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زاًكىسُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي زاًكگبُ علَم  پعقىي  -خ ضقیس يبؾوي  –خ ٍلیعهط)عج(   –  تْطاى نشاني محل كار :

 ايطاى
 

 سوابق تحصيلی

 /زع ح ايطاى1376وبضؾٌبؼ هبهبيي/

 /زع ح ايطاى1381اضقس هبهبيي/وبضقٌبؼ 

 پايان نامه هاي گذرانذه شذه

 عٌَاى 

هكرهبت فطزي، عَاهل ثبضٍضي، هبهابيي، موبياا امتوابعي ٍ اضتجابه  ًْاب ثاب قاست         ثطضؾي-1

اضططاة زض ظًبى ثبضزاض قسُ ثب ضٍـ ّبي ووه ثبضٍضي هطامعِ وٌٌسُ ثِ هطاوع هٌترات ًبثابضٍضي   

 1388زض قْط تْطاى ؾبل 

 ههاط   ثاب  هاطتج   ذلمي عَاضو ثسٍى ٍ ذلمي عَاضو زاضاي ظًبى زض قرهیا عَاهل ؿِيمبه-2

 تحاا  هٌترات  زضهابًي  ثْساقتي هطاوع ثِ وٌٌسُ هطامعِ ثبضزاضي اظ پیكگیطي تطویجي ّبي لطل

 1389 تْطاى، پعقىي علَم زاًكگبُ پَقف

 1380ؾبل تبثیط اؾتفبزُ اظ هرطٍطْبي ٍاغيٌبل ثط ثي اذتیبضي اؾتطؾي ازضاض،-3

ظًبى ثبضزاض هطامعِ وٌٌسُ  گي اضططاة ٍ افؿطز ثب  ثبضزاضي زٍضاى تَْع ٍ اؾتفطاغ اضتجبه ثطضؾي-4

 1389طاى.تْ ٍ ذسهبت ثْساقتي ٍ زضهبًي ثِ هطاوع ثْساقتي زضهبًي هٌترت زاًكگبُ علَم پعقىي

زض ظًابى   وبىياظ ظا ٍ تىٌیه ّبي تٌفؿي زض فبظ فعبل ظايوبى ثط ًتبيج مبنل يثیط هبؾبغ قىوتب-5

 1389لَالگط تْطاى،  وبضؾتبىیًرؿا ظا هطامعِ وٌٌسُ ثِ ث

 1390 هَظـ ثْساقا زٍضاى ثلَغ ثط اضططاة ٍ ععت ًفؽ زاًف  هَظاى زذتط طیاثتب-6



 وبىياظ ظا ايٍ ضضب يمبهلگ يّب بهسیثب پ يزضن قسُ زض ثبضزاض يامتوبع اياضتجبه موب يثطضؾ-7

 1390ياوجط  ثبز سیقْ يزضهبً يِ هطوع  هَظقزض ظًبى هطامعِ وٌٌسُ ث

زض زٍضُ  يووه ثابضٍض  يثط اضططاة ظًبى ًبثبضٍض تحا زضهبى ثب ضٍقْب ي ضام ؾبظ طیتأث يثطضؾ -8

 1391يتروه گصاض هيتحط

زض ظًابى   يذَزثرَز يّب يٍ ثبضزاض يپؽ اظ زضهبى ًبثبضٍض يثبضزاض يبهسّبیپ يا ؿِيهمب يثطضؾ-9

 1391 -قْط تْطاى يٍ هطاوع ًبثبضٍض يزضهبً يوٌٌسُ ثِ هطاوع  هَظق عِمبهلِ هطام ًرؿا

وْطيعن ثطضؾي علل هطي هبزض ٍ علل هكبضوا وٌٌسُ ثط اؾبؼ اتَپؿي زض امؿبز اضمبعي ثِ -10

1392 
 

 

 سمت هاي اجزايی

 

