
1 
 

 تعالیبسمه 

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 پژوهشی  فرم اطالعات سوابق

 نام و نام خانوادگی: مریم سعیدی

 نام رشته: پرستاری

 سمت: عضو هیئت علمی

 مرتبه: مربی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد )آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی(، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری

 

 تحقیقاتیطرح های  -1

 طرح های تحقیقاتی                                   ردیف
محل  عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

 اجرا
نوع 

 همکاری
 سال اجرا

بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم  1

 1388درمانی شهید بهشتی سالپزشکی و خدمات بهداشتی 
 1388 مجری تهران

بررسی موارد خشونت و عوامل موثر بر آن نسبت به پرستار در بخش های اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم  2

  1388پزشکی شهر تهران در سال 
 1388 همکار تهران

 1389 همکار تهران  1389ای بر توانایی فعالیت زندگی روزمره و خستگی بیماران مبتال به ام اس عضو انجمن ام اس ایرانبررسی تأثیر الگوی تغذیه 3

 1390 مجری اراک بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب بیماران همودیالیز 4

 1391 مجری اراک بیماران دیابتیبررسی تاثیر ارتعاش درمانی بر نوروپاتی  5

 1391 مجری اراک بررسی تاثیر کارگاه سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران 6
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 1392 مجری اراک بررسی تجارب خواب بیماران همودیالیز: یک تحقیق کیفی 7

 1392 مجری اراک بررسی ارتباط کفایت دیالیز با کیفیت خواب بیماران همودیالیز 8

 1392 مجری اراک بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اعتقادات بهداشتی 9

 1392 مجری اراک بررسی تاثیر جینکو بر استرس پرستاران 10

 1392 مجری اراک بررسی تاثیر آموزش کنترل افسردگی )با تاکید بر خطاهای شناختی( به شیوه پیامکوتاه بر افسردگی دانشجویان پرستاری 11

 1393 مجری اراک مقایسه اضطراب زنان نابارور شاغل و خانه دار شهرستان اراک 12

 1393 مجری اراک بررسی تاثیر ژل آلوورا بر خارش بیماران همودیالیز 13

 1394 مجری ساوه بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر خارش بیماران همودیالیز 14

 1395 مجری تهران  فارسی پرسشنامه الگوی انگیزش تحصیلیبررسی روایی و پایایی نسخه  15

 

 مقاالت -2

 مقاالت چاپ شده
سال  عنوان مقاله ردیف

 چاپ
انگلیسی
 / فارسی

جایگاه  سایر مجالت ایندکس
 نویسنده

1 The effect of sleep hygiene training program on sleep 
quality of patients undergoing hemodialysis 

 ,ISI (IF:0.94) MEDLINE/PubMed انگلیسی 2014
EMBASE, Scopus, Cinahl, CABI, SCI 
Expanded,DOAJ, Google Scholar, 
SID, IranMedex, and IMEMR 

Iranian journal of kidney 
disease 

 اول

 CINAHL, Index Copernicus, Google فارسی 1391 لیزهمودیاتحت تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب بیماران  2
Scholar, SID , ISC, IranMedex, 
Magiran,Ulrichsweb 

 اول پرستاری مراقبت های ویژه مجله

 ,Google scholar, SID, ISC,Magiran فارسی 1391 تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر شدت بی خوابی بیماران تحت همودیالیز 3
IranMedex 

 اول مجله طب مکمل

آگاهی، مهارت، دسترسی و میزان استفاده از رایانه، اینترنت و پایگاه های  4

 اطالعاتی توسط دانشجویان پرستاری و برخی از عوامل مرتبط

  CINAHL, Index Copernicus فارسی 1392
WHO Eastern Mediterranean Region 
(IMEMR), SID, ISC, Google scholar, 
iranmeddex, megiran 

دانشکده پرستاری و مجله 

 مامایی شهیدبهشتی

 اول

http://www.pubmed.org/
http://www.embase.com/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/cinahl/
http://www.cabi.org/datapage.asp?iDocID=165
http://www.doaj.org/
http://scholar.google.com/
http://www.sid.ir/
http://www.iranmedex.com/
http://www.emro.who.int/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xic&base=imemr&lang=i
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 Chemical Abstracts (CA), Index فارسی 1393 تاثیر مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران 5
Copernicus, Elsevier’s Bibliographic 
Databases (EMBASE, Compendex, 
Geobase, Scopus), IMEMR,  

NAPRALERT, CABI, SID و ISC  

 (دوم)مسئول گیاهان داروییفصلنامه 

بررسی موارد خشونت نسبت به پرستاران در بخش های اورژانس بیمارستان  6

 های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

  CINAHL, Index Copernicus فارسی 1391
WHO Eastern Mediterranean Region 
(IMEMR), SID, ISC, Google scholar, 
iranmeddex, megiran 

مجله دانشکده پرستاری و 

 مامایی شهیدبهشتی

 دوم

بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران  7

 بیمارستان ولیعصر اراک

 سوم مجله مراقبتهای نوین  فارسی 1392

  طب مکمل مجله   1392 دیابتی بیماران در نوروپاتی درد بر تحتانی اندام درمانیارتعاش تأثیر 8

 دوم)مسئول( نشریه روان پرستاری  فارسی 1393 همودیالیز بیماران در مرگ اضطراب و اجتماعی حمایت 9

