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  شايستگي هاي آموزشي

 : تدریس تئوری-الف

  ( 1کودک سالم )پرستاري کودکان 

  ( ۲کودک بیمار )پرستاري کودکان 

 ) بهداشت مادران ونوزادان )مبحث نوزادان 

  3و۲و1پرستاري بهداشت جامعه 

 ) روش تحقیق کمی در پرستاري )ویژه دانشجویان کارشناسی 

 کارشناسی مامایی -پرستاري کودکان 

 کارشناسی ارشد ( نظریه هاي پرستاري )تدریس در مقطع مفاهیم و 

 ) سمینار مسایل پرستاري )تدریس درمقطع کارشناسی ارشد 

 کارشناسی ارشد پرستاري کودکان-پرستاري در دوره شیرخوارگی 

 کارشناسی ارشد پرستاري کودکان -پرستاري در دوره نوپایی و خردسالی 

 کارشناسی ارشد پرستاري کودکان-پرستاري در سنین مدرسه 

 خوارگی کارشناسی ارشد بین الملل )تدریس به زبان انگلیسی(پرستاري در سنین شیر 

 بین الملل)تدریس به زبان انگلیسی( کارشناسی ارشد پرستاري کودکان -رستاري در دوره نوپایی و خردسالیپ 

 کارشناسی ارشد پرستاري کودکان بین الملل)تدریس به زبان انگلیسی(-پرستاري در سنین مدرسه 

 تدریس بالینی :-ب

  کار آموزي در عرصه کودکان -۲و1آموزي  کودکان کار 

 کودکان کار(-کارآموزي کودک سالم )مهدکودک، مدرسه، مدارس صبح رویش 

 کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه -۲آموزي بهداشت  جامعه کار 

 مقطع کارشناسی ارشد پرستاري-دوره شیرخوارگی -کارآموزي کودکان 

 ارشد پرستاريارشناسی کمقطع -سنین مدرسه -کارآموزي کودکان 

 ارشد بین الملل )زبان انگلیسی( -کارآموزي دوره شیرخوارگی 

 

 

  تجربیات پژوهشی
 طرح هاي تحقیقاتی:-الف

   جهت دریافت دانشنامه دکتراي تخصصی پرستاري -139۸ -مطالعه اقدام پژوهی -نطراحی و اجراي مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه کودکا-1

 دریافت جهت نامه پایان-137۸ سال اهواز شهر ناسازگار پسر آموزان دانش عاطفی –تهاي اجتماعی بر کاهش ناسازگاریهاي اجتماعی آموزش مهار-۲ 

 ارشد کارشناسی دانشنامه

 یافته خاتمه -دوم مجري  –.طرح مصوب  13۸۵بررسی رشد جسمی کودکان دبستانی شهر آبادان سال-3 

ولیی عصیر خرمشیهر در سیال      مراقبت از خود در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستانهاي طالقانی آبادان و بررسی میزان آگاهی در مورد -4  

 یافته خاتمه -دوم مجري–طرح مصوب  13۸۶

-رح مصوب ط " 13۸۵بررسی افسردگی در نوجوانان مبتال به تاالسمی مراجعه کننده به بخش تاالسمی  بیمارستان شهید بهشتی آبادان در سال  -۵

 مجري دوم . خاتمه یافته

 مصوب طرح–بررسی الگوي اپیدمیولوژیک سوانح وحوادث درمصدومین  مراجعه  کننده به اورژانس  بیمارستانهاي طالقانی وشهید بهشتی آبادان  -۶

 یافته خاتمه-( راهنما استاد) طرح همکار –

. پروپیوزال مصیوب    13۸7هاي دموگرافیک دردانش آموزان دبیرستانی آبادان.سیال   رابطه آن با برخی متغیر بررسی میزان مهارتهاي اجتماعی و -7

 مجري دوم.خاتمه یافته-دانشگاه
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ر دانشگاه علوم پزشکی جنیدي  د   جراحی–بررسی دیدگاه دانشجویان ترم آخر پرستاري در مورد  کسب مهارتهاي بالینی  در بخشهاي داخلی    -۸

 مجري اول.خاتمه یافته -صوب  .   طرح  م13۸7شاپور اهواز سال 

 خاتمه یافته-طرح مصوب    -اعتباریابی ابزار ارزشیابی بالینی مدرسان پرستاري در دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مجري مسئول ساخت و -9

