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 يت از والدين نوزادان نارسطراحی و اجرای آزمايشی سيستم حما  -

 (95نامه دکترا سال  اني)پا

 موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1375، شاهرود یدانشگاه علوم پزشک ،يیماما یکارشناس - 

 1381مدرس،  تيدانشگاه ترب ،يیارشد ماما یکارشناس -

 ،شاهرود یدانشگاه علوم پزشک ،یبهداشت بارور یتخصص یدکترا -

 1395ارديبهشت 

 92 سال ICDLاهی نامه کسب گو

 81سال کسب گواهی صالحيت مدرسی 

  96کسب مدرک زايمان فيريولوژيک، سال 

 Research Methodology inاخذ مدرک گذران واحد مجازی بين المللی  

Sexual and Reproductive Health  99، سال 

  دوره هاي آموزشي
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 76سال نوزادان  یايآموزش احشرکت در کارگاه 

 89 سال یبه زبان فارس یعلم یسير کارگاه مقاله نوشرکت د

  86 سال وبالگ جاديآموزش اشرکت در کارگاه 

 85سال  officeآشنايی با بسته نرم افزار شرکت در کارگاه 

 85سال  windows xpشرکت در کارگاه آشنايی با نرم افزار 

 93سال  رفتار جنسی سالم یشرکت در کارگاه اصول و مبان

 90مهارت های آناليز داده ها در تحقيقات کيفی سال رگاه شرکت در کا

 90مهارت های مصاحبه در تحقيقات کيفی سال شرکت در کارگاه 

 93شرکت در کارگاه مقاله نويسی پيشرفته )کمی و کيفی(  سال 

 93شرکت در کارگاه مرور سيستماتيک و متاآناليز سال 

 97شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونيکی سال 

 97( سال 1شرکت در کارگاه توليد محتوا )

 97تکنيک های تئاتر در تدريس سال  شرکت در کارگاه

 97سال  virginity testing شرکت در کارگاه

 97روش تحقيق مقدماتی سال  شرکت در کارگاه
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 97سال  شرکت در کرسی هم انديشی تعاملی اخالقی استاد و دانشجو

وضوع سبک زندگی ) با محوريت زن و شرکت در دوره دانش افزايی با م

 96خانواده( سال 

 97سال  Good Clinical Practice in Clinical Trialsشرکت در کارگاه 

 97شرکت در وبينار ابعاد آموزشی آموزش پزشکی سال 

 97شرکت در کارگاه توانمندسازی اساتيد مشاوره تحصيلی سال 

 97سال  شرکت در کارگاه حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

 97سال  hot topicشرکت در کارگاه نحوه استخراج 

های کارگاه سرآمدی در آموزش و پژوهش اعضای هيئت  شرکت در کارگاه

  97علمی سال 

شرکت در کارگاه تعيين حجم نمونه و توان مطالعات پژوهشی و آموزش نرم 

 98سال  Gpowerافزار 

 شرکت در کارگاه انواع تحقيقات کمی

 )کارگاه نويد( LMSگاه شرکت در کار

 98  شرکت در کارگاه تست های ارزيابی سالمت جنين
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 شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش 

 شرکت در کارگاه طراحی و گزارش استاندارد کارآزمايی بالينی

 در نوزادان نارس رمادريبا ش هيتغذ یچالش ها ليتسهشرکت در کارگاه 

97 

 98زدارندگی سرکت در کارگاه هنر هدايت و مهارت با

 98شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنيم 

 99سال  IBM SPSS & IBM SPSS Sample Powerاخذ گواهی واحد آموزشی 

 « غرب شناسی»شرکت در دوره دانش افزايی 

  زبان

 انگليسی خوب یو گفتار یمهارت نوشتار 

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 دان آسيب پذير والدين نوزاشيوه های توانمند سازی 

 ارتقا سيستم آموزشی دانشجويان رشته مامايی

 بهبود کيفيت ارائه ی خدمات باروری

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا
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  کنوني انتصابات آكادميك

نيمسال از استاد مشاور تحصيلی دانشجويان مقطع کارشناسی رشته مامايی 

 تاکنون  98-97تحصيلی سال اول 

 

  اي و تجربيات آموزشيسابقه كار حرفه 



 

 8 

 77تا  75در فواصل سال های  در بخش زايمانطرح دوره کارشناسی انجام  

 :یدروس تئورتدريس 

  مانيزا یباردار  -

   بيماری های زنان -

   اپيدميولوژی -

     زايمان فيزيولوژيک -

                    بهداشت مادر و کودک -

 و

 :یزو کارور یکارآموز یعمل یها واحد

 مانيزاو  یباردار 

 بهداشت مادر وکودک

  زنان یهايماريب

 نوزادان سالم و آسيب پذير

 بيماری های کودکان 

 نشانه شناسی
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 )مقطع ارشد( در مشاوره قيتحق سمينار

