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  مشخصات فردي

  صدیقه عباسپورنام و نام خانوادگی: 

 abbaspours1@thums.ac.irپست الکترونیک : 

  05152223118 تلفن محل کار :

   پژوهشی -معاونت آموزشی –خیابان رازي  –خیابان فردوسی شمالی  –تربت حیدریه آدرس محل کار :

 مربیمرتبه دانشگاهی : 

 
  

  الف) سوابق تحصیلی

 

  سال تحصیل  محل تحصیل  یلیحصرشته ت  مقطع

  پرستاري  کارشناشی
دانشگاه علوم 

  پزشکی مشهد 
1370  

  جراحی) –آموزش پرستاري ( داخلی   کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم 

  پزشکی مشهد
1378  

 
               

 بررسی ارتباط درك از مالقات باشدت بیماري ، پاسخهاي قلبی :ب ) عنوان پایان نامه هاي زمان تحصیل 

عروقی ناشی از مالقات در بخشهاي مراقبت ویژه قلبی و جراحی قلب بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی 

  مشهد 

  

   ) سوابق آموزشیپ

   1387عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال

  1382عضو هیات علمی رسمی آزمایشی دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه از سال 

  1382تا 1387مربی غیر هیات علمی دانشکده پرستاري و مامایی تربت حیدریه 

  1373مربی کارشناس دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه  ازسال 

  

  کارآموزي)- عملی -*تدریس (تئوري

  گروه پرستاري : 
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داخلی پرستاري بیماریهاي  -پرستاري کودکان  -بهداشت مادر و نوزاد  -اصول مهارتهاي پرستاري 

جمعیت و تنظیم –پرستاري بحران ،فوریتها و حوادث غیرمترقبه  - پرستاري بزرگساالن -) 1،2،3،4جراحی(

  خانواده 

  گروه مامایی :

  اصول فنون مامایی وروش کاردراتاق عمل 

  فیزیوپاتولوژي وبیماري داخلی

  گروه اتاق عمل:

  - مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی  –ی اصول استریلیزاسیون و ضدعفون -اصول وفنون عملکرد فرد سیار

تکنولوژي جراحی در  -آشنایی با بیماریهاي داخلی ، تکنولوژي جراحی در جراحی هاي گوارش وغدد 

  جراحی هاي زنان  و ارولوژي 

  فوریتهاي پزشکی:

  2و1فوریتهاي داخلی  –فوریتهاي محیطی  –فرآیند عملیات فنی 

  هوشبري:

  ستاري و کاردر اتاق عمل اصول پر –اصول کمک هاي اولیه 

  

  :*سخنرانی در کارگاه هاي آموزشی

 1390، دانشجویان پرستاري و مامایی ، فروردین کارگاه روش تحقیق مقدماتی  -

 1391دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه ، آذر ماهکارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی ،  -

 1389علوم پزشکی  تربت حیدریه ، پرسنل پرستاري دانشکدهسمینار پرستاري تنفس ، -

 1389دانشکده علوم پزشکی  تربت حیدریه  دبیرعلمی سمینار پرستاري تنفس ، -

  

  * فرآیندهاي آموزشی

 

  : ) سوابق اجراییت

 1387مسئول مرکز مهارتهاي بالینی دانشکده پرستاري و مامایی سال -

 1389 مسئول اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  تا کنون -

 1390مسئول کمیته مهارتهاي بالینی ومسئول مرکز مهارتهاي بالینی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

 1390عضوکمیته ناظر برنشریات دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

 1391عضوکمیته نوآوري و دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  -

 1390رحهاي پژوهشی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه عضو کمیته کارشناسی بودجه ط -

 1390عضو کمیته جامع اجرایی حاکمیت بالینی دانشکده  دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه سال -
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عضو کمیته برنامه ریزي آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشکده علوم پزشکی تربت  -

 1391حیدریه

 1392طالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عضو کمیته ارزشیابی مرکز م -

 1392عضو کمیته ارتقاء وبومتریکس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سال -

عضو کمیته استعدادهاي درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت  -

 1392حیدریه

 1391طالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز م -

 1393تا  1392عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ازسال -

 1393عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال  -

 1393زشکی تربت حیدریه از سال  نماینده معاونت آموزشی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پ -

 1396اسفند 1393عضو کمیته مرکزي اساتید مشاور دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تا -

  96تامهر 1393عضو شوراي فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1396تا اسفند 1389عضو شوراي آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1395تا  1389اي پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سالعضو شور -

 تا کنون 1391عضو شوراي پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال  -

