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نظری /  نام درس شماره

 عملی

 دانشگاه مقطع

بهداشت مادران و  1

 (1نوزادان)

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی نظری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی کاراموزی در عرصه زنان 2

 در عرصه یکاراموز 3

 (2و1اطفال)

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی مهارتهای  4

 پرستاری

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس عملی

کاراموزی اصول و فنون  5

 پرستاری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی نظری بهداشت باروری 6

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی کاراموزی اطفال 7

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی نظری بهداشت 8

کاراموزی داخلی و  9

 1جراحی 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی یعمل



کاراموزی اصول و  11

 مهارتهای پرستاری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی یعمل

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی یعمل نشانه شناسی 11

بهداشت مادران و  12

 نوزادان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

کاراموزی مهارتهای  13

 پرستاری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

اموزی در عرصه کار 14

 1داخلی و جراحی 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی در عرصه  15

 2داخلی و جراحی 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت باروری 16

کاراموزی در عرصه  17

ارتوپدی هوشبری 

 )اتفاقات و اسکرین(

 جهرمعلوم پزشکی  کارشناسی عملی

در عرصه  یکاراموز 18

 4و3 یو جراح یداخل

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی در عرصه  19

 هوشبری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

بهداشت مادران و  21

 نوزادان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی نظری

کاراموزی در عرصه  21

 ارتوپدی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی علمی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی علمی اموزی فن پرستاریکار 22

کاراموزی بهداشت  23

 جامعه

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی علمی

کاراموزی مهارتهای  24

 پرستاری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی علمی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی نظری بهداشت باروری 25

کاراموزی در عرصه  26

 اطفال

 پزشکی جهرم علوم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی کاراموزی اطفال 27



 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی کاراموزی زنان 28

بهداشت مادران و  29

 نوزادان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

کاراموزی در عرصه  31

 3داخلی و جراحی 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی در عرصه  31

 4داخلی و جراحی 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری داخلی و جراحی 32

کاراموزی بهداشت  33

 جامعه

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی در عرصه  34

 بهداشت جامعه

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری  2بهداشت مادر و نوزاد 35

بهداشت مادران و  36

 کودکان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

اقدامات بهداشتی در  37

 شرایط اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

کاراموزی در عرصه  38

 (1بهداشت) 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت باروری 39

کاراموزی در عرصه  41

 (2بهداشت)

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

بیماریهای شایع کودکان  41

 و طرق پیشگیری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

بهداشت مادران و  42

 کودکان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

اقدامات بهداشتی در  43

 شرایط اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری

کار اموزی اقدامات  44

بهداشتی در شرایط 

 اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس عملی

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری بهداشت سالمندان 45



 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری 3بهداشت  46

کاراموزی در عرصه  47

 (1بهداشت)

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس عملی

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس وریتئ 3بهداشت عمومی  48

بیماریهای شایع کودکان  49

 و طرق پیشگیری

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری بهداشت باروری 51

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس عملی 2در عرصه  یکاراموز 51

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری بهداشت سالمندان 52

بهداشت مادران و  53

 کودکان

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری

اقدامات بهداشتی در  54

 شرایط اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم یکارشناس تئوری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی 1کاراموزی در عرصه  55

پزشکی  تئوری 3بهداشت عمومی  56

 عمومی

 علوم پزشکی جهرم

بیماریهای شایع کودکان  57

 و طرق پیشگیری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت باروری 58

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی 2در عرصه  یکاراموز 59

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت سالمندان 61

بهداشت مادران و  61

 کودکان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

اقدامات بهداشتی در  62

 شرایط اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی 1کاراموزی در عرصه  63

بیماریهای شایع کودکان  64

 و طرق پیشگیری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت باروری 65

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی ریتئو بهداشت 66

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت سالمندان 67

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی در عرصه یکاراموز 68



 2 بهداشت

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت نوزادان 69

بهداشت مادران و  71

 کودکان

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

ات بهداشتی در اقدام 71

 شرایط اورژانسی

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری

پزشکی  تئوری 3بهداشت  72

 عمومی

 علوم پزشکی جهرم

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی تئوری بهداشت سالمندان 72

کاراموزی در عرصه   73

 1بهداشت

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

 جهرم یعلوم پزشک یکارشناس مجازی انالین بهداشت باروری 74

بیماری های شایع  75

 کودکان

 جهرم یعلوم پزشک کارشناسی ینانال یمجاز

 جهرم یعلوم پزشک کارشناسی ینانال یمجاز بهداشت مادرو کودک 76

اقدامات بهداشتنی در  77

 شرایط اضطرار

 جهرم یعلوم پزشک کارشناسی ینانال یمجاز

 جهرم یعلوم پزشک اسیکارشن مجازی انالین بهداشت سالمندان 78

کاراموزی در عرصه  79

 1بهداشت 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی

کاراموزی در عرصه  81

 2بهداشت 

 علوم پزشکی جهرم کارشناسی عملی
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1 Sexual function in fertile and infertile 

