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 3131 تبریزعلوم پزشکي  آموزش پرستاری گرایش اطفال کارشناسی ارشد

 

         

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

 

دان بررسی شیوع سل در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت علی اصغر شهر زاه .4

. تدوین و اجرای پروپوزال جهت اخذ مدرک کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 4131

4131 

ماساژ ترکیبی بر روی کودکان مبتال به آسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بررسی تاثیر  .2

آسم و ایمونولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک کارآزمایی بالینی.  رساله جهت 

 4130،علوم پزشکی تبریزدانشگاه  کودکان ازپرستاری مدرک کارشناسی ارشد  اخذ

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار دادکشنه رپستای 

 

2 

 

 ( سوابق آموزشيپ

 واحدهاي تئوري (تدریس1 

برای گروههای کارشناسی مامایی و کارشناسی ناپیوسته  کودکانبیماریهای تدریس واحدهای تئوری 

  4132از سال  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مامایی،

ای تئوری تکنولوژی جراحی اطفال برای واحدهای کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی تدریس واحده

 4131از سال  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.، ناپیوسته اتاق عمل

تدریس واحدهای تئوری تکنولوژی جراحی اطفال برای واحدهای کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی 

 4131از سال  ن )دانشکده پرستاری خاش(.، دانشگاه علوم پزشکی زاهداناپیوسته اتاق عمل

دانشگاه علوم کارشناسی پرستاری،  برای گروه بیماریهای کودکانپرستاری تئوری  تدریس واحد

  4136از سال  پزشکی سبزوار.

دانشگاه علوم پزشکی  ،تدریس واحد تئوری پرستاری کودک سالم، برای گروه کارشناسی پرستاری

 4136از سال   سبزوار.

از سال   دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. ،واحد تئوری نوزادان، برای گروه کارشناسی پرستاری تدریس

4136 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)دانشکده  تدریس واحد تئوری نوزادان، برای گروه کارشناسی پرستاری،

 4136از سال   پرستاری شهرستان جوین(.

دانشگاه علوم کارشناسی پرستاری،  رای گروهب بیماریهای کودکانپرستاری تئوری  تدریس واحد

 4131از سال   پزشکی سبزوار)دانشکده پرستاری شهرستان جوین(.

از سال  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ، برای گروه پرستاری،(LMS)تدریس بصورت آموزش مجازی 

4136 

بزوار. از سال ، برای گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی س(LMS)تدریس بصورت آموزش مجازی 

4131 

 

 

 ( تدریس واحدهاي باليني2

 .4130مربی بالینی در دوره دانشجویی کارشناسی ارشد 

پرستاری و مامایی از سال برای گروههای کارشناسی  کارورزی کودکان کارآموزی و تدریس واحدهای

4132. 
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و مامایی از سال  برای گروههای کارشناسی پرستاری نوزادانتدریس واحدهای کارآموزی و کارورزی 

4132.  

تدریس واحدهای کارآموزی و کارورزی کودکان برای گروههای کارشناسی ناپیوسته مامایی از سال 

4132. 

تدریس واحدهای کارآموزی و کارورزی نوزادان برای گروههای کارشناسی ناپیوسته مامایی از سال 

4132. 

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان از سال  تدریس واحدهای کارآموزی و کارورزی کودکان برای گروه

4131. 

 

 ( تدریس در کارگاهها3

. 4132دی،  41کارگاه آموزشی. دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان،  "مایع درمانی در اطفال "

 )گروه هدف: دانشجویان کارشناسی پرستاری(

. )گروه هدف: 4131ر، آذ 41دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کارگاه آموزشی.  "ایمنی کودک "

 دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(

. )گروه 4131بهمن،  20دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کارگاه آموزشی.  "ارتباط درمانی "

 هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(

خرداد،  41زاهدان،  دانشکده پرستاری و ماماییکارگاه آموزشی.  "کنترل عفونت بیمارستانی "

 . )گروه هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(4130

آبان،  3مهر و 20دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کارگاه آموزشی.  "کارگاه دو روزه اندنوت "

 . )گروه هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(4130

. )گروه 4130آبان،  20نشکده پرستاری و مامایی زاهدان، داکارگاه آموزشی.  "کارگاه اندنوت "

