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Personal Informartion: 
 

First name: mahboobeh 

Last name : taghizadeganzadeh 

Date of Birth : 1988/2/9 

Nationality:  Iran 

Marital status:  married  

Number of children: 0 

Job title: instructor 

Oraganisation: nursing and paramedical section of jahrom university of medical sciences  

Mailing Address: mahboob.6691@yahoo.com 

Telephone: 07154340507 

Fax:  
Mobile :0000000000 

 E-mail:   mahboob.6691@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Education: 
Institute From to Field Degree 

Jahrom University of 

Medical Sciences 

Jahrom Operating room 

technician 

technician 

Bushehr University of 

Medical Sciences 

Bushehr Surgical technologist Bachelor  

Bushehr University of 

Medical Sciences 

Bushehr nursing Nursing  

Master of 

Science 

 

Employent: contractual of  Jahrom University of Medical Sciences 
                    

Previous Employent: contractual of  Jahrom University of Medical Sciences 

 

Teaching duties:  
  تکنولوژی جراحی گوارش و غددتدریس تئوری درس 

  تکنولوژی جراحی اعصاب تدریس تئوری درس 

 ارتوپدی لوژی جراحیوتدریس تئوری درس تکن 

  تجهیزات و وسایل اتاق عملتدریس تئوری درس آشنایی با 

  کارآموزی اصول مراقبت در اتاق ریکاوریمربی آموزشی 

  1کارآموزی تکنیک در اتاق عملمربی آموزشی 

  2کارآموزی تکنیک در اتاق عملمربی آموزشی 

  آموزی اصول عملکرد فرد سیارکارمربی آموزشی 

 مربی آموزشی کارآموزی اصول عملکرد فرد اسکراب 

  در اتاق عمل اصول استریلیزاسیونآشنایی با کارآموزی مربی آموزشی 

  در عرصه ارتوپدی کارآموزیمربی آموزشی 

 مربی آموزشی در عرصه اتاق عمل ترمیمی و جراحی پالستیک 

 مربی آموزشی در عرصه اتاق عمل زنان 

 مربی آموزشی در عرصه اتاق عمل اورولوژی 

 مربی آموزشی در عرصه قلب و عروق 

 مربی آموزشی در عرصه چشم 

 مربی آموزشی در عرصه فک و صورت 

 مربی آموزشی در عرصه اتاق عمل توراکس 

  مربی آموزشی در عرصهENT 

 مربی آموزشی در عرصه اطفال 

 مربی آموزشی در عرصه گوارش و غدد 

  مدیریت در اتاق عملمربی آموزشی 

 

 

 

 



 

Awards: 
  1387تقدیر نامه از طرف معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهت کسب رتبه اول در بین دانشجویان کاردانی اتاق عمل در سال. 

  1388سال تقدیر نامه از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت کسب رتبه اول در بین دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در. 

  تقدیر نامه از طرف معاون آموزش و تحقیقات و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت کسب عنوان نخبه

 .1389و استعداد درخشان در سال 

 1390یخته در سال تقدیر نامه از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت کسب عنوان دانش آموخته فره. 

  تقدیرنامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت کسب رتبه اول در بین دانشجویان کارشناسی ارشد

 .1392پرستاری در سال

  ارشد پرستاری در تقدیرنامه از طرف معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت کسب رتبه اول در بین دانشجویان کارشناسی

 .1392سال

  1392تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال. 

  1393تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال. 
 1394علوم پزشکی جهرم در سال  تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه. 
  1395تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال. 
  1396تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال. 
 1397نشگاه علوم پزشکی جهرم در سال تقدیر نامه از طرف رئیس دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دا. 

