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 :اجراییو سوابق آموزشی 

  ودکانشد پرستاری ککارشناسی ار :کارشناسی ارشد حصیلیمدرک ت                                     نرگس صادقی       نام و نام خانوادگی:

 دکترای تخصصی آموزش پرستاری :دکترای تخصصیمدرک تحصیلی 

 ندانشگاه علوم پزشکی اصفها محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی       مدرک کارشناسی: محل اخذ

 پزشکی اصفهان: دانشگاه علوم محل اخذ مدرک دکترای تخصصی

 سوابق کاری:

 های)بخش 1371-1373اهلل شهید اشرفی شهرستان خمینی شهر در سال انجام خدمت طرح نیروی انسانی مقطع کارشناسی در بیمارستان آیت .1

 مامایی، نوزادان، اورژانس(

 ی، داخلی و مامایی(های جراح) بخش 1373-1375اهلل  صدوقی اصفهان  از تاریخ انجام خدمت در بیمارستان شهید آیت .2

 ) بخش جراحی( 1377الی  1376انجام خدمت در بیمارستان علوی شیراز از  .3

 )بخش نوزادان( 1388الی  1377انجام خدمت در بیمارستان مسلمین شیراز از تاریخ  .4

 1385لی ا 1379اهلل  صدوقی اصفهان  از تاریخ انجام خدمت )پرستار، سرپرستار، سوپروایزر( در بیمارستان شهید آیت .5

 1385اعزام به مدینه منوره به عنوان هیئت پزشکی حج به مدت یک ماه در سال  .6

 تا کنون 1382انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از سال  .7

 1394مسئول المپیاد دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( سال  .8

 1395اصفهان سال عضو کمیته پژوهش نظام پرستاری استان  .9

 1394عضو کمیته مراقبت معنوی اداره سالمت نوزادان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال  .10

 1398تا  1395رئیس اداره پژوهش دانشکده پرستاری مامایی از سال  .11
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 1396مسئول مرکز تحقیقات سالمت جامعه از سال  .12

 1397تا  1396مسئول کمیته پژوهش در آموزش از سال  .13

 1398شورای راهبردی پرستاری از سال عضو  .14

 1399واحد دهاقان  از سال کمیته تخصصی عضو  .15

 

 :سوابق آموزشی

 دروس ذیل جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی در چندین ترم تدریس شده است:

 ودک سالمکپرستاری  .1

 ودک بیمارکپرستاری  .2

 اصول و فنون پرستاری )تئوری و عملی( .3

 های کودکان ماماییبیماری .4

 2و 1کارآموزی پرستاری کودکان  .5

 روش تحقیق در پرستاری .6

 یان کارشناسی ارشد پرستاری تدریس شده است:دروس ذیل جهت دانشجو

 )تئوری و عملی( 1پرستاری بهداشت کودک و خانواده  .1

 )تئوری و عملی( 2پرستاری بهداشت کودک و خانواده  .2

 پرستاری در دوره نوزادی)تئوری و عملی( .3

 پرستاری در دوره شیرخوارگی )تئوری و عملی( .4

 لی(پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی)تئوری و عم .5
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 پرستاری در سن مدرسه)تئوری و عملی( .6

 پرستاری در دوره نوجوانی)تئوری و عملی( .7

 پرستاری در حوادث و بالیا )تئوری و عملی( .8

 تکامل کودک و خانواده )تئوری و عملی( .9

 های پرستاری)تئوری و عملی(ها و تئورینظریه .10

 روش تحقیق در پرستاری مقدماتی و پیشرفته .11

 

 ها:تقدیر نامه

  1372تقدیر نامه از شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر در سال  دریافت .1

 رمان کم کاریدشخیص و دریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان دانشگاه و مدیر عامل مرکز پزشکی امین در راستای آموزش مادران در جهت ت .2

 1382مادرزادی تیروئید در سال 

 رمان کم کاریدشخیص و اه و مدیر عامل مرکز پزشکی امین در راستای آموزش مادران در جهت تدریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان دانشگ .3

 1383مادرزادی تیروئید در سال 

شایسته و  خصوص مدیریت المی دردریافت تقدیر نامه از فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقالب اس .4

 1384تقاء کیفیت خدمات پرستاری و پیشبرد اهداف سازمانی در سال تالش در ار

 1384انتخاب به عنوان پرستار نمونه  در بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی در سال  .5

 دریافت تقدیر نامه از معاون امور درمان در خصوص همکاری در برگزاری سمینار سه روزه مادر و نوزاد در معرض خطر .6

 1385های درمانی کودکان و مراقبت ویژه نوزادان در سال در خصوص راه اندازی بخش دریافت تقدیر نامه .7

  1394 دریافت تقدیر نامه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تهیه بسته خدمتی مراقبت معنوی .8

 عضویت در کمیته مراقبت معنوی اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .9
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 1394وهشگر برتر استان )دانشگاه های سراسری و آزاد( در حیطه علوم پزشکی در سال پژ .10

 1396پژوهشگر برتر استان)دانشگاه های آزاد(  در حیطه علوم پزشکی در سال  .11

 1398سال  پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان .12

 1399برتر در جشنواره دوساالنه کتاب کتاب  .13

 

 
 :سوابق پژوهشی

 

آخرین مدرک تحصیلی() :یاطالعات تحصیل  

 کشور دانشگاه مدرک تحصیلی
سال اخذ 

 مدرک

گروه *

 آموزشی
 رشته تحصیلی

49 ایران علوم پزشکی اصفهان دکتری  پرستاری علوم پزشکی 
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 :معتبر داخلیدر مجالت  چاپ شدهفارسی مقاالت  -1

 

 ردیف

 نام مجله عنوان مقاله

چندمین 

نویسنده 

مقاله 

 میباشید

نویسنده 

 مسئول

سال 

 نتشارا

 نمایه جلد

 خیر بلی

های قلبی عروقی در عوامل خطرساز بیماری 1

 کودکان میتال به دیابت قندی نوع یک

پژوهش در علوم 

 پزشکی

 علمی پژوهشی مهر و ابان  82  دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

و  1وضعیت تغذیه ای در بیماران دیابتی نوع  2

 کنترل مقایسه آن با گروه

 4زمستان دوره   83  دومین دیابت و لیپید ایران

 شماره

2 

 31-38صفحات: 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در  3

 زوجین

 23آبان دوره   89  دومین نشریه پرستاری ایران

 66شماره 

 2-22صفحات: 

 علمی پژوهشی

مان و آموزش وزارت بهداشت در

 پزشکی

ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی  4

 زناشویی

 24تیر دوره   90  سومین نشریه پرستاری ایران

 70شماره 

 صفحات:

90-82 

 

 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 الش نظام سالمت و آموزش علوم پزشکی باچ 5

 پدیده خودکشی

مجله ایرانی آموزش در 

 م پزشکیعلو

 

