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 تحصیالت:

 

 :یاستخدامسوابق 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نام موسسه عنوان

 1501 1507 استاد مطهری جهرمبیمارستان  طرح هوشبری

 1512 1504 جهرم 113مرکز اورژانس  کارشناس فوریتهای پزشکی

       -دانشگاه علوم پزشکی جهرم ت علمیعضو هیا

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 تاکنون 1512

 

 سال دريافت دانشگاه رشته تحصیلی و تخصص درجه تحصیلی

 1507 علوم پزشکی بوشهر هوشبری کاردانی

 1505 بوشهر علوم پزشکی پرستاری کارشناسی

 1511 علوم پزشکی شیراز مراقبتهای ویژه کارشناسی ارشد



 :وابق اجرايیس

 تاريخ پايان تاريخ شروع موسسهنام  نوع فعالیت

امین اموال معاونت درمان، غذا و دارو 

 جهرم 113و اورژانس 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم، معاونت 

 درمان و غذا و دارو 

1504 1501 

شهری  113مسوول پایگاه اورژانس

 جهرم 2شماره

 1503 1504 جهرم 113اورژانس 

شهری  113مسوول پایگاه اورژانس

 جهرم 1شماره

 1501 1503 جهرم 113اورژانس 

 14بهمن  1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی مدیر گروه رشته هوشبری

 14بهمن  1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی عضو شورای آموزشی

عضو کمیته ارزشیابی درونی 

 (EDO)دفترتوسعه آموزش پزشکی

 14بهمن  1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 تاکنون 1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کمیته ارتقاء کیفیت آموزشعضو 

 تاکنون 1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی عضو کمیته بازنگری طرح درس

 14بهمن  1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی عضو کمیته نقل و انتقاالت

 تاکنون 1512 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی استاد مشاور دانشجویان  

داور مجله آموزش و اخالق در 

 پرستاری

دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 پرستاری و پیراپزشکی

 تاکنون 1512

عضو شورای گسترش دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

 1513 1515 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1514 1515 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی عضو کمیته پیشرفت تحصیلی

علمی پژوهشی د.ع.پ.  داور مجله

 شهید صدوقی یزد

 تاکنون 1515 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عضو کمیته تعیین صالحیت کار 

 دانشجویی

 1513 1514 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

عضو کمیته استعداد درخشان دفتر 

 (EDOتوسعه آموزش پزشکی )

 تاکنون 1514 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

کمیته نظارت بر آزمونهای بالینی عضو 

 و عملی

 تاکنون 1513 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیاب آزمون آسکی دانشجویان 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 بندرعباس

  

1513 

 

1513 

 تاکنون 1511 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی عضو شورای پژوهشی



 آموزشیسوابق 

 
 محل تدريس مقطع تحصیلی رشته نوع درس تدريس شده عنوان دروس

بیهوشی 4 و5، 2، 1کارآموزی

کارآموزی در عرصه روش  و

 بیهوشی

کاردانی و  هوشبری عملی

 کارشناسی

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

فوریتهای  عملی کارآموزی اتفاقات

 پزشکی

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کاردانی

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی هوشبری عملی اصول پرستاریکارآموزی 

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کاردانی اتاق عمل تئوری روش بیهوشی

-تئوری ریوی -احیاء قلبی

 عملی

فوریتهای 

 پزشکی

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کاردانی

اصول پرستاری و روش کار 

 در اتاق عمل

 -تئوری

 عملی

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی هوشبری

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی هوشبری تئوری اصول بیهوشی

تکنیک های بیهوشی و اداره 

 درد

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی هوشبری تئوری

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی هوشبری تئوری 1روش بیهوشی 

 مراقبتهای پس از بیهوشی

 

 تئوری

 

 هوشبری

 

پیوسته  کارشناسی

 و ناپیوسته

 جهرمدانشکده پرستاری و پیراپزشکی 

 

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل تئوری شیهویپس از ب یمراقبتها

 جهرمدانشکده پرستاری و پیراپزشکی  کارشناسی هوشبری تئوری اصول مراقبتهای ویژه

 جهرمدانشکده پرستاری و پیراپزشکی  کارشناسی هوشبری عملی طراح سواالت آزمون آسکی

 

