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 تحصیلی: سوابق 

II- Educational records: 
 

Degree            institution                                              field                  Date 

 

Diploma          Kerman University of Medical Sciences     Nursing            1987 

B.Sc                 Kerman University of Medical Sciences     Nursing            1992 

M.Sc                Kerman University of Medical Sciences     Nursing            1996 

PHD                 Isfahan    University of Medical Sciences     Nursing            2009 

 

 

 

Tesis 

of 

M.Sc: 

 

Survey of effectiveness of Nitroglycerine on onset of phlebitis Due to 

peripheral catheterization in hospitalized patients at internal and 

surgical wards. 

Tesis 

of PhD 

 

Process living with hemodialysis 

 

 

Graduating history 
 

Level Discipline On Off 

BSc 

Associate 

M.SC 

PhD 

Nursing 

Nursing 

Nursing education 

Nursing education 

1984 

1989 

1990 

2006 

1987 

1991 

1994 

2009 
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 تجارب کاری:
 

 

III- Clinical Practices Histories 

 

Job Title Domain Place Date 

Nursing student 
Student practice Rafsanjan Hospital 1986- 1987 

Nurse 
Nursing 

Tehran Immam hospital 
1988- 1990 

Head nurse 
Emergency ward Jiroft. hospital 1990 

Nurse 
Emergency ward Rafsajan .hospital 1991-1992 

Head nurse 
Internal ward Rafsajan .hospital 1993-1994 

Faculty member 
Dialysis & ICU and 

Emergency 

Rafsanjan university 1995- continue 
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آموزشوي    يعلمو  اتيو ) عضوو ه   دکتر مجيد کاظمياجرايي  -علمي  یتهايفعال يجدول بررس

 دانشگاه (
 

 محل نوع فعاليت رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ

 روز ماه سال تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

 حضور تمام وقت در موسسه 1
دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

  
  

   

2 
مطالعات و مرکز رئيس 

توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

108 2/2/92 
91/12/2

6 
 تا کنون

2 2  

 مدير گروه 3
دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

724 13/2/93 1/2/93 
 

   

4 
عضو شورای پژوهشی 

 دانشگاه
دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

193 9/2/1394 
  

   

5 
عضو شورای آموزشی 

 نشگاهدا
دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

201 9/2/1394 
  

   

6 
دبير اجرايی همايش قرآن 

 پژوهی و طب
دانشگاه علوم 
 پزشکی

2736 20/5/90 
  

   

7 
مراقبت های تسکينی و 
 چالش های پيش رو 

دانشگاه علوم 
 پزشکی کرمان

556 9/10/92 
`  

   

      22/2/94 260 رفسنجان جانشين سردبيری  8

9 
اور همايش قرآن پژوهی و د

 طب
دانشگاه علوم 
 پزشکی رفسنجان

102 15/1/91 
  

   

10 
ععضو پيوسته انجمن علمی 

 پرستاران ايران 
دانشگاه علوم 
 پزشکی اصفهان 

502 30/11/85 
  

   

11 
برگزاری کارگاه و نمايشگاه 
 ترياژو مديريت بحران

دانشگاه علوم 
 پزشکی کرمان

3030 12/8/88 
  

   

12 
سئول حيطه تفکر علمی م

 در علوم پايه 
 8/3/90 58 دانشگاه تهران

  
   

 

 

 کتاب چاپ شده

نويسنده 
نفر چند 
 است؟

تعداد 
 نفرات

تعداد 
صفحات 
 کتاب 

نوع کتاب 
)تخصصی / 

غير 
 تخصصی(

ردي عنوان کتاب تاريخ  انتشار
 ف

3 
 

  روش تحقيق در پرستاری 1389 تخصصی 200 4
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 و خارجي   مجالت داخليمقاالت ارائه شده در 
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 عنوان مقاله رديف
 نويسنده

 )اول /ساير(
 نام مجله

 نوع

 ايندكس

 مجله

 سال انتشار

1 

Experience of Iranian 

persons receiving 

hemodialysis: A 

descriptive, exploratory 

study 

Majid Kazemi, Alireza 

Nikbakht Nasrabadi,bscn, 

Marzieh Hasanpour, Hadi 

Hassankhani,and Jane Mills, 

Nursing and 

Health 

Sciences,13, 

88–93 ISI 2011 

2 

Incentives for self-

management after coronary 

artery bypass graft surgery 

Mozhgan Taebi, , Heidar 

Ali Abedi, , Abbass 

abbasszadeh,  Majid Kazemi 

Iranian 

Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

Research. 

