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 دانشگاه علوم پزشكي و
درماني جهرم -خدمات بهداشتي  

 

 

 مشخصات فردی

 6611تاریخ تولد:                            زهره بادیه پیمای جهرمی خانوادگی: نام و نام

 جهرم/ایران محل تولد)شهر/کشور(:

 مرتبه علمی: استادیار

 هرم، دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی جانتهای بلوار استاد مطهری، نشانی : 

  z.badiyepeyma@gmail.com, zbadiyepeyma@jums.ac.irپست الکترونیکی: 

 

  :سوابق تحصیلی

 9911پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  آموزش دکترای تخصصی

 9919جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  -کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

 9911پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، کارشناسی 

 

 سوابق آموزشی:

 تاکنون 9911 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال

 تاکنون 9911 از سالدانشجویان آموزشی استاد مشاور 

 ، هوشبری، اتاق عملهمکاری در برگزاری آزمون آسکی دانشجویان پرستاری
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 اجراییسوابق 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرمعضو شورای پژوهشی 

 دبیر کمیته آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 دبیر کمیته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 عضو شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 پیراپزشکی مسئول کتابخانه دیژیتال دانشکده پرستاری و

 مسئول واحد استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 عضو کمیته ارتقاء کیفیت دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 عضو کمیته علمی هشتمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 عضو کمیته علمی نهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 ی پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکیعضو شورا

 عضو کمیته آموزش پاسخگو دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 عضو کمیته آموزش مجازی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 پژوهشی آموزش پرستاری -داور فصلنامه علمی

 در پرستاریداور مجله آموزش و اخالق 
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 جوایز و گرانت ها 

  9911دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، آموزش پرستاری دانشجوی ممتاز مقطع دکتری 

  9919دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، آموزش پرستاری دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد 

 9911دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال  پرستاری دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی

 9919مقام اول پژوهشگر برتر گروه پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 

 9911مقام اول پژوهشگر برتر گروه پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 

 : استفاده موثر از تکنولوژی در آموزش علوم پزشکی9911دارنده فرآیند برتر دانشگاهی در سال 

 : میزان دستیابی به اهداف آموزشی کاراموزی فارماکولوژی9911برتر آموزشی در سال  دارنده طرح

 مورد عالقه حیطه های فعالیتی

 آموزش پرستاری

 اخالق پرستاری

 ارتقا کیفیت مراقبت از بیماران

 مطالعات ترکیبی

 های شخصی مهارت

 از وزارت بهداشت MHLEگواهی آزمون زبان انگلیسی دارای 

 Microsoft officeنرم افزار کار با 

 SPSSنرم افزار تحلیل آماری کار با 

 End noteکار با نرم افزار رفرانس نویسی 

 MAXQDAکار با نرم افزار تحلیل داده های کیفی 
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 سوابق تدریس

 محل تدریس مقطع تحصیلی رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده

و   یپرستار یالگوها ها، هینظر

 کاربرد آنها

عملی-نظری  پرستاری 

جراحی -داخلی  

ارشد کارشناسی دانشکده پرستاری و  

 پیراپزشکی جهرم

پرستاری از اختالالت و 

-بیماری های مزمن داخلی

 جراحی

عملی-نظری پرستاری  

جراحی -داخلی  

ارشد کارشناسی دانشکده پرستاری و  

 پیراپزشکی جهرم

پرستاری از اختالالت و 

-بیماری های حاد داخلی

 جراحی

عملی-نظری پرستاری  

جراحی -داخلی  

ارشد کارشناسی دانشکده پرستاری و  

 پیراپزشکی جهرم

9پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری 

 پیراپزشکی جهرم

9پرستاری داخلی جراحی  دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری 

 پیراپزشکی جهرم

1پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری 

 پیراپزشکی جهرم

پرستاری 

1بزرگساالن/سالمندان   

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری

 پیراپزشکی جهرم

پرستاری 

9بزرگساالن/سالمندان   

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی پرستاری 

1بزرگساالن/سالمندان   

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

عملی-نظری پرستاری در بحران دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری 

 پیراپزشکی جهرم

آشنایی با مبانی طب ایرانی و 

 مکمل

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری نظری

 پیراپزشکی جهرم

-داخلیپرستاری کاراموزی 

1و 9و1جراحی  

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم
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پرستاری کاراموزی در عرصه 

1و9داخلی جراحی  

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی کارآموزی فارماکولوژی بالینی

جهرمپیراپزشکی   

مامایی دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی کارآموزی فارماکولوژی بالینی

 شیراز

کاراموزی پرستاری 

9بزرگساالن/سالمندان   

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی پرستاری 

1بزرگساالن/سالمندان   

مامایی دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 شیراز

کاراموزی پرستاری 

9بزرگساالن/سالمندان   

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی اصول و مهارت 

 های پرستاری

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی پرستاری در 

 مشکالت شایع در ایران

دانشکده پرستاری و  کارشناسی پرستاری عملی

 پیراپزشکی جهرم

کارشناسی پیوسته و  هوشبری نظری فیزیوپاتولوژی

 ناپیوسته

دانشکده پرستاری و 

 پیراپزشکی جهرم

آشنایی با بیماری های داخلی 

 جراحی

دانشکده پرستاری و  کارشناسی هوشبری نظری

 پیراپزشکی جهرم

دانشکده پرستاری و  کارشناسی هوشبری عملی کاراموزی در عرصه اتفاقات

 پیراپزشکی جهرم

دانشکده پرستاری و  کارشناسی هوشبری عملی کاراموزی فن پرستاری

 پیراپزشکی جهرم

تکنولوژی جراحی گوارش و 

 غدد

دانشکده پرستاری و  کارشناسی اتاق عمل نظری

 پیراپزشکی جهرم

دانشکده پرستاری و  کارشناسی اتاق عمل نظری آشنایی با بیماری های داخلی

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی روش های احیای 

ریوی -قلبی  

دانشکده پرستاری و  کارشناسی اتاق عمل عملی

 پیراپزشکی جهرم
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اورژانس اتاق عمل کارآموزی دانشکده پرستاری و  کارشناسی اتاق عمل عملی 

