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 باسمه تعالي
  (9911)تا خرداد  سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي فرم اطالعات

   . 
  نام رشته: پرستاري                                      ( سال39) 91/9/9911 متولد: سننام و نام خانوادگي: رسول اسالمي اكبر         

 6/91معدل مقطع دكتري: 99/91 :ارشد يشناسكار  مقطع معدل ،9/91:  يكارشناس  مقطع معدل

 جندي شاپور اهواز                   علوم پزشکي دانشگاه از   پرستاري(  PHD)دكتري تخصصي: فعلي مقطع تحصیلي

 سازماني: عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي جهرموابستگي 

 تهران، دانشگاه علوم پزشکي ایران ، دانشگاه علوم پزشکي جهرم. : سابقه تدریس در دانشگاه شاهدالف ـ سابقه فعالیت هاي آموزشي 

 ـ تدریس 9
 تدریس عملي  تدریس نظري ) نام دروس( ردیف

 ) نام دروس(

دروس مرتبط  مقطع تدریس مقطع تدریس

تعداد  كارشناسي كارداني وغیر مرتبط

 ترم

 تعداد ترم دكترا ارشد

طب  3 اتاق عمل   واحد( 9)آشنایي با بیماریهاي داخلي  9

 مکمل

 مرتبط 9 

روش  3 پرستاري   واحد( 9) 3پرستاري داخلي و جراحي 9

 تحقیق
 مرتبط 9 

پرستاري  9 پرستاري   واحد( 9فوریتهاي پرستاري )  9

اختالالت 

 حاد 

 مرتبط 9 

پرستاري  8 پرستاري   واحد( 9الي  9) 9پرستاري داخلي و جراحي 3

اختالالت 

 مزمن

 مرتبط 9 
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اخالق  9 پرستاري   واحد( 9اصول و مهارتهاي پرستاري ) 1

 پرستاري
 مرتبط 9 

  9بیماریهاي داخلي و جراحي 6

 واحد( 1/9)

داروشنا 1 پرستاري  

سي 

 اختصاصي

 مرتبط 9 

آموزش  9 هوشبري   واحد( 9) اصول كمکهاي اولیه  1

به 

مددجو و 

 خانواده

 مرتبط 9 

 یس عملي تدر تدریس نظري ) نام دروس( ردیف

 ) نام دروس(

دروس مرتبط  مقطع تدریس مقطع تدریس

تعداد  كارشناسي كارداني وغیر مرتبط

 ترم

 تعداد ترم دكترا ارشد

نظریه  3 اتاق عمل   واحد( 9آشنایي با بیماریهاي داخلي)  8

هاي 

 پرستاري

 مرتبط 9 

 مرتبط    3 هوشبري   واحد( 9فیزیوپاتولوژي )  1

 مرتبط    9 اتاق عمل   واحد( 1/1ولوژي )جراحي اور 91

 مرتبط    9  اتاق عمل  واحد( 9جراحي عمومي و تخصصي )  99

 فن پرستاري و استریلیزاسیون 99

 واحد( 9) 

 مرتبط    9  اتاق عمل 
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 مرتبط    9  هوشبري  واحد( 9اصول كار در بخش هاي ویژه )  99

 مرتبط    1  وشبريه  واحد( 9بیماریهاي داخلي و جراحي ) 93

 مرتبط    9  فوریت  واحد(9نشانه شناسي )  91

 مرتبط    9 يپرستار   اخالق پرستاري 96

 مرتبط    9    اخالق در هوشبري و اتاق عمل 91

 

 

 

 

 

 

 

 
 تدریس نظري ردیف

 ) نام دروس( 

 تدریس عملي 

 ) نام دروس(

دروس مرتبط  مقطع تدریس مقطع تدریس

تعداد  كارشناسي كارداني وغیر مرتبط

 ترم
تعداد  دكترا ارشد

 ترم

 كارآموزي 8 پرستاري  واحد( 9)  9كارآموزي داخلي و جراحي  96
پرستاري 

 اختالالت حاد

 مرتبط 9 

 يكارآموز 1 پرستاري  واحد(9( ) 9كارآموزي داخلي و جراحي )  91

 يپرستار
 مرتبط 9 
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 اختالالت

 مزمن
 يكارآموز 6 پرستاري  واحد( 9)  9يكارآموزي داخلي و جراح  98

نظریه هاي 

  يپرستار

 مرتبط 9 

 كارآموزي اصول و فنون پرستاري   91

 واحد( 9)

 مرتبط    1 پرستاري 

 كارآموزي بررسي وضعیت سالمت   91

 واحد( 1/1)

