 
 The efficacy of alternative medicine for Multiple Sclerosis 

patients 
 Evaluation of hypochondriasis rates in women with tubal 

ligation 

 Knowledge and Attitude of Hospitalized Patients with atrial 
fibrillation in Coronary Care Unit about Risk Factors of Cardio-

Vascular Disease 
 دانشجویان دیدگاه از تدریس فرآیند در مشارکت 

...... 

 ) فصلنامه آموزش و پرستاران دیدگاه از بیمار -پرستار موثر ارتباط برقراری موانع  مقاالت چاپ شده

 اخالق پرستاری(

 

 Menipause and Crisis? Fake or real:Comperhensive Srearch to the 

Depth of Crisis Experienced:A Mixed-method Study 

 

 The relationship between professional self-concept and nursing 

students’ decision for job retention 

 

 Evaluation of barriers contributing in the demonstration of an 

effective nurse- patient communication in jahrom 

 

 Effectiveness of Diabetes Self-Management Education on Quality 

of Life in Diabetic Elderly Females 

 Management of stress urinary incontinence in female whit DM 

 ( type 2) 



 Coping with Infertility: An Examination of Coping Mechanisms in 

Iranian Women with Infertility 

 

طرح های تحقیقاتی 

 مصوب 

 ستانبیمار در شاغل پرستاران شغلی تنش بر ای مقابله راهبردهای اثربخشی بررسی 

 جهرم های

 مراجعه سیالمندان روان سیالمت بر ای مقابله راهبردهای آموزش بخشیی اثر بررسیی 

  شیراز جهاندیدگان کانون به کننده

  

 دیدگاه از بیمار به آموزش امر در موثر راهکارهای و موانع عوامل، سییییهم بررسییییی 

  جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاران و دانشجویان اساتید،

 

 هبی مبتال زنیان زنیدگی کیفییت و ای مقیابلیه راهبردهیای  بکیارگیری بر آموزش تیاثیر 

  شیراز مطهری درمانگاه به کننده مراجعه پستان سرطان

  

 زنان نفس عزت و ادراری اختیاری بی بر لگن کف  ماهیچه ورزش تأثیر بررسیییییییی 

 جهاندیدگاان کانون به کننده مراجعه ادراری اسییییترسییییی اختیاری بی به مبتال سییییالمند

  شیراز

  

 بیمارسییتان در شییاغل پرسییتاران در شییغلی رضییایت با هیجانی هوش رابطه بررسییی 

 1939 سال در جهرم شهرستان های

  

 چهارم سییال پرسییتاری دانشییجویان تصییمیم و ای حرفه پنداری خود همسییویی بررسییی 

  خود حرفه در ماندن برای

  

 کفیزیولوژی های شاخص بر الالیی آوای  و( یاسین سوره) قرآن صوت تاثیر مقایسه 

  جهرم مطهری بیمارستان  NICU در بستری نوزادان

  

 نانز در آن با مرتبط عوامل و مکونیوم به آمنیوتیک مایع شدن آغشته شیوع بررسی 

 در جهرم پزشیییکی علوم دانشیییگاه به وابسیییته های بیمارسیییتان به کننده مرجعه باردار

 88-32 های سال طی

  

 سوابق آموزشی

سوابق تدریس 

 دروس تئوری

 

 سالمت وضعیت بررسی 

 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 1 داخلی فوریت 

 2 داخلی فوریت 

 9 جراحی داخلی کارآموزی 

 داخلی های بیماری با آشنایی  



 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 خاص گروههای در پزشکی های فوریت  

 اورژانس عمل اتاق کارآموزی 

 اتفاقات عرصه در کارآموزی 

  

 2 و1 جراحی داخلی عرصه در کارآموزی 

 داخلی های بیماری با آشنایی  

 9 جراحی داخلی کارآموزی 

 ها فوریت 

 اولیه های کمک  

 ریوی قلبی احیای های روش کارآموزی 

 9 جراحی داخلی 

 بحران در پرستاری و 4 و9 جراحی داخلی عرصه در کارآموزی 

 4 جراحی داخلی 

 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 2 جراحی داخلی کارآموزی 

 2 و1 جراحی داخلی عرصه در کارآموزی 

شرکت در 

 کارگاههای آموزشی

 

 گوارش دستگاه در اختیاری بی و زخم استومی، از مراقبت درکارگاه شرکت 

  ادراری و

 تدریس نوین روشهای آموزشی کارگاه در شرکت  

 آموزش در پژوهش مقدماتی آموزشی کارگاه در شرکت 

  روزانه و دوره درس طرح آموزشی کارگاه در شرکت 

 درس طرح تدوین آموزشی کارگاه در شرکت 

 بیمارستانی تریاژ آموزشی کارگاه در شرکت  

 آموزش در پژوهش شناسی روش کارگاه در شرکت 

  کارگاه در شرکت SPSS 

 شغلی های آسیب و استیک نیدل کارگاه در  شرکت 

 فراگیر به بازخورد ارائه نحوه کارگاه در  شرکت 

 پژوهی دانش کارگاه در  شرکت  

 نویسی پروپوزال کارگاه در  شرکت 

 زیستی مبانی آموزشی کارگاه در  شرکت  

 کیفی تحقیق روش مقدماتی کارگاه در شرکت 

 سما سایت وب در نمرات الکترونیکی ثبت آموزش کارگاه در شرکت 

  شرکت در کارگاه آشنایی با سایتGoogle scholar 

 شرکت در کارگاه آشنایی با سایت register gate 

 

 سوابق اجرایی



عضویت در کمیته 

 ها

  پزشکی آموزش توسعه دفتر ارشد کارشناسی مشاوره کمیته عضو (EDO) 

  کالب ژورنال جلسه عضو  

  پیراپزشکی و پرستاری دانشکده فن اتاق واحد عضو 

  آموزش کیفیت ارتقا کمیته عضو  

  دانشکده پرستاری دانشجویان مشاور استاد 

  برگزاری کارگاه

  پانسمان های مدرنکارگاه آموزشی 

 ترومبوز ورید عمقی 

 ترومبوسایتوپنیا 

 

  سوابق بالینی

 سال 6به مدت  یوداخلی و سی سی در بخش  پرسنل 

 سرپرستار بخش داخلی 

 مسئول آموزش بخش داخلی 

 مسئول آموزش بیماران دیابتی بیمارستان مطهری 

 

 


