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ه نام خداب  

 و حرفه ای مشخصات کلی و سوابق آموزشی و پژوهشی

 مشخصات فردیالف( 

     علینام: 

 دهقانینام خانوادگي: 

  (PhD) پرستاری دکترای تخصصی: آخرین مدرک تحصیلي

 : استادیارمرتبه علمي

 تهران علوم پزشکیدانشگاه : تحصیلآدرس محل 

 جهرم ت بهداشتی درمانیو خدما دانشگاه علوم پزشکیآدرس محل کار: 

         ممسنیحل تولد: م

   9171238508 98+شماره تماس : 

 پست الكترونیكي:آدرس 
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ali.dehghani2000@gmail.com 
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 مشخصات آکادميكب( 

 درجه علمی رشته تحصيلی
دانشگاه محل 

 تحصيل

شهر محل 

 تحصيل

کشور محل 

 تحصيل
 فارغ التحصيل سال

 7931 ایران شیراز شیرازعلوم پزشكي  کارشناسي ارشد آموزش پزشكي

 7931 ایران شیراز علوم پزشكي شیراز فلوشیپ فلوشیپ یادگیری الكترونیكي

 پرستاری
 تخصصي دکتری

 (PhD) پرستاری
 7931 ایران تهران علوم پزشكي تهران

 پرستاری
 کارشناسي ارشد

 )بهداشت جامعه(
 7939 ایران تهران تربیت مدرسدانشگاه 

 7988 ایران جهرم جهرمم پزشكي علو  کارشناسي پرستاری

 

  زمان تحصيلهای پایان نامه ( پ

 توضيحات استاد راهنما مقطع تحصيلی عنوان پایان نامه

طراحي و اعتباریابي پرسشنامه سنجش تطابق با بیماری در بیماران مبتال 

 به مولتیپل اسكلروزیس

 (PhDدکتری )

 تخصصي پرستاری

خانم دکتر 

 دهقان نیری

علوم دانشگاه  گذرانده در

 تهران پزشكي

همتا بر میزان  بررسي تاثیر اجرای برنامه آموزش طراحي شده گروه

استرس، اضطراب و افسردگي بیماران مبتال به بیماری مولتیپل 

 اسكلروزیس

 کارشناسي ارشد

 پرستاری

دکتر خانم 

 کرمانشاهي

دانشگاه تربیت گذرانده در 

  مدرس تهران

خصوص کاربرد شبكه های اجتماعي مجازی در  تبیین و برنامه ریزی در

 آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشكي

کارشناسي ارشد 

 آموزش پزشكي

آقای دکتر 

 کجوری

علوم گذرانده در دانشگاه 

 پزشكي شیراز
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 ت( سمينار مسائل پرستاری

 سمينارعنوان 
مقطع 

 تحصيلی
 توضيحات استاد راهنما

اران نسبت به رعایت معیارهای اخالق حرفه ای: بررسي عملكرد پرست

 موانع و راهكارها

کارشناسي 

 ارشد

خانم دکتر 

 کرمانشاهي

گذرانده در دانشگاه تربیت 

 مدرس تهران 

 

 پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاورهت( 

 ردیف
 پایان نامهعنوان 

مقطع 

 تحصيلی

یا استاد  استاد راهنما

 مشاور
 دانشگاه

سه ای تأثیر برنامه آموزش خودمراقبتي بر اساس بررسي مقای 7

روش تدریس اعضای تیم و سخنراني بر کیفیت زندگي و 

 خودکارآمدی بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس

کارشناسي 

 ارشد
 استاد راهنما

علوم پزشكي دانشگاه 

  جهرم

2 
بررسي مقایسه ای تاثیر برنامه ورزشي یوگا و ایروبیک بر 

 ي پرستاران فرسودگي شغل

کارشناسي 

 ارشد
 استاد مشاور

علوم پزشكي دانشگاه 

  جهرم

تاثیر آموزش بر دانش سالمندان در زمینه پیشگیری از سكته  9

مغزی و نگرش نسبت به سالمندی در مراجعه کنندگان به 

 7931کانون جهاندیدگان جهرم در سال 

کارشناسي 

 ارشد
 استاد مشاور

علوم پزشكي دانشگاه 

  شیراز

4 
بررسي تاثیر مدل خودمراقبتي اورم بر فعالیت های روزانه 

 زندگي بیماران تحت درمان با همودیالیز

کارشناسي 

 ارشد
 استاد راهنما

علوم پزشكي دانشگاه 

  جهرم

بررسي تاثیر آموزش مدیریت استرس شغلي بر میزان رعایت  1

اخالق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتي 

 7931از در سال شیر

کارشناسي 

 ارشد
 استاد مشاور

علوم پزشكي دانشگاه 

  جهرم

 

 در مقطع کاردانی و کارشناسی ( سوابق آموزشیث

 مقطع تدریس تدریس عملی تدریس نظری ردیف

تعداد  رشته کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 واحد

تعداد 

 ترم

 7 2 فوریت پزشكي   *  فوریتهای پزشكي 7
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اری داخلي پرست 2

) کبد و  9جراحي 

 (غدد

 9 9/7 پرستاری  *  

 2 2 هوشبری  *   فوریتهای پزشكي 9

پرستاری داخلي  4

 )اعصاب( 4جراحي
 2 9/7 پرستاری  *  

 7 2 فوریت پزشكي   *  جابجایي و حمل بیمار 1

خون شناسي و انتقال  6

 خون
 2 2 هوشبری  *  

بیماریهای داخلي  1

 جراحي
 7 9 یهوشبر  *  

خون شناسي و انتقال  8

 خون
 7 7 هوشبری   * 

خون شناسي و انتقال  3

 خون
 7 7 اتاق عمل  *  

کارآموزی فن   79

 7وداخلي جراحي
 2 2 پرستاری  * 

کارآموزی  داخلي   77

 2جراحي
 2 2 پرستاری  * 

کارآموزی نشانه   72

 شناسي
 7 7 فوریت پزشكي   *

 7 7 یت پزشكيفور   * کاروورزی اطفال  79

کارورزی احیای قلبي   74

 ریوی
 7 7 فوریت پزشكي   *

 7 7 فوریت پزشكي   * 2کارورزی ترومای   71

کارورزی فوریتهای   76

 داخلي
 7 1/7 فوریت پزشكي   *

کارآموزی  داخلي   71

 4جراحي
 7 2 پرستاری  * 

کارآموزی در عرصه   78

 اتاق عمل
 7 2 اتاق عمل  * 

وزی بهداشت کارآم  73

 جامعه
 4 2 پرستاری  * 
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کارآموزی داخلي   29

 9جراحي 
 2 26/2 پرستاری  * 

کارآموزی داخلي   27

 7جراحي 
 7 26/2 پرستاری  * 

کارآموزی بهداشت   22

 جامعه
 1 4/74 پرستاری  * 

 9 2 هوشبری  *   پاتوفیزیولوژی 29

کارآموزی در عرصه   24

 اورژانس
 9 2 هوشبری  * 

کارآموزی اتاق عمل   21

 اورژانس
 7 2 اتاق عمل  * 

تكنولوژی جراحي  26

 قلب و تنفس

 2 7 اتاق عمل  *  

آشنایي با بیماری  21

 های داخلي

 9 2 اتاق عمل  *  

کارآموزی   28

بزرگساالن و 

 9سالمندان 

 7 2 پرستاری  * 

کارآموزی در   23

عرصه بهداشت 

 جامعه

 7 2 پرستاری  * 

زی روش کارآمو  99

های احیای قلبي 

 ریوی

 7 7 اتاق عمل  * 

پرستاری بهداشت  97

 محیط

 7 7 پرستاری  *  
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 در مقطع کارشناسی ارشد ث( سوابق آموزشی