women referring to the Jahrom Infertility in 

2011 

 jundishapur اصيل

Journal of 

Chronic Disease 

Care 

2014 other 

2 Effect of cognitive behavioral therapy in 

mental health 

and hardiness of infertile women 

receiving assisted 

reproductive therapy (ART) 

Short 

Communic

ation 

Iran J Reprod Med 

Vol. 10. No. 5. pp: 

483-488, September 

2012 

2012 Scopus 

pubmed 

3 Effect of Group Cognitive Behavioral 

Therapy on Hardiness and Coping 

Strategies Among Infertile Women 

Receiving Assisted Reproductive 

Therapy 

 Iran J Psychiatry اصيل

Behav Sci, Volume 6, 

Number 2, Autumn / 

Winter 2012 

2012 ISI(ESCI) 

SCOPUS 

4 Sexual dysfnction in Iranian pregnant women اصيل  

 Iran J Reprod 

Med Vol. 11. No. 

6. pp: 479-486, 

June 2013 

2013 Scopus 

pubmed 

 

 

5 

Effectiveness of selective vaginal tightening 

on sexual function among reproductive aged 

women in Iran with vaginal laxity: A quasi-

experimental study. 

 J Obstet Gynaecol اصيل

Res. 2014 

Feb;40(2):526-31. 

2014 ISI 

Pubmed 

scopus 

6 The relationship between body mass index 

and sexual function in infertile women: A 

cross-sectional survey 

ran J Reprod I اصيل

2014  Med.

Mar;12(3):189-98 

2014 Scopus 

pubmed 

7  The Long Term Effect of Elective 

Colpoperineoplasty on Sexual Function in 

the Reproductive Aged Women in Iran 

 Int Sch Res اصيل

Notices 

2014 other 

8 Attitude toward violence and its relationship 

with self-esteem and self-efficacy among 

iranian women 

 Jornal of اصيل

psychosocial 

nursing 

2020 ISI 

Pubmed 

scopus 

9 Attitudes About Sexual Activity Among 

Postmenopausal Women in Different Ethnic 

Groups: A Cross-sectional Study in Jahrom, 

Iran  

 .J Reprod Infertil اصيل

2016;17(1):47-55 

2016 pubmed 

11 Comparison of sexual activity and life 

satisfaction in women with intended and 

unintended pregnancies 

 
 Letter to 

Editor 

Int J Reprod 

BioMed Vol. 14. 

No. 1. pp: 63-64 

2016 ISI 

Pubmed 

scopus 

11 Examining the sexual function and related 

attitudes among aged women: A cross- 

sectional study 

 Int J Reprod اصيل

BioMed Vol. 14. 

No. 1. pp: 31-40 

2016 pubmed 

12 The effect of different dosage of piascledine 

on hot flushes in postmenopausal woman of 

Jahrom, Iran 

 Biomedical اصيل

Research; 29 (10): 

2136-2141 

2018 scopus 

13 The relationship between body mass index, 

sexual function and quality of life in women 

of reproductive age in Iran 

 

 Sex and relation اصيل

therapy 

2020 ISI 

scopus 

14 Sexual function and quality of life in 

pregnant Iranian women 

 Sex and relation اصيل

therapy 

2020 ISI 

scopus 

15 Correlation Anxiety, Stress, and Depression 

with Perceived Social Support Among the 

 Ageing Int 2020 ISI(ESCI) اصيل

scopus 
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Elderly: A Cross-Sectional Study in Iran 

 

16 A Study of Couple Burnout in Infertile 

Couples 

 Global Journal of اصيل

Health Science; Vol. 

8, No. 4; 2016 

2016 Pubmed 

17 Prevalence and Risk Factors of Domestic 

Violence Against Women byTheir 

Husbands in Iran 

 Global Journal of اصيل

Health Science; Vol. 