  

 

 

 



  :سوابق پژوهشی

I  :طرحهای تحقیقاتی مصوب : 

ف
دي

ر
 

 عنوان طرح

نوع مسئولیت 

سال  درطرح

 تصويب

 وضعیت طرح 
 

 محل اجراء طرح
 

در دست 

 اجراء

 

 پايان يافته
 

 جهرم
خارج از 

 همكار مجری  جهرم

1 

 

و  تاثیر استفاده از تجارب مثبت همتایان

ن آموزش شماتیک توسط پرستار، بر میزا

بروز و شدت کمر درد، بعد از بی حسی 

نخاعی، در بیماران مراجعه کننده به 

م وابسته به دانشگاه علوبیمارستان های 

1511جهرم ،  پزشکی  
 

 

 
 0931   

 

 

 

 

2 

ویان بررسی مشکالت آموزش بالینی دانشج

وم کارشناسی هوشبری سال آخر دانشگاه عل

ناز دیدگاه دانشجویا و فسا پزشکی جهرم  
 

  0930   

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

ر بررسی تاثیر آموزش قبل از بیهوشی ب

میزان اضطراب روز عمل در بیماران تحت 

با عمل جراحی سنگ بی حسی نخاعی 

 شکن از طریق پوست
(PCNL) 

  0931    
 

 

4 
 

 

از  بر شدت درد پس بررسی تاثیر آوادرمانی

  عمل سزارین در زنان مراجعه کننده به

بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال 

1515 

  9093     
 

5 

ده اساتید دانشک آموزشی بررسی عملکرد

زشکی پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پ

و  چند منبعی مدل بازخورد جهرم بر اساس

 تعیین همبستگی بین آنها

  0939    
 

6 

 

ه بررسی تاثیر کارگاه آموزشی اصول ارائ

 بازخورد بر وضعیت بکارگیری بازخورد و

جویان کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانش

  0939    
 



 

 اساتید دانشکده پرستاری وپرستاری و 

رمپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جه  

اپتیکایبرابداع ویدئو گاید ف 0    0939    
 

0 

د بررسی میزان اضطراب کودکان هنگام ورو

با و بدون حضور  ،و خروج  به اتاق عمل

 والدین طی عمل جراحی تانسیلکتومی
  0939     

1 
 

بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در 

ه درمانی وابسته ب-بیمارستان های آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم از فرهنگ 

   14 ایمنی بیماران در سال 

  0931    
 

17 

بر  بررسی تاثیر رایحه درمانی )آروماتراپی(

ت میزان اضطراب قبل از عمل در بیماران تح

  بی حسی نخاعی با عمل جراحی سنگ 

 (PCNL)  پوست  شکن از طریق

1514بیمارستان پیمانیه جهرم در سال در  

  0931     

11 

مومی بررسی تاثیر آوادرمانی حین بیهوشی ع

بر نوسانات عالیم همودینامیک بیماران 

ی درمان-ارتوپدی در بیمارستان های آموزشی

1511شهرستان جهرم در سال   

  0931     

12 

با اسانس  یدرمان حهیاثر را یبررس

درد و  زانیبر م یاصطوخودوس و گل محمد

در  نیسزار یاضطراب  پس از عمل جراح

1513 جهرم در سال  یمطهر مارستانیب  
 

  0931     

13 

ا ب ی مادران باردارآروماتراپ ریتاث یبررس

ام به هنگ بر آپگار نوزادانبهارنارنج  حهیرا

 یانتخاب نیسزار عمل های جراحیدر  تولد

1510جهرم در سال  یمطهر مارستانیب  

  1398     

14 

ل بررسی تاثیر آوا درمانی در زنان تحت عم

گار سزارین با بی حسی نخاعی بر امتیاز آپ

ر نوزادان متولد شده در بیمارستان مطهری د

1510سال   

  1398     

15 

مسسی بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک پره اکال

و نوزادی مرتبط با آن در  و عوارض مادری

: یک مطالعه 1510-1510طی سالهای 

 گذشته نگر

  1398     



 

II : مقاالت چاپ شده در ژورنالهای معتبر داخلی : 
 

