
  

 فرم رزومه دانشگاهی 

 فاطمه فروزان جهرمی نام و نام خانوادگی:

 مدرک تحصیلی

 امتیازات دوران تحصیل سال و محل اخذ مدرک نوع مدرک

دانشگاه آزاد  -8811 کارشناسی پرستاری

 اسالمی واحد جهرم

در بین دانشجویان  اولکسب رتبه 

 پرستاری رشته

کارشناسی ارشد پرستاری 

 ویژهمراقبت های 

دانشگاه علوم  -8831

 پزشکی شهید صدوقی یزد

در بین  سومکسب رتبه 

 دانشجویان کارشناسی ارشد 

 تقدیر نامه ها

در بین  دومجهرم جهت کسب رتبه  آزاد اسالمی واحددانشگاه  ریاستتقدیر نامه از طرف 

 .8811 پرستاری سالدانشجویان 

ارائه کنفرانس علمی با عنوان  جهتپژوهشی دانشگاه آزاد جهرم تقدیر نامه از طرف معاون 

 .8811پرفشاری خون در سال 

 عنوان با علمی کنفرانس ارائه جهت جهرم آزاد دانشگاه پژوهشی معاون طرف از نامه تقدیر

 .8811 سال در خون پرفشاری

 علمی انجمن در عضویت عنوان به جهرم آزاد دانشگاه پژوهشی معاون طرف از نامه تقدیر

 .8811 سال در خون پرفشاری عنوان با علمی کنفرانس ارائه و دانشجویی

در انجمن  رتبه اول و عضویتتقدیر نامه از طرف معاون پژوهشی دانشگاه آزاد جهرم به عنوان 

 .8811علمی دانشجویی در سال 

تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت کسب رتبه 



 .8831سوم در بین دانشجویان کارشناسی ارشد سال 

تقدیر نامه از طرف ریاست بیمارستان پیمانیه جهرم به عنوان مسئول شیفت بخش اورژانس در 

 .8838بحران فروردین سال 

جهرم به عنوان پرستار نمونه در روز پرستار سال  دانشگاه علوم پزشکیست تقدیر نامه از طرف ریا

8838. 

 .8831 سال در  pdp آزمون برگزاری جهت پیمانیه بیمارستان مدیریت طرف از نامه تقدیر

تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت کسب رتبه 

 .8831کارشناسی ارشد سال  سوم در بین دانشجویان

تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

8831. 

تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

8831. 

 

 

 

 

دانش اعتیاد به عنوان سخنران مقاالت دریافت تقدیر نامه از ریاست یازدهمین کنگره بین المللی 

  .8831برتر در سال 

دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی به عنوان دبیر کمیته طرح درس در 

 .8831سال 

 .8831سال  دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در

 .8831سال اسفند دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی در 



 .8831و پیراپزشکی در سال دانشکده پرستاری  ریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشید

 .8831دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی در فروردین سال 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیازات پژوهشی

ها  شرکت در کنگرهگواهی 

 و همایش ها

  شرکت در کنگره بین المللی آموزش پزشکی دانشگاه

 .8831علوم پزشکی یزد در سال 

  بین المللی سیره نبوی  در طب کنگره دومین شرکت در

 .8831دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

  شرکت در چهارمین کنگره بین المللی مراقبت ویژه در

 .8831سال 

  کنگره بین المللی تحول در نظام سالمت در شرکت در

حوزه معنویت دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

8831. 

  شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی مراقبت ویژه در

 .8831سال 

  بین المللی آموزش بهداشت و کنگره سومین شرکت در

ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

8831. 