Vol. 19, Issue 

7 

ISI 2014 

3 

Living in a misty marsh: A 

qualitative study on the 

experiences of self-care 

suffering of patients  with 

thalassemia 

Batool Pouraboli, Heidar 

Ali Abedi, Abbas 

Abbaszadeh, Majid Kazemi 

Iranian 

Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

Research. 

Vol. 19, Issue 

7 

ISI 2014 

4 

The effects of acupressure on 

venipuncture pain among 6–

12 year-old hospitalized 

children 

 

Parisa Shah Mohammadi 

Pour, Majid 

Kazemi , Golnaz Foroogh 

Ameri , Yones Jahani 

Modern Care 

Journal 

Volume 12, 

Number 1) 

 SID, 

MagIran, 

IranMede

x, ISC 

2015 

5 

Evaluation of Preventive 

Self-care Behaviors and Its 

Related Factors in Patients 

with Heart Failure 

Parvin Mangolian 

Shahrbabaki1 , Esmat 

Nouhi, Majid Kazemi and 

Fazlollah Ahmadi 

British 

Journal of 

Medicine & 

Medical 

Research 

12(6): 1-8, , 

Article 

no.BJMMR.2

1499 

PUBME

D 
2016 

6 

Job satisfaction as a 

multidimensional 

concept: A systematic 

review study 

1-Ravari A, 2-Mirzaei 

T,3- Kazemi M,4-

Jamalizadeh 

JOHE  2012 

7 

One-Year Incidence Rate 

of Injuries among Primary 

School Pupils in an 

Iranian Community 
 

1-R Vazirinejad , 2-A 

Esmaeili , 3-A Sarsangi , 4-

M Kazemi , 5-JM Lilley 

Iranian J Publ 

Health, Vol. 

36, No.3, ,  
 2007 

http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shah+Mohammadi+Pour
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shah+Mohammadi+Pour
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shah+Mohammadi+Pour
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Kazemi
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Kazemi
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Foroogh+Ameri
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Foroogh+Ameri
http://moderncare.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Jahani
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8 
پاسخ نامهبه سردبیر در خصوص نقد 

مقاله مقايسه کرم کالنديت ای و شیر بر 

 درمان درد

جید کاظمیم -مهری کاظمی راد  
فصل نامه مراقبت 

 های نوین
ISC  1393زمستان 

9 

مقايسه تاثير طب فشاری در نقاط شن من 

قلبی و چشم سوم بر ميزان اضطراب 

 ربيماران کانديد آنژيو گرافی عروق کرون

لی ع -*جيد کاظمیم -يقه آرامیصد

 اسماعيلی نديمی
فصلنامه پرستاری 

جراحی –داخلی   
ISC  1394تابستان 

10 

 بر 6مقايسه اثر تن آرامی و ويتامين ب 

عالئم جسمی و روانی سندرم پيش از 

 قاعدگی

ميده ح -مجيد کاظمی* -ناهيد حسنی

حمد م -هسا کاظمیم -کريمی افشار

 توکلی

مراقبت مبتنی بر 

هدشوا  
ISC  1394تابستان 

11 

مقايسه تاثير دو روش شبيه سازی مبتنی 

بر کامپيوتر و مانکن بر دانش و 

رضايتمندی دانشجويان پرستاری از 

 آموزش احيا قلبی ريوی

-3، مجيد کاظمی-2اعظم حيدرزاده، -1

مجله توسعه آموزش  یيونس جهان-4منصوره عزيزاده فروزی ، 

 یدر علوم پزشک
ايندکس:   