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله رديف

موقعیت 

شما در اين 

 مقاله 
 

1 
   آموزش، اقدامی موثر در افزایش رضایت مندی بیماران از

بی حسی نخاعی و کاهش بروز و شدت کمردرد در اعمال 

 جراحی

آموزش و اخالق در  فصل نامه

 پرستاری
 نفر اول 1515:5(1)

2 
برگزاری کارگاه های عملیاتی در آموزش مهارتهای عملی 

 تریاژ: یک ضرورت ادراک شده

فصل نامه آموزش و اخالق در 

 پرستاری
 نفر سوم 1514:4(1)

3 
Challenges to several domains of clinical 

training from the perspective of 

anesthesiology students 

Jentashapir J Health  
2016 

Feb:7(1) 
 نفر اول

4 

بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر 

آگاهی و نگرش بیماران دچار سکته قلبی در مورد عوامل 

بیمارستان شهید مصطفی شهر ایالم در خطرساز بیماری در 

 1515-14سال 

فصل نامه پرستاری گروههای 

 آسیب پذیر
 نفر هفتم 1513:5(1)

5 
بررسی عوامل تسهیل کننده رعایت اخالق حرفه ای در 

 عملکرد پرستاری

مجله بالینی پرستاری و 

 مامایی
 نفر چهارم 1511:1(1)

6 

Success difficult airway management with 

Video Laryngoscope after two failures in 

intubation with Macintosh and MaCoy 

Laryngoscope: A case Report 

Iranian Red Crescent 

Medical Journal 

(IRCMJ)  

2017 

Sep:19(9) 
 نفر اول

7 

Comments on “The Comparison of the 

Effect of Two Complementary 

Medicine Methods (Music Therapy and 

Massage Therapy) On 

Postoperative Acute Pain After Abdominal 

Surgery: A Randomized 

Clinical Trial Study” 

Iranian Red Crescent 

Medical Journal 

(IRCMJ) 

2019 

January:

21(1) 

 نفر سوم

8 

Comparative Effect of Nature-Based Sounds 

Intervention and Headphones Intervention 

on Pain Severity After Cesarean Section: A 

Prospective Double-Blind Randomized Trial 

Anesthesiology and 

Pain Medicine 

(Anesth Pain Med) 

2019 

April: 

9(2) 

 نفر دوم

نویسنده 

 مسوول

     

     

     

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds-md97PiAhXNAxAIHclaAeIQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fanesthpain.com%2F&usg=AOvVaw0j_WNatrSSaZzkaNK6PtbX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds-md97PiAhXNAxAIHclaAeIQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fanesthpain.com%2F&usg=AOvVaw0j_WNatrSSaZzkaNK6PtbX


 

III  : درژورنالهای معتبر خارجیمقاالت چاپ شده : 
: 

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله رديف

در اين موقعیت 

 مقاله
 

1 
 

The impact of positive experiences of 

peers and schematic training by nurses on 

the incident and severity of back pain 

after spinal anesthesia in patients referred 

to hospitals affiliated to Jahrom 

University of Medical Sciences, 2012. 

 

Archives Des 

Sciences 
 

2013 Feb;66(2) 
 

 نفر دوم

2 

The Attunement between Competition-

Cooperation Spirit and Academic 

Progress Motivation of students in 

Jahrom University of medical sciences 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research & 

Allied Sciences 

(IJPRAS) 

 نفر دوم (1)2016:5

3 

The effect of preanesthetic administration 

of Melatonin, as a premedication, on 

anxiety of children undergoing 

tonsillectomy  

International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology 

and Research 

(IJBR) 

 

 نفر چهارم (4)2017:8

4 

Compare the effect of aromatherapy 

using lavender and Damask rose essential 

oils on the level of anxiety and severity of 

pain following C-section: A double-

blinded randomized clinical trial  

 

Journal of 

Complementary 

and Integrative 

Medicine 

15 Nov 2019 
Ahead of Print  

 

 نفر اول

 

 

 

 

 
 

  

https://www.degruyter.com/view/journals/jcim/ahead-of-print/issue.xml
https://www.degruyter.com/view/journals/jcim/ahead-of-print/issue.xml