  همین کنگره بین المللی تازه های قلب و نوزدشرکت در

 .8831عروق در سال 

  دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در یازشرکت در

 .8831سال 

  شرکت در کنگره مداخالت پیچیده قلبی خاورمیانه در

 .8831سال 

  به 8111شرکت در همایش ملی آموزش پزشکی در افق

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی در  EDOعنوان مسئول 

 .8831سال 

  شرکت در وبینار بیست و یکمین همایش آموزش

 .8833پزشکی در سال 

 

و چاپ  ارائه مقاله گواهی 

 کنگرهکتابچه در مقاالت 

 های بین المللی

  ارائه مقاالت در دومین کنگره بین المللی سیره نبوی در

 8831زیر در سال طب به صورت پوستر با عناوین

 اخالق و ادب در طب و طبابت 

 سالمت و زندگی سالم از منظر سیره نبوی 

 

  مدت طول تأثیر بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 برعالئم تراشه لوله ساکشن از قبل هیپراکسیژناسیون

 چهارمین در ICU در بستری بیماران  همودینامیک

 .8831 سال در ویژه مراقبت المللی بین کنگره

  

 

  مقاالت در نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های ارائه

با عناوین زیر به شکل  8831قلب و عروق در سال 

 : در دانشگاه علوم پزشکی تهران پوستر

 Investigating the Effects of Spiritual 



Self-Care Group Therapy on Life 

Expectancy in Patients with Coronary 

Artery Disease. 

 The effect of music therapy on anxiety 

level of the patients before coronary 

angiography. 

 The effect of relaxation on anxiety in 

patients before coronary angiography. 

 Frequency of effective bloody 

factors in the incidence of coronary 

artery disease in nurses of Jahrom 

University of Medical Sciences 

hospitals. 

 Assessing Participation in care of 

the patients suffering from Acute 

Coronary Syndrome based on 

synergy model. 

  دهمین کنگره بین المللی دانش یازارائه مقاالت در

ر د با عناوین زیر به شکل پوستر 8831اعتیاد در سال 

 : دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 Psychological causes associated with 

drug abuse in youth. 

 Comparison of the Effects of 

Psychological and Physical Reasons of 

Addiction Recurrence from the 

Perspective of Drug Users. 

 Assessment meter of various effective 

factors associated with substance abuse 

relapse in addict’s perspective. 

 Disordered eating behaviors and food 

addiction among college students. 

 Reality therapy can improve 

metacognition in addicts. 

 Pregnancy and opioid dependency: 

asystemativ review. 



 The impact of reality therapy on hope in 

addicts. 

 The effect of reality therapy on stress of 

addicts. 

 The relationship between  metacognition 

and stress with demographic variables in 

addicts. 

 Factors associated with internet 

addiction among student. 

 

 دانش المللی بین یازدهمین کنگره در مقاله ارائه 

 صورت به زیر نوانع با 6931 سال در اعتیاد

 : دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی 

 Investigating the Effects of Family 

Reasons of Addiction Recurrence from 

the Perspective of Drug Abusers. 

 

  پذیرش مقاالت در دهمین کنگره قلب و عروق

 کیش با عناوین زیر: 6931خاورمیانه در سال 

 evaluation of caregivers burden of 

patients with heart failure. 

 Examining the level of life expectancy in 

patients hospitalized in CCU. 

 Evaluation of pain and fatigue in patients 

with Heart failure. 

 Evaluation of sleep quality in patients 

with acute coronary syndrome. 

 Evaluation of Anxiety, Stress and 

Depression in patients with acute 

coronary artery syndrome. 

 

  ارائه مقاالت در سومین کنگره بین المللی آموزش

دانشگاه علوم پزشکی  بهداشت و ارتقا سالمت

 :6931ال عنوان در ساصفهان با 



 

 The impact of spiritual self-care on the 

health of heart patients. 

 

 ارتباط بین شدت درد و  بررسی عنوان با مقاله ارائه

تصویر بدنی در بیماران مبتال به سرطان پستان تحت 

سالمت  المللی بین کنگره هفتمین در شیمی درمانی

 .6937 سال درزنان 

 

  

 دانش المللی بین کنگره دهمیندوازدر مقاله ارائه 

 صورت به زیر عنوان با 6937 سال در اعتیاد

 :  تهران پزشکی علوم دانشگاه پوستر

 The realationship between tendency to 

substance abuse and depression among 

high school students.  

 Evaluation of anxiety, stress and 

depression in addicts treated with 

methadone. 

 Assessment of readiness for addiction in 

adolescents with separation of gender. 