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

 

Publications:  
 

Research publication:  
 وریدی و خط انفوزیون  چاپ مقاله پژوهشی با عنوان مقایسه نتایج آزمایش بیوشیمیایی نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگیری

 .1393ورید محیطی به دنبال تزریق مایعات در مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 

   چاپ مقاله پژوهشی با عنوان مقایسه نتایج آزمایش شمارش کامل سلولی  نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگیری وریدی و خط

 .1393حیطی به دنبال تزریق مایعات در مجله علمی پژوهشی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال انفوزیون ورید م

  چاپ مقاله پژوهشی موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم

 .1392رفسنجان در سال  در مجله سالمت جامعه 1392پزشکی بوشهر در سال 

 چاپ مقاله با عنوانA study of marital atisfaction among non depressed and depressed mothers after 

childbirth in jahrom,iran,2014. در مجلهglobal journal of health science 2015در سال. 

 چاپ مقاله با عنوانBlood Samples of Peripheral Venous Catheter or The Usual Way: Do Infusion 

Fluid Alters The Biochemical Test Results?        در مجله  global journal of health science 

  چاپ مقاله پژوهشی با عنوانInvestigate the relationship between sleep quality and some blood parameters 

in thalassemia major patients referred to gooley's ward at motahari hospital in jahrom, iran  در مجله

biosciences biothechnology research asia in june 2016. 

  چاپ مقاله با عنوان بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن بر طبق چک لیست سازمان جهانی بهداشت در اتاق عمل بیمارستان های

 13/4/97هرم در نشریه علمی آموزش و اخالق دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال آموزشی ج

  چاپ مقاله با عنوان بررسی همسویی شادکامی، جو اخالقی و استرس ادراک شده با میزان عزت نفس دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

 1400پزشکی زنجان در سال ، در مجله توسعه آموزش در علوم  1397دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 



  در نشریه پرستاری ایران در  جهرم یپزشک علوم دانشگاه یپرستار انیودانشجو دیاسات پرستاران، در یمعنو سالمتچاپ مقاله با عنوان

 1399سال 

 کی، یان پیراپزشبیمارستان در پیش بینی استرس ادراک شده دانشجو چاپ مقاله با عنوان بررسی نقش  عزت نفس، شادکامی و جو اخالقی

 1399در مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی در سال 

  چاپ مقاله با عنوان بررسی عوامل مرتبط با تصمیم گیری بالینی پرستاران بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان های وابسته به

 1397خرم آباد در سال  دانشگاه علوم پزشکی جهرم در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دانشکده پرستاری و مامایی

  چاپ مقاله با عنوان پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس جو اخالقی، استرس ادارک شده و عزت نفس در مجله اخالق پزشکی تهران

  1400در سال 

 یمارستان های وابسته چاپ مقاله با عنوان بررسی عوامل مرتبط با رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل از دیدگاه پرسنل بیهوشی و اتاق عمل ب

 1397فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد در سال به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

  

 

 

 

 

 

Presentations:  
  ای سالم و توسعه مراقبت هارائه مقاله با عنوان بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اخالق در حرفه پرستاری در دومین کنگره سراسری زندگی

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان پوستر.

  ارائه مقاله با عنوان توسعه مراقبت های پرستاری در برقراری تعامل موثر پرستار بیمار در دومین کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه

 مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان پوستر.

 رائه مقاله با عنوان آموزش استراتژی های ارتقای سالمت، روش جهت افزایش خودکارامدی در مبتالیان به سرطان خون در کنگره بین ا

 المللی خون، بیماری ها و کاربردهای بالینی آن در یاسوج به عنوان پوستر

 از روش معمول خونگیری و خط انفوزیون ورید محیطی به  گرفته شده ارائه مقاله با عنوان مقایسه نتایج آزمایش بیوشیمیایی نمونه خون

 دنبال تزریق مایعات در کنگره بین المللی خون،بیماری ها و کاربردهای بالینی آن در تهران به عنوان پوستر

 ان شکی فسا به عنوارائه مقاله یا عنوان بررسی تغذیه سالم از دیدگاه قران در همایش ملی قرآن،سالمت و سبک زندگی در دانشگاه علوم پز