8, No. 5; 2016 

2016 pubmed 

18  

 The Impact of Intimate Male Partner 

Violence on Women’s Sexual Function: 

A Study in Iran 

 J Clin Diagn اصيل

Res. 2016 

Dec;10(12) 

2016 ISI(ESCI) 

pubmed 

19 EXPLORING JAHROM RESIDENTS' 

AWARENESS OF TREATMENT 

THROUGH 

EMBRYO DONATION AND OF MORAL 

AND LEGAL ISSUES ASSOCIATED 

WITH IT IN 2015 

 J Fundam Appl اصيل

Sci. 2016, 8(3S), 

2413-2419 

2016 other 

21 A Comparative Study of Quality of Life 

in Infertile and Fertile Women Referred 

to Jahrom Infertility Clinics 

 Global Journal of اصيل

Health Science; Vol. 

9, No. 4; 2017 

2017 other 

21 THE RELATIONSHIP BETWEEN 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE 

AND ANTENATAL DEPRESSION: A 

CROSS-SECTIONAL STUDY IN IRAN 

 J Fundam Appl اصيل

Sci. 2017, 9(2), 

1183-1193 

2017 other 

22 TEENAGE VERSUS ADULT 

PREGNANCY: MATERNAL AND 

NEONATAL 

OUTCOMES 

 J Fundam Appl اصيل

Sci. 2017, 9(2), 

1170-1182 

2017 other 

23 A Study of Men’s Sexuality and their 

Attitude during their Wives’ Pregnancy 

  اصيل

 Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research. 2018 

May, Vol-12(5) 

2018 ISI 

24  

 Correlation Between Sexual Satisfaction 

and Self-esteem and Stress in Women of 

Reproductive Age 

  اصيل

 Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research. 2018 

Oct, Vol-12(10): 

2018 ISI(ESCI) 

EMBASE 

25 The correlation between health literacy 

and quality of life in pregnant women 

 Medical Science 2018 ISI(ESCI) اصيل

 

26 Association between the Quality of Life 

and WorkLife Performance in the 

personnel of Jahrom University of 

Medical Sciences 

 Medical Science 2019 ISI(ESCI) اصيل

 

27 The Comparison of Violence and Sexual 

Function between Fertile and Infertile 

Women: A Study from Iran 

  اصيل

 Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

2019 ISI(ESCI) 

EMBASE 



 

 

 

 

 

  

Research. 2019 

Jan, Vol-13(1) 

28  

 Health Literacy and its Relationship with 

Quality of Life in Postmenopausal 

Women 

  اصيل

 Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research. 2019 

Feb, Vol-13(2) 

2019 ISI(ESCI) 

EMBASE 

      

29 Assessment of premature menopause 

sexual function and quality of on the 

life in women 

Gynecological  اصيل

Endocrinology 

2021 ISI 

31 Attitude toward violence and its 

esteem and -with selfrelationship 

efficacy among iranian women-self 

of Journal  اصيل

 Psychosocial

 and Nursing

 Health Mental

 Services2021 , 

2021 ISI 

31 Correlation Anxiety, Stress, and 

Depression with Perceived Social 

Support Among the Elderly: A 

Sectional Study in Iran-Cross 

Ageing  اصيل

 thisInternational

 is link

disabled2021,  ,

114–46(1), pp. 108 

2021 ISI 

32 The relationship between body mass 

index, sexual function and quality of 

life in women of reproductive age in 

Iran 

and Sexual  اصيل

 Relationship

 Therapy2022 , 

2122 ISI 

33 19 pandemic on -Impact of COVID

depression and hopelessness in 

infertile women 

 Journal of اصيل

Psychosomatic 

Obstetrics and 

Gynecologyt, 

2022 

2122 ISI 

34 The effect of date palm on sexual 

function in infertile couples: a 

blind controlled clinical trial-double 

 BMC Research اصيل

2022,  Notes,

15(1), 55 

2122 ISI 

35 Body image and sexual function in 

women with 

breast cancer 

and Sexual  اصيل

 Relationship

 Therapy2022 , 

2122 ISI 
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Presentations:  
 

17 annual 

meeting of 

mefs  

6-9 

october201

0 

dameshg

h 

poster Safieh jamali 

Athar rasekh 

How can you preserve  health 

in teenage pregnant  women 

 

IX.TURKISH-

GERMAN 

GYNECOLO

GY 

CONGRESS 

4-8 MAY 

2011 

Turkey  poster Lili 

mosalanjad 

Safieh jamali 

Athar rasekh 

 

The effect 0f group cbt in 

psychological distress of 

infertile women reciving ART. 