 مرتبط    9 پرستاري 

 مرتبط    9 پرستاري  واحد( 9كارآموزي بهداشت جامعه )   99

 مرتبط    9 پرستاري  واحد( 9)  9و  9وزي در عرصه داخلي و جراحيكارآم  99

 مرتبط    9 پرستاري  واحد( 9) 3كارآموزي در عرصه داخلي و جراحي  99

 مرتبط    9 پرستاري  واحد( 9اصول و فنون و كاربرد احکام اسالمي )   93

 مرتبط    9 هوشبري  و احد(9كارآموزي پرستاري )   91

اتاق  واحد( 9رستاري ) فن پ  96

 عمل

 مرتبط    9 

اتاق  واحد( 1) 9كارآموزي در عرصه   91

 عمل

 مرتبط    9 

اتاق  واحد( 1) 9كارآموزي در عرصه   98

 عمل

 مرتبط    9 

 مرتبط    9  فوریت واحد( 9كارآموزي نشانه شناسي )   91
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اتاق  واحد( 9فن پرستاري )   91

 عمل

 مرتبط    9 

 فعالیت هاي پژوهشي ـ سابقه 

 ـ طرح تحقیقاتي ـ مقاله 9
 مقاالت چاپ شده طرح هاي تحقیقاتي ردیف

مجري  عنوان طرح تحقیقاتي مصوب

یا 

همکار 

 طرح

سال 

اجراي 

 طرح

 عنوان مقاله

 

 

سال 

چاپ 

ي مقاله
س
گلی
ان

 

ي
س
ار
ف

س 
دك
این

 
سایر 

 مجالت

نویسنده 

 نفر چندم

ــادي    9 ــر انتق ــایي تفک ــه توان مقایس

پرستاري ترمهاي اول و  دانشجویان

آخـر و پرســتاران بــالیني دانشــکده  

 علوم پزشکي جهرم

ـ مقایسه توانایي تفکر   9 9986 مجري

ــجویان  ــادي دانشـ انتقـ

پرستاري ترمهـاي اول و  

آخر و پرسـتاران بـالیني   

ــوم   ــگاههاي علـ دانشـ

پزشکي ایران ، تهران و 

 شهید بهشتي

9989 

 

فصلنامه علمي پژوهشي 

 پرستاري ایران

medex Iran  

 

 

 نفر اول
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 مقاالت چاپ شده طرح هاي تحقیقاتي ردیف
مجري  عنوان طرح تحقیقاتي مصوب

یا 

همکار 

 طرح

سال 

اجراي 

 طرح

 عنوان مقاله

 

 

سال 

چاپ 

ي مقاله
س
گلی
ان

 

ي
س
ار
ف

س 
دك
این

 

سایر 

 مجالت

نویسنده 

 نفر چندم

بررسي شیوع اختالالت خواب و  9

آنها  برخي علل و پیامدهاي مرتبط با

در دانشجویان ساكن خوابگاههاي 

  9981دانشگاه علوم پزشکي جهرم 

ـ مقایسه توانایي 9 9981 مجري

تفکر انتقادي 

دانشجویان پرستاري 

ترمهاي اول و آخر و 

پرستاران بالیني 

دانشگاه علوم پزشکي 

و خدمات بهداشتي 

 9986درماني جهرم 

9981 

 

فصلنامه علمي 

پژوهشي دانشگاه 

علوم پزشکي 

 جهرم

–Iran medex 
www.sid.ir.ww

w.magiran 
 www.index

copernice 

 نفر اول 

بررسي دیدگاه دانشجویان پرستاري  9

، اساتید پرسـتاري و سرپرسـتاران   

نســبت بــه ســهع موانــع آموزشــي 

 كارآموزي هاي بالیني

ــیوع     9 9988 مجري ــي ش ـ بررس

ي اختالالت خواب و برخ

علل و پیامدهاي مرتبط 

با آنهـا در دانشـجویان   

ســاكن خوابگاههــاي  

دانشگاه علوم پزشـکي  

 9981جهرم 

در نوبت 

چاپ 

9911 
 

فصلنامه علمي 

پژوهشي دانشگاه 

علوم پزشکي 

 جهرم

–Iran medex 

www.sid.ir.ww
w.magiran 

 www.index
copernice 

 نفر اول 

 

 

 

 

http://www.index/
http://www.index/
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 مقاالت چاپ شده طرح هاي تحقیقاتي ردیف

مجري  عنوان طرح تحقیقاتي مصوب

یا 

همکار 

 طرح

سال 

اجراي 

 طرح

 عنوان مقاله
 

 

سال 

چاپ 

ي مقاله
س
گلی
ان

 

ي
س
ار
ف

س 
دك
این

 

نویسنده  سایر مجالت

 نفر چندم

بررسي فراواني نیازهاي رواني،  3

اجتماعي ،درماني و شرعي افراد 

ننده به مركز درمان نابارور مراجعه ك

 9911ناباروري دكتر رستمي شیراز 

 

 

بررسي موانع -3 9911 مجري

دستیابي به اهداف كار 

آموزي هاي بالیني از 

دیدگاه اساتید ، 

دانشجویان و 

سرپرستاران شاغل در 

دانشگاه علوم پزشکي 

 جهرم

9919 
 

 و اخالق فصلنامه

در  آموزش

  يپرستار

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

agiranm 

 نفراول 
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طراحي یك دوره آموزش تركیبـي و   1