 خاتمه یافته طرح  .  مسئول مجري– ۸9سال-بررسی غلظت سرب خون ورابطه آن با وزن هنگام تولد درنوزادان تازه متولدشده در آبادان -10

 طرح مصوب . خاتمه یافته -مجري سوم-بررسی راهبردهاي مطالعه ویادگیري در دانشجویان پرستاري آبادان واهواز -11

 یافته خاتمه -13۸9هاي شهر آبادان سال بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران و پرستاران شاغل در بیمارستان -12

 خاتمه یافته -مجري مسئول علمی-پروپوزال مصوب دانشجویی-ویر ذهنی از خویشتن در نوجوانان چاق آبادانبررسی تص-13

 13۸9وشیر مادر برکاهش درد حین رگ گیري در نوزادان ترم بستري در بیمارستان ولی  عصر خرمشهر سال %۲تاثیر گلوکز خوراکی ،لیدوکائین  -14

 فته خاتمه یا-مجري دوم-طرح مصوب دانشگاه

پروپیوزال  -91نگرش وعملکرد مادران در مورد مصرف آنتی بیوتیک در بیماریهاي تنفسی کودکان پیش دبسیتانی آبیادان سیال    ، بررسی آگاهی-1۵

 خاتمه یافته-دوم مجري–مصوب 

طرح مصیوب  -91بادان سال در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی آ SIDSبررسی عوامل خطر سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار  -1۶

 یافته خاتمه-علمی مسئول مجري–دانشجویی 

 طرح ارزیابی درونی گروه پرستاري دانشکده پرستاري آبادان-17

 

 پايان نامه-ب

  

 اراهنم استاد–پایان نامه کارشناسی ارشد -برعوامل تنش زاي محیط بالینی ویادگیري دانشجویان پرستاري peer mentoringبررسی تاثیر -1

نیمه نشسته وخوابیده به پهلو بر نتایج گازهاي خون شریانی و عالیم حیاتی بیماران مراجعه کننده به  ،هاي خوابیده به پشت بررسی  تاثیر پوزیشن- ۲

 راهنما استاد–پایان نامه کارشناسی ارشد -هاي ویژه قلب باز امام خمینی ره اهواز بخش مراقبت

 راهنما استاد–پایان نامه  کارشناسی ارشد -ورا بر ترمیم زخم پاي دیابتیلوئهبررسی تأثیر پانسمان با کرم آ -3

 پاییان –و رضایتمندي دانشجویان پرستاري آبادان  استفاده از پازل بر میزان یادگیرمقایسه تأثیر تدریس به شیوه سخنرانی و تدریس مشارکتی با -4

 راهنما استاد– ارشد کارشناسی دانشجوي  نامه

پاییان نامیه کارشناسیی     -الگوي توانمند سازي خانواده محور بر راهبردهاي مقابله اي والدین کودکان مبتال به سیستیک فیبروزیس تاثیرررسی ب -۵

 راهنما استاد–ارشد 

پایان نامه   -یبررسی تأثیر اجراي طرح ترخیص بر دانش مراقبتی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلب تحت عمل جراح -۶

 راهنما استاد–کارشناسی ارشد 

 راهنما استاد–پایان نامه کارشناسی ارشد  - داراي آسم کودکان کنترل آسم و کیفیت زندگی بر وگای یتنفس ناتیتمر ریتاثبررسی  -7

–کارشناسی ارشد  پایان نامه -اضافه وزن در دانش آموزان دختر دارايهنده سالمت براعتیاد به اینترنت بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاد -۸

 راهنما استاد

ي مقایسه تاثیرآموزش خودمراقبتی با دو روش چهره به چهره و ویدیو کلیپ بر خودکارآمدي و کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به بیماري مادرزاد -9

 راهنماي دوم استاد–کارشناسی ارشد پایان نامه  -قلبی

 یپزشک علوم دانشگاه یدرمان یآموزش مراکزکودکان  ژهیمراقبت و يوعوامل مرتبط با آن در بخش ها يکان بسترکود نیوالد تیرضا یبررس -10

 راهنما استاد–پایان نامه کارشناسی ارشد  -1397سال رانیا

 ژهیی پرستاران بخیش و درس نوزاد نار یده شنیبر پوز آموزش مجازي مبتنی بر شبکه اجتماعیو  چهره به چهره به دو روش رآموزشیتاث سهیمقا -11

