فعالیت های آموزشی  ،پژوهشی و اجرایی
سوابق آموزشی و اجرایی:

نام و نام خانوادگی :نرگس صادقی
محل اخذمدرک کارشناسی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی آموزش پرستاری
محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محل تحصیل دکترا :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سوابق کاری:
 .1انجام خدمت طرح نیروی انسانی مقطع کارشناسی در بیمارستان آیتاهلل شهید اشرفی شهرستان خمینی شهر در سال ( 1371-1373بخشهای
مامایی ،نوزادان ،اورژانس)
 .2انجام خدمت در بیمارستان شهید آیتاهلل صدوقی اصفهان از تاریخ  ( 1373-1375بخشهای جراحی ،داخلی و مامایی)
 .3انجام خدمت در بیمارستان علوی شیراز از  1376الی  ( 1377بخش جراحی)
 .4انجام خدمت در بیمارستان مسلمین شیراز از تاریخ  1377الی ( 1388بخش نوزادان)
 .5انجام خدمت (پرستار ،سرپرستار ،سوپروایزر) در بیمارستان شهید آیتاهلل صدوقی اصفهان از تاریخ  1379الی 1385
 .6اعزام به مدینه منوره به عنوان هیئت پزشکی حج به مدت یک ماه در سال 1385
 .7انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از سال  1382تا کنون
 .8مسئول المپیاد دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) سال 1394
 .9عضو کمیته پژوهش نظام پرستاری استان اصفهان سال 1395
 .10عضو کمیته مراقبت معنوی اداره سالمت نوزادان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 1394
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 .11رئیس اداره پژوهش دانشکده پرستاری مامایی از سال 1395
 .12مسئول مرکز تحقیقات سالمت جامعه از سال 1396
 .13مسئول کمیته پژوهش در آموزش از سال 1396
سوابق آموزشی:
دروس ذیل جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی در چندین ترم تدریس شده است:
.1
.2
.3
.4
.5

پرستاری کودکان 1
پرستاری کودکان 2
اصول و فنون پرستاری (تئوری و عملی)
بیماریهای کودکان مامایی
کارآموزی پرستاری کودکان 1و 2

دروس ذیل جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری تدریس شده است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پرستاری بهداشت کودک و خانواده ( 1تئوری و عملی)
پرستاری بهداشت کودک و خانواده ( 2تئوری و عملی)
پرستاری در دوره نوزادی(تئوری و عملی)
پرستاری در دوره شیرخوارگی (تئوری و عملی)
پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی(تئوری و عملی)
پرستاری در سن مدرسه(تئوری و عملی)
پرستاری در دوره نوجوانی(تئوری و عملی)
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 .8پرستاری در حوادث و بالیا (تئوری و عملی)
 .9تکامل کودک و خانواده (تئوری و عملی)
 .10نظریهها و تئوریهای پرستاری(تئوری و عملی)
 .11روش تحقیق در پرستاری مقدماتی و پیشرفته
تقدیر نامهها:
 .1دریافت تقدیر نامه از شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر در سال 1372
 .2دریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان دانشگاه و مدیر عامل مرکز پزشکی امین در راستای آموزش مادران در جهت تشخیص و درمان کم کاری
مادرزادی تیروئید در سال 1382
 .3دریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان دانشگاه و مدیر عامل مرکز پزشکی امین در راستای آموزش مادران در جهت تشخیص و درمان کم کاری
مادرزادی تیروئید در سال 1383
 .4دریافت تقدیر نامه از فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خصوص مدیریت شایسته و
تالش در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و پیشبرد اهداف سازمانی در سال 1384
 .5انتخاب به عنوان پرستار نمونه در بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی در سال 1384
 .6دریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان در خصوص همکاری در برگزاری سمینار سه روزه مادر و نوزاد در معرض خطر
 .7دریافت تقدیر نامه در خصوص راه اندازی بخشهای درمانی کودکان و مراقبت ویژه نوزادان در سال 1385
 .8دریافت تقدیر نامه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تهیه بسته خدمتی مراقبت معنوی
 .9عضویت در کمیته مراقبت معنوی اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 .10پژوهشگر برتر استان (دانشگاه های سراسری و آزاد) در حیطه علوم پزشکی در سال 1394
 .11پژوهشگر برتر استان(دانشگاه های آزاد) در حیطه علوم پزشکی در سال 1396
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سوابق پژوهشی

