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از 

جهرم

پایان یافته

ذکر 

تاریخ

دست 

اجراء همکار مجری 

* * ۹۰/۵/۱۷ *

بررسی الگوی خواب در کودکان ۲تا۱۲سال مراجعه کننده به 
مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

جهرم در سال۱۳۹۰ 1

* ۱۳۹۱/۷/۱۵ ۱۳۹۰ *

بررسی تاثیر مالتونین بر عالئم کلیماکتریک و اختالل 
عملکرد جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های 

زنان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال۱۳۹۰
(پایان نامه)

۲

* ۹۱/۱۰/۳ ۱۳۹۱ *
بررسی تاثیر مالتونین بر سطوح لیپید در زنان 
یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های زنان منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال۱۳۹۱

۳

* ۱۳۹۱/۴ ۹۱/۲/۲۶ *
بررسی ابعاد پنهان برنامه درسی در شکل گیری 
اخالق حرفه ای از دیدگاه دانشجویان و اساتید 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۴

* * ۹۰/۵/۱۷ *
بررسی فراوانی عوامل موثر در استفاده از شیرکمکی در 

مادران دارای شیرخوار زیر ۲سال مراجعه کننده به مراکز 
بهداشتی درمانی شهرستان جهرم سال ۱۳۹۰

۵

* ۹۲/۱۱/۲۸ *
بررسی شیوع اغشته شدن مایع امنیوتیک به مکونیوم و 

عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده به 
بیمارستانهای وابسته به د ع پ جهرم طی سالهی ۹۶-۹۱

۶

بررسی مقایسه ای میزان استرس شغلی و کیفیت خواب پرستاران و ماماهای شیفتهای مختلف کاری در بیمارستان پیمانیه و مطهری در 

سال ۹۳

بررسی تاثیر افزودن سولفات منیزیم به بوپیوکائین در بی حسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ۱۳۹۳ 

همکار مصوب ۹۳/۸/۲۶

بررسی شیوع اختالالت خواب و همراهی ان با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز شهر جهرم و فسا 

۱۳۹۳ مجری مصوب ۹۳/۱۰/۱

بررسی تاثیر اوا درمانی بر درد ناشی از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مطهری جهرم ۱۳۹۳ همکار مصوب ۹۳/۱۲/۲۵

بررسی تاثیر  کارگاه اموزشی اصول ارائه بازخورد بر  وضعیت بکارگیری بازخورد و کیفیت تدریس از دیدگاه  دانشجویان مجری 

مصوب ۹۳/۱۲/۲۵

بررسی علل مرگ و میر کودکان زیر ۵سال شهرستان جهرم در سال ۸۸ همکار مصوب ۸۹/۶/۳

بررسی اولویت عوامل مرتبط با عدم گزارش و ثبت خطاهای حرفه ای از دیدگاه تیم درمان و مدیران در بیمارستانهای اموزشی وابسته 

به د ع پ جهرم همکار مصوب ۹۱/۱۲/۷

بررسی همسویی خودپنداری حرفه ای و تصمیم دانشجویان پرستاری سال چهارم برای ماندن در حرفه خود همکار مصوب ۹۱/۷/۱۷

بررسی میزان اگاهی و میزان رعایت منشور حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه پرسنل دانشجویان و بیماران مراجعه کننده به اتاق 

عمل بیمارستانهای جهرم همکار مصوب ۹۱/۱۲/۷

بررسی سهم عوامل و موانع و راهکارهای موثر در امر اموزش به بیمار از دیدگاه اساتید دانشجویان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی 

جهرم همکار مصوب ۹۱/۱۲/۲۸ همکار

بررسی همسویی خودپنداری حرفه ای و عمل به مصادیق اخالق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستانهای جهرم مجری مصوب 

۹۱/۱۲/۲۸



بررسی همراهی انواع گروههای خونی و ابتال به دیابت بارداری در زنان باردار شهر جهرم همکار مصوب ۹۲/۵/۲۲

بررسی اثربخشی راهبردهای مقابله ای بر تنش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای جهرم همکار مصوب ۹۳/۴/۲۳

تبیین تجارب زنان باردار نسبت به انتخاب روش زایمان در درمانگاههای منتخب شهر جهرم همکار مصوب ۹۲/۸/۲۰

بررسی تاثیر کالس های اموزش زایمان فیزیولوژیک بر انتخاب نوع زایمان و پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مراجعه کننده 

به درمانگاههای زنان جهرم مجری مصوب ۹۲/۷/۱۴

بررسی شیوع کم خونی فقر ان در کودکان ۱-۶ سال مجری نمصوب ۸۵/۵/۲۴

بررسی تاثیر شرکت در کالسهای آمادگی زایمان بر سرزندگی و عاطفه مثبت و نگرش نسبت به نوع زایمان مجری 

بررسی فراوانی عالئم کلیماکتریک در زنان سنین یائسگی مجری مصوب ۲۵.۱۲.۹۷

III: مقاالت چاپ شده درژورنالهای معتبر خارجی و داخلی

موقعیت شما در این 

مقاله

 (نفر اول –نفر دوم .....)

سال انتشار نام مجله عنوان مقاله رديف

نفر دوم 65(6): Jun 
2015 Jokull journal

Is there any relationship between 
academic achievement and using 
additional classes before 
entering university?