بررسي تأثیر آن بر تفکر انتقـادي و  

 پیشرفت تحصیلي دانشجویان

 يهـا  شچال يبررس-1 9988 همکار

ـ  يها كنفرانس  يكالس

 مطالعه كی: انیدانشجو

 يكاربرد

9919 

 

فصلنامه اخالق و 

 در آموزش

 پرستاري 

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

فردوم و ن 

 مسئول

بررسي میزان آگاهي پرسنل خدماتي  6

شاغل در بیمارستانهاي وابسـته بـه   

دانشــگاه علــوم پزشــکي جهــرم از 

 اصول كنترل عفونت

بررسي رضـایتمندي  -6 9911 همکار

بیماران بستري شده در 

بخش جراحـي از روش  

كنتـــرل درد بـــه روش 

تزریقي و با اسـتفاده از  

 پمپ خود كنترلي درد

9919 

 

 و اخالق صلنامهف

  آموزش

  يپرستاردر

Iran 

–medex 
www.sid

.ir.www.

magiran 

 نفر چهارم 

بررسي میـزان آگـاهي و بکـارگیري     1

مهارتهاي روانشناختي كنترل خشـع  

توسط پزشکان و پرستاران شـاغل  

ــکي   ــوم پزش ــتانهاي عل در بیمارس

 9919جهرم

بررسي شیوع و علـل  -1 9919 يمجر

ــت در   ــواع كاتاراكـ انـ

ران مراجعه كننده به بیما

درمانگاههـــاي چشـــع   

ــتانهاي  بیمارســـــــ

 شهرستان آمل و بابل

9919 

 

 Iran سالمنديفصلنامه 

–medex 
www.sid

.ir.www.
magiran 

 نفر پنجع 

 مـان یزا آموزش كارگاه ریتاث يبررس 8

 و مانیزا نوع انتخاب بر كیولوژیزیف

 در مانیزا ينوزاد و يمادر يامدهایپ

ــان ــه زن ــد مراجع ــه هكنن ــز ب  مراك

 علــوم دانشــگاه يدرمــان يبهداشــت

 جهرم يپزشک

 9919 انتقادي تفکر ـ-8 9919 يمجر
 

 Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

 ـ علمي نشریه

 EDC خبري

 علوم دانشگاه

 جهرم پزشکي

 اول نفر
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ـ  يبررس 1  و يافسـردگ  اخـتالل  وعیش

 يهـا  رشـته  انیدانشـجو  در گرنیم

ــف ــگاه مختل ــوم دانش ــک عل  يپزش

 9919جهرم

ــرل-1 9919 يمجر ــع كنتـ  از خشـ

 ارهکــ را: یــند هدگایــد

ـ  تیرعا يعمل هاي  كی

 هداشـت ب يبرا رتوضر

پزشکان  ياخالقرواني و 

 پرستارانو

9919 

 

 و اخالق فصلنامه

  آموزش

 يدرپرستار

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

 نفر دوم 

بررسي همراهـي بـین سـخترویي و     91

ران شـاغل در  تنیدگي اخالقي پرستا

بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي 

 جهرم

 انیزم يبررس-91 9916 مجري

 اخالق يكدها تیرعا

 در يپرستار يا حرفه

 خدمات ي ارائه ي طهیح

 مارانیب دگاهیازد ينیبال

9919 

 

 و اخالق فصلنامه

  آموزش

 يدرپرستار

Iran 

–medex 
www.sid

.ir.www.
magiran 

 نفر پنجع 

ي معنـوي  بیمـاران از   تبیین نیازهـا  99

ــاغل در    ــتاران شـ ــدگاه پرسـ دیـ

بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي 

 جهرم

 مـــلواع نیـــیتع-99 9911 مجري

 اخالق با مرتبط يتیریمد

ــ ــرد در يا هحرف  عملک

 پرستاران

9919 

 

 و اخالق فصلنامه

  آموزش

 يدرپرستار

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

 نفر دوم 

اي تطابق دانشجویان تبیین راهبرده 99

 با استرس هاي تحصیلي

 

 مجري

بررسي یـادگیري و  -99 9916

رضایتمندي دانشجویان 

از آمــوزش تلفیقي:یــك 

 مطالعه اقدام پژوهي

9919 

 

مجله علمي 

پژوهشي توسعه 

آموزش جندي 

 شاپور

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

 نفر اول 
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بررســـي تـــاثیرآموزش مـــدیریت  93

ایت اخالق حرفـه اي  استرس بر رع

ــط پرســـتاران شـــاغل در    توسـ

 بیمارستانهاي شهید بهشتي شیراز

 بـا  مرتبط عوامل يبررس 9916 مجري

 در مـار یب حقـوق  تیرعا

ــاق ــل ات ــد از عم  دگاهی

 اتـاق  و يهوشیب پرسنل

 يهــا مارســتانیب عمــل

 علوم دانشگاه به وابسته

 سـال  در جهرم يپزشک

9913 

9911 

 

