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سوابق حرفه ای :رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ورودی  1931دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدت همکاری

نام سازمان

سمت

زایشگاه نیک نفس

 2ماه

پرستار بالینی

دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان

 21ماه

مربی گروه

مجله سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی

 11ماه

کودکان
کارشناس

رفسنجان
مجله سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی

 21ماه

داوری مقاالت

رفسنجان

-سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

لیسانس

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فوق لیسانس

پرستاری کودکان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

:سوابق علمی پژوهشیسال
1939

نام نویسندگان

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف

 گلنازفروغ،پریسا شاه محمدی پور

فصلنامه پرستاری

بررسی تاثیر کرم امال بر شدت

1

 یونس جهانی، مجید کاظمی،عامری

داخلی جراحی

1-12 درد رگ گیری کودکان

.زاهدان

ساله بستری در بیمارستان های
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

1931

Parisa Shah Mohammadi Pour,
Majid Kazemi, Golnaz Foroogh
Ameri, Yones Jahani

Modern Care
Journal

1935

 پریسا شاه محمدی،گلناز فروغ عامری

نشریه پرستاری

رفسنجان
The effects of
acupressure on
venipuncture pain
among 6–
12 year-old hospitalized
children
مقایسه تاثیر کرم امال و طب

، مجید کاظمی،)پور(نویسنده مسئول

 نوزادان. کودکان

فشاری بر شدت درد ناشی از

یونس جهانی
 در حالParisa Shah Mohammadi Pour,
 بررسیGolnaz Foroogh Ameri, Majid
Kazemi, Yones Jahani

1935

Azam Heidarzadeh, Parisa Shah
Mohammadi Pour, Majid
Kazemi,Tabandeh Sadegi

9

1 -12 رگ گیری در کودکان
ساله بستری
journal
Comparing the effects of
Acupuncture
topical anesthesia and
and meridian two-point acupressure
studies
on the severity of
venipuncture
pain
among hospitalized 6–12
year-old children

1

Journal of
Occupational
Health and
Epidemiology

Satisfaction of their
working conditions of
health care workers
after implementation
healthcare reform plan
in Rafsanjan University
of Medical Sciences in
1394

5

1

در حال

، اعظم حیدرزاده،پریسا شاه محمدی پور

مجله دانشگاه علوم

بررسی وضعیت ارائه خدمات

داوری

 محمد، مریم شهابی،مجید کاظمی

پزشکی رفسنجان

درمانی در بخش ویزیت

اسماعیلی

2

سرپایی و اورژانس مراکز
درمانی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان پس از اجرای طرح
 در سال،تحول نظام سالمت
1939

7

رابطه بین عدالت آموزشی با

مجله توسعه آموزش اعظم حیدرزاده ،پریسا شاه محمدی پور،
جندی شاپور اهواز

فرسودگی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان دانشگاه علوم

1935

منصوره فروزی  ،مه لقا دهقان  ،زینب
طاهری

پزشکی کرمان
3

بررسی ارتباط کیفیت تجارب

مجله ایرانی آموزش

یادگیری با فرسودگی تحصیلی

در علوم پزشکی

و پیشرفت تحصیلی در

منصوره فروزی ،پریسا شاه محمدی پور،

1935

اعظم حیدرزاده ،مه لقا دهقان ،زینب
طاهری

دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
3

مقایسه نگرش نسبت به جراحی

مجله سالمت جامعه

زیبایی در افراد متقاضی و غیر
متقاضی جراحی زیبایی

پریسا شاه محمدی پور ،منصوره عزیززاده

در حال

فروزی ،مه لقا دهقان ،اعظم حیدرزاده،

داوری

محمد اسماعیلی

رفسنجان در سال1932

شرکت در کنگره ها:ردیف
1

عنوان خالصه مقاله

نام کنگره

تاثیر رعایت حقوق بیمار بر

سومین کنگره اخالق ساالنه اخالق پزشکی

میزان رضایت مندی از خدمات

و سومین کنگره اخالق پرستاری

محل برگزاری
تهران

تاریخ
1931

پرستاری

2

همایش ملی سالمت معنوی

خانواده و انس با نماز و قرآن و

قم

1931

آرامش در جوانان

9

بدون مقاله

همایش اخالق پزشکی و چهارمین کنگره
اخالق پرستاری

تهران سالن
اجالس سران

شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی:ردیف
1

نام کارگاه
فنون و روش تدریس

محل برگزاری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاریخ
1935/2/21

1931

طرح های تحقیقاتی مصوب:تاریخ

ردیف

عنوان طرح

1

بررسی تاثیر اطالع رسانی به خانواده در ارتباط با فرایند بیماری بر میزان رضایت مندی 1931

اجرا
ازخدمات پرستاری دربخش اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان
رفسنجان سال 1931
2

مقایسه تاثیر کرم امال و طب فشاری بر کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان 1932 -12
 1سالته بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

9

مقایسه تصویر ذهنی از خود ،اعتماد به نفس ،مشکالت روانشناختی و نگرش نسبت به 1932
جراحی زیبایی در افراد متقاضی و افراد غیر متقاضی جراحی زیبایی رفسنجان در سال
1932

1

بررسی ارتباط عدالت آموزشی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و 1939
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1939

5

بررسی رضایت مندی بیماران بستری و پرسنل درمانی شاغل در مراکز درمانی دانشگاه 1939
علوم پزشکی رفسنجان از طرح تحول نظام سالمت ،در سال 1939

1

بررسی کیفیت خدمات درمانی ارائه شده براساس طرح تحول نظام سالمت از دیدگاه 1939
مراجعه کنندگان به کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
در سال 1939

7

بررسی نقش پیش بینی کننده تعلق پذیری به محیط بالینی برخودکارآمدی عملکرد در حال
بالینی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری رفسنجان در سال 1935
زمینه مورد عالقه تحقیقاتی:اخالق پرستاری و پزشکی
پرستاری ( کودکان ،داخلی -جراحی ،نوزادان)
پرستاری ویژه

دروس تدریس شده:درس کمک های اولیه
کارآموزی بخش ENT
کارآموزی بخش های داخلی  -جراحی
کارآموزی انکولوژی
کارآموزی بخش مغز و اعصاب
کارآموزی بخش اطفال

بررسی