۱

نفر چهارم 8(6):2016 Global journal of 
health science

Effect of self-care education by 
face to face method on the 

quality of life in hemodialysis 
patients

۲

سوم و مسئول 9(4):2017 Global journal of 
health science

A comparative study of quality 
of life in infertile and fertile 

women reff. To Jahrom 
Infertility center 

۳

اول 8(4)2016 Global journal of 
health science

A study of the relationship 
between nurses' professional 
self- concept and professional 

ethics in hospitals affili. To 
Jahrom U.M.S

۴

سوم 15(4):2016 Bangladesh Journal of 
medical science Nursing students perspectives ۵



regarding challenges of patient 
education in clinical setting

سوم 8(3S): 2016
Journal of 

fundamental and  
applied sciences

Exploring Jahrom resident's 
awareness of treatment 

through embryo donation and 
of moral and legal issues 
associated with in 2015

۶

پنجم و مسئول 13(2): 2016
Journal of biosciences 

biotechnology of 
research asia

Investigate the relationship 
between sleep quality and 
some blood parameters in 

thalassemia Major patients 
referred to cooly's ward at 

motahari hospital in jahroom 

۷

۲ 2013:5(2) International journal 
of nursing education

Informal curriculum as a 
important part of education 

the various dimensions of 
hidden curriculum from the 

professore and students 
viewpoints 

۸

۲ ۲۰۱۴ Global journal of 
health science

Barriers to infertility 
treatment: an integrated study 

۹

سوم 2014:4(3)
Journal of 

pharmaceutical and 
biomedical sciences

A comprehensive survey of the 
choice of delivery in urban 
women community : ethical 
challenge: an ethnographic 

research

۱۰

دوم 2014:4(3)
Journal of 

pharmaceutical and 
biomedical sciences

Iran: the first ranks in 
caesarean section? Why and 

how: A phenomenological 
study

۱۱

سوم 2014
Journal of 

pharmaceutical and 
biomedical sciences

The relationship between 
professional self- concept and 
nursing students' decision for 

job retention

۱۲

چهارم 2014:4(2)
Journal of 

pharmaceutical and 
biomedical sciences

A comprehensive analysis of 
the effective factors in gaining 

professional competencies 
from the nurses' viewpoints

۱۳

۱ 2014:6(2) Global journal of 
health science

Menopause and crisis? Fake 
or real comprehensive search 

to the depth of crisis 
experienced: A mixed method 

study 

۱۴

۱ 2015 Jokull Journal
A study of the barriers and 

facilitators of patient 
education from the viewpoint 

۱۵



of nursing students

۲ 2014:6(6) Global journal of 
health science

Investigating factors 
associated with not reporting 

medical errors from the 
medical team's point of view in 

Jahrom, Iran 

۱۶

1 2014:43(10) Iran journal of public 
health

The effect of melatonin on 
climacteric symptoms in 

menopausal women; A double- 
blind, randomized controlled, 

clinical trial 

۱۷

۲ 2014:3(4)

International journal 
of analytical 

pharmaceutical & 
biomedical sciences

Attention to psychological 
approach in infertility: the 

effect of hope therapy: A case 
report

۱۸

۲
2014: 13(2) Journal of Rafsanjan 

Univ Sci
Students' experience about the 
hidden curriculum: A qualitative 

study 
۱۹

۲

2014: 
12(2)

Iran  J reproductive 
medicine

Increasing and decreasing 
factors of hope in infertile 

women with failure in 
infertility treatment: A 
phenomenology study  

۲۰

۱ 2010: 8(2)
Journal of Jahrom 

university of medical 
sciences (Pars)

A study on the occurrence of iron 
deficiency anemia in 1-6 year old 
children referring to health care 

centers in Jahrom,1385 

۲۱

۲ 2014:3(2) Journal of Education 
and Ethics in Nursing 

Perspective of students about 
professional ethics compliance 

of clinical instructors in 
Jahrom University of Medical 

Sciences

۲۲

۴ و مسئول 2015:4(2) Journal of Education 
and Ethics in Nursing

بررسی میزان عمل به مصادیق اخالق 
حرفه ای در پرستاران شاغل در 

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم۱۳۹۳

۲۳

۱

2018;7:144 J Edu Health Promot The effect of melatonin on 
the lipid levels in 
menopausal women: A 
double-blind, controlled, 

clinical trial

۲۴

۱ 2017: 
6:149-55

Journal of nursing and 
midwifery studies

The effect of melatonin on 
sexual function in 

۲۵



menopausal women: A 
double-blind, controlled, 

clinical trial

۱ 2019: 8:131 J Educ Health Promo

Designing a blended training 
program and its effects on 

clinical practice and clinical 
reasoning in Midwifery 

 students 

۲۶

۴ 2019: 9(2) Anesth Pain Med

Comparative effect of nature- 
based sounds intervention and 

headphones intervention on 
pain severity after cesarean 

section: A prpspective double- 
blind randomized trial

۲۷

۳ 2017:8(4) Pharmacophore 
Journal 

Assessing the scientific 
competency of new graduate 
nursing in Jahrom university 

of medical sciences. Since 
2009- 2016

۲۸

۱ 2016; 12(8)

Journal of 
Global 

Pharma 
Technology

Assessing the Rate of 
Social Phobia among 

Infertile Women
۲۹

IV: پایان نامه
عنوان شما در پایان نامه

استاد مشاور استاد راهنما
تاریخ تصویب عنوان پايان نامه

سال 

ورودی 

دانشجو

نام دانشجو

* 1395 آیدا رحمانیان

V: کتاب

نویسنده:نوع کتاب
(اول – دوم-سوم)

سال انتشار
امتیاز تعلق 

گرفته ترجمه تالیف 
عنوان کتاب رديف



: شرکت در کنگره ها

A: کنگره داخلی

نوع ارائه
تاریخ نفرات محل برگزاری

پوستر سخنرانی
عنوان مقاله ارائه شده رديف

۹۰/۹/۲۳ ۲ دانشگاه علوم پزشکی جهرم * چالش های موجود در رحم جایگزین ۱

۹۰/۹/۲۳ ۱ دانشگاه علوم پزشکی 
جهرم

* ۲ جایگاه فراموش شده ماما در تبین مسائل ناباروری

۹۱/۷/۲۶ ۳ دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد

*

دانشگاه ازاد 

اسالمی 

واحد نجف 

اباد

عالئم کلیماکتریک در زنان یائسه و روش های درمانی 

موجود( اولین همایش ملی بهداشت باروری و 

ناباروری)

