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 بسمه تعالی
28/6/96: تاريخ به روز رسانی  

                                 کارنامه آموزشی ،پژوهشی و اجرايی                                                               

   مشخصات فردي -1 
:نیره نام 

:ناصری نام خانوادگي 

  :مربي  سمت 

  :پست الكترونیكnaseri@nm.mui.ac.ir 

 :ياطالعات تحصيل -2
مدرك 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي
 معدل كشور دانشگاه

سال اخذ 

 مدرك

 عنوان پايان نامه

دانشگاه علوم  پرستاری لیسانس

 پزشكي شهرکرد

 - 1381 86/17 ایران

دانشگاه علوم  پرستاری فوق لیسانس

 پزشكي اصفهان

اربخشیي ممیو     بررسي استانداردهای بین المللیي اعت   1384 8/18 ایران

 پرستاری و انط اق من با ممو   پرستاری در ایران

 سوابق آموزشي-3
سالهای  عناوين درس های تخصصي تدريس شده محل تدريس

 تحصيلي

 مقطع تحصيلي رشته تحصيلي

 شهرکرددانشگاه علوم پزشكي 

 ی  2و  1پرستاری داخلي ی جراحي 

 پرستاری کودکان

27/11/

 الي 1382

23/10/
1383 
 

 پرستاری

 کارشناسي

 

 اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه 

 3و  2،  1پرستاری داخلي ی جراحي 

1/7/1384 

 الي

27/10/
1386 
 

 پرستاری

 کارشناسي

 

ی  4،  3،  2، 1پرستاری داخلي ی جراحي  دانشگاه م اد نجف مباد

بررسي وضعیت سالمت ی اصول و مهارتهای 

 پرستاری

1/12/
1386 
 تاکنون

 

 پرستاری
 کارشناسي

 

 ) الين پژوهشي(زمينه هاي تحقيقاتي -4
 زمينه های تحقيقاتي رديف

 پرستاری سرطان 1

 پرستاری قلب و عروق 2
 ممو   پرستاری 3

 پژوهشيهاي فعاليت-5
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 معتبر داخلي يا خارجي:  در مجالت  مقاالت چاپ شده( 5-1

 

 

ف
دي

ر
 

 

 عنوان مقاله

 اسامي همكاران  مشخصات نشريه 

 

 نشريهنام 
نوع 

 امتياز
 سال

شمار

 ه

1 
Accreditation of nursing education in 

Iran: documenting the process 
IJNMR ISC 2007 4 Naseri N, 

Salehi Sh 

2 
Proposing Clinical Nursing Education 

Standards in Iran IJNMR ISC 2009 2 
Naseri N, 

Salehi Sh, 

Khalifezade A 

3 
Live experiences of Iranian parents with 

child of cancer 

Supportive Care in 

Cancer 
ISI 2008 16 

Taleghani F, 

Fathizadeh N, 

Naseri N 

4 

Lived experience of woman with 

Ischemic heart diseases  IJNMR 
ISI 

liste

d 
2012 

2 

(Spe

cial 

Issu

e) 

Moeini M, 

Naseri N, 

Zargham A 

5 

The Lived experience of parents of 

children diagnosed with cancer in Iran 

European Journal of 

cancer care 
ISI 2012 21 

Taleghani F, 

Fathizadeh N, 

Naseri N 

6 

Social Support in Cancer Patients 

Referring to Sayed Al-Shohada Hospital 
IJNMR 

ISI 

liste

d 
2012 4 Naseri N, 

Taleghani F 

7 
تدوین استانداردهای اعت ار بخشي ممو   پرستاری در 

 ایران

مجله سالمت و مراق ت 

)مجله علمي پژوهشي 

 پرستاری اردبیل(

ISC 1388 1 

نیره ناصری ، 

 شایسته صالحي ، 

 اصغر خلیفه  اده
8 

 

 ينیممو   بال ياعت اربخش یاستانداردها نیتدو

 ي.الملل نیب یت اس ا  استانداردهابا اق رانیدر ا یپرستار

مجله ایراني ممو   در علوم 

 پزشكي
ISC 1389 

1 
پي )

در پي 

25) 