ویژه نامه  توسعه    90 دومین

آموزش و ارتقاء 

سالمت، اسفند 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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 90(  ،11  )9 

 در مراقبت پرستاری تاملیعملکرد  6

 

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی

ویژه نامه  توسعه    90 دومین

آموزش و ارتقاء 

سالمت، اسفند 

90(  ،11  )9 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 آموزش پزشکی و چالش شبیه سازی 7

 

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی

ویژه نامه  توسعه   90  سومین

آموزش و ارتقاء 

سالمت، اسفند 

90(  ،11  )9 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

نان بستری در مقایسه رضایتمندی نوجوا 8

بخش های کودکان و بزرگساالن از خدمات 

 کارکنان بالینی در شهر اصفهان

 

پژوهشی  -نشریه علمی

دانشکده پرستاری و 

مامایی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید 

 بهشتی

شماره  22دوره    91 اولین

ویژه نامه   79

،  91زمستان 

41-33 

 علمی پژوهشی

شت درمان و آموزش وزارت بهدا

 پزشکی

فصلنامه علمی پرستاری  ودیابت نوع یک  Dویتامین  9

دانشگاه علوم  دیابت

 پزشکی زابل

 علمی پژوهشی 1شماره  1دوره  91پاییز    اولین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتال به  10

ضربان  آنژین صدری قبل و بعد از درمان با

 ساز متقابل خارجی

دو ماهنامه دانشکده 

 پرستاری مامایی ارومیه

 

 

 

دوره دهم، شماره   91  سومین

پنجم،  پی در پی 

،  آذر و دی 40

91 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

بررسی وضعیت اضطراب مادران باردار در سه  11

 ماهه سوم بارداری و عوامل مرتبط با آن در

مجله زنان مامایی و 

 نازایی ایران

، شماره 17دوره   93  اولین
صفحات:  122

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
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مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر 

 1390بندرعباس سال 

 

 پزشکی 15-8
Scopus: 

http://www.scopus.com 

 

 در انسولین تزریق از ناشی راباضط بررسی 12

 دیابت به مبتال کودکان

 دیابت پرستاری فصلنامه

 و پرستاری دانشکده

زابل مامایی

3دوره   94 3 دومین شماره    علمی پژوهشی 

 وزارت بهداشت 

 آموزش پزشکی

کیفیت زندگی و ارتباط آن با مشخصات  13

 زمینه ای و ارتباطات خانواده در نوجوانان و

 راجعه کننده به مراکز ترک اعتیادجوانان م

فصلنامه علمی پژوهشی 

 رفاه اجتماعی

سال پانزدهم   94  اولین

 ،57شماره 

 علمی پژوهشی

بهداشت وزارت   

بررسی نشانه های فیزیواوژیک و رفتاری درد  14

 در نوزادان تازه متولد شده بندرعباس

تابستان    سومین فصلنامه نسیم تندرستی

94 

 1ه شمار 4دوره 

 41-47صفخات: 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت 

 درمان و پزشکی

تاثیر پیش دارو بر شدت درد و وضعیت  15

همودینامیک  بیماران تحت آنژیوگرافی عروق 

 کرونر

پرستاری داخلی فصلنامه

 جراحی زاهدان

 

 

 علمی پژوهشی 3شماره  5دوره  95پاییز    سومین

وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

مقایسه رضایت نوجوانان از دو بخش کودکان  16

88و بزرگساالن شهر اصفهان سال   

نشریه پژوهش پرستاری 

 ایران

بهمن و    دومین

اسفند 

95 

، شماره 11دوره 

 7-13صفخات:  6

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

فقدان حمایت اجتماعی چگونه بر رفتارهای  17

ختران جوان اثرگذار مخاطره آمیز جنسی د

 کیفی تحقیقات مجله

مجله سالمت علوم در

 علمی پژوهشی 1شماره  6سال  96بهار    چهارمین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

http://www.scopus.com/


9 

 

تحقیقات کیفی در علوم  است؟ یک مطالعه کیفی

 سالمت

 پزشکی

ارتباط بین نگرش معنوی و نگرش ناکارآمد  18

های ستاندر نوجوانان دیابتی بستری در بیمار

 علوم پزشکی شیراز

 علمی پژوهشی 3شماره  6سال  97پاییز    دومین مجله دیابت زابل

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

اعی محیط کار در جتما-مقایسه عوامل روانی 19

پرستاران شاغل در بخش های کودکان و 

بزرگساالن در بیمارستان های منتخب شهر 

 95اصفهان سال 

انمجله کودک  علمی پژوهشی 1شماره  5دوره  97پاییز    سومین 

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

بررسی تاثیر کشیدن نقاشی بر اضطراب قبل  20

 از عمل کودکان

دانشگاه علوم  مجله

 پزشکی مازندران

 مازندران

 scopus شماره  29دوره     دومین

مقایسه رویش تعداد دندان های دایمی  21

ز روش های کمک اساله حاصل  5-6کودکان 

 96باروری با باروری طبیعی سال 

مجله دندانپزشکی 

 کودکان ایران

 علمی پژوهشی 1شماره  14دوره  97پاییز    سومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

همدلی پرسنل پرستاری با بیماران وابسته به  22

 مواد: همدلی بیشتر با بیماران مراجعه کننده

مراکز درمان سوئ مصرف مواد یا بستری  به

 در بیمارستان؟

 علمی پژوهشی 12دوره   98  سومین اخالق و تاریخ پزشکی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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ابعاد سرمایه روانشناختی در پرستاران شاغل  23

در بیمارستان روانپزشکی و ارتباط ان با 

 متغیرهای جمعیت شناختی

راننشریه پرستاری ای اسفند    دومین 

97 

شماره  31دوره 

116 

 علمی پژوهشی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

مقایسه خودکارامدی شیردهی در مادران  24

ن دارای نوزاد بستری در بخش نوزادان با مادرا

 اهدارای نوزاد سالم در هفته اول، ماه اول و م

 سوم پس از زایمان

مجله دانشکده پرستاری 

ارومیهمامایی   

 علمی پژوهشی   1397 (12)16 دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ی دفاعی و هاسمیمکان ارتباط بررسی 25

خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی 

به بیمارستان فیض شهر  کنندهمراجعه

1396اصفهان در سال   

 

مجله دانشکده پرستاری 

 مامایی همدان

 ژوهشیعلمی پ   1398 27(3) دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

خلق و خوی شیرخواران در تغذیه انحصاری با  26

 شیرمادرو شیرخشک غالب

نشریه آموزش پرستاری، 

، علمی 4شماره  8دوره 

 پژوهشی وزارتین

 علمی پژوهشی   1398 (4 )8 دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

رفمص الگوی اصالح تاثیر بررسی 27  بر آب 

 دیسمنوره به مبتال دانشجویان زندگی کیفیت

 اولیه

نشریه پژوهشکده علوم 

بهداشتی جهاد 

دانشگاهی، سال 

، ص 5هجدهم شماره 

؛ علمی  504-497

 علمی پژوهشی  1398  (5)18  پنجمین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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 پژوهشی وزارتین