 مقطع تدریس تدریس عملی تدریس نظری ردیف

 تعداد ترم تعداد واحد رشته

و   یپرستار یالگوها ها، هینطر 7

             کاربرد آنها                

جراحي  –پرستاری داخلي  

 بزرگساالن

6/7 2 

پایش وضعیت سالمت  2

 بزرگساالن

جراحي  –پرستاری داخلي  

 بزرگساالن

2/9 2 

مراقبت های تسكیني و نقش  9

 پرستار در آن

جراحي  –پرستاری داخلي  

 بزرگساالن

7 7 

جراحي  –پرستاری داخلي   پرستاری انكولوژی 4

 بزرگساالن

7 7 

جراحي  –پرستاری داخلي   روش تحقیق پیشرفته 1

 بزرگساالن

 2 

جراحي  –پرستاری داخلي   داروشناسي اختصاصي 6

 بزرگساالن

 2 

از اختالالت و  یپرستار 1

 يجراح -يداخل حاد  یهایماریب

جراحي  –پرستاری داخلي  

 بزرگساالن

 2 

از اختالالت و  یپرستار 8

 -يمزمن داخل  یهایماریب

 يجراح

جراحي  –پرستاری داخلي  

 بزرگساالن

7 7 

 یالگوها ها، هینطرکارآموزی   3

 و  کاربرد آنها                             یپرستار

جراحي  –پرستاری داخلي 

 بزرگساالن

2/9 2 

کارآموزی پایش وضعیت سالمت   79

 بزرگساالن

جراحي  –پرستاری داخلي 

 بزرگساالن

7 2 

ای تسكیني و کارآموزی مراقبت ه  77

 نقش پرستار در آن

جراحي  –پرستاری داخلي 

 بزرگساالن

7 7 

از اختالالت و  یپرستارکارآموزی   72

 يجراح -يداخل حاد  یهایماریب

جراحي  –پرستاری داخلي 

 بزرگساالن

 2 

از اختالالت و  یپرستارکارآموزی   79

 يجراح -يمزمن داخل  یهایماریب

جراحي  –پرستاری داخلي 

 االنبزرگس

7 7 
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 مصوبتحقيقاتی  طرح های( ج

 ردیف

 عنوان طرح تحقيقاتی
مجری یا 

 همکار طرح

سال 

اجرای 

 طرح

موسسه محل 

 پژوهش

وضعيت فعلی 

 طرح

7 

بررسي میزان رعایت اخالق حرفه ای در عملكرد پرستاران از 

دیدگاه خودشان و بیماران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه 

 7939سال علوم پزشكي جهرم  
 7939 مجری

دانشگاه علوم پزشكي 

 جهرم
 اتمام یافته

2 

بررسي موانع رعایت اخالق حرفه ای در عملكرد پرستاری در 

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم  سال 

7939 
 7939 مجری

دانشگاه علوم پزشكي 

 جهرم
 اتمام یافته

9 

حرفه ای در  بررسي سهم عوامل تسهیل کننده رعایت اخالق

عملكرد پرستاری از دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای وابسته 

 7939به دانشگاه علوم پزشكي جهرم  سال 
 7939 مجری

ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته

4 

رضایتمندی تحصیلي دانشجویان علوم  همراه بابررسي عوامل 

 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از دیدگاه اساتید و

 7937دانشجویان در سال 
 7937 مجری

ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته

1 

بررسي سهم عوامل عدم رضایتمندی دانشجویان پرستاری و 

پیراپزشكي از رشته های خود،از دیدگاه اساتید و دانشجویان 

 7937در دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 
 7937 مجری

ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 یافتهاتمام 

6 
 تجارب پرستاران در بعد اخالق حرفه ای

 7939 مجری
ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته

1 

بررسي عالقمندی دانشجویان و کادر درماني پرستاری جهت 

اشتغال در بخش های مختلف بیمارستان و مراقبت از بیماران 

 با بیماریهای مختلف : مطالعه کیفي
 7937 مجری

ي زشكدانشگاه علوم پ

 جهرم
 اتمام یافته

8 
 علوم پزشكي انیدانشجو حرفه ای عوامل موثر بر رشد اخالق

 7937 مجری
ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته

3 
تبیین تجارب دانشجویان در زمینه اخالق آنالین : یک مطالعه 

 کیفي
 7937 مجری

ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته
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79 
 به بیمارتوسط پرستاران در محیط بالینبررسي موانع آموزش 

 7937 مجری
ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 اتمام یافته

77 

حمایتي بر کیفیت زندگي  -بررسي تاثیر برنامه آموزشي 

بیماران مبتال به بیماری نارسایي مزمن کلیه در انجمن حمایت 

 از بیماران کلیوی

 7939 مجری
ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
ادر حال اجر  

72 
تاثیر به کار گیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگي، کیفیت 

 7937 همكار خواب و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی
ي دانشگاه علوم پزشك

 جهرم
ادر حال اجر  

79 
بررسي تاثیر برنامه مراقبتي مشارکتي بر میزان استرس، 

 7937 همكار اضطراب و افسردگي نوجوانان مبتال به تاالسمي ماژور
ي دانشگاه علوم پزشك

 شیراز
 اتمام یافته

74 
بررسي و مقایسه مشكالت آموزش بالیني دانشجویان 

 7937 همكار 9و  7هوشبری در دو دانشگاه تیپ 
ي دانشگاه علوم پزشك

 شیراز
 انمام یافته

71 
 رفتار تغذیه ای دانشجویان بااعتیاد به اینترنت رابطه بررسي 

 7932 همكار یي دانشگاه علوم پزشكي تهراندر دانشكده پرستاری ماما
 يدانشگاه علوم پزشك

 تهران
 انمام یافته

76 
بررسي مقایسه ای میزان اگاهي اساتید و دانشجویان دانشگاه 

 7932 استاد راهنما علوم پزشكي جهرم از وظایف استاد مشاور
 يدانشگاه علوم پزشك

 جهرم
 انمام یافته

71 

فوریت های پزشكي در  بررسي نیازهای آموزشي پرسنل

مقابله با حوادث شیمیایي، بیولوژیک، رادیولوژیک، هسته ای، 

 انفجاری و حوادث پرتلفات

 7939 همكار
ي دانشگاه علوم پزشك

 همدان
 انمام یافته 

78 

طراحي و روانسنجي پرسشنامه ملي سنجش رضایتمندی 

 بیماران از مراقبت های پرستاری
 7931 مجری

پروژه تحقیقاتي 

رک معاونت مشت

دانشگاه پرستاری و 

 علوم پزشکی جهرم

 اتمام یافته

73 
 تحلیل مفهوم تطابق با بیماری: رویكرد تكاملي راجرز

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

29 
طراحي و روانسنجي پرسشنامه ستجش پیشایندهای موثر بر  

 7931 مجری تطابق در بیماران مبتال به ام اس
 گاه علوم پزشكيدانش

 جهرم
 اتمام یافته

27 
تحلیل مفهوم سواد سالمت در بیماران مبتال به ام اس: یک 

 7931 مجری مدل هیبرید
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

22 
بررسي مقایسه ای آموزش توسط همتایان و آموزش رایج بر 

 7931 مجری سواد سالمت بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته
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29 
 یریپذ تیپرسشنامه سنجش مسئول يو روانسنج يطراح

 7931 مجری در پرستاران ياجتماع
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

24 
مبتال به  مارانیدر ب يخودمراقبت تیریمد یچالش ها نییتب

3179 مجری يفیک یمحتوا لیتحل کی: سیاسكلروز پلیمولت  
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

21 
بررسي همراهي بین سالمت معنوی و عالئم روانشناختي در 

6793 مجری بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس شهرستان جهرم  
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

26 
طراحي و روانسنجي پرسشنامه سنجش عملكرد کار تیمي در 

6793 مجری پرستاران  
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته 

21 

بررسي میزان آگاهي دانشجویان پرستاری و پیراپزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي جهرم نسبت به روش های 

 7936تصویربرداری پزشكي در سال 

 7936 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

28 
ماری در همراهي بین سالمت معنوی و تطابق با بی يبررس

 7936 مجری بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

23 
 يپرسشنامه سنجش مشكالت سالمت يو روانسنج يطراح

 7931 مجری سیاسكلروز پلیمبتال به مولت مارانیب
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته 

99 
مدل  کی: یبت پرستاردر مراق يمفهوم عدالت فرهنگ لیتحل

 7931 مجری دیبریه
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

97 
پرسنل مراقبت   نیدر ب یمفهوم وجدان حرفه ا لیتحل

 7931 مجری دیبریه لیتحل کی: رانیدر ا يبهداشت
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

92 
پرسشنامه سنجش سواد سالمت در  يو روانسنج يطراح

 7936 مجری سیاسكلروز پلیمبتال به مولت رانمایب
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

99 

دانشگاه علوم  يعلم اتیه یاعضا يآموزش یازهاین يبررس

 کیبا استفاده از تكن یتوانمندساز نهیجهرم در زم يپزشك

 يدلف

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

94 

بالیني از دیدگاه اساتید و دانشجویان بررسي وضعیت آموزش 

رشته های پرستاری و پیراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي 

 7931جهرم در سال 

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

91 
بررسي میزان تطابق بیماران مولتیپل اسكلروزیس عضو انجمن 

 7931 مجری 7936ام اس در سال 
 دانشگاه علوم پزشكي

 هرمج
 اتمام یافته
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96 

بررسي کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و 

بیماران بستری در بیمارستان های درماني آموزشي جهرم در 

 7936سال 

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

91 
 تبیین ادراک بیماران و همراهان آنها از تصویر پرستاری

 7931 مجری
 وم پزشكيدانشگاه عل

 جهرم
 اتمام یافته

98 

بررسي همراهي بین سواد سالمت با استرس، اضطراب و 

افسردگي در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس شهرستان 

 7931جهرم در سال 

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

93 

طراحي و روانسنجي پرسشنامه سنجش رضایتمندی بستگان 

تری در بخش مراقبت های ویژه از خدمات بیماران بس

 پرستاری

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

49 
تبیین چالش های فرهنگي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم: 