 هبهبيي هؿئَل ثطًبهِ ضيعي 

 عضَ وویتِ اذالق زاًكىسُ لجل اظ تجویع

 طٍُ هبهبييػٍّف گ عضَ قَضاي پ

 

 حزفه اي -عضويت در مجامع علمی

 

  

 

 جوايش و گزانت ها 

 

 1381مبيعُ اذص قسُ اظ ضيبؾا موَْضي مْا زاًكجَي ًوًَِ وكَضي ؾبل 

 راهنمايی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئی

 عٌَاى 

ست اضاططاة  هكرهبت فطزي، عَاهل ثبضٍضي، هبهبيي، موبيا امتوبعي ٍ اضتجبه  ًْب ثب قا  ثطضؾي

زض ظًبى ثبضزاض قسُ ثب ضٍـ ّبي ووه ثبضٍضي هطامعِ وٌٌسُ ثِ هطاوع هٌترات ًبثابضٍضي زض قاْط    

 )اؾتبز ضاٌّوب(1388تْطاى ؾبل 

 لطل ههط  ثب هطتج  ذلمي عَاضو ثسٍى ٍ ذلمي عَاضو زاضاي ظًبى زض قرهیا عَاهل ؿِيهمب

 پَقاف  تحا هٌترت زضهبًي ثْساقتي هطاوع ثِ وٌٌسُ هطامعِ ثبضزاضي اظ پیكگیطي تطویجي ّبي

 )اؾتبز ضاٌّوب(1389 تْطاى، پعقىي علَم زاًكگبُ



 1390ثطضؾي همبيؿِ اي اؾتكوبم ضايحِ گل هحوسي ٍ موبم پب ثط زضز ٍ اضططاة ظًبى ظائَ، ؾابل 

 )اؾتبز هكبٍض(

 )اؾتبز هكبٍض(1389تبثیط هبؾبغ ضموي ٍ تىٌیىْبي تٌفؿي ثط پیبهسّبي ظايوبًي،ؾبل 

 )اؾتبز ضاٌّوب(تبثیط  هَظـ ثْساقا ثلَغ ثط اضططاة ٍ ععت ًفؽ ًَمَاًبى زذتط

، هىیسى پؿتبًه ٍ  غَـ هبزض ثط زضز ًبقاي اظ ٍاوؿیٌبؾایَى ،ؾابل    همبيؿِ تبثیط هىیسى پؿتبى 

 )اؾتبز هكبٍض( 1386

قاْیس  ثطضؾي فطاٍاًي غن هبزضي ٍ عَاهل هطتج  ثب  ى زضهابزضاى ظظظايوابى واطزُ زض ثیوبضؾاتبى     

 )اؾتبز هكبٍض( 1387-فیبو ثرف وطج

 )اؾتبز هكبٍض(1388مَلِ گطم ٍ ضٍـ تَام ثط زضز ظايوبى -تبثیط تَح ظايوبًي
 

 

 

 طزحهاي تحقيقاتی و پزوپوسال هاي مصوب

 
 عٌَاى 

هكرهبت فطزي، عَاهل ثبضٍضي، هبهبيي، موبيا امتوبعي ٍ اضتجبه  ًْب ثب قست اضططاة  ثطضؾي

قسُ ثب ضٍـ ّبي ووه ثبضٍضي هطامعِ وٌٌسُ ثِ هطاوع هٌترت ًبثبضٍضي زض قاْط   زض ظًبى ثبضزاض

 1388تْطاى ؾبل 

 ههاط   ثاب  هاطتج   ذلماي  عَاضو ثسٍى ٍ ذلمي عَاضو زاضاي ظًبى زض قرهیا عَاهل ؿِيهمب

 تحاا  هٌترت زضهبًي ثْساقتي هطاوع ثِ وٌٌسُ هطامعِ ثبضزاضي اظ پیكگیطي تطویجي ّبي لطل