 بررسی اثربخشی آموزش خودشفقتی بر 28

 مدیریت عملکرد خانوادگی پرستاران

دانشور پزشکی: نشریه 

پژوهشی پایه و بالینی

  

 علمی پژوهشی    1399 دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

بررسی تاثیر بحث گروهی مادران بر میزان  29

 آگاهی و عملکرد

 دختران نوجوان درباره بهداشت بلوغ

مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید صدوقی یزد

 علمی پژوهشی    1399 دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی اورم بر  30

خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان 

نانابی  

مجله بالینی پرستاری 

 مامایی

 علمی پژوهشی   1399  دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ایسه مشکالت رفتاری کودکان پرستاران مق 31

صبح کار دائم با پرستاران نوبت کار شاغل در 

 مرکز

آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی اصفهان در 

1سال   

 علمی پژوهشی    1399 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ارتباط بین ادراک حمایت از جانب خانواده و  32

 جتماعی با بیماری درا -سازگاری روانی

 به سرطاننوجوانان مبتال 

 

 علمی پژوهشی    1399 دومین ایران نشریه پرستاری

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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ط کار با اجتماعی محی -بررسی رابطه عوامل روانی 33

 نپرخاشگری کودکان کارکنان پرستاری ز

 علمی پژوهشی    1399 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

ط کار با اجتماعی محی -بررسی رابطه عوامل روانی 34

 نپرخاشگری کودکان کارکنان پرستاری ز

 علمی پژوهشی    1399 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

مقایسه دقت ثبت پیامدها در کارآزماییهای  35

 بالینی ثبتشده در سامانه ثبت کارآزمایی

و مقاالت منتشرشده در IRCT( ) بالینی ایران

 مجالت پرستاری و مامایی

مجله بالینی پرستاری 

 مامایی

 علمی پژوهشی   1399  دومین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

بررسی تاثیر واقعیت درمانی بر میزان امیدواری  36

 مادران کودکان مبتال به سرطان

 

 علمی پژوهشی    1400 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

فرزند  -تاثیر بحث گروهی بر تعارضات مادر 37

انکودک بستری در بخش های روانپزشکی  

 علمی پژوهشی    1400 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

مقایسه امید به زندگی و اضطراب نوجوانان  38

دارای والد مبتال به بیماری قلبی مزمن با 

 نوجوانان دارای

مبتال به دیابت نوع دو والد  

 

 علمی پژوهشی    1399 دومین نشریه پرستاری کودکان

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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مقایسه حساسیت ادراکی کودکان شیرخوار  39

مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادران 

 سالم در شهر قم

دانشگاه علوم مجله 

 پزشکی قم

 علمی پژوهشی   1400 15(5) چهارمین

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

40         

 

 
 

 جیمعتبر خاردر مجالت  مقاالت چاپ شده -2
 

N

o 

Vol Years Corresp

o

n

d 

The Oder IF  Journal Title Row 

2 4 2005 No 5  JOURNAL OF DIABETES 

AND METABOLIC 

DISORDERS 

Comparison of  Dietary Intake Between  

Children With  TYPE1 Diabetes 

Mellitus and Control Group 

1 

2 3 2008 No 2 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

 

Knowledge and attitude toward AIDS/HIV 

among senior school students in Isfahan 

2 

4 14 2009 yes 1 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

Nurses' knowledge of hospital infections and 

sterilization methods of hands, 

equipments and surfaces in neonatal wards of 

Isfahan 

3 

6 17 2012 yes 1 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

Satisfaction levels about hospital wards’ 

environment among adolescents hospitalized 

in adult wards vs. pediatric ones 

4 

http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=2936&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=2936&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=2936&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=2936&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3717
http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3717
http://en.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3717
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1 17 

 

2012 

 

No 3 Pubmed 

 

IJNMR 

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

The effects of enhanced external counter 

pulsation on health-related quality of life in 

patients with angina pectoris  

5 

 25 2013 No 1  Philippine Scientist Journal Qualitative Study of the Parents Experiences 

Who Lost Their Child; the Parents Forlorn 

Experience 

6 

2 6 2014 yes 3 PubMed Electronic physician The Design and Development of a Computer 

Game on Insulin Injection 

 

7 

 16 2015 No 4 ISI Listed GMP Review Providing a model for ranking the bank’s 

clients in terms of impact on profitability 

(Case study of bank mellat branches in south 

khorasan province) 

8 

 16 2015 No 4 ISI Listed GMP Review Maternal Characteristics, Emotional and 

Physical Abuse of Children 

9 

7 2 2015 yes 3  Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant 

Biol 

Comparison of the Parenting Methods in 

Addicted Mothers being Treated with 

Methadone and Healthy Mothers of Kerman 

Province, a South-Eastern Province of Iran 

10 

3 25 2015 yes 2 Impact Factor 

for 2012= 

0.6875 

Web of 

Knowledge 

(ISI) 

Iran J Pediat Effect of Playing Interactive Computer Game 

on Distress of Insulin Injection Among Type 

1 Diabetic Children 

11 

91 7 2016 yes 2 ISI, Scopus Religions Spiritual/Religious Needs of Adolescents with 

Cancer 

12 

1 25 2016 No 1 2/9  Impact 

Factor 

ISI WOS 

Journal of Pain and Symptom 

Management 

Spiritual Needs of Families With 

Bereavement and Loss of an Infant in the 

Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative  

13 



15 

 

19 5 2016 yes 2 PubMed Journal of Education and Health 

Promotion 
 Parental needs in infant’s end-of‑life and 

bereavement in NICU: A qualitative study 

14 

  
2016 

No 1 
IF: 

./65 

WOS 

Iran Red Crescent Med J Information and communication Needs of 

Parents in Infant End-of-Life: A Qualitative 

Study 

15 

  
2017 

yes 2 
SCO

PUS 

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 

Effects of a Self-Encouragement Program on 

Stress of Mothers of Children with Cancer 

Referred to Imam Ali Hospital, Zahedan, In 

2015 

16 

  
2017 

yes 2 
ISI WORLD FAMILY 

MEDICINE/MIDDLE 

EAST JOURNAL OF 

FAMILY MEDICINE 

Moral challenges in the provision of care for 

Infant and Family: a qualitative study 

 

17 

  
2017 

yes 2 
Pub

Med 

Journal of Education 

and Health Promotion | 

Published by Wolters 

Kluwer ‑ Medknow 

Quality of life of adolescents and young 

people arrive at an addiction treatment 

centers upon their admission, and 

1, 4 and 8 months after methadone 

maintenance therapy 

18 

  
2018 

yes 2 
علمی 

پژوهش

 ی

Health, Spirituality and 

Medical Ethics 

Relationship between Religious Attitudes and 

Coping Strategies for Stressful Conditions in 

Mothers with Epileptic Children 

19 

 4 
 

NO 2 
WOS International Journal of 

Pregnancy & Child 

Birth 

Correlation of maternal anxiety and some of 

neonatal outcomes 

20 

 15 
2018 

yes 2 
WOS Electron J Gen Med 

The comparison of the purpose and meaning 

of life before and after children's cardiac 

21 
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catheterization in parents 