 7931 مجری یک تحلیل محتوای کیفي
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

47 
وزش از تبیین جایگاه شبكه های اجتماعي مجازی در آم

 7931 مجری دیدگاه اساتید و دانشجویان: یک مطالعه کیفي
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 اتمام یافته

42 

تاثیر اموزش بر دانش سالمندان در زمینه پیشگیری از سكته 

مغزی و نگرش نسبت به سالمندی در مراجعه کنندگان به 

 7931کانون جهاندیدگان جهرم در سال 

 7931 همكار
 لوم پزشكيدانشگاه ع

 شیراز
 اتمام یافته

49 

بررسي مقایسه ای تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتي بر اساس 

روش تدریس اعضای تیم و سخنراني بر کیفیت زندگي و 

 خودکارآمدی بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس

 7931 مجری
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

44 
اورم بر فعالیت های روزانه بررسي تاثیر مدل خودمراقبتي 

 7938 مجری زندگي بیماران تحت درمان با همودیالیز
 دانشگاه علوم پزشكي

 جهرم
 در حال اجرا

 

 ی معتبر داخلیکنگره هاارائه مقاله در همایش و ( چ

 مکان ارائه زمان ارائه نحوه ارائه نام همایش عنوان مقاله ردیف

لین همایش کشوری دانشجویي او حاشیه نشیني و بهداشت محیط زندگي 7

 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

مهرماه  27 – 22 سخنراني

7983 

دانشگاه علوم 

 پزشكي ایران

تاثیر رسانه بر رفتارهای ناسالم نوجوانان  2

 و راهكارها

اولین همایش کشوری دانشجویي 

 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

مهرماه  27 – 22 پوستر

7983 

دانشگاه علوم 

 شكي ایرانپز

گزارش یک مورد : نانوایي در آشپزخانه  9

open یک خانواده عشایری 

اولین همایش کشوری دانشجویي 

 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

مهرماه  27 – 22 پوستر

7983 

دانشگاه علوم 

 پزشكي ایران
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بررسي نیازهای آموزشي بیماران مولتیپل  4

اسكلروزیس و نقش این نیازها در 

 وش آموزشانتخاب ر

سمینار دانشجویي بیماریهای مزمن 

 با تاکید بر آموزش به بیمار

آذرماه  6 – 1 سخنراني

7983 

دانشگاه علوم 

 پزشكي شیراز

1  

 در درمان روانو ذکر خدا نقش صبر 

سالمت از  همایش ملياولین 

 کریم دیدگاه قرآن

اسفندماه  77 – 72 پوستر

7983 

تهران، مرکز 

همایش های بین 

 رازی المللي

بررسي تاثیر اجرای برنامه آموزشي گروه  6

همتا بر میزان استرس بیماران مولتیپل 

 اسكلروزیس

هشتمین کنگره بین المللي بیماری ام 

 اس ایران

آبان ماه  21 – 26 پوستر

7939 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

بررسي وضعیت بهداشتي و زیست  1

محیطي روستای پیرسبز در شهرستان 

 کازرون

ومین همایش سراسری راهكارهای د

 ارتقای سالمت و چالش ها

آبان ماه  77 – 72 پوستر

7939 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران

میزان رعایت اخالق حرفه ای توسط  8

 پرستاران درعملكردهای پرستاری

اسفندماه  9 – 4 سخنراني همایش کشوری مراقبت و سالمت

7939 

دانشكده پرستاری 

دانشگاه علوم 

 شكي گیالنپز

آموزش بیماران مبتال به بیماریهای مزمن  3

 با استفاده از روش آموزشي گروه همتا

همایش  سراسری  مراقبتهای  

بیماری های  مامایي در -پرستاری 

 مزمن

اسفندماه  7–9 سخنراني

7939 

دانشكده پرستاری 

دانشگاه علوم 

 پزشكي کرمانشاه

موانع عدم اجرای مراقبت مبتني بر  79

مراقبتي : ارائه  –اهد در بعد فردی شو

راهكاری جهت ارتقاء کیفیت مراقبت 

 های پرستاری

همایش  سراسری  مراقبتهای 

مامایي دربیماری های  -پرستاری 

 مزمن

اسفندماه  7–9 سخنراني

7939 

دانشكده پرستاری 

دانشگاه علوم 

 پزشكي کرمانشاه

بررسي میزان رعایت مسئولیت پذیری  77

 مراقبت از بیمارانپرستاران در 

 

دومین کنگره سالیانه اخالق پزشكي 

کشور )اخالق پزشكي در نظام 

 سالمت(

اسفندماه  9 –1 پوستر

7939 

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

72 Inflammatory changes in 
preeclampsia: current 

understanding of the maternal 
innate and adaptive immune 

responses 

المللي و ن کنگره بینسومی

هجدهمین کنگره ملي باروری و 

 ناباروری

فروردین تا  99 پوستر

 37اول اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي تبریز

تاثیر آموزش همتا محور بر افسردگي  79

بیماران مولتیپل اسكلروزیس انجمن ام 

 اس ایران

سیزدهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشكي

 72 – 74 پوستر

 7937هشت اردیب

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران

میزان رعایت احترام به بیمار در عملكرد  74

 های پرستاری توسط پرستاران

سیزدهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشكي

 72 – 74 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران
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سازگاری با بیماریهای مزمن با استفاده  71

 ي نویناز روش های آموزش

سیزدهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشكي

 72 – 74 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران

بررسي تاثیر برنامه حمایتي طراحي شده  76

بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مادران 

 کودکان فلج مغزی

سیزدهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشكي

 72 – 74 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران

ابعاد پنهان موثر بر میزان یادگیری  71

دانشجویان : نگاهي به رفتارهای 

ناخواسته مثبت و منفي اساتید در محیط 

 آموزشي

سیزدهمین همایش کشوری آموزش 

 علوم پزشكي

 72 – 74 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي مازندران

ایت اخالق حرفه ای از بررسي موانع رع 78

دیدگاه کارکنان پرستاری در بعد 

مدیریتي: راهكاری جهت رعایت حقوق 

 بیمار

سومین کنگره سالیانه بین المللي 

 پزشكي قانوني ایران

 79 – 71 سخنراني

 7937اردیبهشت 

تاالرامام بیمارستان 

 امام خمیني تهران

به کار گیری بیماران برای آموزش گامي  73

 قاء کیفیت آموزش پرستاریدر جهت ارت

سومین همایش سراسری 

راهكارهای ارتقاء کیفیت خدمات 

 پرستاری و مامایي

 73 – 27 سخنراني

 7937اردیبهشت 

دانشكده پرستاری 

و مامایي دانشگاه 

 علوم پزشكي یزد

رعایت اخالق حرفه ای گامي در جهت  29

بهبود عملكرد و کیفیت خدمات 

 پرستاری

 سومین همایش سراسری

راهكارهای ارتقاء کیفیت خدمات 

 پرستاری و مامایي

 73 – 27 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشكده پرستاری 

و مامایي دانشگاه 

 علوم پزشكي یزد

بررسي نیازهای آموزشي بیماران مبتال به  27

BPH  و تحت عملTURP  گامي در

 جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

سومین همایش سراسری 

اء کیفیت خدمات راهكارهای ارتق

 پرستاری و مامایي

 73 – 27 پوستر

 7937اردیبهشت 

دانشكده پرستاری 

و مامایي دانشگاه 

 علوم پزشكي یزد

22 

 

 

میزان رعایت ارتقاء کیفیت مراقبت از 

در بیمارستان های  بیمارتوسط پرستاران

 منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

پنجمین همایش کشوری بیمارستان 

 افرد –امروز 

خردادماه  3 – 77 پوستر

7937 

بیمارستان امام 

 رضا کرمانشاه

ضرورت رعایت اخالق در حرفه و  29

 عملكرد پرستاری

سیزدهمین کنگره پژوهشي سالیانه 

 دانشجویان علوم پزشكي کشور

مهرماه  78 – 27 پوستر

37 

دانشگاه علوم 

 بابلپزشكي 

بررسي عوامل موثر بر رضایتمندی  24

ان : امكانات رفاهي و تحصیلي دانشجوی

 شغلي

چهاردهمین همایش آموزش علوم 

 کشور پزشكي

 3 – 72 پوستر

 32اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي ایران

بررسي عوامل موثر بر رضایتمندی  21

تحصیلي از دیدگاه دانشجویان دانشگاه 

 7937علوم پزشكي جهرم در سال 

چهاردهمین همایش آموزش علوم 

 پزشكي کشور

 3 – 72 پوستر

 32اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي یران

بررسي عوامل موثر بر رضایتمندی  26

تحصیلي از بعد آموزش و پژوهش در 

چهاردهمین همایش آموزش علوم 

 پزشكي کشور

 3 – 72 پوستر

 32اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي یران
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 دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي جهرم

