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 پیراپزشکی

 

 سوابق پژوهشی

 

 

 ردیف

 

 

 عنوان طرح

نوع مسئولیت 

 درطرح

سال 

 تصویب

 محل اجرای طرح وضعیت طرح

در دست  همکار مجری

 اجرا

پایان 

 یافته

خارج از  جهرم

 جهرم



رعایت  میزان  گاهی وآبررسی میزان  1

منشور حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه 

پرسنل،دانشجویان و بیماران مراجعه کننده 

به اطاق عمل بیمارستانهای اموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

1831 

 

*  1931  * *  

بررسی میزان بروز درد اپی گاستر پس از  2

ماسک در عمل جراحی بیهوشی با الرنژیال 

 کاتاراکت

 

 * 1932  * *  

 گیری تصمیم با مرتبط عوامل بررسی 9

 پرستاران دیدگاه اساس بر بالینی

 عمل اتاقهای در شاغل بیهوشی

 علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای

مصوب شورای  1838 جهرم پزشکی

 13/11/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1934  * *  

 و کننده تسهیل عوامل سهم بررسی 4

 از بیمار حقوق رعایت در بازدارنده

 عمل اتاق و بیهوشی پرسنل دیدگاه

 علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای

مصوب شورای  1838 جهرم پزشکی

 13/11/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1934  * *  

 جراحی اصول رعایت میزان بررسی 5

 و عمل اتاق پرستاران توسط ایمن

 لیست چک اساس بر) بیهوشی

 با آن همسویی و(who ایمن جراحی

 های بیمارستان در آنان سازمانی تعهد

 دانشگاه(مطهری و پیمانیه) وابسته

 31 سال در جهرم پزشکی علوم

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه 

 11/13/31مورخ 

 

 * 1934  * *  



بررسی همسویی جو اخالقی  6

بیمارستان با میزان شادکامی 

دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه  31

 11/11/31مورخ 

 

 * 1934  * *  

بررسی وضعیت سالمت و نگرش  7

معنوی در پرستاران، مربیان و 

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

پزشکی جهرم مصوب شورای 

  13/11/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1935  * *  

 استانداردهای رعایت میزان بررسی 8

 خونی های فراورده تزریق با مرتبط

 اتاقهای در بیهوشی پرستاران توسط

 دانشگاه آموزشی بیمارستانهای عمل

 1831 سال در جهرم پزشکی علوم

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه 

  13/11/31مورخ 

 

 * 1935  * *  

 اخالقی جو همسویی بررسی 3

 شده درک استرس میزان با بیمارستان

 و پرستاری دانشجویان نفس عزت و

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

مصوب شورای  1831 درسال جهرم

  13/11/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1935  * *  

 با معنوی سالمت همسویی بررسی 11

 مراجعه سالمندان در خواب کیفیت

 شهرستان هنری کلینیک به کننده

مصوب شورای  1831 سال جهرم

  13/11/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1935  * *  

 بازاندیشی روش دو تاثیر بررسی 11

 و معنوی برسالمت گروهی و فردی

 پرستاری دانشجویان معنوی نگرش

 سال جهرم پزشکی علوم دانشگاه

 * 1935  * *  



مصوب شورای پژوهشی  1831

  13/11/31دانشگاه مورخ 

 
 

 

 و پرستاران نگرش بررسی 12

 عمل اتاق و هوشبری دانشجویان

 تیم روش به تیمی کار به نسبت

 پزشکی علوم دانشگاه در  استپس

مصوب شورای  1831 -جهرم

  11/13/31پژوهشی دانشگاه مورخ 

 

 * 1935  * *  

ترجمه و تعیین ویژگی های اعتباریابی  19

  پرسشنامه سنجش درک کار تیمی

 

*  1935  * *  

بررسی همسویی امید به زندگی و  14

کننده هوش معنوی در بیماران مراجعه 

 به مرکز ام اس جهرم 

 

 * 1935  * *  

بررسی وضعیت سالمت معنوی و  15

نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در 

پرستاران، مربیان و دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری

 جهرم 

 

 * 1935  * *  

بررسی همسویی سالمت معنوی با  16

کیفیت خواب در سالمندان مراجعه 

بازنشستگان  کننده به کانون

 شهرستان جهرم 

 

 * 1936  * *  

بررسی همسویی جو اخالقی  17

بیمارستان با میزان شادکامی 

دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی 

  1831گاه علوم پزشکی جهرم دانش

 

 * 1934  * *  

 



 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی

موقعیت در  سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

 این مقاله

1 Effect of Training on the 

Attitude and Knowledge of 

Teamwork Among 

Anesthesia and operating 

Room Nursing Student: A 

Quasi-Experimental Study 

Shiraz E Med J 2018 نفر دوم 

2 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 

Global Journal of Health 

science 

 نفر دوم 2016

آگاهی و رعایت حقوق بررسی  8

بیمار در پرسنل اتاق عمل 

بیمارستان دانشگاه های علوم 

 1838 -پزشکی جهرم

 

مجله آموزش و اخالق پرستاری 

 جهرم

 نفر اول 1831

بررسب میزان رعایت اصول  4

جراحی ایمن بر طبق چک لیست 

سازمان جهانی بهداشت در اتاق 

عمل بیمارستان های آموزشی 

 1831جهرم در سال 

مجله آموزش و اخالق پرستاری 

 جهرم

 نفر پنجم 1831

سالمت معنوی در پرستاران،  1

اساتید و دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 نفر ششم 1833 نشریه پرستاری ایران

