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نام

صديقه

نام خانوادگي

خنجري

گروه آموزشي

کودکان

عنوان دانشگاهي

هيأت علمي

پست الكترونيك
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تلفن
نمابر

8793805

آدرس

تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي ،روبروي بيمارستان خاتم االنبياء،

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

سوابق تحصيلي دانشگاهي
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

ليسانس

پرستاري

مرکز پزشكي ايران

فوق ليسانس

پرستاري کودکان

سال اخذ مدرك تحصيلي
1363

دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي ايران

1368

فوق ليسانس

مديت آموزشي

دانشگاه آزد اسالمي

1384

دکتري

پرستاري

دانشگاه کارولينسكا سوئد

1390

1

سوابق اجرايي -آموزشي

1

عضو هيئت علمی

آموزشي

رديف

عنوان

سال

محل

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

 1369تا کنون

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

2

معاون پشتيبانی -دانشجويی

3

عضو شورای آموزشی و پژوهشی

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

1384-1375

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

1384-1375

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

عضو شورای ارزشيابی

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم

1374تا1377

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

عضوکمينه بازنگري برنامه
هاي آموزش پرستاري دانشكده

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

ماموريت ها
معاون قائم مقام وزير در امور پرستاري

 1390تا 1391

آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان

 1372تا137 4
1379

عضو بازنگري برنامه هاي آموزشي وزارت
عضو بازنگري برنامه هاي آموزش پرستاري

1379

عضو کميته ترجمان دانش دانشگاه

1393تا کنون

سابقه تدريس
پرستاري کودکان(کارشناسي و کارشناسي ارشد)،
مراقبت وِِِيژه نوزادان کارشناسي ارشد
آزمون سازي و ارزشِابي دکتري
روش تحقيق (کارشناسي ارشدپرستاريو مامايي)
پرستاري درباليا کارشناسي ارشد
اتاق عمل کارشناسي

2

1379

سرپرستي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتري /فقط با احتساب واحد ها نوشته شود  /پايان نامه هاي مصوب به عنوان طرح تحقيقاتي را
با * مشخص نماييد

رديف
1
2
3

عنوان پايان نامه /نام دانشجو

سمت

مقطع

سال

تدوين راهنمای بالينی فرآيند تزريق خون در کودکان مبتال به تاالسمی ماژور
بررسی آگاهی و نگرش والدين ازپيشگيری از کودک آزاری جنسی در مودکان
دبستانی
بررسی تاثير آموزش مهارت¬های مقابله بر کيفيت زندگی و حس هماهنگی
منطقی والدين کودکان مبتال به لوسمی

استاد راهنما
استاد راهنما

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

1394
1393

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1393

4
5

6

بررسی کيفيت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدين دارای کودک مبتال
به لوسمی
مقايسه کيفيت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدين دارای نوزاد نارس
وترم
بررسی تاثير بازی روی ترس کودکان بستری در بيمارستان

8

بررسی نحوه مراجعه زنان و عوامل موثر بر مراجعه آنان به مراکز بهداشتی
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران سال1384

9

تأثيرآموزش احياء قلبی ريوی پايه بر آگاهی و عملکرد دختران دانش آموز
سال سوم دبيرستان

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1392

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1391

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

مستقل

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1384

1384

بررسط کيفيت زندگی جانبازان شيميايی مبتال به عوارض ريوی گاز خردل
 10ساکن شهرستان سردشت سال 1383

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1384

بررسی عادات خواب و اختالت خواب در کودکان 7-6ساله ساکن غرب
11
تهران1384

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1384

مقاالت در نشريات معتبر داخلي
رديف

عنوان

ناااااام نشاااااريه/محل

شماره

نشريه/اسامي همكاران باه

نشريه/شماره
صفحه

ترتيب
حيات

سال
انتشار
1394

تدوِِين راهنمای بالينی فرآِيند تزريق خون در کودکان مبتال
به تاالسمی ماژور

بررسی آگاهی و نگرش والدين ازپيشگيری از کودک آزاری
جنسی در مودکان دبستانی

فصلنامه پرستاری ايران
دانشکده پرستاری و مامايی
دانشگاه علوم پزشکی ايران
کمالی نهاد-فاطمه حسينی

3

1393

فصلنامه پرستاری ايران
دانشکده پرستاری و مامايی
دانشگاه علوم پزشکی ايران
-فاطمه حسينی-فروغ موال

