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The effects of earmuff on physiologic and motor responses in premature infants admitted in neonatal intensive care unit Zahra
Abdeyazdan1, Sara Ghassemi2, Maryam Marofi3 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research | March-April 2014 |
Vol. 19 | Issue 2

 مقايسه تاثير رايحه درمانی گل سرخ و گياه شمعدانی معطر بر شدت درد بعد از عملجراحی کودکان
مريم معروفی  ،مطھره سيروس فرد  ،نصراﷲ عليمحمدی .فصلنامه بيھوشی و درد  ،شماره ١٣٩۴ -٣

-٢مقايسه تاثير شير مادر و ملودی بر شدت درد ناشی از خونگيری پاشنه پا در نوزادان
بستری در بخش مراقبت ويژه نوزادان
مريم معروفی  ،فرزانه نيکو بخت  ،نصراﷲ عليمحمدی ،زھره بديعی .فصلنامه بيھوشی ودرد  ،شماره
١٣٩۴ ، ٣
 -٣بررسی تاثير رايحه درمانی با گياه شمعدانی معطر بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان بستری:
يک مطالعه کارازمايی بالينی تصادفی سازی شده
مطھره سيروس فرد  ،مريم معروفی  ،مھين معينی [ فرنگيس سموعی  ،محمد مسعود حيدری .مجله
بالينی پرستاری و مامايی شھرکرد دوره  ، ٣شماره١٣٩٣، ٢

-۴بررسی تاثير موسيقی بر زمان دستيابی به تغذيه دھانی مستقل در نوزادان دريافت کننده
تحريکات دھانی پيش تغذيه ای بستری در بخش مراقبت ھای ويژه نوزادان
مريم معروفی  ،فاطمه درخشنده  ،محدثه غالميان عارفی  ،زھره بديعی  ،محمد حسين نيلفروش
مجله مطالعات ناتوانی شماره ١٣٩٣ ،٣

شانس ابتال به بيماری روانتنی با توجه به ابعاد آلکسی تايميا‐-
وجيھه حاجی حسينی  ،مريم معروفي ،محسن معروفی ،محمدرضا مرآثی ،نصراله
عليمحمدی مجله تحقيقات علوم رفتاری اصفھان دوره  ،١۴شماره ١٣٩۵ ، ١
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کيفيت زندگی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه
نوزادان.مريم معروفی  ،فاطمه موسوی اصل  ،زينب ھمتی نشريه پرستاری کودکان دوره
 ٣شماره ١٣٩۵ ١
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وسواس در کودکان و نوجوانان
ديابت در کودکان با تاکيد بر مسائل تغذيه ای
پايان نامه ھا:
بررسی تاثير مداخالت محيطی رفتاری بر معيار ھای فيزيولوزيک و درد ناشی از خون گيری پاشنه پا در نوزادان نارس
بستری
بررسی تاثير تور فردی و گروھی بر کاھش اضطراب کودکان بستری در بيمارستان
تعيين تاثيربرنامه آموزشی مراقبت "تغذيه کامل وريدی" بر شاخص ھای عفونت در نوزادان بستری در بخش مراقبت ويژه
نوزادان بيمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفھان سال١٣٩٣- ٩۴
بررسی تاثير حمام با عرق کاسنی بر ميزان بيليروبين نوزادان مبتال به زردی نوزادی در بيمارستانھای منتخب شھر
اصفھان ١٣٩۴
انجمن ھا

انجمن خيريه امام حسين )ع(مخصوص حمايت از بيماران مبتال به شکاف کام و لب
 عضوانجمن اوليا و مربيان مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان شھيد اژه ای اصفھان
 عضو کار گروه تيم شکاف کام و لب استان اصفھان از سال  ١٣٨٧تاکنون

دبير کارگاه

 دبير علمی و اجرايی سمينار سراسری دانشجويی
 دبير کارگاه "اصول بستری شدن و "...
 دبير کارگاه آموزشی CLP

سرپرستی پايان نامه


استاد مشاور پايان نامه "بررسی تطبيقی مراقبت تسکينی نوزادان و تدوين برنامه اجرايی مناسب
آن در بخش ھای مراقبت ويژه نوزادان "١٣٩٢...



استاد مشاور پايان نامه "بررسی تاثير اجرای برنامه طراحی شده بر ميزان آلودگی شيرھای
نگھداری شده مادران تا ھنگام مصرف در بخش مراقبت ويژه نوزادان "١٣٩٢...



