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Teaching duties: 

زنان  جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

یورولوژی جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

تنفس جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

اطفال جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

پوست و سوختگی جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

چشم جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

عملاخالق حرفه ای در اتاق  درس تئوری تدریس 

تنفس جراحی تکنولوژی درس تئوری تدریس 

ریکاوری اتاق در مراقبت اصول کارآموزی آموزشی مربی 

1 عمل اتاق در تکنیک کارآموزی آموزشی مربی 

2 عمل اتاق در تکنیک کارآموزی آموزشی مربی 

سیار فرد عملکرد اصول کارآموزی آموزشی مربی 

اسکراب فرد عملکرد اصول کارآموزی آموزشی مربی 

عمل اتاق در استریلیزاسیون اصول با آشنایی کارآموزی آموزشی مربی 

ارتوپدی عرصه در کارآموزی آموزشی مربی 

پالستیک جراحی و ترمیمی عمل اتاق عرصه در آموزشی مربی 

زنان عمل اتاق عرصه در آموزشی مربی 

اورولوژی عمل اتاق عرصه در آموزشی مربی 

عروق و قلب عرصه در آموزشی مربی 

چشم عرصه در آموزشی مربی 

صورت و فک عرصه در آموزشی مربی 

توراکس عمل اتاق عرصه در آموزشی مربی 

عرصه در آموزشی مربی ENT 

اطفال عرصه در آموزشی مربی 

غدد و گوارش عرصه در آموزشی مربی 






Awards:. 

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

 . 1392 سال

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

 . 1393 سال

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

 . 1394 سال

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

 . 1395 سال

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

 . 1396 سال

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

 1397 سال

 

Patent:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Publications: 

 7931کتاب راهنمای بالینی تکنولوژی جراحی،انتشارات جامعه نگر ،سال 

 

 

 

 

 



Research publication: 

 

1.Bill of Patient Right Awareness and Its Implementation in Operation Room from 

Viewpoit of Anesthesiology andOperating Room Students in Jahrom University of 

Medical, BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA,2016. 

2. Recognizing and respect for patients' rights by operating room personnelof 

hospitals affiliated with Jahrom University of Medical Sciences. Journal of 

Education and Ethics in Nursing.2016. 

3. AWARENESS AND PATIENT'S RIGHTS CHARTEROBSERVANCE FROM 

THE PATIENTS' UNDERGOINGSURGERY VIEWPOINT. .iioab journal.2016. 

4. The Effect of Group Interaction onSelf- esteem of Elderly Females with 

Diabetic Mellitus. Jokull Journal.2015. 

5. Investigating Factors Related to Clinical Decision Making of Anesthesiologists in 

Operating Room of Jahrom University of Medical Sciences. Lorestan university of 

medical science quarterly.2018. 

6. Surveying the degree of compliance with surgical safety principle,according to 

the World Health Organization Checklist inteaching hospitals of Jahrom. J Educ 

Ethics Nurs.2017. 

7. A Comparison between Awareness and Observance of Patients’ RightsCharter 

from the Perspectives of the Personnel, Students, and Patientsin the Operating 

Rooms of the University Hospitals of Jahrom. Global Journal of Health 

Science.2016. 

8. NURSING STUDENTS' ATTITUDE TOWARD SPIRITUAL CARE. 

International Journal of Management and Applied Science.2017. 

9. The Effect of Group Reflection onNursing Students’ Spiritual Well-being 

and Attitude Toward Spiritual Care: arandomized controlled trial. Invest EInvest 

Educ Enferm.2019 

 بررسی عوامل مرتبط با رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه پرسنل بیهوشی و اتاق عمل .10

 .1395.مجله افالک.بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال

 

http://www.iioab/


Presentations: 

اتاق دانشجویان دیدگاه از عمل بیماردراتاق حقوق منشور رعایت میزان بررسیرایه مقاله باعنوان ا 

  در همایش پژوهشی  سالیانه  جهرم پزشکی علوم دانشگاه هوشبری و عمل
در زندگی سبک و قرآن،سالمت ملی همایش در قران دیدگاه از سالم تغذیه بررسی عنوان یا مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا پزشکی علوم دانشگاه

و قرآن،سالمت ملی همایش در انسان سالمت و بهداشت از سنتی طب و قرآن دیدگاه عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا علومپزشکی دانشگاه در زندگی سبک