نام واحد دانشگاهی  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 نام :نرگس

 نام خانوادگی :صادقی

 رشته تحصیلی :پرستاری

 نام گروه آموزشی :علوم پزشکی

پرستاری مامایی
 شغل (سمت یا مسئولیت) :عضو هیات علمی ،رئیس اداره پژوهش دانشکده پرستاری مامایی
 مرتبه علمی( :استاد  دانشیار استادیار  مربی ) 

 پایه علمی13 :


نام و نشانی محل کار :اصفهان -ارغوانیه -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) -ساختمان اندیشه



تلفن محل کار031-35354001 :

 پست الکترونیکی (:)E-mail

n45sadeghi@yahoo.com

اطالعات تحصیلی( :آخرین مدرک تحصیلی)
مدرک تحصیلی

دانشگاه

کشور
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سال اخذ

*گروه

مدرک

آموزشی

رشته تحصیلی

 نام دانشکده :

دکتری

ایران

علوم پزشکی اصفهان

علوم پزشکی

94

پرستاری

 -1مقاالت فارسی چاپ شده در مجالت معتبر داخلی:
ردیف

1

عنوان مقاله

نام مجله

چندمین
نویسنده
مقاله
میباشید

عوامل خطرساز بیماریهای قلبی

پژوهش در علوم پزشکی

دومین

نویسنده
مسئول
بلی

خیر


سال
انتشار

82

جلد

مهر و ابان

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

83

زمستان دوره 4
شماره
2
صفحات31-38 :

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

89

آبان دوره 23
شماره 66
صفحات2-22 :

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

90

تیر دوره 24
شماره 70
صفحات:

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

عروقی در کودکان میتال به دیابت
قندی نوع یک
2

وضعیت تغذیه ای در بیماران دیابتی

دیابت و لیپید ایران

دومین



نوع  1و مقایسه آن با گروه کنترل

3

ارتباط رضایت جنسی با عوامل

نشریه پرستاری ایران

دومین



فردی در زوجین

4

ارتباط رضایت جنسی و رضایت از
زندگی زناشویی

نشریه پرستاری ایران

سومین

5



نمایه

90-82

5

چالش نظام سالمت و آموزش علوم
پزشکی با پدیده خودکشی

مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی

دومین



90

ویژه نامه توسعه
آموزش و ارتقاء
سالمت ،اسفند
9 ) 11( ،90

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

6

عملکرد تاملی در مراقبت پرستاری

مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی

دومین



90

ویژه نامه توسعه
آموزش و ارتقاء
سالمت ،اسفند
9 ) 11( ،90

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش

7

آموزش پزشکی و چالش شبیه
سازی

مجله ایرانی آموزش در علوم
پزشکی

سومین

90

ویژه نامه توسعه
آموزش و ارتقاء
سالمت ،اسفند
9 ) 11( ،90

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

8

مقایسه رضایتمندی نوجوانان
بستری در بخش های کودکان و
بزرگساالن از خدمات کارکنان
بالینی در شهر اصفهان

نشریه علمی -پژوهشی دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شهید بهشتی

اولین

91

دوره  22شماره
 79ویژه نامه
زمستان ،91
41-33

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش

9

ویتامین  Dودیابت نوع یک

فصلنامه علمی پرستاری دیابت
دانشگاه علوم پزشکی زابل

اولین



پاییز 91

دوره  1شماره 1

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

10

ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران
مبتال به آنژین صدری قبل و بعد از