 پیراپزشکی جهرم

عملی-نظری فوریت های پزشکی در بالیا دانشکده پرستاری و  کاردانی فوریت 

 پیراپزشکی جهرم

عملی-نظری فوریت در شرایط خاص دانشکده پرستاری و  کاردانی فوریت 

 پیراپزشکی جهرم

نشانه شناسی و معاینات 

 بالینی

دانشکده پرستاری و  کاردانی فوریت نظری

 پیراپزشکی جهرم

کاراموزی نشانه شناسی و 

 معاینات بالینی

دانشکده پرستاری و  کاردانی فوریت عملی

 پیراپزشکی جهرم

کاردانی به  فوریت نظری شناخت بیماری ها

 کارشناسی

دانشکده پرستاری و 

 پیراپزشکی جهرم
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 سوابق پژوهشی

 مصوب  طرح های تحقیقاتی

دانشکده  بررسی تأثیر آموزش خودپنداری حرفه ای بر درک دانشجویان پرستاری سال چهارم از عملکرد بالینی خود در .1

 )مجری( پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( دانشگاه علوم پزشکی شیراز

،  بررسی همسویی خودپنداری حرفه ای و تصمیم دانشجویان پرستاری سال چهارم برای ماندن در حرفه خود .2

 )مجری(9919

 )مجری(9919شکی جهرم، پرستاری دانشگاه علوم پز ای و عملکرد بالینی دانشجویان بررسی همسویی خودپنداری حرفه .3

بررسی اولویت عوامل مرتبط با عدم گزارش و ثبت خطاهای حرفه ای از دیدگاه تیم درمانی و مدیران در بیمارستانهای  .4

 )مجری(9919آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، 

اساتید ، دانشجویان و پرستاران دانشگاه بررسی سهم عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر در امر آموزش به بیمار از دیدگاه  .5

 )مجری(9919علوم پزشکی جهرم،

بررسی همسویی خودپنداری حرفه ای و عمل به مصادیق اخالق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته  .6

 )مجری(9919به دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 

 )مجری(9919بارداری در زنان باردار شهرستان جهرم ، بررسی همراهی انواع گروه های خونی و ابتال به دیابت  .7

 )مجری(9911بررسی میزان کیفیت خواب بیماران مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان مطهری جهرم، .1

م کبررسی تأثیر کالس آموزشی زایمان فیزیولوژیک بر انتخاب نوع زایمان و پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار ش .1

 )همکار( (9911اول مراجعه کننده به درمانگاه های زنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم )

بررسی شیوع آغشته شدن مایع آمنیوتیک به مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به  .91

 )همکار(9911-9911ل های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در طی سا

 )مجری(9911به آینده شغلی خود،  نسبت جهرم دانشگاه علوم پزشکی مختلف های رشته دانشجویان نگرش بررسی .99

بررسی شیوع اختالالت خواب و همراهی آن با کیقیت زندگی در بیماران مبتال به بیماری نارسایی مزمن کلیه تحت  .91

 )همكار( 11همودیالیز در شهر جهرم و فسا در سال 

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله ای بر سالمت روان سالمندان مراجعه کننده به کانون جهاندیدگان شیراز  .99

 )همکار(9911

 )همکار(9911 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای  مقابله بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های جهرم، .91

 )مجری(9911دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال بررسی خودپنداره تحصیلی دانشجویان  .91

بر رفتارهای  یادگیری در دانشجویان دارای واحد بیماری های روانی دانشگاه علوم پزشکی  Web Questبررسی تاثیر  .91

 )مجری(19جهرم در سال 
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ی پوچ و بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدها .97

 )همکار( بررسی نیازهای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

بررسی مهارت های ارتباطی پرستاران از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی وابسته به  .91

 )مجری( 9919دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 )مجری(ران و دانشجویان پرستاریبررسی ارتباط هوش معنوی و خودپنداری حرفه ای پرستا .91

 )مجری( بررسی همسویی هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران .11

 )مجری( مطالعه تبیین تجربیات اساتید و دانشجویان از موقعیت های پیچیده آموزشی .19

زشکی پ همکاری با انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه علوم -بررسی همسویی میزان روحیه رقابت .11

 )همکار(9911جهرم در سال

درمانی -کننده به  بیمارستان های آموزشی مراجعه کرونری حاد سندرم بیماران در مراقبتی خود اصول از آگاهی میزان .19

 )همكار(9911وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 )مجری(دانشگاه علوم پزشکی جهرماجرای آموزش تلفیقی در آموزش درس نشانه شناسی دانشجویان فوریت پزشکی  .11

دانشجویان  و رضایتمندی یادگیری میزان یادگیری از طریق همتایان بر و سخنرانی روش به تأثیر تدریس بررسی .11

 )مجری(9911هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم،

 ()مجریبسته آموزشی بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی در کاراموزی فارماکولوژی همراه با .11

( بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در DOPSبررسی تاثیر مشاهده مستقیم مهارت های بالینی) .17

 )همکار(بخش مراقبت ویژه همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 همکار()مصوب شورای دانشگاه بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی بنسون بر میزان بار روانی در مراقبین بیماران همودیالیزی .11

 )همکار(بررسی همسویی راهبردهای مقابله ای و امید به زندگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم .11

 )مجری( بررسی اثربخشی دوره آموزشی کارشناسی ارشد اتاق عمل براساس مدل کرک پاتریک .91

بررسی تاثیر شرکت در کالس های امادگی زایمان بر سرزندگی و عاطفه مثبت و نگرش نسبت به نوع زایمان در زنان  .99

 )همکار(باردار

 تاثیر برنامه آموزش خودپنداره حرفه ای مبتنی بر موبایل بر تصمیم دانشجویان پرستاری برای ماندن در حرفهبررسی  .91