نیره ناصری ، 

 شایسته صالحي

9 

 ISC 1390 21 پژوهش پرستاری تجارب استرس در  نان نجات یافته ا  خودکشي

پوران حیدری، 

تهمینه فرج خدا، 

 هره خاوری، مهشید 

 بكایي، نیره ناصری
جارب  یسته  نان م تال به بیماریهای عروق کرونر ا  ت 10

 عالیم خود: یك مطالعه پدیدارشناسي

مجله سالمت و مراق ت 

)مجله علمي پژوهشي 

 پرستاری اردبیل(

ISC 1395 18 فری ا نیره ناصری ،

 طالقاني



 3 

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

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله

اسامي  مشخصات همايش 

 كاران هم

 
 نام همايش

سطح
* 

 سال محل برگزاری

همایش سراسری  روشهای نوین ممو   بالیني در پرستاری 1

ممو   نوین در 

 پرستاری و مامایي

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي اصفهان

 نیره ناصری 1382

استاندارد سا ی : راهكاری برای ارتقاء کیفیت ممو    2

 بالیني پرستاری در ایران

مایش هفتمین ه

کشوری ممو   

پزشكي دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات 

 درماني

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي ت ریز

نیره ناصری،  1384

شایسته 

صالحي، اصغر 

خلیفه  اده، 

علیرضا 

 یوسفي

نتایج تحقیقات مربوط به ارتقاء سالمت و کیفیت  ندگي  3

   MSدر م تالیان به 

سمپو یوم ارتقاء  

سالمت در بیماری 

 تیپل اسكلرو یسمول

دانشگاه م اد  ملي

 نجف مباد

 نیره ناصری 1387

تدوین استانداردهای ار شیابي برنامه ممو   پرستاری  4

 در ایران

هشتمین همایش 

کشوری ممو   

 پزشكي 

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي کرمان

نیره ناصری ی  1385

شایسته 

 صالحي 

ن  بررسي میزان تجارب یاد گیری بالیني دانشجویا 5

 توصیفي _مطالعه ای  1382پرستاری در سال 

همایش سراسری 

ممو   در پرستاری و 

 مامایي

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي  نجان

 نیره ناصری 1384

ششمین کنگره  حمایت اجتماعي و سرطان  6

سراسری مراق ت های 

پرستاری و 

مامایي:دستاوردها و 

 تا ه ها 

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي ایران

ره ناصری ی نی 1387

 فری ا طالقاني

ارتقاء سالمت در  درد در سالمندی 7

 سالمندی

دانشگاه م اد  ملي

 نجف اباد

 نیره ناصری 1389

تدوین استانداردهای اعت ار بخشي ممو   پرستاری در  8

 ایران  

دومین کنگره 

رویكردهای نوین در 

ممو   پرستاری و 

 مامایي

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي ایران

یره ناصری ی ن 1385

شایسته 

 صالحي 

:  CABGکاربرد رفلكسولوژی دربیماران تحت جراحي 9

 مروری برمطالعات وکاربردهایي برای پرستاران

دومین کنگره کشوری 

بیهوشي و مراق تهای 

ویژه درجراحیهای قلب، 

 توراکس و عروق

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي یزد

 نیره ناصری 1387

شیابي اعضای هیأت علمي تدوین استانداردهای ار  10

 پرستاری بااقت اس ا استانداردهای بین المللي 

کنگره کشوری ممو   

 پزشكي

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي شیرا 

نیره ناصری ی  1388

شایسته 

 صالحي 
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     طرحهاي پژوهشي: (5-3 

ف
دی
ر

 

 كارفرما مسئوليت  عنوان طرح
وضعيت 

 طرح

 نوع طرح 

)داخلي / 

 ملي(

 نام همكاران
تاريخ 

 خاتمه

فسردگي در بررسي ارت اط حمایت اجتماعي و ا 1

بیماران سرطاني مراجعه کننده به مرکز درماني 

 سیدالشهداء اصفهان 

مجری 

 اول

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 اصفهان

پایان 

 یافته

نیره ناصری ی دکتر فری ا  داخلي

 طالقاني

1387 

2  

تجارب  یستي  نان م تال به بیماریهای ایسكمیك 

 قل ي 

مجری 

 دوم

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 اصفهان

 پایان

 یافته

 1388 مهین معیني، نیره ناصری داخلي

3  

 تجارب  نده والدین دارای کودک م تال به سرطان 

 

مجری 

 سوم

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 اصفهان

پایان 

 یافته

دکتر فری ا طالقاني ی  داخلي

ناهید فتحي  اده ی نیره 

 ناصری

1389 

فرایند ارتقاء کیفیت مراق ت پرستاری ا  بیماران م تال  4

سرطان با بكارگیری سیستم ث ت الكترونیكي  به

 مراق ت پرستاری بر  اساس مدل فرایند پرستاری

 

دانشگاه علوم  همكار

پزشكي 

 اصفهان

پایان 

 یافته

فری ا طالقاني، هومن  داخلي

شهسواری، نیره ناصری و 

 سایر همكاران

1388 

سومین همایش   MSکیفیت  ندگي در 11

 سراسری ارتقاء سالمت

دانشگاه علوم  ملي

 پزشكي سنندج

 نیره ناصری 1388

ش رفلكسولوژی در درمان عالمتي م تالیان به نق 12

 سرطان کولورکتال: یك مطالعه مروری

کنگره سالیانه تا ه های 

تشخیص و درمان 

 کانسر کولورکتال

بیمارستان امام  ملي

 خمیني تهران

 نیره ناصری 1395

نقش بیومارکرهای خوني در تشخیص، پیش مگهي و  13

 درمان سرطان کولورکتال

کنگره سالیانه تا ه های 

تشخیص و درمان 

 کانسر کولورکتال

بیمارستان امام  ملي

 خمیني تهران

 نیره ناصری 1395

نقش پروبیوتیكها و پربیوتیكها در پیشگیری ا  سرطان  14

 کولورکتال

کنگره سالیانه تا ه های 

تشخیص و درمان 

 کانسر کولورکتال

بیمارستان امام  ملي

 خمیني تهران

 ناصری نیره 1395

تداوم  جر و رهایي: نمود تغییر در روند  ندگي  نان  15

 م تال به بیماریهای ایسكمیك قلب: یك مطالعه کیفي

همایش بین المللي 

 مداخالت پیچیده قل ي

بین 

 امللي

مرکز تحقیقات 

قلب و عروق 

 شیرا 

 نیره ناصری 1395

بررسي تاثیر ماساژ رفلكسي در درمان وریدهای واریسي:  16

 مطالعه مروری یك

همایش بین المللي 

 مداخالت پیچیده قل ي

بین 

 امللي

مرکز تحقیقات 

قلب و عروق 

 شیرا 

 نیره ناصری 1395
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 ( تأليف يا ترجمه كتاب:5-4