IV  :تالیف، گردآوری يا ترجمه کتاب : 

 رديف
 

اسامی نويسنده 

 يا  

 نويسندگان

تألیف 

 )گردآوری(
 نفر چندم ناشر عنوان کتاب سال

 مهران فرزانه، وحید .1

زارعان، علی عباسی 

 جهرمی

 سوم انتشارات قائن بی حسی نوراگزیال 1511 تالیف

       

 

 

 
 

 :V  کنگره بین المللی داخلیشرکت در 
 

 عنوان مقاله ارائه شده رديف
 نوع ارائه

 تاريخ محل برگزاری
 پوستر سخنرانی

1 

The impact of positive 

experiences of peers 

and schematic 

training by nurses on 

the incident and 

severity of back pain 

after spinal anesthesia 

in patients referred to 

hospitals 

affiliated to Jahrom 

University of Medical 

Sciences, 2012. 

  
 نفراول

4th International Congress 

of Interventional Pain 

Medicine 

Tehran-Iran 

Oct 12-14, 2013 

2 

Evaluation of reduce 

the back pain after 

spinal anesthesia in 

surgery, following the 

training techniques of 

spinal anesthesia in 

women. 

  
 نفراول

The 3th Iranian 

International Conference 

on Women's health 

Shiraz-Iran 

May 21-22, 2014 

3 

Effect of folic acid in 

the prevention of 

neonatal 

meningomyelocele 

  
 دومنفر

14th Iranian & 2th 

International Congress of 

Pediatric Neurology & 

Nursing Congress 

Bandar abbas-Iran 

Feb17-19, 2015 



newborn 

4 

Examine the effects of 

hydrocephalus as one 

of the problems of 

children with 

meningomyelocele: 

need more attention 

  
 نفردوم

14th Iranian & 2th 

International Congress of 

Pediatric Neurology & 

Nursing Congress 

Bandar abbas-Iran 

Feb17-19, 2015 

5 

Comparison of two 

methods of pediatric 

hydrocephalus shunt 

and ETV 

  
 نفردوم

14th Iranian & 2th 

International Congress of 

Pediatric Neurology & 

Nursing Congress 

Bandar abbas-Iran 

Feb17-19, 2015 

6 

Effects of anxiety 

before anesthesia on 

the day surgery under 

spinal anesthesia in 

women with 
Percutaneous 

Nephrolithotomy 

(PCNL) 

  
 نفردوم

The 4th Iranian 

International Conference 

on Women's health 

Shiraz-Iran 

May 20-21, 2015 

 

 

 

 عنوان مقاله ارائه شده رديف
 نوع ارائه

 تاريخ محل برگزاری
 پوستر سخنرانی

7 

Check the benefits of 

drug addiction 

treatment for women 

in the community  

  
 نفرسوم

The 9th Annual 

International Congress on 

Addiction Science.  

Tehran-Iran 

September 9-

11,2015 

8 
Facebook addiction 

and marital satisfaction 
  

 دوم نفر

The 9th Annual 

International Congress on 

Addiction Science.  

Tehran-Iran 

September 9-

11,2015 

9 

Relationship internet 

addiction with body 

mass index(BMI) in 

students 

  
 نفرسوم

The 9th Annual 

International Congress on 

Addiction Science.  

Tehran-Iran 

September 9-

11,2015 

10 
اری پیشگیری از اختالالت رفت

   بواسطه خنده درمانی
 نفرسوم

کمل اولین کنگره بین المللی طب م

 و جایگزین

ایران-مشهد  

  1514مهرماه  01-31

11 

مداخله آموزشی قبل از 

ان بیهوشی: طب مکملی در میز

 اضطراب عمل جراحی
  

 نفردوم
کمل اولین کنگره بین المللی طب م

جایگزینو   

ایران-مشهد  

1514مهرماه  10-13  

12 

میزان اضطراب پنهان بعد از 

مداخله پرستاری از طریق 

 آموزش بیماران

 

