
 
 
 
 
 
 
 

 رزومه فرزاد پورغالمی

  
  طرحهاي تحقیقاتی مصوب  -1

  مجري/ همکار طرح*  تاریخ تصویب  کشوري/دانشگاهی  عنوان طرح تحقیقاتی  شماره

ر داري بررسی تاثیر آموزش معنویت درمانی بر میزان عزت نفس و امیدو  1
  حل اجرا جهرمم-بیماران مالتیپل اسکلروزیس

مجري: فرزاد پورغالمی،   1394  
يفاطمه قو  

  همکار: لیال مصلی نژاد

بررسی همسویی هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري پرستاران محل   2
  اجرا جهرم

مجري: فرزاد پورغالمی،   1394  

  زهره بادیه پیما

  همکار: محسن حجت

 مارانن بیبررسی تکنیک آرام سازي بنسون بر میزان بار روانی در مراقبی  3
  همودیالیزي

  همکار    1396



 
 
 
 
 
 
 

اجعه ان مرمیزان کفایت همودالیز از روي عوامل فردي در بیمارپیش بینی   4
  96کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهید مطهري جهرم در سال 

  مجري    1396

 بررسی آموزش نیروهاي تخصصی جایگزین در بخش همودیالیز مطهري  5
  جهرم پس از واگذاري به بخش خصوصی

  مجري    1397

در  ه کنندگان به داروخانه هاي روستاییبررسی میزان رضایت مراجع  6
  97-1396دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

  همکار    1397

 
 مقاالت برگرفته از پایان نامه  و یا مرتبط موضوعی با مقطع قبل -2

 
  نویسنده اول یا مسئول  نام مجله و ایندکس  عنوان مقاله  شماره

1  

Effect of Self Care 
Education with and without 

Telephone Follow-Up on 
the Level of Hope 

in Renal Dialysis Patients: 
A Single-Blind 

Randomized Controlled 
Clinical Tria  

  

International Journal of 

Community Based Nursing 

and Midwifery- pubmed- 

scopus- Q1  
  نویسنده اول 

2  

A Study of Social Support 
among Non-Depressed and 

Depressed Mothers after 
Childbirth in 

Jahrom, Iran  

  

Bangladesh Journal of 
Medical Science- isi- 

scopus-Q3  
  نویسنده مسئول

3  A Study of Nurses’ Bangladesh Journal of نفر سوم  



 
 
 
 
 
 
 

Perception of Professional 
Values in the University 
Hospitals Affiliated with 

Jahrom University of 
Medical Sciences, 2015  

  

Medical Science- isi- 
scopus-Q3   

4  

Professional values of the 
nursing students’ 

Perspective in Jahrom 
University of medical 

sciences, 2017  

  

Bangladesh Journal of 
Medical Science- isi- 

scopus-Q3  
  ه مسئولنویسند

5  

Study on the Impact of 
Spiritual Therapy Training 
on Self-Esteem in Multiple 

Sclerosis patients  

  

Pakistan Journal of 
Medical and Health 

Sciences- isi- scopus- Q3 
  نویسنده مسئول

6  

The relationship between 
spiritual intelligence and 

happiness in cancer 
patients referring to 
selected hospitals of 
Tehran university of 

medical sciences  

  

Journal of Advanced 
Pharmacy Education and 

Research- scopus- Q3   
  نفر سوم

7  

Effectiveness of clinical 
training and evaluation by 

mixed 

method on cognitive 
learning of anesthesiology 

students  

  

Journal of Advanced 
Pharmacy Education and 

Research- scopus-Q3   
  نفر دوم



 
 
 
 
 
 
 

8  

Nursing students' clinical 

performance and 

professional self-concept  

Bangladesh Journal of 

Medical Science- isi- 

scopus- Q3  
  نویسنده اول

9  

Effect of Nurse-Led 
Telephone Follow ups 
(Tele-Nursing) on 

Depression, Anxiety and 
Stress in Hemodialysis 

Patients  

  

Global Journal of Health 

Science- PUBMED 

  نویسنده مسئول

10  

The Effect of Stress 

Management Training on 

Hope In Hemodialysis 

Patients 

Global Journal of Health 

Science- PUBMED 

  نویسنده اول

11  

Effectiveness of Self-Care 
Education on the 

Enhancement of the Self-
Esteem of Patients 

Undergoing Hemodialysis  

  

Global Journal of Health 
Science- PUBMED  مسئول اول  

12  
A Study of the Correlation 

between Religious 
Global Journal of Health 

Science- PUBMED  مسئول مسئول  



 
 