تمندی بررسي عوامل موثر بر رضای 21

تحصیلي از بعد فردی و اداری در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 7937در سال 

چهاردهمین همایش آموزش علوم 

 پزشكي کشور

 3 – 72 پوستر

 32اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي یران

اه با رضایتمندی ربررسي عوامل هم 28

تحصیلي دانشجویان دانشگاه علوم 

ساتید در سال پزشكي جهرم از دیدگاه ا

7937 

چهاردهمین همایش آموزش علوم 

 پزشكي کشور

 3 – 72 پوستر

 32اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

 پزشكي یران

بررسي مقایسه ای میزان رعایت  23

معیارهای اخالق حرفه ای در عملكرد 

 پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران

اولین کنگره بین المللي اخالق 

 پرستاری

دانشكده پرستاری  32خرداد  4 – 1 پوستر

و مامایي دانشگاه 

 شهید بهشتي

بررسي فاکتورهای تسهیل گر رعایت  99

معیارهای اخالق حرفه ای در عملكرد 

 پرستاری از دیدگاه پرستاران

اولین کنگره بین المللي اخالق 

 پرستاری

دانشكده پرستاری  32خرداد  4 – 1 پوستر

دانشگاه و مامایي 

 شهید بهشتي

ثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی قلبي تا 97

عمل  و بستری مجدد بیماران کاندید

جراحي پیوند عروق کرونر، یک مطالعه 

 کارآزمایي بالیني

ششمین سمینار سراسری پرستار، 

 ماما، پژوهش

مهرماه  78 – 73 سخنراني

32 

دانشگاه علوم 

 پزشكي گلستان

بررسي میزان تاثیرگذاری عوامل  92

بود رعایت اخالق حرفه مدیریتي در  به

 ای در عملكرد پرستاری

ششمین سمینار سراسری پرستار، 

 ماما، پژوهش

مهرماه  78 – 73 پوستر

32 

دانشگاه علوم 

 پزشكي گلستان

99 The Effect of Peer Group 
Educational Plan on stress, 
anxiety and depression of 

multiple Sclerosis Patients 

10th International Iranian 
MS Congress 

1st International Iranian 

Congress of Device 
syndrome 

poster 23 to 25 
October 2013 

Isfahan 
university of 

medical 

science 

94 Evaluating of frequency 
stress in Multiple Sclerosis 

Patients 

10th International Iranian 
MS Congress 

1st International Iranian 

Congress of Device 
syndrome 

poster 23 to 25 
October 2013 

Isfahan 
university of 

medical 

science 

91 Abundance of depression in 
Multiple Sclerosis Patients 

 

10th International Iranian 
MS Congress 

1st International Iranian 
Congress of Device 

syndrome 

poster 23 to 25 
October 2013 

Isfahan 
university of 

medical 
science 

 یریادگیجهت  يآموزش نینو كردیرو 96

 : استفاده از گروه همتا میبر ت يمبتن

سمینار سراسری یادگیری اولین 

مبتني بر تیم در آموزش علوم 

 پزشكي

مرکزمطالعات و  7932آبانماه  99 پوستر

موزش توسعه آ

پزشكي دانشگاه 
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علوم پزشكي 

 تهران

جهت آموزش به  یكردیگروه همتا : رو 91

 ماریب

دیماه  78 – 29 پوستر دومین کنگره ملي آموزش بیمار

7932 

مرکز همایش های 

مجتمع بیمارستاني 

امام خمیني )ره( 

 تهران

آموزش همتا رویكردی جهت ارتقاء  98

 کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران مبتال

 به ام اس

دومین کنگره سراسری زندگي سالم 

و توسعه مراقبت های پرستاری و 

 مامایي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بهمن  28 – 99 سخنراني

 7932ماه 

دانشكده پرستاری 

و مامایي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 بوشهر

بر اضطراب  انیآموزش همتا ریتاث 93

 وندیپ يعمل جراح دیکاند مارانیب

ر؛ یک مطالعه کارآزمایي عروق کرون

 بالیني

 یروش ها» یکشور شیهما نیاول

در حوزه و  یریادگیو  ياددهی

 «دانشگاه

 99 – 97 سخنراني

اردیبهشت ماه 

7939 

دانشگاه پیام نور 

 بجنورد

صالحیت بالیني پرستاران: مطالعه ای با  49

 رویكرد کیفي

 

 71و  76 پوستر سومین کنگره اخالق پرستاری

 7934اردیبهشت 

دانشگاه علوم 

پزشكي شهید 

 بهشتي

47 The Internet Addiction 

among Nursing and 
Midwifery Students in Iran 

 29الي  78 سخنراني نهمین کنگره بین المللي دانش اعتیاد

 34شهریورماه 

سالن همایش های 

 رازی

بررسي میزان اعتماد بیماران به پزشكان  42

 متخصص

الق پزشكي ششمین همایش ملي اخ

ایران و پنجمین همایش ملي اخالق 

 و شیوه های نوین درمان باباروری

آذرماه  23الي  21 پوستر

31 

دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم

اضطراب و  نیب يهمراه يبررس 49

در پرستاران  یبا سالمت معنو يافسردگ

 ژهیمراقبت و یشاغل در بخش ها

وابسته به دانشگاه علوم  یها مارستانیب

 جهرم يپزشك

اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

 بم يپزشك

مهم  ي: گاممارانیحفظ شان و کرامت ب 44

 یاخالق در پرستار یارتقا یدر راستا

اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

بم يپزشك  

از  یق حرفه ااخال تیموانع رعا يبررس 41

مقابله با  یپرستاران و راهبردها دگاهید

 کیستماتیمرور س کیانها: 

اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

بم يپزشك  

: حلقه گم یمراقبت معنو  46

 مارانیاز ب یشده مراقبت پرستار

ماه اسفند 3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

بم يپزشك  

دانشگاه علوم اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاریپرستاران شاغل در  ياخالق یچالش ها 41
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بم يپزشك 31 کیستماتیمرور س کی: ژهیو یبخش ها  

و  یسالمت معنو نیب يهمراه يبررس 48

مبتال به  مارانیدر ب یماریتطابق با ب

 سیاسكلروز پلیمولت یماریب

اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

بم يپزشك  

ادراک پرستاران در خصوص  نییتب 43

 یمحتوا لیتحل کی: یاخالق حرفه ا

 يفیک

اسفندماه  3الي  8 پوستر کنگره سالیانه اخالق پرستاری

31 

دانشگاه علوم 

بم يپزشك  

دانشجویان از  بررسي میزان آگاهي 19

وظایف استاد مشاور تحصیلي در 

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

بیستمین همایش کشوری اموزش 

علوم پزشكي و دوازدهمین 

 جشنواره آموزشي شهید مطهری

 79الي  77 سخنراني

38 اردیبهشت ماه  

مرکز همایش های 

رازی دانشگاه 

علوم پزشكي 

 ایران

بررسي میزان آگاهي اعضای هیات  17

ي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از علم

 وظایف استاد مشاور تحصیلي

 بیستمین همایش کشوری اموزش

علوم پزشكي و دوازدهمین 

 جشنواره آموزشي شهید مطهری

 79الي  77 سخنراني

38 اردیبهشت ماه  

مرکز همایش های 

رازی دانشگاه 

علوم پزشكي 

 ایران

تبیین چالش های شبكه های اجتماعي  12

زش از دیدگاه اساتید و مجازی در آمو

 دانشجویان: یک مطالعه کیفي

 بیستمین همایش کشوری اموزش

علوم پزشكي و دوازدهمین 

 جشنواره آموزشي شهید مطهری

 79الي  77 پوستر

38 اردیبهشت ماه  

مرکز همایش های 

رازی دانشگاه 

علوم پزشكي 

 ایران

 

