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  دانشگاه علوم پزشکی جهرمآدرس:

  هیئت علمی–: معاونت اموزشی محل کار

 ۷۰۵۰۳۳۳۰۹۷۰ تلفن:

                   نمابر:

   ۷۵۰۰۰۵۰۹۷۷۳موبایل:

     S_sob_mor@yahoo.com:E-mail                               

         ب: تحصیالت:فوق لیسانس
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 ۰۳۳۹دیپلم -دبیرستان:رشته تجربی

 ۰۳۳۳-۰۳۰۷کارشناس پرستاری از 

 ۰۳۰۰-۰۳۰۳کارشناس ارشد پرستاری

  

 د: تجربیات شغلی: 

  

 icu کار در بیمارستان در بخش های مختلف بخصوص اتفاقات , جراحی قلب و

در دانشگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ,ازاد اهواز,ازاد ایادان  ۰۳۰۱تدریس از سال 
 خرمشهر و دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 انجام پژوهش های متعدد و ورود به عرصه متد شناسی پژوهش

 

   ه: تکنیک ها و مهارتها:

اشنایی با شبکه بهداشت وتوان کار در تیم های بهداشتی)پروژه های بهداشت فردی و 
 محیطي(

 و .....spss,openepi,g power اشنایی با نرم افزار های اماری با تسلط مطلوی همچون

 و: فعالیتهای آموزشی:

 پرستاری, اپیدمیولوژی, جمعیت شناسی,بهداشت عمومي  ۳تا  ۰تدریس: بهداشت 



  

 عالیت های اجرایی :زـ ف

 مدیر گروه فوریت های پزشکی

 مسیول امور رفاهی هیئت علمی

 عضویت در کمیته ها و شورا ها: ح:

 شورای پژوهش دانشکده پرستاری

 شورای پژوهش در اموزش

 شورای پژوهش در اخالق

 دانشجویی تحقیقات شورای پژوهش 

 شورای تالیف و ترجمه

 شورای اختراعات و اکتشافات

 شورای اموزشی دانشکده پرستاری

 شورای نقل وانتقاالت دانشجویی

 شورای فرهنگی دانشگاه

 کمسیون موارد خاص

 هیت اجرایی جذب هیدت علمی

 امور رفاهی دانشگاه

 فعالیت های پژوهشی: ط:

 ۶۳قبل از سال 

         طرح تحقیقاتی 

 پزشکی علوم دانشگاه در مقاله ارائه و( ۲۸)  پیمانیه درمانگاه در کننده مراجعه دیابت به مبتال دیابتی زخمهای  بررسی تأثیر عسل طبیعی در بهبود     -۷
 تهران

شیراز )همکار طرح  ۲۸مجری طرح بررسی ارتباط بین گرایش به رفتار جنسی مخالف در جوانان با میزان سطح هورمونهای جنسی در خون در سال      -۲
 لیال مصلی نژاد (

 هرانت همکار طرح در بررسی کارآیی سیستمهای گزینشی بالینی در شناسایی بیماران در معرض خطر استئوپروز و ارائه مقاله در دانشگاه علوم پزشکی     -۴

 بررسی میزان گرایش مدیران در استفاده از دوچرخه ) مجری طرح ( در دست اقدام     -۳

 بررسی تاثیر نارنج در کاهش عالئم پروستات ) مجری طرح ( در دست اقدام     -۵

 ( طرح مجری)  درآمد میزان نظر از خصوصی و دولتی بیمارستانهای در پرستاران کارآیی  بررسی     -۶

  



********  

         مقاالت 

 ) نفر اول ( ۲۸راز در سال بررسی میزان علل گرایش سالمندان به سکونت در خانه سالمندان شی     -۱

 بررسی تاثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانواده هایشان     -۸

 جهرم پزشکی علوم دانشکده  در(  مجری)  

********  

         شرکت در کنگره خارج از کشور 

 مورد ) مجری ( ۸پذیرش مقاله آمستردام  -

  

         ******* پژوهشی فعالیتهای سایر 

 تهران ۲۸اسفند  ۸۱-۸۱کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر      -۷

 داوری کتاب ●

 ۸۷سال 

 مصوب تحقیقاتی طرحهای 

  

 دردانشجویان  lesson plan طریق از   Pbl, lecturing بررسی میزان یادگیری دانشجویی از طریق دو روش

 مقایسه دیدگاه های پرستاران شاغل در بیمارستان استادمطهری و پیمانیه درمورد قوانین ومقررات حرفه ای

  

( درکاهش عالئم بالینی بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهید BPHبررسی تأثیرمصرف نارنج دربیماران مبتال به بزرگی خوش خیم پروستات )
 ۸۸۲۱مطهری جهرم درسال 

  

 ۲۱ساله تحت پوشش مراکز شهری دانشکده علوم پزشکی شهرستان جهرم زمستان  ۶تا  ۸تعیین شیوع کم خونی فقر آهن درکودکان 

 تأثیر عسل در سرماخوردگی

 تأثیر هورمونهای جنسی استروزن و پروژسترون......

