سهیال گالبی
متولد  0531عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
دارای مدرک کارشناسی ارشد پرستاری در گرایش آموزش داخلی و جراحی
سابقه تدریس دروس تئوری و عملی در رشته پرستاری از سال  0533تاکنون
سابقه  3سال مدیریت گروه پرستاری از سال  0531تا 0511
سابقه کار در بخش های  ، ccuداخلی ،جراحی ،اتاق عمل  ،نوزادان ،مامایی ،دیالیزو...
کتب:
0

پرستاری در اختالالت غدد درون ریز

چاپ 0515

2

پاتوفیزیولوژی به زبان ساده

در دست چاپ

طرحهای پژوهشی :
0

بررسی مشکالت جنسی در معلولین ذهنی مرکز توانبخشی شهید

اتمام یافته

مدرس شهرضا سال 0533
2

بررسی مقایسه ای اختالالت خواب در دانشجویان دختر و پسر ساکن

اتمام یافته

خوابگاههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان0533
5

بررسی مقایسه ای تاثیر حجامت و فلبوتومی بروضعیت همودینامیک
افراد مراجعه کننده به مراکز بانک خون و حجامت شهرضا0511

1

اتمام یافته

مقاالت:
فصلنامه علمی پژوهشی و isc

0

بررسی وضعیت عادت ماهیانه در دختران کم توان ذهنی

2

بررسی مقایسه ای میزان شیوع پاراسومنیا در دانشجویان دختر و

فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری و

پسر

مامایی ارومیه

پرستاری و تجویز دارو در سالمندان

مجموعه مقاالت اعضای هیات علمی

کودکان استثنایی

5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
در آذر ماه 0533
همایشها:
ردیف

عنوان مقاله

نام کنگره یا نام مجله

تاریخ و محل برگزاری

0

تاثیر نماز بر اضطراب و افسردگی

سومین همایش تازه های

آذر 38

÷رستاری و مامایی

واحد خوراسگان

2

بررسی عوامل تاثیر گذلر بر حضور

همایش سراسری بهداشت

اراک ،خرداد35

یا عدم حضور جوانان در مسجد

جوانان

بررسی تاثیر دو روش تزریق

همایش سراسری ارتقاء کیفیت

واحد یزد

انسولین بر سطح آگاهی و عملکرد

در خدمات پرستاری

اسفند 0535

5

بیماران دیابتی
1

بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر

همایش اعتیاد  ,جرم یا بیماری

در مراجعه کنندگان به مرکز ترک

بهمن 0533
واحد مسجد سلیمان

اعتیاد کلینیک کسایی شهرضا
3

تاثیر نماز بر بهداشت خواب

8

همایش بهداشت در آموزهای

اسفند 0533

÷یامبر اعظم (ص)

دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان

بررسی میزان آگاهی و عملکرد

دومین همایش تازه های

آذرماه 0533

بیماران دیابتیک مراجعه کننده به

÷رستاری و مامایی

واحد خوراسگان

بیمارستانهای شهرستان شهرضا در
مورد خود تزریقی انسولین
3

3

آگاهی و نگرش دانشجویان در

همایش منطقه ای ایدز و

اسفند ماه 0538

مورد ایدز و بیماریهای مقاربتی

بیماریهای مقاربتی

واحد خمین

بهداشت گوشت

همایش یک روزه گوشت حالل

خرداد ماه 33دانشگاه علوم

،زندگی پاک

پزشکی اصفهان

2

1
01

نقش نماز در کاهش بیماریهای

همایش داخلی نماز تعالی فرد و

روحی و روانی

جامعه

بررسی اختالالت خواب در

همایش ملی سالمت زنان

دختران دانشجو
00

سالمت معنوی در معتادان مراجعه

واحد دهاقان
دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان اسفند 12

همایش ملی رفتارهای پرخطر

کننده به مرکز ترک اعتیاد

دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان
مهر ماه 0511

02

تاثیر حجامت بر میزان فشار خون

همایش بین المللی طب مکمل و

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در بیماران مبتال به پرفشاری خون

جایگزین

مهرماه 0511

فعالیتهای فرهنگی:
0

دریافت لوح تقدیر از نهمین همایش کشوری نماز از دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر تبریز

2

دریافت لوح تقدیر از ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در پنجمین جشنواره معر فی آثار برتر
مکتوب در زمینه مبارزه با مواد و سوئ مصرف آن

5

احرازرتبه برت ر در مسابقه عقیدتی معرفتی ماه نور در سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ماه رمضان
0511

1

شرکت در کارگاههای آموزشی – فرهنگی در مشهد مقدس تابستان 10

3

شرکت در کارگاههای جنگ نرم در دانشگاه اصفهان

3