 افالک هینشر

دانشگاه علوم 

 زشکي لرستانپ

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 

 نفر دوم 

بررسي میـزان اعتمـاد بیمـاران بـه      91

پزشکان متخصـ  بیمارسـتانهاي   

 دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 بـا  مرتبط عوامل يبررس 9913 مجري

ــگ عیتصــم ــال يری  ينیب

 در يهوشــیب پرســتاران

 مارســتانیب عمــل اتــاق

 دانشگاه به وابسته يها

 جهرم يشکپز علوم

9911 

 

 افالک هینشر

 علوم دانشگاه

 لرستان يپزشک

Iran 

–medex 
www.sid

.ir.www.
magiran 

 دوم نفر 

بررســي تــاثیر آمــوزش اخــالق     96

ــي     ــاری اخالق ــر تع ــتاري ب پرس

 پرستاران

 لیتسـه  عوامـل  يبررس 9918 مجري

ــده ــرعا كنن  اخــالق تی

ــه ــرد در يا حرف  عملک

 يپرستار

9916 

 

 ينیبال هینشر

 و يپرستار

 یيماما

Iran 
–medex 

www.sid
.ir.www.

magiran 
ISC, 

DOAJ, 
Google 

Scholar 
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ــه اي   91 ــا  حرف ــارب ارتب ــین تج تبی

پرستاران با كاركنان پاراكلنیك: یك 

 مطالعه فنومنولوژي

 و يتمندیرضــا يبررســ 9911 همکار

 از انیدانشـجو  يریادگی

ــوزش ــیتلف آم ــ: يق  كی

 يپژوه اقدام ي مطالعه

9913 

ي
س
گلی
ان

 

 ي توسعه هینشر

 يجند آموزش

 شاپور

Iran 
–medex 

www.sid
.ir. 

www.ma
giran 

 
ISC 

  

تاثیر مدل مراقبت پیگیرانه بر تبعیت  98

 صرعيدارویي بیماران 

 لیتسه با مرتبط عوامل 9918 مجري

 يا حرفـه  اخالق تیرعا

 كی عنوان به پرستاران

 يفیتوص پژوهش

9913 

 

 و آموزش هینشر

 در اخالق

 يپرستار

Google 
Scholar 

Magiran 
EBSCO 
Index 

Copernicus 
 DOAJ 

 نفر دوم 

 به سیتدر ریتاث سهیمقا    

 قیطر از يریادگی روش

ــا انیــــهمتا  روش بــ

ــخنران ــر يس ــم ب  زانی

ــ ــجو يریادگی  انیدانش

 علوم دانشگاه يهوشبر

 سـال  در جهرم يپزشک

9919 

9913 

 

 آموزش هینشر

 يپرستار

,SID, 
Magiran,Ir

anmedex,

e Googl

  scholar 

  MEMRI 
Medicu Index

s  
Copernic Index

 us 
ICI 

 

 نفر اول 

 انیدانشـــجو دگاهیـــد    

 يپزشـک  علوم دانشگاه

ـ رعا مـورد  در جهرم  تی

 دیاسـات  يا حرفه اخالق

 ينیبال ي حوزه در

9919 

 

 و آموزش هینشر

 در اخالق

 يپرستار

Google 

Scholar 

Magiran 

EBSCO 

Index 

Copernicus 

 

 ارمنفر چه 
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    Spiritual needs 

of hospitalized 

patients from 

nurses 

viewpoints: a 

qualitative study 

 

ي
س
گلی
ان

 

Revista 
Latinoame

ricana de 
Hipertenti

on 

sopus   نویسنده

 مسئول

 

 

 

 

 اختراع سخنراني ها ترجمه ها تألیفات ردیف
 عنوان تألیف

 

عنوان  سال تألیف

 ترجمه

سمینار و در سخنراني  سال ترجمه

 دانشگاهيكارگاههاي 

 در كنگره بین المللي در كنگره ملي

تفکر انتقادي و فرآیند آمـوزش   9

 پرستاري

ــوزش       9   9981 ــمینار آمــ ـ ســ

 پروسیجرهاي پرستاري

 ـ معاینات بالیني 9

ـ نحوه تزریق خون و مایعات   9

 وریدي

ـ ارتبا  و انواع آن در سیستع  3

 اشتي درمانيهاي بهد

ـ روش تحقیـق و پروپـوزال     1

 نویسي ) ویژه دانشجویان(

ــاي     9 ــه ه ــي جنب ـ بررس

روانشناختي و ابعـاد مشـاوره   

رواني در درمان نابـاروري بـه   

اولـین   )ایگزین روش رحع ج

همــایش كشــوري اخــالق در 

ــان   ــوین درم ــاي ن ــیوه ه ش

 (9988ناباروري 

ـ بررسي موانع دستیابي   9

به اهداف كـارآموزي هـاي   

بـالیني از دیــدگاه اســاتید،  

ــدیران  ــجویان و مـ دانشـ

علوم پزشکي جهرم بالیني 

) كنگره بین المللي آموزش 

پزشــکي آســیا و مدیترانــه 

ــال  ــور  9199سـ در كشـ

 (سنگاپور
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 ـ  تفکر انتقادي 6   9919 ترالي اورژانس -9