 خود ارزیابی دانشجویان در برابر ارزیابی مدرس

  های بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در مورد مراقبت بیماران تاثیر دو روش آموزش ارائه سناریو

 بررسی مقایسه ای فشارخون دردو تکنیک لوله گذاری تراشه

 بررسی ارتباط نوع آموزش سنتی و مجازی بر میزان تفکر انتقادی در دو گروه از آموزش مجازی و دانشگاه آزاد

  

 ش ترکیبی و بررسی تأثیر آن با تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویانطراحی یک دوره آموز

  

II  مقاالت چاپ شده در ژورنالهای معتبر داخلی : 



 ۲۸بررسی تأثیر آموزش اصول بهداشت فردی به دانش آموزان بر آگاهی و عملکرد خانواده هایشان درشیراز

 ۸۸۲۸رس درکادر پرستاری ومامایی شاغل درمراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی جهرمبررسی نشانه های جسمی ،روحی واجتماعی ناشی از است

 بررسی کارآیی سیستمهای گزینشی بالینی درشناسایی بیماران درمعرض خطر استئوپروز

 بررسی تأثیر عسل در بهبودی زخمهای دیابتی)نامه به سردبیر(

 رستان های جهرم درمورد قوانین و مقررات و مسئولیتهای حرفه ایبررسی دیدگاههای کادرپرستاری شاغل دربیما

 تأثیر مصرف نارنج در کاهش عالئم بالینی بزرگی خوش خیم غده ی پروستات

 تأثیر ساکشن داخل تراشه برگازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد

 موزش سناریوهای بالینی و نقد همردگان بر دانش و عملکرد دانشجویان درمراقبت از بیمارانمقایسه تأثیر دو روش آ

 بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کامپیوتر

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 ترفیعات عنوان مقاله ارائه شده  
 نوع ارائه

 محل برگزاری
 تاریخ نویسنده

   سوم دوم اول پوستر سخنرانی

۷ 

  

  

  

  

Self evaluation 
and teacher 
evaluation of 
students practical 
skills 

  

  

  

۲۱   × 
Amsterdam 

 هلند
×     

۸۸۲۱ 

  

  

  

  

۲ 

Assessing the 
quality of teaching 
from two methods 
of scenario based 
learning and peer 
group review in 
student clinical 
skills 

  

۲۶   × Italy     × 
۷۳-۷۸ 

september 
۲۰۰۶ 

           

 

VII: داوری 

  

 کتاب پایان نامه مقاله طرح عنوان رد



 یف

جهت  داوری کارشناسی
ارائه 

 درسایت

ارائه 
درمجله 
 دانشکده

 داوری کارشناسی

 داوری

تاریخ 
 ارسال

  

ارزیابی دیدگاههای پزشکان شاغل  ۸
درشبکه های بهداشت شهرستان 
جهرم درباره مشکالت شغلی 

 ۲۸ایشان درسال 

          ×     

۸ Quality of life in 
shiraz , jahrom and 
fasa medical 

students 

          ×   ۸۳/۸/۲۸ 

بررسی نگرش دانشجویان  ۸
پرستاری دانشکده علوم پزشکی 

 یک  جهرم نسبت به خصوصیات
 ۲۱مربی بالینی درسال 

  ×           ۱/۲/۲۱ 

مقایسه دیدگاههای پرستاران  ۱
شاغل دربیمارستانهای جهرم 
 درمورد قوانین و مقررات حرفه ای

  ×           ۸۸/۸۸/۲۱ 

بررسی عالئم بالینی سرطان  ۸
تخمدان 

درزنان   I,II های STAGE در
مراجعه کننده به مراکز درمانی 

-۲۸شهرستان شیراز در سالهای 
۲۸ 

  ×           ۸/۸۳/۲۱ 

 ۸۱/۸۳/۲۱ ×             کتاب مفهوم وکاربرد تفکر انتقادی ۶

 ۸۸/۸۳/۲۸ ×             کتاب بحران ناباروری ۱

بررسی عوامل سیکوپاتولوژیک  ۲
مرتبط با تحصیل در دانشجویان 
سال اول و آخر دانشکده علوم 