 )مجری(

  

http://pazhuhan.jums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhuhan.jums.ac.ir/general/cartable.action
http://pazhuhan.jums.ac.ir/general/cartable.action
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 داخلی قاالت چاپ شده در ژورنالهایم

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

9 
 دانشجویان: یک یکالس یها کنفرانس یها چالش یبررس

 یکاربرد مطالعه

فصلنامه آموزش و اخالق 

 در پرستاری
2013;2(3):26-33 

1 
 حرفه خودپنداری پرسشنامه فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی

 پرستاران ای
  مجله آموزش پرستاری

2014 ;2(4): 63-71 

9 
 ای حرفه خودپنداره بر توجیهی -آموزشی برنامه تأثیر : مقاله نقد

 پرستاری مقطع کارشناسی دانشجویان

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی
9911:1(91) 

 درخشان استعداد دانشجویان ویژه تسهیالت نامه آیین بر نقدی 1
مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی
:911991 (11) 

1 

 روش با همتایان طریق از یادگیری روش به تدریس تأثیر مقایسه

 علوم دانشگاه هوشبری یادگیری دانشجویان میزان بر سخنرانی

 9911   سال در جهرم پزشکی

  مجله آموزش پرستاری

2015 ; 4(3): 

1 
بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک 

 مطالعه اقدام پژوهی

مجله توسعه آموزش جندی 

 شاپور اهواز
 

2015 ; 6(4): 

7 
Study of the Relationship Between Nurse Self-

concept and Clinical Performance Among Nursing 

Students 

Jentashapir J Health 

Res 

 

2015 October; 6(5): e28108 

1 
دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت 

 اخالق حرفه ای اساتید در حوزه بالینی

فصلنامه آموزش و اخالق 

 در پرستاری
2014;3(2):55-63 

1 
کارگاه های عملیاتی در آموزش مهارت های عملی تریاژ: برگزاری 

 یک ضرورت ادراک شده

فصلنامه آموزش و اخالق 

 در پرستاری
2015;4(1):19-24 

91 
خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد 

 وضعیت رعایت اخالق حرفه ای در آموزش بالینی

فصلنامه آموزش و اخالق 

 در پرستاری
2015;4(3):19-24 

99 

بررسی میزان عمل به مصادیق اخالق حرفه ای در پرستاران شاغل 

در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

9919 

فصلنامه آموزش و اخالق 

 در پرستاری
2015;4(2):19-24 

91 
بررسی نقش عزت نفس، شادکامی و جو اخالقی بیمارستان در پیش 

 استرس ادراک شده دانشجویان پیراپزشکیبینی 

پژوهش در آموزش علوم 

 پزشکی
9911:91(1) 
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 خارجیاالت چاپ شده در ژورنالهای مق

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

9 

The impact of teaching professional 

self-concept on clinical performance 

perception in nursing students 

 

Life Science Journal 2012;9(4) 

1 

A Comprehensive Evaluation of the 

Quality and Barriers of Bedside 

Teaching from Professors' Point of 

View 

International Journal of 

Nursing Education 
2013, Vol. 5, No. 2 

9 

Investigating Factors Associated with 

not Reporting Medical Errors From the 

Medical Team's Point of View in 

Jahrom, Iran 

Global Journal of Health 

Science;  
Vol. 6, No. 6; 2014 

1 
Investigation of the professional self-

concept of nursing students in Shiraz, 

Iran 

 

 Cent Eur J Nurs Midw 

 

 2014;5(3):112-116 

1 

Integrated Method of Teaching in Web 

Quest Activity and Its Impact on 

Undergraduate Students' Cognition and 

Learning Behaviors: A Future Trend in 

Medical Education 

Global Journal of Health 

Science;  

 

 2015;7(4):249-259 

1 
The effect of web quest and team-

based learning on students’ self-

regulation 

Journal of Advances in 

Medical Education & 

Professionalism(JAMP) 

2016;4(2): 80-87 

7 
Iranian Nurses' Views on Barriers and 

Facilitators in Patient Education: A 

Cross-Sectional Study 

Global Journal of Health 

Science 

 

 2015;7(5):249-259 

1 Nursing students' clinical performance 

and  professional self-concept 

Bangladesh Journal of 

Medical Science 

 (2016) 

Vol. 15 No. 01 Page : 57-61 

1 
Nursing students’ perspectives 

regarding challenges of patient 

education in clinical settings 

Bangladesh Journal of 

Medical Science 
VOL65, NO.7; JOL2015:2-8 

91 

A Study of the Relationship between 

Nurses' professional Self-concept and 

Professional Ethics in Hospitals 

Affiliated to Jahrom University of 

Medical Sciences, Iran 

Global Journal of Health 

Science  
Vol. 8, No. 4; 2016 

99 
Effect of Self-Care Education by Face-

to-Face Method on the Quality 

of Life in Hemodialysis Patients 

Global Journal of Health 

Science 
Vol. 8, No. 6; 2016 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41546
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41546
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41546
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41546
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41546
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91 
The Effect of Stress Management 

Training on Hope in Hemodialysis 

Patients 

Global Journal of Health 

Science 
Vol. 8, No. 7; 2016 

99 

Investigate the Relationship Between 

Sleep Quality and Some Blood 

Parameters in Thalassemia Major 

Patients Referred to Cooley’s ward at 

Motahari Hospital in Jahrom, Iran 

BIOSCIENCES 

BIOTECHNOLOGY 

RESEARCH ASIA 

June 2016. Vol. 13(2), 1239-

1245 

91 
 Exploring the Students’ Experiences 

from Complex Situations in Clinical 

Training 

Pakistan Journal of Medical 

and Health Sciences 

2017 

Vol. 11, NO. 3. Page 1193-1199 

 

91 

Quality of Communication skills of 

nurses worked at the Hospitals 

Affiliated to Jahrom University of 

Medical Sciences, Iran 

Bangladesh Journal of 

Medical Science 

(2018) 

Vol. 17 No. 02 Page : 275-

281 

91 
Factors affecting nursing students’ 

professional self-concept in Iran: a 

qualitative study 

 Professioni Infermieristiche 

(2020) 

Vol. 73 No. 02 Page : 116-

125 

 

  

http://www.pakmedinet.com/PJMHS
http://www.pakmedinet.com/PJMHS
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 کنگره بین المللی شرکت در 

 تاریخ محل برگزاری عنوان مقاله ارائه شده ردیف

9 
Factors influencing the lack of 

follow-up infertility treatment in 

infertile women 

Middle East Fertility Society 19th 

Annual Meeting 

The International Festival City 

Dubai,U.A.E. 