 1389 تْطاى، پعقىي علَم زاًكگبُ پَقف

 1380تبثیط اؾتفبزُ اظ هرطٍطْبي ٍاغيٌبل ثط ثي اذتیبضي اؾتطؾي ازضاض،ؾبل 

ظًبى ثبضزاض هطامعِ وٌٌسُ  گي اضططاة ٍ افؿطز ثب  ثبضزاضي زٍضاى تَْع ٍ اؾتفطاغ اضتجبه ثطضؾي

 ًيٍ ذااسهبت ثْساقااتي ٍ زضهااب ثاِ هطاوااع ثْساقااتي زضهابًي هٌتراات زاًكااگبُ علااَم پعقاىي   

 1390طاى.تْ
 

 

 ارائه مقاله در سمينارها ، كنگزه  و همايشها ي معتبز

 

 هرطٍطْبي هْجلي ٍ زضهبى ثي اذتیبضي اؾتطؾي ازضاض 



 اًسٍهتطيَظ 

 اذالق هبهبيي 

 ؾن ٍ الطغي  

 اثعبز ممَلي ًبثبضٍضي 

  

 داخلیانتشارمقاله در مجالت معتبز

 

  1387 شض  11قٌجِ ز : اًتكبض تبضيد |قوبضُ  |هجلِ زاًكگبُ علَم پعقىي اضان 

 هىیسى پؿتبى تَؾ  قیط ذَاضاى زض میي ٍاوؿیٌبؾیَى ثط زضز ًبقي اظ  ى تبثیطت

  1388ثْوي  12زٍقٌجِ  : تبضيد اًتكبض |قوبضُ  |ًكطيِ پطؾتبضي ايطاى 

همبيؿِ تبثیط لطاضزازى قیط ذَاض زض  غَـ هبزض ثب ضٍـ ضٍتیي اماطا قاسُ مایي ٍاوؿیٌبؾایَى زض     

 اوع ثْساقا، ثط زضز ًبقي اظ اًجبم ٍاوؿیٌبؾیَى زض قیط ذَاضاى هطاوع ثْساقا غطة تْطاى هط

 92قْطيَض   6قوبضُ  11زٍضُ  اضٍهیِ يٍ هبهبي يهجلِ زاًكىسُ پطؾتبض

 ظا ثب اؾبًؽ گل ضظ ثط اضططاة فبظ فعبل ظايوبى ظًبى ًرؿا يأثیط ضايحِ زضهبًت

 ي[ ، مویاس ممابً  3] يؾبهبً ًیؿبًي لیال ،[ 2] ٭پَض  يٍل[ ، ًؿیوِ ؾتبيف 1هعهَهِ ذیطذَاُ ]  

[4] 
 

 خارجیانتشارمقاله در مجالت معتبز

Taavoni, S. Abdolahian, S. Haghani, H. Neysani samani, L. Effect of birth ball 

usage on pain in the Active phase of labor: A randomized controlled trial.The journal 

of Midwifery &  women's Health, 2011:V:56(2)137-140 
 

 كتابها

 

 ثْساقا ظى زض چطذِ ظًسگي 
    

 عاليق پژوهشی
 

 ظايوبى طجیعي 

 ؾالها ضٍاى 

 ًبثبضٍضي 

 هَظـ هبهبيي  

   



 فعاليت آموسشی

 

 زاذلي  -ثیوبضي ّبي ظًبى ٍ ًبثبضٍضي -هْبضت ٍ ؾبثمِ تسضيؽ تئَضي ثبضزاضي ٍ ظايوبى

 ؾالها ضٍاًي امتوبعي – ضقس ٍ تىبهل -مي زض هبهبييمطا

 ضٍـ تسضيؽ -ضٍـ تحمیك –هكبٍضُ 

 ثیوبضي ّبي ظًبى–ًبثبضٍضي  -هكبٍضُ –هْبضات ٍ ترهم ثبلیٌي زض ظايوبى طجیعي ٍ ؾرا 
 


