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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی درآدرس صفحه شخصی 

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

  (1333 ، سال فارغ التحصیلیعلوم پزشکی همدان ، دانشگاهآموزش پرستاری گرایش کودکان) ارشد کارشناسی .3

 در بستری کودکان در تانسیلکتومی از ناشی عوارض و درد کنترل بر مراقبتی خود آموزش تاثیر بررسی)پایان نامه                   

: دکتر طیبه حسن طهرانی، دکتر قدرت اهلل روشنایی و مشاور اساتید ،دکتر فاطمه چراغی راهنمااستاد ، همدان شهر های بیمارستان

 (دکتر فتح اهلل بهنود

 سعیده الماسی  نام و نام خانوادگی: 

 مربی :مرتبه علمی

 S.almasi90@yahoo.com ایمیل:

 تلفن: 

 فکس: 

 دانشکده پرستاری بروجرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 (1331 ، سال فارغ التحصیلیعلوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاهپرستاری)  کارشناسی .4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

  معرفی شاخص های کیفیت ژورنال ها و کارگاهScientific Writing 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 4پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان به مدت  : عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان دانشکدهسوابق تدریس

 سال

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

  کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان(، ناظر کارآموزی های دانشجویان ارشد پرستاری و.... 1بررسی وضعیت سالمت کودکان)ترم 

 کارشناسی .4    

(، کرارآموزی  7در عرصه پرستاری کودکان )تررم   کاراموزی، (8کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان )ترم واحدهای تئوری و کارآموزی:  تدریس

 بیمراری (، 2)ترم 1پرستاری(،  کارآموزی سالمندان  8)ترم  2ت مادر و نوزادکارآموزی در عرصه بهداشمامایی(،  5(، کارآموزی کودکان )ترم 6کودکان )ترم 

پرسرتاری اترتال     پرستاری(  4پرستاری(، کودک سالم )ترم  5ماری های کودکان )ترم پرستاری بیمامایی(،  4راقبت های مربوطه )ترم های کودکان و م

 و.....  بیماری های مادر و نوزاد

 شرکت در کارگاه ضیفات اندیشه استادان با موضوع تعلیم و تربیت اسالمی 

  شرکت در کارگاه هایEDC :با موضوعات 

  ضوابط و مقررات دانشگاهی، روش های ارزشیابی آموزشی دانشجو، طراحی برنامه درسی نظری و بالینی، متاآنالیز، شناخت و تدوین

 اهداف آموزشی، ارزیابی فعالیت های اموزشی و پژوهشی و اخالق در آموزش

 : شرکت در کارگاه های 

  مدیریت تحقیق، مدیریت و اشتراک اطالعات تخصصی در زیر شاخه هاای  مدیریت اطالعات و منابع الکترونیکی، روش وORCID, 

Research Gate 

http://sci.lums.ac.ir/
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 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  ، برگزاری  چندین دوره کارگاه احیا کودکان و نوزادان 

  پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدانکارشناسی ارشد و  کارشناسیبرای دانشجویان کارگاه ایمنی مددجو برگزاری  چندین دوره 

   آزمایشگاهی و اهمیت بالینی آن، کنترر   مدرس  برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی )گزارش نویسی و فرآیند پرستاری، مطالعا

 عفونت(

  

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 بالینی آموزش کیفیت ارتقاء کمیته عضو  

  نظری آموزش توسعه  کمیته عضو  

  بالینی آموزش توسعه  کمیته عضو  

  همدان مامایی و   پرستاری دانشکده بخشی اعتبار پایش کمیته عضو 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 بررسی ارتباط حمایت پرستاری با تامین نیازهای مادران کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی بعثت شهرهمدان-1

 علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان نویسی گزارش کیفیت بر( ارزیابی و مداخله، مشکل) ای آی پی روش آموزش تاثیر-2

  همدان پزشکی

 بررسی ارتباط بین عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری همدان-3