 اول نشریه مندیش  فارسی 1394 بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز 10

  مجله طب مکمل  فارسی 1395 پرستاری دانشجویان شادکامی بر عضالنی یروندهپیش سازیآرام تأثیر 11

 اول نشریه پرستاری ایران  فارسی 1396 کیفی مطالعه یک خود: بیماری از همودیالیز تحت بیماران ادراک تبیین 12

 سوم نشریه روان پرستاری  فارسی 1395 در پدرانبررسی عوامل مستعدکننده افسردگی پس از زایمان  13

ورا در مقایسه با روغن النولین بر بهبودی ترک پا:  بررسی تأثیر ژل آلوئه 14

 مطالعه کارآزمایی بالینی

 Chemical Abstracts (CA), Index فارسی 1397

Copernicus, Elsevier’s Bibliographic 

Databases(EMBASE, Compendex, 

Geobase, Scopus), IMEMR, 

NAPRALERT, CABI, SID و ISC 

 اول فصلنامه گیاهان دارویی

 

 تالیف کتاب -3

 تالیفات ردیف

 سال تالیف کتاب عنوان تالیف

 1393 طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها 1

 

http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2521-fa.pdf
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 سخنرانی در کنگره: -4

 

 

 

 

 سخنرانی ها                                                                                 ردیف

 ایران( -تهران 1389آبان  14و  13) utrition and MSNدر هفتمین کنگره بین المللی ام اس: سخنران به عنوان  ارائه مقاله 1

 ایران( -تهران 1389آبان  14و  13) Multiple Sclerosis Epidemiologyدر هفتمین کنگره بین المللی ام اس: سخنران به عنوان  ارائه مقاله 2

خرداد  12و  11) بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزدر همایش ملی مداخالت بومی: سخنران به عنوان  ارائه مقاله 3

 ایران( -اراک 1390

ای بر توانایی فعالیت زندگی روزمره و بررسی تأثیر الگوی تغذیهتازه های پژوهش در سالمت:  )ملی(سراسری در اولین کنگرهسخنران به عنوان  ارائه مقاله 4

 ایران( -اراک 1391مهر  20و  19) خستگی بیماران مبتال به ام اس عضو انجمن ام اس ایران

 1390بهمن  13و  12)اختالالت روانی در بیماران همودیالیزموارد استفاده و کاربرد دستگاه همودیالیز و مراقبت های ویژه. همایشدر  سخنرانبه عنوانارائه مقاله  5

 ایران( -اراک
بررسی ارتعاش درمانی اندام تحتانی بر نوروپاتی بیماران مبتال به تازه های پژوهش در سالمت:  )ملی(سراسری در اولین کنگره یسخنرانبه عنوان  ارائه مقاله 6

 ایران -اراک 1391مهر  20و  19) دیابت

 -اراک 1391مهر  20و  19)طب مکمل در کودکان: چشم انداز حقوقیتازه های پژوهش در سالمت:  )ملی(سراسری در اولین کنگرهسخنرانیبه عنوان  ارائه مقاله 7

 ایران
 (ایران -اراک 1391مهر  20و  19)کاربرد آروماتراپی در آلزایمرتازه های پژوهش در سالمت:  )ملی(سراسری در اولین کنگرهسخنرانیبه عنوان  ارائه مقاله 8

اثربخشی مداخالت روان شناختی و آموزشی بر انگیزش  :  فرصت ها و تهدیدها واکاوی آموزش پرستای در ایراندومین کنگره  درپوستر  به عنوانارائه مقاله  9

 تهران( 1396–آبان  25تا  23) تحصیلی دانشجویان پرستاری: یک مرور سیستماتیک
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 تجارب حرفه ای: -ج

 92تا  89عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال  .1

 تاکنون 92عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال  .2

 94تا   92مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال  .3

 94تا  92سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ساوه از سال  .4

 94تا  92از سال  عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ساوه .5

 نیمسال 4به مدت 91-92تا  90-91یلی استاد مشاور دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از سال تحص .6

 نیمسال 3به مدت 93-94تا  92-93استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پرستاری از سال تحصیلی  .7

 تاکنون  89از سال  از جمله بخش های مراقبت ویژه، اورژانس، سوختگی، همودیالیز، داخلی و جراحی بالینیبخش های مختلف در پرستاری مربی  .8

 دانشگاه علوم پزشکی اراک مداخالت بومی پرستاریملی عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره  .9

 دانشگاه علوم پزشکی اراک تازه های پژوهش در پرستاریملی عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره  .10

 

 

 :افتخارات و تقدیرنامه ها -د

  در دانشکده پرستاری ساوه 65/18رتبه اول دوره کارشناسی پرستاری با معدل کل 

 در دوره کارشناسی به عنوان دانشجوی مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان از سوی دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی 

  معرفی به عنوان یک درصد برتر در دوره کارشناسی پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

  20/18معدل کل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد پرستاری با 

  از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1393رتبه اول آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت در سال 

 92در سال  تقدیر به عنوان پژوهشگر نمونه از سوی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 93در سال  تقدیر به عنوان رتبه سوم طرح های دانشگاهی جشنواره شهید مطهری 

  1395رتبه اول دوره آموزشی دکترای تخصصی پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تقدیر به عنوان 


