بسمه تعالی
سوابق پژوهشی ،آموزشی و اجرايی
*معرفی
نام و نام خانوادگی :سمیرا عباسی
سمت :مربی طرح نیروی انسانی گروه روانپرستاری
*سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی

دانشگاه

سال فراغت از تحصیل

کارشناسی پرستاری

آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

1390

کارشناسی ارشد روانپرستاری

علوم پزشکی اصفهان

1394

*شرکت و ارائه مقاالت در همايش ها:
نام همايش/کنگره

سال
برگزاری

عنوان مقاله

نوع ارائه

مکان

بررسی میزان شادکامی ،بعنوان يکی از
شاخص های سالمت روان در
دانشجويان پرستاری و مامايی

پوستر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمینار جامع سراسری
دانشجويان ،پرستاری،
مامايی و اتاق عمل (در
عرصه)

دی ماه
1391

همايش سراسری آسیب
های اجتماعی (پیشگیری،
مراقبت و درمان)

اسفندماه
1391

بررسی ارتباط اعتیاد به اينترنت با
سالمت عمومی دانشجويان ساکن
خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اولین کنگره اخالق
پرستاری

خرداد ماه
1392

تاثیر جو اخالقی بیمارستان بر
رضايتمندی شغلی پرستاران

پوستر

تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

پنجمین کنگره ملی
سايکوسوماتیک

خرداد ماه
1392

بررسی ارتباط سطح تنش با فشارخون
باال و راههای غیر دارويی مقابله با آن

پوستر

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اولین سمینار استانی
دانشجويان پرستاری،
مامايی و اتاق عمل در
عرصه
سومین سمینار سراسری
آموزش و سالمت کودکان
پیش از دبستان

پوستر
تیرماه 1392

ارديبهشت
1393

اجرای فرايند پرستاری در بالین؛
ضرورت ها ،چالش ها و راهکارها
بررسی ارتباط سبک فرزندپروری زنان
شاغل در مراکز درمانی با مشکالت
رفتاری کودکان پیش دبستانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنرانی
تهران ،دانشگاه علوم بهزيستی
و توانبخشی

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با برخی
مشخصات دموگرافیک زنان شاغل در
مراکز درمانی شهر اصفهان

ارديبهشت
1393 ماه

اولین همايش سراسری
روانشناسی سالمت

بررسی نقش امید به زندگی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پوستر
مبتاليان به بیماری های مزمن از
ديدگاه قرآن
Oral
Effect of anger control skills
presentation
training on the perception
Tehran, Razi
of social support in men
Convention Center
with substance abuse and
their wives

آبان ماه
1393

سومین همايش کشوری
پیشگیری و درمان با طب
مکمل
th
9 Annual
international
addiction science
congress

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پوستر

2015

*چاپ مقاالت
وضعیت

سال

نويسندگان
Saeid pahlavanzadeh,
Samira abbasi, Nasrollah
alimohammadi

Accepted

2016

1395

2016

Zeinab Hemati, Fatemeh
sadat Mosaviasl, Samira
abbasi, Davood Kiani

، سعید پهلوان زاده،سمیرا عباسی
دکتر نصراله علیمحمدی

Samira abbasi, Nasrollah
alimohammadi, Saeid
pahlavanzadeh

مجله

IJNMR

عنوان مقاله
Effect of cognitive
behavioral therapy on
stress, anxiety and
depression in women
with multiple sclerosis

journal of respiratory
disease, thoracic
surgery, intensive
care and tuberculosis

Effect of Orem’s Self-Care
Model on Self-Esteem of
Adolescents with Asthma
Referred to an Asthma
and Allergy Clinic in
Isfahan

مجله بالینی پرستاری و
مامايی دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد

بررسی تاثیر درمان شناختی
رفتاری به شیوه گروهی بر شدت
خستگی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزيس
Effectiveness of cognitive
behavioral therapy on the
quality of sleep in women
with multiple sclerosis: A
randomized controlled
trial study

international journal
of Community Base
Nursing and
Midwifery

2016

Samira abbasi, Leila akbari

Nursing Practice
Today

Zeinab hemmati, Samira
abbasi, Fatemeh sadat
mousavi asl, Behzad
shakeri, Davood kiani

international journal
of Community Base
Nursing and
Midwifery

Samira abbasi,
Mohammadreza
jahanizadeh, Tayebeh
mehrabi

Journal of Education
and Health
Promotion

Zeinab hemmati, Fatemeh
sadat mousavi asl. Samira
abbasi, Zohreh ghazavi.
Davood kiani