 پوستر

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

 پزشکی فسا به عنوان پوستر

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

 در دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان پوستر

  ی سالمت و سبک زندگ همایش ملی قرآن، قلبی از منظر قرآن کریم دربا عنوان سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری های ارائه مقاله

 به عنوان پوستر در دانشگاه علوم پزشکی فسا

  همایش ملی قرآن،سالمت و سبک زندگی در  ردگی از منظر قرآن کریم درعنوان سبک زندگی سالم در پیشگیری از افسبا ارائه مقاله

 به عنوان پوستر دانشگاه علوم پزشکی فسا

  گی در همایش ملی قرآن،سالمت و سبک زند عات انجام شده در ایران دربا عنوان مداخالت قرانی و سالمت روان: مروری بر مطالارائه مقاله

 به عنوان پوستر دانشگاه علوم پزشکی فسا

  با عنوانارائه مقاله spiritual health of female nursing به عنوان پوستر سومین کنگره بین المللی سالمت زنان شیراز در 

 چاپ مقاله با عنوان female nursing student's viewpoint about spirituality سالمت زنان  سومین کنگره بین المللی در

 به عنوان پوستر شیراز



 کنگره طرح تحول نظام سالمت با و و ارائه خدمات سالمت در با عنوان بررسی نقش فناوری اطالعات بر مدیریت مصرف دار ارائه مقاله

 به عنوان پوستر رویکرد اقتصاد مقاومتی در شیراز

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

 به عنوان پوستر شیراز

 ان به عنو کنگره سالمت معنوی قم  به سرطان دربا عنوان سالمت معنوی، حلقه ی مفقوده در آموزش خودمراقبتی بیماران مبتال ارائه مقاله

 پوستر

 به عنوان پوستر کنگره سالمت معنوی قم تی از دیدگاه سیره نبوی دربا عنوان حمایت معنوی در مراقبت های سالم ارائه مقاله 

 به عنوان پوستر کنگره سالمت معنوی قم ی در زنان شهرستان جهرم دربا عنوان بررسی سالمت معنو ارائه مقاله 

 به عنوان پوستر کنگره سالمت معنوی قمدر با عنوان بررسی نقش بهزیستی معنوی بر سالمت روان دانشجویان  ارائه مقاله 

 با عنوان ارائه مقاله Attention to the most common misconceptions of women about breast canser  در دهمین

 به عنوان پوستر کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی

 له با عنوان بررسی همسویی جو اخالقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارائه مقا

 12/11/1396در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب در تاریخ

 عهد سازمانی پرستاران اتاق عمل جهرم در هشتمین کنگره کمیته ارائه مقاله با عنوان بررسی همسویی میزان رعایت اصول جراحی ایمن با ت

 13/11/1396تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب در تاریخ

  ارائه مقاله با عنوانfactors associated with clinical anesthesia decision making in operating room   در

 2017در دسامبر سال  Anesthesiology critical care & painسیزدهمین کنگره بین المللی ایرانی 

  ارائه مقاله با عنوانstudy factors related to compliance of patient rights in operating room from the 

perspective of jahrom university of medical sciences  در سیزدهمین کنگره بین المللی ایرانیAnesthesiology 

critical care & pain  2017در دسامبر سال 

  ارائه مقاله با عنوان بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن بر طبق چک لیست سازمان جهانی بهداشت در اتاق عمل بیمارستان های

 1/9/97در دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ  آموزشی جهرم در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

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

 به عنوان پوستر 29/9/97اخالق و شیوه های نوین درمان ناباروری در جهرم در تاریخ 

 

Member of Editorial board and co-operation with of following journals:  

 
 Journal Education & Ethics In Nursing 

 

 

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

 
The List of researches: 

  همراهی نارسایی های شناختی با رخداد خطاهای پرستاری در بیمارستان تعیین میزان مصوب تحت عنوان شرکت در طرح تحقیقاتی

 .آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان مجری

  شرکت در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن توسط پرستاران اتاق عمل و بیهوشی)بر اساس چک لیست

ازمانی آنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان مجری اول و همسویی آن با تعهد س WHOجراحی ایمن

 .30/2/94مصوب 

  شرکت در طرح پژوهشی خاتمه یافته با عنوان بررسی موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در

 . به عنوان مجری  1392ر در سالشهبیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بو



  شرکت در طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان بررسی مقایسه ای مقادیر آزمایشگاهی نمونه های خون به دست آمده از خط انفوزیون ورید

به  1393محیطی و روش معمول خونگیری وریدی در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان شهدای خلیخ فارس بوشهر در سال

 عنوان مجری.