 
 
 
 
 

Attitudes and Quality 

Of Life in Students at 

Jahrom University of 

Medical Sciences in 2014  

13  

A Study of the Influence of 

Group-Based Learning of 

Stress Management on 

Psychology Symptoms 

Levels of Hemodialysis 

Patients 

Global Journal of Health 
Science- PUBMED  مسئول مسئول  

14  

A Comparative Study of 

Quality of Life in Infertile 

and Fertile Women 

Referred to Jahrom 

Infertility Clinics 

Global Journal of Health 
Science- PUBMED  مسئول دوم            

15  Open chest wound dressing Journal of Chemical and نویسنده چھارم  



 
 
 
 
 
 
 

(Pneumothorax Bandage) Pharmaceutical Research- 

pubmed 

16  

Effect of Massage Therapy 

on Physiologic Responses 

in Patients with Congestive 

Heart Failure 

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  نویسنده مسئول  

17  

The Influence of 

Educational Interventions 

based on the Continuous 

Care Model on the Quality 

of Life of Hemodialysis 

Patients  

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  

  نویسنده اول

18  

Measuring the Effect of 

Massage Therapy on 

Anxiety of Heart Failure 

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  
  نویسنده مسئول



 
 
 
 
 
 
 

Patients 

19  

Effect of Self care 

Education with Telephone 

Follow-Up on Self-

Efficacy level in 

Hemodialysis Patients 

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  
  نویسنده مسئول

20  

  

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  

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  
  نویسنده دوم

21  

A Comparative Study of 
the Effectiveness of Drug 
Addiction Treatment 
Methods Used at the Drug 
Addiction Treatment 

Center of Jahrom in 2014  

  

Biosciences, 

Biotechnology Research- 

scopus  نویسنده مسئول  

22  
A Comparative Study on 

Different Doses of 
Pethidine and Ketamine  

International Journal of 
Medical Research & 
Health Sciences- isi 

  نفر ششم



 
 
 
 
 
 
 

  

23  

The Effect of Different 
Doses of Ketamine on 
Reducing Shivering after 

Elective Cesarean Section  

  

International Journal of 

Advanced Biotechnology 

and Research- isi  
  نفر ششم

24  

 اخالق مصادیق به عمل میزان بررسی

 در شاغل پرستاران رد اي حرفه

  به وابسته هاي بیمارستان

 سال در جهرم پسشکی علوم دانشگاه

1393  

Journal of Education and 

Ethics in Nursing- index 

in: Copernicus-DOAJ-

OAJI-J Gate-Magiran-  

 

  نفر سوم

25  

 در عملیاتی هاي کارگاه برگزاري

 یک: تریاژ عملی هاي مهارت آموزش

  شده ادراك ضرورت

Journal of Education and 
Ethics in Nursing- index 

in: Copernicus-DOAJ-
OAJI-J Gate-Magiran  

  نفر دوم

26  
The Effect of Group Jokull Journal- isi  

  نویسنده اول



 
 
 
 
 
 
 

Interaction on Self- esteem 

of Elderly Females with 

Diabetic Mellitus 

27  

A Study of the Status of 

Environmental Health at 

the Junior High-schools  

Jokull Journal- isi  نفر دوم  

  به مقاالتی که هیچگونه ارتباطی با رشته تحصیلی یا آزمون نداشته باشند امتیازي تعلق نمی گیرد. -

  د.توانید از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه خود کمک بگیربراي اطالع از نوع ایندکس مجالت می -
  

  
  شرکت در همایش ها -3

نقش داوطلب (نفر اول یا ارایه   ملی/ بین المللی  نام همایش   عنوان مقاله  شماره
  دهنده)

بررسی تاثیر آموزش   1

خودمراقبتی همراه با پیگیري 

تلفنی بر میزان امیدواري 

 آموزش کنگره سومین

  خودمراقبتی و بیمار

 ، پریسافرزاد پورغالمی  ملی

منصوري، شهره جوادپور، 



 
 
 
 
 
 
 

فهیمه پورغالمی، مریم راه   بیماران همودیالیزي

  پیما

2  

  

  