Iranian Journal of
Otorhinolaryngology

2016

Accepted

2016

1395
1394

 سمیرا، زهرا باقرصاد،لیال اکبری
عباسی

مجله دانشکده پرستاری و
مامايی دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه

 طیبه، زهره عسگری،سمیرا عباسی
مهرابی

مجله پژوهش پرستاری

The effect of personnel
primary communication
on the preoperative
anxiety of patients
admitted to operating
room
Effect of Orem’s Self-Care
Model on Perceived
stress in adolecents with
Asthma referring the
Asthma and Allergy Clinic,
Isfahan,2014
Effect of anger control
skills training on marital
conflict of men with
substance abuse and
their wives
The effect of happiness
training based on Fordyce
model on happiness in
the mothers of children
with cleft lip and palate

بررسی میزان رعايت بهداشت روانی
بیمار در اتاق عملهای
بیمارستانهای منتخب دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان
بررسی ارتباط سبک فرزند پروری
زنان شاغل در مراکز درمانی با
 گوشه گیری و،اضطراب
پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

*طرح های تحقیقاتی:
مجری/همکار

عنوان طرح

وضعیت

مجری

بررسی ارتباط نگرش معنوی با کیفیت زندگی بیماران استومی مراجعه کننده به مراکز دولتی

در حال اجرا

و خصوصی شهر اصفهان در سال 1394
همکار

بررسی تاثیر ارتباط اولیه پرسنل بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در اتاق عمل

اتمام يافته

بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393

همکار

بررسی برنامه مراقبتی بر اساس مدل پرستاری روی بر میزان سازگاری کودکان مبتال به

اتمام يافته

شکاف لب و کام مراجعه کننده به تیم درمان شکاف لب و کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درسال 1393
همکار

طراحی و ساخت نرم افزار چند رسانه ای برنامه آموزشی پیشگیری از بیماری های شريان
کرونری وتاثیر آن برتعديل عوامل خطر بیماران کرونری

در حال اجرا

همکار

بررسی و مقايسه ی سبک زندگی رفتارهای ارتقا دهنده ی سالمتی و سبک زندگی اسالمی
در بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری بستری در بخش های قلب بیمارستان چمران
اصفهان در سال 1394

در حال اجرا

همکار

بررسی برنامه مراقبتی بر اساس مدل پرستاری روی بر میزان سازگاری نوجوانان مبتال به
آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی شهر اصفهان در سال 1394

در حال اجرا

*سوابق آموزشی و اجرايی:
*عضو کمیته اجرايی همايش سراسری آسیب های اجتماعی (پیشگیری ،مراقبت و درمان)1391 ،
* عضو کمیته اجرايی سمینار جامع سراسری دانشجويان پرستاری ،مامايی و اتاق عمل (در عرصه) در تاريخ ششم ديماه 1391
*عضو کمیته اجرايی همايش ملی سالمت زنان از تاريخ سی بهمن لغايت دوم اسفندماه 1392
*عضو کمیته اجرايی سومین همايش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل 28-30 ،آبان ماه 1393
*عضو کمیته اجرايی اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامايی سالمتی و تندرستی 16-19 ،ارديبهشت ماه 1394
*مدرس همکار در کارگاه "مهارت های ارتباطی" ويژه دانشجويان کارشناسی پرستاری ورودی مهر  ،95دانشکده پرستاری و
مامايی
*ارائه واحد "کارآموزی پرستاری بهداشت روان" دانشجويان کارشناسی پرستاری دانشگاه های آزاد واحد خوراسگان ،دهاقان و
فالورجان92-94 ،
*دبیر علمی و عضو هیئت تحريريه فصلنامه علمی فرهنگی ضربان1392-1394 ،

*شرکت در کارگاه:
*شرکت در کارگاه "اختالل عملکرد :تشخیص يک مشکل جنسی" دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه آزاد واحد اصفهان
(خوراسگان)1389 ،
*شرکت در کارگاه جستجوی مقدماتی ( ،)Searchدانشکده پرستاری و مامايی1391 ،
*شرکت در کارگاه "روش تحقیق کیفی" دانشکده پرستاری و مامايی1391 ،
*شرکت در کارگاه آموزشی اريکولوتراپی 1393 ،

*تقديرنامه:
*تقدير نامه شرکت در سومین المپیاد دانشجويان علوم پ زشکی کشور بعنوان عضو منتخب دانشگاه آزاد اسالمی از دکتر محمد علی
محققی ،معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390 ،