 خاتمه یافته -راهنما استاد–پایان نامه کارشناسی ارشد  1400-نوزادان
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سیال  -درمانی شهر تهران یکودکان مراکز آموزش ژهیپرستاران شاغل در بخش مراقبت و یاخالق سترسیو د ینیبال يریگ میارتباط تصم یبررس -1۲

 استاد مشاور -خاتمه یافته -پایان نامه کارشناسی ارشد -1400

. پایان نامه کارشناسی ارشد. 1401بررسی کار تیمی و رضایت شغلی  پرستاران بخش مراقبت ویژه کودکان مراکز آموزشی درمانی شهر تهران سال  -13

 درحال اجرا

 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده-ج

 

1- Hasanpour M, Tahmasebi M, Mohammadpour M, Pouraboli B, Sabeti F. Challenges of paediatric palliative care in the 

intensive care unit during the COVID-19 pandemic. International Journal of Palliative Nursing. 2021;27(6):303-15.doi: 

10.12968/ijpn.2021.27.6.303 

 

2- Fahimeh Sabeti, Masoud Mohammadpour, Batool Pouraboli, Mamak Tahmasebi, Marzieh Hasanpour Health Care 

Providers' Experiences of the Non-Pharmacological Pain and Anxiety Management and Its Barriers in the Pediatric 

Intensive Care Units. Journal of Pediatric Nursing 2021;60:e110-e116.  doi: 10.1016/j.pedn.2021.07.026 

 

3- Fahimeh Sabeti , Masomeh Safarkhanlo , Reza Abaszadeh , Shima Haghani , Mahboobe Aliakbari. The effect of 

discharge planning on quality of life in mothers of children with congenital heart disease undergoing surgery Hayat, Journal 

of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2022; 27(4): 348-360. 

4- Sabeti F, Bahrami A, Nasrollahpor S, Haghani H. The effect of yoga breathing exercises on asthma control in 5-11 year-

old children with asthma. Journal of Hayat. 2019; 25 (1):70-80. 

 

5- Akbari-Nassaji Neda, Sabeti Fahimeh, Ziaei Kajbaf Tahereh, Fakharzadeh Leila, Nazari Zahra, Cheraghian Bahman, 

Cham Kouri Narges. Lead Level in Umbilical Cord Blood and its Effects on Newborns Anthropometry, Journal of Clinical 

and Diagnostic Research. 2017 Jun, Vol-11(6): SC01-SC04. 

6-Fakharzadeh L,Javaherizadeh H,Sabeti F.Are growth curves for Iranian school-aged children different from the NCHS 

standard?Egiptian Public Health Association2011,86:90-94. 

 

7-Sabeti F,Yaghoobi M,Torabizadeh M,Javaherizadeh H,Haghighzadeh MH,Mohammadian F. Which is Better for Pain 

Reduction before Venipuncture:Glucose, Lidocaine or xpressed Breast Milk? HK J Paediatr (new series) 2013;18:19-23 

 

8-Fahimeh Sabeti  , Mansoor Soltanzadeh, Shahriar Mali, Neda Akbari -Nassaji, Tayebeh Mahvar  ,Ahmad Ebadi,Mehdi 

Dehghan Firoozabadi,Mohammad Ali Sheikhi. The Effect of Semi Sitting, Supine and Lateral Positions on Results of 

Arterial Blood Gases and Vital Signs in Patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Life Science Journal 

2012;9 (3). Life Sci J 2012; 9(3):1432-1437] (ISSN: 1097-8135).                                   

  

9- Tayyebe  Mahvar, Mansoor Soltanzadeh ,Fahimeh Sabeti, Neda Akbari Nassaji, Shahriar Mali , Ahmad Ebadi, Mehdi 

Dehghani Firoozabadi, Mohammad Ali Sheikhi.The Effect of Positioning on Oxygenation after Coronary Artery Bypass 

Graft. Life Sci J 2012;9 (3):1426-1431] (ISSN: 1097-8135). 