مقایسه تاثیر آموزش 

خودمراقبتی به دو روش 

حضوري و پیگیري تلفنی بر 

میزان امیدواري در بیماران 

  همودیالیزي

 آموزش کنگره سومین

  خودمراقبتی و بیمار

، جاسم فرزاد پورغالمی ملی

رحمانیان، پریسا منصوري، 

می، مریم راه فهیمه پورغال

  پیما

تاثیر آموزش خودمراقبتی به   3

روش حضوري بر میزان 

امیدواري در بیماران 

  همودیالیزي

 آموزش کنگره سومین

  خودمراقبتی و بیمار

جاسم  فرزاد پورغالمی، ملی

رحمانیان، پریسا منصوري، 

فهیمه پورغالمی، مریم راه 

  پیما



 
 
 
 
 
 
 

بررسی تاثیر آموزش   4

نی بر خودمراقبتی به روش تلف

میزان استرس، اضطراب، و 

  افسردگی بیماران مزمن

 و پرستاري آموزش کنگره

: عمل تا نظریه از مامایی

 آموزش کیفیت ارتقاء

  بالینی

، پریسا فرزاد پورغالمی ملی

منصوري، شهره جوادپور، 

  فهیمه پورغالمی،

فشار مراقبتی در مراقبین   5

بیماران تحت درمان با 

  همودیالیز جهرم

ن همایش یازدهمی

سراسري مراقبت خانواده 

  محور

جاسم رحمانیان، شهره  ملی

جوادپور، محبوبه وحید، 

محمد علی منتصري، مرضیه 

  فرزادپورغالمیکارگر، 

پرستار مراقبت تسکینی   6

حلقه مفقود در مراقبت از 

دهمین کنگره سالیانه 

  کلینیکال آنکولوژي

زهره بادیه پیماي جهرمی،  ملی

ه رمضانلی، عفیفه سمی



 
 
 
 
 
 
 

، فرزاد پورغالمیرحمانیان،   بیماران سرطان

  نحله پرندآور

بیماران سرطانی و استفاده از   7

طب مکمل و جایگزین: چالش 

  ها و راهبردها

دهمین کنگره سالیانه 

 کلینیکال آنکولوژي

زهره بادیه پیماي جهرمی،  ملی

عفیفه رحمانیان، سمیه 

، فرزاد پورغالمیرمضانلی،  

 نحله پرندآور

8  Attention to the most 

common 

misconceptions of 

women about breast 

cancer 

دهمین کنگره سالیانه 

 کلینیکال آنکولوژي

زهره بادیه پیماي جهرمی،  ملی

سمیه رمضانلی، عفیفه 

رحمانیان،  نحله پرندآور، 

، محبوبه تقی فرزاد پورغالمی



 
 
 
 
 
 
 

 زادگان

تاثیر آموزش به وسیله پیام   9

بر سطح اعتماد به ) SMSکوتاه(

نفس پرستاران در رویارویی با 

  خشونت در بخش اورژانس

دهمین کنگره ساالنه طب 

  اورژانس

  فرزاد پورغالمی ملی

10  Association between 

fitness of function and 

education of pre-

hospital emergency 

technicians in dealing 

with trauma patients  

االنه طب دهمین کنگره س

  اورژانس

  فرزاد پورغالمی ملی

11  The Efficacy of 

Cognitive Behavioral 

Therapy for reducing 

فرزاد پورغالمی، مرضیه  ملیپیشگیري  پنجمین کنگره



 
 
 
 
 
 
 

weight on depressed 

female with overweight  

  کارگر، فاطمه نسیمی  ایران در چاقی درمان و 

12  Level of activity, social 

and school competency 

in obese and 

overweight girls of 

elementary schools in 

Jahrom city  

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

فرزاد پورغالمی، مرضیه  ملی

 کارگر، فاطمه نسیمی

13  The Relationship 

between Hypertension 

with Body Mass Index 

and Abdominal 

Obesity in Medical 

Students girls in 

Jahrom  

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

فرزاد پورغالمی، مرضیه  ملی

 کارگر، فاطمه نسیمی



 
 
 
 
 
 
 

بررسي رابطھ كمر درد با چاقي   14

در پرستاران شاغل در 

بیمارستان ھاي دانشگاه علوم 

  پزشكي جھرم

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

 فرزاد پورغالمی ملی

شیوع چاقي و ارتباط آن با   15

فشار خون باال در دانشجویان 

  دانشگاه كرمان

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

 فرزاد پورغالمی ملی

مقایسھ كیفیت زندگي زنان چاق   16

با زنان دازاي وزن طبیعي 

شاغل در بیمارستان ھاي 

نشگاه علوم وابستھ بھ دا

  پزشكي جھرم

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

،لیال طاهري، فرزاد پورغالمی ملی

 مرضیه کارگر، فاطمه نسیمی

عوارض چاقي و اضافھ وزن   17

  بر پیامد بارداري

پیشگیري  پنجمین کنگره

  ایران در چاقی درمان و 

نحله پرندآور،مینا  ملی

، ،فرزاد پورغالمیطاهري



 
 
