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 بسمه تعالی
 تاريخ به روز رسانی

 1/7/1396                               کارنامه آموزشی ،پژوهشی و اجرايی                                                               

 

 

   مشخصات فردي -1
 :لیال السادات نام 

  :کهنگي نام خانوادگي 

  :پست الكترونیكl_kahangi@yahoo.com 

 گروه مامایي  -دانشكده ي پرستاري مامایي –دانشگاه ازاد اسالمي واحد نجف اباد  نام و نشاني محل کار: •

 وضعیت استخدامي: •

:مرتبه علمي (استاددانشیار استادیار مربي✓  )  

تمام وقت( :بورسیه ✓نوع همكاري نیمه وقت) 

 
 آخرین مدرك تحصیلي():ياطالعات تحصیل -2

 عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك معدل کشور دانشگاه رشته تحصیلي مدرك تحصیلي

بررسي تأثير  1387 76/17 ایران علوم پزشكي اصفهان پرستاري کارشناسي ارشد

رفلکسولوژي بر 

ميزان اضطراب 

بيماران قبل از 

عمل جراحي 

کرونر پيوند عروق 

در بيمارستان 

شهيد چمران 

اصفهان در سال 

1387-1386 
 

 سوابق آموزشي-3
هاي تخصصي عناوین درس

 تدریس شده
 سال)هاي( تحصیلي محل تدریس مقطع تحصیلي رشته تحصیلي

جراحي -پرستاري داخلي

 )بيماریهاي ارتوپدي(2
 کارشناسي پرستاري 

دانشگاه علوم پزشکي 

 اصفهان
1389 

پرستاري داخلي کارآموزي 

 1جراحي 
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي 

 اصفهان
 1389تا  1387از 

کارآموزي پرستاري داخلي 

 2جراحي 
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي 

 اصفهان
 1389تا  1387از 

 کارآموزي در عرصه سرطان

 
 کارشناسي پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي 

 اصفهان
 1389تا  1387از 

mailto:l_kahangi@yahoo.com
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پرستاري 

 2بزرگساالن/سالمندان 

 )ارتوپدي و اورولوژي(

 1393 دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسي پرستاري

کارآموزي پرستاري 

 بيماریهاي داخلي جراحي
 تا کنون 1394از سال  دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسي پرستاري

کارآموزي در عرصه 

 بهداشت مادر و نوزاد
 تا کنون 1394از سال  آزاد نجف آباد دانشگاه کارشناسي پرستاري

 تا کنون 1394از سال  دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسي پرستاري اصول و مهارتهاي پرستاري

 

کارآموزي پرستاري 

 2بزرگساالن/سالمندان 

 تا کنون 1394از سال  دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسي پرستاري

 

 

 زمينه هاي تحقيقاتي) الين پژوهشي( -4

 

 تحقيقاتي زمينه هاي ردیف
 طب مکمل 1
 پرستاري در سيستم عضالني اسکلتي 2
 پرستاري در بيماري هاي مزمن 3

 

 

 پژوهشيهاي فعالیت-5
 :معتبر داخلي یا خارجيدر مجالت  مقاالت چاپ شده( 5-1

ف
دی

ر
 

 

 عنوان مقاله

اسامي همكاران به  مشخصات نشریه 

 ترتیب اولویت 

)شامل نام 

 متقاضي(
 شماره سال نمایه علمي رتبه نام نشریه

1 The effect of reflexotherapy on some of 

the patients' vital signs before CABG 

surgery 

Iranian 

Journal of 

nursing and 

midwifery 

research 

-علمي 

 پژوهشي

 20

11 
مهين معيني، ليال  (1)16

کهنگي، محبوبه 

والياني، رضا 

 حشمت
2 Health-State Utilities in Liver Cirrhosis: 

