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 موزشيآمدارك و دوره هاي 
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  1384کارشناسي ارشد آموزش پرستاري کودک و خانواده دانشگاه علوم پزشکي ايران

 1392پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايراندکترا ي 

   

  دوره هاي آموزشي
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  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 (بيمارپرستاري کودکان ) کودک سالم کودک 

 پرستاري دوران نوزادي 

 پرستاري دوره نوپايي و خردسالي 

 پرستاري دوران مدرسه 

 روش تحقيق 

 پرستاري  2و 1اصول مراقبت نوزادان 

 اصول پيشرفته نوزادان يك و دو معاينه فيزيکي کودکان

 تئوري هاي پرستاري

 اصول يادگيري و ارزشيابي ) ارشد جامعه نگر(

 (ماماييبيماري کودکان )گروه 

  نظام هاي آموزشي در پرستاري

  

  شايستگي هاي آموزشي

 

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

  طان به سر مبتالبررسي تاثير توانمند سازي خانواده محور بر بار مراقبتي و درک از موقعيت زندگي در مادران کودکان 

  بررسي آموزش خود مديريتي به روش بحث گروهي بر اعتماد به نفس نوجوانان تحت همودياليز 

  برررسي تاثير گوش پوش و چشم بند بر درد حين خونگيري وريدي از کودکان 

 بررسي آگاهي و نگرش به شير اهدايي و فوائد و مضرات آن در پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه نوزادان 

 آموزش همتا بر استرس ، اضطراب و افسردگي مادران کودکان مبتال به سرطان تحت شيمي درماني بررسي تاثير 

 بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر  درد و خستگي کودکان تحت شيمي درماني 

 بررسي تاثير ماساژ بر انطباق با نقش مادري در نوزادان نارس 

 ست  نوزادان بستري دربخش مراقبت ويژه نوزادانبررسي همبستگي دماي ثبت شده ازطريق زير بغل و پو 

  بررسي تاثير انحراف فکرفعال و غطر فعال بر درد حين تعويض پانسمان سوختگي در کودکان 

 سرطانبا کودکان  مادران  يبر اضطراب و بارمراقبت ي مبتني بر مدل قلب  سليم مراقبت معنو ريتاث يررسب 

 کودکان يشده بر شدت درد پانسمان سوختگ تيهدا  يباز ريتاث 

 بررسي نگرش نسبت به فرهنگ ايمني و کار گروهي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان 

 بررسي خشونت عرضي در پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي شهر تهران 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

  مهناز شوقي ، .  41 - 42بهار و تابستان 1384فصلنامه علمي پژوهشي پرستاري ايران  -- ر تهرانساله ساکن غرب شه 11 - 6خواب کودکان بررسی عادات

  41 - 42هار و تابستانب - 1384صديقه خنجري , فرشته فرماني ،فاطمه حسيني فصلنا مه علمي پژوهشي پرستاري ايران 

 42تانبهار و تابس 1384فصلنامه علمی پژوهشی پرستاري ايران  --نين مدرسه ساکن منطقه غرب شهر تهرانبررسی پاراسومنيا در کودکان س - 

 مهناز شوقي ، صديقه خنجري , فرشته فرماني ،فاطمه حسيني  . 41

  مهناز  . 41 - 42هار و تابستانب -- 1384فصلنا مه علمي پژوهشي پرستاري ايران  -- رب شهر تهرانغساکن  11 - 6بررسی الگوهاي خواب در کودکان

 شوقي ، صديقه خنجري , فرشته فرماني ،فاطمه حسيني 

  273 - 278مجله علمي پژوهشي کومش دانشگاه علوم پزشکي سمنان  --به پرستاران شاغل در بيمارستانهاي سراسر کشور ايران کالمیبررسی تعدي  :

 مهناز شوقي ، غضنفر ميرزايي ، صديقه سالمي ، مهناز سنجري ، شيوا حيدري ، فاطمه شيرازي  . 1387 ; 9(  4)

  1387مجله ديابت و ليپيد ايران دانشگاه علوم پزشکي تهران  --1يک  به ديابت نوع مبتالبررسی ارتباط حمايت خانواده و کنترل قند خون در بيماران 
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 شيوا حيدري، مريم نوري تاجري، فاطمه شيرازي، مهناز سنجري، مهناز شوقي، صديقه سالمي  . 2شماره 8دوره ,