 پزشکی جهرم

          ×   ۸۳/۸۸/۲۸ 

۱ The study of 

determined factors 

of smoking habit 

debut through 

the teenagers in 
school 

          ×   ۸۱/۸/۲۶ 



 ۱/۸/۲۶ ک-د             تئوریهای پرستاری و کاربرد آن ۸۳

بررسی فراوانی تجویز آنتی  ۸۸
بیوتیکها درنسخ بیماران سرپایی 
مراجعه کننده به پزشکان عمومی 

 در شهرستان جهرم

          ×   ۸۱/۸/۲۶ 

بررسی شیوع انواع سرطانهای  ۸۸
پوستی دربیماران مراجعه کننده به 
درمانگاههای تخصصی پوست 

 ۸۸۲۳-۸۸۲۸جهرم طی سالهای 

          ×   ۸۱/۱/۲۶ 

مقایسه اثر درمانی شیاف  ۸۸
دیکلوفناک سدیم با تزریق داخل 
عضالنی پتدین درکاهش درد 

 بیماران با کولیک کلیوی حاد

داوری           
پایان 
 نامه

  ۸۳/۱/۲۶ 

  

Aکنگره بین المللی داخلی : 

  

 ردیف
عنوان مقاله 

 ارائه شده
 ترفیعات

 نوع ارائه
 تاریخ محل برگزاری

 پوستر سخنرانی

۱ 

  

اثر عسل برروند بهبودی 

 بیماری سرماخوردگی

۶۶    
دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه 

 پژوهشی دانشجویان

خرداد  ۶الی ۱

۲۱ 

  

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 عنوان مقاله ارائه شده ردیف
روز 

 پژوهش

 نوع ارائه
 تاریخ محل برگزاری

 پوستر سخنرانی

۰ 

Comparison of critical 

thinking in traditional and 

virtual learning 

۸۱-۸۸  

   ۲۲-۷۱ سنگاپور february 

۲۰۰۱ 

۱ 

Assessing the quality of 

teaching from two 

methods (scenario.based 

learning and peer group 

review ) in knowledge 

۸۱-۸۸  

   ۲۲-۷۱ سنگاپور february 

۲۰۰۱ 



and performance of 

students in patient care 

۳ 
  

  

  

  
        

  

 ۶۶سال

 بررسی تأثیر عسل در بهبود بیماری پارکینسون

 تعیین تأثیر عسل درکاهش حمالت سرماخوردگی

بررسی اپیدمیولوژیکی عوامل مرتبط و علل ناباروری در زوجین نابارور مراجعه 
 ۸۸-۱۸کننده به درمانگاه پیمانیه جهرم درسال هاي 

  

IIمقاالت چاپ شده در ژورنالهای معتبر داخلی : 

 ارزشیابی آزمون تشخیصی پس از زایمان ادینبرو

 اثر تمرینات هوازی بر تغییرات برخی هورمون های خون در روزه داران

  

IIIمقاالت چاپ شده درژورنالهای معتبر خارجی : 

Effect of honey on the common cold  

Aکنگره بین المللی داخلی : 

  

 ردیف
عنوان مقاله ارائه 

 شده

 نوع ارائه
 تاریخ ل برگزاریمح

 پوستر سخنرانی

۰ 

استاد توانمند و رویکردهای جدید 

آموزشی، توسعه و تفکر انتقادی از 
 طریق متد تلفیقی

 دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی *  
اردیبهشت 

۸۸ 

۱ 

پزشک و ماما و برخورد اخالقی در 

برابر برخی مسائل باروری و 

 ناباروری

* 

  

همایش سراسری اخالق در شیوه های نوین درمان 
۸۸آذرماه  ناباروری  

۳ 

بررسی میزان افسردگی در زوجین 

نابارور مراجعه کننده به درمانگاه 

پیمانیه جهرم از فروردین تا آبان 
۲۲ماه   

* 

  

همایش سراسری اخالق در شیوه های نوین درمان 
 ناباروری

۸۸آذرماه   



 

 

 

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 عنوان مقاله ارائه شده ردیف
 نوع ارائه