IX.TURKISH-

GERMAN 

GYNECOLO

GY 

CONGRESS 

4-8 MAY 

2011 

Turkey poster Lili 

mosalanjad 

Safieh jamali 

Athar rasekh 

 

The effect 0f group cbt in 

hardiness and coping 

mechanism of infertile women 

reciving ART 

IX.TURKISH-

GERMAN 

GYNECOLO

GY 

CONGRESS 

4-8 MAY 

2011 

Turkey poster Safieh jamali 

Athar rasekh 

Neda paad 

HOW  can we do prevention of 

endometriotic disease in rare 

sites of body? 

IX.TURKISH-

GERMAN 

GYNECOLO

GY 

CONGRESS 

4-8 MAY 

2011 

Turkey poster Safieh jamali 

Athar rasekh 

Neda paad 

The effect of pregnancy 

termination method in 

pregnancy women of above 35 

years in jahroom city during 

one the year. 

18 Annual 

Meeting mefs 

 lebanon poster Safieh jamali 

Athar rasekh 

Neda paad 

Compression of sexual 

dysfunction during three 

trimester of pregnancy 

6 congress of 

the Asian 

medica; 

education 

assocation 

23-26 

March 

2011 

malaysia poster  

Athar rasekh 

Safieh jamali 

Neda paad 

HOW can you create the 

relationship between 

theoretical education and 

clinical education? 

19 Annual 

meeting mefs  

3-5 octobre 

2012 

dubai oral Safieh jamali Assessing Sexual Function with 

Female Sexual Function Index  

 (FSFI) in  Iranian infertile 

Women. 

 

19 Annual 

meeting mefs  

3-5 octobre 

2012 

dubai poster Safieh jamali 

shohreh 

javadpour 

Comparative Investigation of  

Marital Satisfaction in House 

Wives and  Employed 

Pregnants in Iran 

19 Annual 

meeting mefs  

3-5 octobre 

2012 

dubai poster Safieh jamali Evaluate differences in 

pregnancy characteristics and 

birth outcomes of adolescent 

versus adult women in Iran. 

 



19 Annual 

meeting mefs  

3-5 octobre 

2012 

dubai oral Safieh jamali 

shohreh 

javadpour 

Pregnancy Rate after 

Laparoscopy in Infertile 

Women 

FIGO 2012 8-10 

octobre 

2012 

italy poster Safieh jamali 

Parvin abedi 

Aseessing of Sexual function in 

iran Women  post 

Colpoperineorrhaphy  
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مجری/ همکار  تاریخ تصویب کشوری/دانشگاهی عنوان طرح تحقیقاتی شماره

 طرح

 یمانو علل همراه آن در زنان زا ینسزار یفراوان یبررس 1

 89-98شهر جهرم از سال  یمانیهپ یمارستاننموده در ب

 یمجر 09/98/1981 دانشگاهی

زنان متاهل مراجعه  یهعل یخشونت خانگ یفراوان یبررس 2

شهر جهرم در سال  یمانیهو پ یهنر یها ینیککننده به کل

1981 

 یمجر 90/10/1981 دانشگاهی

بر سالمت  یدوران باردار یآموزش یکالس ها یرتاث یبررس 3

شهر  یمانیهپ یمارستانمادر و نوزاد در زنان مراجعه کننده به ب

 1981جهرم در سال 

 یمجر 90/10/1981 دانشگاهی

و عوامل مرتبط با آن در زنان  یافسردگ یوعش یزانم یبررس 4

شهرستان جهرم در  یهنر ینیکباردار مراجعه کننده به کل

 1981سال 

 یمجر 90/10/1981 دانشگاهی

در زنان  یدرمان یبعد از الپراسکوپ یحاملگ یبررسی فراوان 5

 یسالها ینجهرم بپیمانیه  یمارستاننابارور مراجعه کننده به ب

90-98 

 یمجر 09/99/1980 دانشگاهی

در زنان نابارور مراجعه کننده به  یعملکرد جنس یبررس 6

 81شهر جهرم در سال  ییمراکز نازا

 یمجر 09/99/1980 دانشگاهی

و عوامل موثر بر آن  یمانبعد از زا یافسردگ یفراوان یبررس 7

شهر  یرمانو د یدر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 1981جهرم در سال 