 چاپ شده مقاالت (ح

 له نام مج نویسنده  سال عنوان مقاله ردیف

7 
Educational of the needs of patients with Multiple 

Sclerosis 
2972 

 Zahedan Journal of اول

Research in Medical 

Sciences 

مبتال به  تاثیر اجرای برنامه آموزش گروه همتا بر میزان استرس بیماران 2

 بیماری مولتیپل اسكلروزیس
7937 

وم مجله علمي پژوهشي دانشگاه عل اول

 پزشكي اراک

یپل تاثیر برنامه آموزش گروه همتا بر میزان اضطراب بیماران مولت 9

  اسكلروزیس
7937 

در علوم مجله ایراني آموزش  اول

 پزشكي دانشگاه اصفهان

ری در عملكرد پرستابررسي میزان رعایت معیارهای اخالق حرفه ای  4

ناز دیدگاه کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تهرا  
7937 

مجله مراقبت های نوین دانشكده  اول

 پرستاری بیرجند

راهكارهای موثر بر بررسي دیدگاه اعضاء هیئت علمي در مورد  1

ای ساختارمندتدوین پرسشنامهجهت  توانمندسازی ایشان در  
7937 

در علوم مجله ایراني آموزش  دوم

 پزشكي دانشگاه اصفهان

تا بر طراحي شده توسط گروه هم بررسي تاثیر اجرای برنامه آموزشي 6

زیسمیزان افسردگي بیماران مبتال به بیماری مولتیپل اسكلرو  
7937 

مجله مراقبت های نوین دانشكده  اول

 پرستاری بیرجند
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ن مبتال به بررسي میزان فراواني استرس، اضطراب و افسردگي در بیمارا 1

 بیماری مولتیپل اسكلروزیس
7932 

وم دانشگاه علمجله علمي پژوهشي  اول

 پزشكي البرز

بتال به بررسي تأثیر آموزش همتا محور بر میزان افسردگي بیماران م 8

 بیماری مولتیپل اسكلروزیس
7932 

روان مجله علمي پژوهشي  اول

ایران پرستاری  

از  موانع رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای در مراقبت های بالیني 3

 دیدگاه پرستاران
7932 

در علوم  ایراني آموزشمجله  اول

 پزشكي دانشگاه اصفهان

نترل درد بررسي دو شیوه تزریقي توسط پمپ و تزریق عضالني در ک 79

میر پس از عمل بیماران جراحي شكمي مراجعه کننده به بیمارستان ا

 المؤمنین)ع( اهواز

7932 

ي فصلنامه پرستاری داخلي جراح چهارم

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

جربیات دالیل گرایش و عدم گرایش به مراقبت از بیماران در ت تبیین 77

 دانشجویان : یک مطالعه کیفي
7932 

 مجله مراقبت های نوین دانشكده دوم

 پرستاری بیرجند

بررسي عوامل تسهیل کننده رعایت اخالق حرفه ای در عملكرد  72

 پرستاری از دیدگاه کارکنان پرستاری
7936 

يرستاری و مامایمجله بالیني پ اول  

ند تاثیر آموزش همتا بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحي پیو 79

 عروق کرونر؛ یک مطالعه کارآزمایي بالیني
7932 

مجله علمي پژوهشي آموزش  ششم

 پرستاری

ه متغییرهای بررسي نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشكي جهرم نسبت ب 74

 مرتبط با رضایت تحصیلي دانشجویان
7932 

 فصلنامه توسعه آموزش در علوم اول

 پزشكي زنجان

بتال به بتا بررسي تاثیر مدل مراقبت مشارکتي بر افسردگي نوجوانان م 71

 تاالسمي ماژور
7932 

روان  يپژوهش يمجله علم چهارم

رانیا یپرستار  

ان تحت تاثیر موسیقي درماني بر تغییرات نبض و فشارخون بیمار 76

رستان حكیم جرجاني گرگانجراحي سزارین در بیما  
7932 

 يجراح يداخل یفصلنامه پرستار سوم

زاهدان يدانشگاه علوم پزشك  

گاه علوم دیدگاه دانشجویان دانش :عوامل موثر بر رضایتمندی تحصیلي 71

 پزشكي جهرم
7939 

های فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد اول

 آموزش در علوم پزشكي

یراز نسبت ي در دانشگاه علوم پزشكي شدیدگاه کارکنان آموزشي و بالین 78

 به موانع اجرای مراقبت مبتني بر شواهد
7932 

نشریه علمي پژوهشي دانشگاه  سوم

 علوم پزشكي البرز

73 
رستارانتعیین عوامل مدیریتي مرتبط با اخالق حرفه ای در عملكرد پ  7932 

فصلنامه آموزش و اخالق در  اول

 پرستاری

ترین در بهبود رعایت اخالق حرفه ای : ارائه به بررسي را کارهای موثر 29

 راه کار عملیاتي
7932 

فصلنامه آموزش و اخالق در  اول

 پرستاری

27 
رستاراناز دیدگاه پ يبالین یآموزش به بیمار در مراقبت ها یموانع اجرا  7939 

آموزش در علوم  يرانیمجله ا اول

دانشگاه اصفهان يپزشك  

لوم دانشگاه ع ای در بیمارستانهای آموزشي اخالق حرفه رعایت معیار 22

   پزشكي جهرم از دیدگاه پرستاران و بیماران
7934 

 مجله علمي پژوهشي پرستاری و اول

 مامایي جامع نگر

ه ای میزان رعایت معیارهای اخالق حرفدرباره بررسي دیدگاه بیماران  29

 در عملكرد پرستاری 
7939 

 نشریه آموزش پرستاری اول
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24 
قاله(یج یک مطالعه مقطعي را چگونه ارائه دهیم؟ )پاسخ به نقد منتا  7939 

آموزش در علوم  يرانیمجله ا اول

دانشگاه اصفهان يپزشك  

وان یک عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخالق حرفه ای پرستاران به عن 21

 پژوهش توصیفي
7934 

فصلنامه آموزش و اخالق در  مسئول

 پرستاری

و  یتارپرس انیدانشجو يلیتحص یمند تیعدم رضا سهم علل يبررس 26

7932ال جهرم در س ياز رشته خود در دانشگاه علوم پزشك يراپزشكیپ  
2971 

فصلنامه آموزش و اخالق در  اول

 پرستاری

12  Depression and associated demographic factors' 

correlation in Multiple Sclerosis patients 
 Jundishapur Journal Chronic اول 2972

Disease Care 

82  The Effect of Partnership Care Model on Anxiety of 

Adolescent β-thalassemia 
 Jundishapur Journal Chronic سوم 2974

Disease Care 

32  The barriers of failure to meet the codes of professional 

ethics from viewpoints of nursing staff in Tehran 

University of Medical Sciences in 2011 

2979 
 Chronic Diseases Journal اول

99 Reduced Interleukin-17 and Transforming Growth Factor 

Beta Levels in Peripheral Blood as an Indicator for 

Following the Course of Bladder Cancer 

2974 
 Immune Network سوم

79  Effects of a peer education on cardiac self-efficacy and 

readmissions in patients undergoing coronary artery 

bypass graft surgery: A randomized controlled trial 

2974 
 Nursing in Critical Care پنجم

29  The students' experiences of ethics in online systems: A 

Phenomenological Study 
 Turkish Online Journal of دوم 2974

Distance Education 

99  
Professionalism in Iranian Nursing: Concept Analysis 2971 اول International Journal of 

Nursing Knowledge 

49  Factors Affecting Professional Ethics in Nursing Practice 

in Iran: A Qualitative Study 
 BMC Medical Ethics اول 2971

19  Challenges to Several Domains of Clinical Training from 

the Perspective of Anesthesiology Students 
 Jentashapir Journal of چهارم 2976

Health Research 

69  
Antecedents of coping with the disease in patients with 

multiple sclerosis: A qualitative content analysis 
2971 

 International journal of اول

community based nursing 

and midwifery 

19  Randomized Controlled Trial of a Peer Based Intervention 

on Cardiac Self-Efficacy in  Patients Undergoing 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A 3-Year Follow-

up Results 

2976 
 International Journal of پنجم

Health Studies 

89  Reflection on the future of medical care: Challenges of 

social accountability from the viewpoints of care 
providers and patients 

2976 
 Journal of Advances in پنجم

Medical Education & 
Professionalism 

39  Development and validation of the Coping with Multiple 

Sclerosis Questionnaire 
 Multiple sclerosis and اول 2971

related disorders 

49 Features of coping with disease in Iranian multiple 

sclerosis patients: A Qualitative study 

 

2978 
 Journal of Caring Sciences اول

47 
Concept analysis of coping with multiple sclerosis 

 

2978 
 International Journal of اول

Nursing Sciences 

 

42 Development and validation of a multidimensional health 

literacy questionnaire for multiple sclerosis patients 
 Multiple sclerosis and اول 2978

related disorders 

49 Experiences of students and faculty members about using 

virtual social networks in education: A qualitative content 

analysis 

2973 
 Journal of Advances in اول

Medical Education & 

Professionalism 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23520132
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23520132


 18 

44 Exploring of activities of daily living challenges in 

Patients with Multiple Sclerosis: A qualitative Content 

Analysis 

2973 
 International journal of اول

community based nursing 

and midwifery 

41 Factors affecting professional 

ethics development in students: 