  
 نفردوم

کمل اولین کنگره بین المللی طب م

 و جایگزین

ایران-مشهد  

1514مهرماه  10-13  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjkuNrb28vHAhWDOBQKHQSgC3o&url=http%3A%2F%2Fwww.kidneystoneclinic.com.au%2Fpercutaneous-nephrolithotomy.html&ei=uUvgVaT4G4PxUITArtAH&usg=AFQjCNFBp-gPEzHniTA29I5LIRGKv6buxg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjkuNrb28vHAhWDOBQKHQSgC3o&url=http%3A%2F%2Fwww.kidneystoneclinic.com.au%2Fpercutaneous-nephrolithotomy.html&ei=uUvgVaT4G4PxUITArtAH&usg=AFQjCNFBp-gPEzHniTA29I5LIRGKv6buxg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjkuNrb28vHAhWDOBQKHQSgC3o&url=http%3A%2F%2Fwww.kidneystoneclinic.com.au%2Fpercutaneous-nephrolithotomy.html&ei=uUvgVaT4G4PxUITArtAH&usg=AFQjCNFBp-gPEzHniTA29I5LIRGKv6buxg


13 
فراوانی فاکتورهای خطر بیماری 

   های عروق کرونر در پرستاران
 نفرسوم

چهارمین کنگره بین المللی 

رونر پیشگیری از بیماریهای عروق ک

 قلب

ایران-شیراز  

1514مهرماه  71-0  

14 
دعا، رویکرد معنوی در ارتقاء 

   سالمت روان
 نفردوم

ه نبوی دومین کنگره بین المللی سیر

 در طب

ایران-شیراز  

1514 -دی ماه   

15 
نقش سالمت معنوی در درمان 

   اعتیاد
 نفردوم

ه نبوی دومین کنگره بین المللی سیر

 در طب

ایران-شیراز  

1514 -دی ماه   

16 

Association of 

delirium and acute 

physiology and chronic 

evaluation(APACHE 

IV) in the general 

intensive care unit 

  
نفر 

 پنجم

3rd international congress 

of critical care 

Tehran-Iran 

20-22 January, 

2016 

17 

Investigation of level 

of gender specific 

manifest anxiety in 

surgical operations in 

Jahrom: A futuristic 

study for promotion of 

health 

  
نفر 

 سوم

The 3rd international and 

8th National Congress 

Health Education and 

Promotion  

Isfahan-Iran 

23-25 Aug 

2017 

18 

Survey of the level of 

hidden anxiety in 

surgeries according to 

education in Jahrom: A 

prospective study in 

promotion health 

 

  
 نفر دوم

The 3rd international and 

8th National Congress 

Health Education and 

Promotion  

Isfahan-Iran 

23-25 Aug 

2017 

19 

The adding of different 

dosage of Midazolam 

on duration of 

analgesia after 

orthopedic surgery 

  
نفر 

 سوم

13th International Iranian 

Congress of 

Anesthesiology Critical 

Care & Pain 

Iran-Tehran 

Milad Tower Conference 

Center 

6-8 December 

2017 

20 

The adding of different 

dosage of intrathecal 

Midazolam on 

Diastolic Blood 

Pressure trend 

  
 نفر دوم

13th International Iranian 

Congress of 

Anesthesiology Critical 

Care & Pain 

Iran-Tehran 

Milad Tower Conference 

Center 

6-8 December 

2017 

21 

Systolic blood pressure 

trend during 

orthopedic surgery due 

to intrathecal 

midazolam injection 

  
نفر 

 سوم

13th International Iranian 

Congress of 

Anesthesiology Critical 

Care & Pain 

Iran-Tehran 

Milad Tower Conference 

Center 

6-8 December 

2017 



22 

Does intrathecal 

Midazolam injection 

affect patient's heart 

rates during orthopedic 

surgery 

  
نفر 

 پنجم 

13th International Iranian 

Congress of 

Anesthesiology Critical 

Care & Pain 

Iran-Tehran 

Milad Tower Conference 

Center 

6-8 December 

2017 

23      

24      

25      

 

 

 

VI  : کنگره بین المللی خارجی شرکت در:  

 عنوان مقاله ارائه شده رديف
 نوع ارائه

 تاريخ محل برگزاری
 پوستر سخنرانی

1 

The effect of intrathecal 

magnesium sulfate for spinal 

anesthesia on postoperative pain 

and duration of analgesia in the 

cesarean section  

 
 نفر سوم

 