 یمجر 22/15/1392 دانشگاهی

اضطراب و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار  یزانم یبررس 8

 شهر جهرم ینیکمراجعه کننده به کل

 یمجر 22/15/1392 دانشگاهی

 ینزنان سن یبر عملکرد جنس ینورافیکلپوپر یرتاث یبررس 9

 یبارور

 یمجر 28/11/1392 دانشگاهی

 یمجر 26/18/1393 دانشگاهی یدر دوران باردار ینزوج یو عملکرد جنس یآگاه یبررس 11

در زنان  یو نوع خشونت خانگ یفراوان یا یسهمقا یبررس 11

 یرباردارباردار و غ

 یمجر 19/11/1394 دانشگاهی

در زنان متاهل  یرفتار جنس یو الگو یعملکرد جنس یبررس 12

 یجعه کننده به درمانگاههاساله( مرا 11-98)  یبارور ینسن

 89شهرستان جهرم درسال  یبهداشت

 یمجر 26/12/1394 یدانشگاه

 یمجر 19/15/1394 یدانشگاهزنان باردار  یبا عملکرد جنس یزندگ یفیتک ییهمسو یینتع 13



شهر جهرم در سال  یبهداشت یمراجعه کننده به درمانگاه ها

1989 

در زنان بارور و  یازعملکرد جنس یتخشونت و رضا یسهمقا 14

زنان شهر جهرم  ینابارور مراجعه کننده به درمانگاه تخصص

 1989در سال 

 یمجر 16/17/1394 یدانشگاه

بر اضطراب، استرس و  یهواز یورزشها یناتتمر یرتاث 15

در زنان باردار مراجعه کننده به  یمانبعد از زا یافسردگ

 زنان شهر جهرم ینیککل

 یمجر 29/12/1395 یدانشگاه

در پرستاران،  یسالمت و نگرش معنو یتوضع یبررس 16

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک یپرستار یانو دانشجو یانمرب

 همکار 29/12/1395 یدانشگاه

 یسازمان یو رفتار شهروند یرابطه سالمت معنو یبررس 17

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک یدرکارکنان ادار

 همکار 31/13/1395 یدانشگاه

در زنان  یزندگ یفیتسواد سالمت با ک یمبستگه یبررس 18

وابسته به دانشگاه  یباردارمراجعه کننده به مراکز بهداشت

 1989جهرم سال  یعلوم پزشک

 مجری 31/13/1395 یدانشگاه

با عزت نفس و استتر  در زنتا     یجنس یترضا ییهمسو یبررس 19

 یهنتتر ینیتت مراجعتته کننتتهه بتته درماناتتاه زنتتا  ک     یبتتارور ینستتن

 5931ر جهرم درسال شه

 مجری 31/13/1395 یدانشگاه

 یمارستاندر اتاق عمل ب یهوشیدفتر بخش ب یراه انداز 21

 1981در سال  یمانیهپ

 همکار 15/16/1395 یدانشگاه

 یک: یاز نظر اخالق یاداعت یرفتار یامدهایپ یلو تحل یبررس 21

 یمطالعه مرور

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

در  يررازمررورد ن یا و مالحظرراا اخال رر بررر کرر    یمرررور 22

 ياددچار اعت يمارانبرخورد با ب
 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