۳

۱۳۹۱/۴ ۳

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

مازندران

*

همایش 

جنبه های 

خاص 

بیماری مغز 

و اعصاب در 

دوران 

بارداری 

تیر۱۳۹۱

ترومبوزهای عروق مغزی در بارداری ۴

۱۳۹۱/۴ ۳ دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

مازندران

* همایش 

جنبه های 

خاص 

بیماری مغز 

و اعصاب در 

دوران 

بارداری 

تیر۱۳۹۱

سردرد در بارداری: فیزیولوژیک یا پاتولوژیک

۵

۹۱/۷/۲۶ ۲ دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد

*

ولین 

همایش 

ملی 

ناباروری و اثرات ناشناخته آن ۶



بهداشت 

باروری و 

ناباروری

۷

۹۱/۹ ۳ دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

گرگان

*

پنجمین 

سمینار 

سراسری 

پرستار ماما 

و پژوهش 

استان 

گلستان

بررسی وضعیت سالمت عمومی در زنان یائسه مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی جهرم

۸

۹۱/۹ ۳ دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

گرگان

*

پنجمین 

سمینار 

سراسری 

پرستار ماما 

و پژوهش 

استان 

گلستان 

بررسی علل مرتبط با شروع شیر مصنوعی در کودکان 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۹

20/6/92 ۵
کنگره بین المللی ارتقا سالمت 

زنان
Women's health 

promotion

* ۱۰

92/7 5 سمینار سراسری پرستار ماما و 
پژوهش

* تاثیر مالتونین بر کاهش دردهای عضالنی در زنان یائسه ۱۱

92/7 6
سمینار سراسری پرستار ماما و 

پژوهش *
بررسی خودپنداری حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه 

توصیفی
۱۲

92/7 5 سمینار سراسری پرستار ماما و 
پژوهش

* وضعیت سالمت عمومی زنان یائسه

28/11/97 5
دومین کنگره سراسری زندگی 

سالم  توسعه مراقبتهای پرستاری و 
مامایی

* بررسی تاثیر مالتونین بر عملکرد جنسی زنان یائسه

28/11/97 4
دومین کنگره سراسری زندگی 

سالم  توسعه مراقبتهای پرستاری و 
مامایی

* بررسی سالمت روان و سازگاری زناشویی در زوجین نابارور

۹۲/۹/۲۷ ۴ اولین همایش بین 
المللی اخالق تولید 

* اشکارسازی رحم جایگزین: چالش اخالقی



مثل و سومین 
همایش ملی اخالق و 

شیوه های نوین 
درمان ناباروری 

27/9/92 3 """" * بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جنسی زوجین نابارور

Poster presentation:
1. Detection of surrogacy: ethical challenge. 1st International congress on 
reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern methods of 
infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  December 18th – 
20th, 2013.

2. Factors affecting sexual function in infertile couples. 1st International 
congress on reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern 
methods of infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  
December 18th – 20th, 2013.
3. Marriage age and its effect on reproductive ethics. 1st International 
congress on reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern 
methods of infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  
December 18th – 20th, 2013.
4. Association of healthy sexual relation informed by Islam with the quality 
of life in women. 1st International congress on reproductive ethics & 3rd 
National congress on ethics & modern methods of infertility treatment. 
Jahrom university of medical sciences.  December 18th – 20th, 2013.
5. Evaluation of the side effects attributed to tubal ligation and satisfaction 
with this method in women in Jahrom. 1st International congress on 
reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern methods of 
infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  December 18th – 
20th, 2013.
6. Does infection play a role in infertility?. 1st International congress on 
reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern methods of 
infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  December 18th – 
20th, 2013
7. Survey of men's and women's attitudes to oocyte donation in Jahrom.  1st 
International congress on reproductive ethics & 3rd National congress on 
ethics & modern methods of infertility treatment. Jahrom university of 
medical sciences.  December 18th – 20th, 2013.



8.Is Melatonin effect on weight and body mass index? International 
congress on women's health promotion. Urmia university of medical 
sciences. 11 September 2013.
9. International congress on women's health promotion. Urmia university  . 
of medical sciences. 11 September 2013.
انواع روشهای کنترل درد بعد از عمل جراحی سزارین

بررسی اثر بخشی برنامه های طراحی شده بر ارتقای سطح کیفیت زندگی در مبتالیان به 

سرطان پستان: ششم اذر ۹۲
The national conference on applied research for health promotion. 
Khorasgan branch Islamic azad university.
1rd  National congress on ethics & modern methods of infertility treatment. 
 Jahrom university of medical sciences.  December 14 – 16th, 2009.
پزشک و ماما و برخورد اخالقی در برابر برخی مسائل باروری و ناباروری

2rd National congress on ethics & modern methods of infertility treatment. 
Jahrom university of medical sciences.  December 18th – 20th, 2011.
چالش های موجود در رحم جایگزین

نقش ماما در ناباروری

 
    

) 15th national congress of medical educationهمراهی خودپنداری حرفه ای و 

عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری: موضوعی قابل توجه در ارتقای دانشجویان ۲۰۱۴

بررسی اهمیت چالش های روش اموزشی یادگیری از طریق همتایان و همراهی ان با برخی 

15th national congress of medical education ویژگی های جمعیت شناختی

انتظارات از آموزش پرستاری: خودارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری
15th national congress of medical education
مقایسه تاثیر روش های تدریس بر یادگیری دانشجویان

بررسی نظرات دانشجویان نسبت به چالش های مشارکت در فرایند تدریس

7th international congress student research .Prayers, a spiritual approach 
 to mental health. 2014:10اسفند 
The assessment of mental health in Iranian teenagers
The effectiveness of psychological interventions in reducing stress in 
infertile women
Check the benefits of drug addiction treatment for women in the 
community



چهارمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب ۱۵ اسفند شیراز: 
The evaluation of obesity in women =1392
. دومین کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه مراقبتهای پرستاری و مامایی بوشهر ۹۲/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر مالتونین بر عملکرد جنسی زنان یائسه
بررسی سالمت روان و سازگاری زناشویی در زوجین نابارور