 ، کمیته تحقیقات دانشجویی(و کارشناسی ارشد هدف: دانشجویان کارشناسی

. )گروه هدف: 4130بهمن،  0دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کارگاه آموزشی.  "ارتباط درمانی "

 دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(

 اردیبهشتکارگاه آموزشی. دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان،  "و اندنوت پروپوزال نویسیکارگاه  "

 ، کمیته تحقیقات دانشجویی(و کارشناسی ارشد . )گروه هدف: دانشجویان کارشناسی4136

. )گهروه ههدف:   4131،بهمهن  6، سهبزوار کارگهاه آموزشهی. دانشهکده پرسهتاری      "آموزش بهه بیمهار   "

 (سی پرستاریدانشجویان کارشنا
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 ( سوابق اجرایيت

 4131عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، تهران 

 4131عضو کمیته اجرایی همایش سالمت بارداری، زاهدان 

 عضو مرکز تحقیقات سالمت کودکان و نوجوانان، دانشکده پزشکی زاهدان

 اهدانعضو مرکز تحقیقات سالمت بارداری، دانشکده پرستاری ز

 عضو مرکز تحقیقات پرستاری جامعه، دانشکده پرستاری زاهدان

 کارشناسی و ارشد پرستاری اطفال log bookهمکاری در تدوین و طراحی طرح درس و 

همکاری در طراحی،  تجهیز و راه اندازی اتاق بازی در  بخش های کموتراپی و کودکان بیمارستان علی 

 زاهدان ابن ابیطالب)ع(

 گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان همکاری در

 همکاری در برنامه ریزی و تشکیل کارگاههای علمی و تحقیقاتی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

 همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری زاهدان بعنوان مدرس کارگاهها

 ری جامعه دانشکده پرستاری و مامایی زاهدانکز تحقیقاتی پرستاهمکاری بعنوان کارشناس مر

 سالمت بارداری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان همکاری بعنوان کارشناس مرکز تحقیقات

پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و فصلنامه همکاری بعنوان کارشناس علمی در دفتر مجله 

 مامایی زاهدان 

 4131 دانشکده پرستاری سبزوار EDOمسئول 

 4131، دانشکده پرستاری سبزوار استاد مشاور 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

بررسی  گلی حمیده، ولیزاده سوسن ، صادقی شبستری مهناز، اصغری محمد، قادری فریبا. -4

یک تخصصی آسم و ماساژ ترکیبی بر روی کودکان مبتال به آسم مراجعه کننده به کلینتاثیر 

رساله جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد .ایمونولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 .4130،علوم پزشکی تبریزدانشگاه  کودکان از
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شیوع و علل استفاده از طب مکمل و جایگزین  گلی حمیده، ولیزاده سوسن ، اصغری محمد. -2

جعه کننده به کلینیک تخصصی ایمونولوژی و آلرژی در بین بیماران مبتال به آسم و آلرژی مرا

 .4134دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

ماساژ ترکیبی بر میزان اضطراب بررسی تاثیر  گلی حمیده، ولیزاده سوسن ، اصغری محمد. -1

مادران کودکان مبتال به آسم در مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی ایمونولوژی و آلرژی 

 .4134تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 

گلی حمیده، مرضیه رخش خورشید .تاثیر اضطراب مادر در سه ماهه اول بارداری بر روی  -1

شاخص های رشد نوزاد در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز سالمت شهری زاهدان 

 4130در سال 

 

به زردی.  حمیده گلی،  فریبا یعقوبی نیا . تبیین تجارب مادران در مراقبت از نوزاد مبتال -0

 4131زاهدان 

 

فرشته قلجایی، مهین نادریفر، حمیده گلی، تبیین تجارب زیسته نوجوانان از بارداری. زاهدان  -6

4136 

تجارب معنوی فرشته قلجایی، حمیده گلی، نسرین محمودی، محمود ایمانی، نرگس صادقی،  -1

. اقبت ویژه نوزادانواخالقی پرستاران از مراقبت نوزادان در حال احتضار بستری در بخش مر

 4136زاهدان 

حمیده یزدی مقدم، مریم صالحیان، حمیده گلی. تبیین تجربه پرستاران از بیگانگی شغلی در  -8

 7931محیط بالینی: یک تحلیل محتوی کیفی. سبزوار 
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 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 مکان سال
نحوه 