A Cross-Sectional Study 
Internationa

l Journal of 

Preventive 

Medicine 

-علمي 

 پژوهشي

 20

12 
پيمان ادیبي، ليال  (1)3

اکبري، ليال 

فاطمه  کهنگي،

 عبدي
بررسي تأثير رفلکسولوژي پا بر ميزان اضطراب بيماران قبل  3

پيوند عروق کرونر در بيمارستان شهيد از عمل جراحي 

 چمران اصفهان

مجله تحقيقات 

علوم رفتاري، 

ویژه نامه 

اختالالت روان 

 تني

-علمي 

 وهشيپژ

 139

0 

 9دوره 

 5شماره

ليال  کهنگي

السادات ، معيني 

مهين، باباشاهي 

 منيره
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مقایسه تأثير رایحه درماني ماساژي و ماساژ بر اضطراب  4

 جراحي: یک کارآزمایي بالينيبيماران قبل از عمل 

  

مراقبت  فصلنامه

 مبتني بر شواهد
 -علمي 

 پژوهشي 

 139

1 

 2دوره

 2شماره 

منيره ،  باباشاهي

کهنگي ليال 

باباشاهي السادات، 

فاطمه، فياضي 

 صدیقه
ارتباط ميزان حمایت اجتماعي درک شده با مشخصات  5

دموگرافيک در بيماران مبتال به سرطان تحت شيمي 

 درماني

مجله تحقيقات 

 نظام سالمت
 -علمي 

 پژوهشي

 139

4 

سال 

شماره 11

2 

ليال کهنگي، ليال 

 مردانيان

 

 

 شده در همایش هاي علمي: ارائه( مقاالت 5-2

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله

 مشخصات همایش 

اسامي همكاران به 

 ترتیب اولویت

)شامل نام 

 نام همایش متقاضي(
بین المللي 

 ملي -
محل 

 برگزاري
 سال

تأثير رفلکسولوژي پا بر کاهش درد بيماران با سرطان  1

 متاستاتيک
 سراسري همایش

 سراسري دانشجویي

در عرصه مراقبت هاي 

 پرستاري و مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1386

کهنگي، شکوفه 

 عظيمي

بررسي ارتباط اعتياد والدین با ميزان و نوع سوء رفتار  2

 نسبت به کودک
 سراسري همایش

 سراسري دانشجویي

در عرصه مراقبت هاي 

 پرستاري و مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

شکوفه عظيمي،  1386

ليال السادات 

 کهنگي

بررسي تأثير رفلکسولوژي بر برخي از متغيرهاي  3

فيزیولوژیک بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق 

 کرونر

دومين همایش 

کشوري مراقبت و 

درمان بيماران با طب 

 مکمل و جایگزین

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان 

ليال السادات  1389

کهنگي، مهين 

 معيني

تأثير آروماتراپي استنشاقي و ماساژي در مراقبت از بيماران  4

 قبل از عمل جراحي جهت کاهش اضطراب آنان،

دومين همایش 

کشوري مراقبت و 

با طب درمان بيماران 

  مکمل و جایگزین

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان 

منيره باباشاهي،  1389

صدیقه فياضي، ليال 

 السادات کهنگي

بررسي تأثير رفلکسولوژي بر ميزان اضطراب بيماران قبل از  5

جراحي پيوند عروق کرونر در بيمارستان شهيد  عمل

 چمران اصفهان

اولين همایش کشوري 

رویکردهاي نوین 

   آموزش

 ملي

 

 

 

دانشگاه 

علوم 

پزشکي 

 اصفهان 

ليال السادات  1389

کهنگي، مهين 

 معيني

تأثير ماساژ استروکينگ پشت بر اضطراب و درد شانه  6

 بيماران سالمند مبتال به سکته مغزي

 سراسري همایش

دانشجویي در عرصه 

مراقبت هاي پرستاري 

 و مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1386

کهنگي، شکوفه 

 عظيمي
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 سراسري همایش روش هاي حل تضاد در سازمان هاي پرستاري 7

