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 اطالعات دموگرافیک: -1

 میترا صدقی ثابت نام و نام خانوادگی:

 کارشناسی ارشد داخلی و جراحی و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدرک تحصیلی: 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن آخرین مدرک تحصیلی:محل اخذ 

 مربی  مرتبه علمی:

 رشتدانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  محل خدمت:

 09113361690تلفن تماس:

 mitrasedghisabet@gmail.comایمیل:

 

  ،  کارشناسی حقوق   ،داخلی و جراحیپرستاری گرایش آموزش کارشناسی ارشد  سوابق تحصیلی دانشگاهی: -2

 حقوق جزا و جرم شناسی دکتری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و دانشجوی 

 

 سال  26علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مدت عضو هیئت  سوابق خدمتی: -3

 

 ها و شوراها:سوابق اجرایی و عضویت در کمیته  -4

عضتتو کمیته  ،  مدیر تحصتتیالت تکمیلیدانشتتکده پرستتتاری و مامایی شتتهید بهشتتتی رشتتت،   جراحی-مدیر گروه پرستتتاری داخلی

د بروعضووش د د  رووش    شیوگروو  خروی    وو وو   ،   زرووبی  عضووش رووش    ، عضتو متییر کمیته ارتقا ،  تحقیقات تروما

عضوش میبیوبش  شرسوای    د  ی مز شزروی   ، شزروی  خبق   معضوش میبا   لق  د شروهیی عیش،  جر ح   -شرسوای   د لی 

 د شرهیی عیشم شزری  خبق   ،   ز ی   عیییرد و شیس هش      ریی یت یز س   د  د  ی، مد رقیششش   سای  خبق 

 

 الت چاپ شده در مجالت انگلیسی: مقا -5

- Moral distress and related factors among emergency department nurses 
- Health-related physical fitness in high school adolescents 
-  Investigating the Work Environment Conditions and Its Effect on the Moral Sensitivity of Nurses 

Working in Health-Education Centers of Rasht 
- Self-care status and its related factors in patients with heart failure 
- Investigation on knowledge situation and observation of legal aspects and its related factors in 

nurses 
- Emergency Department Nurses's Knowledge about Forensic Nursing 
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- Vascular complications and its related factors after coronary angiography 
- Anxiety in patients under electrophysiological interventions and related factors 
-  The study of cognitive function and related factors in patients with heart failure 
- Perceived  pain management quality in patients after Coronary Artery Bypass Graft surger 
- The study of bodily, mental, social, and economical problems of major thalassemia infected 

patient that referred to Somaeh- sara Imam Khomeini Hospital 
- Prevention and Treatment of Cancer  
- A Survey Of Knowledge, Attitude, And Health Behaviour Of Girl Studeuts About Puberty 
- How to Diagnose Arterial and Venous Ulcers and Make Good Medical Decisions 

 مقاالت فارسی:  -6

 قلبی  نارسایی  به  مبتال بیماران در آن با  مرتبط عوامل و خودمراقبتی وضعیت بررسی -

 پرستاران  در آن با  مرتبط  عوامل و  قانونی های جنبه رعایت و آگاهی  وضعیت بررسی -

 الکتروفیزیولوژیک  درمانی و تشخیصی مداخالت انتظار در بیماران اضطراب سطح بر  بنسون  عضالنی سازی آرام تاثیر -

 آن با  مرتبط عوامل و الکتروفیزیولوژی مداخالت تحت بیماران اضطراب سطح بررسی -

 قلبی   نارسایی به مبتال بیماران در جنسیتی تفاوتهای و خودمراقبتی وضعیت بررسی -

 کرونر  عروق  پیوند جراحی تحت بیماران در درد کنترل کیفیت از بیمار  و پرستار درک مقایسه -

 کرونر  عروق   پیوند جراحی از پس درد اداره کیفیت از بیماران درک -

  امام  بیمارستان به کننده مراجعه ماژور تاالسمی به مبتال بیماران  اقتصادی -  اجتماعی و   روانی ، جسمی مشکالت بررسی -

 سرا  صومعه خمینی

 مشاوره   منابع مورد  در گیالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نظر -

 ایدز بیماری مورد در سرا صومعه شهرستان دولتی دبیرستانهای  در شاغل زن دبیران آگاهی میزان بررسی -

 بلوغ  دوران مورد در دختر آموزان دانش بهداشتی  رفتارهای و نگرش آگاهی، بررسی -

 کرونری  آنژیوگرافی از پس عروقی عوارض و خون فشار ارتباط -

 

 های آموزشی:  علمی و تدریس کارگاههای فعالیت -7

 رعایت اخالق و اصول قانونی در مراقبت از بیمار سرطانی -

 اصول یادگیری و بررسی نیازهای آموزشی بیمار -

 مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین -

 اصول ثبت و گزارش نویسی  -

 پرستار و قانون -
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 ها:ها و همایش ارائه شده در کنگره مقاالت  -8

 اعتیاد  به فرزندان  گرایش در والدین  نقش -

 اصول قانونی در مراقبت از بیماران ترومایی  -

 توجهات قانونی در مراقبت از زخم -

 خشونت علیه پرستاران و خال  های قانونی موجود در حقوق کیفری -

 بررسی مسئولیت کیفری پرستاران در نظام حقوقی ایران -

 موضوعات قانونی در ثبت گزارشات پرستاری -

 اخالق و قوانین پرستاری -

 