 

  
2018 

yes  
WOS Int J Pediatr 

Spiritual Challenges Experienced by Nurses 

in Neonatal End of Life: A Qualitative Study 

22 

  
2019 

yes 2 
ESC AIMS Medical Science 

Self-esteem and self-confidence relationship 

with religious tendency in 

families with a child suffering from cancer 

23 

  
2019 

NO 5 
ISC 

Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran, 33(94). ISSN: 

1016-1430 

Development and psychometric assessment of 

the sexual health education necessity scale: 

An exploratory mixed method study 

24 

  
2021 

NO  
 

WOS 

- 

JCR- 

Q2 

BMC Women’s Health The role of water intake in the severity of pain 

and menstrual distress among females 

suffering from primary dysmenorrhea: a semi-

experimental study 

 

25 

  
2020 

yes  
ISI,J

CR- 

Q2, 

SCO

PUS 

JOURNAL OF HUMAN 

SPORT & EXERCISE  

Relationship between dysfunctional attitudes and  

mental health in psychiatric nurses 

 

26 

  
2019 

NO  
Scop

us 

International journal of medical 

toxicology &forensic Medicine 

Shoshort Communication: Comparing Neonatal 

Intensive  Care 

Unit Nursing Support in Mothers With Newborn 

Abstinence 

Syndrome (NAS) and Mothers of Healthy 

Neonates 

 

27 
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2020 

NO  
WOS 

Q1 

Journal of Nursing Scholarship Effect of Cold Application on Bruising and Pain 

Following Heparin 

Subcutaneous Injection: A Systematic Review and 

Meta-Analysis 

 

28 

  
2020 

yes  
scop

us 

Psychiatria Comparison of behavioral problems between the 

children with one schizophrenic parent and 

children with healthy parents 

 

29 

  
2021 

yes  
ISC 

journal of Qualitative Research 

in Health Science    

Investigating the strategic elements of family-

center care in the neonatal intensive care unit: A 

qualitative Study  

 

30 

  
2020 

NO  
ISC 

Health in Emergencies & 

Disasters Quarterly (HEDQ) 

An Investigation on the Relationship Between 

Self-Efficacy with Spiritual Adjustment and Life 

Expectancy in Adult Earthquake Residents in 

Sarpol-e Zahab City, Iran in 2019 

31 

  
2021 

yes  
 

zanko nve investigation of the effect of aromatherapy 

with orange essential oil on pain in children after 

tonsillectomy 

32 

  
 

  
 

 The  

 

 

 

https://zanko.muk.ac.ir/article-1-540-en.pdf
https://zanko.muk.ac.ir/article-1-540-en.pdf
https://zanko.muk.ac.ir/article-1-540-en.pdf
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_3055.html?lang=en
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  طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:  

ف
دی

 عنوان طرح ر

 مسئولیت در طرح

 سفارش دهنده

 نوع طرح 

اخلی / )د

 ملی(

اریخ ت

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

ی
اد

فر
 ان

 گروهی

ی
جر

 م

ی
صل

ر ا
کا

هم
 

ان
ار

مک
 ه

یر
سا

 

 ن ازمقایسه میزان رضایت نوجوانان بستری در بخش های کودکان و بزرگساال  .1

 خدمات پرستاری

             دانشگاه آزاد اصفهان

 )خوراسگان(

 

 داخلی

1388 1389 

و ر بدی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دمقایسه کیفیت زندگ  .2

 ورود، چهار ماه و هشت ماه پس از دریافت درمان نگهدارنده

             دانشگاه آزاد اصفهان

 )خوراسگان(

 1394 1389 داخلی

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

مورد تنظیم خانوادهبهداشتی شهر اصفهان در   

               دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

9013 داخلی  9113  

کز ه مربررسی کیفیت انرژی مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده ب  .4

MS شهر اصفهان 

                                دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

لیداخ  9013  9113  

ی رسایتاثیر تکنیک های حفظ انرژی بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران با نا  .5

 احتقانی قلب

                    دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

 1395 1391 داخلی

  ارتباط سبک زندگی در سالمندان با کیفیت زندگی   .6
                   

 
 

 

د اسالمی واحد دانشگاه ازا

 اصفهان )خوراسگان(

 1395 1390 داخلی
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عه مطال پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یکتجارب   .7

 کیفی

                   
 

د اسالمی واحد دانشگاه ازا

 اصفهان )خوراسگان(

 1400 1398 داخلی

د اسالمی واحد اصفهان جسمی و روانی کارکنان دانشگاه آزاغربالگری   .8

 (انخوراسگ)

                                دانشگاه ازاد اسالمی واحد

 اصفهان )خوراسگان(

 1400 1399 سفارشی

 کتاب:یا تصنیف تألیف 

ف
دی

 عنوان کتاب ر

تاریخ  نوع کتاب

 اولین

 چاپ

 ناشر

اسامی همکاران به ترتیب 

اولویت )شامل نام 

 متقاضی(

 امتیاز
 تصنیف تألیف

1.
  

دانشگاه آزاد    1392 فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی در سرطان

واحد  اسالمی

خوراسگان 

 )اصفهان(

رگس ن -اعظم رحمانی

 صادقی

 

2.
  

دانشگاه آزاد    1396 درد در نوزادان

اسالمی واحد 

خوراسگان 

 )اصفهان(

ردوس ف -شیالن عزیزی

 نرگس صادقی -پالرک

 

3.
  

تسکینی در بخش  بسته خدمتی مراقبت 

 مراقبت ویژه نوزادان

  1398  وزارت بهداشت

درمان و آموزش 

 پزشکی

حیدرزاده، مرضیه محمد 

نرگس صادقی، حسن پور، 

 هایده حیدری

 



20 

 

4.
  

دانشگاه آزاد  1398  ترجمه 2جلد  پرستاری بهداشت جامعه

اسالمی واحد 

خوراسگان 

 )اصفهان(

ابراهیمی، نرگس صادقی، 

 شایسته صالحی

 

5.
  

دانشگاه آزاد  1398  ترجمه 3پرستاری بهداشت جامعه جلد 

اسالمی واحد 

خوراسگان 

 )اصفهان(

راهیمی، نرگس صادقی، اب

 شایسته صالحی

 

6.
  