دانشجویي در عرصه 

مراقبت هاي پرستاري 

 و مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

شکوفه عظيمي،  1386

ليال اکبري، ليال 

 السادات کهنگي

 سراسري همایش جامعهبررسي حرفه پرستاري و نقش هاي نوین آن در  8

دانشجویي در عرصه 

مراقبت هاي پرستاري 

 و مامایي

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

شکوفه عظيمي،  1386

ليال السادات 

 کهنگي، ليال اکبري

همایش کشوري  تأثير ماساژ بر اضطراب بيماران سالمند 9

مراقبت و درمان 

بيماران با  طب مکمل 

 و جایگزین

دانشگاه  ملي

 علوم

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1387

کهنگي، شکوفه 

عظيمي، زهرا 

 مهدي زاده
همایش کشوري  کاهش درد زایمان با روش رفلکسولوژي 10

مراقبت و درمان 

بيماران با  طب مکمل 

 و جایگزین

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

زهرا مهدي زاده،  1387

ژیال گنجي، خدیجه 

حاجي ميري، ليال 

 کهنگيالسادات 
بروز اختالالت رواني در بيماران کاندید پيوند کليه و نقش  11

 پرستاران در برخورد با این بيماران

 سراسري همایش

ي مراقبت یدانشجو

هاي پرستاري و 

 مامایي در عرصه

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1387

کهنگي، زهرا مهدي 

 زاده

 -دچار اختالل بيش فعاليمشکالت خواب در کودکان  12

 هاي کاهش این مشکالتکمبود توجه و روش

سومين سمينار 

تازه هاي  يسراسر

مراقبت پرستاري 

 کودکان

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1387

کهنگي، زهرا مهدي 

 زاده،

سومين سمينار  کودک آزاري از دیدگاه اسالم 13

سراسرس تازه هاي 

 مراقبت پرستاري

 کودکان

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

هرا  ،ليال عمادي 1387

مهدي زاده تورزني، 

ليال السادات 

 کهنگي
خطرات شغلي ناشي از عدم رعایت استانداردهاي باليني در  14

 تماس با داروهاي شيمي درماني در پرستاران

اولين همایش  

سراسري مهارتهاي 

باليني: ایمني بيشتر، 

 عملکرد بهتر

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1388

کهنگي، منيره 

 باباشاهي

دومين همایش   بازتاب درماني و کنترل اضطراب بيماران توسط پرستاران 15

کشوري مراقبت و 

درمان بيماران با  طب 

 مکمل و جایگزین

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1389

 کهنگي

دومين همایش  شيمي درماني در سرطان پستان طب مکمل و عوارض 16

کشوري مراقبت و 

درمان بيماران با  طب 

 مکمل و جایگزین

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1389

کهنگي، منيره 

 باباشاهي
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از بيماران قبل و پس از اعمال جراحي باز قلب با  مراقبت 17