ـ تفکر انتقادي و شیوه هـاي    1

 آموزش در علوم پزشکي

 ـ مراقبت از بیماران یورولوژي8

 ـ تدوین طرح درس1

 

ـ مقایسـه توانـایي تفکـر      9

انتقادي دانشجویان ترم هاي 

ــي   ــر كارشناســ اول و آخــ

پرستاري و پرستاران بـالیني  

علوم پزشکي جهرم ) دهمین 

كنگره آموزش علوم پزشـکي  

 (9988در شیراز 

ـ تفکــر انتقــادي در     9

دانشجویان پزشکي جهرم 

) كنگره آمـوزش پزشـکي   

AMME تالیــا ســال در ای

9116  

 

 يپرستار ينیبال يجرهایپروس 9

 يپزشک و

 پروپـوزال  و تحقیق روش ـ  91   9916

 (پرستاران ویژه)  نویسي

 پرستاران براي EKG ـ 99

 

 شواهد بر يمبتن يپرستار -99

 پروپوزال و قیتحق روش -99

ــینو ــرا يسـ ــان يبـ  و كاركنـ

 يپزشک علوم دانشگاه پرستاران

 جهرم

ــا -39 ــه يخطاهـ  در يا حرفـ

 یيماما و يپرستار

 پروپــوزال و قیــتحق روش -19

 انیدانشجو يبرا يسینو

بررسي اهمیـت چـالش   -9

ــي  ــاي روش آموزشــ هــ

یادگیري از طریق همکاران 

ــي    ــا برخ ــي آن ب و همراه

ویژگــي  هــاي جمعیــت   

ــناختي)پانزدهیمن   شـــــ

ــوم   ــوزش عل ــایش  آم هم

پزشکي  در دانشگاه علـوم  

 (9919پزشکي  یزد 

رواني  بررسي مشکالت -9

 افــراداجتمــاعي و شــرعي 

مراجعـه كننـده بـه     نابارور

مركز درمان ناباروري دكتـر  

ــیراز ــتمي ش  MFS) رس

INFERTILITY 

،CONGRESS2013) 

 

 بـر  يپرسـتار  ياحرفـه  اخالق 3

 دروس شیآرا سرفصل اساس

 يپرستار رشته

 پروپـوزال  و تحقیـق  روش ـ96   9916

 (پرستاران ویژه)  نویسي

 تارانپرس براي EKG ـ91

 learning rPee ـــ98

ــي    ــات علم ــاي هی ــراي اعض ب

ده پرســتاري دانشــگاه شــدانک

مقایسه تاثیر روش هاي -3

تـــدریس بـــر یـــادگیري 

ــانزدهیمن    ــجویان )پ دانش

ــوم   ــوزش عل ــایش  آم هم

پزشکي  در دانشگاه علـوم  

ــایي  -3 ــي توانــ بررســ

ــبري در  دانشــجویان هوش

نـوي بـه   ارایه مراقبـت مع 

كنگره  سیزدهمین بیماران)

بین المللي آنسـتزیولوژي و  

 (مراقبت هاي ویژه ایران
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  (9919پزشکي  یزد  علوم پزشکي جهرم

آشنایي بـا اصـول نگـارش    -91   9916 يسالمندشناس جامع درسنامه 1

طرح درس دوره و روزانه ویـژه  

ضاي هیـات علمـي دانشـگاه    عا

 .9919علوم پزشکي جهرم 

بررســـــي نظـــــرات -1

ــه   ــبت ب ــجویان  نس دانش

مشـاركت در  چالش هـاي  

فرایند  تدریس)پانزدهیمن  

ــوم   ــوزش عل ــایش  آم هم

پزشکي  در دانشگاه علـوم  

 (9919پزشکي  یزد 

  