ISC                          
 1394بهار 

12 

بررسي ميزان و علو  تورخيب بوا    

رضووايت شیصووي در بيمارسووتان 

های تابعه دانشگاه علوم پزشوكي  

 رفسنجان  

مجید  -محمد زضا سلیمانی

رضا وزيری نژاد.  -کاظمی)مسئول(

ناديا ايوبی  -حمید رضا استاد ابراهیمی

 پور

مجله سالمت 

 جامعه

گوگل 

 اسکوالر
 1393یز پاي

13 

نقش سالمت عمومي در رخداد 

خطاهای پرستاری در بين 

پرستاران دانشگاه علوم پزشكي 

1391رفسنجان در سال   

لی ع -جید کاظمیم -فاطمه حسینی

مجله سالمت  اکبری

 جامعه

گوگل 

 اسکوالر

 پذيرش

20/7/93 

14 
بيمواری: تجوارب بيمواران     کتمان

 مبتال به تاالسمي و مراقبين آنها

-3حيدرعلی عابدی, -2بتول پورابولی, -1
 عباس عباس زاده, 4-مجيد کاظمی

فصلنامه پرستاری 
جراحی   –داخلی   

ايندکس:   

ISC                          
 1393پاييز 

15 

 رنج مراقبتی والددين فرياد خاموش: تجربه

کودکان مبتال به تاالسمی ) يد  مطالعده 

 کيفی( 

 

-3ی, حيدرعلی عابد-2ی, بتول پورابول-1

 جيد کاظمیم-4عباس عباس زاده, 
مجله تحقيقات 

کيفی در علوم 

 سالمت

ايندکس:   

ISC                          
 1393پاييز 

16 

 بر مانکن و کامپيوتر سازی شبيه تأثير

از  پرستاری انشجوياند درك

 ريوی قلبی احيای در خودکارآمدی

 عزيززاده نصورهم-2 حيدرزاده، اعظم -1

 يونس-4 ،کاظمی مجيد-3 ،فروزی

 جهانی

 آموزش ايرانی مجله

 پزشکی علوم در

ايندکس:   

ISC 
 1393دی 

17 

عواطف مادری و الگوی تغذيه شيرخوران 

آنها در مراجعه کنندگان به مراکز 

شهرستان رفسنجان در  مانیدر -بهداشتی

 1390سال 

, علی انصاری جابری, طيبه نگاهبان بنابی

مجله دانشگاه علوم  مجيد کاظمی محمد اهلل توکلی,

 پزشکی رفسنجان
ا ايندکس:   

ISC                          
 1394فروردين 

18 
منابع خود مديريتی پس از پيوند عروق 

 کرونر

بدی, يدرعلی عاح-2مژگان تاعبی —1

 جيد کاظمیم-4باس عباس زاده, ع-3

مجله تحقيقات 

کيفی در علوم 
ايندکس:   

ISC                          
 1394بهار 

http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-915-4&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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19سالمت  

19 

   EMLAامال  کرم تأثير بررسي

کودکان  گيری رگ درد شدت بر

ر بيمارستان دبستری  ساله  12-6

 علوم های آموزشي دانشگاه

 رفسنجان پزشكي

 گلنداز2- ، پدور محمددی اهش پريسا-1: 

 -4،کواظمي  مجيد-3 ، عدامری فروغ

 جهانی يونس
 

صلنامه20ف  

خلی21دا پرستاری  

 جراحی –

 
تابسدددددددتان 

1393 
 

20 

همبسووتگي بووين نموورات امتحووان 

جامع علوم پايه و نمره استادان در 

گروه هوای آموزشوي علووم پايوه     

دانشگاه علوم پزشكي رفسونجان  

 1375-85طي سال های 

 

علی انصداری -2, حمداهلل توکلیدکتر م-1

کتر د-4کتر رضا وزيری نژاد, د-3جابری, 

 مجيد کاظمي

 

مجله سالمت 

 جامعه

Googlesc

holar 
 1388پاييز و زمستان 

21 

مقايسووه ويیگووي هووای جمعيووت  

شناسي زوجين در معرض طوال  و  

زوجين عوادی شوهر سويرجان در    

 1389سال 

 

دکتوور مجيوود  -2, سدديما کريمددی-1

-4انی, هدادی حسدينخ دکتر-3 کاظمي,

 سميه کاظمی

  1389بهار و تابستان سال انتشار مجله : 