5th International conference on 

research in science and technology  

London-United Kingdom 

15th November 

2016 

  

 
 

VII:  لی يا منطقه ای(های داخلی )م هکنگر: 

 عنوان مقاله ارائه شده رديف

 نوع ارائه

 تاريخ محل برگزاری
 

 سخنرانی
 

 پوستر

0 

 تاثیر استفاده از تجارب مثبت همتایان و

ن آموزش شماتیک توسط پرستار، بر میزا

بروز و شدت کمر درد، بعد از بی حسی 

نخاعی، در بیماران مراجعه کننده به 

م وابسته به دانشگاه علوبیمارستان های 

1511جهرم ،  پزشکی  

  
 نفراول

 -سمینار سراسری مدیریت درد

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اردیبهشت  10-10

1215  

1 

مثبت  ارزیابی فرایند تاثیر استفاده از تجارب

ار بر همتایان و آموزش شماتیک توسط پرست

ی میزان بروز و شدت کمردرد بعد از بی حس

 نخاعی

  
هفتمین جشنواره آموزشی 

 شهید مطهری

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 اردیبهشت 

1515  



9 
دیدگاه آموزش بالینی و مشکالت آن از 

 دانشجویان هوشبری
  

 نفراول

چهارمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقاء کیفیت 

    -خدمات پرستاری و مامایی

زددانشگاه علوم پزشکی ی        
 

اسفند  14-12  

1515  

1 
و  نیبال طیاقدام پژوهش در مح ریتأث یبررس

ارتقاء  یبرا یآموختن در عمل به عنوان راه

 یپرستار خدمات تیفیک

  
 نفردوم

چهارمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقاء کیفیت 

    -خدمات پرستاری و مامایی

زددانشگاه علوم پزشکی ی        
 

اسفند  14-12  

1515  

   امید درمانی در بیماران سرطانی 5
 چهارمنفر 

هفتمین کنگره تحقیقات 

-دانشجویی   

 دانشگاه جندی شاپور اهواز

اسفند  17  

1515  

 

1 
Trauma and Medical 

Emergencies In the Elderly :      