ــادگیري فعــال-91      اعضــاي  ، ی

هیات علمي دانشکده پرسـتاري  

ــوم  و پیراپزشــکي دانشــگاه عل

 پزشکي جهرم

 ،روش تحقیــــق كیفــــي -99

دانشـکده  اعضاي هیات علمـي  

اه پرستاري و پیراپزشکي دانشگ

 علوم پزشکي جهرم

اعضاي هیات  باز اندیشي، -99

ــتاري و   ــکده پرس ــي دانش علم

ــوم    ــگاه عل ــکي دانش پیراپزش

 پزشکي جهرم

 آمـــوزش پیامـــد محـــور،-99

اعضاي هیات علمـي دانشـکده   

پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه 

بررسي دیدگاه بیمـاران  -6

در رابطه با میـزان رعایـت   

كدهاي اخالق حرفـه اي در  

ــه اي    ــد حرف ــه تعه حیط

ــتاران در  توســــط پرســ

ــوم  ــتانهاي علــ بیمارســ

پزشـــکي جهـــرم ســـال 

، همایش سراسـري  9919

اخالق و فرهنـ  در علـوم   

سالمت ، دانشـگاه شـاهد   

9919. 
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 علوم پزشکي جهرم

ــت   -93 ــدیریت زمان،جهـ مـ

ــتاري و   ــجویان پرســ دانشــ

ــکي  ــوم  پیراپزش ــگاه عل دانش

 زشکي جهرمپ

مهارتهاي ارتباطي، جهـت  -91

پرســنل بیمارســتان پیمانیــه   

 دانشگاه علوم پزشکي جهرم

مــدیریت اســترس جهــت -96

پرسنل بیمارسانهاي وابسته بـه  

 دانشگاه علوم پزشکي جهرم

ــوزال نویســي جهــت -91 پروپ

پرســنل بیمارســتان پیمانیــه   

 دانشگاه علوم پزشکي جهرم

ــت  -98 ــوزش پاســخگو جه آم

علمـي دانشـگاه   اعضاي هیـات  

 علوم پزشکي جهرم

ــت  -91 ــتاري جه ــالق پرس اخ

پرسنل بیمارسـتانهاي دانشـگاه   

 علوم پزشکي جهرم

نگارش طرح درس جهـت   -91

ــوم   ــي عل ــات علم ــاي هی اعض

 پزشکي الرستان
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 مارانیب دگاهید يبررس -1      

ـ م با رابطه در ـ رعا زانی  تی

 در يا حرفـه  اخالق يكدها

ــهیح ــالیني    ط ــدمات ب خ

ــتاران توســــط  در پرســ

ــتانهایب ــوم يمارســ  علــ

 ســـال جهـــرم يپزشـــک

ــین   ،9919 ــادوم  شیهم

 ،پرستاري  اخالق يسراسر

شــــــهید  دانشــــــگاه

 .9919بهشتي

  

 

 اختراع سخنراني ها ترجمه ها تألیفات ردیف
 عنوان تألیف

 

عنوان  سال تألیف

 ترجمه

 در كنگره بین المللي در كنگره ملي در كنگره دانشگاهي سال ترجمه

ــاي ناشــي از  8       ــ آســیب ه ـ

ــزان   ــز و می ــوک تی وســایل ن

فاده از تجهیـزات ایمنـي   است

توسط پرسنل درماني شـاغل  

در بیمارســــتانهاي علــــوم  

ــرم  ــکي جهــ   9981پزشــ

) دومــین ســمینار سراســري 

پرستار، ماما و پژوهش علـوم  
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 9988پزشکي گلستان      

یررســي چــالش هــاي   -1

كنفرانس هاي كالسي : یـك  

مطالعه كاربردي : چهاردهمین 

كنگــره كشــوري آمــوزش   

 پزشکي تهران

  

 

 

 اختراع سخنراني ها ترجمه ها تألیفات ردیف
 عنوان تألیف

 

عنوان  سال تألیف

 ترجمه

 در كنگره بین المللي در كنگره ملي در كنگره دانشگاهي سال ترجمه

ــتاد توانمنـــــد و   -91       اســـ

ــد آموزشــي ،  رویکردهــاي جدی

توسعه تفکر انتقـادي از طریـق   

ه متــد تلفیقــي ) دهمــین كنگــر

كشوري آموزش علوم پزشـکي  

 9981در علوم پزشکي شیراز 

  

تأثیر آموزش در پیشگیري  -99     

از خطــرات مواجهــه شــ لي در 

كاركنان درماي دانشـگاه علـوم   

پزشکي جهرم ) همایش كنترل 

ــالمت     ــت س ــت ـ معاون عفون

دانشگاه علوم پزشـکي تهـران   

9981 
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 اختراع سخنراني ها ترجمه ها تألیفات ردیف
 عنوان تألیف

 

عنوان  سال تألیف

 ترجمه

 در كنگره بین المللي در كنگره ملي در كنگره دانشگاهي سال ترجمه

ـ كنکاش بر برخي چالش ها 99      

و مشکالت مرتبط با ناباروري از 

دیدگاه افـراد نابـارور ) دومـین    

همایش كشوري اخالق و شـیوه  

ــاروري   ــان ناب ــوین درم ــاي ن ه

9911) 

  

ـ بررسي نقش فقه در چالش 99     

هاي اخالقي درمانهـاي نوپدیـد   

ــایش    ــین هم ــاروري ) دوم ناب

سراسري اخالق و شـیوه هـاي   

نوین درمان ناباروري ( دانشگاه 

 9911علوم پزشکي جهرم 

  

ــ-93       ــاین يبررس ــ يازه  يروان

ــو ــاع و یي،زناش ــراد ياجتم  اف

 مركـز  بـه  كننده مراجعه نابارور

ـ  يرسـتم  ينابارور درمان  رازیش

ـ ملـي   كنگره)  در اخـالق  يالملل

 يپزشک علوم دانشگاه مثل دیتول

 (9919جهرم

 آرامش به دنیرس راههاي -91
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 مطالعات و قرآن نگاه از يروان