 

مجله سالمت 

 جامعه

Googlesc

holar 
 1389بهار و تابستان 

22 

 با آن ارتباط و بيماران ديني نگرش

 و داخلوي  های بیش در نماز اقامه

 علوي  بيمارستان حضورت  جراحي

 رفسنجان ابيطالب ابن

 

 

مجله سالمت 

 جامعه

Googlesc

holar 
1391 

23 

ميزان مشارکت بيمواران مبوتال بوه    

سوندرم حواد کرونوری در زنوودگي    

فردی و اجتمواعي در مقايسوه بوا    

افراد سالم در شهر رفسونجان در  

 1389 سال

 

 علی اسماعيلی-2اد, رضا وزيری نژ-1

, حسن رضائيانم-4يماتکيه, ش -3نديمی,

 مجيد کاظمي-5
مجله سالمت 

 جامعه

Googlesc

holar 
 1391 سال

24 

تأثير رفتار درماني شناختي بر 

نشانه های افسردگي و اضطراب 

 بيماران دچار سكته قلبي

مجيوود -2فرزاندده شددجاع الدددينی, -1: 

-4احمدددد علدددی پدددور, -3, کووواظمي

 محمداورکی

 

فصلنامه مراقبت 

ر شواهدمبتنی ب  ISC    

زمسدددددددتان 

1391 

 

25 

ای و  -مقايسه اثر کورم کالنوديت  

بر درموان درد  شير دوشيده پستان 

    نوك پستان زنان شيرده

, یناهيد خداکرم -2مهری کاظمی راد,-1

 جمشيد سالم زاده,-4, مجيد کاظمي-3

 فريبرز معطر -6نويده نصيری,-5

 ISC    1391 مراقبت های نوين
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26 

 سيكلت موتور با مصدومين تجربه

 :سوانحه  بوروز  دلي  خصوص در

 کيفي مطالعه يك

-3، کاظمي يدمج -2، قرشی زهره-1: 

 نيکبخت عليرضا -4، صيادی احمدرضا

 نصرآبادی

مجله دانشگاه علوم 

 1391خرداد و تير     ISC پزشکی رفسنجان

27 

ای و  -مقايسه اثر کورم کالنوديت  

شيردوشوويده پسووتان بوور درمووان  

 شقا  نوك پستان زنان شيرده

-3ناهيد خداکرمی, -2مهری کاظمی,-1

-5 نويده نصيری,-4جمشيد سالم زاده, 

 فريبرز معطر-6, مجيد کاظمي

 -نشريه علمی

پژوهشی دانشکده 

 پرستاری و مامايی

 شهيد بهشتی

ISC  1392بهار 

28 

 سالمت و خواب کيفيت ارتباط

 در شاغ  پرستاران عمومي

 رفسنجان علوم پزشكي دانشگاه

1391 

 فصديحی طيبده -2، حسينی فاطمه-1 :

 محسدن-4 ،کاظمي مجيد-3 هرندی،

 حسينی رضا-5 رضائيان،

 

مجله دانشگاه علوم 

 1392دی  ISC پزشکی رفسنجان

29 

بيمواران   A1cوضعيت هموگلوبين 

ديابتي مراجعه کننوده بوه کلنيوك    

ديابووت دانشووگاه علوووم پزشووكي 

 1392رفسنجان در سال 

احسان آباديپيشده, -2, مجيد کاظمي-1

سالمت مجله:  پريسا بااليی-4رضا گوجانی, -3

 1392  جامعه

30 

ادث شوللي ناشوي از   بررسوي حوو  

فعاليت های ساختماني در مراجعوه  

کننوودگان بووه اداره کووار و امووور   

 79-81اجتماعي شهر رفسنجان ) 

 )  

دکتر عباس -2ری نژاد, دکتر رضا وزي-1: 

 مجيد کاظمي-3اسماعيلی, 
مجله دانشگاه علوم 

 1391 زمستان  پزشکی رفسنجان

31 

شيوع افسردگي پس از زايموان و  

ر آن در زنان مراجعوه  عوام  موثر ب

کننده بوه مراکوز بهداشوتي شوهر     

  1386رفسنجان در سال 

 