ف
دي

ر
 

 عنوان كتاب
تاريخ  كتابنوع 

 اولين چاپ
 ناشر

اسامي همكاران به ترتيب 

 ترجمه تأليف اولويت )شامل نام متقاضي(

استانداردسا ی و اعت اربخشي در ممو   پرستاری و  1

 مامایي

 

 

 

راه کمال با  1388 

همكاری 

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

دکتر شایسته صالحي، روشنك 

حسن  هرایي، سهیال احسان 

، مریم اهلل نیره ناصری ،پور

 دادیان، فرانك صفدری

2  

 (MSارتقاء سالمت در بیماری مولتیپل اسكلرو  )

 
 

دانشگاه م اد  1389 

اسالمي واحد 

 نجف مباد

 به ترتیب حروف الف ا:

ن م مذریر ین، ر امیني،  ...، 

 ، ف یزدانيناصری

3 
دستیابي سریع به نكات کلیدی در پرستاری داخلي ی 

 جراحي 

 

 

 
1386 
 

معاونت 

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

)به ترتیب حروف الف ا(: شهال 

، نیره ابولحسني، لیال مردانیان

 ناصری

4 

 پرستاری در اورژانس

 

 1390 
انتشارات حكیم 

 هیدجي

 به ترتیب حروف الف ا :

م مذریر ین ی راضیه امیني ی ... 

 ی فریدخت یزداني نیره ناصری

 

 ري در همايش هاي بين المللي و ملي ، داوري مقاالت در همايش ها:( همكا5-5

ف
دی
 ر

 عنوان همایش نوع همكاری )دبیر همایش ، داوری مقاالت(
سطح همایش)بین 

 المللي/ملي(

اولین همایش سالمت باروری و ناباروری ی دانشگاه م اد  داوری مقاالت 1

 نجف مباد

 ملي

 ملي مین همایش داخلي دیابت ی دانشگاه م اد نجف مباددو قایم مقام دبیر کمیته اجرایي 2

 

 كسب شده( جوائز 5-6
ف
دی
 ر

 سال دریافت جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه مرجع اعطای جایزه

    

    

 هاي تخصصي ارائه شده توسط خودگاه(كار5-7
 تاریخ برگزاری محل برگزاری شرح ردیف
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 گذرانده شده تخصصي دوره هاي (5-8
تاریخ 

 اتمام

 ردیف نام دوره محل دوره

 1 اصول تعلیم و تربیت اسالمي دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1389

 2 رو  های برقراری ارت اط موفق دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1387

 3 ممو   بهینه سا ی روابط استاد و دانشجو دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1387

 4 قرایت و مفاهیم قرمن کریم دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1387

 5 روان شناسي تربیتي دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1387

 6 یشرفته ار شیابي دانشجو و شیوه های طراحي سوالکارگاه پ دانشگاه م اد اسالمي واحد نجف مباد 1385

 7 کارگاه ممو شي متامنالیز اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1385

 8 کارگاه طراحي پرسشنامه و مطالعات پیمایشي اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1385

 9 «برررسي متون، جستجو در بانكهای اطالعاتي» کارگاه رو  تحقیق پیشرفته  اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1384

 10 «مطالعات کیفي» کارگاه ممو   رو  تحقیق پیشرفته  اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1383

 11 (Reference managerممو شي رایانه )کارگاه  اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1383

 12 کارگاه رو  تحقیق کیفي اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1382

1384-
1385 

 13 (ICDLممو   رایانه )مهارتهای هفتگانه  اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه 

 14 کاربرد رو  های پدیدار شناسي در تحقیقات مامایي اصفهانعلوم پزشكي دانشگاه  1392

 ( تسلط بر زبان خارجه5-9

ف
دی
 ر

 سال دریافت  مدرکعنوان  مدرکمرجع اعطای 

    

 اجراييي هافعاليت-6

 ( مسئوليت هاي اجرايي6-1
 تاریخ شرح ردیف

   

   

 ا( عضويت در شوراه6-2
 تاریخ شرح ردیف

 

 فرهنگي هايفعاليت-7

 اجنماعي -تربيتي –برنامه ريزي و طراحي در امور فرهنگي ( 7-1
 شرح ردیف
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 دوره هاي فرهنگي گذرانده ( 7-2
 تاریخ

 اتمام

 ردیف گذرانده نام دوره محل دوره

    

    
    

 
 