 كی:  يروانشناس

 همـایش  دومیني)قیتطب مطالعه

 (جهرم – طب و پژوهي قرآن

 يكارآموز موانع يبررس -96

 دگاهید از يپرستار ينیبال يها

 رانیمد و انیدانشجو د،یاسات

دوازدهمین همایش )يپرستار

 كشوري آموزش پزشکي مشهد(

تاثیر پوستر هاي آموزشي  -91

بر میزان سطح آگاهي 

 قاتیتحق كنگره)بیماران

 در كشور جنوب یيدانشجو

 (9916جهرم
اضطراب امتحان و ارتبا   -98

آن با عملکرد تحصیلي 

 قاتیتحق كنگره) دردانشجویان

 در شورك جنوب یيدانشجو

 (9916جهرم

آموزش مداوم در -91

پرستاران شاغل در 

 كنگره) بیمارستان های ایران

 جنوب یيدانشجو قاتیتحق

 (9916جهرم در كشور

 در نفس عزت ریتاث -91

 انیدانشجو ،يلیتتحصیموفق

 یيدانشجو قاتیتحق كنگره)
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 (9916جهرم در كشور جنوب

بررسی میزان اهتمام  -12

 ورزی پرستاران به کدهای

اخالق حرفه ای از دیدگاه 

 کنگرهششمین )بیماران

 (2931 ،جهرم یپزشک اخالق

بررسی میزان رعایت -11

حقوق بیماران ازدیدگاه 

 کنگرهششمین ) پرستاران

 (2931 ،جهرم یپزشک اخالق

بررسی تاثیرمخاطرات  -19

اخالقی مصرف کننده و ارایه 

کننده خدمات بر بازار بیمه و 

 هکنگرششمین )نظام سالمت

 (2931 ،جهرم یپزشک اخالق

اهمیت اعتالی اخالق  -12

حرفه ای در اریه خدمات 

 کنگرهششمین )پرستاری

 (2931 ،جهرم یپزشک اخالق

تبیین نیازهای معنوی -12

بیماران از دیدگاه پرستاران: 

ششمین ) یک مطالعه کیفی

 جهرم ،یپزشک اخالق کنگره

2931) 
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تبیین اخالق در پژوهش -12

ی هیات علمی از دیدگاه اعضا

دانشگاه علوم پزشکی 

ساالنه  کنگرهششمین )جهرم

  (2931 جهرم ،یپزشک اخالق

بررسی توانایی -11

دانشجویان هوشبری در ارایه 

مراقبت معنوی به 

کنگره  سیزدهمین بیماران)

بین المللی آنستزیولوژی و 

مراقبت های ویژه 

 (2932ایران

 
 
 

 

 

 

 :ج ـ تجارب حرفه اي در رشته مربوطه

 

 ماه پس از فارغ التحصیلي. 6سال در سال آخر دوره كارشناسي پرستاري و  1/9ـ اشت ال در بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهري بندر انزلي به مدت  9

 تاكنون. سال 91ـ عضو هیئت علمي دانشکده پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جهرم به مدت 9

 .9916-9913و از سال  9919-9988سال هوشبري از  ـ مدیر گروه رشته كارشناسي 9
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 ( و مشاور معاون آموزشي در امور كیفیت آموزش 9988ـ  9981) در دانشگاه علوم پزشکي جهرم  (IEQM)ـ دبیر كمیته مدیریت كیفیت آموزش  3

 (9981ـ عضو كمیته مشترک آموزش و درمان دانشگاه علوم پزشکي جهرم به مدت یك سال ) 1

 تاكنون. 9/6/9988كمیته پژوهشي دانشکده پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از تاریخ  ـ عضو 6

 تا كنون 9916و 9919- 8/91/9988دانشکده پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از تاریخ ـ عضو شوراي آموزشي  1

 به مدت یك سال. 93/3/81جهرم از تاریخ ـ مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکي  8

 .9919- 96/9/9988ـ مسئول برنامه استراتژیك دانشکده پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از تاریخ 1

 سال 1راهنماي دانشجویان حداقل به مدت ـ استاد 91

 تاكنون 99/1/9986خ ـ عضو كمیته توانمندسازي اساتید در دانشگاه علوم پزشکي جهرم از تاری 99

 تاكنون  98/1/9911ـ عضو شوراي پژوهشي مركز تحقیقات اخالق پزشکي از تاریخ  99

 تا كنون. 9916و  9919- 91/9/9911ـ عضو شوراي نقل و انتقاالت دانشکده پرستاري و پیراپزشکي از تاریخ  99

 .9919- 98/91/9988حقیقات دانشگاه علوم پزشکي جهرم از تاریخ عضو كمیته تدوین برنامه ریزي استراتژیك حوزه معاونت آموزشي و تـ 93

 و سامان دهي اساسي این آزمایشگاه در مدت مسئولیت 9/9/83سال از تاریخ  3ـ مسئول آزمایشگاه فن دانشکده پرستاري و پیراپزشکي به مدت  91