خدمتی تغیه نوزادان در بخش مراقبت بسته 

 ویژه نوزادان

وزارت بهداشت  1399  تالیف

درمان و آموزش 

 پزشکی

  همکارانگروه 

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

ف
دی

ر
 

، ابتکار، نوآوری و اختراع نوانــع

 اثربدیع و ارزنده هنری
 محل ثبت

مرجع تایید 

 کننده
 تاریخ ثبت

مرحله تولید رسیده آیا به 

 است
 امتیاز

یه نرم افزار آموزشی تفریحی ته  .1

آشنایی با تزریق انسولین )کودک 

 توانا(

مرکز توسعه 

فناوری اطالعات 

 و رسانه ها

  خیر 6/2/93 
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 جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر

ف
دی

 مرجع اعطای جایزه ر
عنوان دستاورد منجر به 

 جایزه

 نوع جایزه
سال دریافت 

 جایزه
 رتبه

لیداخ  
بین 

 المللی

  1394 داخلی پژوهش )استانداری( پژوهشگر برتر استان در حیطه علوم پزشکی 1

ه ه بستدریافت تقدیر نامه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تهی 2

 خدمتی مراقبت معنوی 

 

تهیه بسته خدمتی مراقبت 

 معنوی

  1394 داخلی

ن و داره سالمت نوزادان وزارت بهداشت درماعضویت در کمیته مراقبت معنوی ا 3

 آموزش پزشکی

 

  1394 داخلی 

  1396 داخلی پژوهش زاد(آدانشگاههای  ن)در بی پژوهشگر برتر استان در حیطه علوم پزشکی 4

  1398 داخلی پژوهش فهاندانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اص پژوهشگر برتر 5

  1399 اخلید  کتاب هدوساالنسراسری جشنواره  6
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 کشوری ت در پانلکشر و سخنران مدعو

 ردیف
 

 عنوان مقاله

اسامی همکاران به  مشخصات همایش

 ترتیب اولویت

 )شامل نام متقاضی

 امتیاز
 سال محل برگزاری سطح* نام همایش

مراقبت  معنوی )کمیته  1

 کشوری(

کمیته کشوری 

مراقبت معنوی و 

روانی نوزادان 

 NICUبستری در 

، نرگس صادقی 1394 مشهد کشوری

حمد حیدرزاده، م

 مرضیه حسن پور، 

 

مراقبت  معنوی )سخنران  2

 مدعو پانل(

مراقبت روانی 

معنوی تسکینی 

نوزادان بستری در 

بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان

، نرگس صادقی 1394 یزد کشوری

محمد حیدرزاده، 

مرضیه حسن پور، 

 هایده حیدری

 

مراقبت  معنوی)کمیته  3

 کشوری(

مراقبت روانی 

ینی معنوی تسک

نوزادان بستری در 

بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان

، نرگس صادقی 1394 یزد کشوری

محمد حیدرزاده، 

مرضیه حسن پور، 

 هایده حیدری

 

مداخالت اخالقی و مراقبت  4

 معنوی در انتهای عمر

 )سخنران مدعو پانل(

 بین همایش

 و سالمت المللی

 کودکان تکامل

 بین ا

 المللی

 4-7 تهران

  ماه آبان

1396 

، نرگس صادقی

محمد حیدرزاده، 

مرضیه حسن پور، 

 هایده حیدری

 

اداره سالمت کشوری وبینار  5

 نوزادان

شهریور    کشوری

1400 

  صادقینرگس 
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 :  پذیرفته شده  در همایش های علمیمقاالت 

 ردیف

 

 عنوان مقاله

اسامی همکاران به  مشخصات همایش

 ترتیب اولویت

 )شامل نام متقاضی
 سال محل برگزاری سطح* نام همایش

ی والدین بعد از شدهحمایت طلب 1

یک مطالعه مرگ کودک: 

 پدیدارشناسی

همایش ملی پژوهش 

های کاربردی در 

 ارتقاء سالمت

دانشگاه آزاد  ملی

اسالمی واحد 

 )خوراسگان(

29 نرگس صادقی، فردوس  

 پالرک، شایسته صالحی

کیفیت زندگی و عوامل خانوادگی  2

مرتبط با اعتیاد در نوجوانان 

مراجعه کننده به مراکز ترک 

وداعتیاد در بدو ور  

همایش ملی پژوهش 

های کاربردی در 

 ارتقاء سالمت

دانشگاه آزاد  ملی

اسالمی واحد 

اصفهان 

 )خوراسگان(

نرگس صادقی، الهام  92

 داوری

وقتی کودک می میرد: تجارب  3

 والدین

همایش ملی پژوهش 

های کاربردی در 

 ارتقاء سالمت

 ملی

 

 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

اصفهان 

 )خوراسگان(

س پالرک،نرگس فردو 92

صادقی، شایسته صالحی، 

 ناصر سراج خرمی

 

اولین همایش منطقه  پدیده خودکشی در نظام سالمت 4

ای دانشجویی نوآوری 

 در پرستاری و مامایی

دانشگاه آزاد  منطقه ای

اسالمی واحد 

اصفهان 

علیرضا  ،نرگس صادقی 91

 یوسفی 



24 

 

 )خوراسگان(

مفهوم حرکت به جلو در والدین  5

مرگ کودک: یک مطالعه بعد از 

 پدیدار شناسی

ششمین سمینار 

پرستار، ماما و 

 پژوهش

دانشکده پرستاری  ملی

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی گلستان

فردوس پالرک، نرگس  92

 صادقی، شایسته صالحی

ششمین سمینار  نجربه اولین درد زندگی در نوزادی 6

پرستار، ماما و 

 پژوهش

دانشکده پرستاری  ملی

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی گلستان

شیالن عزیزی، نرگس  92

 صادقی، میترا مالیی نژاد

7 Role of prenatal anxiety 

on newborn mental 

health 

همایش بین المللی 

 روانپزشکی کودکان

 

دانشگاه علوم  بین المللی

 پزشکی تبریز

نرگس  -شیالن عزیزی 92

میترا موالیی-صادقی  

8 Behavioral signs of pain 

during invasive 

procedures in newborns 

 

 

همایش بین المللی 

 روانپزشکی کودکان

 

دانشگاه علوم  بین المللی

 پزشکی تبریز

نرگس  -شیالن عزیزی 92

میترا موالیی نژاد-صادقی  
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9 Maintain contact with 

the neonate: Parents' 

spiritual need in 

neonatal-end-of life 

اولین کنگره بین 

المللی ارتقای سالمت 

و تندرستی در 

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم  بین المللی

پزشکی اصفهان 

دانشکده پرستاری 

 مامایی

نرگس صادقی، مرضیه  93

حسن پور، محمد 

 حیدرزاده

10 The role of maternal 

anxiety on 

neurodevelopment 

14 IIIIIII I 2 

International 

Congress of 

pediatric 

Neurology & 

Nursing 

Congress 

دانشگاه علوم  بین المللی

بندرعباس پزشکی  

شیالن عزیزی، نرگس  94

 صادقی، میترا مالیی نژاد

سیر اضطراب آشکار و پنهان  11

مادران از ابتدا تا انتهای سه ماهه 

 سوم بارداری

کنگره  دوازدهمین

بین المللی زنان و 

 مامایی ایران

تهران مرکز همایش  ین المللی

 های رازی

شیالن عزیزی، نرگس  94

 صادقی، میترا مالیی نژاد

12 The End-of-Life Spiritual 

Care Service Package in the 

Newborn Intensive Care 

Unit(s) 