3-5 October 

2012 

1 
Surveying professional 

communications among nursing 

students 

 )اولین کنگره بین المللی اخالق پرستاری

خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و (

شهید بهشتی درمانی  

خرداد ماه 5-4

2931 

9 

Preference of management factors 

Associated with not reported and 

recorded professional errors from 

the perspective of health care team 

اولین همایش بین المللی پرستاری و 

 مامایی سالمتی و تندرستی اصفهان

اردیبهشت  23-21

2939 

1 Anthropometric Status in  

Postmenopausal Women 

اولین همایش بین المللی پرستاری و 

 مامایی سالمتی و تندرستی اصفهان

اردیبهشت  23-21

2939 

1 

Attitude to ethical and 

jurisprudential aspect of gamete 

donation in jahrom 

پرستاری و اولین همایش بین المللی 

 مامایی سالمتی و تندرستی اصفهان

اردیبهشت  23-21

2939 

1 
Effect of saffron on the treatment 

of multiple sclerosis 

-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

7 

Massage therapy is a remarkable 

solution to relive pain in patients 

with MS 

-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

1 Multiple sclerosis and reflexology 
-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

1 

The efficacy of alternative 

medicine for multiple sclerosis 

patient 

-المللی  ام اس ایراندهمین کنگره بین 

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

91 

Complementary approaches in the 

management of fatigue related to 

MS 

-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 
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99 

Psychological intervention an 

effective method to improve health 

in multiple sclerosis patients 

-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

91 
Strategies for management of 

fatigue related to MS 

-دهمین کنگره بین المللی  ام اس ایران

 اصفهان

آبان ماه  9-2

2931 

99 

The study of Anthropometric 

Status of Postmenopausal Women 

Referred to the Jahrom Clinics in 

2012 

اولین کنگره بین المللی منوپوز و 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز -آندروپوز  

21-7 

2932اسفندماه  

ا سالمت زنان ارومیهکنگره بین المللی ارتق انواع روش های کنترل درد بعد از عمل جراحی سزارین 91  
شهریور ماه 11-11

2931 

91 
If melatonin effect on weight and 

body mass index 
 کنگره بین المللی ارتقا سالمت زنان ارومیه

شهریور ماه 11-11

2931 

91 
Strategies to prevention of 

addiction in adolescents 

The 8th international congress on 

addiction science, Tehran 

10-12 

September, 

2014 

97 

The importance of coping 

strategies with stress in drug 

addicts 

The 8th international congress on 

addiction science, Tehran 

10-12 

September, 

2014 

91 

Evaluation of coping strategy with 

stress in the drug addicts referring 

to methadone maintenance therapy 

of jahrom, 2014 

The 8th international congress on 

addiction science, Tehran 

10-12 

September, 

2014 

91 

Evaluation of self- efficacy in the 

drug addicts population: a 

descriptive study 

The 8th international congress on 

addiction science, Tehran 

10-12 

September, 

2014 

11 

The correlation between coping 

styles and self-efficacy among 

relapsing addicts 

The 8th international congress on 

addiction science, Tehran 

10-12 

September, 

2014 

19 Perspective of nursing students on 

empowering patients by education 

2nd international &6th national 

Iranian congress on health 

education and promotion- 

kermanshah 

لغایت  11

اردیبهشت 99

9911 

11 
The effect of self-care education on 

anxiety, depression and stress in 

hemodialysis patient 

2nd international &6th national 

Iranian congress on health 

لغایت  11

اردیبهشت 99

9911 
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education and promotion- 

kermanshah 

19 

Comparing the effect of face to face and 

group discussion teaching methods on the 

quality of life improvement among 

patients with myocardial infarction 

4th international preventive 

cardiology congress-shiraz 

30september-

2october2015 

9911مهرماه   

11 
Effect of massage therapy on physiologic 

responses in patients with congestive 

heart failure 

4th international preventive 

cardiology congress-shiraz 

30september-

2october2015 

9911مهرماه   

11 Complementary medicine an effective 

approach in treating cancer symptom 

The first international congress 

of complementary and 

alternative medicine-mashhad 

7-

9october2015 

9911مهرماه   

11 
بررسی تاثیر ماساژ درمانی در کاهش عوارض بیماران 

 مبتال به سرطان: یک مطالعه مروری 

The first international congress 

of complementary and 

alternative medicine-mashhad 

7-

9october2015 

9911مهرماه   

17 Follow to use peak flow meter by 

cellphone in asthma self-management 

دهمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن 

شیراز-آسم و آلرژی ایران  
9911آبان ماه  1-1  

11 

Effect of self-care education with 

telephone follow up on self-efficacy level 

in adult asthmatic patient 

دهمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن 

شیراز-آسم و آلرژی ایران  
9911آبان ماه  1-1  

11 
The effect of physical exercise on lung 

function and clinical symptoms in 

patients with asthma 

دهمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن 

شیراز-آلرژی ایران آسم و  
9911آبان ماه  1-1  

 ارتقا سالمت روان با نگاهی به آموزه های نبوی 91
دومین همایش بین المللی سیره نبوی در 