استاد مشاور پايان نامه "بررسی تأثير تغذيه با پاالدای و فنجان بر تغييرات وزن گيری نوزادان
بستری "١٣٩٢...

 استاد راھنمای دوم پايان نامه " بررسی مقايسه ای تاثير استفاده از پد گوشی و "١٣٩١...
 استاد مشاور پايان نامه " بررسی مقايسه اس تاثير موسيقی بر زمان دست يابی به تغذيه دھانی
مستقل در دو گروه نوزادان نارس دريافت کننده تحريکات دھانی پيش تغذيه ای "١٣٩٢ .......



استاد راھنمای اول " بررسی مقايسه ای تاثير دو روش رايحه درمانی بر شدت درد بعد از عمل
جراحی کودکان بستری "١٣٩١ ...



استاد راھنمای اول پايان نامه " بررسی مقايسه ای تاثير تغذيه با شير مادر و ملودی بر درد و
مپاسخ ھای فيزيولوژيک ناشی از خون گيری پاشنه پا در نوزادان بستری "١٣٩١ ...




استاد راھنمای سوم پايان نامه " بررسی مقايسه ميزان شدت درد "١٣٨٨...
استاد راھنمای سوم پايان نامه " بررسی مقايسه کيفيت زندگی زنان ھيسترکتومی شده و زنان
تحت درمان ھای ھورمونی "١٣٨۶...

جوايز آموزشی





دريافت لوح سپاس از رياست دانشگاه
دريافت لوح سپاس جھت کسب عنوان پوستر برتر اولين ھمايش کشوری ...
دريافت لوح سپاس پرستار برگزيده از رئيس ھئيت مديره نظام پرستاری اصفھان
دريافت لوح سپاس به عنوان پرستار منتخب سال  ١٣٩٠از معاون درمان






دريافت لوح سپاس جھت ترجمه ی کتاب پرستاری داخلی جراحی از وزير فرھنگ و ارشاد
اسالمی
دريافت لوح سپاس جھت ترجمه ی کتاب پرستاری داخلی جراحی از رياست دانشکده
دريافت لوح سپاس جھت ترجمه ی کتاب پرستاری داخلی جراحی از معاون پژوھشی دانشگاه
دريافت لوح سپاس جھت تاليف کتاب ديابت در کدوکان از وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی

بازنگری طرح دوره
 برنامه ريزی و اجرای اولين دوره کارشنسی ارشد NICU

روش نوين آموزشی





استفاده از  Skill labبرای اولين بار
اجرای روش نوين آموزش مديريت درد در کودکان بستری و افزايش دانش ،نگرش و عملکرد
دانشجويان پرستاری در اين زمينه...
ايجاد يک فيلد آموزشی جھت درک بھتر مفاھيم رشد و تکامل توسط دانشجويان پرستاری و
غربالگری ھمزمان کودکان مھد کودک ھای دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفھان ...
طراحی الگوی ترکيبی  NPو ...

روش ھای نوين ارزيابی
 به کارگيری روش عينی ارزشيابی بالينی دانشجويان پرستاری و ارتقا کيفيت مراقبت پرستاری
...
 روش نو جھت ارزشيابی اينترنتی دانشجويان کارشناسی ارشد NICU

دوره آموزشی کوتاه مدت
دوره مشاھده گری NICU

مکان

نام کارگاه

زمان

 -١مقاله نويسی به زبان انگليسی

دانشکده پرستاری اصفھان

٨۶/٧/٢۶

 -٢روش تدريس با تاکيد بر يادگيری مشارکتی

دانشکده پرستاری اصفھان

 ٨۶/٢/١٢لغايت

-۴دومين کارگاه ھماھنگی و آموزش استاد راھنما

دانشکده پرستاری اصفھان

٨٣/٩/١٢

 -۵آشنايی با وظايف استا راھنما و آئين نامهھای آموزشی

دانشکده پرستاری اصفھان

٨٠/٩/٢٨

 -۶آموزش ،ارزشيابی و نظارت بالينی

دانشکده پرستاری اصفھان

٧۶/٢/١٧

 -٨برنامه ريزی آموزش ،روش تدريس و ارزيابی دانشجو

مديريت برنامه ريزی ارزشيابی توسعه

٧۴/۴/۴

آموزش پزشکی

٧۴/۴/٧

-١٠مدرس در کارگاه تغذيه وريدی در کودکان و نوزادان

بيمارستان الزھرا

١٣٩۵

 -١١مدرس در کارگاه ،بستری شدن کودکان

بيمارستان الزھرا

١٣٩۴

٨۶/٢/١٣