به منزله  یادو اعت یاخالق یماریب یکبه عنوان  یاداعت یبررس 23

 یقیمطالعه تطب یک: یولوژیکب یماریب یک

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

 ینیکه کلمراجعه کننده ب یمارانب یسالمت معنو یبررس 24

 1981شهرستان جهرم درسال  یهنر

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

هنگام مواجه با  یمرگ مغز یمارانتجربه خانواده ب 25

 درخواست اهدا عضو

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

و  یبا عوامل خانوداگ یکودک آزار یهمراه یبررس 26

 شهرستان جهرم در یدر دانش آموزان دبستان ینسالمت والد

 1989سال 

 محری 19/17/1395 یدانشگاه

ارتقاء دهنده  یارتباط سواد سالمت با رفتارها یبررس 27

در شهر جهرم در  یرستانسالمت در دانش آموزان مقطع دب

   1981سال 

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه



اختالالت خواب  یو فراوان ینترنتبه ا یاداعت ییهمسو یبررس 28

 1981جهرم در سال  یوم پزشکدانشگاه عل یاندردانشجو

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

 ییصدرا یآموزش انسان شناس یاخالق یکارکردها یبررس 29

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک یداسات یدگاهاز د

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

شهرستان جهرم نسبت  یینگرش زنان نابارور روستا یبررس 31

 گامت یبه اهدا

 همکار 19/17/1395 یدانشگاه

 ینیب یشو پ یزندگ یفیتسواد سالمت باک یهمراه یبررس 31

مراجعه کننده به مراکز  یائسهعوامل مرتبط با آن در زنان 

 1981جهرم سال  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یبهداشت

 مجری 19/17/1395 یدانشگاه

با شاخص  یزندگ یفیتو ک یعملکرد جنس یهمراه یبررس 32

مراجعه کننده به  یبارور ینزنان متاهل سندر  یتوده بدن

جهرم سال  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یمراکز بهداشت

1989 

 مجری 19/17/1395 یدانشگاه

و اتاق عمل  یهوشبر یاننگرش پرستاران و دانشجو یبررس 33

استپس  در دانشگاه علوم  یمبه روش ت یمینسبت به کار ت

 1981 -جهرم یپزشک

 همکار 11/19/1395 یدانشگاه

مراقبت  یدر  پرستاران بخشها یسالمت معنو یزانم یبررس 34

 1981در سال یژهو

 همکار 11/19/1395 یدانشگاه

( ژن  SNPs)  یدیتک نوکلئوت یسممورف یارتباط پل یبررس 35

CYP11A1 ( rs4077582و سندرم تخمدان پل )ی 

در شهرستان  PCOsزنان مبتال به  یتدر جمع یستیکک

 جهرم

 همکار 11/19/1395 یدانشگاه

 یدگاهاز د یداسات یابیعوامل موثر بر نمرات ارزش یبررس 36

 1981جهرم در سال  یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 همکار 11/19/1395 یدانشگاه