  شرکت در طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان بررسی همسویی جو اخالقی بیمارستان با میزان استرس درک شده و عزت نفس دانشجویان

 پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان مجری.

 شادکامی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی  شرکت در طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان بررسی همسویی جو اخالقی بیمارستان با میزان

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان مجری.

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

 به عنوان همکار. 1394دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 شی مصوب تحت عنوان بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری بالینی پرستاران بیهوشی بیمارستان های آموزشی شرکت در طرح پژوه

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان همکار.

  شرکت در طرح پژوهشی مصوب تحت عنوان بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده رعایت حقوق بیمار از دید پرستاران بیهوشی و اتاق

 مارستان های آموزشی داشنگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان همکار.عمل بی

 ا عنوان مقایسه دو روش آموزش ترکیبی و سخنرانی شرکت در طرح آموزش ب 

 پستهای اجرایی :

 
  کمیته مهارت های بالینی عضوEDO 

 عضو  (کمیته تقویت بنیه کارشناسی ارشد دفتر توسعه آموزش پزشکیEDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی) 

 مرکز مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی  مسئول 

 عضو کمیته نظارت بر آزمون های تئوری 

 مسئول کارگروه پژوهشی کمیته استعداد درخشان دفتر توسعه آموزش پژشکی 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 

  دانشجوییدبیر کمیته تعیین صالحیت کار 

 ........ 

 

 

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

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

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

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

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

 1391لوم پزشکی جهرم در سالشرکت در کارگاه حاکمیت بالینی دانشگاه ع. 

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

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

 1391رم در سالشرکت در کارگاه اپی دورال و ساب دورال هماتوما در دانشگاه علوم پزشکی جه. 

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

 1393شرکت در برگزاری آزمون آسکی درس اصول و فنون پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال. 

 1393علوم پزشکی جهرم در سالشگاه شرکت در برگزاری آزمون آسکی درس اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب در دان 

  17/10/97شرکت در برگزاری آزمون آسکی درس تجهیزات بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 



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

  شرکت در کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتیpubmed 12/4/97گاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ در دانش 

  10/4/97شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش پیامدمحور در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

  30/3/97شرکت در برگزاری آزمون آسکی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ 

 2/11/97یی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران در تاریخ شرکت در کارگاه آشنا 

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

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

 5/3/97رگاه آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد و منابع آزمون ویژه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در تاریخ تدریس کا 

 اخالقی یک مدیر دانشگاهی از نظرگاه مشاهیر و حکیمان ایرانی -بالنده و فرهنگی ت هایمحک "شرکت در کارگاه دانش افزایی با عنوان" 

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

  1/3/96در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در تاریخ  "هنر برقراری ارتباط "شرکت در کارگاه دانش افزایی با عنوان 

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

 آموزشی  شرکت در کارگاهEnd note  13/4/96در تاریخ 

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

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

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

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

 کارگروهی با اجرای دو روش  "شرکت در کارگاه آموزشیlarge group- small group " 18/10/95در تاریخ 

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

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

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

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

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

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

 گاه اموزش کاربردی نرم افزار تولید محتوای شرکت در کارCamtasia  20/8/97در تاریخ 

  9/3/97شرکت در کارگاه سواد رسانه ای با محوریت محصوالت آموزش الکترونیک همراه با آموزش استارتاپ محصوالت مجازی در تاریخ 

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

 

 


