
بسمه تعالی
لیست عملکرد آموزشی ،اجرایی ، پژوهشی

راضیه پرنیان : 
کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 کارشناسی ارشد آموزش داخلی جراحی پرستاری از دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان 
سوابق آموزشی :

همکاری آموزشی با دانشکده پرستاری جهرم از سال ٨٠-٧٩ تا شهریور ٨٩ بصورت متناوب 
همکاری آموزشی با دانشکده پرستاری جهرم با مدرک کارشناسی ارشد از سال ٨٩ تا کنون بصورت پیوسته  

سوابق اجرایی :
همکاری با شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جهرم در قالب طرح نیروی انسانی در سال ٧٤-٧٢  

استخدام در وزارت بهداشت ودرمان در سال ٨٠ وهمکاری با بیمارستان مطهری شهرستان جهرم بعنوان کارشناس  
پرستاری تا سال ٨٢ 

فعالیت در مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بعنوان کارشناس پژوهشی از سال ٨٢ تا سال ٨٩ 
دبیر شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اسفند ٨٢ تامهر ماه ١٣٨٧ 
دبیر شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اسفند ٨٢ تا مهر ماه ١٣٨٧ 

دبیر شورای تالیف وترجمه دانشگاه علوم پزشکی جهرم از دی ماه ٨٣ تا مهر ماه ١٣٨٧ 
دبیر شورای  HSR دانشگاه علوم پزشکی جهرم از تیر ماه ٨٦ تا مرداد ماه ٨٩ 

دبیر شورای پژوهشی دانشکده پرستاری  وپیراپزشکی  از مهر ماه ٨٨ تا مهرماه ٩٠  
نماینده معاونت آموزشی در شورای  HSR  از بهمن ماه ٨٦ تا مرداد ماه ٨٩ 

کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در سال ٨٦ 
پژوهشگر برتر معاونت آموزشی در شورای  HSR  در سال ٨٦ 

تقدیر همکاری آموزشی در سالهای ٨٧-٨٩ 

تقدیر بخاطر فعالیت در مدیریت پژوهشی دانشگاه  بعنوان کارشناس پژوهشی در سالهای ٨٥ -٨٦ -٨٧ - ٨٨ -٨٩  
تقدیر بخاطر همکاری  بعنوان نماینده  HSR  در معاونت آموزشی در سال ٨٨-٨٧ 

فعالیت های پژوهشی :
طرح های تحقیقاتی  :  

محل اجراء طرح وضعیت طرح  نوع مسئولیت 
درطرح 

خارج از 
جهرم جهرم پایان یافته

ذکر تاریخ

در 
دست 
اجراء

سال تصویب

همکار مجری 

عنوان طرح یف
رد

*
٨٦/٣/٢٤ *

بررسی میزان عالقه مندی دانشجویان دانشکده 
علوم پزشکی جهرم به دروس آموزشی و رشته 

تحصیلی خود درسال٨٦
1

*
٨٥/١٠/٦

* میانگین مدت زمان رسیدن پرسنل اورژانس ١١٥ 
درمأموریتهای شهری و جاده ای در سال ٨٤ 2



*
٨٦/٨/١٦

* بررسی وضعیت مأموریتهای پرسنل اورژانس ١١٥ 
شهرستان جهرم بر اساس استانداردهای جهانی 

در سال ٨٤

3

* ٨٦/١١/٣ * شاخص های مصرف دارو در نسخ آزاد و بیمه 
پزشکان متخصص شهرستان جهرم

4

*
٨٦/١١/٣ *

بررسی وضعیت درمان استفاده شده در بیماران 
مارگزیده بستری در بیمارستانهای جهرم طی 

سالهای ٨٤-٧٢
5

* مصوب معاونت غذا و 
داروی وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 
پزشکی)٨٦

* بررسی میزان داروهای گیاهی تجویز شده توسط 
پزشکان عمومی و متخصص  6

*
٨٦/١٢/٢٢ *

بررسی حوادث غیر مترقبه و مدیریت آن در 
شهرستان جهرم در بحث سالمت طی ٢٥سال 

گذشته و مقایسه با استانداردهای کشوری
7

*
٨٦/٥/١٧ *

بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری در 
بخش های داخلی بیمارستانهای جهرم از پزشکان 

و پرستاران بخش
8

٩١/٩/٢٠ *
مقایسه تاثیر روشهای درمان اعتیاد در معتادان 
مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد در شهرستان 

جهرم 
9

٩١/٩/٢٠ *
مقایسه تاثیر آموزش به همراهان بیمار با 
مراقبتهای روتین بر میزان بروز زخم بستر 

در بیمارستان پیمانیه جهرم در سال ٩١
1
0

٩٠/١١/١٧ *
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی خانم 
های بارور و نابارورمراجعه کننده به 
کلینیک های ناباروری در شهرستان جهرم 

درسال ٩٠

1
1

دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان سال ٨٩

بررسی تاثیر مشاوره پرستاری با حضور 
بیماران مبتال به سرطان خون و لنفوم 
تحت شیمی درمانی در بیمارستان سید 

الشهداء اصفهان

1
2

٩١/١٢/٧ *
بررسی میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار از 
دیدگاه پرسنل، دانشجویان و بیماران مراجعه کننده به 
اتاق عمل بیمارستان های آموزشی جهرم در سال 

١٣٩١

1
3

٩٢/١٢/٢٦ * بررسی همراهی عقاید مذهبی و کیفیت زندگی در 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال ٩٢

1
4



٩٢/١١/٢٨ * بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم از موازین شرعی حجاب در سال ٩٢

1
5

٩٣/٨/٢٦ *
بررسی نگرش و عملکرد دینی افراد در مورد روابط 
جنسی سالم و همراهی آن با کیفیت زندگی در خانم 
های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

شهرستان جهرم ١٣٩٣

1
6
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