دو ماهنامه دانشکده پرستاری
مامایی ارومیه

سومین



91

دوره دهم ،شماره
پنجم ،پی در پی

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش

6





پزشکی

پزشکی

درمان با ضربان ساز متقابل خارجی



11

بررسی وضعیت اضطراب مادران
باردار در سه ماهه سوم بارداری و
عوامل مرتبط با آن در مراجعه
کنندگان به بیمارستان های شهر
بندرعباس سال 1390

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

اولین

12

بررسی اضطراب ناشی از تزریق
انسولین در کودکان مبتال به دیابت

دانشکده دیابت پرستاری فصلنامه
زابل مامایی و پرستاری

دومین

13

کیفیت زندگی و ارتباط آن با
مشخصات زمینه ای و ارتباطات
خانواده در نوجوانان و جوانان
مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
اجتماعی

اولین



14

بررسی نشانه های فیزیواوژیک و
رفتاری درد در نوزادان تازه متولد
شده بندرعباس

فصلنامه نسیم تندرستی

سومین



 ،40آذر و دی
91

پزشکی

93

دوره  ،17شماره
 122صفحات:
15-8

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

94

شماره  3دوره3

94

سال پانزدهم
شماره ،57

تابستان
94

دوره  4شماره 1
صفخات41-47 :

Scopus:
http://www.scopus.com



علمی پژوهشی
وزارت بهداشت
درمان و آموزش
پزشکی
علمی پژوهشی
وزارت بهداشت
درمان و آموزش
پزشکی
علمی پژوهشی
وزارت بهداشت
درمان و آموزش
پزشکی

7

15

تاثیر پیش دارو بر شدت درد و
وضعیت همودینامیک بیماران تحت
آنژیوگرافی عروق کرونر

فصلنامهپرستاری داخلی جراحی
زاهدان

سومین

16

مقایسه رضایت نوجوانان از دو بخش
کودکان و بزرگساالن شهر اصفهان
سال 88

نشریه پژوهش پرستاری ایران

دومین

17

فقدان حمایت اجتماعی چگونه بر
رفتارهای مخاطره آمیز جنسی
دختران جوان اثرگذار است؟ یک
مطالعه کیفی

علوم در کیفی تحقیقات مجله
سالمتمجله تحقیقات کیفی در

چهارمین

علوم سالمت

18

ارتباط بین نگرش معنوی و

مجله دیابت زابل



علمی پژوهشی

پاییز 95

دوره  5شماره 3

بهمن و
اسفند
95

علمی پژوهشی
دوره  ،11شماره
 6صفخات 7-13 :وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

بهار 96

سال  6شماره 1

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

پذیرش

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

وزارت بهداشت
درمان و آموزش
پزشکی

دومین







نگرش ناکارآمد در نوجوانان
دیابتی بستری در بیمارستانهای
علوم پزشکی شیراز

19

مقایسه عوامل روانی-اجتماعی

مجله کودکان

سومین

محیط کار در پرستاران شاغل در
8



پذیرش

علمی پژوهشی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

بخش های کودکان و بزرگساالن در
بیمارستان های منتخب شهر

95 اصفهان سال

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجی-2
Row

Title

Journal

IF & Citaition The Order of

Correspond

Years

Vol

N

Author

1

2

3

Comparison of
Dietary Intake
Between
Children With
TYPE1 Diabetes
Mellitus and Control
Group
Knowledge and
attitude toward
AIDS/HIV
among senior school
students in Isfahan
Nurses' knowledge
of hospital infections
and sterilization
methods of hands,
equipments and