  استفاده از انواع مداخالت طب مکمل

همایش کشوري اولين 

رویکردهاي نوین 

 آموزش

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1389

 کهنگي

بررسي مروري مقاالت موجود در رابطه با طب مکمل و  18

-2000اضطراب ناشي از عمل جراحي در فاصله سالهاي 

2010 

اولين همایش کشوري 

رویکردهاي نوین 

آموزش، مراقبت و 

 درمان در اتاق عمل

دانشگاه  

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

منيره باباشاهي،  1389

 ليال کهنگي

موردي روش آموزشي مناسب جهت ارتقاء تفکر مطالعه  19

 انتقادي در دانشجویان پرستاري

اولين همایش کشوري 

تفکر انتقادي و نظام 

 سالمت

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1389

 کهنگي

مختلف طب مکمل و جایگزین در بهبود تأثير روش هاي  20

 عوارض بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس

سمينار سراسري 

دانشجویي مراقبت 

هاي پرستاري و 

 مامایي در عرصه

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

مرتضي ثابت قدم،  1388

ليال السادات 

 کهنگي

نقش پرستار در تسکين بيماران سرطاني با استفاده از  21

 روش هاي طب مکمل

سمينار سراسري 

دانشجویي مراقبت 

هاي پرستاري و 

 مامایي در عرصه

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

شيما غيور، زهرا  1388

یوسفان، ليال 

 السادات کهنگي

مروري برتاثيرات ریکي درماني به عنوان یک مداخله  22

 پرستاري درمراقبت ازبيماران

سمينار سراسري 

مراقبت دانشجویي 

هاي پرستاري و 

 مامایي در عرصه،

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

پروین معيني،  1390

استاد راهنما: ليال 

 السادات کهنگي،

نقش طب مکمل و جایگزین در کاهش خستگي بيماران  23

 مبتال به سرطان

سمينار سراسري 

دانشجویي مراقبت 

هاي پرستاري و 

  مامایي در عرصه

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

الهه یادگاري، ليال  1390

 السادات کهنگي

هاي طب مکمل و جایگزین بررسي مروري استفاده از روش 24

 در درمان و تسکين دردهاي مزمن سالمندان

اولين همایش کشوري 

آموزش و خدمات 

جامعه نگر در بيماري 

 هاي مزمن

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1390

کهنگي، زهرا مهدي 

 زاده

25  

حمایت اجتماعي خانواده و تيم درمان دربهبودي نشانه 

 هاي روانشناختي بيماران مبتال به سرطان

اولين همایش کشوري 

آموزش و خدمات 

جامعه نگر در بيماري 

 هاي مزمن

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

ليال السادات  1390

 کهنگي

شواهد در ارتقاء خدمات جامعه نگر نقش مراقبت مبتني بر  26

 در بيماریهاي مزمن

اولين همایش کشوري 

آموزش و خدمات 

جامعه نگر در بيماري 

 هاي مزمن

دانشگاه  ملي

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

منيره باباشاهي،  1390

 ليال کهنگي

27 Perceived social supports in cancer patients 1st International 

Nursing & 

Midwifery 

بين 

 المللي 

دانشگاه 

علوم 

2014 Leila 

Mardanian, 
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Conference on 

Health and 

Wellbeing 

پزشکي 

 اصفهان

Leila Sadat 

Kahangi 

28 Applying new techniques by nurses in the 

care and education to parents and children 

with cleft palate and lip 

 International

congress on 

cleft lip/ palate 

and craniofacial 

anomalies 

بين 

 المللي 

دانشگاه 

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

2016 Leila Sadat 

Kahangi 

29 nursing process in the Implementation of 

care of children with cleft lip and palate in 

team treatment 

 International

congress on 

cleft lip/ palate 

and craniofacial 

anomalies 

بين 

 المللي

دانشگاه 

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

2016 Leila Sadat 

Kahangi 

بررسي تأثير ماساژ رفلکسولوژي بر فشار خون  بيماران  30

 قبل از عمل جراحي پيوند عروق کرونر

 

سمپوزیوم اصالح 

سبک زندگي با روش 

 هاي طب سنتي

دانشگاه  ملي

ازاد 

اسالمي 

 نجف آباد

ليال السادات  1395

 کهنگي

 

 

 

 

 

     : ( طرحهاي پژوهشي پایان یافته5-3

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح

مسئولیت)مجري 

طرح/ همكار 

 طرح(

 کارفرما
 نوع طرح 

 )داخلي / ملي(
 تاریخ خاتمه نام همكاران

بررسي ميزان رعایت استانداردهاي بکارگيري وسایل  1

و عوامل مؤثر بر عدم رعایت آن در حفاظت شخصي 

تماس با داروهاي شيمي درماني در پرسنل بيمارستان 

 سيدالشهداء اصفهان

دانشگاه  طرح مجري

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

دکتر فریبا  داخلي

 طالقاني

1395 

بررسي ارتباط بين خستگي ناشي از سرطان با حمایت  2

 اجتماعي درک شده در بيماران مبتال به سرطان تحت

شيمي درماني بر اساس برخي از مشخصات 

 دموگرافيک در بيمارستان سيدالشهداء اصفهان

دانشگاه  مجري طرح

علوم 

پزشکي 

 اصفهان

 1394 لیال مردانیان داخلي

 

 

 

 کتاب: ( تألیف یا ترجمه5-4

ف
دی

ر
 

 عنوان کتاب
تاریخ اولین  نوع کتاب

 چاپ
 ناشر

اسامي همكاران به ترتیب 

 ترجمه تألیف متقاضي(اولویت )شامل نام 
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 : اکتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنري )مورد تایید مراجع علمي معتبر(( 5-5