 طب
9911آذرماه  

99 Cognitive Alterations after 

Chemotherapy for Breast Cancer 

یازدهمین کنگره بین المللی سرطان 

تهران-پستان  

اسفند ماه  7-1

9911 

91 Cardiology on Ibn sina’s perspective: A 

Review Article 

هشتمین همایش بین المللی بیماری های 

شیراز-قلب و عروق بیمارستان کوثر  

1-

9917اردیبهشت1  

99 Cardiac Rehabilitation and Telenursing 
هشتمین همایش بین المللی بیماری های 

شیراز-قلب و عروق بیمارستان کوثر  

1-

9917اردیبهشت1  
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 های ملی یا منطقه ای هت در کنگرکشر

 تاریخ محل برگزاری عنوان مقاله ارائه شده رديف

2 

بررسی خودپنداری حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم و عوامل مرتبط با آن

 

) سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه 

دانشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور( 

 علوم پزشکی بابل

9919مهر  91-19  

1 

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حرفه خود 

 چگونه فکر می کنند؟

 

)سومین کنگره کمیته های تحقیقات 

دانشجویی شبکه همکار جنوب( دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

9919آبان 91-99  

9 
مراجعه کننده به درمانگاه بررسی وضعیت سالمت عمومی زنان یائسه 

9919های زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال   

پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

دانشگاه علوم پزشکی -و پژوهش

 گلستان

9919آذر  19و11  

4 

بررسی علل تجویز شیر مصنوعی در کودکان زیر یک سال توسط 

دانشگاه علوم پزشکی  پرسنل بهداشتی در مراکز شهری و روستایی

 جهرم

پنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

دانشگاه علوم پزشکی -و پژوهش

 گلستان

9919آذر  19و11  

5 

ساله شهر جهرم1-91الگوی خواب در کودکان   

 

 

)ششمین همایش سراسری اختالالت 

خواب ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی تهران

آبان ماه  97-91

9911 

1 

تاثیر آموزش خودپنداری حرفه ای بر درک دانشجویان پرستاری از  

 عملکرد بالینی خود

 

)چهاردهمین همایش آموزش علوم 

پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی ایران

اردیبهشت ماه  1-99

9911 

7 
 خود حرفه ای دانشجویان پرستاری چگونه است؟

 

علوم )چهاردهمین همایش آموزش 

پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی ایران

اردیبهشت ماه  1-99

9911 

8 

بررسی چالش های کنفرانس های کالسی دانشجویان: یک مطالعه 

 کاربردی

 

)چهاردهمین همایش آموزش علوم 

پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی ایران

اردیبهشت ماه  1-99

9911 

3 
 تحلیلی جامع بر کیفیت روش آموزش بر بالین از دیدگاه کاربران اصلی

 

)چهاردهمین همایش آموزش علوم 

پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی ایران

اردیبهشت ماه  1-99

9911 
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21 
 دردهای مزمن و زندگی در دوران سالمندی

 

)سمینار سراسری مدیریت درد( 

پرستاری و مامایی دانشگاه دانشکده 

 علوم پزشکی شیراز

اردیبهشت  91-97

9911ماه   

22 
 مبتالیان به تاالسمی ماژور و اختالل هراس اجتماعی

 

)کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و 

هماتولوژی ( انجمن خون و سرطان 

 ایران

9911خرداد ماه  1-1  

21 

تاالسمی ماژور مراجعه بررسی راهبردهای مقابله با استرس در بیماران 

 کننده به بیمارستان مطهری جهرم

 

)کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و 

هماتولوژی ( انجمن خون و سرطان 

 ایران

9911خرداد ماه  1-1  

29 
 سرطان بدون درد،رؤیایی دیرینه

 

)کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و 

هماتولوژی ( انجمن خون و سرطان 

 ایران

9911خرداد ماه  1-1  

24 
 بررسی عوامل خطر در ایجاد سرطان پستان

 

)کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و 

هماتولوژی ( انجمن خون و سرطان 

 ایران

9911خرداد ماه  1-1  

25 
پایین آمدن سن بلوغ در دختران چه تبعاتی خواهد داشت؟ چالش ها و 

 راهکارها

)کنگره غدد و متابولیسم( انجمن غدد و 

کودکان مشهدمتابولیسم   

 9مرداد لغایت 91

9911شهریور  

21 
بررسی خودپنداری حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه 

 توصیفی

ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش گلستان

مهرماه  91و  91

9911 

 وضعیت سالمت عمومی زنان یائسه 27
ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما 

 و پژوهش گلستان

مهرماه  91 و 91

9911 

28 
وضعیت دموگرافیک و بالینی زنان مراجعه کننده به کلینیک غربالگری 

 سرطان پستان شهر جهرم

ششمین کنگره سرطان پستان جهاد 

 دانشگاهی تهران

آبان ماه  97-91

9911 

 عملکرد زنان یائسه در مورد خودآزمایی پستان 23
ششمین کنگره سرطان پستان جهاد 

 دانشگاهی تهران

آبان ماه  97-91

9911 

 وضعیت انجام روش های غریالگری سرطان پستان در زنان شهر جهرم 11
ششمین کنگره سرطان پستان جهاد 

 دانشگاهی تهران

آبان ماه  97-91

9911 

12 
بررسی برخی عوامل باروری مستعد کننده سرطان پستان در زنان شهر 

11جهرم در سال   

ششمین کنگره سرطان پستان جهاد 

 دانشگاهی تهران

آبان ماه  97-91

9911 

11 
بررسی اثربخشی برنامه های طراحی شده بر ارتقای سطح کیفیت 

 زندگی در مبتالیان به سرطان پستان

همایش ملی پژوهش های کاربردی در 

دانشگاه آزاد خوراسگان -ارتقا سالمت  
9911آذرماه   7و 1  

19 
 آشکارسازی رحم جایگزین: چالشی اخالقی

 

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 
9911آذرماه11-17  
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همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

 آیا ابتال به عفونت در ناباروری نقش دارد؟ 14

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

 سن ازدواج و تأثیر آن در اخالق باروری 15

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

 تحلیلی بر سن ازدواج در راستای اهداف کنترل جمعیت 11

شیوه سومین همایش ملی اخالق و 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