 تاریخ
محل 

 پوستر سخنرانی برگزاری

۰ 

The effect of honey on common cold √ 

نفر 
 اول

  ۲۸june-۲july 
۲۰۰۱ 

 سوئد

  

 

VII: داوری 

   پایان نامه مقاله طرح عنوان ردیف

 کتاب

تاریخ 

 ارسال

جهت  داوری کارشناسی

ارائه 

 درسایت

ارائه 

درمجله 

 دانشکده

 داوری کارشناسی
 داوری

۰ 
نهضت داوطلبی در ورزش و 

 تفریحات سالم
            

× 
۵/۸/۸۸ 

  

  

  

VIIIIراه اندازی آزمایشگاه یا مرکز تحقیقاتی...( را  -: سایر فعالیتهای پژوهشی )کشف یا اختراع

 توضیح دهید

 ۵۷سال 

 طرحهای تحقیقاتی مصوب :

بررسی عملکرد جنسی در زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک های پیمانیه و هنری شهر 

 ۰۹جهرم درسال 

بررسی ارتباط رضایتمندی از زندگی زناشویی با وضعیت کار )شیفت ثابت و در گردش(پرسنل زن شاغل در بیمارستان های 

 ۹۰شی جهرم در سال آموز

 ۰۹ساله ساکن شهرستان جهرم در سال  ۲۲تا۲بررسی الگوی خواب در کودکان 

 ۹۰بررسی نظام مندی مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستان های جهرم در سال 



انشگاه دبررسی میزان رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه خودشان و بیماران در بیمارستانهای وابسته به 

 ۰۹علوم پزشکی جهرم سال 

IIمقاالت چاپ شده در ژورنالهای معتبر داخلی : 

         ۱۹           بررسی عوامل موثر بر مهارتهای بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

VI 

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 ردیف
عنوان مقاله ارائه 

 شده
 ترفیع

 نوع ارائه
 تاریخ نفرات محل برگزاری

 پوستر سخنرانی

۱ 

Antibiotic resistance and 
phylogenetic patterns in 
uropathogenic eschrichia 
coli 

۱۱   * 

چهارمین کنگره 
بین المللی 

پزشکی مولکولی 
 ترکیه

۴از  ۴  

۱۳تیر ماه  ۱-۶  

۷۲-۰۳ 

june۷۳۲۲ 

۲ 
Prevalence of hiv infection 
in thalassemic patients in 
fasa,iran,۲۲۱۲ 

۳از  ۱ هلند *      
Jun ۲-۲۲ ۷۳۲۲  

۱۳خرداد  ۸۸-۸۱  

  

Cکنگره های داخلی: 

 عنوان مقاله ارائه شده ردیف

 نوع ارائه

 تاریخ محل برگزاری نفرات
  

  سخنرانی

  

 پوستر

۲از  ۲   * اثر عسل در درمان سرماخوردگی ۱  
کنگره قرآن پژوهی 

 جهرم
۱۳اردیبهشت  ۸۶  

۲ 
بررسی تاثیر عسل طبیعی در بهبودی زخمهای 

 دیابتی
۲از  ۱   *  

کنگره قرآن پژوهی 
 جهرم

۱۳اردیبهشت  ۸۶  

۳ 

مقایسه تاثیر استفاده از دو روش آموزش 

مجازی و سنتی بر مهارتهای قابلیت مدار 

 دانشجویان
۳از  ۳ *    

دوازدهمین همایش 
کشوری آموزش 

 پزشکی

 مشهد

اردیبهشت  ۸۸-۸۳
۱۳ماه   



۴ 
آیا تکنولوژی آموزشی تاثیری در پرورش قوای 
شناختی دانشجویان دارد؟ بررسی تفکر انتقادی 

 آموزش مجازی و سنتیدر دو گروه از 
۲از  ۲ *    

اولین همایش ملی یافته 
های علوم شناختی در 
 تعلیم و تربیت مشهد

۱۳آذر  ۸-۸  

۵ 
گرایش به رفتار جنس مخالف و سطح 

۹از  ۲ *   هورمونهای جنسی  

نخستین همایش 
سراسری دانشجویی 

اخالق حرفه ای در علوم 

 جهرم – پزشکی

۱۳آذرماه  ۸۳-۸۱  

۵از  ۳ *   در زنان نابارور  شیوع اختالل عملکرد جنسی ۶  
دومین همایش سراسری 
اخالق و شیوه های نوین 

 درمان ناباروری جهرم
۱۳آذر ماه   

   