 یااخالق حرفه  نهیدر زم یپرستار انیدانشجو یبر آگاه یو نرم افزار چند رسانه ا سخنرانیآموزش به دو روش  ریتأث سهیمقا-4

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

http://sci.lums.ac.ir/
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 فارسی           

، نشریه پرستاری سال  12 تا 6 کودکان در تانسیلکتومی جراحی عمل عوارض کنترل بر مراقبتی خود تاثیر آموزش (1

 ایران

تانسیلکتومی کودکان بستری: یك مطالعه کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر آموزش به والدین بر کنترل درد ناشی از  (2

 ، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدانهتصادفی شد

، پذیرفته شده در مجله علمی تاثیر بیماری صرع بر فشار مراقبتی والدین و عادات خواب کودکان مبتال به صرع (3

 پژوهشی پرستاری و مامایی جامع نگر

تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از جراحی : یك بررسی تاثیر برنامه  (4

 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان ،مطالعه کارآزمایی بالینی

، مجله علمی بررسی ارتباط بین عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری همدان (5

 پژّوهان

، حمایت پرستاری با تامین نیازهای مادران کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی بعثت شهرهمدانبررسی ارتباط  (6

 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 

 

 انگلیسی               

1. The effect of telephone follow-up after ambulatory surgery on pain management for children at 

home by parents, International Journal of Medical Research & Health Sciences 

2. Investigating the Emergency Nurse’s awareness of professional ethics of nursing, International 

Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 

3. The Impact of the Implementation of the Empowerment Family-Centered Model on the Symptom 

Scales of the Lives Quality of Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy, 

International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 

4. Systematic Review of Pain assessment scales in newborns under maxillofacial surgery Admitted 

to the surgical ward , International Journal of Medical Research & Health Sciences 

5. The impact of the implementation of the empowerment family-centered model on the performance 

scale of the lives quality of women with breast cancer undergoing chemotherapy, Research 

Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 

6. Comparative study of the impact of professional ethics education using lecture and multimedia 

software on knowledge of nursing students, International Journal of Advanced Biotechnology and 

Research (IJBR) 

7. The effect of using of Ergonomics Knowledge in Preventing Occupational Hazards of Medical 

Emergency Personnel, and Nurses Working in Intensive Care Units in Teaching Hospitals of 

Hamedan, International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 

http://sci.lums.ac.ir/
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8. The relationship between severity of epilepsy and sleep disorder in epileptic children, Accepted in 

Iranian journal of child Neurology 

9. Nursing Professional Ethics Education Using a Superior Method: Lecture or Multimedia, Journal 

of Reseach in Medical and Dental Science 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

  کنگاره ملای   تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کنترل عوارض تانسایلکتومی در کودکاان در ساومین    ارائه پوستر با عنوان

 آموزش بیمار، خودمراقبتی و سالمت خانواده

  بررسی میزان دانش پرستاران در مدیریت بحران در کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکارد  ارائه سخنرانی با عنوان

 نظام سالمت

  اجتمااعی و رساانه در   نارضایتی از وزن و تمایل به الغری در دختران نوجوان؛ تاثیر شابکه هاای   ارائه پوستر با عنوان

 همایش کشوری سبك زندگی سالم

  الگوی تغغذیه و سطح فعالیت فیزیکی دانشجویان دانشاگاه علاوم پزشاکی همادان در هماایش      ارائه پوستر با عنوان

 کشوری سبك زندگی سالم

 

 بین المللی   .2   

  در کنگره باین المللای چااقی ماادر و      ارتباط بین سبك تغذیه والدین با وزن کودکان خردسالارائه سخنرانی با عنوان

 کودک

  تاثیر آموزش قبل از جراحی سرپایی بر توانمندسازی والادین در مراقبات از کاودک درمنازل در     ارائه پوستر با عنوان

 کنگره بین المللی پرستاری کودکان 

 

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 تا کنون  1333داور مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان از سا  

 عضویت در مجامع 

http://sci.lums.ac.ir/
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 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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