17 
بررسی نگرش مردان و زنان شهرستان جهرم نسبت به روش درمانی 

 اهدای تخمک

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

18 
بررسی میزان عوارض منتسب به عمل توبکتومی و رضایتمندی از این 

 روش در زنان توبکتومی کرده شهرجهرم

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

های کمک باروری: همچنان نیازمند توجه اخالق باروری در روش 13  

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

های نوین درمان ناباروری و اولین 

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

 بررسی میزان خودبیمارانگاری در زنان توبکتومی کرده شهر جهرم 91

سومین همایش ملی اخالق و شیوه 

ن ناباروری و اولین های نوین درما

همایش بین المللی اخالق تولید مثل 

 جهرم

9911آذرماه11-17  

 بررسی سالمت روان و سازگاری زناشویی در زوجین نابارور 92

دومین کنگره سراسری زندگی سالم و 

توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 

 بوشهر

بهمن 91-11

9911ماه  



18 
 

91 
Evaluation of hypochondriasis rates in women with 

tubal ligation 
 همایش ملی سالمت زنان اصفهان

بهمن لغایت 91

9911اسفندماه 1  

99 
Melatonin: New approach in the treatment of 

climactric symptoms in menopausal women 
 همایش ملی سالمت زنان اصفهان

بهمن لغایت 91

9911اسفندماه 1  

94 
حرفه ای و عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری: همراهی خودپنداری 

 موضوعی قابل توجه در ارتقا دانشجویان
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

95 
و   آموزشی یادگیری از طریق همتایان بررسی اهمیت چالش های روش

 همراهی آن با برخی ویژگی های جمعیت شناختی

 

همایش آموزش پزشکی یزدپانزدهمین   

 

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

91 
انتظارات از آموزش پرستاری: خودارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان 

 پرستاری
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

آموزش پزشکی یزدپانزدهمین همایش  مقایسه تأثیر روش های تدریس بر یادگیری دانشجویان 97  

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

98 
بررسی نظرات دانشجویان نسبت به چالش های مشارکت در فرآیند 

 تدریس
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

93 
در امروز  نیاز ادراک شده :های تدریس و یادگیری ارتقا کیفیت مهارت

 آموزش علوم پزشکی
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

41 
تأثیر آموزش خودپنداری حرفه ای بر خودحرفه ای دانشجویان 

 پرستاری
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

42 
انگیزه، خالء  واقعی یادگیری در دانشجویان امروزی: رهیافتها و 

 راهبردها: مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

لغایت  1

اردیبهشت ماه  99

9919 

41 
توجه به عوامل استرس زای بالینی به عنوان عامل موثر بر ارتقا آموزش 

 بالینی
 پانزدهمین همایش آموزش پزشکی یزد

اردیبهشت 99لغایت 1

9919ماه    

49 
Association of professional ethics and professional 

self-concept of nurses 
 دومین کنگره اخالق پرستاری تهران

خرداد ماه  1و  7

9919 

44 
Correlation between demographic characteristics of 

nurses with professional ethics 
 دومین کنگره اخالق پرستاری تهران

اد ماه خرد 1و  7

9919 
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45 
Evaluation professional ethics of nurses: a 

descriptive study 
 دومین کنگره اخالق پرستاری تهران

خرداد ماه  1و  7

9919 

41 
Professional ethics also requires attention: 

individual factors Associated with not reported 

professional errors in view of medical teams 

 دومین کنگره اخالق پرستاری تهران
خرداد ماه  1و  7

9919 

47 
Evaluation of patient rights from the perspective of 

nurses in teaching hospitals affiliated to Jahrom 

University of Medical Sciences 

 دومین کنگره اخالق پرستاری تهران
خرداد ماه  1و  7

9919 

 نقش دعا در درمان بیماری سرطان 48
سیزدهمین کنگره سراسری انجمن 

 مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

شهریور ماه 7-1  

9919تهران   

43 
بررسی تاثیر درمان های مکمل در کاهش درد بیماران مبتال به 

 سرطان: یک مطالعه مروری

سیزدهمین کنگره سراسری انجمن 

هماتولوژی ایرانمدیکال انکولوژی و   

شهریور ماه 7-1  

9919تهران   

51 
آیا استفاده از زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری گزینه درمانی 

 بی خطری است؟

دومین کنگره کشوری دانشجویی 

 پژوهش های علوم پزشکی

91-91 

ارومیه 9919مردادماه  

 نگرش به روش درمانی اهدای تخمک 19
دانشجویی دومین کنگره کشوری 

 پژوهش های علوم پزشکی

91-91 

ارومیه 9919مردادماه  

11 
مقایسه دیدگاه دانشجویان برحسب ویژگی های جمعیت شناختی در 

 مورد رعایت اخالق حرفه ای اساتید در بالین

همایش سراسری اخالق و فرهنگ در 

دانشگاه شاهد-علوم سالمت  
9919مهرماه  91  

19 
در امر آموزش علوم پزشکی وب کوئستاستفاده موثر از تکنولوژی   

(web Quest) و تاثیر آن بر رفتارهای یادگیری دانشجویان 

هفتمین همایش کشوری یادگیری 

 الکترونیکی در علوم پزشکی

 9919آذرماه  1-1

 تهران

11 
بیمار از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری  بررسی اهمیت آموزش به

 جهرم

بیمار و سومین کنگره ملی آموزش به 

 خودمراقبتی

دی ماه  91-91

9919 

11 
خصوص راهکارهای مؤثر در اجرای آموزش به  دیدگاه پرستاران در

 بیمار

سومین کنگره ملی آموزش به بیمار و 

 خودمراقبتی

دی ماه  91-91

9919 

 از دیدگاه پرستاران:همچنان نیازمند توجه موانع آموزش به بیمار 11
بیمار و سومین کنگره ملی آموزش به 

 خودمراقبتی

دی ماه  91-91

9919 

 نگاهی به تنظیم خانواده با رویکرد دینی و اجتماعی 17
هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری
9919بهمن ماه  1-1  

