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 11/5/1931تاریخ آخرین بازنگری : 

 مشخصات فردی -

 عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی الرستان سمت:                     ملیحه پورکیانی نام و نام خانوادگی :

 maliheh.kianii.gmail.com آدرس الکترونیکی:                                کارشناس ارشد:درجه علمی

 
   سوابق تحصیلی -

دانشگاه محل  مقطع تحصیلی گرایش تحصیلی رشته تحصیلی

 تحصیل

تاریخ فارغ 

 التحصیلی

 1939 علوم پزشکی شیراز کارشناسی - پرستاری  

 1931 علوم پزشکی کرمان کارشناسی ارشد جراحی -داخلی  پرستاری

 
ن پستان در زنان مراجعه     کننده به بخش شیمی بررسی تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی پس از جراحی برداشتعنوان پایان نامه : 

 .35-31درمانی بیمارستان نمازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
  

 ی سوابق آموزش  -

 مقطع تحصیلی محل تدریس تئوریس وعنوان در

پرستاری اختالالت سیستم گوارشی، پوست و 

 سوختگی، ادراری

 کارشناسی پرستاری کرمان دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پرستاری اختالالت سیستم عصبی، تنفسی،  -

 هماتولوژی، گوارشی، چشم و...

 روش تحقیق در علوم پزشکی -

 بررسی وضعیت سالمت -

 پرستاری ویژه -

 فرایند آموزش به بیمار -

 پرستاری مراقبت در منزل -

 اصول و فنون پرستاری -

 سی پرستاریکارشنا دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان

 خون و خون شناسی -

 احیا قلبی ریوی -

 کارشناسی اتاق عمل دانشکده پرستاری حضرت زینب الرستان
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 مقطع تحصیلی محل تدریس عملیس وعنوان در

، ، داخلی ریهپوست های کاراموزی بخش

  ICU داخلی گوارش، جراحی عمومی و

 پرستاری یوستهپیوسته و ناپ  کارشناسی بیمارستان افضلی پور کرمان

عصاب، کاراموزی در عرصه بخشهای داخلی ا

، ENTترمیمی،  اورولوژی، اورژانس، سوختگی

 جراحی قلب، 

 پرستاری پیوسته و ناپیوسته کارشناسی بیمارستان شفا کرمان

، چشم، کاراموزی در عرصه بخشهای اورژانس

هماتولوژی، جراحی توراکس، گوارش و کبد، 

 جراحی عمومی و...نورولوژی، نوروسرجری، 

 کارشناسی پیوسته پرستاری و فقیهی شیراز ، خلیلیبیمارستان نمازی

 کارشناسی پیوسته پرستاری بیمارستان امام رضا الرستان کاراموزی بخش جراحی عمومی و اورژانس

 

 قلب. و اورژانس جراحی عمومیاورژانس، سابقه کار در بخش   سوابق بالینی: -

 سوابق پژوهشی -

 مقاالت ●

 سال انتشار نام مجله نوع فعالیت عنوان مقاله

 1931 ارمغان دانش نفر دوم بررسی تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی پس از ماستکتومی

نفر اول و نویسنده  آیا نوتوانی بر کیفیت زندگی پس از جراحی سرطان پستان موثر است؟

 مسئول

 1933 پایش

 

دامنه حرکتی و ادم لنفاوی  ٬ن دردتاثیر برنامه جامع فیزیوتراپی بر میزا

 اندام فوقانی پس از جراحی ماستکتومی

 1933 افق دانش نفر اول

The Effect of Multi-Faceted Rehabilitation 
Program on quality of life in breast cancer 
survivors in  Iran 

اول و نویسنده نفر 

 مسئول

Indian journal of 

medical and pediatric 

oncology 

2010 

The general health level of bachelor degree of 
nursing and operation room students 

نفر اول و نویسنده 

 مسئول

Research journal of 

medical sciences 

2016 

بررسی سالمت معنوی دانشجویان پیراپزشکی: ضرورت نیازمند 

 توجه بیشتر

نفر اول و نویسنده 

 مسول

 1935 فصلنامه تاریخ  پزشکی

 تاثیر تدریس به روش تلفیقی بر رضایت دانشجویان
نفر اول و نویسنده 

 مسول

مجله ایرانی آموزش در علوم 

 پزشکی

 مرحله چاپ
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 در حال انجامهای پژوهشی طرح  ●