ی, احمدرضا صياد-2بانی, دکتر زيبا شع-1

, مجيد کواظمي -4رضا رفيعی, غالم-3

 علی انصاری-5

فصلنامه دانشکده 

پرستاری مامايی و 

 پيراپزشکی
 86تابستان و پاييز  

32 

روش ارجح زايمان و عوام  مووثر  

ديوودگاه زنووان بوواردار  بوور آن, از 

 –مراجعه کننده به مرکز بهداشتي 

درماني و کلنيوك هوای خصو وي    

 شهر رفسنجان 

لی انصاری جابری, ع-2يبه نگاهبان, ط-1

 مجيد کاظمي-3
مجله دانشگاه علوم 

 1385پاييز   پزشکی رفسنجان

33 

مقايسه تأثير دو روش آموزش بوه  

روش سینراني و پمفلت بر ميزان 

دانش آموزان دختر آگاهي و نگرش 

سال آخر دبيرستان شهر سيرجان 

 -3جيددد کدداظمی,م-2سدديما کريمددی, -1
دکتر رضا -4دکتر زيبا شعبانی شهربابکی, 

 وزيری نژاد
مجله پزشکی 

 1385پاييز :    هرمزگان 
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  در مورد بيماری ايدز

34 

مقايسووه آثوور افشووانه ليوودوکائين  

و مهار عصب پشوتي آلوت    010/0

د ناشووي از تناسولي در تسوكين در  

  ختنه نوزادی

جيوود م-2کتددر مهدددی عابدددين زاده,د-1

 -4الصه زاده,خدکتر گلرسته -3, کاظمي

ری دکتر رضا وزيد-5دکتر وحيد مشايخی, 
 نژاد

مجله دانشگاه علوم 

 1385 تابستان   پزشکی رفسنجان 

35 

 توزيع فراوانی مصدومين مراجعه کننده بده
درمدانی  _بخش اروژانش مرکز آموزشدی 

  علی ابن ابيطالب ) ع (, رفسنجان حضرت

 

-3حمد اسدد پدور, م-2ميد بخشی, ح-1

 1385بهار   فصلنامه پايش مد اطمينان رادص-4, مجيد کاظمي

36 

روزه رمضووان بوور بهداشووت توأثير  

روان و افسوووردگي دانشوووجويان 

دانشگاه آزاد اسالمي سويرجان در  

  1383سال 

-3سيما کريمدی, -2, مجيد کاظمي-1

سديد -5 طيبده ناهبدان,-4 علی انصداری,
ری دکتدر رضدا وزيد-6حبيب اهلل حسينی, 

 نژاد

 

مجله دانشگاه علوم 

 1385تابستان   پزشکی رفسنجان

37 

مقايسووووه تووووأثير سووووه روش 

هپارينيزاسيون ديواليز بور ميوزان    

 تشكي  لیته در حين همودياليز

ی, غالمرضدا رفيعد-2, مجيد کاظمي-1

 سيما کريمی-3
مجله دانشگاه علوم 

 1384   ی کرمان پزشک

38 

عوام  مرتبط با اخوتالل خوواب در   

بيماران بستری بیش های داخلي 

و جراحي مرکوز آموزشوي درمواني    

حضرت علوي ابون ابيطالوب ) ع (    

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ) 

1382 ) 

 

ی, غالمرضدا رفيعد-2, مجيد کاظمي-1

مجله دانشگاه علوم  علی انصاری-3

 1384پاييز    پزشکی رفسنجان 

39 

تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت 

روان دنشجويان پرستاری دانشگاه 

  علوم پزشكي رفسنجان 

 