 مداخالت پیچیده قلبی  کنگره زدهمیندر یا مقاله ارائه

 صورت به زیر عنوان با 6938 سال در خاورمیانه

 : شیراز پزشکی علوم دانشگاه پوستر

  Evaluation of anxiety, stress and 

depression in patients with congestive 

heart failure. 

 پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های در مقاله ارائه

 زیر عنوان با  6937نوین درمان ناباروری در سال 

 : جهرم پزشکی علوم دانشگاه پوستر صورت به

 Evaluation of anxiety, stress and 

depression in infertile women referring 

to infertility clinic of jahrom univercity 

 Of medical sciences. 

 قی بررسی همبستگی هوش اخالقی و دیسترس اخال

در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.



 یک دیسترس اخالقی در عملکرد بالینی پرستاران :

مقظعی -العه توصیفیمط  

  و اخالق در آموزش معیارهای حرفه ای شدن

 پرستاری.

 ر تنش شغلی یکی از موانع اجرای اخالق حرفه ای د

 بین پرستاران.

  بررسی ارتباط سالمت عمومی و اخالق حرفه ای

ه در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته ب

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم.

 جرای اخالق پزشکی در بررسی عوامل موثر بر ا

اتاق عمل، از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و 

 هوشبری.

 یدگی بررسی رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی بر تن

م اخالقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهر

.37-6931در سال   

  دخانیات و سالمت  ملی همایش سومیندر مقاله ارائه

 پوستر صورت به زیر عنوان با  6937 سال در

 : هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه

مواد  بررسی ارتباط بین افسردگی و گرایش به مصرف

.6937در سال  مخدر در بین نوجوانان  

بررسی میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان به 

.6937تفکیک جنس در سال   

 مبتنی آموزش روش دو تأثیر مقایسه ارائه مقاله با عنوان

 بالینی یادداری بر محور پیامد و مسئله حل بر

به قلبی  ویژه های مراقبت بخش در پرستاری دانشجویان

سخنرانی در وبینار بیست و یکمین همایش صورت 

 .8833آموزش پزشکی در سال 

 مبتنی آموزش روش دو تأثیر مقایسه عنوان با مقاله ارائه

 بالینی گیرییاد بر محور پیامد و مسئله حل بر

 به قلبی ویژه های مراقبت بخش در پرستاری دانشجویان

 در پزشکی آموزش همایش مینبیست در پوستر صورت

 .8831 سال



 

 

 

 

مقاالت چاپ شده در 

و مجالت علمی پژوهشی 

 و پابمد ISIاسکوپوس و 

 با عنوان  مقاله چاپ 

 The Effect of the Duration of Pre-

Oxygenation before Endotracheal 

Suction on Hemodynamic Symptoms 

 در global journal of health science مجله در

 .1181سال 

 

 بیماران رضایتمندی میزان بررسیمقاله با عنوان  اکسپت 

 از پس بیمارستانی خدمات و بستری های هزینه از

 شهرستان بیمارستانهای در سالمت نظام طرح اجرای

 Archives of ژورنال اسکوپوس  در8831 در جهرم

pharmace  practice. 

  

 عنوان با مقاله اکسپت  

 A Survey on Patients Satisfaction with 

Hospitalizing costs and Hospital Services 

after Implementation of the Health 

System Plan in Jahrom City Hospitals in . 

 Archives of  آی اس آی ژورنال در2018

pharmace  practice. 

 Prevalence of depression عنوان با مقاله کسپتا

 in women with preterm delivery in Jahrom 

city 2018 

 اسکوپوس ژورنال در   

 Journal of Advanced Pharmacy Education 



& Research 

 

 عنوان با مقاله اکسپت  Best-practice 

Interventions: How can you prevent 

endotracheal suctioning associated 

complications?  

 

سال در ژورنال  2020Archives of pharmace  

practice. 

 اکسپت مقاله با عنوان:

The relationship between spiritual 

intelligence and happiness in cancer 

patients referring to selected hospitals of 

Tehran university of medical sciences 

 shg 2020 در ژورنال اسکوپوسJournal of 

Advanced Pharmacy Education & 

Research. 