21st International 

Congress on 

Palliative Care 

International Montréal, 

Canada 

2016 Marzieh Hasanpour, 

Narges Sadeghi, 

Mohamad 

Heidarzadeh 

13 Parental needs in infant’s 

end-of‑ life and 

bereavement in NICU: A 

21st International 

Congress on 

Palliative Care 

International Montréal, 

Canada 

2016 Marzieh Hasanpour, 

Narges Sadeghi, 

Mohamad 
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qualitative study Heidarzadeh 

نیازهای معنوی نوجوانان مبتال به  14

 سرطان: یک مطالعه کیفی

همایش سراسری 

تحول نظام سالمت 

در حوزه معنویت، 

 رویکردها و راهبردها

حمیده ضیغمی، نرگس  1395 جهرم ملی

 صادقی

معنویت و مراقبت معنوی: مروری  15

شرفته در متونپی  

همایش سراسری 

تحول نظام سالمت 

در حوزه معنویت، 

 رویکردها و راهبردها

 نرگس صادقی 1395 جهرم ملی

 حمیده ضیغمی

بررسی عوامل موثر بر بهبود  16

کیفیت مراقبت در بخش مراقبت 

 ویژه نوزادان: یک مطالعه کیفی.

، نیلوفر حاجی عراقی 1397 اصفهان ملی کنگره نوزادان ایران

 نرگس صادقی

مراقبت از نوزاد در حال مرگ: یک  17

 مطالعه کیفی 

رانیا نوزادان کنگره یمل  ی، سرور صادق نرگس 1397 اصفهان 

 دیدار

رانیا نوزادان کنگره ماساژ برای کولیک نوزادی 18 یمل  موسوی سیده مریم،  1397 اصفهان 

نیلوفر  ،یصادق نرگس

 حاج عراقی

ر مقایسه مشکالت رفتاری د 19

فرزندان سن مدرسه زنان پرستار و 

ششمین کنگره بین 

المللی توسعه و ترویج 

20/12/97  بین المللی فروزنده دشتی، خدیجه  
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معلم در مراکز منتخب شهرضا در 

1396سال   

علوم و فنون بنیادین 

 در جامعه

 رحیمی، نرگس صادقی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ای راهنمایی شدههلیست پایان نامه  

 تاریخ دفاع استاد نام دانشجو عنوان پایان نامه ردیف

 بررسی ارتباط اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری با درد نوزاد در هنگام انجام 1

1391اقدامات تهاجمی در شهر بندر عباس   

14/11/91 استاد راهنما شیالن عزیزی  

ای بر سطح دیسترس رفتاری ناشی از تزریق انسولین در کودکان مبتال به دیابت تأثیر بازی رایانه 2

92نوع یک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان   

16/6/92 استاد راهنما فاطمه ابراهیم پور  
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13/6/92 استاد راهنما فردوس پالرک تجارب والدین از مرگ کودک 3  

سبک های فرزند پروری در مادران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مقایسه  4

1393بیمارستان شهید بهشتی با مادران سالم شهر کرمان سال   

28/10/93 استاد راهنما نسرین پور حبیبی  

سه مشکالت رفتاری کودکان با یک والد مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا  با گروه کنترل در مقای 5

1393بیمارستان روانپزشکی زاهدان در سال   

9/6/94 استاد راهنما فاطمه اعتدالی  

با نوع حوادث کودکان دراستان اصفهان  115بررسی ارتباط میزان استرس تکنسین های اورژانس  6

1394سال   

 

ل احمدیاسماعی 14/5/94 استاد راهنما   

25/5/94 استاد راهنما جالل نورمحمدی تدوین راهنمای بالینی مراقبت انتهای زندگی کودکان با رویکرد مراقبت خانواده محور 7  

ی انتهایی زندگی و مرگ در بخش مراقبت ویژه تجارب پرستاران از مراقبت از نوزاد در مرحله 8

ینی )ره( اهواز: یک مطالعه کیفینوزادن بیمارستان امام خم  

12/11/94 استاد راهنما سرور دیدار  

شهریور مشهد   17های مختلف بیمارستان کشف نیازهای نوجوانان بستری در بخش 9 14/11/94 استاد راهنما ابتسام آل کثیر   

در  ایی طراحی شده بر اضطراب ناشی از جراحی در کودکان بستریبررسی تاثیر بازی رایانه 10

 بیمارستان امام حسین اصفهان

5/11/94 استاد راهنما لیال زارعی  

 94/11/5 استاد راهنما حمیده ضیغمی نیازهای معنوی تجربه شده نوجوانان مبتالبه سرطان در شهر کرمان  11

17/11/95 استاد راهنما مهدیه سلجوقیی خوددلگرم سازی بر استرس مادران دارای فرزند مبتال به سرطان بررسی تأثیر آموزش برنامه 12  
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1394کننده به بیمارستان امام علی)ع(  شهر زاهدان در سال مراجعه   

 

بررسی ارتباط بین نگرش معنوی و نگرش  ناکارآمد در نوجوانان دیابتی بستری در  13

1394بیمارستان های علوم پزشکی شیراز در سال   

فروغ جبروز 21/4/95 استاد راهنما   

41 ی هاخانوادهدر  پراسترسباط بین نگرش معنوی با راهکارهای مقابله با شرایط بررسی ارت 

1395دارای کودک مبتال به صرع در شهر کرمان در سال   

 

6/7/95 استاد راهنما زهره خراسانی  

51 ی پرستاران در مراقبت از نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان در مشکالت تجربه شده 

1394ال شهر اصفهان در س  

13/7/95 استاد راهنما مرضیه ذهبی  

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

95خانوادگی در خانواده های مراجعه کننده به درمانگاههای شهر اردبیل در سال   

6/7/95 استاد راهنما سیده فاطمه موسوی  

71 ای مرتبط با نقش مادری در مادران مبتال به بیماری های مزمن بستری شده تبیین نیازه 

1394دربیمارستان های شهر اهواز در سال   

5/11/95 استاد راهنما زهرا دورقی پناه  

81 مقایسه امید و هدف در زندگی در والدین کودکان قبل و پس از کاتتریسم قلبی در بیمارستان  

 چمران

نمااستاد راه بهاره محمدی  30/11/95  

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

95بخش های بزرگساالن در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان سال   

23/11/95 استاد مشا.ور نجمه حسان پور  
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91 موزان متوسطه دوم شهر رابطه استرس ایجاد شده و سبک های مقابله در سالمت عمومی دانش آ 

 بندرعباس

کیل زادهزینب  9/3/96 استاد راهنما   

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

1395در بخش های نوزادان بیمارستان های اهواز سال  تهاجمی  

 