-3علی انصداری, -2, مجيد کاظمي-1

 يما کريمی س-4محمد اهلل توکلی, 

مجله علمی دانشگاه 

علوم پزشکی 

  رفسنجان 
 1382زمستان  

40 

ارزيووابي درونووي گووروه پرسووتاری 

وم داخلووي جراحووي دانشووگاه علوو 

پزشكي رفسنجان در نيم سال اول 

82- 81 

لی خدادادی زاده ع-2ی , غالمرضا رفيع-1

مدريم شدهابی -4, مجيد کواظمي -3, 

 ميد بخشیح-6لی راوری, ع-5نژاد، 
مجله علمی دانشگاه 

 1382زمستان  ISC علوم پزشکی سمنان

41 

روزه رمضان بر عوزت نفوس   تأثير 

دانشووجويان دانشووكده پرسووتاری 

راپزشووكي دانشووگاه  مامووايي و پي

  علوم پزشكي رفسنجان 

لدی راوری, ع-2لی انصداری جدابری, ع-1

 مجيد کاظمي-3
انديشه و رفتار    ISC 1380 
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و مح  کنگره عنوان سال دهندگان هئارا   رديف موضوع 

 1 نقش و اهميت کاربرد لمس در پرستاري مجيد کاظمی بريزت -مفاهيم وتئوريهاي پرستاري 1375

داروها و مراقبت و نحوه استفاده  1375

 شيراز -صحيح 

 2 بر عروق محيطی TNGاثر  مجيد کاظمی

 3 راههاي کاهش بروز فلبيت وريدي در بخش ها مجيد کاظمی يرازش -مراقبت بيماران عفونی 1379

از بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي  1381

 هران شهيد بهشتیت -گوارشی 

در اهدا  HBVو HCVآلودگی به مقايسه شيوع  مجيد کاظمی

 کنندگان خون

 

 5 بر زمان ظهور فلبيت TNGتأثير پماد  مجيد کاظمی راكا -مايع درمانی 1379

مراقبت از بيماران با اختالالت  1380

 خونی= الر

 B 6و  Cروند پيشرفت هپاتيت مجيد کاظمی

 -همايش درون دانشگاهی  1382

 رفسنجان

 7 ت در بخش ها بررسی شيوع فلبي مجيد کاظمی

استفاده از مفاهيم قرانی در  1383

 تهران -توانبخشی

 8 تأثير قران بر بهداشت روان  مجيد کاظمی

بررسی ميزان فراوانی مصرف مواد مخدر و داروهاي  سيما کريمی زدي -سمينار سراسري اعتياد يزد 1384

 اعصاب در دانشجويان دانشگاه ازاد سيرجان

9 

ر مقايسه تاثيردو روش هپارينيزاسيون ست همو دياليز ب مجيد کاظمی نتهرا -ژهمراقبت هاي وي 1384

 . ميزان تشکيل لخته در حين همو دياليز

10 

 -چهارمين کنگره ارتقاي سالمت 84همن ب 6-4

 تهران

ن بررسی موانع ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شهرستا سيما کريمی

 1383سيرجان در سال

11 

 -اوردهاي پژوهشی در مامايیدست 85ارديبهشت 

 اهواز

بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زنان  سيما کريمی

مراجعه کننده به خانه هاي بهداشت در شهرستان 

 1383سيرجان در سال

12 

اولين همايش آموزه هاي دين و  84اذر 

 سمنان -سالمت

د اه ازاتاثير روزه رمضان بر افسردگی دانشجويان دانشگ سيما کريمی

 سيرجان

13 

 -سمينار سراسري ارولژي تهران 84

 تهران

مهدي عابدي 

 نژاد

 14 مقايسه زايلو و بلوك عصبی بر بی حسی در نوزادان

 15 تاثير روزه رمضان بر عزت نفس و افسردگی مجيد کاظمی صفهانا -علوم انسانی و سالمت 7-6/9/1386

اولين همايش سراسري علوم انسانی  7-6/9/1386

 ناصفها -و سالمت

برسی ارتباط نگرش مذهبی باسالمت روان دانشجويان  مجيد کاظمی

 دانشگاه ازاد

16 

 17 ارتباطنگرش مذهبی با سالمت روان مجيد کاظمی ياسوج ايده هاي نو در پرستاري 1387تير 
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ظر پرسنل و بررسی موانع اقامه نماز هنگام بيماري از ن علی راوري رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

بيماران بستري در بخش هاي داخلی و جراحی 

 بيمارستان حضرت علی ابن ابيطالب )ع( رفسنجان

18 

پرسنل و بيماران و ارتباط آن با اقامه نماز نگرش دينی  مجيد کاظمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