همایش در زندگی سبک در دیدگاه این تاثیر و انسان اختیار از قران دیدگاه بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا پزشکی علوم دانشگاه زندگیدر سبک و قرآن،سالمت ملی

همایش در کریم قرآن منظر از قلبی های بیماری از پیشگیری در سالم زندگی سبک عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا پزشکی علوم دانشگاه زندگیدر سبک و سالمت قرآن، ملی

ملی همایش در کریم قرآن منظر از افسردگی از پیشگیری در سالم زندگی سبک عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا پزشکی علوم دردانشگاه زندگی سبک و قرآن،سالمت

همایش در ایران در شده انجام مطالعات بر مروری :روان سالمت و قرانی مداخالت عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به فسا پزشکی علوم دردانشگاه زندگی سبک و قرآن،سالمت ملی

عنوان با مقاله ارائه spiritual health of female nursing سالمت المللی بین کنگره سومین در 

 پوستر عنوان به شیراز زنان

عنوان با مقاله چاپ female nursing student's viewpoint about spirituality سومین در 

 پوستر عنوان به زنانشیراز سالمت المللی بین کنگره

کنگره در سالمت خدمات ارائه و دارو مصرف مدیریت بر اطالعات فناوری نقش بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به شیراز در مقاومتی اقتصاد بارویکرد سالمت نظام تحول طرح

نظام تحول طرح کنگره در داروها منطقی مصرف و درمدیریت موثر عوامل بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به درشیراز مقاومتی اقتصاد رویکرد با سالمت

در سرطان به مبتال بیماران خودمراقبتی آموزش در مفقوده ی حلقه معنوی، سالمت عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به قم معنوی سالمت کنگره

سالمتمعنوی کنگره در نبوی سیره دیدگاه از سالمتی های مراقبت در معنوی حمایت عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به قم

عنوان به قم معنوی سالمت کنگره در جهرم شهرستان زنان در معنوی سالمت بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر

قم معنوی سالمت کنگره در دانشجویان روان سالمت بر معنوی بهزیستی نقش بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 پوستر عنوان به



عنوان با مقاله ارائه Attention to the most common misconceptions of women 

about breast canser پوستر عنوان به انکولوژی کلینیکال سالیانه دهمینکنگره در 

شادکامی میزان با دانشجویان دیدگاه از بیمارستان اخالقی جو همسویی بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 در جنوب همکار شبکه دانشجویی تحقیقات کمیته کنگره هشتمین جهرمدر پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 1396 / 11 / 12 تاریخ

اتاق پرستاران سازمانی تعهد با ایمن جراحی اصول رعایت میزان همسویی بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 1396 / 11 / 13 تاریخ در جنوب همکار شبکه دانشجویی کمیتهتحقیقات کنگره هشتمین در جهرم عمل

عنوان با مقاله ارائه factors associated with clinical anesthesia decision making in 

operating room ایرانی المللی بین کنگره درسیزدهمین Anesthesiology critical care & pain در 

 2017 سال دسامبر

عنوان با مقاله ارائه study factors related to compliance of patient rights in 

operating room from the perspective of jahrom university of medical sciences در 

 2017 سال دسامبر در Anesthesiology critical care & pain ایرانی المللی ینب کنگره سیزدهمین

بهداشت جهانی سازمان لیست چک طبق بر ایمن جراحی اصول رعایت میزان بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 در کشور عمل اتاق دانشجویی سالیانه پژوهشی همایش اولین در جهرم هایآموزشی بیمارستان عمل اتاق در

 97 / 9 / 1 تاریخ در ایران پزشکی علوم دانشگاه

پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان در معنوی نگرش و سالمت وضعیت بررسی عنوان با مقاله ارائه 

 به 97 / 9 / 29 تاریخ در جهرم در ناباروری درمان نوین های شیوه و ساالنه اخالق کنگره ششمین در جهرم

 پوستر عنوان

 منشور حقوق بیماردراتاق عمل از دیدگاه دانشجویان  اتاق عمل و  ازبررسی میزان آگاهی ارایه مقاله با عنوان

 پوستر عنوان به در کنگره اخالق تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 جراحی بیمارستان های بیمار ازدیدگاه بیماران بستری در بخشهای منشور حقوق  آگاهی ازمیزان  ارایه مقاله با عنوان