 جایگاه اخالق در درمان های نوین باروری 11
هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری
9919بهمن ماه  1-1  

 نقش سن ازدواج در سیاست های جمعیتی چیست؟ 11
هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری
9919بهمن ماه  1-1  

 عفونت عامل تهدید کننده سالمت باروری: یک مطالعه مروری 11
هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری
9919بهمن ماه  1-1  
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19 

The effect of melatonin on lipid levels in 

menopausal women: a double-blind controlled 

clinical trial 

هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت 

 باروری و ناباروری
9919بهمن ماه  1-1  

11 Prayers, a spiritual approach to mental health 
هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی 

 اهواز
9919اسفند ماه  91  

19 
The assessment of mental health in Iranian 

teenagers 

هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی 

 اهواز
9919اسفند ماه  91  

11 
The effectiveness of psychological interventionism 

reducing stress in infertile women 

هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی 

 اهواز
9919اسفند ماه  91  

11 

 

 

خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد 

 رعایت اخالق حرفه ای در بالین

کنگره آموزش پرستاری و مامایی از 

نظریه تا عمل: ارتقا کیفیت آموزش 

 بالینی تهران

9919اسفند 91-91  

11 
پیراپزشکی جهرم در مورد دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و 

 وضعیت رعایت اخالق حرفه ای اساتید در بالین

کنگره آموزش پرستاری و مامایی از 

نظریه تا عمل: ارتقا کیفیت آموزش 

 بالینی تهران

9919اسفند 91-91  

17 The evaluation of obesity in women: Jahrom-1392 

چهارمین کنگره ملی کمیته های 

 شبکه همکارتحقیقات دانشجویی 

شیراز-جنوب  

اسفند  97لغایت  91

9919 

11 
مقایسه تأثیر دو روش آموزش تلفیقی و متداول در درس معاینه 

 فیزیکی بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

شانزدهمین همایش کشوری آموزش 

 پزشکی تهران

لغایت  91

9911اردیبهشت 19  

11 
رضایتمندی دانشجویان رشته فوریت پزشکی از اجرای عملیاتی آموزش 

به روش شبیه سازی شده  STARTتریاژ پیش بیمارستانی   

شانزدهمین همایش کشوری آموزش 

 پزشکی تهران

لغایت  91

9911اردیبهشت 19  

71 
بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان پرستاری برای ماندن 

 در حرفه خود

شانزدهمین همایش کشوری آموزش 

 پزشکی تهران

لغایت  91

9911اردیبهشت 19  

79 
بررسی سطح سالمت معنوی در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور با 

 هدف توانمندسازی بیمار و خانواده آن ها )چاپ در کتابچه(

چهاردهمین کنگره سراسری انجمن 

-مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

 مشهد

9911مهرماه  11-11  

 تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان 71

چهاردهمین کنگره سراسری انجمن 

-مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

 مشهد

9911مهرماه  11-11  

79 
Attention to the most common misconceptions of 

women about breast cancer 
سالیانه انکولوژی شیرازدهمین کنگره   

آبان ماه  11-11

9911 

 دهمین کنگره سالیانه انکولوژی شیراز پرستار مراقبت تسکینی حلقه مفقود در مراقبت از بیماران سرطانی 71
آبان ماه  11-11

9911 
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71 
بیماران سرطانی و استفاده از طب مکمل و جایگزین: چالش ها و 

 راهبردها
انکولوژی شیرازدهمین کنگره سالیانه   

آبان ماه  11-11

9911 

71 
راهبردهای و معنوی سالمت بین ارتباط بررسی بیماران در ای مقابله   

 ماژور تاالسمی به مبتال
 دهمین کنگره سالیانه انکولوژی شیراز

آبان ماه  11-11

9911 

سرطانی بیماران در آن کاهش راهکارهای و سرطان با مرتبط خستگی 77 سالیانه انکولوژی شیرازدهمین کنگره    
آبان ماه  11-11

9911 

71 Cancer, sunlight and vitamin D دهمین کنگره سالیانه انکولوژی شیراز 
آبان ماه  11-11

9911 

71 
خودارزیابی مهارت های ارتباطی پرستاران شاغل در بیمارستان های 

 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

پزشکی چهارمین کنگره ساالنه اخالق 

تهران -ایران  
9911بهمن ماه 1-1  

11 
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخالقی خدمات 

 بالینی

چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی 

تهران -ایران  
9911بهمن ماه 1-1  

 بررسی تاثیر چاقی در ابتال به سرطان پستان در زنان 19
پنجمین کنگره پیشگیری و درمان 

تهران-ایرانچاقی   
9911آذرماه  17-11  

 کنگره سالمت معنوی قم بررسی نقش بهزیستی معنوی بر سالمت روان دانشجویان 11
دی ماه  11-11

9911 

19 
دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد 

 وضعیت رعایت اخالق حرفه ای اساتید در آموزش بالینی

آموزش هفدهمین همایش کشوری 

تهران-علوم پزشکی   

اردیبهشت  91-91

9911 

11 
startبررسی تأثیر اجرای عملیاتی آموزش تریاژ پیش بیمارستانی  به  

 روش شبیه سازی شده بر میزان یادگیری دانشجویان فوریت پزشکی

هفدهمین همایش کشوری آموزش 

تهران-علوم پزشکی   

اردیبهشت  91-91

9911 

11 
های پیچیده آموزش بالینی: مطالعه کیفی با  تجربه اساتید از موقیت

 رویکرد پدیدار شناسی

هفدهمین همایش کشوری آموزش 

تهران-علوم پزشکی   

اردیبهشت  91-91

9911 

 پیوند سالمت معنوی با فرهنگ اسالمی ایرانی 11
همایش ملی تحول نظام سالمت در 

 حوزه معنویت
9911اردیبهشت  1  

17 
پزشکی و بهداشتی در حوزه سالمت ضرورت ارتقای آموزش های 

 معنوی

همایش ملی تحول نظام سالمت در 

 حوزه معنویت
9911اردیبهشت  1  

 پیوند سالمت معنوی با فرهنگ اسالمی ایرانی 11
همایش ملی تحول نظام سالمت در 

 حوزه معنویت
9911اردیبهشت  1  

 ARTمبانی فقهی و حقوقی تعیین نسب فرزندان حاصل از  11
همایش ملی اخالق و شیوه چهارمین 