 پذیرش
 ردیف عنوان مقاله نویسندگان سمینار

 پوستر تهران 4134
بین المللی همایش دومین 

 آسم  و آلرژی

حمیده گلی، مهناز 

صادقی شبستری، 

 سوسن ولیزاده

The Effect of Massage Therapy 

for Children with Asthma on 

Maternal Anxiety: A Randomized 

Controlled Trial 

4 

 سخنرانی تهران 4132
بیست و چهارمین کنگره 

 فیزیوتراپی ایران

حمیده گلی، مهناز 

صادقی شبستری، 

 فریبا قادری

 

تاثیر ماساژ ترکیبی کودکان مبتال به آسم بر 

روی عالیم بیماری: یک مطالعه کارآزمایی 

 بالینی

2 

 پوستر تبریز 4132
ششمین همایش بین المللی 

 روانپزشکی کودک و نوجوان

حمیده گلی، مهناز 

قی شبستری، صاد

 سوسن ولیزاده

The Effect of Massage Therapy 

for Children with Asthma on 

Maternal Anxiety: A Randomized 

Controlled Trial 

1 

 پوستر تهران 4132

ششمین همایش بین المللی 

بیماریهای ریوی، سل و 

 مراقبتهای ویژه

حمیده گلی، مهناز 

صادقی شبستری، 

 سوسن ولیزاده

Effectiveness of massage therapy 

in improving dyspnoea in children 

with allergic asthma: a 

randomized clinical trial 

 

1 

 پوستر اصفهان 4131
اولین همایش بین المللی 

 پرستاری و مامایی
 حمیده گلی

The Effect of Massage Therapy on 

lung function in child Asthmatic 

subjects 

0 

 پوستر تهران 4131
دوازدهمین همایش بین المللی 

 ایمونولوژی و آلرژی 
 حمیده گلی

Effectiveness of massage therapy 

in improving dyspnoea in children 

with allergic asthma 

6 

 سومین همایش طب سنتی پوستر اصفهان 4131
 

 

 حمیده گلی

Massage therapy and acupuncture 

for children with asthma 

1 

 اصفهان 4131
پوستر 

 الکترونیک
 سومین همایش طب سنتی

 

 
 حمیده گلی

تاثیر ماساژ بر سطح اضطراب مادران کودکان 

 مبتال به آسم

3 

 3 تاثیر ماساژ بر روی کودکان مبتال به آسم حمیده گلی سومین همایش طب سنتی سخنرانی اصفهان 4131

 پوستر زاهدان 4131
ین کنگره سراسری سالمت دوم

 کودکان و نوجوانان
 تاثیر طب فشاری در بهبود عالئم آسم حمیده گلی

 

 

 

40 

 پوستر تبریز 4130
شانزدهمین کنگره ملی و 

 سومین کنگره بین المللی
 حمیده گلی

به تشنج:  چالش های مراقبت ازکودک مبتال

 تجربه والدین

 

 

44 

http://www.medcongress.ir/post/479
http://www.medcongress.ir/post/479
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 اعصاب کودکان

 

 

 پوستر تهران 1395
ی همایش بین المللی پرستار

 کودکان
 نیازهای مادران دارای کودک مبتال به تشنج حمیده گلی

42 

 پوستر کیش 4130
ی پنجمین کنگره بین الملل

 سالمت مبتنی بر شواهد
 حمیده گلی

Effectiveness of massage therapy 

in improving signs in children 

with allergic asthma 

41 

 
 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 ماساژ ترکیبی بر روی شاخصهای اسپیرومتری در کودکان مبتال به آسم،  عنوان مقاله : تاثیر

 تابستان،  2، شماره  ، دوره سه فصلنامه علمی پزوهشی طب مکملعنوان ، شماره و ایندکس مجله: 

4132،ISC 

، ولیزاده سوسن ، صادقی شبستری مهناز، اصغری گلی حمیدهنویسندگان به ترتیب اولویت: اسامی 

 محمد، قادری فریبا.

  تاثیر ماساژ ترکیبی کودکان مبتال به آسم بر روی میزان اضطراب مادرانعنوان مقاله: 

زمستان ، 1شماره  دوره دوم، ،فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

4134 ،ISC  

، صادقی شبستری مهناز، ولیزاده سوسن ، اصغری گلی حمیدهاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 محمد، قادری فریبا.