A qualitative study 

2973 
 Nursing Ethics اول

 

 تاليف و ترجمه کتاب (خ

کتابنام  ردیف  وضعيت چاپ تاليف و ترجمه نام انتشارات 

پرستاری بهداشت جامعه النكستر خالصه دروس 7 و گردآوری ترجمه  حكیم هیدجينشر    چاپ 

واننشر پرستاران ج  ایست قلبي در شرایط خاص 2 و تالیف ترجمه   چاپ 

 

 ها و سمينار ( شرکت در کارگاهد

یارتاریخ برگز محل برگزاری طول دوره نام دوره ردیف  

روز 7 پانسمان به روش نوین 7  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 2 روش های نوین تدریس 2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  

 علوم پزشكي جهرم

0931 

روز 7 تدوین طرح درس 9 مرکزمطالعات وتوسعه آموزش  

 علوم پزشكي جهرم

0931 

روز 7 ژورنال کالب اعتباربخشي 4 ي جهرمدانشگاه علوم پزشك   0931 

1 SPSS کارگاه آموزشي    

 

روز 7 مرکزمطالعات وتوسعه آموزش  

 علوم پزشكي جهرم

0931 

نیدل کارگاه آموزشي مدیریت و کنترل تماس های شغلي ) 6

 استیک(

روز 7  0930 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ن سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشكي و پنجمی 1

 جشنواره آموزشي شهید مطهری

وزر 9  0930 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

ن درمان دومین کنگره سراسری اخالق و شیوه های نوی 8

(ناباروری )هیئت داوری  

روز 9  0930 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

سومین همایش سراسری راهكارهای ارتقاء کیفیت  3

 خدمات پرستاری و مامایي )هیات رئیسه جلسه(

روز 9 ددانشگاه علوم پزشكي یز   0930 

روز 7 کارگاه مقدماتي روش تحقیق کیفي 79  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 انواع مصاحبه 77 تهراندانشگاه علوم پزشكي    0931 

غربالگری فشارخون و ارائه مشاوره به شهروندان به  72

"هفته سالمت"مناسبت   

روز 7 تهراندانشگاه علوم پزشكي    0939 
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ي اخالق و شیوه های نوین درمان چهارمین همایش مل 79

 ناباروری

ساعت 79  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 یادگیری ترکیبي و تولید محتوا 74  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز  7 آشنایي با سامانه آزمون آنالین 71  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

1دومین جلسه بین الملل دانشگاه های قطب  76 روز 7   0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

"عاشورا، حقیقت و بحران زبان"کارگاه دانش افزایي 71 روز  7   0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

القي اخ-حكمتهای بالنده و فرهنگي"کارگاه دانش افزایي 78

"يیک مدیر دانشگاهي از نظرگاه مشاهیر و حكیمان ایران  

روز 7 مدانشگاه علوم پزشكي جهر   0931 

روز 7 کنترل عفونت و احتیاطات استاندارد 73  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

با تااالر  آشنایي با نرم افزار تولید محتوای سریع/آشنایي 29

 گفتگوی دانشگاه

روز 7  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 آموزش جامع نگر در آموزش علوم پزشكي 27  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 آشنایي با مخاطرات شغلي 22  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 مروری بر استانداردهای ارزشیابي سواالت آزمون 29  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 .Large – Groupکارگروهي با اجرای دو روش  24

Small – Group 

روز 7  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ری ادگیری: مدلي انگیزشي در ارتقاء یادگیداربست ی 21

 دانشجو

روز 7  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

امه جلسه توجیهي دوره ترینینگ و گرفتن رضایت ن 26

 آگاهانه

ساعت 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 9 تدریس کالس وارونه مبتني بر مدل کالس وارونه 21  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

مبتني بر مدل کالس وارونه  PBLاجرای روش تدریس  28

 توسط همتایان

ساعت 9  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 9 مبتني بر مدل کالس وارونه PBLروش تدریس  23  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

کارگاه آموزشي فرسودگي شغلي و الگوی شادماني  99

 فوردایس 

روز 7 ي جهرمدانشگاه علوم پزشك   0931 

روز End Note 7کارگاه آموزشي  97  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

روز 7 آشنایي با ایمني مددجو 92  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 2 کارگاه آموزشي آموزش آیین نامه ارتقاء 99  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 4 کارگاه آموزشي آشنایي با آموزش پیامدمحور 94  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

کارگاه آموزشي اعتباربخشي و ضرورت ارزیابي برنامه  91

 دوره پزشكي عمومي

ساعت 4  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

کارگاه آموزشي دوره مقدماتي آشنایي با مفاهیم آموزش  96

 پزشكي )جلسه اول(

ساعت 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 
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اه آموزشي دوره مقدماتي آشنایي با مفاهیم آموزش کارگ 91

 پزشكي )جلسه دوم(

ساعت 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

89 کارگاه آموزشي دوره مقدماتي آشنایي با مفاهیم آموزش  

 پزشكي )جلسه پنجم(

ساعت 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

اری برگزاری اولین دوره آزمون آسكي پس کارورزی پرست 93

 39ورودی 

روز 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 8 کارگاه آموزشي اخالق در انتشار آثار پژوهشي 49  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

آشنایي با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش  47

 های پزشكي ایران )نوپا(

ساعت 9  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ین نامه ارتقاء دانش پژوهي و فرایندهای آموزش ای 42

 جشنواره شهید مطهری

ساعت 9  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت LMS 2آشنایي با سامانه  49  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 2 آموزش سامانه نوید 44  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت Camtasia 2آموزش کاربردی نرم افزار تولید محتوای  41  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت Mini - Cex 2و  Dopsمعرفي روش های  46  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 2 معرفي ویژگي ابزارهای ارزیابي 41  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 9 آشنایي با چگونگي تعیین حدنصاب نمره 48 1093 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   

آموزش مدیریت منابع و رفرنس نویسي با نرم افزار  43
Mendeley 

ساعت 2  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی

دورهنام  ردیف سال برگزاری  طول دوره سمت 

 دوره

 محل برگزاری دوره

روز 7 مدرس کارگاه کارگاه آموزشي سالمت محور 7 نرادانشگاه علوم پزشكي ته 7939   

ساعت 79 مدرس دوره دوره آموزشي فارماکولوژی 2 مدانشگاه علوم پزشكي جهر 7931   

ساعت 9 مدرس کارگاه آزمون آسكي احیای قلبي ریوی 9 مدانشگاه علوم پزشكي جهر 7931   

مبتني بر مدل  PBLاجرای روش تدریس  4

 کالس وارونه توسط همتایان

 مدرس کارگاه

 )اساتید(

ساعت 8 معلوم پزشكي جهردانشگاه  7936   

کارگاه آموزشي دوره مقدماتي آشنایي با  1

 مفاهیم آموزش پزشكي )جلسه سوم(

 مدرس کارگاه

 )اساتید(

ساعت 6  دانشگاه علوم پزشكي جهرم 0931 

جایگاه پرستار در برنامه کارگاه آموزشي  6

 پزشک خانواده

ساعت 4 مدرس کارگاه اردیبهشت ماه  

0931 

 مدانشگاه علوم پزشكي جهر
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کارگاه آموزشي روش های جستجو در پایگاه  1

 های اطالعاتي به صورت مقدماتي و پیشرفته

ساعت 2 مدرس کارگاه  دانشگاه علوم پزشكي جهرم 0931 

کارگاه آموزشي جایگاه پرستار در برنامه  8

 پزشک خانواده

ساعت 2 مدرس کارگاه  دانشگاه علوم پزشكي جهرم  0931آذرماه  

ساعت 2 مدرس کارگاه END NOTE کارگاه آموزشي 3 0931آذرماه    دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 2 مدرس کارگاه (7کارگاه آموزشي پروپوزال نویسي ) 79 0931دی ماه    دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ساعت 9 مدرس کارگاه کارگاه آموزشي ژورنال کالب 77 0931دی ماه    دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

زشي یادگیری فعال )روشها و کارگاه آمو 72

 ملزومات آن(

 مدرس کارگاه

 )اساتید(

ساعت 4 0931دی ماه    دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 

 عضویت در انجمن ها (ذ

 تاریخ عضویت نام انجمن ردیف

تا کنون 7988 انجمن علمي پرستاری ایران 7  

ایران سازمان نظام پرستاری 2 تا کنون 7988   

 

 سابقه کار اجرایی( ر

 تا تاریخ از تاریخ سمت نام موسسه ردیف

طراح سوال آموزشي کارشناسي ارشد و  7

 تدریس خصوصي جهت آمادگي ارشد

78/1/7988 موسسه آموزشي سنجش تكمیلي  97/1/7939  

در  مسئول پیگیری و کنترل حوادث شغلي 2

 دانشجویان

21/2/7937 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  97/6/7932  

ه نویسيعضو کمیته مقال 9 99/6/7937 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   تاکنون 