مراجعه کننده به مراکز مشاوره  یانعلل مراجعه دانشجو 37

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو

 همکار 11/19/1395 یدانشگاه

در  یماناز زا یمرگ و عوارض ناش یفراوان یسهو مقا یبررس 38

طرح  یسال بعد از اجرا 0سال قبل و  0مادران و نوزادان 

 تحول نظام سالمت در شهرستان جهرم

21/12/1395 یدانشگاه  همکار 

خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم  یبررس 39

 1981پزشکی جهرم در سال 

21/12/1395 یانشگاهد  همکار 

+ پنج انگشت با اثر یانهخرفه+ راز یباثر ترک یسهمقا 41

در  یرسوتیسمکامپاند بر ه یپروترون+ س یرونوالکتوناسپ

 یستیکک یمبتال به به سندرم تخمدان پل یمارانب

21/12/1395 یدانشگاه  همکار 



در  یبا عملکرد کار یکار یزندگ یفیتک یهمراه یبررس 41

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک یان ادارکارکن

19/4/1396 یدانشگاه  مجری 

با سالمت روان زنان  ییرابطه خودپنداره و کمالگرا یبررس 42

 باردار شهر جهرم

17/7/1396 یدانشگاه  مجری 

 یبا رفتارها یاضطراب، استرس، افسردگ یهمراه یبررس 43

 یدانشگاه علوم پزشک یانارتقاء دهنده سالمت در دانشجو

 1981جهرم در سال 

17/7/1396 یدانشگاه  همکار 

و نگرش زنان نسبت به خشونت با  یارتباط آگاه یبررس 44

در زنان مراجعه کننده به  یاعتماد به نفس و خودکارآمد

 1981شهرستان جهرم در سال یهنر ینیککل

17/7/1396 یدانشگاه  مجری 

 و نگرش و عملکرد زنان نسبت به خشونت یآگاه یبررس 45

 زنان شهر جهرم ینیکدر زنان مراجعه کننده به کل

17/7/1396 یدانشگاه  مجری 

در  یبار روان یزانبنسون بر م یآرام ساز یکتکن یرتاث یبررس 46

 یالیزیهمود یمارانب ینمراقب

4/11/1396 یدانشگاه  همکار 

خودپنداره و  یندر ارتباط ب ییکمالگرا یانجینقش م یبررس 47

 1981ابارور شهر جهرم در سال سالمت روان زنان ن

4/11/1396 یدانشگاه  مجری 

در زنان نابارور وگروه  یدیابه کالم یآلودگ یزانم یابیارز 48

با گروه کنترل شهرستان جهرم به  یسهمبتال  به سقط در مقا

 Nested PCR &Sequencing یروش مولکول

13/3/1396 یدانشگاه  همکار 

 ییدارو یمخرما با رژگرده  یاهیگ یماثر رژ یسهمقا 49

در درمان زنان نابارور در شهر ستان  یفنلتروزول+ تاموکس

 جهرم

15/5/1397 یدانشگاه  همکار 

بر  یبرل یشرفتبر زمان پ یرانیا یلاص یقیموس یرتاث یبررس 51

کامل در  یمانمتر  تا را یسانت 9اساس باز شدن دهانه رحم از 

 زمان ترم

15/5/1397 یدانشگاه  همکار 

 یینگرش، عملکرد زنان نسبت به خودازما ی،آگاه یبررس 51

 1980پستان شهرجهرم سال

31/8/1397 یدانشگاه  یمجر 

 یشناستمول یبرا ینتوس یبا اکس یزوپروستولاثر م یسهمقا 52

 یختم باردار یزیولوژیک،جهتف یمانبا گروه کنترل زا یبرل

در زنان مراجعه کننده به  ینی،و جن یمادر یبر فاکتورها

 شهرستان جهرم یمطهر یشگاهزا

1/11/1397 یدانشگاه  همکار 

زودرس با عوامل مرتبط با ان   یائسگی یهمراه یبررس 53

 زنان یها ینکدرزنان مراجعه کننده به کل

22/12/1397 یدانشگاه  یمجر 

22/7/1398 یدانشگاهنابارور  ینزوج یگرده خرما بر عملکرد جنس یرتاث یبررس 54  یمجر 



 1980چهرم در سال شهر  یینازا ینیکمراجعه کننده به کل

 ی یائسهزنان  ینب یو عملکرد جنس یزندگ یفیتک یبررس 55

زنان شهر  ینیکمراجعه کننده به کل یائسه یرزودرس با زنان غ

 جهرم

3/11/1398 یدانشگاه  مجری 

با  D یتامینو یسطح سرم ینارتباط ب یا یسهمقا یبررس 56

مبتال به  یرردار مبتال با زنان باردار غدر زنان با یباردار یابتد

زنان جهرم در سال  ینیکمراجعه کننده به کل یباردار یابتد

1988-1999 

24/9/1399 یدانشگاه  همکار 

در زنان نابارور در طول  یدیو ناام یافسردگ یزانم یینتع 57

 در شهرستان جهرم 18 یدکو یدمیاپ یوعش

26/11/1399 یدانشگاه  مجری 

بدن از بدن  یرو ترس از تصو یارتباط عملکرد جنس یبررس 58

مراجعه کننده به مرکز جامع  ینهدر زنان مبتال به سرطان س

 سرطان شهرستان جهرم

12/12/1411 یدانشگاه  یمجر 

و  یاز دستگاه تناسل یبر تصور ذهن یبرنامه آموزش یرتاث 59

در زنان نخست زا  یو عملکرد جنس یجنس یزندگ یفیتک

 شهر جهرم یننده به مراکز بهداشتمراجعه ک ی

 یمجر 14/16/1411 یدانشگاه

مرکز مشاوره ازدواج شهر  ینمراجع یسن یالگوها یبررس 61

 یدر سال ها یکدموگراف یرهایجهرم و ارتباط آن با متغ

1981-1988 

 16/11/1411 یدانشگاه

 
 یمجر

در  یجنس یزندگ یفیتارتباط ترس از کرونا با ک یبررس 61

شهر جهرم در دوران  یجعه کننده به مراکز بهداشتزنان مرا

 18 یدکو یدمیاپ

 یمجر 11/12/1411 یدانشگاه

در زنان  یو عملکرد جنس یجنس یزندگ یفیتک یبررس 62

و سالم در شهرستان در  یوزیسو آدنوم یوزمبتال به آندومتر

 1991سال 

 یمجر 11/12/1411 یدانشگاه
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 سایر موارد قابل ذکر: 

 کمیته ها و داور مجالت
 کمیته و شورا و داور  ردیف

 پژوهی و طب کمیته علمی قران 1

 مجله اموزش و اخالق در پرستاری 2

 مجله پژوهشی و تحلیلی مندیش 3

 تحول نظام سالمت در حوزه معنویتکمیته علمی  

 
 

 

 

 

 

 

 



 شرکت فعال در کارگاههای زیر 

 
 محل برگزاری کشور تاریخ نام کنگره ردیف

 ICDL1 28/2/80 جهرم 

 ICDL2 8/2/80 جهرم 

 D.C. SHOCK 0/4/88 نایرا 

امادگی و مقابله با حوادث طبیعی و  

 غیرمترقبه)زلزله(

 ایران 2/5/88

 ایران 1/15/88 پیشگیری از اسیبهای اجتماعی 

 ایران 25/11/88لغایت 25/11/88 کارگاه کالسهاس آمادگی برای زایمان 

 ایران 25/11/88و28و21و25 زایمان فیزیولوژیک 
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  1385 (KMCمراقبتهای اغوشی مادران)