 96عضو بسته هنردرسالمت بسته هاي تحول در آموزش ازشهریور -

 96ش ازشهریورعضوبسته مرجعیت علمی وآینده نگري بسته هاي تحول در آموز -

 96عضوبسته آموزش پاسخگو بسته هاي تحول در آموزش ازشهریور -

 1394تا 1391مدیریت پژوهش دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه از سال   -

 1394تا 1391سردبیر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال   -

 1397تاسال 1392ز سال  مدیرگروه فوریتهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ا -

  1396تا اسفند 1394معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال  -

 تاکنون  1394مدیر اداره امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال  -

 1397اردیبهشت  تا1394سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال  -

  تاکنون 1397معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاري ومامایی ازسال -

  

  همکاري با مجالت و همایش ها :ت) 

 1394تا  1391از سال عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  -

 1394تا  1391از سال سردبیر فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه   -

  همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتیکمیته داوري عضو  -

  همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتیمقاله  18داوري  -

  اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهعضو کمیته علمی  -
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 پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اولین کنگره سالیانهعضو کمیته داوري  -

 همایش سالمت باروري و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهعضو کمیته علمی  -

 همایش پژوهشی فرهنگی قرآن پژوهی در سالمت عضو کمیته علمی  -

 همایش پژوهشی فرهنگی قرآن پژوهی در سالمتعضو کمیته داوري  -

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فصلنامهمقاالت داوري    -

  داوري طرح هاي پژوهشی دانشجویی -

 

  :مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

برآورد عوامل موثر بر انگیزش پرستاران جهت شرکت در برنامه هاي آموزش حین خدمت در بیمارستان  -

تاریخ اتمام :  10/3/91تاریخ تصویب: "1392هاي نهم دي و رازي و ارتش شهرستان تربت حیدریه درسال 

  1393دي ماه 

  

بررسی موانع اجراي فرایند پرستاري از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان هاي شهرستان تربت  -2

  1393تاریخ اتمام : دي ماه  20/8/92تاریخ تصویب: "حدریه

  

نش آموز دختران دا اجتماعی در -اقتصادي برخی متغیرهاي و ارتباط آن با  بدن توده نمایه بررسی  - 3

   94تاریخ اتمام : اردیبهشت  26/3/92تاریخ تصویب: " 1393شهرستان تربت حیدریه در سال 

  

تاثیر آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران شاغل در بیمارستان هاي شهر  بررسی - 4

  تربت حیدریه در حال اجرا 

، استاد راهنما ، کمیته تحقیقات   ریت حیدریه در بیماران تحت همودیالیز ت بررسی علل نارسایی کلیه -5

  دانشجویی ، درحال اجرا 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  با  115بررسی مقایسه اي تجهیزات بالینی پایگاه هاي اورژانس  - 6

  96.اتمام : مرداد ، استاد راهنما ، کمیته تحقیقات دانشجویی 1395استانداردهاي وزارت بهداشت در سال 

  (کنگره هاي خارجی و داخلی) مقاالت )ج

با ابتال به انفارکتوس حادمیوکارددرشهرستان تربت حیدریه ،  anti-h-pyloriارزیابی رابطه آنتی بادي  -

  1388کنگره بین المللی کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران

گره سراسري تغذیه نوزادان و کودکان کن –بررسی میزان آگاهی مادران درزمینه تغذیه تکمیلی شیرخواران  -2

-1387  

  1387-کنگره پرستاري پیوندکلیه و دیالیز  –سندرم پاي بیقرار دربیماران تحت همودیالیز  - 3
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بررسی ارتباط بین دفعات شیردهی درروزوروند رشدشیرخوار مراجعه کننده به مراکز بهداتی شهرستان  - 4

  1387ن و کودکان ،کنگره سراسري تغذیه نوزادا -یدریه حتربت 

کنگره بین المللی کیفیت خدمات  -اهمیت نقش آموزشی پرستار درپیشگیري از سرطان پستان  -5

  1388آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران

،  STبرسیر بیمارستانی بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد با صعود قطعه GIKبررسی تاثیر سرم  - 6

  1386- وق کنگره سراسرس تازه هاي قلب و عر

7- Survey level of T3,T4,FTI on non Thyroid patients pregnant Women  کنگره ،

  1390بین المللی بیماریهاي غدد و متابولیسم ،

بررسی میزان آگاهی مادران داراي نوزاد نارس درزمینه مراقبت و پیگیري هاي پس از ترخیص از  -8

NICU – ، 1390کنگره ارتقا سالمت نوزادان   

همایش کشوري راهکارهاي ارتقا نقش سیستم اطالعات پرستاري در ارتقاي کیفیت خدمات پرستاري ، -9