10th International  Iranian  MS congress. Isfahan University of medical 
sciences. 2013:
Psychological intervention, an effective method to improve health in 
multiple sclerosis patients
Strategies for management of fatigue related to MS
The efficacy of alternative medicine for multiple sclerosis patients
Complementary approaches in the management of fatigue related to MS
Multiple Sclerosis and reflexology
6th national congress of breast cancer. Tehran 2013
Some predisposing reproductive factors of breast cancer among women in 
Jahrom
Status of breast screening procedures among women in Jahrom
Performance of menopause women in breast self- examination
دومین کنگره کشوری دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی مرداد ۱۳۹۳ ارومیه
ایا استفاده از زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری گزینه درمانی بی خطری است
نگرش به روش درمانی اهدای تخمک
همایش کشوری اموزش و مشاوره در سالمت باروری ایان ۱۳۹۳ مشهد: 
Fertility issues and women's empowerment
8th international congress on addiction science tehran 10sep 2014:
Strategies to prevention of addiction in adolescents
The importance of coping strategies with stress in drug addicts
Evaluation of coping strategy with stress in the drug addicts referring to 
methadone maintenance therapy of Jahrom 2014
Evaluation of self- efficacy in the drug addicts population: a descriptive 
study 
The correlation between coping styles and self- efficacy among relapsing 
addicts
هفتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری ۲ بهمن ۱۳۹۳ دانشگاه شهید بهشتی تهران: 
نقش سن ازدواج در سیاستهای جمعیتی چیست؟
عفونت عامل تهدید کننده سالمت باروری یم کطالعه مروری
1th international nursing and midwifery congress on health and wellbeing 
6 may 2014:
A comparative study of quality of life in infertile and fertile women reff. 
To Jahrom Infertility center
Anthropometric status in postmenopausal women
Assessment of people's attitudes towards the ethical and jurisprudential 
aspects of gamete donation in Jahrom
Preference of management factors associated with not reported and 
recorded professional form the perspective of health care team



2nd international & 6th national Iranian congress on health education and 
promotion 19 may 2015 kermanshah: The effect of self-care education on 
anxiety depression and stress in hemodialysis patients.
کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ : بررسی تاثیر چاقی در ابتال به 
سرطان پستان در زنان
طب گیاهی و اثر ان بر کاهش وزن
نهمین کنگره سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۹۲/۱۲/۹-۷
ارائه پوستر بوده
سمینار سراسری مدیریت درد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۲/۲/۱۸-۱۷
دردهای مزمن و زندگی در دوران سالمندی
Evaluation of medicinal plants used in women for relief pains
Non- pharmacological intervention and management of procedural pain in 
preterm and term neonate
مروری سیستماتیک بر درد زایمان و هیپنوتیزم
بررسی تاثیر مالتونین بر دردهای عضالنی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای زنان 
شیراز 

بررسی وضعیت انتروپومتریک زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای جهرم در سال ۱۳۹۱: 
اولین کنگره بین المللی منوپوز و اندروپوز سالم سالمندی سالم:۷-۹۱/۱۲/۱۰ دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز
بررسی تاثیر مالتونین بر تغییرات وزن و نمایه توده بدنی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه 
زنان شیراز در سال ۹۱

همایش ملی تحول نظام سالمت در حوزه معنویت رویکردها و راهبردها: دانشگاه علوم پزشکی 
جهرم ۹۵/۲/۹ 
سالمت معنوی و امید به زندگی: مروری بر مطالعات انجام شده
سالمت معنوی مراقبت معنوی و ارائه خدمات سالمت
چهارمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: 
:۹۵/۲/۸
رویکردهای طب سنتی در درمان ناباروری با علل مردانه
اثر مصرف دخانیات بر پارامترهای باروری
بررسی نگرش ساکنین شهرستان جهرم نسبت به درمان از طریق اهدای جنین و مسایل اخالقی و 
قهی مرتبط با ان در سال ۹۴
تاثیر ناباروری بر روان زنان نابارور
رحم جایگزین بحثی چالش برانگیز
Is quality of life lower in infertile than fertile women? International 
congress of debatable topics on obstetrics, gynecology & infertility. Shahid 
behashti university of medical sciences. 17-19 feb 2016
اخالق محور فراموش شده در درمان ناباروری

The first international congress of complementary and alternative 
medicine: Mashhad university of medical sciences 7-9-oct 2015:



Complementary medicine an effective approach in treating cancer 
symptoms

16th congress on reproductive biomedicine and 10th royan nursing and 
midwifery seminar 9(1):2015:
Obesity and male infertility: A systematic review

پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران تهران ۲۰۱۵: بررسی تاثیر چاقی در ابتال به سرطان 
پستان در ایران
عوارض چاقی و اضافه وزن بر پیماد بارداری
Breast feeding: bright horizontal on adulthood

۱۰17th national medical education congress1395 اردیبهشت
دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخالق حرفه ای 
اساتید در اموزش بالینی
6th congress on family & sexual health. Tehran 1394
اریابی کلی کیفیت زندگی زنان نابارور
رویکردی نوین در درمان اختالل عملکرد جنسی در زنان یائسه
چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران و چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاری بهمن 
:۱۳۹۴
بررسی میزان اگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخالقی خدمات بالینی

International conference on family physician december 27-28 2015: shiraz 
university of medical sciences : A review of satisfaction from family 
physician in iran

دومین سمینار سالمت زنان ایران ۱۱-۱۲ اردیبهشت ۹۲: 
The barrier of infertility treatment: integrated study
International neonatal & perinatal medicine congress 25-27feb 2013. 
Mashhad: probiotics : new approach in prevention of necrotizing 
enterocolitis
The importance of preconception care in men
اولین کنگره اخالق پرستاری تهران ۴و۵ خرداد ۱۳۹۲
بررسی ارتباطات حرفه ای دانشجویان پرستاری

سومین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری جهرم ۲۷-۲۹ اذر ۱۳۹۲:
برر

پرستار مراقبت تسکینی حلقه مفقود در مراقبت از بیماران سرطانی: 
10th annual clinical oncology congress
بیماران سرطانی و استفاده از طب مکمل و جایگزین: چالش ها و راهبردها
10th annual clinical oncology congress
Attention to the most common misconceptions of women about breast 
cancer
10th annual clinical oncology congress
الگوی خواب در کودکان ۲-۱۲ ساله شهر جهرم



