
  

 دانطگاه علوم پسضکی 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

  سبل و محل اخذ مدرک نوع مدرک

کارضناسی ارضد 

 پرستاری

گرایص آموزش 

 داخلی جراحی

 ضیراز

2931 

 فسا کارضناسی پرستاری

2931 

 

 



 امتیازات پژوهطی

 نوین های شیوه و اخالق همایش سومین و مثل تولید اخالق المللی بین همایش اولین  شزکت در کنگزه

  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 مقبله در کنگزه
 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 
 در زنادگی کیفیات ساط  ارتقاای بر شده طراحی های برنامه اثربخشی بررسی 

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

 1331 سال شیراز مطهری سینه سرطان کلینیک
 مراجعاه پساتان سارطان باه مبتال زنان زندگی کیفیت عملکردی مقیاس بررسی 

 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 

 غربااالگری کلینیااک بااه کننااده مراجعااه زنااان بااالینی و دموگرافیااک وضااعیت 
 شهر پستان سرطان

 جهرم 
 شااهر زنااان در پسااتان ساارطان کننااده مسااتعد باااروری عواماال برخاای بررساای 

 39 سال در جهرم
 جهرم شهر زنان در پستان سرطان غربالگری های روش انجام وضعیت 
 پستان خودآزمایی رمورد د یائسه زنان عملکرد 
 پرسانل توساط ساال یاک زیار کودکاان در مصانوعی شایر تجاویز علال بررسی 

 پزشااکی علااوم دانشااگاه پوشااش تحاات روسااتایی و شااهری مراکااز در بهداشااتی
 جهرم

 درمانگاههاای باه کنناده مراجعاه یائساه زناان عماومی سالمت وضعیت بررسی 
 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 
 در پرساتاران دیادگاه از بیماار – پرساتار موثر ارتباط برقراری موانع بررسی 

 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 
 درمانگاههااای بااه کننااده مراجعااه یائسااه زنااان انتروپومتریااک وضااعیت بررساای 

 1331 سال در جهرم
 سالمندی دوران در زندگی و مزمن دردهای 
 دیرینه رویایی درد، بدون سرطان 
 در جهاارم شااهر کاارده توبکتااومی زنااان در انگاااری بیمااار خااود میاازان بررساای 

 32 سال
 اهادای فقهای و اخالقای جنباه باه نسابت جهارم شهرساتان ماردم نگارش بررسی 

 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 
 اهادای درماانی روش باه نسابت جهارم شهرساتان زناان و مردم نگرش بررسی 



 تخمک
 باروری اخالق در آن تاثیر و ازدواج سن 
 ایران و مختلف کشورهای در ناباروری روانشناختی های جنبه 
 ایان از منادی رضاایت و توبکتاومی عمال باه منتساب عاوار  میازان بررسای 

 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 
 پساتان سارطان کنناده مستعد 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  مقبالت چبپ 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 



 

طزح هبی تحقیقبتی 

 مصوة 

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

 جهرم های

 مراجعاه ساالمندان روان ساالمت بر ای مقابله راهبردهای آموزش بخشی اثر بررسی 

  شیراز جهاندیدگان کانون به کننده

  

 دیادگاه از بیماار باه آماوزش امار در ماوثر راهکارهای و موانع عوامل، سهم بررسی 

  جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاران و دانشجویان اساتید،

 

 باه مباتال زناان زنادگی کیفیات و ای مقابلاه راهبردهاای  بکاارگیری بار آماوزش تااثیر 

  شیراز مطهری درمانگاه به کننده مراجعه پستان سرطان

  

 زناان نفاس عازت و ادراری اختیااری بای بر لگن کف  ماهیچه ورزش تأثیر بررسی 

 جهاندیادگاان کاانون باه کنناده مراجعاه ادراری استرسای اختیااری بای باه مباتال سالمند

  شیراز

  

 بیمارساتان در شااغل پرساتاران در شاغلی رضاایت باا هیجاانی هاوش رابطاه بررسی 

 1339 سال در جهرم شهرستان های

  

 چهاارم ساال پرساتاری دانشاجویان تصامیم و ای حرفاه پنداری خود همسویی بررسی 

  خود حرفه در ماندن برای

  

 هااااای شاااااخ  باااار الالیاااای آوای  و( یاسااااین سااااوره) قاااارآن صااااوت تاااااثیر مقایسااااه 

  جهرم مطهری بیمارستان  NICU در بستری نوزادان فیزیولوژیک

  

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

 در جهارم پزشاکی علاوم دانشاگاه باه وابساته هاای بیمارساتان باه کننده مرجعه باردار

 88-32 های سال طی

  

 سوابق آموزضی

سوابق تدریس 

 دروس تئوری

 

 سالمت وضعیت بررسی 

 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 1 داخلی فوریت 

 2 داخلی فوریت 

 3 جراحی داخلی کارآموزی 

 داخلی های بیماری با آشنایی  

 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 خا  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  

 3 جراحی داخلی کارآموزی 

 ها فوریت 

 اولیه های کمک  

 ریوی قلبی احیای های روش کارآموزی 

 3 جراحی داخلی 

 بحران در پرستاری و 4 و3 جراحی داخلی عرصه در کارآموزی 

 4 جراحی داخلی 

 4 جراحی داخلی کارآموزی 

 2 جراحی داخلی کارآموزی 

 2 و1 جراحی داخلی عرصه در کارآموزی 

شزکت در 

 کبرگبههبی آموسشی

 

 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 

 هب

  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 

  بزگشاری کبرگبه

  پانسمان های مدرنکارگاه آموزشی 

 ترومبوز ورید عمقی 

 ترومبوسایتوپنیا 

 

  سوابق ببلینی

 سال 6به مدت  یوداخلی و سی سی در بخش  پرسنل 

 سرپرستار بخش داخلی 

 مسئول آموزش بخش داخلی 

 مسئول آموزش بیماران دیابتی بیمارستان مطهری 

 

 