 

10-Fahimeh Sabeti1, Zahra Gorjian. The Relationship between the Satisfaction of Body Image and Self-esteem among 

Obese Adolescents in Abadan, Iran IRANIAN JOURNAL OF DIABETES A ND OBESITY, 2013, 5 (3)  

 

11-  Jila Alborzi, Fahimeh Sabeti, Shahram Baraz, Mojtaba Miladinia, Vahid Seidkhani5, Asaad Sharhani. Investigating of 

Moral Distress and Attitude to Euthanasia in the Intensive Care Unit Nurses.  Int J Pediatr, 2018.6 (11). 

 

12-   Parisa Hasannezhad, Sedighe Khanjari, Akbar Nikpajouh, Zahra Hasannezhad, Hamid Haghani, Fahimeh Sabeti.  
 Impact of Self-Care Education on Self-Efficacy and Quality of Life in Late Adolescents with Congenital Heart Disease.   
JCCNC 9 (1)2023 تحت چاپ 

 

  ناسیازگار  پسر آموزان عاطفی دانش –هاي اجتماعی  تاثیر آموزش مهارتهاي اجتماعی بر کاهش ناسازگاري. ییالق شهنی منیجه– ثابتی فهیمه -13
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 137۸  -پژوهشی دانشکده علوم تربیتی  وروانشناسی  دانشگاه شهید چمران اهواز- علمی مجله 137۸سال اهواز شهر ي دبستان

 دانشگاه در جراحی–د  میزان دستیابی آنها به مهارتهاي بالینی پرستاري داخلی نظرات دانشجویان ترم آخر پرستاري در مور-14

 مجله آموزش در علوم پزشکی اصفهان  -13۸7علوم پزشکی جندي شاپور اهواز سال  

 –طراحی واعتباریابی ابزار ارزشیابی بالینی مدرسان پرستاري )فرم دانشجو ( در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -1۵

    1393سال  .مجله گامهاي توسعه در آموزش کرمان

.سال مجله ارمغان دانش یاسوج-بر میزان عوامل تنش زاي محیط بالینی دانشجویان پرستاري  Peer Mentoringتاثیر اجراي برنامه -1۶

139۲ 

پرسیتاران شیاغل    یاخالق سترسیو د ینیبال يریگ میارتباط تصم یبررس .محمدي راحله ، حقانی حمید، ثابتی فهیمه ،طهماسبی سیامک -17

 137-14۶ ص ، 1401 اردیبهشت دوم، شماره بیستم، دوره مامایی، و پرستاري مجله. کودکان ژهیدر بخش مراقبت و
 
 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

  

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها-د

  ارائه شفاهي

  

ابتیدایی شهرسیتان    در میدارس  اجتمیاعی   مهارتهیاي  آموزش طریق  از آموزان دانش عاطفی –زگاري هاي اجتماعی نقش پرستار در کاهش ناسا-1

 ۸3پاییز  -همایش بیماریهاي کودکان ایران .اهواز

میایش کشیوري   هشیتمین  ه   بررسی میزان مهارتهاي اجتماعی ورابطه آن با برخی متغیر هاي  دموگرافیک دردانش آموزان دبیرستانی آبیادان .  -2

 ۸9پرستاري کودکان .تهران مهرماه 

دانشیگاه علیوم    -پزشیکی  آمیوزش  همایش–برعوامل تنش زاي محیط بالینی ویادگیري دانشجویان پرستاري  peer mentoringبررسی تاثیر  -3

 9۲اردیبهشت -پزشکی ایران

 93همایش کشوري پرستاري کودکان .تهران مهرماه  -هایپوترمی در نوزادان-4

 9۵همایش کشوري پرستاري کودکان .تهران مهرماه  -راقبت خانواده محور در بخش مراقبت ویژه کودکانم-۵

 1400: مهر همایش کشوري پرستاري کودکان .تهران -تجارب سوگ در بخش مراقبت ویژه کودکان -۶
 

 

  ارائه پوستر

  

 13۸۲همایش پرستاري کودکان -اهواز شهرستان  نیدبستا پسر آموزان دانش در عاطفی –بررسی شیوع ناسازگاري اجتماعی -1

 13۸۲در سال   بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  شهرستان آبادان درباره تغذیه کودک زیر یکسال-۲

آبادان  -همایش پرستار،  سالمت،  جامعه    13۸۲بررسی وضعیت کارآموزي در عرصه از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشکده  پرستاري آبادان در سال -3

 13۸۲اسفند 
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