6th national congress of sleep disorders. Tehran 2012

  
 

 

   

Attendance: 
6th Iranian congress on update in pediatric endocrinology and metabolism. 
Mashhad university of medical sciences. September 2013.
1th  International congress on Iranian women's health. June 2012. 
2th national congress of ethics & modern methods of infertility treatment. 
Jahrom university of medical sciences.  December 2011. 
9th national congress of ارتقای حرفه ای پرستاری و مامایی: چلش ها و راهکارها 

شیراز ۹۰/۲/۲۰ 

قران پژوهی و طب: ۲۷-۹۱/۹/۲۸ دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
Lecture presentation:
1. Melatonin: new approach in the treatment of climacteric  symptoms in 
menopausal women. The national congress of women health. Isfahan 
university of medical sciences. 19th –21th 2014.
Evaluation of hypochondriasis rate in women with tubal ligation
The national congress of women health. Isfahan university of medical 
sciences. 19th –21th 2014.
 ,6rd The national congress of Nursing .تاثیر مالتونین بر کاهش دردهای عضالنی در زنان یائسه .2
midwifery and research. September 2013
3. Evaluation of hypochondriasis in women with tubal ligation. 1st 
International congress on reproductive ethics & 3rd National congress on 
ethics & modern methods of infertility treatment. Jahrom university of 
medical sciences.  December 18th – 20th, 2013.
4. Assessment of people's attitudes towards the ethical and jurisprudential 
aspects of gamete donation in Jahrom. 1st International congress on 
reproductive ethics & 3rd National congress on ethics & modern methods 
of infertility treatment. Jahrom university of medical sciences.  December 
18th – 20th, 2013



Demographic and clinical status of women referred to breast cancer 
screening clinic in Jahrom: 6th national congress of breast cancer. Tehran 
2013
هفتمین کنگره بهداشت باروری و ناباروری ۲ بهمن ۱۳۹۳ دانشگاه شهید بهشتی تهران: 
نگاهی به تنظیم خانواده با رویکرد دینی و اجتماعی
جایگاه اخالق در درمان های نوین ناباروری
The effect of melatonin on lipid levels in menopausal women: a double 
blind controlled clinical trial
سمینار سراسری مدیریت درد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۲/۲/۱۸-۱۷ 

 

: کنگره بین المللی خارجی
نوع ارائه

تاریخ محل برگزاری
پوستر سخنرانی

عنوان مقاله ارائه شده رديف

 

VII: داوری

کتاب
پایان نامه مقاله تاریخ ارسالطرح

داور
ی

داور
ی

کارشناسی ارائه 
درمجله 
دانشکده

جهت ارائه 
درسایت

داوری کارشنا
سی

عنوان

ف
دی

ر

۹۱/۷/۱۲ * بررسی آگاهی پرستارات شاغل 

در دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند از منشور حقوق بیمار

7

۹۱/۴/۱۲ * ضرورت اخالقی تغذیه با 

شیرمادر در احیای حقوق 
2



کودکان حاصل از روش های 

نوین باروری

۱۳۹۱/۷/۶ * بررسی دیدگاه سرپرستاران، 

اساتیدو دانشجویان در مورد 

موانع موجود در دستیابی به 

اهداف آموزشی کاراموزی 

۹۱/۶/۱۶ * بررسی دیدگاه سرپرستاران، 

اساتیدو دانشجویان پرستاری 

در مورد موانع موجود در 

دستیابی به اهداف آموزشی 

کاراموزی های بالینی 

1

۹۱/۶/۱۶ * رابطه بین علم و دین در علوم 

پزشکی
4

۹۱/۶/۱۶ * مقایسه تاثیر دو روش مربی 

ثابت و غیر ثابت در کاراموزی 

فن 

8

 ایا مدرسین علوم پزشکی از توانمندیهای مناسبی در زمینه سواد اطالعاتی برخوردارند۹۱/۱۲/۱۲
یادگیری فعالیت محور و پیامدهای ان در اموزش پرستاری ۹۲/۴/۱

بررس چالش های کنفرانس های کالسی دانشجویان: یک مطالعه کاربردی
بررسی عوامل موثر در کالس ای درس تئوری از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی فسا ۹۲/۶/۳۰

اموزش الکترونیک و اموزش پرستاری ۹۳/۷/۹
بررسی اثربخشی کاربرد فیلم و ویدئو در یادگیری تکنیک های پرستاری در دانشجویان ترم ۱ 

پرستاری د ازاد خواسگان ۹۳/۶/۱۹
بررسی موانع اموزش به بیمار سالمند از دیدگاهپرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستانهای 

بوشهر ۹/۱۲/۱۹
بررسی درک از جو اخالقی و ارتباط ان ب خصوصیات دموگرافیک پرستاران ۹۲/۱۲/۱۰



بررسی رابطه انگیزه تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی د ع پ مازنداران ۹۳/۱۱/۱۸
استفاده از الگوی یادگیری در حد تسلط در اموزش بالینی دانشجویان پپرستاری ۹۳/۱۰/۲۴

بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی و خالقیت با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان د 
ع پ بیرجند ۹۳/۸/۲۴

بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک یا ادامه تحصیل دانشجویان پرستاری 
د ع پ کرمان ۹۳/۹/۱۵

VIII: ترجمه مقاالت اینترنتی
سال ترجمه نام مقاله مشخصات کامل  مجله 

شرکت در کارگاه:
تاریخ برگزاریگواهی مدت 

كارگاه- روز
سخنرانی شركت 

دركارگاه

عنوان كارگاه

۹۰/۹/۲۵-۲۳ ۳روز * همایش کشوری اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری

۹۰/۵/۴-۳ ۲ روز * بررسی باورها و پرسش های مرتبط با روش های پیشگیری از بارداری

۹۰/۴/۸ ۱روز * سمپوزیوم کشوری سالمت خانواده

۹۰/۱۱/۹ ۱ روز * ارتقاء توان ذهنی کودکان

۹۰/۳/۱۹ ۱روز * مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران

۹۰/۹/۱۸-۱۶ ۳روز * بیمارستانهای دوستدار کودک

۹۰/۱/۳۱-۳۰ ۲روز * ارتقاء حرفه ای پرستاری و مامایی: چالش ها و راهکارها

۹۰/۱۰/۲۰-۱۹ ۲روز * روشهای نوین تدریس

۹۱/۳/۲۶-۲۵ ۲روز * سمینار بین المللی سالمت زنان

۹۰/۹/۲۳ ۱روز * کارگاه کشوری نظام مراقبت و بررسی مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه



۹۰/۹/۱ ۱روز * طرح درس

۹۰/۱۰/۲۸ ۱روز * روش تحقیق پیشرفته

۹۰/۹/۹

۸۷/۳/ ۲۷-۲۶

۱روز

۲روز

* روش تحقیق مقدماتی

۹۰/۹/۳۰

۹۲/۲/۱۶

۸۹/۳/۱۷

۹۵/۴/۱۹

۹۰/۹/۲۸

۱روز * SPSS کارگاه

۹۲/۲/۹ ۱روز * روش تحقیق کیفی

۹۲/۲/۱۹ ۱روز * روابط سالم در خانواده

۹۱/۴/۲۹ ۱روز * القای زایمان- سزارین و زایمان طبیعی

۹۲/۳/۲۲ ۱روز * دانش پژوهی

۹۱/۹/۳۰ ۱روز * KMC

۹۱/۳/۱۱

۹۲/۶/۱۰-۹

۸۹/۵/۱۸-۱۶

۱روز

۲روز *

* ترویج تغذیه با شیر مادر

۹۳/۳/۱۸

۹۵/۱۰/۱۸

۹۴/۸/۱۴

۹۴/۱۰/۱۴

۱روز

۱روز *

* طراحی سواالت و استاندارد سازی

۹۴/۸/۱۱ ۱روز * تحول و نواوری در آموزش علوم پزشکی

۹۴/۱۰/۱۷ ۱روز * سالمت معنوی

۹۵/۴/۶ ۱روز * تفسیر گازهای خونی

۹۵/۴/۸ ۱روز * آشنایی با سبک های یادگیری

۹۵/۳/۳۰ ۱روز * مدیریت راه هوایی

۹۳/۶/۳۱ ۱روز * ضوابط و مقرارت دانشگاهی

۹۰/۹/۱۳ ۱روز * پرسشنامه کارکنان در خصوص اگاهی، نگرش و عملکرد خانواده های 

شهری و روستایی در مورد تغذیه

۸۸/۷/۱۵-۱۴ ۲روز * مراقبت های ادغام یافته سالمت سالمندان



۸۸/۴/۲۹ ۱روز * خونریزی عای سه ماهه اول بارداری

۸۸/۱۰/۲۴ -۲۳ ۲روز * اصول مشاوره در مامایی

۸۷/۳/۲۷ ۱روز * مانا

۸۷/۳/۸-۷ ۲روز * احیا نوزادان

۸۸/۸/۱۴ ۱روز * روش های پیشگیری از بارداری

۸۸/۶/۲۶ ۱روز * A آنفلوانزای

۸۸/۷/۱۴ ۱روز * آمادگی برای زایمان

۸۹/۴/۱۶ ۱روز * Endnote

۸۹/۳/۱۲ ۱روز * ارائه موارد اخالقی(اطالع و اگاهی دادن به بیمار)

۹۰/۹/۳ ۱روز * ورزش و سالمت جسم

۹۵/۳/۵ ۱روز * خداشناسی در علوم تشریح

۹۷/۴/۱۰ ۱روز * آشنایی با آموزش پیامد محوز

۹۷/۴/۱۲ ۱روز * Pubmed آشنایی با پایگاه اطالعاتی

۹۵/۱۰/۱۸ ۱روز * کارگروهی با اجرای دو روش گروههای بزرگ و کوچک

۹۵/۴/۱۲ ۱روز * علم سنجی

۹۵/۴/۲۰ ۱روز * آشنایی با موتورهای جستجو

۹۲/۱۰/۳ ۷روز * آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک

۹۱/۹/۳۰-۲۹ ۲روز * ناباروری و روش های جدید درمان 

۸۸/۱۲/۱۱ ۱روز * کارگاه اختالالت روانی جنسی و ناباروری پره کورس شانزدهمین کنگره 

سراسری و اولین کنگره بین المللی ناباروری ایران

۹۲/۱۲/۱۴

۹۲/۱۰/۲۳

۱روز * سمپوزیوم خطاهای حرفه ای در پرستاری و مامایی

۹۲/۸/۱۴

۹۲/۸/۱۱

۹۳/۲/۱۴

۹۳/۲/۷

۱روز * آموزش پروپوزال نویسی

۸۹/۲/۲۶-۲۵ ۲روز * استاندارد سازی مهارت IUD گذاری

۸۹/۹ ۱روز * تنظیم خانواده ویژه طالب علوم دینی

۸۸/۲/۶

۹۳/۷/۲۸-۲۷

۱روز * تغذیه با شیرمادر



۱۳۹۰ ۱روز * برنامه مراقبت کودکان ویژه بهورزان

۹۰/۱۰/۸

۸۹/۵/۱۸-۱۶

۹۱/۴/۷

۹۱/۴/۱۴

۱روز * ارتقا توان ذهنی شیرخواران زیر ۲سال

۹۲/۲/۴ ۱روز * آموزش خانواده

۹۰/۹/۱ ۱روز * تدوین طرح درس

۹۰/۹/۹ ۱روز * مقدماتی پژوهش در اموزش

۹۰/۴/۸ ۱روز * سمپوزیوم کشوری سالمت خانواده و ترویج تغذیه با شیرمادر 

۹۲/۶/۲۶ ۱روز * نیدل استیک و اسیب شغلی

۹۲/۱۱/۱ ۱روز * آموزش ثبت الکترونیکی نمرات در وب سایت سما

۹۲/۹/۶ ۱روز * روش شناسی پژوهش در اموزش

۹۲/۶/۱۸ ۱روز * نحوه ارائه بازخورد به فراگیر

۹۲/۱۰/۲۴ ۱روز * تریاژ بیمارستانی

۹۲/۱۲/۲۱ ۱روز * مقایسه ادیان اسمانی

VIIII: سایر فعالیتهای پژوهشی (کشف یا اختراع- راه اندازی آزمایشگاه یا مرکز 
تحقیقاتی...) را توضیح دهید 