 The Effects 1111سابمیت مقاله با عنوان در سال 

of Heparinization Methods of 

Hemodialysis Sets on Coagulation Status 

 Iranian Journal of Kidneyدر ژورنال 

Diseases. 

 فکرت و قاطعیت رابطه بررسیوان سابمیت مقاله با عن

 رد جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در انتقادی

.8833مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال   

مجری اول طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع   طرح های تحقیقاتی

افسردگی در زنان با زایمان زودرس در شهرستان جهرم 

 .8831در سال 

  پژوهشی در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسیهمکار 

 دانشگاه دانشجویان در انتقادی تفکر و قاطعیت رابطه

 .8831سال  در جهرم پزشکی علوم



 میزان شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی 

 خدمات و بستری های هزینه از بیماران رضایتمندی

 در سالمت نظام طرح اجرای از پس بیمارستانی

 .8831 در جهرم شهرستان بیمارستانهای

  همکاری در جمع آوری نمونه در طرح تحقیقاتی با

عنوان بررسی تأثیر آموزش راهبردهای مقاله با استرس 

 .8831بر میزان استرس در سالمندان در سال 

 دو تأثیر مقایسه عنوان با تحقیقاتی طرح اول مجری 

 بر محور پیامد و مسئله حل بر مبتنی آموزش روش

 در پرستاری دانشجویان بالینی و یادداریگیری یاد

 .8831 سال درقلبی  ویژه های مراقبت بخش

 آموزش تأثیر بررسی عنوان با تحقیقاتی طرح اول مجری 

 در امیدواری بر گروهی شیوه به معنوی مراقبتی خود

 .8831 سال در قلب نارسایی به مبتالیان

  مقایسهمشاوره طرح تحقیقاتی دانشجویی با عنوان 

 غیرورزشکار و ورزشکار پرستار زنان در خستگی میزان

 .8831 سال در جهرم شهرستان در

  کاربرد عنوان با دانشجویی تحقیقاتی طرح مشاوره

 نگرش بررسی منظور به دوتایی فازی کالمی محاسبات

جهرم در  درمانی پزشکی مراکز کارکنان میان در ایمنی

 .8831سال 

 بررسی عنوان با دانشجویی تحقیقاتی طرح مشاوره 

 زندگی کیفیت بر اقتصادی اجتماعی عوامل ارتباط

 سال در جهرم درشهرستان اسکلروزیس مولتیپل بیماران

8831. 

 تاثیر  عنوان با دانشجویی تحقیقاتی طرح مشاوره

خودآموزی بر خود مراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع 

 .8833 سال دربیمارستان شهید بهشتی شیراز  1

 



  

 

 سوابق آموزشی

شرکت در کارگاه های 

 آموزشی

  شرکت در کارگاه آموزشی نیدل استیک و آسیب های

 .8838شغلی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال

  شرکت در کارگاه آشنایی با سبک های یادگیری در

 .8831سال 

  شرکت در کارگاه استاندارد سازی سئواالت در سال

8831 . 

 مقیاس های ارزیابی بیمار آشنایی با  کارگاه در شرکت

 . 8831 سال در در بالین

 8831 سال در مقاله نویسی کارگاه در شرکت . 

 سال در بازاندیشی تجارب آموزشی کارگاه در شرکت 

8831 . 

 8831 سال در آموزش سامانه نوید کارگاه در شرکت . 

 آموزش  کارگاه در شرکت LMS8831 سال در . 

 سال در فعالآموزشی یادگیری  کارگاه در شرکت 

8831 . 

 آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام  کارگاه در شرکت

 سال درنوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران)نوپا(

8831 . 

 اخالق حرفه ای در فضای مجازی  کارگاه در شرکت

 . 8831 سال درجهت کاربران حوزه سالمت 

 8831 سال درآموزشی ژورنال کالب  کارگاه در شرکت . 

  کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش پیامد محور تدریس

 .8831در سال 

  شرکت در کارگاه آموزشی دوره مقدماتی آشنایی با



 .8831مفاهیم آموزش پزشکی در سال 

 جلسه به روش گروه  آموزشی کارگاه در شرکت

 .8831 سال در (focus groupمتمرکز)

 روش تدریس  آموزشی کارگاه در شرکتPBL   مبتنی

 .8831 سال درس وارونه بر مدل کال

  شرکت در کارگاه آموزشی یاذگیری ترکیبی در سال

8831. 