در بيماران بستري در بخش هاي داخلی و جراحی 

 ابيطالب )ع( رفسنجان بيمارستان حضرت علی ابن

19 

تاثير تالوت آيات قرآن بر انتخاب نوع زايمان در زنان  مجيد کاظمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

 1390نخست زا در زايشگاه نيک نفس رفسنجان ، سال

20 

خست نگرش دينی و ارتباط آن با نوع زايمان در زنان ن مجيد کاظمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

 زا ي بستري در زايشگاه نيک نفس رفسنجان،

21 

مقايسه  سالمت روانی در حافظين قرآن و غير حافظ  مجيد کاظمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

 1390قرآن در شهرستان رفسنجان ) سال 

22 

وزيري -کاظمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390  23 تاثير نگرش دينی بر انتخاب نوع زايمان 

ارتباط بين نگرش دينی دانشجويان با تالوت قرآن  سيما کريمی رفسنجان -کنگره قرآن پژوهی  1390

 والدين آنها

24 

دومين کنگره بين المللی بارداري  1390بهمن 

  –ايمن 

-مهري کاظمی

 مجيد کاظمی

اي و شير دوشيده پستان بر -مقايسه اثر کرم کاندليت

 درمان شقاق نوك پستان

25 

سپپپپپپپتامبر  7-5

2012 

نخستين همايش بين المللی پزشکی 

 حج و زيارت کشورهاي اسالمی

زنان در عمره  یو علل اختالالت قاعدگ یفراوان یبررس مجيد کاظمی

 1391مفرده سال 

26 

سپپپپپپپتامبر  7-5

2012 

نخستين همايش بين المللی پزشکی 

 حج و زيارت کشورهاي اسالمی

 مليد دنده بر، ....

 مجيد کاظمی 

زائران عمره مفرده مراجعه کننده به  يهايماريب یوانفرا

مکه  مکرمه  در  ارتيحج وز یمرکز پزشک يدرمانگاهها

 1391سال

27 

سپپپپپپپتامبر  7-5

2012 

نخستين همايش بين المللی پزشکی 

 حج و زيارت کشورهاي اسالمی

علی شاه آبادي، 

 ....مجيد کاظمی

شهر مکه  هاي¬مارستانياعزام زائران به ب یفراوان زانيم

 1391در عمره 

28 

شپپپهريور  17-15

1391 

نخستين همايش بين المللی پزشکی 

 حج و زيارت کشورهاي اسالمی

 وليد دنده بر ....

 مجيد کاظمی

 و مکه نهياعزام به مد یرانيپزشکان ا ينسخه ها یبررس

 1391در عمره مفرده 

29 

سپپپپپپپتامبر  7-5

2012 

همايش بين المللی پزشکی حج و 

 هاي اسالمیزيارت کشور

 کمال حردانی....

 مجيد کاظمی

 ريعمره مفرده درمورد تاث نينظرات زائر یبررس

 یاطالع رسان هاي-روش

30 

شپپپهريور  17-15

1391 

نخستين همايش بين المللی پزشکی 

 حج و زيارت کشورهاي اسالمی

 وليد دنده بر ....

 مجيد کاظمی

در  نهيمکه و مد  هاي¬هتل یبهداشت تيوضع یبررس

 1391سه ماهه اول سال  عمره

31 
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 ارائه مقاله در کنگره های خارجي

نوع کنگره 
)کشوری/بين 

 المللی(

ازائه 
 دهنده

تاريخ برگزاری 
کنگره 

 )روز/ماه/سال(

 رديف عنوان خالصه مقاله عنوان کنگره

INTER-

korea 

Majid 

Kazemi 
2007 

6th international 

conference in 

korea- soul 

Factots related to sleep 

disturbance in patient of ali-ibne 

abitaleb educational and 

therapeutic centre 

 

INTER_so

ul 

Sima 

karimi 
2007 

6th international 

conference in 

korea- soul 

Health care services of women 

clients at health centres in sirjan 

of Iran 

 

internation

al 

Majid 

kazemi 
2008 

THE 2008 

International 

Conference 

"Healthy -People 

for a Healthy 

world Bangkok  -  

Effect of using pamphlet on 

knowledge and attitude of femal 

senior students in high school 

about AIDS 

1 

internation

al 

Sima 

karimi 
2008 

THE 2008 

International 

Conference 

"Healthy People 

for a Healthy 

world" 