 استاد مشاور(:  -ها )استاد راهنماسرپرستی پایان  -9

 راهنما:

درمانی  _بررستی وضتعیت رعایت منشتور حقوق بیمار و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه بیماران بستتری در مراکز آموزشتی  -

 1396شهر رشت در سال 

بررستی وضتعیت گزارشتات پرستتاری برمبنای شتاخ  های اعتبار بخشتی و عوامل مرتبط با آن در پرونده های ثبت شتده ی  -

 درمانی منتخب شهر رشت -وزشیجراحی در مراکز آم  -بخش های داخلی

 در  آن  با مرتبط عوامل  و  قانونی بیماران  با  مواجهه در  بالینی گیری تصتمیم از اورژانس  های بخش پرستتاران  آگاهی بررستی -

 139۸ سال رشت شهر  درمانی آموزشی مراکز

مرکز آموزشتی درمانی دکتر بررستی میزان عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی و عوامل مرتبط با آن در بیمارن بستتری در  -

 1391-92حشمت رشت در سال 

خالق حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در پرستتاران مراکز اموزشتی و رعایت جنبه های قانونی و ا  بررستی وضتعیت آگاهی و -

 1394-95درمانی شهر رشت در سال 

 1394-95شی درمانی شهر رشت بررسی آگاهی پرستاران بخش های اورژانس در مورد پرستاری قانونی در مراکز آموز -

 مشاور:

 مداخالت تحت  بیماران  و شتاخ  های همودینامیک  اضتطراب ستطح بر  بنستون  عضتالنی ستازی آرام  روش  تاثیربررستی  -

 1392بستری در مرکز آموزشی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال  الکتروفیزیولوژیک
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  جراحی  های  بخش در کرونر  عروق   پیوند جراحی عمل تحت بیماران درد اداره کیفیت  از  بیمار و پرستتتتار  درک مقایستتته -

 13۸9 سال در رشت حشمت دکتر بیمارستان  قلب

-95پرستتاران شتاغل در مراکز آموزشتی درمانی شتهر رشتت بررستی ارتباط بین شترایط محیط کار و حستاستیت اخالقی  -

1394 

در مرکز آموزشتی تحقیقاتی   نارستایی به  مبتال  بیماران در آن  با مرتبط  عوامل و خودمراقبتیتاثیر ستواد ستالمت بر  بررستی -

 1392دکتر حشمت شهر رشت در سال 

-95دانش آموزان دبیرستتان های رشتت در ستال  بررستی ارتباط آمادگی جستمانی و هوش هیجانی با کیفیت زندگی در  -

1394 

درمانی شتهر رشتت  -عضتالنی ناشتی از کار و عوامل مرتبط در پرستتاران شتاغل در مراکز آموزشتی  -بررستی اختالالت استکلتی -

 139۸در سال  

 

 های پژوهشی و مقاالت: داوری طرح  -10

 139۸-99سالم در جمعیت کوهورت گیالن در سال مقایسه کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در افراد دیابتی و  -

 سندرم به مبتال  میانسال  زنان ای تیذیه رفتارهای بر فرانظری مدل  های سازه  بر مبتنی آموزشی مداخله تاثیر بررسی -

 متابولیک

 139۸ تا 1390 سال از گیالن و تهران های دراستان آنها  بر موثر عوامل و پرستاری  خطاهای انواع فراوانی بررسی -

 1390 -9۸بررسی انواع خطاهای پرستاری و عوامل موثر بر آن ها در استان های تهران و گیالن در سال های  -

 

 های تحقیقاتی مصوب: طرح  -11

بررسی میزان عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر   -

 1392حشمت رشت 

  درمانی_ آموزشی مراکز در بستری بیماران دیدگاه از آن با مرتبط عوامل و  بیمار حقوق  منشور رعایت وضعیت بررسی -

 1396 سال در رشت شهر

 و اموزشی مراکز پرستاران در آن با  مرتبط  عوامل و ای حرفه اخالق  و  قانونی های جنبه رعایت و آگاهی  وضعیت بررسی -

 1394-95 سال در رشت شهر درمانی 
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 های آموزشی گذرانده شده: دوره -12

 های آموزشی فرهنگی:دوره –الف 

 

 

 های آموزشی مدیریت:دوره -ب

 

 

 تخصصی: های آموزشی علمی دوره -ج

 

 

 های روش تحقیق:  کارگاه -د

 کارگاه های مقدماتی و پیشرفته روش تحقیق 

 

 افتخارات و جوایز:  -13

 معرفی به عنوان نمونه:  -الف

 

 

 افتخارات و جوایز:  -ب

 

 

 ها: تشویقی -ج

 از دانشگاه علوم پزشکی گیالنلوح تقدیر فرایند آموزشی  -

 کشور لوح تقدیر از سازمان نظام پرستاری  -

 کشور قانونی  پزشکیلوح تقدیر از سازمان  -

 تقدیر نامه از وزارت بهداشت در زمان تصدی مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -

 گیالن پزشکی  علوم دانشگاه  بازرسی مدیریت تصدی زمان در  رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیالن از نامه تقدیر -