1386

1384

1384

42 و41

42 و41

1384

1377

43

1
بررسی نحوه دريافت مراقبتهای دوران بارداری و عوامل
موثر بر آن از ديدگاه مادران باردار

فصلنامه پرستاری ايران
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه
علوم پزشکی ايران
- صديقه خنجری-مهناز شوقی
 فاطمه حسينی-فرشته فرمانی

2
 ساله11  تا6 عادات خواب در کودکان

فصلنامه پرستاری ايران
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه
علوم پزشکی ايران
- صديقه خنجری-مهناز شوقی
 فاطمه حسينی-فرشته فرمانی

3
 ساکن منطقه غرب شهر،  ساله11  تا6 بررسی پاراسومنيا در کودکان
1383 تهران سال

فصلنامه پرستاری ايران
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه
علوم پزشکی ايران
- صديقه خنجری-مهناز شوقی
 فاطمه حسينی-فرشته فرمانی

4

)51-55( 27

بررسی تاثير بازی روی ترس کودکان بستری در بيمارستان

6

مقاالت در نشريات معتبر بين المللي
اسامي همكاران به

سال انتشار

ترتيب
Khanjari,
S., 2014
Langius-Eklöf,
A., Oskouie, F.,
Sundberg, K.
Khanjari,
S.,
Oskouie, F., A
Langius-Eklöf.A

Khanjari, S.,
Oskouie, F.,
Langius-Eklo,
..A

Rohani, C.
Khanjari, S.

2012

2012

محل

شماره

انتشار

نشريه

21

35

نام نشريه

رديف عنوان

European
Journal of
Oncology
Nursing,

Family caregivers of women with
breast cancer in Iran report high
psychological impact six months
after diagnosis.

1

Journal of
Clinical
Nursing

Psychometric testing of the
Caregiver
Quality
of
Life
Index‐Cancer scale in an Iranian
sample of family caregivers to
newly diagnosed breast cancer
women.

2

Cancer
Nursing

Lower Sense of Coherence,
Negative Religious Coping, and
Disease Severity as Indicators of a
Decrease in Quality of Life in
Iranian Family Caregivers of
Relatives With Breast Cancer
During the First 6 Months After
Diagnosis.

66
2010

Journal of
Advanced
4

Health index, sense of coherence
scale, brief religious coping scale

3

رديف عنوان
4

and spiritual perspective scale:
psychometric properties

نام نشريه

شماره

محل

نشريه

انتشار

سال انتشار

Nursing

اسامي همكاران به
ترتيب
Abedi, H.
Oskouie, F. and
Langius-Eklof
.A

شرکت در مجامع علمي و بين المللي
ردي
ف
1

نام سمينار /کنگره /همايش /محل برگزاري

نوع مشارکت

سال

ترجمان دانش

کمينه علمی

1394

کتاب هاي منتشره
تاليف يا ترجمه /

سال

رديف عنوان

ناشر

محل نشر

همكاران

نشر

1

پرستاری کودکان ()1

سنجش تکميلی مدرس

تهران

مولفين خنجری -زيانی

1381

2

پرستاری کودکان ()2

سنجش تکميلی مدرس

تهران

مولفين خنجری -زيانی

1381

3

راهنمای دانشجويان دکتری پرستاری

د.ع.پ ايران

تهران

4
5

راهنمای مراقبت های بهداشتی در منزل

د.ع.پ ايران

تهران

گرداوری و تاليف :اسکويی
امامقلی نيکروش خنجری –
شاهپوريان-
فصل

1378

کارگاه هاي آموزشي
رديف کارگاه
1
2
3
4
5
6
7

مراقبت از دهان در کودکان تحت ونتيالتور
کودکآزاری جنسی
اخالق حرفه ايی
اخالق در پرستاری و مامايی
ترجمان دانش
احيای نوزادان
بازنگری برنامه های آموزشی وزارت بهداشت ودرمان (
بصورت متوالی)

سمت

سال

دبير
دبير
دبير
دبير
دبير
دبير
مدرس

1394
1394
1393
1393
1394
1393
1378تا 1379

جوايز و تقديرنامه ها
رديف موضوع تشويق يا تقدير نامه
1

پژوهش برتر

تشويق کننده

سال

وزارت علوم

1370

2

5

1381