 دانشجویان نگاه از بوک الگ شیوه به ارزشیابی -

 بررسی عوامل موثر بر ارشیابی استاد  -

 به صورت پوستر یا سخنرانی الت ارائه شده در کنگره و همایشهامقا ●

 سال ارائه محل برگزاری عنوان کنگره نویسندگان عنوان مقاله

تاثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 سرطان پستان

 ملیحه پورکیانی

 مریم حضرتی

 عباس عباس زاده

 پیمان جعفری

اولین کنگره مراقبتهای 

حمایتی و تسکینی در 

 سرطان

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

1931 

تاثیر فیزیوتراپی بر درد، ادم لنفاوی و دامنه حرکتی 

 مفصل شانه پس از ماستکتومی

 ملیحه پورکیانی

 محمد صادقی

 پیمان جعفری

یازدهمین کنگره بین 

المللی طب فیزیکی، 

توانبخشی و 

 وز  ایرانالکترودیاگن

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

1931 

تاثیر نوتوانی بر کیفیت زندگی عمومی مبتالیان به 

 سرطان پستان

 ملیحه پورکیانی

 مریم حضرتی

 عباس عباس زاده

 پیمان جعفری

کنگره کلینیکال 

 انکولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

1931 

The Effect of physiotherapy 
Program on pain intensity, Range of 

motion and Lymph edema after 
mastectomy 

 

 ملیحه پورکیانی

 محمد صادقی

 پیمان جعفری

Congress of  th5
the ISPRM 

Istanbul, 
Turkey 

2009 

ساله در مبتالیان به سرطان  5بررسی میزان بقای  -

پستان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی 

 بیمارستان نمازی شیراز.
 

 ه پورکیانیملیح

محمد محمدیان 

 پناه

دانشگاه علوم  کنگره انکولوژی

 پزشکی مشهد

9319 

 ملیحه پورکیانی آموزش لذت بخش

 محمدرضا فروتنی

کنگره آموزش علوم 

 پزشکی

دانشگاه علوم  

 پزشکی تهران

9311 

 9311 فرهنگستان علوم کنگره سالمت معنوی ملیحه پورکیانی سالمت معنوی واقعیتی فراموش شده

 9311 تهران کنگره اخالق پزشکی ملیحه پورکیانی بررسی ارتباط سالمت معنوی و سالمت عمومی

بررسی کارایی الگ بوک به عنوان شیوه ارزشیابی 

 دانشجویان

 9311 تهران کنگره آموزش پزشکی ملیحه پورکیانی
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 و پژوهشی آموزشی دوره هایشرکت در   ●

 تاریخ برگزاری ل برگزاریمح طول مدت دوره سطح دوره نام دوره

 1931 دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز 2 اعضای هیئت علمی اصول تهیه اسالید و ارائه سخنرانی

اصول مقاله نویسی و ارسال مقاله برای 

 مجالت

 1931 دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز 9 اعضای هیئت علمی

 1931 شگاه علوم پزشکی کرماندان روز 2 اعضای هیئت علمی نحوه انجام پژوهشهای کیفی

 1931 دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز 1 اعضای هیئت علمی تعیین اولویتهای پژوهشی در پرستاری

 1931 دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز 2 اعضای هیئت علمی توانمند سازی علمی اساتید جوان

 

 شرکت در دوره های فرهنگی 

 تاریخ برگزاری ل برگزاریمح طول مدت دوره سطح دوره نام دوره

 1931 دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز 12 مقدماتی فلوشیپ فرهنگی اساتید جوان

 1932 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ماه 9 _ دوره علوم اسالمی اساتید

 1939-39 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ماه 12 مقدماتی و پیشرفته فلوشیپ پژوهشی

 1939 دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز 1 مقدماتی فلوشیپ آموزش الکترونیک

  1939 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دوره ای ـــــــــ اخالق پزشکی

 

 بیمارستانها در کنفرانسهای علمی همکاری ●

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره نوع همکاری نام دوره

 1931 فضلی پور کرمانبیمارستان ا روز 1 سخنران آسم و مراقبتهای پرستاری

 1931 سیرجان بیمارستان غرضی روز 2 سخنران خون و فراورده های خونی

 1931 کرمان بیمارستان فاطمه الزهرا روز 1 سخنران و دبیر کنفرانس نقش پرستار در تجویز آنتی بیوتیکها

معاونت درمان دانشگاه علوم  روز 1 سخنران نقش پرستار در تغذیه لوله ای

 رمانپزشکی ک

1931 
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 عضویت در انجمن ها، کمیته ها و شوراها -

 زمان شروع محل  انجام فعالیت نوع همکاری محل عضویتنام 

دانشکده پرستاری EDOگروه 

 رازی

 1933تا  1931 دانشکده پرستاری مسئول بازاموزی

دفتر آموزش مداوم دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمان

علوم پزشکی دانشگاه  معاونت آموزشی نماینده دانشکده پرستاری

 کرمان

 1933تا  1931

دانشکده پرستاری حضرت زینب  مسوول استعدادهای درخشان هسته

 الرستان

 تاکنون 1931

 

 عالیق حرفه ای  -

  در رابطه با پرستاری سرطان، آموزش پزشکی اجرای طرحهای تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