  (یزد) 1393کیفیت پرستاري ومامایی 

  1383، دانشگاه علوم پزشکی مشهد همایش کشوري ارتقا سالمت زنان - 10

یش سراسري راهکارهاي چهارمین همانقش سیستم اطالعات پرستاري درارتقاي کیفیت خدمات پرستاري ،  -11

  ، یزد 1393ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري و مامایی ، 

سال مراجعه کننده به مراکز  30شیوع پرفشاري خون و رابطه آن با سبک زندگی درافراد باالي  -12

  1393اولین کنگره بین المللی پرستاري و مامایی ، سالمتی و تندرستی ، اصفهان ،بهداشتی درمانی ، 

  

اولین همایش سراسري آموزش بالینی سی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاري ، برر -13

  1388پرستاري و مامایی ، اردبیل 

) ، شیراز ،   Mobile healthسمینار بین المللی سالمت همراه (کاربرد سالمت همراه در رادیولوژي ،  -14

1394  

) ، شیراز   Mobile healthسمینار بین المللی سالمت همراه (کاربردهاي سالمت همراه در علوم پزشکی ،  - 15

 ،1394  

  1394همایش زخم مزمن ، مازندران ، بررسی رفتارهاي خودمراقبتی از زخم پاي دیابتی ،  -16

اههاي شهرستان تربت بررسی شیوع فشارخون باال و برخی عوامل موثر برآن دردانشجویان دانشگ -17

  1392دومین کنگره بین المللی پیشگیري از بیماریهاي عروق کرونر قلب ، شیراز حیدریه ، 

، چهارمین همایش سراسري راهکارهاي ارتقاء بررسی ریسک فاکتورهاي قلبی عروقی در بیماران همودیالیز  - 18

  ، یزد 1393کیفیت خدمات پرستاري و مامایی ، 

  1392، اولین همایش قرآن پژوهی در سالمت ، تربت حیدریه ،المندان از دیدگاه قرآن بهداشت روان س -19
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، اولین همایش قرآن پژوهی در سالمت ، تربت حجامت و اثرات درمانی آن ا ز منظر طب اسالمی و سنتی ،  - 20

  1392حیدریه ،

ی در سالمت ، تربت حیدریه اولین همایش قرآن پژوهنقش زیتون در سالمت انسان از دیدگاه قرآن ، ،  -21

،1392  

  1392، اولین همایش قرآن پژوهی در سالمت ، تربت حیدریه ،اهمیت تحقیق و پژوهش از دیدگاه قرآن ،  - 22

کنگره سراسرس تربت حیدریه ،  NICUاسترسورهاي موثربرمادران  داراي نوزاد نارس بستري در بخش  -23

  1389ارتقا سالمت نوزاد ، مشهد 

، همایش اختالالت طیف اختالالت خواب در بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستري در بخش قلب  بررسی -24

  1393خواب ، مازندران  ، سال

   1393همایش اختالالت خواب ، مازندران  ،سال انواع اختالالت خواب در پرستاران  ،  - 25

لین کنگره بین المللی پرستاري و مامایی ، اوافسردگی در بیماران نارسایی مزمن کلیه  تحت همودیالیز ،  – 26

  1393سالمتی و تندرستی ، اصفهان ،

چهارمین سال ،  30شیوع پرفشاري خون و رابطه آن با نمایه توده بدنی ، جنس ، و سن در افراد باالي  -27

  1392، کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی 

همایش سالمت باروري و جمعیت ، تربت حیدریه  بررسی افسردگی پس از زایمان و عوامل موثریرآن ،  - 28

1394  

  1393، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، کنگره بین المللی اخالق در نشر  - 29

  

  :مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

 مجله ،1386 سال حیدریه تربت دي نهم رستانبیما دیالیز همو تحت بیماران در قرار بی پاي سندرم -

  35-29 ، 1 شماره ، 28 دوره ،1389، ایران پزشکی نظام سازمان

 مامایی و پرستاري مجله ، حیدریه تربت پرستاري دانشجویان توسط پرستاري رشته انتخاب انگیزه بررسی -2

  71- 74: )2( 6 ; 1387 ، ارومیه پزشکی علوم دانشگاه

 در شاغل پرستاري پرسنل عملکردسالمتی و کار محیط اجتماعی روانی هاي مشخصه ارتباط بررسی - 3

 پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري مجله ، 1384سال در حیدریه تربت شهرستان دولتی هاي بیمارستان

  25-30 : )2(5; 1387 ، ارومیه
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