A Prevalence Study 
 

 سومنفر 
 

کنگره کشوری سالمندی و 

-سالمت  

ازدانشگاه علوم پزشکی شیر  

اسفند 13-15  

 1515  

7 
 ررسی ایجاد دشواری در مدیریت راه هواییب

سال، بدون هیچگونه بیماری        3پس از 

موردگزارش  -زمینه ایی  

  
 نفر اول

اولین کنگره کمیته های 

دجسنن -تحقیقات دانشجویی  

اردیبهشت  11-17

1415  

8 
افزایش و مغزی کردن شیر مادر به کمک 

 میوه گیاه رازیانه
  

 نفر سوم

 پنجمین کنگره کمیته های

ه تحقیقات دانشجویی شبک

-همکار جنوب  

هردانشگاه علوم پزشکی بوش  

بهمن ماه 21-20  

1514 

9 
ی در سالمت معنوی، تغییر گسترده شناخت

 نوجوانان
  

 نفر دوم

کنگره سراسری تحول نظام 

سالمت در حوزه معنویت، 

جهرم - رویکردها و راهبردها  

اردیبهشت  1  

1513 

   طب معنوی در درمان افسردگی 10
 نفر دوم

کنگره سراسری تحول نظام 

سالمت در حوزه معنویت، 

جهرم -رویکردها و راهبردها   

اردیبهشت  1  

1513 

11 
مراقبت معنوی، اصلی مهم در پرستاران 

 بخش های ویژه
  

 نفر سوم

کنگره سراسری تحول نظام 

سالمت در حوزه معنویت، 

جهرم -رویکردها و راهبردها   

اردیبهشت  1  

1513 

12 
 معنویت در آموزش پزشکی با استفاده از

 طب مکمل
  

 نفر دوم

کنگره سراسری تحول نظام 

سالمت در حوزه معنویت، 

جهرم -رویکردها و راهبردها   

اردیبهشت  1  

1513 

13 
از  تاثیر آوادرمانی بر میزان مصرف دارو، پس

 عمل جراحی سزارین
 

 نفر دوم
 

اولین کنگره کشوری 

ی دانشجویی کنترل بیماریها

فسا - غیر واگیر  

مرداد  0  

1513 



14 

 مقایسه تاثیر پخش آوا در زمانهای مختلف

پس از عمل جراحی سزارین بر شدت درد 

 مادران
 

 نفر دوم
 

هفدهمین کنگره پژوهشی 

سالیانه دانشجویان علوم 

کاشان - پزشکی کشور  

شهریور 11-11  

1513 

15 
راب مقایسه تاثیر آروماتراپی بر سطح اضط

   پنهان زنان و مردان شهرستان جهرم
 نفر سوم

ار هفتمین کنگره شبکه همک

بندرعباس - جنوب کشور  

آذرماه 21-24  

1513 

16 

کار بررسی تاثیر آروماتراپی بر اضطراب آش

یک بیماران کاندید جراحی یورولوژی به تفک

 جنس در شهرستان جهرم
  

 نفر سوم
ار هفتمین کنگره شبکه همک

بندرعباس - جنوب کشور  

آذرماه 21-24  

1513 

   بررسی مبانی اخالق در پیوند ااعضا 17
 نفر پتجم

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نکنگره ساالنه اخالق پزشکی ایرا

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

18 
فاکتورهای موثر بر حساسیت اخالقی در 

یک مطالعه مروری-پرستاران    
 نفر پتجم

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نکنگره ساالنه اخالق پزشکی ایرا

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

19 
دیدگاه های اسالمی و اخالقی بر مسئله 

   درمانهای کمک باروری
 نفر پتجم

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نکنگره ساالنه اخالق پزشکی ایرا

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

20 
ان بررسی دیدگاه اعضای تیم درمان و بیمار

   درباره اتانازی
 نفر دوم

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نکنگره ساالنه اخالق پزشکی ایرا

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

21 
رعایت اخالق حرفه ای در اجرای رویه های 

   تهاجمی توسط پرستاران
 پتجمنفر 

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نکنگره ساالنه اخالق پزشکی ایرا

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

   مسائل اخالقی و مراقبتی از سالمندان 22
 نفر پتجم

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه

 های نوین درمان ناباروری و ششمین

 -نپزشکی ایراکنگره ساالنه اخالق 

  جهرم

آذر ماه 21-20  

1510 

23 
ارزیابی میزان بروز خطای دارویی و عوامل 

   موثر بر گزارش این نوع خطر
 نفر پنجم 

اری ششمین کنگره ملی اخالق پرست

(()بزرگداشت مقام حضرت زینب )س  

بم-  
10اسفند  1-0  

24 
 اخالق مراقبت از سالمندان در مقیم سراهای

   دولتی و خصوصی
 نفر پنجم 

اری ششمین کنگره ملی اخالق پرست

(()بزرگداشت مقام حضرت زینب )س  

بم-  
10اسفند  1-0  

25      



   

 

 دريس در کارگاهت
 تاريخ  محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

  27/17/00 دانشگاه علوم پزشکی جهرم سخنران بزرگساالن ریوی-احیای قلبی

13/1/17 

21/0/17 

1/17/11 

23/1/15 

10/1/15 

11/1/15 

 11/1/00 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم سخنران ریوی نوزادان-احیای قلبی

13/17/17 

 20/3/17 دانشگاه علوم پزشکی جهرم سخنران 1فوریت های 

 11/3/17 دانشگاه علوم پزشکی جهرم سخنران ریوی نوزادان و اطفال-احیای قلبی

21/3/17 

20/3/15 

20/3/15 

Air way management  3/5/17 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سخنران 

12/5/17 

ریوی ویژه دانشجویان –احیای قلبی 

 پزشکی

 

 

 

 

 2/1/15 دانشگاه علوم پزشکی جهرم سخنران

5/1/15 

11/5/14 

11/5/14 

10/5/14 

25/5/14 

 کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی

 

 57/5/13 دانشگاه علوم پزشکی جهرم سخنران

4/17/10 

 

 

 

 



 

 

 