عضو هیئت داوری مقاالت مجله آموزش و  4

 اخالق در پرستاری

99/6/7937 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

ان نشریه روعضو هیئت داوری مقاالت مجله  1

 پرستاری

79/79/3779 انجمن علمي پرستاری ایران  تاکنون 

نشریه قاالت مجله عضو هیئت داوری م 6

 آموزش پرستاری

29/7/7939 انجمن علمي پرستاری ایران  تاکنون 

مجله حیاتعضو هیئت داوری مقاالت  1  رکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و 

 مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران

7/4/7939  تاکنون 

وددانشگاه علوم پزشكي شاهرطرح های تحقیقاتي عضو هیئت داوری  8  73/7/7934  73/7/7934  
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 دانشجویي

28/6/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم دبیر کمیته بازنگری طرح درس 3  تاکنون 

وسعه دبیر کمیته استعدادهای درخشان دفتر ت 79

 دانشكده پرستاری و پیراپزشكي

26/79/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

عضو کمیته پژوهش در آموزش در مرکز  77

وسعه دانشگاهمطالعات و ت  

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم 

 پزشكي جهرم

7/1/7931  تاکنون 

79/8/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم عضو شورای پژوهشي  72  تاکنون 

اهمسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگ 79 28/91/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   تاکنون 

الت دعضو کمیته بسته آموزش پاسخگو و ع 74

 محور

28/91/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

یت آینده نگاری و مرجععضو کمیته بسته  71

 علمي در آموزش پزشكي

98/79/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

 عضو کمیته علمي دهمین جشنواره شهید 76

 مطهری

91/79/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  91/79/7936  

كده تحصیالت تكمیلي دانش عضو شورای 71

 پرستاری و پیراپزشكي

96/96/7936 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

گاهعضو شورای تحصیالت تكمیلي دانش 78 97/77/7936 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   تاکنون 

عضو کمیته علمي دهمین المپیاد علمي  73

 دانشجویان علوم پزشكي در حیطه آموزش

 پزشكي

71/77/7936 پزشكي جهرم دانشگاه علوم  تاکنون 

و  عضو شورای آموزشي دانشكده پرستاری 29

 پیراپزشكي

29/93/7936 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

29/79/7936 دانشگاه علوم پزشكي جهرم عضو کمیته آموزش مجازی 27  تاکنون 

تاری و مدیر تحصیالت تكمیلي دانشكده پرس 22

 پیراپزشكي

73/79/7936 شكي جهرمدانشگاه علوم پز  تاکنون 

 عضو شورای پژوهشي کمیته تحقیقات 29

 دانشجویي دانشگاه

73/94/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

 ت تحریریه مجله آموزش و اخالقهیئعضو  24

 در پرستاری

91/96/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

نقل و انتقاالت دانشكده  شورایعضو  21

ری و پیراپزشكيپرستا  

73/93/7931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

پس  آسكي عضو کمیته اجرایي آزمون 26

كيکارورزی دانشكده پرستاری و پیراپزش  

72/99/7938 دانشگاه علوم پزشكي جهرم  تاکنون 

 ( شرکت در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکیز
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ریبرگزا یختار نحوه فعاليت محل برگزاری برنامه ردیف  

الي  79/2/37 سخنران  انجمن علمي پزشكان قانوني ایران سومین کنگره پزشكي قانوني ایران 7

71/2/37  

الي  9/72/39 سخنران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اخالق پزشكي در نظام سالمت 2

1/72/39  

واره همایش آموزش علوم پزشكي و پنجمین جشن 9

 شهید مطهری

كي مازندراندانشگاه علوم پزش الي  72/2/37 سخنران 

74/2/37  

 مامایي در بیماریهای –مراقبت های پرستاری  4

ي، کلیوی، مزمن با تاکید بر بیماریهای قلبي، تنفس

 غدد و زنان

الي  7/72/39 سخنران دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه

9/72/39  

مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و  کنگره ملي آموزش بیمار 1

اننشگاه علوم پزشكي تهرنخاعي دا  

الي  78/79/32 ارائه دهنده پوستر

29/79/32  

معاونت آموزشي دانشگاه علوم  چهاردهمین همایش آموزش پزشكي 6

 پزشكي تهران

الي  72/2/32 شرکت در برنامه

72/2/32  

الي  72/2/37 شرکت در برنامه انجمن علمي پزشكان قانوني ایران سومین کنگره پزشكي قانوني ایران 1

71/2/37  

 مامایي در بیماریهای –مراقبت های پرستاری  8

ي، کلیوی، مزمن با تاکید بر بیماریهای قلبي، تنفس

 غدد و زنان

الي  7/2/39 شرکت در برنامه دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه

9/72/39  

الي  4/9/39 شرکت در برنامه انجمن آموزش پزشكي ایران مهارت های ارتباطي و رفتاری 3

4/9/39  

 

 سابقه ی کار بالينی ( ژ

 تا تاریخ از تاریخ بخش محل کار نام بيمارستان ردیف

 ICU 4/2/7983 97/6/7983 آریا تهرانتخصصي فوق بیمارستان  7

 ICU – OH 77/3/7983 24/7/7939 دی تهرانتخصصي فوق بیمارستان  2

 ICU -  G 7/9/7932 99/1/7932 بیمارستان فوق تخصصي بهمن تهران 9

 ICU 73/6/7932 99/1/7934 بیمارستان فوق تخصصي الله تهران 4

 71/1/7934 71/7/7934 آنژیوگرافي بیمارستان فوق تخصصي بوعلي 1

 ICU – OH 7/8/7934 99/1/7931 بیمارستان فوق تخصصي بهمن تهران 6

 

 داوری کتاب، مقاالت و طرح تحقيقاتی (  ژ

سال  موسسه نوع داوری عنوان داوری شده ردیف
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 داوری

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  کتاب تحول در آموزش 7

 پزشكي جهرم

0931 

ق حرفه اخال نیدر رابطه ب يروانشناخت یتوانمندساز يانجینقش م 2

پرستاران يشغل اقیو اشت یا  

 0931 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

و  تینوسالمندان ونگرش به مع يشخص میحر تیارتباط رعا 9

 يو جراح يداخل یدر پرستاران بخشها یمراقبت معنو

زاهدان يدانشگاه علوم پزشك یمارستانهایب  

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

( در Key Feature) یدیتوان از آزمون با نكات کل يم ایآ 4

 ه کرد؟استفاد یپرستار انیدانشجو ينیسنجش استدالل بال

 0931 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

دانشگاه  ينیدر پرستاران بال یحرفه ا یارزش ها تیرعا يبررس 1

 7934کرمان در سال  يعلوم پزشك

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

 ژهیقبت ودر بخش مرا انیدانشجو ترمانیپا يابیارزش رییتغ ندیفرا 6

 يآسپ وهیبه ش يسنت وهیاز ش

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

ساختارمند قبل  ينیبال یبا مصاحبه ها ي(: آزمونPESCI) يپسك 1

 از استخدام

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

 ،يو حرکت يبر عملكرد عضالن يبیترک نیهفته تمر 72اثر  8

 سیاسكلروز پلیزنان مبتال به مولت يزندگ تیفیو ک يخستگ

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

مبتال  مارانیاز درمان در ب تیپرسشنامه تبع يو روان سنج يطراح 3

 مزمن یماریبه ب

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

9310  

اورم بر عوارض  یبر الگو يمبتن يبرنامه خودمراقبت یاجرا ریتاث 79

 ينیبال یي)کارآزماسیاسكلروز پلیمبتال به مولت مارانیدر ب یماریب

 (يتصادف

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

 مارانیدر ب يپرسشنامه خودمراقبت يروانسنج یها يژگیو يابیارز 77

 رانیخون در ا یپرفشار مبتال به

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

با  مارانیدر ب ایشاخص راه رفتن پو آزمونیفارس ۀنسخ يابیاعتبار 72

 (يتمیچهار آ ۀ)نسخ سیاسكلروز پلیمولت

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

 یعالئم سندرم پاهابرشدت  يکشش یهاورزش ریتاث يبررس 79

 سیاسكلروز پلیمبتال به مولت مارانیب قراریب

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

از جانبازان  یاگسترده شده اضطراب مرگ تمپلر در نمونه اسیمق 74

 يروانسنج یهايژگیو يابی: ارزيرانیا یيایمیش

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

نپزشكي تهرا  

0931 

با درد  يزندگ یالگو يپرسشنامه بررس يو روانسنج يطرّاح 71

 يمزمن در سالمندان مقاله پژوهش

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

 يزندگ تیفیبر بهبود ابعاد ک يگروه وهیبه ش يدرمان دیام ریتاث 76

 مبتال به ام اس مارانیب

لوم فصلنامه حیات دانشگاه ع مقاله

 پزشكي تهران

0939 
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يطرح تحقیقات هفته اول تولد با فصل تولدنوزاد نیروب يلیرابطه ب يبررس 71  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

