
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Name & Last Name: Zahra Pishgar  

Position: faculty member  

Departement of Anesthesia  

School of Nursing and Paramedical  

Jahrom University of Medical Sciences 

Jahrom, Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal Informartion: 
 

First name: Zahra 

Last name: Pishgar 

Date of Birth: 

Nationality: Iranian   

Marital status: Married   

Number of children: 1  

Job title: Faculty member  

Oraganisation: Jahrom University of Medical Sciences 

Mailing Address: School of Nursing and Paramedical  

Telephone:  

Fax:  

Mobile : 

 E-mail: z.pishgar@jums.ac.ir and pishgarzahra@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Education: 
 
Institute From to Field Degree 
Shiraz University of 
Medical Sciences 

1382 Nursing BSc  

Shiraz University of 
Medical Sciences 

1392 Nursing- medical 
Surgical 

MSc  

 
 
Employent:  
                    

دانشکده پرستاري و پیراپزشکی جهرم تا کنون: مربی هیات علمی 1396سال از   

ده پرستاري و پیراپزشکی جهرمآموزشی دانشک –: مربی رسمی1390-96سال   
 
Previous Employent: 
 

رستان پیمانیه جهرماستخدام رسمی بعنوان پرسنل در بخش هوشبري بیما 1385-90سال   
 
 
 
Teaching duties: 

 دروس تدریس شده:
دانشجویان هوشبري 1واحد بیهوشی   
دانشجویان هوشبري 2واحد بیهوشی   

 واحد اصول بیهوشی دانشجویان هوشبري

دانشجویان هوشبري 1واحد روش بیهوشی   
دانشجویان هوشبري 2بیهوشی روش واحد   

 واحد تجهیزات بیهوشی دانشجویان هوشبري
  واحد بیهوشی دانشجویان اتاق عمل

 واحد اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي دانشجویان اتاق عمل
  دانشجویان هوشبري 1واحد کارآموزي 
  دانشجویان هوشبري 2واحد کارآموزي
  دانشجویان هوشبري  3واحد کارآموزي 
  دانشجویان هوشبري 4 واحد کارآموزي

   دانشجویان هوشبري 1واحد کارآموزي در عرصه 



  دانشجویان هوشبري 2واحد کاراموزي در عرصه 
  واحد کارآموزي در عرصه ریکاوري دانشجویان هوشبري

 کاراموزي اصول و فنون دانشجویان فوریت
 
 
Publications:  
Book: 
 
Shadfard Z, Pishgar Z, Montaseri MA. Clinical Guide Line of Surgical 
Technology. Jahrom University of Medical Sciences 
 
Research publication:  

1. Parniyan R, Pishgar Z, Rahmanian S, Shadfard Z. A Comparison between 
Awareness and Observance of Patients' Rights Charter from the 
Perspectives of the Personnel, Students, and Patients in the Operating 
Rooms of the University Hospitals of Jahrom 

2. Rahmanian A, Pishgar Z, Kargar M, Ramezanli S. A Study of the 
Awareness of the Nursing Students with the Ethical Codes of Clinical 
Care at Jahrom University of Medical Sciences 

 
3. Badiyepeymaiejahromi, Poorgholami F, Taghizadeganzadeh M, Pishgar Z, 

Parandavar N. Investigate the Relationship Between Sleep Quality and 
Some Blood Parameters in Thalassemia Major Patients Referred to 
Cooley’s ward at Motahari Hospital in Jahrom, Iran. 

 
4. Jamali S, Kalani N, Javadpour S, Rasekh A, Mosallnekhad Z, pishgar Z. 

Comparison of Marital Satisfaction in Working and non-Working 
Pregnant Women. 

 
5. Shadfard Z, Parniyan R, Rahmanian S, Pishgar Z. Awareness and 

patient's rights charter observance from the patients' undergoing surgery 
viewpoint. 

 



6. Pishgar Z, Parean R, Rahmanean S, Shadfard Z. Recognizing and respect 
for patients' rights by operating room personnel of hospitals affiliated 
with Jahrom University of Medical Sciences. 

 
7. Khademian Z, Pishgar Z, Torabizadeh C. Effect of Training on the 

Attitude and Knowledge of Teamwork Among Anesthesia and Operating 
Room Nursing Students: A Quasi- Experimental Study. 