 ها و دوره های آموزشیشركت در كارگاه

 تاريخ  محل برگزاری دورهعنوان کارگاه يا  رديف

 1334 دانشگاه علوم پزشکی جهرم دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 1

 1504 دانشگاه علوم پزشکی جهرم ICDLدوره آموزشی مهارتهای  2

 1503 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه اساتید مشاور 5

 1503 دانشگاه علوم پزشکی جهرم دوره آموزشی مدیریت کیفیت 4

کارگاه آشنایی با سایتهای آموزشی، پژوهش در آموزش و کتابخانه  3

 دیجیتال

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه مقدماتی روش شناسی پژوهش 1

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه استنتاج آماری 0

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه برنامه ریزی استراتژیک 0

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه مرور سیستماتیک 1

 1500 دانشگاه علوم پزشکی جهرم Scientific Writingکارگاه  17

 1517 دانشگاه علوم پزشکی جهرم (Bed side teachingبالین)ژورنال کالب روش آموزش بر  11

 1511 شیرازدانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آموزشی تمرین تدریس 12

 1332 دانشگاه علوم پزشکی جهرم برنامه مبانی اخالق زیستی 15

 1512 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه دانش پژوهی 14

 1512 علوم پزشکی جهرمدانشگاه  SPSSکارگاه آموزشی  13

 1512 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی 11

 1512 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی خطاهای حرفه ای 10

 1512 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه مقدماتی روش تحقیق کیفی 10

 1512 پزشکی جهرمدانشگاه علوم  راهبردها و استراتژیهای آموزش 11

 1514 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی نحوه ارائه بازخورد به فراگیر 27



 1514 دانشگاه علوم پزشکی جهرم اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی 21

 1514 دانشگاه علوم پزشکی جهرم تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی 22

 1514 دانشگاه علوم پزشکی جهرم تحلیل آزموناستاندارد سازی سواالت و  25

 1514 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی نیدل استیک 24

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم LMSآشنایی با ابزارهای  23

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی مطالعات کیفی 21

 1513 پزشکی جهرمدانشگاه علوم  تفسیر گازهای خون شریانی 20

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی علم سنجی 20

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی یادگیری ترکیبی 21

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم چهارمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری 57

اخالقی یک مدیر دانشگاهی از -فرهنگیکارگاه حکمتهای بالنده و  51

 نظرگاه مشاهیر و حکیمان ایرانی

 1513 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1511 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه دانش افزایی هنر برقراری ارتباط 52

 1511 دانشگاه علوم پزشکی جهرم End noteکارگاه آموزشی  55

 1511 دانشگاه علوم پزشکی جهرم الگوی شادمانی فوردایسکارگاه آموزشی فرسودگی شغلی و  54

انجمن علمی آنستزیولوژی و  برنامه سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبتهای ویژه و درد 53

 تهران-مراقبتهای ویژه ایران

1511 

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی  51

 ایران )نوپا( 

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش پیامد محور 50

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم Pubmedآشنایی با پایگاه اطالعاتی  50

سواد رسانه ای با محوریت محصوالت آموزش الکترونیک همراه با  51

 مجازیآموزش استارتاپ محصوالت 

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم یادگیری فعال )روش ها و ملزومات آن( 47

آشنایی با روش های ارزیابی در محیط بالینی و محیط شبیه سازی  41

 شده

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 1510 علوم پزشکی جهرمدانشگاه  چگونه یک ویدئو استاندارد آموزشی تهیه کنیم؟ 42

 1510 دانشگاه علوم پزشکی جهرم مقاله نوبسی 45



مالحظات اخالقی در جراحی  های تشخیصی و درمانی در بیماران  44

 مبتال به سرطان )کارگاه مجازی(

 1511 گلستاندانشگاه علوم پزشکی 

 1511 گلستاندانشگاه علوم پزشکی  رویکرد عملی به حل چالشهای اخالقی )کارگاه مجازی( 43

 1511 گلستاندانشگاه علوم پزشکی  اخالق سازمانی )کارگاه مجازی( 41

 1511 گلستاندانشگاه علوم پزشکی  اخالق علمی دانشجویی اخالق در پژوهش )کارگاه مجازی( 40

40    

41    

 
 
 