VII: داوری 

   پایان نامه مقاله طرح عنوان ردیف

 کتاب

تاریخ 

 ارسال

جهت  داوری کارشناسی

ارائه 

 درسایت

ارائه 

درمجله 

 دانشکده

 داوری کارشناسی
 داوری

۹ 

بررسی میزان آگاهی دانش 

آموزان دختر مدارس 

شهرستان جهرم از کم 

خونی فقر آهن در سال 

 ۷۷-۷۸تحصیلی 

          * 

  

۰۳/۰۳۱۳ 

۲ 
آموزش بالینی پرستاری : 

چالشها ، روش ها و 

 کاربردها

            

* 

۲۲/۰/۱۳ 

۰ 
ارزشیابی کیفیت آموزشی 
گروههای بالینی ماژور از دیدگاه 

 ارزشیابان بیرونی

*           
  

۹۱/۵/۱۳ 

۴ 
بررسی سواد اطالعاتی در 
اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم و شیراز

*           
  

۹۱/۵/۱۳ 

۵ 

تاثیر روان درمانی  بررسی

معنایی بر مشکالت  – شناختی

روانشناختی زنان نابارور دریافت 

 کننده درمانهای کمک باروری

*           

  

۹۰/۰/۱۳ 

مقایسه دو روش برنامه  ۰

 مشکالت بر حمایتی – آموزشی
*             ۹۰/۰/۱۳ 



 تتح بیمارن زندگی کیفیت و

 همودیالیز با درمان

۱ 

مقایسه رضایت عملکرد جنسی 

در زنان بارور و نابارور مراجعه 

کننده به درمانگاه بیمارستان 

 ۲۲-۲۱پیمانیه جهرم در سال 

            

  

۹۲/۱/۱۳ 

۸ 

بررسی دیدگاه های اعضای 
هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم درخصوص میزان 
اثر بخشی روش آموزش مبتنی بر 

ه های موبایل در برگزاری کارگا
 آموزشی

*       *   

  

۸/۸۳/۱۳ 

۱ 

-بررسی تأثیر برنامه آموزشی
حمایتی بر مشکالت جسمی و 
روحی و کیفیت زندگی بیماران 
تحت درمان با همودیالیز 
نگهدارنده در بیمارستانهای 

 ۲۱-۱۳آموزشی جهرم سال 

*           

  

۸/۸۳/۱۳ 

۹۳ 

مقایسه تخمین وزن جنین با 
استفاده از فرمول جانسون و 
حاصل ضرب ارتفاع رحم ضرب 
دردور شکم در مراجعین به 
زایشگاه بیمارستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 ۸۸۱۳-۸۸۱۸جهرم در سال 

*           

  

۸۱/۸۸/۱۳ 

۹۹ 

بررسی همراهی نگرش مذهبی و 
خوشبینی در دانشجویان دانشکده 

تاری و پیراپزشکی دانشگاه پرس
 علوم پزشکی جهرم

*           

  

۸۱/۸۸/۱۳ 

۹۲ 

بررسی تأثیر حقیقت گویی 
پزشک بر حس اعتماد بیمار به 
پزشک از دیدگاه بیماران بستری 
در بخش های داخلی و سرطان 

 در بیمارستان نمازی

*           

  

۸۱/۸۸/۱۳ 

  

 ۵۰سال 

  طرحهای تحقیقاتی مصوب :

 ترفیع عنوان طرح ردیف
نوع مسئولیت 

 درطرح

سال 

 تصویب

 وضعیت طرح

  

 محل اجراء طرح

  
 



در 

دست 

 اجراء

  

پایان 

 یافته

ذکر 

 تاریخ

 جهرم

خارج 

از 

 جهرم

 

 همکار مجری
 

۱ 

بررسی فراوانی استفاده از 
داروهای آنابولیکی در 
ورزشکاران پرورش اندام در 

 شهرستان جهرم

۱۸ 

*   ۹/۵/۹۲        
  

  
 

۱ 

بررسی همراهی پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی جهرم با گذراندن 
کالس های فوق العاده 
آموزشی قبل از ورود به 

 دانشگاه

۱۸ 

*   

۱/۸/۱۸ 

      
  

  
 

  

۳ 

بررسی مقایسه ای اختالالت 
خواب بعد از بیهوشی عمومی و 
نخاعی در عمل سزارین در 
بیمارستانهای وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۱۸ 

*   ۷/۱۲/۹۱           

  

۳ 

  

بررسی میزان رضایت شغلی 
اعضاء هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی جهرم در سال 