 سته و ناپیوسته هوشبري با همکاري گروه هوشبري علوم پزشکي جهرم) دفترچه دستورالعمل هاي بالیني( براي دانشجویان پیو log bookـ تدوین  96

 دانشگاه علوم پزشکي جهرم EDCو طرح دوره دروس رشته پرستاري با همکاري كمیته طرح درس  روزانه ـ تدوین كتابچه كامل طرح درس91

 (CCU)ا مراقبتهاي ویژه قلب ساعته در جمعیت اسالمي پرستاران ایران در ارتبا  ب 61ـ گذراندن دوره بازآموزي  98

 تا كنون. 9919دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي جهرم از بهمن  EDOدبیر كمیته توانمند سازي  -91

تا كنون و سردبیر دوم مجله اخالق و امـوزش پرسـتاري از    9919عضو هیئت تحریریه مجله اخالق و آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي جهرم از  -91

 .9918سال 

 تا كنون. 9919از بهمن  عضو كمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه دانشگاه علوم پزشکي جهرم -99

 تا كنون 9911عضو شوراي تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکي جهرم از سال -99

 تا كنون. 9911عضو شوراي آموزشي دانشگاه از سال -99

 9918.م پزشکي جهرم از سال عضو كمیته اعتبار بخشي آموزشي دانشگاه علو -93
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 .9918دانشگاه علوم پزشکي جهرم از سال آموزش پاسخگو عضو كمیته  -91

 تا كنون. 9916عضو شوراي پژوهش در اخالق پزشکي از سال  -96

 .9918عضو كمیته طرح هاي نوآورانه آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از سال -91

 9918شکي جهرم از سال عضو شوراي فرهنگي دانشگاه علوم پز -98

 .9918. عضو كمیته بدوي انظباطي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از سال 91

 9918استاد مشاور فرهنگي كانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکي جهرم از سال  -91

 تا كنون. 9911 ل عضو كمیته علمي و اجرایي برگزاري آزمون صالحیت بالیني پرستاري دانشکده پرستاري و پیراپزشکي از سا-99

 عضو كمیته ارتقاي كیفیت آموزش در دوران بحران كرونا -99

 تا كنون. 9911عضو كمیته تعیین صالحیت بالیني دانشجویان دانشکده پرستاري و پیراپزشکي از سال -99

 .9189عضو كمیته علمي اولین استارت آپ دانشجویان علوم پزشکي كشور در دانشگاه علوم پزشکي جهرم سال  -93

 9918.عضو هیات نظارت در برگزاري انتخابات نظام پرستاري جهرم در سال  -91

 .9911عضو گروه مراقبت و پي گیري تلفني بیماران كرونایي دانشگاه علوم پزشکي جهرم سال -96

 تا كنون. 9916معاون آموزشي دانشکده پرستاري و پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي جهرم از اسفند  -91

 

 مورد 9اد راهنماي پایان نامه: است

 مورد1 مشاوره پایان نامه : 

 مورد 6داوري پایان نامه كارشناسي ارشد:

 مورد مجله اخالق و اموزش در پرستاري 31،مورد داوري مقاله در مجله پزشکي جهرم ) علمي ـ پژوهشي(  6داوري مقاالت: 

 در دانشگاه علوم پزشکي جهرم مورد داوري طرح تحقیقاتي 91داوري طرح هاي تحقیقاتي: 

 مقاالتعضو كمیته ارزیابي كننده 

 9911 دانشگاه علوم پزشکي جهرم  اخالق حرفه اي در  دانشجویي اولین همایش-
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 9911اولین همایش قران پژوهي در  دانشگاه علوم پزشکي جهرم  -

 9988وم پزشکي جهرم ـ اولین همایش كشوري اخالق در شیوه هاي نوین درمان ناباروري دانشگاه عل

 9911ـ دومین همایش كشوري اخالق در شیوه هاي نوین درمان ناباروري دانشگاه علوم پزشکي جهرم 

 .9919دومین همایش كشوري اخالق در شیوه هاي نوین درمان ناباروري  و اولین همایش اخالق در تولید مثل دانشگاه علوم پزشکي جهرم -

 9991 ایران  يپزشک علوم دانشگاه در  يپزشک علوم وزشآمكشوري    شیهما  منیپانزده -

 8991 ایران  يپزشک علوم دانشگاه در  يپزشک علوم آموزشكشوري    شیهما  بیست و یکمین

 1991 ایران  يپزشک علوم دانشگاه در  يپزشک علوم آموزشكشوري    شیهما  دومین بیست و

 .9911 جهرمه علوم پزشکي كشور در  دانشگا يپزشک اخالق ساالنه كنگرهششمین 

 .9916 كنگره بین المللي آنستزیولوژي و مراقبت هاي ویژه ایران سیزدهمین 

 .9911دومین كنگره ملي مراقبت از بیماریهاي مزمن در دانشگاه علوم پز/شکي جندي شاپور اهواز 
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