JOURNAL OF DIABETES
AND METABOLIC
DISORDERS

o

5

No

2005

4

2

IJNMR
Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

Pubmed

2

No

2008

3

2

IJNMR
Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

Pubmed

1

yes

2009

14

4

9

surfaces in neonatal
wards of Isfahan
4

5

6

7

8

Satisfaction levels
about hospital
wards’ environment
among adolescents
hospitalized in adult
wards vs. pediatric
ones
The effects of
enhanced external
counter pulsation on
health-related quality
of life in patients
with angina pectoris
Qualitative Study of
the Parents
Experiences Who
Lost Their Child; the
Parents Forlorn
Experience
The Design and
Development of a
Computer Game on
Insulin Injection

Providing a model
for ranking the

IJNMR
Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

Pubmed

1

yes

2012

17

IJNMR
Iranian Journal of Nursing
and Midwifery Research

Pubmed

3

No

2012

17

1

No

2013

25

Philippine Scientist Journal

Electronic physician

PubMed

3

yes

2014

6

GMP Review

ISI Listed

4

No

2015

16

10

6

1

2

9

10

11

12

bank’s clients in
terms of impact on
profitability
(Case study of bank
mellat branches in
south khorasan
province)
Maternal
Characteristics,
Emotional and
Physical Abuse of
Children
Comparison of the
Parenting Methods
in Addicted Mothers
being Treated with
Methadone and
Healthy Mothers of
Kerman Province, a
South-Eastern
Province of Iran
Effect of Playing
Interactive Computer
Game on Distress of
Insulin Injection
Among Type 1
Diabetic Children
Spiritual/Religious
Needs of
Adolescents with
Cancer

GMP Review

ISI Listed

Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant
Biol

Iran J Pediat

Religions

Impact Factor
for 2012=
0.6875
Web of
Knowledge
(ISI)
ISI, Scopus

11

4

No

2015

16

3

yes

2015

2

2

yes

2015

25

3

2

yes

2016

7

91

7

13

Spiritual Needs of
Families With
Bereavement and
Loss of an Infant in
the Neonatal
Intensive Care Unit:
A Qualitative Study

Journal of Pain and Symptom
Management

14

Parental needs in
infant’s end-of‑life
and bereavement in
NICU: A qualitative
study

Journal of Education and
Health Promotion

1 Information and
5 communication
Needs of Parents in
Infant End-of-Life:
A Qualitative Study

Iran Red Crescent
Med J.

1 Effects of a Self6 Encouragement
Program on Stress of
Mothers of Children

2/9

Impact
Factor
ISI WOS

1

No

2016

25

1

PubMed

2

yes

2016

5

19

IF:
./65

1

2016

18

6

2017

18

2

WOS

Scopus

2

yes

Asian Pacific Journal
of Cancer Prevention
2
12

16

with Cancer
Referred to Imam
Ali Hospital,
Zahedan, In 2015
1 Moral challenges in
7 the provision of care
for Infant and
Family: a qualitative
study

Quality of life of
1 adolescents and
8 young
people arrive at an
addiction treatment
centers upon their
admission, and
1, 4 and 8 months
after methadone
maintenance therapy

WORLD FAMILY
MEDICINE/MIDDL
E EAST JOURNAL
OF FAMILY
MEDICINE

ISI

2

yes

2017

Journal of Education
and Health
Promotion |
Published by Wolters
Kluwer ‑ Medknow

PubMe
d

2

yes

2017

13

5

5

6

طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:
مسئولیت در طرح
نوع طرح
عنوان طرح
انفرادی

مجری

همکار اصلی

سایر همکاران

ردیف

گروهی

سفارش دهنده

تاریخ

تاریخ

(داخلی  /شروع
ملی)

خاتمه

1388

1389

 .1مقایسه میزان رضایت نوجوانان بستری در بخش های کودکان و بزرگساالن از
خدمات پرستاری



دانشگاه
(خوراسگان)

آزاد

اصفهان

 .2مقایسه کیفیت زندگی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در بدو ورود،
چهار ماه و هشت ماه پس از دریافت درمان نگهدارنده



دانشگاه
(خوراسگان)