 پوستر عنوان به شهرستان جهرم در کنگره اخالق جهرم

 ارائه مقاله به عنوانNursing Students' Attitude toward Spiritual Care  در کنگره
Russia International Conference on Medical and Health 

در کنگره  ازدیدگاه پرسنل  شاغل دراتاق عمل رعایت  منشورحقوق بیماردراتاق عمل ارایه مقاله با عنوان

  اخالق پزشکی تهران به عنوان پوستر

 

 



Member of Editorial board and co-operation with of following journals: 
Journal Education & Ethics In Nursing 

Guidance of the thesis :---------------------------------------- 

 

The List of researches: 

بررسی میزان آگاهی و رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل  عنوان تحت مصوب تحقیقاتی طرح در شرکت 

 .همکار عنوان به جهرم پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

و عمل اتاق پرستاران توسط ایمن جراحی اصول رعایت میزان بررسی عنوان با تحقیقاتی طرح در شرکت 

 های بیمارستان در آنان سازمانی تعهد با آن همسویی و WHO ایمن جراحی لیست چک اساس بر(بیهوشی

 .. 94 / 2 / 30 مصوب اول مجری عنوان به جهرم پزشکی علوم دانشگاه به وابسته

استرس میزان با بیمارستان اخالقی جو همسویی بررسی عنوان تحت مصوب پژوهشی طرح در شرکت 

 .مجری عنوان به جهرم پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و پرستاری دانشجویان نفس عزت و شده درک

شادکامی میزان با بیمارستان اخالقی جو همسویی بررسی عنوان تحت مصوب پژوهشی طرح در شرکت 

 .مجری عنوان به جهرم پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی و پرستاری دانشجویان

رضلیت و شغلی فرسودگی با شغلی استرس ارتباط تععین عنوان تحت مصوب پژوهشی طرح در شرکت 

 .همکار عنوان به 1394 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان پرستاران شغلی

پرستاران بالینی گیری تصمیم در موثر عوامل بررسی عنوان تحت مصوب پژوهشی طرح در شرکت 

 .همکار عنوان به جهرم پزشکی علوم آموزشیدانشگاه های بیمارستان بیهوشی

بیمار حقوق رعایت کننده تسهیل و بازدارنده عوامل بررسی عنوان تحت مصوب پژوهشی طرح در شرکت 

 .همکار عنوان به جهرم پزشکی علوم داشنگاه آموزشی های بیمارستان عمل اتاق و بیهوشی پرستاران دید از

سخنرانی و ترکیبی آموزش روش دو مقایسه عنوان با آموزش طرح در شرکت 

  وضعیت سالمت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی

 در پرستاران ،مربیان و دانشجویان پرستاری به عنوان مجری

   شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی همسویی سالمت معنوی با کیفیت خواب در سالمندان عضو

 ازنشستگان شهرستان جهرم به عنوان مجری کانون ب

  شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان تاثیر بازاندیشی گروهی بر سالمت معنوی و نگرش به معنویت و

 مراقبت معنوی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مجری

 

 

 



 

 : اجرایی پستهای

 

  مدیر گروه رشته اتاق عمل 
  عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری 
 عضو کمیته نقل و انتقاالت دانشکده پرستاری 
 بالینی های مهارت کمیته عضو EDO 

  عضو کمیته طرح درس 
   عضو کمیته نظارت بر آزمون های تئوری و بالین 
جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشکده پژوهشی شورای عضو 

  جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشکده کاردانشجویی صالحیت کمیتهعضو 

 استاد مشاور 

 عضو کمیته اجرایی آزمون های پس کارورزی پرستاری 

 

 
 :ذکر قابل موارد سایر

 : زیر کارگاههای در فعال شرکت

1393 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه شغلی های آسیب و استیک نیدل آموزشی کارگاه در شرکت . 

1392 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در اعظم پیامبر معلمی های جلوه کارگاه در شرکت . 

1394 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در فراگیر به بازخورد ارائه نحوه کارگاه در شرکت . 

1393 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در سازی استاندارد و سواالت طراحی کارگاه در شرکت . 

1393 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی آموزش مدت کوتاه دوره اولین کارگاه در شرکت . 

1391 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه بالینی حاکمیت کارگاه در شرکت . 

1391 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در ان از مراقبت و لگن جراحی کارگاه در شرکت . 