 
 
 
 
Presentations: 

  )1397جهت دانشجویان هوشبري( Air way managementکارگاه مدرس 
 )1394مدرس کارگاه آموزش مهارت هاي کارگروهی در اتاق عمل جهت دانشجویان اتاق عمل و هوشبري (

  )1393ریوي جهت دانشجویان هوشبري(-احیاي قلبیمدرس کارگاه 
  )1392ریوي جهت دانشجویان هوشبري(-مدرس کارگاه احیاي قلبی

  )1390جهت دانشجویان هوشبري( Air way managementکارگاه درس م
 
 
The List of researches: 

و بیماران مراجعه یان دانشجو از دیدگاه پرسنل،یت منشور حقوق بیمار در رعا  گاهی وآبررسی میزان  - 1

 (مجري اول) 1391جهرم در سال  موزشیآهاي  اق عمل بیمارستانتکننده به ا

بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان هوشبري و اتاق عمل نسبت به کار تیمی به روش تیم استپس در  - 2

 (مجري اول) 1395- دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 (مجري اول) سنجش درك کار تیمیترجمه و تعیین ویژگی هاي اعتباریابی پرسشنامه  - 3

بررسی تاثیر آموزش بر نگرش و دانش دانشجویان رشته هوشبري و اتاق عمل در زمینه کار تیمی در  - 4

     (پروپوزال پایان نامه) 1393دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 

اپی گاستر پس از بیهوشی با الرنژیال ماسک در عمل جراحی  ناحیه بررسی میزان بروز درد - 5
 کاتاراکت (همکار)



هاي  بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري بالینی بر اساس دیدگاه پرستاران بیهوشی شاغل در اتاق - 6
 (همکار) 1393بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  عمل

ارنده در رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرسنل بیهوشی و بررسی سهم عوامل تسهیل کننده و بازد - 7
 (همکار) 1393اتاق عمل بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

بر اساس چک (بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن توسط پرستاران اتاق عمل و بیهوشی  - 8
بیمارستان هاي وابسته و همسویی آن با تعهد سازمانی آنان در  WHO)لیست جراحی ایمن 
  (همکار) 1394دانشگاه علوم پزشکی جهرم (پیمانیه و مطهري) 

دانشجویان  خالقی بیمارستان با میزان استرس درك شده و عزت نفسبررسی همسویی جو ا - 9
 1395انشگاه علوم پزشکی جهرم در سال پرستاري و پیراپزشکی د

     مربیان و دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم  بررسی وضعیت سالمت و نگرش معنوي در پرستاران، -10
  پزشکی جهرم 

بررسی میزان رعایت استانداردهاي مرتبط با تزریق فراورده هاي خونی توسط پرستاران بیهوشی و -11
  1395اتاق هاي عمل بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

خواب در سالمندان مراجعه کننده به کلینیک هنري بررسی همسویی سالمت معنوي با کیفیت -12
  1395شهرستان جهرم سال 

بررسی تاثیر دو روش بازاندیشی فردي و گروهی بر سالمت معنوي و نگرش معنوي دانشجویان -13
  1395دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال پرستاري 

ی سزارین مراجعه کننده به بررسی سالمت معنوي با اضطراب قبل از عمل در زنان تحت عمل جراح-14
  1395بیمارستان مطهري جهرم 

  بررسی همسویی امید به زندگی و هوش معنوي در بیماران مولتیپل اسکلروزیس -15
 

 

  :و عضویت در کمیته هاهاي اجرایی  پست
  تا کنون 1397مدیرگروه رشته هوشبري از سال 

  عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري و پیراپزشکی جهرم
  کمیته اجرایی آزمون آسکی پیش کارورزي داشکده پرستاري و پیراپزشکی جهرمعضو 

  1397تا 1390از سال  - رشته هوشبري کارشناس مسئول
  1391سال - عضو کمیته ارتقاي کیفیت آموزش

  1391سال  –عضو کمیته بازنگري طرح درس 



  1391-عضو واحد اتاق فن دانشکده پرستاري
 دانشکده پرستاري و پیراپزشکی جهرم (EDO)تر توسعه آموزش پزشکی دف عضو کمیته مهارت هاي بالینی

 - 1394  
دانشکده پرستاري و  (EDO)عضو کمیته تقویت بنیه کارشناسی ارشد دفتر توسعه آموزش پزشکی 

  1394-پیراپزشکی جهرم
  همکاري در برگزاري  و طراحی آزمون هاي آسکی
  عضو کمیته نظارت بر آزمون هاي بالینی و عملی

  
  

  ارائه مقاله در کنگره
بررسی وضعیت سالمت و نگرش معنوي در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی جهرم (ششمین 