  18فصلنامه حيات دانشگاه علوم پزشکي تهران دوره ,  -- هسال 6 - 4تاثير انحراف فکر بر واکنشهاي رفتاري درد حين بازکردن راه وريدي در کودکان- 

  مشيري ، نورالدين محمدي، مهناز شوقي طاهره صادقي، محمود ش. 1392سال  - 4شماره

 مجله علمي  --بررسی تاثير رژيم غذايی و برنامه ورزشی در بهبود عالئم کلينيکی و آزمايشگاهی سندرم تخمدان پلی کيستيک خانم هاي چاق مانی

 حجت ,محمد اصغري جعفر آبادي , مهناز بتورزني ,شهاميرفيضي ,زهرا مهدي زاده . ماني وم شماره هفتم سسال  - 1390پژوهشي فصلنامه علوم ورزش بهار 

  11شوقي ص

 روميه آذر اعلوم پزشکي  مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه -- بررسی تأثير رفلکسولوژي پا بر پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا

 مقيمي هنجني ، زهرا مهديزاده تورزني ، مهناز شوقي ، گلنوش احمدي  سهيال . 5شماره 10دوره 1391دي 

 3شماره  10لد ج - 1391مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش پاييز  -- بررسی تاثير رفلکسولوژي پا بر اضطراب حين زايمان زنان نخست زا 

 ادوستان شهرکي توراني ، گلنوش احمدي ، ميترا خد مقيمي هنجني، مهناز شوقي ، زهرا مهدي زاده سهيال. 219-224صفحات

 2منان زمستان مجله علمي پژوهشي کومش دانشگاه علوم پزشکي س -- تاثير بازتاب شناسی پا بر شدت درد و طول مراحل زايمان در زنان نخست زا 

 ,مهدي زاده تورزني زهرا ,شوقي مهناز , احمدي گلنوش  سهيالمقيمي هنجني .  166 – 171 ( 14)46پياپي.  . 1391

  ني, اصغري جعفرآبادي گرم در غربالگري ديابت بارداري ميرفيضي ما 100مقايسه ارزش تشخيصي قند ناشتاي پالسما در مقايسه با تست تحمل گلوکز خوراکي

  1390 ; 54 (1 ) 38 - 43محمد ,شوقي مهناز مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بهار.

 ده پزشکي ه دانشکمجل -- اثر دارچين در کنترل قند و چربی خون در بيماران مبتال به ديابت نوع دو :يک مطالعه کارآزمايی بالينی دو سو کور مانی

سيده زهرا ميرفيضي؛ محمد اصغري جعفر  ميرفيضي زهرا مهدي زاده تورزني؛. ماني .533 -، صفحه 1393، مرداد  3، شماره 57دانشگاه علوم پزشکي مشهد دوره 

 آبادي؛ حميدرضا رضواني؛ مهناز شوقي 

 بي بي .82-3:74(5) ;1398 مجله پرستاري کودکان --ررسی آموزش خود مديريتی به روش بحث گروهی بر اعتماد به نفس نوجوانان تحت همودياليزب

  نعيمه سيدفاطمي ،  مهناز شوقي ،  عزيزه دهقان

 -- سهيال . 1 دوره ، 3 شماره ،ناسيش روان و سالمت 

 شوقي مهناز ، هنجني مقيمي

 پژوهش پژوهشي علمي مجله 

 عزيزي فرح قي،شو مهناز ملکي، ماعيلي،صديقهاس ريمم..   8 دوره ، 29 شماره ،پرستاري

 Workplace Violence and abuse against nurses in hospitals in IRAN-- Asian Nursing Research. 06/2008 . Shoghi M, 

Sanjari M, Shirazi F, Heidari SH, Salemi S, Mirzabeigi GH  

 Nursing support for parents of hospitalized children--Comprehensive pediatric nursing. 09/2009; 32(3):120-30 

Mahnaz Sanjari, Fatemah Shirazi, Shiva Heidari, Sedigheh Salemi, Marjan Rahmani, Mahnaz Shoghi  

  Caring for a child with cancer: impact on mother's health. Rafii F, Oskouie F, Shoghi M Asian Pac J Cancer Prev. 

2014; 15(4):1731-8.  

  Psychometric properties of the Persian version of the self- assessed support needs questionnaire for breast cancer 

cases. Ghaffari F, Shali M, Shoghi M, Joolaee S. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(3):1435-40  

  The Association between Sleep and Injury among School-Aged Children in Iran-- Sleep Disorder 

2013;2013:891090.  Rafii F, Oskouie F, Shoghi M.  