 

 تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب

اسامی  ردیف

نویسنده یا 

 نویسندگان

 نفر چندم ناشر عنوان کتاب سال تالیف)گردآوری(

 دوم جامعه نگرراهنمای  1833 تالیفزهرا شادفرد،  1



زهرا پیشگر، 

محمد علی 

 منتصری

بالینی 

تکنولوژی 

 جراحی

 

 شرکت در کنگره بین المللی داخلی و خارجی

 تاریخ محل برگزاری  نوع ارائه عنوان مقاله ارائه شده ردیف

 پوستر سخنرانی

1 Spiritual health of pregnant 

women 

 * The fifth 

Iranian 

international 

conference on 

womens health 

Cancer in 

women Siraz-

Iran 

May18 

and 19 

2016 

2 Breast feeding: Bright horizontal 

on adulthood 
پنجمین کنگره  * 

پیشگیری و درمان 

 چاقی ایران

2015 

8 AIDS anxiety in nursing 

students: A challenge of 

providing care without 

discrimination 

 *  ndThe 2

international 

congress on 

HIV/AIDS 

SHIRAZ-Iran 

16-18 

December 

2015 

میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار از  4

دگاه بیماران بستری در بخش های دی

 جراحی بیمارستان های جهرم

ششمین کنگره  * 

اخالق و شیوه های 

 نوین ناباروری

 23تا  21

 1831آذرماه

بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار  1

اتاق در اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان 

زشکی عمل و هوشبری دانشگاه علوم پ

 جهرم

 اولین همایش * 

ژوهشی سالیانه پ

دانشجویی اتاق 

  عمل کشور

1/3/1831 

بررسی میزان تعهد سازمانی رسنل  6

عمل بیمارستان های بیهوشی و اتاق 

 آموزشی جهرم

 اولین همایش * 

ژوهشی سالیانه پ

دانشجویی اتاق 

  عمل کشور

1/3/1831 

بررسی وضعیت سالمت و نگرش معنوی در  1

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

ششمین کنگره  * 

اخالق و شیوه های 

 نوین ناباروری

 23تا  21

 1831آذرماه



زندگی سالم در پیشگیری از سبک  3

 افسردگی از منظر قرآن کریم
همایش ملی قرآن،  * 

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

بررسی دیدگاه قرآن از اختیار انسان و تاثیر  3

 این دیدگاه در سبک زندگی  
همایش ملی قرآن،  * 

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

بهداشت و سالمت دیدگاه قرآن و طب سنتی از  12

 انسان
همایش ملی قرآن،  * 

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

مداخالت قرانی و سالمت روان:مروری بر  11

 مطالعات انجام شده در ایران
همایش ملی قرآن،  * 

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

همایش ملی قرآن،  *  بررسی تغذیه سالم از دیدگاه قرآن 12

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری های  18

 قلبی از منظر قرآن کریم
همایش ملی قرآن،  * 

سالمت و سبک 

 زندگی

22 

 1838اسفند

بررسی میزان آگاهی از منشور حقوق بیمار در  14

اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و 

 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چهارمین کنگره  * 

ساالنه اخالق 

پزشکی ایران و 

چهارمین کنگره 

ساالنه اخالق 

 پرستاری

بهمن  6-3

1834 

میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه  11

بیماران بستری در بخش های جراحی 

 بیمارستانهای شهرستان جهرم

چهارمین کنگره  * 

ساالنه اخالق 

پزشکی ایران و 

چهارمین کنگره 

خالق ساالنه ا

 پرستاری

بهمن  6-3

1834 

 

 تدریس در کارگاه

 تاریخ محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه

 1832دانشگاه علوم پزشکی  سخنران Air wayکارگاه 



management  
 

 جهرم

 کارگاه احیای قلبی ریوی 

 

دانشگاه علوم پزشکی  سخنران

 جهرم

1831 

ریوی -کارگاه احیای قلبی

 بزرگساالن 

 

دانشگاه علوم پزشکی  سخنران

 جهرم

1838 

کارگاه مهارت های تیمی  

 در اتاق عمل 

 

دانشگاه علوم پزشکی  سخنران

 جهرم

1834 

 کارگاه مدیریت راه هوایی 

 

دانشگاه علوم پزشکی  سخنران

 جهرم

1831 

 

 شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه یا دوره ردیف

 1831 جهرمدانشگاه علوم پزشکی  کارگاه تفسیر گازهای خون شریانی 1

 1831 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آشنایی با ونتیالتور 2

 1831 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه حوادث غیر مترقبه 8

 1831 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه اصول صحیح گزارش نویسی 4

 1833 دانشگاه علوم پزشکی جهرم ICU CAREکارگاه  1

 1833 دانشگاه علوم پزشکی جهرم نوزادان CPRکارگاه  6

 1832 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آموزشی نیدل استیک و آسیب های شغلی 1

 1834 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه نحوه ارائه بازخورد به فراگیر 3

 1832 پزشکی جهرمدانشگاه علوم  کارگاه انواع تحقیق 3

 1832 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه مقدماتی پژوهش در آموزش 12

 1832 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه تدوین طرح درس 11

 1832 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه روش های نوین تدریس 12

 1832 دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارگاه آیین و اخالق پرستاری 18

 1833 دانشگاه علوم پزشکی جهرم Scientific writingدوره آموزشی  14

 1833 دانشگاه علوم پزشکی جهرم دوره توانمند سازی اساتید 11
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