۸۸۱۸ 

۱۸ 

  * ۲۸/۱۲/۹۱           

۹                    

  

 : مقاالت چاپ شده درژورنالهای معتبر خارجی

  

 ترفیع عنوان مقاله ردیف
نوع 

 مقاله
 سال انتشار نام مجله

 موقعیت شما در این مقاله

 نفر دوم .....(– اول نفر) 

۱ 

Effect of simulation on 
students learning and 
performance 

۹۷ emro Middleeast 
journal of 

nursing , vol 
۶( ۰)  

May ۷۳۲۷ 

 ۱۹اردیبهشت 
 ۳از  ۲

۱ 
The effect of virtual 
versus traditional 
learning in achieving 

  scopus TOJDE 
VOL: ۲۰ 

NO:۷ 

April ۷۳۲۷ 
 ۴از  ۳



competency-based 
skills 

۳ 

Nationalization of an 
educational reform: 
evolution of training and 

development in research 

 ۴ایندکس   

Letter 

to 

editir 

Future Of 
Medical 

Education 
Journal 

 Winter 

۷۳۲۰ 
 ۳از  ۲

A 

Bکنگره بین المللی خارجی : 

 عنوان مقاله ارائه شده ردیف

محل  نوع ارائه

 برگزاری
 تاریخ نفرات

 پوستر سخنرانی

۱ 

Association of acute hepatitis E 
infection And Aminotransferase level in 
major B-thalassemia 

children.jahrom,iran   * 

کنگره بین 

المللی 

بیماریهای 

عفونی اطفال 

(ESPID-

یونان(۷۳۲۷  

۳از  ۱  

۸۸-۸۱ 
 ۱۸اردیبهشت

۸-۲۷ 

May ۷۳۲۷ 

۲             

۳             

۴             

۵             

  

   پایان نامه مقاله طرح عنوان ردیف

 کتاب

 تاریخ ارسال

جهت  داوری کارشناسی

ارائه 

 درسایت

ارائه 

درمجله 

 دانشکده

 داوری کارشناسی
 داوری

۱ 

بررسی دیدگاه مدرسین درس اخالق 
پزشکی در مورد تدریس این درس در 
دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و 

 جهرم

*           

  

۲۳/۱/۱۹ 

۲ 

بررسی اعتیاد اینترنتی و همراهی آن با 

فاکتورهای مدل پذیرش فناوری در 

 دانشجویان علوم پزشکی جهرم

*           

  

۲۳/۱/۱۹ 

http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=538
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=538
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=538
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=538


۳ 

بررسی همراهی سبک های ابراز 

هیجان با سازگاری اجتماعی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم

*           

  

۲۳/۱/۱۹ 

۴ 

مقایسه نتایج استفاده از نخ بخیه 
کرومیک با نخ بخیه ویکریل در 
بستن برش خط میانی جدار شکم 

 در عمل سزارین

*           

  

۲۳/۱/۱۹ 

۵ 

بررسی اولویت عوامل مرتبط با عدم 
گزارش و ثبت خطاهای حرفه ای از 
دیدگاه تیم درمانی و مدیران در 
بیمارستانهای آموزشی وابسته به 

 ۸۸۱۸علوم پزشکی جهرم دانشگاه 

*           

  

۱/۹۲/۱۹ 

۶ 

هنجاریابی پرسشنامه اختصاصی 
کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

-AFفیبریالسیون دهلیزی )

QOL۸۸۱۸ایران -(درشیراز 

*           

  

۱/۹۲/۱۹ 

۱ 

مقایسه شیوع مصرف مواد مخدر در 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و 
دانشگاه آزاد اسالمی جهرم در سال 

۸۸۱۸ 

*           

  

۱/۹۲/۱۹ 

۸ 

بررسی میزان رضایتمندی 
دانشجویان پزشکی از ارائه خدمات 
توسط کتابخانه های دانشگاه علوم 

-۸۸۱۸پزشکی جهرم در سال 
۸۸۱۸ 

*           

  

۱/۹۲/۱۹ 

  

 ۲۹سال 

 Efficacy of spiritual group psychotherapy on: مقاالت چاپ شده در ژورنالهای معتبر داخلی

the infertility consequences: arandomized clinical trial 

 ۹۰۱۹میزان مصرف داروهای آنابولیک در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان جهرم در سال 

اثر شدت تمرین استقامتی بر هورمون های جنسی و بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک در موش 

 های صحرایی
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