 Ethical challenges of researchers in qualitative studies: the necessity to develop a specific guideline-- Journal of 

Medical Ethics and History of Medicine2014 . Mahnaz Sanjari, Fatemeh Bahramnezhad, Fatemeh Khoshnava Fomani, 

Mahnaz Shoghi, Mohammad Ali Cheraghi 

  The effects of massage by mothers on mother-infant attachment-- Alternative Therapies in Health and 

Medicine2018. 24(3), pp. 34-39 . Shoghi, M., Sohrabi, S., Rasouli, M.  

  Sleep Quality in Burn Patients after Hospital Discharge-- JCCNC 2018, 4(2): 112-121. Samimi , R. Shoghi.M  

 Effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the Burden of Care in the Parents of Children 

with Cancer-- Asian Pac J Cancer Prev 2019. Mahnaz Shoghi, Bahareh Shahbazi, Naimeh Seyedfatemi 

 Strategies for bridging the theory-practice gap from the perspective of nursing experts-- Heliyon 5 (2019) e02503. 

Mahnaz Shoghi, Mahbobeh Sajadi, Fatemeh Oskuie, Afsaneh Dehnad ,Leili Borimnejad 

 The Effect of Medical-Directed Play on the Severity of Pediatric Pain during Burn Dressing Change in Children: 

A Clinical Randomized Trial-- JCCNC 2019, 5(1): 25-32 . Atefeh Moosavi, Mahnaz Shoghi, Hamid Haghani , Leili 

Borimnejad  

 

 

 

  ترجمه، ويرايش(كتاب ها )گردآوري و تدوين، 

http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C
http://jpen.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C
http://jccnc.iums.ac.ir/article-1-194-en.html
http://jccnc.iums.ac.ir/article-1-194-en.html
http://jccnc.iums.ac.ir/browse.php?mag_id=18&slc_lang=en&sid=1
http://jccnc.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Moosavi
http://jccnc.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Shoghi
http://jccnc.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Haghani
http://jccnc.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Borimnejad
http://jccnc.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Borimnejad
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 (2003جمه درسنامه پرستاري کودکان) ونگتر

 (2007ترجمه درسنامه پرستاري کودکان) ونگ

 ( 2011ترجمه درسنامه پرستاري کودکان) ونگ)

 (2014ترجمه درسنامه پرستاري کودکان) ونگ

 (2017ترجمه درسنامه پرستاري کودکان) ونگ 

  (2005)ترجمه پرستاري مادران و نوزادان ليفر 

  2011ترجمه پرستاري مادران و نوزادان ليفر

 ترجمه پرستاري بهداشت مادران و نوزادان لودرميك 

  2017ترجمه پرستاري بهداشت مادران و نوزادان لودرميك 

 تاليف مجموعه سواالت طبقه بندي شده پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

 تاليف درسنامه جامع پرستاري 

 تاريتاليف آزمون جامع پرس

 تاليف تحقيق در پرستاري و پيراپزشکي 

 تاليف مجموعه سواالت طبقه بندي شده پرستاري کودکان

 DRS تاليف و گردآوري درسنامه پرستاري کودکان 

 DRS مادران و نوزادان اليف و گردآوري درسنامه پرستاري ت

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 همايش منطقه ايی حقوق ، قانون و مسئوليتهاي حرفه ايی پرستاري همايش ملی محيط زيست ، شغل وسرطان در ايران 
 ششمين همايش سراسري ريه و مراقبتهاي ويژه 

 ششمين همايش کشوري اطفال هفتمين همايش کشوري پرستاري کودکان 
 ششمين کنگره سراسري بيماري هاي ريه و مراقبت هاي ويژه

 همين همايش کشوري اطفال کنگره ملی هماتولوژين 
 2nd International seminar on Islamic Thought- Malaysia 

 5nd International Conference on Pediatric nursing and Health care. 2016. Germany 

  ارائه پوستر

 سالمتهمايش سراسري پرستاري و مامايي با رويکرد ارتقاي  

 خواب و فعاليتهاي شغلي اختالالت

 پنجمين همايش کشوري اطفال

 فعاليت های فرهنگی

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

 1388ژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي پ  

   1392کسب تقدير نامه از جشنواره لقمان حکيم در بخش تاليف کتاب  

  دانشگام علوم پزشکي ايرانکسب رتبه اول دوره يازدهم دکتري 

  اطالعات ديگر

  

 1398پاييز  آخرين بازبيني: 

 