  )1397 - کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران
میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستري در بخش هاي جراحی بیمارستان هاي 

  )1397 - ساالنه اخالق پزشکی ایرانشهرستان جهرم (ششمین کنگره 
بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبري دانشگاه 

  )1397-علوم پزشکی جهرم(اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
هاي جهرم (اولین همایش پژوهشی بررسی میزان تعهد سازمانی پرسنل بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان 

  )1397-سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
  فسا(پوستر)- سبک زندگی سالم در پیشگیري از افسردگی از منظر قرآن کریم

  فسا (پوستر) –مداخالت قرانی و سالمت روان:مروري بر مطالعات انجام شده در ایران 
  فسا(پوستر) –بررسی تغذیه سالم از دیدگاه قرآن 

  فسا(پوستر) –دگاه قرآن و طب سنتی از بهداشت و سالمت انسان دی
  فسا(پوستر) - بررسی دیدگاه قرآن از اختیار انسان و تاثیر این دیدگاه در سبک زندگی  
  فسا(سخنرانی) - سبک زندگی سالم در پیشگیري از بیماري هاي قلبی از منظر قرآن کریم 

  
  :شرکت در کنگره

 )1387پرستاري( شرکت در سمینار پروسیجرهاي
 )1389شرکت در سمینار طب انتقال خون(

  )1393شیراز(-شرکت در سومین سمینار بین المللی سالمت زنان
  )1390جهرم(- شرکت دردومین همایش ملی اخالق و شیوه هاي نوین درمان ناباروري



  جهرم-شرکت در سومین همایش ملی اخالق و شیوه هاي نوین درمان ناباروري
 )1390پانسمان به روش نوین(جهرم شرکت در سمینار

  )1390- ریوي(جهرم-شرکت در سمینار احیاي قلبی
  فسا- شرکت در همایش ملی قران ،سالمت و سبک زندگی

  )1393شیراز( - شرکت در سمیناربین المللی نقشه راه سالمت جمهوري اسالمی ایران
  

  :هاي زیر در کارگاهشرکت 
  )End note )1396در کارگاه  شرکت

  )1396کارگاه آموزشی فرسودگی شغلی و الگوي شادمانی فوردایس (شرکت در 
  )1385شرکت در کارگاه تفسیر گازهاي خون شریانی(

  )1385شرکت در کارگاه آشنایی با ونتیالتور(
  )1387شرکت در کارگاه حوادث غیر مترقبه(

  )1387شرکت در کارگاه اصول صحیح گزارش نویسی(
  )ICU CARE )1389شرکت در کارگاه 
  )1389نوزادان( CPRشرکت در کارگاه 

  )1390شرکت در کارگاه آموزشی نیدل استیک و آسیب هاي شغلی (
  )1394شرکت در کارگاه نحوه ارائه بازخورد به فراگیر(

  )1390شرکت در کارگاه انواع تحقیق(
  )1390شرکت در کارگاه مقدماتی پژوهش در آموزش(

  )1390شرکت در کارگاه تدوین طرح درس(
  )1390در کارگاه روش هاي نوین تدریس(شرکت 

  )1390شرکت در کارگاه آیین و اخالق پرستاري(
  )1386شرکت در کارگاه ترانسفوزیون خون(

  )1386شرکت در کارگاه توانمندسازي کارشناسان پرستاري(
  )1386شرکت در کارگاه آموزش ضمن خدمت پرستاري(

  )CPR )1387شرکت در کارگاه داروهاي مورد استفاده در 
  )1386شرکت در کارگاه سرم درمانی و انواع سرم ها(

  )EKG )1387شرکت در کارگاه 
  )1388شرکت در کارگاه اصول ارتباط با بیمار و همکار(

  )1389شرکت در کارگاه نحوه استفاده از دي سی شوك در مواقع اورژانس(



  )1390شرکت در کارگاه آیین و اخالق پرستاري(
  )1392و استراتژي هاي آموزش( شرکت در کارگاه راهبرد ها

  )1392شرکت در کارگاه دانش پژوهی(
  )1392شرکت در کارگاه جستجوي الکترونیک(

 )googlescholar)1394شرکت در کارگاه آشنایی با سایت 

  )researchgate )1394شرکت در کارگاه آشنایی با سایت  
  )1393شرکت در کارگاه بانک هاي اطالعاتی(شیراز

  )1393کارگاه پروپوزال نویسی(شیرازشرکت در 
  )1392شرکت در کارگاه روش تحقیق کیفی(