An investigation of the Barriers 

of Health care Services in Rural 

Areas of Sirjan in Iran 

2 

Thailandin

ternational 

 

Majid 

kazemi 

9-11 march 

2011 

 thThe 5

conference on 

occupational and 

environment 

health 

Occupational exposure of health 

care personnel to needlestick 

injuries in city of Iran 

 

3 

Thailand 

internation

al 

Sima 

karimi 

9-11 march 

2011 
ACOH 2011 

Health care workers’ knowledge 

and practices regarding 

needlestick injuries at hospitals 

in Sirjan located in southeast of 

Iran 

4 

Bangkok 

internation

al 

Sima 

karimi 

9-11 march 

2011 
ACOH 2011 

An investigation on the effect of 

training course on increasing the 

knowledge concerning crisis 

management skills 

5 

Turkey 

internation

al 

Majid 

kazemi 

November 

23-27, 2011 

international  th4

congress on 

psychopharmaco

logy 

COMPARING MENTAL 

DISORDERS BETWEEN 

 COUPLES EXPOSED TO 

DIVORCE AND NORMAL 

COUPLES IN CITY OF IRAN 

6 

Turkey 

internation

al 

Sima 

karimi 

November 

23-27, 2011 

international  th4

congress on 

psychopharmaco

logy 

To Compare marital conflict, 

between divorce and normal 

couples in Sirjan of Iran 

7 
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 سرپرستي پايان نامه ها

  عنوان پايان نامه رديف

کارشناسی 
 ارشد

دکتری 
 عمومی 

 دکترا

(Ph.D

) 

راهنما/ محل

 مشاور

 مبتنی بر کامپيوتر با مانکن بر ريوی -مقايسه تأثير آموزش احياء قلبی 1
دانش, خودکارآمدی و رضايتمندی نسبت به احياء قلبی ريوی در 

مامايی رفسنجان در سال  –دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری 
1393 

علوم  دانشگاه   *
 کرمانپزشکی 

 راهنما

علوم  دانشگاه *    تبيين فرآيند خود مراقبتی در بيماران تاالسمی ماژور   2
  کرمانپزشکی 

 مشاور

پيامدهای بارداری در نوزادن متولد شده از مادران سالم و مبتال به  بررسی 3
 1392ديابت بارداری در شهرستان رفسنجان سال 

علوم  دانشگاه  * 
پزشکی 
 رفسنجان

 راهنما

مقايسه تأثير کرم امال و طب فشاری بر کاهش درد ناشی از رگ گيری  4
ی دانشگاه علوم ساله بستری در بيمارستان های آموزش 6-12در کودکان 

 1392پزشکی رفسنجان در سال 

دانشگاه علوم    *
 پزشکی کرمان 

 رهنما

يررسی رابطه کيفيت زندگی کاری بر عزت نفس کارکنان زندان های  5
 شهرستان های بافت, سيرجان, شهرباب  

دانشگاه آزاد    *
اسالمی واحد 
 سيرجان

 مشاور 

 
6 

و عوامل مرتبط با آن در  بررسی شيوع تغذيه انحصاری با شير مادر
ماه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری  6شيرخوران زير 

 1391رفسنجان در سال 

علوم  دانشگاه  * 
پزشکی 
 رفسنجان

 رهنما

بررسی داليل و ميزان ترخيص بيماران با ميل شخصی در بيمارستان  7
 1391های تابعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

علوم  هدانشگا  * 
پزشکی 
 رفسنجان

 رهنما

بررسی ارتباط کيفيت خواب و سالمت عمومی پرستاران دانشگاه علوم  8
 1391پزشکی رفسنجان در سال 

دانشگاه علوم    *
 پزشکی کرمان 

 مشاور

مقايسه اثر اسپری ليدوکايين و  تزريق ليدوکايين به عصب در سال پنيس  9
 عصب پشتی آلت بر درد ناشی از ختنه  

علوم پزشکی   * 
 رفسنجان

 مشاور

  

  
 

 

 