همکاری در راه اندازی سامانه پیامک سالمت در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم و کسب رتبه دوم ایده های برتر در دومین جشنواره رسانه های سالمت 

کشور
تشویقی و کسب مقام

مقام دولتی ارائه دهنده تاریخ عنوان
ریاست دانشگاه ۸۹/۹/۲۳ رتبه  مقاله برتر 
جامعه اسالمی 

دانشجویان
۸۹/۹ دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ریاست دانشگاه ۹۱/۲/۲ دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
ریاست دانشگاه و 

فرماندار
۱۳۸۹ مامای نمونه معاونت بهداشتی 

ریاست دانشگاه ۱۳۷۷ دانشجوی ممتاز دانشگاه ازاد اسالمی جهرم مقطع 
کاردانی

مشاور عالی دانشگاه 
آزاد

۱۳۷۸ دانشجوی ممتاز دانشگاه ازاد اسالمی جهرم مقطع 
کاردانی

ریاست دانشکده ۱۳۸۷ دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه



ریاست دانشگاه ۱۳۸۷ دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه
معاون آموزشی 

دانشگاه و ریاست 
دانشکده

۱۳۸۹ دانشجوی برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

ریاست دانشگاه ۱۳۹۶/۹ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
مشاور وزیر در امور 

مامایی
۱۳۹۸ مامای نمونه منتخب دانشگاه در حوزه دانشگاه 

 

ابالغات
مقام ابالغ کننده مدت مسئولیت تاریخ عنوان
مدیر گروه زنان 
د.ع.پ.تهران و 
رئیس کنگره

۳ماه ۹۵/۴/۲۳ عضو کمیته 
علمی گروه 
مامایی 
پانزدهمین 
کنگره زنان و 
مامایی ایران

مدیر مرکز 
مطالعات و 
توسعه

کمیته پژوهش 
در آموزش

رئیس دانشکده ۱سال ۹۱/۴/۲۴ عضو کمیته 
ارتقا کیفیت 
آموزش

رئیس دانشکده ۱سال ۹۱/۶/۳۰ عضو کمیته 
مقاله نویسی

رئیس دانشکده ۲سال ۹۳/۶/۱۱ عضو شورای 
اموزشی 
دانشکده

رئیس دانشکده ۱سال ۹۳/۴/۱۶ عضو کمیته 
پیشرفت 
تحصیلی

ریاست دانشگاه ۱سال ۹۲/۱۰/۲۲ مدیر گروه 
پرستاری زنان

رئیس دانشکده تاکنون ۹۳/۶/۲۲
۹۱/۱۲/۱۵

سرپرست کمیته 
تحقیقات 



دانشجویی
معاون اموزشی 
دانشگاه

تاکنون ۹۱/۹/۲۸ استاد مشاور

ریاست دانشگاه تاکنون ۹۲/۱۰/۲۲ عضو کمیته 
دانشگاهی 
ترویج زایمان 
طبیعی

معاون اموزشی 
دانشگاه

۲سال ۹۳/۱۱/۱۵ عضو شورای 
گسترش 
دانشگاه

معاون بهداشتی 
دانشگاه

۸۵/۱۱/۲۵ ۸۲/۱۱/۲۵ مسئول کلینیک 
مادر و کودک 
مرکز بهداشتی 
شماره ۴

معاون بهداشتی 

دانشگاه

۹۰/۱۱/۱۱ ۸۹/۵/۳۰ کارشناس 
ترویج تغذیه با 
شیرمادر

معاون بهداشتی 

دانشگاه

۹۰/۱۱/۱۱ ۸۹/۵/۳۰ کارشناس 
مسئول مرگ و 
میر کودکان 
خارج 
بیمارستانی 

معاون بهداشتی 
دانشگاه

۸۵/۱۱/۲۵ ۸۳/۲/۱۹ مسئول پایگاه 
بهداشتی امام 
صادق(ع)

ریاست دانشگاه ۸۵/۱۱/۲۵ ۸۹/۱۲/۶ عضو کمیته 
دانشگاهی 
شیرمادر



داوری مقاالت ۹۲/۹/۲۷ اولین همایش بین 
المللی اخالق تولید 
مثل و سومین 
همایش ملی اخالق و 
شیوه های نوین 
درمان ناباروری 

سخنرانی برتر در ششمین سمینار سراسری پرستار ماما و پؤوهش دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲: بررسی تاثیر مالتونین بر کاهش دردهای عضالنی زنان یائسه

عضو کمیته اجرایی شانزدهمین کنگره سراری و اولین کنگره بین المللی ناباروری ایران ۱۲ 
اسفند ماه ۸۸

ناظر ایستگاه و برگزار کننده اولین دوره ازمون اسکی پس کارورزی پرستاری ورودی ۹۳ 
مورخ ۹۷/۳/۲۱-۲۰

عضو کمیته اجرایی ازمون پس کارورزی پرستاری از تاریخ ۹۷/۳/۶
کمیته علمی همایش ملی تحول نظام سالمت در حوزه معنویت و داوری مقاالت ۹۵/۲/۸ 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ناظر ایستگاه و برگزار کننده ازمون اسکی درس اصول و مهارتهای پرستاری ورودی ۹۶ 

مورخ ۹۶/۱۰/۱۳
ناظر ایستگاه و برگزار کننده ازمون اسکی درس اصول و مهارتهای پرستاری ورودی ۹۲ 