 ایران

 ایران 1/8/85 سالمت زنان 

 ایران 31/1/85 اورژانسهای جراحی مغز و اعصاب 

8 

 
 ایران 21/2/85و25 مراقبتهای اغوشی مادران

9 cpr ایران 31/1/85 نوزادان 

 ایران 15/0/55 اموزش خانواده)همسر داری( 

 ایران 28/4/55 احیای قلبی و ریوی 

 ایران 12/5/55 پانسمان به روش نوین 01

اهمیت ارتباط کالمی در روابط جنسی  00

 همسران

 ایران 2/8/55

 ایران   25/15/55و15 کارگاه آموزشی روش نوین تدریس 01



 جهرم spss 28/5/55کارگاه  

 جهرم 2/11/55 روشهای نوین تدریس 01

 جهرم 20/1/55 ابعاد روانشناختی در درمان های کمک باروری 

 OCT  وNST 28/0/55 ایران 

 ایران 8/1355/ 15و18 حیاتی مامایی فوریت 01

 جستجو در اینترنت  کارگاه 35

 

 اهواز 23/3/55

 ایران 15/11/55 ارزشیابی پیشرفت تدریس 

کارگاه اموزشی مدیریت و کنترلتماسهای  31

 شغلی

 جهرم 12/2/51

 ایران 11/2/51 کارگاه هیدرتراپی وزایمان در آب 

 جهرم 25/5/51 یسروشهای نوین تدر 32

 جهرم 22/3/52 دانش پژوهی 33

اولین دوره کوتاه مدت اموزش پزشکی)جلسه  

 یک(

 جهرم 2/11/53

اولین دوره کوتاه مدت اموزش پزشکی)جلسه  

 دو(

 جهرم 13/11/53

 جهرم 18/3/53 طراحی سواالت و استاندارد سازی 

 جهرم 31/2/53 ضوابط و روابط دانشگاهی 

 جهرم 22/1/54 ازخورد به فراگیرنحوه ارائه ب 



اولین دوره کوتاه مدت اموزش پزشکی)جلسه  

 چهارم(

 جهرم 1/4/54

 جهرم 11/8/54 تحول و نواوری در اموزش علوم پزشکی 

 جهرم 2/5/54 نحوه طراحی طرح درس روزانه 

 جهرم 18/15/54 سالمت معنوی 

 جهرم 23/5/54 معونیت در تدریس 

 جهرم 25/4/54 ی جستجواشنایی با موتورها 

 جهرم 13/4/54 مطالعات کیفی 

 جهرم 31/11/54 پاپ اسمیر و لئوپود و برست اگزم 

 جهرم 18/11/54 سوچر و پانسمان و اتل بندی 

 جهرم 18/11/54 تزریقات ایمن 

مراقبتهای ادغام یافته میانساالن و باروری  

 سالم

 جهرم 13/11/54

 جهرم 21/15/54 پاپ اسمیر 

 جهرم 12/11/54 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران 

 جهرم 4/12/54 طب سنتی با رویکرد مبتنی بر شواهد 

 جهرم 25/4/50 درجه 325ارزشیابی  

 جهرم 8/4/50 اشنایی با سبک های یادگیری 



 جهرم 15/4/50 اشنایی با ازمونهای شفاهی 

 جهرم 1/2/50 دوره کوتاه مدت اخالق حرفه ای 

 جهرم LMS 24/1/50اشنایی با  

 جهرم LMS(2) 35/1/50اشنایی با  

 جهرم 1/5/50 فرایند نویسی 

 جهرم 12/12/50 فناوری های نوین در اموزش 

 جهرم 28/8/50 اموزش نرم افزارهای مدیریت منابع 

 جهرم 11/8/50 وب کوئست در اموزش و یادگیری 

 جهرم 1/5/50 اشنایی با امتیازات دانش پژوهی 

چالشها و پیش نیازهای بهداشت جنینی از  

 منظر فقه و قران

انجمن علمی جنین شناسی و  31/2/50

 بیولوزی تولید مثل

 Prediction and prevention of 

preeclampsia 
انجمن علمی جنین شناسی و  35/2/50

 بیولوزی تولید مثل

 جهرم 0/3/50 خداشناسی در علوم تشریح 

 جهرم 11/11/50 ام یافته مادرانمراقبتهای ادغ 

 جهرم 10/11/52 مراقبتهای ادغام یافته مادران 

 جهرم 10/11/58 مراقبتهای ادغام یافته مادران 

کنترل عالئم حیاتی و فشارخون و تزریقات و  

 احیای قلبی و ریوی و پانسمان و بخیه

 جهرم 12/3/58و 0/3/58



ت و کنترل عالئم حیاتی و فشارخون و تزریقا 

 پانسمان و بخیه

 جهرم 8/3/58و 35/3/58

 