کیانپورنازنین  23/6/96 استاد راهنما   

در شهر  و گروه کنترل ابتیدر نوجوانان مبتال به د یاجتماع یمهارت ها و  سالمت روان نیب ابطهر 21

95اهواز سال   

 

نصوریزهرا مدملیل م 23/6/96 استاد راهنما   

12  در شاغل پرستاران در آنها کودکان اضطراب با پرستار والدین شغلی استرس بین یرابطه بررسی 

1396خرم آباد در سال  شهرستان رحیمی یدشه بیمارستان ویژه هایبخش   

شیخیشیرین  14/8/96 استاد راهنما   

بررسی تاثیر نقاشی کشیدن بر اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی در بیمارستان الزهرای  22

95اصفهان   

23/6/96 استاد راهنما لیال رئیسی  

یمارستان چمراننر در بگی با کودک مبتال به آترزی پولموتجارب والدین از زند 23 مشاوراستاد زهره محمدی   23/6/96  

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

1395البنین )س( مشهد سال  

 

وسویمریم مسیده  11/10/96 استاد راهنما   

نجمه حسینیسیده د سندرم ترک مواد با خانواده های سایر از خانواده های دارای نوزاپرستاری  حمایتمیزان مقایسه  23 24/10/96 استاد مشاور   
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1396نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان های منتخب استان کرمان در سال   

24 
 جواناندر نوجوانان دارای اسکار سالک و نو بدنی ی اعتماد به نفس و خودپندارهتعیین و مقایسه

 1396د در سالسالم در شهر بادرو

هدی پیروزیبنت ال 27/10/96 استاد راهنما   

52 95در نوجوانان زرین شهر  ارتباطیهای جهت گیری مذهبی با مهارت  بررسی رابطه  26/10/96 استاد راهنما مرضیه موسوی   

62 پذیر توان ذهنی آموزشهای اجتماعی کودکان کمبررسی تاثیر برنامه درمانی سایکودراما بر مهارت 

96 مراکز بهزیستی استان اصفهان سال در   

96 

02/11/96 استاد راهنما فریبا خاکزار  

 ایسکیمی بیماران در زندگی از رضایتبا  خودکارآمدیو  دفاعی های مکانیسمبررسی  27

1396 سال در اصفهان شهر فیض بیمارستان به کننده مراجعه قلبی  

7/11/96 استاد راهنما مرجان صغیرزاده  

مدی در نوجوانان و جوانان مراجعه کننده به آی رابطه حمایت اجتماعی و خودکاربررس 28

1396مرکز ترک اعتیاد علی اصغر در اصفهان سال   

09/11/96 استاد راهنما حجت اله مقصودی  

 فیزیکی سوءرفتار با پرستاران بین افقی آمیز خشونت رفتار تجربه بین رابطه بررسی 29

1396 سال اصفهان شهر اجتماعی تأمین های بیمارستان شاغلین در آنها فرزندان  

ی مسینه سعیدحمیده  9/11/96 استاد راهنما   

-های اعتباربخشی در بخشنظران و پرستاران در رابطه با سنجهمقایسه دیدگاه صاحب 30

1396پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال های روان  

 حمیرا محمدی

 هفشجانی

9/11/96 استاد راهنما  
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بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی مادران با اضطراب فرزندان آنان در مدارس شهر گرگان سال  31

1396 

10/11/96 استاد راهنما زهرا عباسی  

ودک کدارای  های بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با ابراز وجود و اعتماد به نفس در خانواده 32

1396مبتال به سرطان در رشت سال   

ی فومنیم نیاالمریم غ 11/11/96 استاد راهنما   

ساله حاصل از روش های کمک  5-6مقایسه رشد جسمی و مهارت های اجتماعی در کودکان  33

1396باروری با باروری طبیعی در مراکز پیش دبستانی شهر اصفهان سال   

11/11/1396 استاد مشاور فرازنده حسن پور امینه  

دهای مقابله با استرس در والدین کودکان مراجعه کننده به بررسی ارتباط اضطراب با راهبر 34

96اورژانس بیمارستان شهید مطهری فوالد شهر در سال   

11/11/96 استاد مشاور فرانک عباسی  

بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با اضطراب در والدین دارای کودک تحت عمل جراحی قلب باز در  35

96ان سال هبیمارستان شهید چمران اصف  

30/11/96 استاد راهنما عبداله قاسمی  

نددتبیین فرایند مراقبت از نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان )(: یک مطالعه گرا 36 25/02/97 استاد راهنما نیلوفر حاجی عراقی    

هان در تاثیر آموزش خود مراقبتی اورم بر خودپنداره بدنی و انزوای اجتماعی کودکان نابینا در اصف 37

96سال   

07/06/97 استاد راهنما زهرا دوزنده  

مقایسه خودکارآمدی شیردهی در مادران دارای نوزاد بستری در بخش نوزادان با مادران دارای  38

مریم در سال نوزاد سالم در هفته ی اول، ماه اول و ماه سوم پس از زایمان در بیمارستان عیس ابن 

1397 

10/06/97 استاد راهنما اکرم فرهادیه  

97 /11/06 استاد راهنما فاطمه ابراهیم پوربررسی رابطه رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری با رضایتمندی از خدمات پرستاری در نوجوانان  39  
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1396بستری در بیمارستان های شهرضا در سال   

انی دهم مقایسه خودکارآمدی و اضطراب در دانش آموزان رشته های تجربی، ریاضی و انس 40

96-97متوسطه شهرستان شهر کرد سال تحصیلی   

26/06/97 استاد راهنما عالیه ابراهیمی  

بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر رفتارهای تطابقی والدین کودکان بستری در بخش مراقبت های  41

1396ویژه کودکان حضرت امام حسین اصفهان در سال   

الیبیدی فریبا ایزدی 31/06/97 استاد راهنما   

تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارامدی و بار مراقبتی والدین دارای فرزند مبتال به فنیل کتونوری  42

1396مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امین   

 سیمین صفیری

 

 

31/60/97 استاد راهنما  

ان سالم در شهر مقایسه خلق و خوی کودکان شیرخوار مادران دارای سابقه دیابت بارداری با مادر 43

1396قم سال   

31/60/97 استاد راهنما زهرا افزون  

بررسی اثربخشی مدل مداخله  سرمایه روانشناختی بر سالمت روان دانش آموزان دختر متوسطه  44

1397اول شهرستان رفسنجان   

13/06/97 استاد راهنما الهه مقصودی  

رستار و معلم در مراکز منتخب شهرستان مقایسه مشکالت رفتاری در فرزندان سن مدرسه زنان پ 45

1396شهرضا در سال   

07/06/97 استاد مشاور خدیجه رحیمی  

مقایسه نشانه های رفتاری و فیزیولوژیکی درد، حین نوبت اول و دوم اقدامات تهاجمی در نوزادان  46

1396بستری در بیمارستان مادر شهرستان رامهرمز در سال   

07/06/97 استاد مشاور آمنه آل خمیس  
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09/11/97 استاد راهنما آرزو یوسفی تهیه راهنمای بالینی بانک شیر مادر  47  