آزاد

اصفهان داخلی 1389

داخلی
1394

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد داخلی 1391 1390

 .3بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز

اصفهان (خوراسگان)

بهداشتی شهر اصفهان در مورد تنظیم خانواده


 .4بررسی کیفیت انرژی مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز MS
شهر اصفهان

دانشگاه ازاد اسالمی واحد داخلی 1391 1390
اصفهان (خوراسگان)



 .5تاثیر تکنیک های حفظ انرژی بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران با نارسایی
14

دانشگاه ازاد اسالمی واحد داخلی 1395 1391

اصفهان (خوراسگان)

احتقانی قلب
 .6ارتباط سبک زندگی در سالمندان با کیفیت زندگی



دانشگاه ازاد اسالمی واحد داخلی 1395 1390
اصفهان (خوراسگان)

تألیف یا تصنیف کتاب:
نوع کتاب

ردیف

عنوان کتاب

اسامی همکاران به ترتیب

تاریخ
اولین

تألیف

تصنیف

ناشر

چاپ

اولویت (شامل نام
متقاضی)

.1

فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی در سرطان



1392

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
خوراسگان
(اصفهان)

اعظم رحمانی -نرگس
صادقی

.2

درد در نوزادان



1396

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
خوراسگان
(اصفهان)

شیالن عزیزی -فردوس
پالرک -نرگس صادقی

15

امتیاز

اکتشاف ،ابتکار ،نوآوری ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده هنری (مورد تایید مراجع علمی معتبر):
ردیف
.1

عــنوان ابتکار ،نوآوری و اختراع،
اثربدیع و ارزنده هنری

تهیه نرم افزار آموزشی تفریحی
آشنایی با تزریق انسولین (کودک
توانا)

محل ثبت

مرجع تایید

مرکز توسعه
فناوری اطالعات
و رسانه ها

کننده

تاریخ ثبت

93/2/6

آیا به مرحله تولید رسیده
است

امتیاز

خیر

جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر
نوع جایزه
ردیف

عنوان دستاورد منجر به

مرجع اعطای جایزه

جایزه

پژوهش

 1پژوهشگر برتر استان در حیطه علوم پزشکی (استانداری)

16

سال دریافت
داخلی

بین

جایزه

المللی

داخلی

1394

رتبه

 2دریافت تقدیر نامه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تهیه بسته
خدمتی مراقبت معنوی

تهیه بسته خدمتی مراقبت
معنوی

 3عضویت در کمیته مراقبت معنوی اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی
پژوهش

 4پژوهشگر برتر استان در حیطه علوم پزشکی (در بیت دانشگاههای ازاد)

داخلی

1394

داخلی

1394

داخلی

1396

سخنران مدعو و شرکت در پانل کشوری

مشخصات همایش
ردیف

اسامی همکاران به
ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضی

عنوان مقاله

نام همایش

سطح*

محل برگزاری

سال

1

مراقبت معنوی (کمیته
کشوری)

کمیته کشوری
مراقبت معنوی و
روانی نوزادان
بستری در NICU

کشوری

مشهد

1394

نرگس صادقی،
محمد حیدرزاده،
مرضیه حسن پور،

2

مراقبت معنوی (سخنران
مدعو پانل)

مراقبت روانی
معنوی تسکینی
نوزادان بستری در
بخش مراقبت ویژه
نوزادان

کشوری

یزد

1394

نرگس صادقی،
محمد حیدرزاده،
مرضیه حسن پور،
هایده حیدری

3

مراقبت معنوی(کمیته
کشوری)

مراقبت روانی
معنوی تسکینی

کشوری

یزد

1394

نرگس صادقی،
محمد حیدرزاده،

17

امتیاز

مرضیه حسن پور،
هایده حیدری

نوزادان بستری در
بخش مراقبت ویژه
نوزادان

مقاالت پذیرفته شده در همایش های علمی:

مشخصات همایش

اسامی همکاران به
ترتیب اولویت

ردیف
عنوان مقاله
1

حمایت طلبشدهی والدین بعد از
مرگ کودک :یک مطالعه
پدیدارشناسی

2

کیفیت زندگی و عوامل خانوادگی

نام همایش

سطح*

محل برگزاری

سال

ملی

دانشگاه آزاد اسالمی

92

همایش ملی پژوهش
های کاربردی در ارتقاء

واحد اصفهان

سالمت

(خوراسگان)
ملی

همایش ملی پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمی

مرتبط با اعتیاد در نوجوانان

های کاربردی در ارتقاء

واحد اصفهان

مراجعه کننده به مراکز ترک

سالمت

(خوراسگان)

اعتیاد در بدو ورود
18

(شامل نام متقاضی
نرگس صادقی ،فردوس
پالرک ،شایسته صالحی

92

نرگس صادقی ،الهام داوری

 3وقتی کودک می میرد :تجارب
والدین

ملی

همایش ملی پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمی

92

فردوس پالرک،نرگس

های کاربردی در ارتقاء

واحد اصفهان

صادقی ،شایسته صالحی،

سالمت

(خوراسگان)

ناصر سراج خرمی

4

پدیده خودکشی در نظام سالمت

5

مفهوم حرکت به جلو در والدین

ششمین سمینار

بعد از مرگ کودک :یک مطالعه

پرستار ،ماما و پژوهش

اولین همایش منطقه

منطقه ای

دانشگاه آزاد اسالمی

ای دانشجویی نوآوری

واحد اصفهان

در پرستاری و مامایی

(خوراسگان)
ملی

دانشکده پرستاری

91

یوسفی

92

مامایی دانشگاه علوم

پدیدار شناسی

نرگس صادقی ،علیرضا

فردوس پالرک ،نرگس
صادقی ،شایسته صالحی

پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی
گلستان

6

نجربه اولین درد زندگی در نوزادی

7

Role of prenatal anxiety
on newborn mental

ملی

ششمین سمینار
پرستار ،ماما و پژوهش

دانشکده پرستاری

92

مامایی دانشگاه علوم

شیالن عزیزی ،نرگس
صادقی ،میترا مالیی نژاد

پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی
گلستان
همایش بین المللی

بین المللی

روانپزشکی کودکان

دانشگاه علوم پزشکی
تبریز

19

92

شیالن عزیزی -نرگس
صادقی-میترا موالیی

health
8

Behavioral signs of pain
during invasive
procedures in newborns

9

Maintain contact with
'the neonate: Parents
spiritual need in
neonatal-end-of life

10

The role of maternal
anxiety on
neurodevelopment

همایش بین المللی

بین المللی

روانپزشکی کودکان

اولین کنگره بین

دانشگاه علوم پزشکی

92

تبریز

بین المللی

دانشگاه علوم پزشکی

المللی ارتقای سالمت

اصفهان دانشکده

و تندرستی در

پرستاری مامایی

شیالن عزیزی -نرگس
صادقی-میترا موالیی نژاد

93

نرگس صادقی ،مرضیه
حسن پور ،محمد حیدرزاده

پرستاری و مامایی

11

14 IIIIIII I 2
International
Congress of
pediatric
& Neurology
Nursing
Congress

سیر اضطراب آشکار و پنهان

دوازدهمین کنگره بین

مادران از ابتدا تا انتهای سه ماهه

المللی زنان و مامایی

سوم بارداری

بین المللی

دانشگاه علوم پزشکی

94

بندرعباس

ین المللی

تهران مرکز همایش
های رازی

ایران
20

شیالن عزیزی ،نرگس
صادقی ،میترا مالیی نژاد

94

شیالن عزیزی ،نرگس
صادقی ،میترا مالیی نژاد

Marzieh Hasanpour,
Narges Sadeghi,
Mohamad
Heidarzadeh

2016

Montréal,
Canada

International

21st International
Congress on
Palliative Care

The End-of-Life Spiritual
Care Service Package in
the Newborn Intensive
Care Unit(s)