 
 
 
 
 

 یفه رحمانیانعف

18  Effect of self-

management 

empowerment model 

on quality of life in 

Patients with Multiple 

sclerosis (MS.(  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

19  Effect of Self-Care 

Education with Using 

Coping Style to 

Promote Quality of life 

in Multiple Sclerosis.  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

20  The Effect of 

Education of Self Care 

Behaviors Based on 

PRECEDE Model on 

Quality of Life in 

Patients with Multiple 

sclerosis.  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

21  Effects of Functional, 

Communicative and 

Critical Health 

Literacy on Adherence 

to Self-care Behaviors 

and Health Status in 

Multiple sclerosis.  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

22  Telephone Counseling 

Program in patients 

with multiple sclerosis 

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

 فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

and Disability   اولین جشنواره آموزش

  اربیم

23  The effect of self-care 

programs on quality of 

life in patients with 

Chronic renal failure: 

A Review article  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

بررسي تأثیر استفاده از   24

) بر SMSیس پیام كوتاه (سرو

میزان تبعیت از درمان در 

بیماران جراحي باي پس 

  شریان كرونر

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

ای تاثیر دو بررسی مقایسھ  25

روش آموزش سخنرانی و 

خودفراگیری (پوستر) بر میزان 

  ستارانآگاھی پر

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 یال طاهريل -فرزاد پورغالمی ملی

بررسی تاثیر الگوي   26

توانمندسازي بر میزان 

استرس، اضطراب و افسردگی 

  بیماران ھمودیالیزی

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

بررسی تاثیر آموزش مدیریت   27

استرس بھ بیمار بر میزان 

  استرس بیماران ھمودیالیزي

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

 فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

28  Effect of Self-Care 

Education by Face-to-

Face Method on the 

Quality of Life in 

Hemodialysis Patients  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

29  The effect of 

empowerment 

program on the self-

efficacy, quality of life 

and dialysis adequacy 

of patients undergoing 

Hemodialysis  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

30  The Effect of Text 

Message and Pamphlet 

on the Quality of Life 

in Patients with 

Multiple sclerosis  

 خود کنگره ملی چهارمین

بیمار و  آموزش و مراقبتی

اولین جشنواره آموزش 

  بیمار

 فرزاد پورغالمی ملی

بررسي تأثیر استفاده از   31

) بر SMSسرویس پیام كوتاه (

میزان تبعیت از درمان در 

بیماران جراحي باي پس 

  شریان كرونر

هشتمین همایش کشوري 

یادگیري الکترونیکی 

  آموزشی پزشکی

  اهريفرزاد پورغالمی، لیال ط ملی

تأثیر آموزش مبتنی بر وب، بر   32

میزان ماندگاري دانش و 

خونریزي بعد از  مھارت اداره

  زایمان در دانشجویان مامایي

هشتمین همایش کشوري 

یادگیري الکترونیکی 

  آموزشی پزشکی

 یال طاهريل -فرزاد پورغالمی ملی



 
 
 
 
 
 
 

خودارزیابي مھارت ھاي   33

ارتباطي پرستاران شاغل در 

ھاي آموزشي بیمارستان 

  دانشگاه علوم پزشكي جھرم

چهارمین کنگره ساالنه 

  اخالق پزشکی و پرستاري

زهره بادیه پیما، مهران  ملی

 فرزاد پورغالمی،فرزانه، 

 مرضیه کارگر

اثر دعا بر سالمت معنوي   34

بیماران مبتال بھ نارسایي مزمن 

  كلیھ

سومین همایش ملی 

  سالمت معنوي

 فرزاد پورغالمی ملی

تباط تداوم دعا با سالمت ار  35

معنوي در بیماران مبتال بھ 

  نارسایي مزمن قلبي

سومین همایش ملی 

  سالمت معنوي

 فرزاد پورغالمی ملی

36  A Comparative Study 

on Different Doses of 

Pethedine and 

Ketamine for 

پنجمین کنگره کمیته هاي 

  تحقیقات دانشجویی

حسن ضابطیان، محمد  ملی

رادمهر، رضا صحرایی، نوید 



 
 
 
 
 
 
 

Prevention of 

Shivering During and 

After Spinal 

Anesthesia at Cesarean 
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