پرسشنامه سنجش درک  يابیاعتبار یها يژگیو نییترجمه و تع 78

 يمیکار ت

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

مبتال  مارانیب يزندگ تیفیلفن همراه  بر کبر ت يآموزش  مبتن ریتاث 73

 ماژور يبه بتا تاالسم

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 مارانیدر ب  يو خستگ یسالمت معنو  نیب يهمراه يبررس   29

 سیاسكلروز پلیمبتال به مولت

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

دگاه پرستاران بالیني: یک تحلیل تبیین مراقبت معنوی از دی 27

 محتوای کیفي

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

کار  طیمح طیبا شرا ياخالق تیحساس نیارتباط ب يبررس 22

 31شهر رشت در سال  يدرمان يپرستاران شاغل در مراکز آموزش

- 34 

ر مجله پرستاری و مامایي جامع نگ مقاله

الندانشگاه علوم پزشكي گی  

0931 

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله ابزار سوء رفتار درسالمندان ينسخه فارس يترجمه  و روانسنج 29

 پزشكي تهران

0931 

 یماریناشي از ب یامدهایعضالني بر پ شروندهیپ یآرام ساز ریتاث 24

   زمتاآنالی و مند ممرورنظا کی : سیاسكلروز پلیمولت

ه علوم فصلنامه حیات دانشگا مقاله

 پزشكي تهران

0931 

 یپرستار یمراقبت ها تیفیدر ک لیدخ یابعاد و فاکتورها يبررس 21

   ژهیمراقبت و یدر حال  احتضار در بخش ها مارانیدر ب

فصلنامه حیات دانشگاه علوم  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

 ينیدر  آموزش بال يكیالكترون یاستفاده از ابزارها رشیپذ يبررس 26

دانشگاه  ينیبال يعلم اتیه یاعضا دگاهیموثر بر آن از د و عوامل

 يبیمطالعه ترک کی:  7931جهرم در سال  يعلوم پزشك

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

يطرح تحقیقات کیاتاق عمل براساس مدل کرک پاتر کوریكولوم رشته ياثربخش 21  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 یدوره دکتر انیمورد انتظار از دانشجو یها ینمندتوا سهیمقا 28

 برتر جهان. یو دانشگاه ها رانیدر ا یفلسفه پرستار

يطرح تحقیقات  0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

و  يبه دو روش کارگاه يارتباط یآموزش مهارتها ریتأث سهیمقا 23

 یپرستار انیدر دانشجو ياجتماع يبر فوب یمجاز

شگاه علوم پزشكي فصلنامه دان مقاله

 تهران

0931 

در پرستاران  یو تعهد حرفه ا یيدارو یارتباط خطاها يبررس 99

 سقز ينیامام خم مارستانیب

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي  مقاله

 تهران

0931 

 یکارکنان ستاد يبا تعهد سازمان ياخالق سازمان ی رابطه يبررس 97

 هالل احمر تیجمع

 در پرستاری مجله آموزش و اخالق مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

در   یهنر یدرک جنبه ها یبرا مارانیب ينیبال تیاستفاده از روا 92

 ژهیبخش مراقبت و

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

 در پرستاریمجله آموزش و اخالق  مقاله بیمارستانيدر اورژانس پیش ياخالق یهاچالش 99

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 



 26 

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله مرور نظام مند کی: انیزندان یاخالق در پژوهش بر رو 94

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله ينیپرستاران بال دگاهیاز د یحرفه ا یارزش ها يبررس 91

لوم پزشكي جهرمدانشگاه ع  

0931 

 یدوره دکتر انیمورد انتظار از دانشجو یها یتوانمند سهیمقا 96

 برتر جهان. یو دانشگاه ها رانیدر ا یفلسفه پرستار

 مجله آموزش و اخالق در پرستاری مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

0931 

بر کاهش شدت  يتلفن یریگیمشاوره همراه با پ هیارا ریتاث 91

 ينیبال یيکارآزما کی: سیاسكلروز پلیمولت مارانیب يخستگ

 شده یساز يتصادف

دانشگاه علوم حیات فصلنامه  مقاله

 پزشكي تهران

0931 

بررسي همبستگي بین سخت رویي و تنش اخالقي در پرستاران  98

 شاغل در بیمارستان های جهرم

يطرح تحقیقات دانشكده پرستاری شورای پژوهشي  

  جهرمدانشگاه علوم پزشكي 

0931 

امكان سنجي راه اندازی کارشناسي ارشد نانوفناوری پزشكي به  93

روش نیازسنجي مبتني بر مدل منطقي در دانشگاه علوم پزشكي 

 جهرم

يطرح تحقیقات کمیته پژوهش در آموزش مرکز  

 مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

0931 

طراحي و اجرای دو روش آموزش مبتني بر حل مساله و  49

امدمحور بر یادگیری بالیني دانشجویان پرستاری در بخش پی

مراقبت های ویژه قلبي و ارزشیابي آنها به روش سناریونویسي با 

 (KFاستفاده از آزمون ویژگي های کلیدی )

يطرح تحقیقات کمیته پژوهش در آموزش مرکز  

 مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

0931 

نسبت به غربالگری سرطان بررسي آگاهي و عملكرد نگرش زنان  47

 7931پستان در شهرستان جهرم 

يطرح تحقیقات کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه  

 علوم پزشكي جهرم 

0931 

تبیین تجارب پرستاران در حمایت از بیماران برای انجام مناسک  42

 7931دیني و معنوی در سال 

يطرح تحقیقات کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه  

 ي جهرم علوم پزشك

0931 

بررسي عوامل مختل کننده کیفیت خواب سالمندان بستری در  49

 31بیمارستان های شهر جهرم در سال 

يطرح تحقیقات کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه  

 علوم پزشكي جهرم 

0931 

ارزیابي کیفیت خدمات بیمارستاني از دیدگاه بیماران بستری در  44

 7931ان جهرم در سال بیمارستان های آموزشي شهرست

يطرح تحقیقات کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه  

 علوم پزشكي جهرم 

0931 

ششمین همایش ملي اخالق پزشكي ایران و پنجمین همایش ملي  41

 و شیوه های نوین درمان باروری

 0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم کنگره

 

 

 فعاليت های فرهنگی(  ژ

زاميزان امتي نام دوره ردیف یتاریخ برگزار محل برگزاری   

امتیاز 7 هنر برقراری ارتباط 7 10/19/0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   
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اخالقي یک مدیر -حكمت های بالنده و فرهنگي 2

 دانشگاهي از نظرگاه مشاهیر و حكیمان ایراني

امتیاز 7 11/10/0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم   

عناانسان معاصر و تراژدی جستجوی م 9 00/13/0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم نیم امتیاز   

03/11/0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم نیم امتیاز عاشورا، حقیقت و بحران زبان 4  

مقام اول مرحله دانشگاهي در جشنواره قرآن و عترت در  1

 رشته احكام

 0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم -

 0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم - ماعي دانشگاهاجت –عضو کارگروه مطالعات فرهنگي  6

مقام اول مرحله دانشگاهي در جشنواره قرآن و عترت در  1

 رشته احكام

 0931 دانشگاه علوم پزشكي جهرم -

 

 عالیق کاری( س

 عنوان ردیف

 آموزش پرستاری 7

 پژوهش در آموزش 2

 اخالق پرستاری 9

 و ...( ، ابزارسازیفنومنولوژیتحلیل محتوا، تحلیل مفهوم، یفي )روش های تحقیق کروش های تحقیق کمي و  4

 

 

 مهارت های شخصی( ش

 مهارت ردیف

7 Office 

2 SPSS 

 upper intermediate ترجمه و نگارش به زبان انگلیسي 9

 End Noteنرم افزار رفرنس نویسي  روش کار با 4

 MAXQDAروش کار با نرم افزار تحلیل داده های کیفي  1

 (Preziروش کار با نرم افزار ارائه پرزی ) 6

 

 جوایز و افتخارات( ص

 موارد ردیف

 7988در کنكور سراسری کارشناسي ارشد سال  2احراز رتبه  7



 28 

 آموزش پرستاری در مقطع کارشناسي ارشد از دانشگاه تربیت مدرس  (7)رتبه  دانش آموخته ممتاز 2

 7932مامایي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال پژوهشگر برتر دانشكده پرستاری و  9

 7936پژوهشگر برتر دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال  4

 7936استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال  1

 7931پژوهشگر برتر دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال  6

 