12

Marzieh Hasanpour,
Narges Sadeghi,
Mohamad
Heidarzadeh

2016

Montréal,
Canada

International

21st International
Congress on
Palliative Care

Parental needs in infant’s
end-of‑ life and
bereavement in NICU: A
qualitative study

13

 نرگس،حمیده ضیغمی

1395

جهرم

ملی

همایش سراسری

نیازهای معنوی نوجوانان مبتال به

14

صادقی

تحول نظام سالمت در

 یک مطالعه کیفی:سرطان

،حوزه معنویت
رویکردها و راهبردها
نرگس صادقی

1395

جهرم

ملی

همایش سراسری
تحول نظام سالمت در

حمیده ضیغمی

،حوزه معنویت
رویکردها و راهبردها

21

 مروری:معنویت و مراقبت معنوی
پیشرفته در متون

15

لیست پایان نامههای راهنمایی شده
ردیف
1

عنوان پایان نامه
بررسی ارتباط اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری با درد نوزاد در هنگام انجام

نام دانشجو

استاد

تاریخ دفاع

شیالن عزیزی

استاد راهنما

91/11/14

اقدامات تهاجمی در شهر بندر عباس 1391
 2تأثیر بازی رایانهای بر سطح دیسترس رفتاری ناشی از تزریق انسولین در کودکان مبتال به دیابت

فاطمه ابراهیم پور

استاد راهنما

92/6/16

نوع یک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان 92
 3تجارب والدین از مرگ کودک
 4ی سبک های فرزند پروری در مادران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مقایسه

فردوس پالرک

استاد راهنما

92/6/13

نسرین پور حبیبی

استاد راهنما

93/10/28

بیمارستان شهید بهشتی با مادران سالم شهر کرمان سال 1393
 5مقایسه مشکالت رفتاری کودکان با یک والد مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا با گروه کنترل در
22

فاطمه اعتدالی

استاد راهنما

94/6/9

بیمارستان روانپزشکی زاهدان در سال 1393
 6بررسی ارتباط میزان استرس تکنسین های اورژانس  115با نوع حوادث کودکان دراستان اصفهان

اسماعیل احمدی

استاد راهنما

94/5/14

سال 1394

 7تدوین راهنمای بالینی مراقبت انتهای زندگی کودکان با رویکرد مراقبت خانواده محور
 8تجارب پرستاران از مراقبت از نوزاد در مرحلهی انتهایی زندگی و مرگ در بخش مراقبت ویژه

جالل نورمحمدی

استاد راهنما

94/5/25

سرور دیدار

استاد راهنما

94/11/12

نوزادن بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز :یک مطالعه کیفی
 9کشف نیازهای نوجوانان بستری در بخشهای مختلف بیمارستان  17شهریور مشهد
 10بررسی تاثیر بازی رایانهایی طراحی شده بر اضطراب ناشی از جراحی در کودکان بستری در

ابتسام آل کثیر

استاد راهنما

94/11/14

لیال زارعی

استاد راهنما

94/11/5

بیمارستان امام حسین اصفهان
 11نیازهای معنوی تجربه شده نوجوانان مبتالبه سرطان در شهر کرمان

حمیده ضیغمی

استاد راهنما

بهمن 94

 12بررسی تأثیر آموزش برنامهی خوددلگرم سازی بر استرس مادران دارای فرزند مبتال به سرطان

مهدیه سلجوقی

استاد راهنما

95/11/17

مراجعه کننده به بیمارستان امام علی(ع) شهر زاهدان در سال 1394

13

بررسی ارتباط بین نگرش معنوی و نگرش ناکارآمد در نوجوانان دیابتی بستری در
بیمارستان های علوم پزشکی شیراز در سال 1394

