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  :سوابق تحصیلی

 8611 -8628کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 8626-8623کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 
 

  سوابق آموزشی:

دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛ تیرماه  مطالعات و آموزش پزشکی مرکز"PBLترینینگ روش تدریس "کارگاه 

8621 

 8621دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛ تیرماه  و آموزش پزشکی مرکز مطالعات "ژورنال کالب "کارگاه آموزشی
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 :اجراییسوابق 

 

  سوابق تدریس:

دانشگاه علوم  کارگاه آموزشی احیای نوزادان جهت دانشجویان پرستاری، دفتر مطالعات و آموزش پزشکی

 8621؛ دی ماه پزشکی جهرم

 تاکنون 8623-8621پرستاری کودک سالم، دوره کارشناسی پرستاری، از نیمسال اول 

 از نیمسال دوم ، دانشگاه علوم پزشکی جهرمپرستاری بیماری های کودکان، دوره کارشناسی پرستاری، 

  تا کنون 8621 -8623

، دانشگاه علوم پزشکی جهرم  کارشناسی نا پیوسته فوریت های پزشکیادان دوره بیماری های اطفال و نوز

 8623 -8621 اول نیمسال

 :سوابق پژوهشی

رویکردهای اخالق حرفه ای پرستاران در تحویل شیفت بیماران  ، اقتصادی فرد صدیقه ، رحمانیان مژده

 8621، جهرم آذرماه بستری، ششمین کنگره اخالق پزشکی ایران

مژده،  پرند آور نحله،  پورنوروز ندا،  نقش پیش بینی کننده سن در خود مدیریتی نوجوانان مبتال به رحمانیان 

 8621دیابت نوع یک، اولین کنگره ملی ارتقا سالمت کودکان، ساری شهریور ماه 
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 )مجری طرح(8بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارامدی در نوجوانان مبتال به دیابت نوع 

 )مجری طرح(8بررسی ارتباط هوش معنوی با خودمراقبتی در نوجوانان مبتال به دیابت نوع

 

  : چاپ شده مقاالت

Rahmanian Mojdeh, Hojat Mohsen, Seyed Fatemi Naima, Mehran Abbas, Parvizy Soroor. 

2018; '' The predictive role of spiritual intelligence in self-management in adolescents with 

type 1 diabetes" Journal of Education and Health Promotion 

 

 

 