 های نوین درمان ناباروری
9911اردیبهشت  1  

 سالمت معنوی و افزایش سالمت روان 11
همایش ملی تحول نظام سالمت در 

 حوزه معنویت
9911اردیبهشت  1  

رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان نابارور-اثربخشی فنون شناختی 19  
چهارمین همایش ملی اخالق و شیوه 

نوین درمان ناباروریهای   
9911اردیبهشت  1  
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 ارتباط کافئین در ناباروری و بارداری 11
چهارمین همایش ملی اخالق و شیوه 

 های نوین درمان ناباروری
9911اردیبهشت  1  

 سالمندان زندگی کیفیت ارتقاء در آموزشی های شیوه بررسی 19
 کمیته دانشجویی کنگره هشتمین

 جنوب همکار شبکه تحقیقات

بهمن ماه  99و  91

9911 

 ها بیماری درمان و سنتی طب قرآن، در آن جایگاه و عسل 11
 کمیته دانشجویی کنگره هشتمین

 جنوب همکار شبکه تحقیقات

بهمن ماه  99و  91

9911 

11 

 بخش در شاغل پرستاران در استفاده مورد ای مقابله راهبردهای بررسی

 علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان ویژه های

 جهرم پزشکی

 کمیته دانشجویی کنگره هشتمین

 جنوب همکار شبکه تحقیقات

بهمن ماه  99و  91

9911 

11 
آموزش  در اساتید ای حرفه اخالق رعایت اصول از پرستاری گروه درک

 بالینی: یک تحقیق کیفی
9917اسفندماه  1و 1 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری بم  

17 
معنوی مورد نیاز دانشجویان در آموزش بالینی  -فضائل اخالقی 

 پرستاری: یک تحقیق کیفی
9917اسفندماه  1و 1 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری بم  

11 
بررسی میزان اثربخشی دوره آموزشی کارشناسی ارشد اتاق عمل 

 )پوستر تماتیک( براساس مدل کرک پاتریک
امین همایش کشوری آموزش علوم  11

 پزشکی

اردیبهشت  99-11

9111ماه   

11 
Investigating the effect of mobile based 

education on empowerment of nursing 

students: Needs attention(پوستر الکترونیک) 

امین همایش کشوری آموزش علوم  11

 پزشکی

اردیبهشت  99-11

9111ماه   

 

 

 های فرهنگیفعالیت 

 تاریخ محل برگزاری مدت عنوان 
 9/99/9911 دانشگاه علوم پزشکی جهرم ساعت 1 کارگاه آشنایی با اصول مدیریت زمان 9
کارگاه آموزشی کار گفت تربیتی قرآن در سالمت  1

 رفتار اجتماعی

معاونت دانشجویی و فرهنگی  ساعت 1

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1/99/9911 

بررسی مکتب سردار شهید سپهبد حاج قاسم  9

 سلیمانی

 97/1/9911 دانشگاه علوم پزشکی جهرم ساعت 1

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و  ساعت 1 طرح ملی تدبر در قران 1

 عترت علوم پزشکی تهران و بوشهر

11/9/9111 
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 تدریس کارگاه

 تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه

 9911 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه های آموزشی پروپوزال نویسی

آشنایی با آئین نامه استعدادهای درخشانکارگاه   9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم 

91/91/9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم آشنایی با سامانه نوپا  

 

 هاسمینار و هاکارگاه  در شرکت

 تاریخ محل برگزاری مدت کارگاه عنوان کارگاه ردیف

علوم پزشکی جهرمدانشگاه  يك روز تدوین طرح درس 9   

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز روش های نوین تدریس 1

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز احیای قلبی ریوی 9

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم دو روز مدیریت و کنترل تماس های شغلی 1

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز روش های نوین تدریس 1

پژوهی دانش 1   دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز 

7 SPSS دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز  

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم يك روز نحوه ارائه بازخورد به فراگیر 1

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز روش شناسی پژوهش در آموزش 1

پیراپزشکی جهرمدانشکده پرستاری و  يك روز خطاهای حرفه ای 91   

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم يك روز تریاژ بیمارستانی 99

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم يك روز آموزش ثبت الکترونیکی نمرات در وب سایت سما 91

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم يك روز راهبردها و استراتژیهای آموزش 99

ژورنال های معتبر آموزش پزشکی چگونه مقاله خود را در  91

 به چاپ برسانیم؟

  دانشگاه علوم پزشکی یزد یک روز

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم یک روز نحوه ارائه بازخورد به فراگیر 91

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم یک روز طراحی سواالت و استاندارد سازی 91

پزشکی)جلسه اول(اولین دوره کوتاه مدت آموزش  97   دانشگاه علوم پزشکی جهرم یک روز 

  دانشگاه علوم پزشکی جهرم یک روز اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی )جلسه دوم( 91
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  دانشگاه علوم پزشکی جهرم یک روز اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی)جلسه چهارم( 91

ساعت9 تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 11   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

ساعت 1یک روز  معنویت در تدریس 19   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

ساعت 1یک روز  آشنایی با سبک های یادگیری 11   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم یک روز آشنایی با آزمون آسکی 19

پرستاری و پیراپزشکی جهرمدانشکده  یک روز یادگیری ترکیبی 11   

ساعت 1 شادکامی 11 9/91/9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم   

ساعت 1 مدیریت استرس 11 9/91/9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم   

ساعت 1 تفسیر تست های آماری و نحوه نوشتن نتایج در مقاالت 17 91/91/9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم   

11 Scientific writing  1 ساعت 1/99/9911 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم   

 