23

جبروز

استاد راهنما

95/4/21

14

بررسی ارتباط بین نگرش معنوی با راهکارهای مقابله با شرایط پراسترس در خانوادههای

زهره خراسانی

استاد راهنما

95/7/6

دارای کودک مبتال به صرع در شهر کرمان در سال 1395

 15مشکالت تجربه شدهی پرستاران در مراقبت از نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان در

مرضیه ذهبی

استاد راهنما

95/7/13

شهر اصفهان در سال 1394
16

بررسی ارتباط میزان عملکرد خانواده در زمینه استانداردهای مراقبت از نوزاد با برخی مشخصات

سیده فاطمه موسوی

استاد راهنما

95/7/6

خانوادگی در خانواده های مراجعه کننده به درمانگاههای شهر اردبیل در سال 95
 17تبیین نیازهای مرتبط با نقش مادری در مادران مبتال به بیماری های مزمن بستری شده

زهرا دورقی پناه

استاد راهنما

95/11/5

دربیمارستان های شهر اهواز در سال 1394
 18مقایسه امید و هدف در زندگی در والدین کودکان قبل و پس از کاتتریسم قلبی در بیمارستان

بهاره محمدی

استاد راهنما

95/11/30

چمران
 19مقایسه عوامل روانی-اجتماعی محیط کار در دوگروه پرستاران شاغل در بخش های کودکان و

حسان پور

استاد مشا.ور

95/11/23

بخش های بزرگساالن در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال 95
 19رابطه استرس ایجاد شده و سبک های مقابله در سالمت عمومی دانش آموزان متوسطه دوم شهر

وکیل زاده

استاد راهنما

96/3/9

بندرعباس
 20بررسی ارتباط درک پرستار از درد نوزاد با ارزیابی استاندارد درد نوزاد در هنگام انجام اقدامات
تهاجمی

24

نازنین کیانپور

استاد راهنما

شهریور 96

در بخش های نوزادان بیمارستان های اهواز سال 1395

 21رابطه بین سالمت روان و مهارت های اجتماعی در نوجوانان مبتال به دیابت و گروه کنترل در شهر

منصوری

استاد راهنما

شهریور 96

اهواز سال 1395

 21بررسی رابطهی بین استرس شغلی والدین پرستار با اضطراب کودکان آنها در پرستاران شاغل در

شیرین شیخی

استاد راهنما

شهریور 96

های ویژه بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد در سال  1396بخش
22

بررسی تاثیر نقاشی کشیدن بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی در بیمارستان الزهرای

لیال رئیسی

استاد راهنما

شهریور 96

اصفهان 95
 23تجارب والدین از زندگی با کودک مبتال به آترزی پولمو.نر در بیمارستان چمران

زهره محمدی

استادمشاور

شهریور 96

 22تاثیر برنامه مراقبت معنوی بر اضطراب و سالمت معنوی والدین نوزادان بستری در بیمارستان ام

مریم موسوی

استاد راهنما

دی 96

البنین (س) مشهد سال1395

 23مقایسه حمایتهای پرستاری
24

تعیین و مقایسهی اعتماد به نفس و خودپنداره بدنی در نوجوانان دارای اسکار سالک و نوجوانان
سالم در شهر بادرود در سال1396
25

نجمه حسینی

استاد مشاور

هدی پیروزی

استاد راهنما

96/10/27

 25بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با مهارتهای اجتماعی در نوجوانان زرین شهر 95
 26بررسی تاثیر برنامه درمانی سایکودراما بر مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر

مرضیه موسوی

استاد راهنما

فریبا خاکزار

استاد راهنما

در مراکز بهزیستی استان اصفهان سال 96
27

26

مرجان صغیرزاده

استاد راهنما

حجت اله مقصودی

استاد راهنما

سعیدی

استاد راهنما

حمیرا محمدی

استاد راهنما

96/10/26