1391 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در عمل اتاق های دستگاه آموزش کارگاه در شرکت . 

1391 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در هماتوما دورال ساب و دورال اپی کارگاه در شرکت . 

97 / 10 / 15 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در فعال یادگیری آموزشی کارگاه در شرکت 

سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری فنون و اصول درس آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

1393 . 

جهرم پزشکی علوم دانشگاه در اسکراب فرد عملکرد فنون و اصول درس آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

 1393 سال در



17 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در بیهوشی تجهیزات درس آسکی آزمون برگزاری در شرکت / 

10 / 97 

96 / 7 / 15 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در زنی سوچر و بخیه آموزشی کارگاه در تدریس 

اطالعاتی پایگاه با آشنایی کارگاه در شرکت pubmed 4 / 12 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در / 

97 

4 / 10 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در پیامدمحور آموزش با آشنایی آموزشی کارگاه در شرکت / 

97 

پزشکی علوم دانشگاه در سیار و اسکراب فرد عملکرد فنون و اصول آسکی آزمون برگزاری در شرکت 

 97 / 3 / 30 تاریخ در جهرم

تاریخ در ایران پزشکی های پژوهش اطالعات نوین نظام و پژوهشی ابزارهای با آشنایی کارگاه در شرکت 

2 / 11 / 97 

96 / 9 / 28 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در در کالب ژورنال کارگاه در شرکت 

96 / 11 / 30 تاریخ در محتوا تولید کاربردی و آسان افزارهای نرم و ابزارها با آشنایی کارگاه در شرکت 

در عمل اتاق و هوشبری دانشجویان ویژه آزمون منابع و ارشد کارشناسی کنکور با آشنایی کارگاه تدریس 

 97 / 3 / 5 تاریخ

از دانشگاهی مدیر یک اخالقی -فرهنگی و بالنده های حکمت "عنوان با افزایی دانش کارگاه در شرکت 

 "ایرانی حکیمان و مشاهیر نظرگاه

 95 / 8 / 24 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در

1 تاریخ در جهرم پزشکی علوم دانشگاه در "ارتباط برقراری هنر " عنوان با افزایی دانش کارگاه در شرکت 

/ 3 / 96 

96 / 4 / 12 تاریخ در فوردایس شادمانی الگوی و شغلی فرسودگی آموزشی کارگاه در شرکت 

آموزشی کارگاه در شرکت End note 96 / 4 / 13 تاریخ در 

95 / 10 / 19 تاریخ در دانشگاه گفتگوی تاالر با آشنایی /سریع محتوای تولید افزار نرم با آشنایی 

95 / 10 / 19 تاریخ در پزشکی علوم آموزش در نگر جامع آموزش کارگاه در شرکت 

96 / 6 / 22 تاریخ در سنجی علم کارگاه در شرکت 

95 / 11 / 18 تاریخ در زمان مدیریت و مطالعه کارگاه در شرکت 

روش دو اجرای با کارگروهی "آموزشی کارگاه در شرکت large group- small group "18 تاریخ در 

/ 10 / 95 

95 / 10 / 18 تاریخ در " آزمون سواالت ارزشیابی استانداردهای بر مروری" آموزشی کارگاه در شرکت 

95 / 8 / 26 تاریخ در "شغلی مخاطرات با آشنایی "آموزشی کارگاه در شرکت 

98 / 2 / 2 تاریخ در عمل اتاق دانشجویان ویژه ارشد کارشناسی آزمون منابع با آشنایی کارگاه در تدریس 



97 / 9 / 8 تاریخ در "پژوهشی آثار انتشار در اخالق " آموزشی کارگاه در شرکت 

97 / 7 / 9 تاریخ در ترکیبی آموزش کارگاه در شرکت 

97 / 7 / 9 تاریخ در "کالب ژورنال " آموزشی کارگاه در شرکت 

محتوای تولید افزار نرم کاربردی اموزش کارگاه در شرکت Camtasia 97 / 8 / 20 تاریخ در 

استارتاپ آموزش با همراه الکترونیک آموزش محصوالت محوریت با ای رسانه سواد کارگاه در شرکت 

 97 / 3 / 9 تاریخ در مجازی محصوالت

97 / 9 / 8 تاریخ در پژوهشی آثار انتشار در اخالق کارگاه در شرکت 
__ 

 