  تدریس روش آموزشی کارگاه درتدریس PBL  مبتنی 

 .8831 سال درتوسط همتایان  وارونه کالس مدل بر

  

  

 

 

واحد درسی اصول و فنون مهارت های بالینی  تدریس  مربی آموزشی بالینسوابق 

 پرستاری به گروه پرستاری

 بالینی های مهارت فنون و اصول درسی واحد تدریس 

 اتاق عمل گروه به پرستاری

 بالینی های مهارت فنون و اصول درسی واحد تدریس 

 هوشبری گروه به پرستاری

  و فنون پرستاریکارآموزی اصول 

  پرستاری اورژانسکارآموزی 

 کارآموزی اورژانس گروه فوریت های پزشکی 

  مراقبت های ویژه در بخش پرستاری کارآموزیccu 

  پرستاریگروه در عرصه کارآموزی 

 اتاق عمل گروه  در عرصه کارآموزی 

 هوشبریگروه  عرصه در کارآموزی 

 کارآموزی در عرصه گروه فوریت های پزشکی 

  مراقبت های ویژه در بخشکارآموزی پرستاری ICU 



 کارآموزی اتاق عمل اورژانس 

 کارآموزی پرستاری در بیماری های شایع 

 کارآموزی مدیریت راههای هوایی 

 اصول پرستاری مراقبت های ویژه CCU, ICU  

 کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 

 

 

 کارآموزی پرستاری اورژانس گروه اتاق عملطرح درس   طرح درس های ارائه شده

 

  مهارتهای بالینی گروه اتاق عمل کارآموزیطرح درس 

 سوابق اجرایی

در بیمارستان  اورولوژی مسئول آموزش بخش جراحی  عضویت در کمیته ها

 .31تا  31جهرم از سال  پیمانیه

 کارشناسی دوران در جوان پژوهشگران باشگاه عضو 

 .11تا  11پرستاری از 

  عضو کمیته مهارت های بالینیEDO  31از شهریور ماه 

 تا کنون. 

  دانشکده پرستاری و  پرستاریکارشناس اتاق پراتیک

 تا کنون. 31از شهریور ماه  پیراپزشکی

  دبیر کمیته طرح درس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 تا کنون. 31از سال 

 (مسئول دفتر توسعه آموزشEDO دانشکده پرستاری )

 تا کنون. 31و پیراپزشکی از آبان ماه 

 



ها و آزمون  برگزاری کارگاه

 ها

  برگزاری آزمونpdp   در بیمارستان پیمانیه در سال

8831. 

  شرکت در برگزاری آزمون آسکی درس اصول و فنون

 .8831پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال

 و  اصول درس آسکی آزمون برگزاری در شرکت

 پزشکی علوم دانشگاه در پرستاری کار در اتاق عمل

 .8831سال در هرمج

 مراقبت های  درس آسکی آزمون برگزاری در شرکت

 در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در پرستاری در منزل

 .8831سال

  شرکت در برگزاری آزمون آسکی درس اصول و فنون

عملکرد فرد اسکراب در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

 .8831سال

  شرکت در برگزاری آزمون آسکی اصول و فنون و

 .8831مهارت های بالینی در سال 

 گزاری آزمون آسکی احیای قلبی ریوی در بر رشرکت د

 .8831سال 

  شرکت در برگزاری آزمون آسکی اصول مراقبت های

 .31ویژه دانشجویان رشته اتاق عمل در سال 

 و فنون و اصول آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

 .8831 سال در بالینی های مهارت

 پس کارورزی  آسکی آزمون برگزاری در شرکت

 .31 سال در 38پرستاری ورودی 

 کارورزی پس آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

 .31 سال در 31 ورودی پرستاری

 و فنون و اصول آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

 .8831 سال در بالینی های مهارت

 سال در فیزیکال اگزم آسکی آزمون برگزاری در شرکت 



8831. 

 