 

 یک روش جایگزین پژوهش در آموزش پرستاری :Q-methodologyعنوان مقاله: 

تابستان ، 2شماره  یزدهم،دوره س ،گامهای توسعه در آموزش پزشکی عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

4130 ،ISC  

 فرشته قلجایی  ،، علیرضا ساالرحمیده گلی، مهین نادری فراسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

http://www.medcongress.ir/post/479
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1
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 .یک مطالعه پدیدار شناختی :بخش کودکان از بستری شدن در نوجوانانرب عنوان مقاله: تجا
، 4130تحقیقات کیفی در علوم سالمت، دریافت پذیرش از مجله  عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

ISC  
 مینا حسین زاده، فرشته قلجایی،  حمیده گلی، مهین نادری فراسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

Title: Hypophosphatemia dependent rickets with FTT in a 4 years old child: case 

report 
Int J Pediatr, Vol.5, N.2, Serial No.38, Feb. 2017 

DOI: 10.2238/IJP. 2016.7968 (ISI) 

 Authors: Fereshteh Ghaljaei, Hamideh Goli, Alie Jalalodini, Nasrin Mahmoodi 

 آموزش مبتنی بر شایستگی: پل ارتباطی بین تئوری و عملعنوان مقاله: 
، 4130، 6شماره  گامهای توسعه در آموزش پزشکی ، دوره سیزدهم، عنوان ، شماره و ایندکس مجله:

ISC  
 

 ،حمیده گلینعمتی دهکردی، مریم نعمتی دهکردی،  شهنازاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 معصومه برخورداری

Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative 

Research 
Mahin Naderifar,Hamideh Goli, and Fereshteh Ghaljaie 

strides Dev Med Educ. 2017 September; 14(3). 

Spiritual Challenges Experienced by Nurses in Neonatal End of  

Life: A Qualitative Study  
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 اتترجمه و تأليفخ( 

گلی، حمیده. یزدچی، محمد.احمدی، جواد. خانبابایی، مهدی. مولتیپل اسکلروزیس، تبریز: انتشارات 

 .4134دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

 

 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 .4133کارگاه اصول مقاله نویسی به زبان فارسی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز(،  

 4133کارگاه روش تحقیق مقدماتی، )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(،   -

 4133ی تبریز(،   کارگاه پژوهش در استراتژی آموزشی بالینی، )دانشگاه علوم پزشک-

 .4130سمینار آشنایی با طب سنتی ایران، )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(،    -

 4130سمینار تفسیر گازهای خونی شریانی، )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(،    -

 .4134کارگاه آموزشی مقاله نویسی، )دانشگاه علوم پزشکی تبریز(،    -

 4132تیر  40-3زاهدان(، . )دانشگاه علوم پزشکی Spssکارگاه -

 4132دی  40،  4132تیر  42. )دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(، Endnoteکارگاه  -

 4132دی  40، کارگاه مقاله نویسی به زبان التین. )دانشگاه علوم پزشکی زاهدان( -

 4132بهمن  1-2، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(کارگاه از ارزیابی تا اقدام برای بهبود کیفیت. ) -

 4131دی  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،کارگاه روش های طراحی آزمون ) -

 4131(  بهمن  PBLکارگاه روش تدریس نوین  )  -

 4131( خرداد  preziکارگاه پاورپوینت پیشرفته ) -

 4131ه ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، خرداد طرح آموزشی ضیافت اندیش -

دانشگاه ن همراه به عنوان تکنولوژی نوین آموزشی جهت دانشجویان هزاره سوم. )کارگاه کاربرد تلف -

 .4131، آذر علوم پزشکی زاهدان(

 .4130،  آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(کارگاه آمار مقدماتی،. )-

 .4130،  دی ماه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(الینی،. )کارگاه سرچ ب -

 .4130،  دی ماه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان() کارگاه مدیریت منابع،.-

 .4130،  بهمن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(کارگاه مالکیت فکری و ثبت ایده،. )-

 .4130،  بهمن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(کارگاه چگونگی ثبت ایده و شرکت دانش بنیان،. )-

 .4131(، اردیبهشت کارگاه اخالق در پرستاری. )دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -
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آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران )نوپا(.  "کارگاه  -

 .4131)دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(. بهمن 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي

 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 4131قرآن و عترت در بیستمین دوره مسابقات  احکام کسب مقام اول

 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 

 از سازمان فنی حرفه ای ICDL معتبر دارای مدرک
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