تاثیر برنامه آموزش همتا بر استرس و درک عدم قطعیت از بیماری در خانواده دارای کودک مبتال  48

1396به سرطان بستری در بیمارستان بعثت همدان سال   

09/11/79 استاد راهنما ابراهیم بختیاری  

1397تاثیر مشاوره معنوی بر تاب آوری و سوگ والدین سوگوار خمینی شهر در سال  49 11/11/97 استاد راهنما مریم نیکدل   

بررسی تاثیر القای امید بر تطابق سالمت در والدین دارای کودک مبتال به سرطان بستری در  50

97بیمارستان حضرت سید الشهدا اصفهان سال   

اد راهنمااست قاسم ابراهیمی  11/11/97  

دو گروه تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک در مراکز  مقایسه خلق و خوی شیرخوار در  51

 بهداشتی شهر اصفهان سال 

97 

11/11/97 استاد راهنما فاطمه آقاجانی  

تبیین باور مادران شیرده نسبت به دریافت و اهدای شیر مادر در مراکز درمانی سطح شهر اصفهان  52

1396ر سال د  

97 /10/11 استاد راهنما مینو عظیمی  

بررسی ارتباط نگرش ناکارامد و سرمایه روانشناختی با سالمت روان پرستاران شاغل در  53

1397بیمارستان روانپزشکی تخصصی شهید ایت اله مدرس شهر اصفهان در سال   

11/11/97 استاد راهنما رعنا جعفری زاده  

فعال بر امید به زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتال به سرطان بستری برسی تاثیر گوش دادن  54

1397در بیمارستان سید الشهدا )ع( اصفهان در سال   

11/11/97 استاد راهنما فاطمه دهقانی  

مقایسه گزارش انتخابی پیامدها در کارازمایی های بالینی ثبت شده و  منتشر شده در مجالت  55

1397ل پرستاری و مامایی سا  

09/11/97 استاد راهنما مینا سلطانی  
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بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی با رویکرد دینی بر خودپنداره در بیماران مبتال به افسردگی  56

 بیمارستان جونقان سال 

1397 

08/11/97 استاد راهنما مرضیه همتی  

زیستی معنوی مادران تاثیر اموزش تکنیک های همدلی به پرستاران بر میزان تاب آوری و به 57

دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در دو بیمارستان منتظری نجف اباد و 

397امین اصفهان سال   

  

97 /10/11 استاد راهنما میترا مهدیان  

 مقایسه تاثیر دو روش طب فشاری در نقطه هوگو و موسیقی بر شدت درد ناشی از رگ گیری در  58

1397ن مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین شهر سمنان سال کودکا  

97 /10/11 استاد راهنما علیرضا مومن آبادی  

مقایسه دلبستگی مادر به نوزاد در تولد طبیعی با سزارین در بیمارستان نیک نفس شهرستان  59

1397رفسنجان در سال   

08/11/97 استاد راهنما فاطمه بلوچی مرج  

بررسی رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه با پیش بینی بازگشت یا عود مصرف مواد در بیماران  60

1397بستری جهت ترک مواد مخدر در بیمارستان مدرس اصفهان در سال   

07/11/97 استاد راهنما محمد مهدی بهداروند  

اروری و زنان بارور در مقایسه ی سبک های دلبستگی مادر و کودک در زنان دارای سابقه ناب 61

1396مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر زنجان در سال   

13/08/97 استاد راهنما ریحانه احمدی  

تاثیر آوادرمانی بر استرس درک شده و تاب آوری بیماران مبتال به سرطان تحت درمان شیمی  62

1397ال درمانی در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در س  

09/11/97 استاد مشاور ابوالفضل شکوهی  
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3961تجارب زندگی با بیماری سلیاک در بیماران مراجعه کننده به انجمن ایرانی سلیاک در سال  63 97 /10/11 استاد مشاور رفیعی    

بررسی رابطه عوامل روانی اجتماعی محیط کار با پرخاشگری کودکان کارکنان پرستاری زن شاغل  64

1397مارستان الزهرا )س( اصفهان در سال در بی  

16/05/98 استاد راهنما فروزان نادری  

بررسی تاثیر آموزش برنامه ی خود دلگرم سازی بر تحمل پریشانی مادران دارای کودک بستری  65

1397شده در بیمارستان مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال   

13/06/98 استاد راهنما فهیمه اکبرزاده  

بررسی ارتباط خودکارامدی مادران با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی در دختران آنان در مقطع  66

1397متوسطه دوم شهر شیراز سال   

13/06/98 استاد راهنما نیلوفر زارع  

مقایسه مشکالت رفتاری کودکان در پرستاران نوبت صبح کار دایم با شیفت در گردش شاغل در  67

1397ی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان در سال مرکز آموزش  

16/05/98 استاد راهنما شهرام رییسی  

بررسی رابطه عملکرد خانواده با احساس تنهایی کودکان بستری در بیمارستان امام جعفر صادق  68

1397میبد در سال   

نفس حسن زاده محمود 

 آبادی

13/06/98 استاد راهنما  

ی بر شفقت به خود بر عملکرد خانواده پرستاران شاغل در بیمارستان بررسی تاثیر مداخله مبتن 69

1397شهید مدرس شهر اصفهان در سال   

13/06/98 استاد راهنما فروغ حاجیان  

 در یبستر سرطان به مبتال کودک یدارا نیوالد در یزندگ به دیام بر یدرمان تیواقع ریتاث یبررس 70

1397 سال در قم شهر در( س)معصومه فاطمه حضرت مارستانیب یآنکولوژ بخش  
 

عبدالهیفاطمه  98زمستان     

17 اشجعزهرا کرد در ملو ع ، آگاهیبر سطح نگرش الکترونیکقایسه تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و م  99مهر  استاد راهنما   
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 1398لیچ درمربیان مهد کودک های منتخب شهر اصفهان در سال ممانورهی زمینه انجام

 

27 ری در ارس بستنوزادان ن یدرمادران دارا یمادرنقش انطباق با  برعزت نفس و یمراقبت معنو ریتاث 

 1398های منتخب شهر کرمان سال بخش نوزادان بیمارستان

 

امینیرضا  99آبان     

37  بخش در بستری نوزاد دارای مادران معنوی سالمت و پریشانی تحمل بر نگاری خاطره تاثیر بررسی 

8139درسال اصفهان بهشتی شهید بیمارستان نوزادان ویژه هایمراقبت  

 

زرین مکانمنصوره  1399دی     

 یمزمن با نوجوانان دارا یقلب یماریوالد مبتال به ب یو اضطراب در نوجوانان دارا یدواریام سهیمقا 74

99در سال  رازیقلب الزهرا ش مارستانیدر ب2نوع ابتیوالد مبتال به د  

 

قطعی انسیه  99ابان     

 

 

 

 

 