ف
دی

ر
 

ابتكار، نوآوري و اختراع، اثربدیع و  نوانــع

 ارزنده هنري
 مرحله تولید رسیده استآیا به  تاریخ ثبت مرجع تایید کننده محل ثبت

1 
     

2 
     

 

 

 

 

 

 :در مجالت سردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمي ، داوري مقاالت( 5-6

ف
دی

نوع همكاري )سردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمي ، داوري  ر

 مقاالت(
 رتبه/نمایه عنوان نشریه

1    

2    

3    

 

 ( همكاري در همایش هاي بین المللي و ملي ، داوري مقاالت در همایش ها:5-7

ف
دی

 ر

 عنوان همایش نوع همكاري )دبیر همایش ، داوري مقاالت(

سطح 

همایش)بین 

المللي/ملي

) 

1    

اصول اکسيژن درماني )راهنماي علمي و عملي  1

 براي پرستاران، پزشکان و دانشجویان(

نشر جامعه  1391  ✓

 نگر

ليالالسادات کهنگي، مينا 

 محمدي، ليال مردانيان

 دهکردي
زندگي با سرطان: راهنمایي براي بيماران  2

 سرطاني و مراقبت کنندگان آنها

الهه بلوچستاني، سيد مهدي  نشر کنکاش 1391  ✓

پورافضلي، ليال السادات 

 کهنگي
3       

4       

5       
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2    

3    

 

 

 ( جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر5-8

ف
دی

 ر

 اعطاي جایزهمرجع 
عنوان دستاورد منجر به 

 جایزه

 نوع جایزه
 رتبه سال دریافت جایزه

 بین المللي داخلي

دانشگاه علوم پزشکي  1

 شهرکرد

 اول 1384 داخلي کسب رتبه علمي

2      

 
 

 ارائه شده توسط شما تخصصي هاي(کارگاه5-9

 تاریخ برگزاري شرح ردیف

   

   

   

 

 

 که در آن شرکت نموده اید هاي تخصصي) مربوط به رشته((کارگاه5-10

 تاریخ برگزاري شرح ردیف
دانشگاه علوم پزشکي  مقدماتيکارگاه روش تدریس  1

 1389اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي  روش تدریس پيشرفتهکارگاه  2

 1390اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي  مقدماتي -کارگاه آشنایي با ونتيالتور 3

 1388اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي  پيشرفته -کارگاه آشنایي با ونتيالتور 4

 1388اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي  ارتهاي پرستارياصول و مهکارگاه  5

 1390اصفهان
دانشگاه علوم پزشکي  کارگاه احياي قلبي ریوي پيشرفته 6

 1390اصفهان
دانشگاه آزاد نجف آباد  کارگاه ثبت مالکيت فکري 7

1395 
دانشگاه علوم پزشکي  کارگاه جستجو در پایگاههاي اطالعاتي 8

 1390اصفهان
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دانشگاه آزاد نجف آباد  کارگاه احياي قلبي ریوي پيشرفته 9

1395 
دانشگاه آزاد نجف آباد  ISIو مقاالت  علم سنجيکارگاه  10

1396 

 
 

 

 کارشناسي ارشد(-نامه هاي دانشجویان )دکتري(عناوین پایان5-11

 عنوان پایان نامه ردیف
کارشناسي -مقطع)دکتري

 ارشد(
 تاریخ دفاع

 
بررسي تأثير رفلکسولوژي بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي 

-1387پيوند عروق کرونر در بيمارستان شهيد چمران اصفهان در سال 

1386 
 1387 کارشناسي ارشد

 

 

 

 
 

 ايياجرهاي فعاليت-6
 ( مسئولیت هاي اجرایي6-1

 تاریخ شرح ردیف

   

   

   

   

 ا( عضویت در شوراه6-2

 تاریخ شرح ردیف

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 فرهنگي هايفعاليت-7
 ماعيتاج -يتربیت –برنامه ریزي و طراحي در امور فرهنگي ( 7-1

 شرح ردیف
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 دوره هاي فرهنگي گذرانده ( 7-2

تاریخ 

 ماتما

 ردیف گذرانده نام دوره محل دوره

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 