مورخ ۹۲/۱۱/۱۹

ناظر ایستگاه و برگزار کننده ازمون اسکی درس بیماریهای زنان و زایمان فوریت های 
پزشکی  ورودی ۹۳ مورخ ۹۵/۳/۱۷

ناظر ایستگاه و برگزار کننده ازمون اسکی درس اصول و مهارتهای پرستاری رشته 
هوشبری  ورودی ۹۱ مورخ ۹۲/۴/۱۹

رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سال ۹۴
رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سال۹۲

تقدیر نامه پیشبرد اهداف برنامه سالمت کودکان : دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر 
سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت ۱۳۸۹

همکاری در تدریس کتاب ایین تندرستی ویژه طالب علوم دینی : معاونت بهداشتی ۱۳۹۰
همکاری در تدریس کالسهای اموزشی رابطین بهداشت: معاونت بهداشتی ۱۳۸۵

ترویج تغذیه با شیرمادر: دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سالمت جمعیت خانواده 
و مدارس وزارت ۱۳۹۰

همکاری در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر: معاونت بهداشتی سال ۹۰



همکاری در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر: معاونت بهداشتی سال ۹۱
همکاری در برنامه اموزش تاالسمی در سطح دبیرستانهای شهرستان در سال ۱۳۸۳: 

معاونت بهداشتی
مسئولیت درمانگاه شماره ۴ شهری: معاونت بهداشتی سال ۸۵

اموزش دوره کاراموزی هنرجویان هنرستان: مدیریت اموزش و پرورش سال ۸۴
همکاری در انجام طرح ملی واکسیناسیون سرخک و سرخچه: ریاست دانشگاه ۱۳۸۳

ناظر ایستگاه و برگزار کننده ازمون اسکی درس مراقبت پرستاری در منزل  پرستاری 
ورودی ۹۵ مورخ ۹۷/۴/۹-۱۰

کسب مقام دوم مسابقات چهارجانبه والیبال بانوان بزرگداشت دهه فجر: ۹۱/۱۱/۱۷
شرکت در شوراهای پژوهشی دانشگاه: ۱۳۹۲ ریاست دانشگاه

مامای نمونه کشوری حوزه اموزش سال ۹۲: وزیر بهداشت و رئیس دانشکده
راه اندازی مرکز اموزشی بهداشتی غربالگری سرطان پستان از تاریخ ۸۸/۱۱/۱ تا ۹۰/۱۱/۱۱
همکاری در راه اندازی سیستم سامانه پیامک مهاونت بهداشتی در سال ۱۳۹۰ و کسب رتبه 

دوم ایده های اموزشی دومین جشنواره رسانه های سالمت کشور معاونت بهداشتی وزارت 
بهداشت درمان و اموزش پزشکی

مسئول برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه و مسئول کمیته تجویز شیر مصنوعی از 
تاریخ ۸۹/۷/۱ تا ۹۰/۱۲/۲۸ 

اموزش جامعه نگر در هفته سالمت در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ۱۳۸۹: سرپرست 
دانشکده

همکاری در برگزاری نمایشگاه دست اوردهای طرح اوقات فراغت مراکز و موسسات فرهنگی 
هنری و پنجمین جشنواره هنرهای تجسنی زنان هنرمند فارس در سال ۱۳۹۰: فرماندار 

شهرستان
همکاری در برنامه ریشه کنی فلج اطفال: ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ معاونت بهداشتی دانشگاه

برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان و شیرمادر سال ۱۳۹۰: معاونت بهداشتی دانشگاه
مشارکت در اجرای نظام نوین پایش و ارزشیابی سال ۱۳۸۵: معاونت بهداشتی دانشگاه

همکاری در امر اموزش با کارشناسان سالمت و پیشگیری اداره اموزش و پرورش در سال 
۱۳۸۹: مدیریت اموزش و پرورش

همکاری در امر اموزش به دانشجویان مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد جهرم : معاون 
اموزشی دانشگاه

همکاری در اجرای طرح براورد پوشش واکسنهای برنامه ایمن سازی کشور: ۱۳۸۵: رئیس 
مرکز مدیریت بیماریها وزارت 

برگزاری و مسئول کمیته اجرایی سمینار یک روزه روابط سالم زن و شوهر در سال ۱۳۸۹ 
همکاری در اجرای طرح پیشگیری از معلولیت ها و اسیب های اجتماعی اداره بهزیستی 

شهرستان در سال ۱۳۸۹: سرپرست ادراه بهزیستی
عضو کمیته استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی شیراز بهمن ۸۵- ۸۸/۳/۱۱

مسئول واحد کتابخانه و نوارخانه شورای فرهنگی خوابگاه حضرت زینب بمدت یکسال ۸۶-
۸۷



کارشناسی طرح:
بررسی عوامل موثر بر دستیابی پرستاران به صالحیت های حرفه ای از دیدگاه خودشان 

۹۲/۲/۴
بررسی تاثیر امیددرمانی از طریق ارسال پیامک بر استرس ادراک شده امید و هراس 

اجتماعی در بیماران مبتال به ام اس ۹۲/۷/۹
تبیین تجربیات زنان یائسه: یک مطالعه پدیدار شناسی

بررسی مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار زیر ۱۹ سال، ۱۹-۳۵ سال و باالی 
۳۵ سال  ۹۲/۸/۱۹

بررسی موانع اموزش به بیمار در محیط بالین از دیدگاهپرستاران
بررسی میزان کمال گرایی یا سخت کوشی و ارتباط ان با سالمت روان دانشجویان

بررسی ارتباط سبکهای ابراز هیجان با سازگاری اجتماعی دانشجویان
بررسی سبکهای فرزند پروری بر شکل گیری اضطراب پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان

بررسی اثربخشی اموزشی بر بالین از دیدگاه اساتید بیماران و دانشجویان در د ع پ جهرم 

داوری پایان نامه:
بررسی همراهی رفتارهای مقابله ای درد با فراوانی نوع زایمان (طبیعی و سزارین) در 

زایشگاه مطهری در سال ۹۴ مورخ ۹۱/۱۲/۷