 )مقطع ارشد( یو عمل یزنان، تئور یماريب

 )مقطع ارشد( یعمل مان،يو زا یباردار

به مدت يک  1378-1377تحصيلی از نيمسال اول  قوچان در دانشگاه آزاد

 سال و نيم

 1390تا  1382در دانشگاه آزاد قم از سال 

از سال  شهيد بهشتیدانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی  در

 به مدت يک سال 9۶-9۵تحصيلی 

از سال  ايران در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی 

 تاکنون 9۶-9۵تحصيلی 

 97 جنين ارزيابی سالمترگاه مدرس کا

 97سال  ادغام يافته سالمت مادران و نوزادانهای مراقبت مدرس کارگاه 

 97سال  مدرس کارگاه تسهيل زايمان طبيعی

مدرس کارگاه ابعاد مختلف مشکالت تک فرزندی و چالش های پيش رو در 

 97ارتباط با روش های جلوگيری از بارداری سال 

 98ای بيماری های قلبی در بارداری سال مدرس کارگاه مراقبت ه
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 98سال   مادر ريبا ش هيتغذ جيترومدرس کارگاه 

 98سال  رمادريبا ش هيسالمت مادر و نوزاد و تغذمدرس کارگاه 

 98سال  7تا  3جنسی کودکان مدرس کارگاه تربيت 

 98سال  نيسالمت جن یابيارز یتست هامدرس کارگاه 

ن در تدوين بسته آموزشی مراقبت و همکاری با اداره سالمت نوزادا

 98نگهداری از نوزادان نارس در سال 

همکاری با اداره سالمت نوزادان در تدوين بسته آموزشی مراقبت تکاملی 

 97نوزادان در بيمارستان 

بودن يا »همکاری با اداره سالمت نوزادان در تهيه مستند آموزشی 

 9۵در سال « نبودن

چالش ها »ر در امور مامايی در تهيه مستند همکاری با دفتر مشاور وزي

 9۵در سال « و فرصت های استقرار هيات علمی مامايی در بالين

همکاری در امور اجرايی با دفتر مشاور وزير در امور مامايی در سال 

9۵ 

اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با  یهمکار

  در بازبينی بسته خدمتی نوزاد سالم
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 ،يیمشاوره در ماما یکنگره مل نياول يیاجرا تهيدر کم تيعضو

 95دستاوردها و چالش ها سال 

 97سال  يیو ماما یدانشکده پرستار شيپا تهيعضو کم

 97از اسفند سال  يیو ماما یدفتر آموزش مداوم دانشکده پرستار مسئول

 99تا مهر سال 

  تجربيات پژوهشي

 داوری مقاله 

 Appropriate interventions for pregnant women with indicators of metabolic syndrome 

on pregnancy outcomes: a systematic review".  
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 97در سال    International Journal of Preventive Medicineمتعلق به ژورنال 

  داوری پايان نامه بررسی کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در

باردار نوجوان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهری زنان 

 اراک

  داوری طرح تحقيقاتی بررسی يلفته های هيستروسکوپی و الپاروسکوپی

ترکيبی در ارزيابی بيماران با سقط مکرر در مراکز نازايی 

 1397تا  1390ارستان شهيد اکبرآبادی بين سال های بيم

  بررسی ارتباط نااميدی با دلبستگی پس از داوری طرح تحقيقاتی

تولد در زنان نخست زای دارای زايمان طبيعی و سزارين مراجعه 

 1398کننده به مراکز جامع سالمت شهرستان زابل سال 

  آور در افراد بررسی شيوع مصرف موارد اعتيادداوری طرح تحقيقاتی

بستری در بيمارستان های حضرت رسول اکرم و فيروزگر از تراجنسی 

 : مطالعه مقطعی1398تا  1388سال 

  داوری اعتباری ابزار مقايسه تاثير آموزش پيشگيری از هپاتيتB 

به روش حضوری و غير حضوری بر دانش و نگرش دانشجويان افغان 
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 97قزوين، سال  دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره( شهر

  داوری اعتباری ابزار بررسی عوامل مرتبط با خشونت خانگی در

همسران زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

 97دانشگاه علوم پزشکی ايران سال 

  داوری اعتباری ابزار سنجش رفتارهای مخاطره آميز جنسی زنان

 97متاهل سال 

 فيت زندگی زنان باردار نوجوان سال بررسی کي داوری اعتباری ابزار

99 

 99خود مراقبتی باروری و جنسی سال   داوری اعتباری ابزار 

  یپژوهش یها طرح

  ارزيابي سطح استريول بزاق در تشخيص زايمان زودرس،سيده سعيده

 81 سالموسوی، 

 وزيس در مادران باردار شهر قم بررسی سرواپيدميولوژی توکسوپالسم

 88سال 

 يان دانشگاه ره نقش جنسيتی و کيفيت زندگی در دانشجوبررسی طرحوا
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 91سال علوم پزشکی شاهرود 

 91سال  بررسی نحوه اداره ليبر و مقايسه آن با اصول پارتوگراف 

   طراحی و اجرای آزمايشی سيستم حمايت از والدين نوزادان نارس

 95سال 

 تدوين شده پايان نامه

  پدران در اولين مواجهه بررسی تاثير برنامه حمايتی بر استرس

 استاد راهنما( ارشد، ینامه کارشناس انيپابا نوزاد نارس )

 تماس پوست با پوست  نيحضور همراه و ماما در ح ريتاث سهيمقا

 کيولوژيزيف یمادر و نوزاد بر درد و اضطراب مادر و شاخص ها

 نوزاد  

 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

 یمقاالت چاپ شده فارس: 
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 زودرس مانيزا يیشگويبزاق در پ وليسطح استر یررسب 

 زودرس مانيزا صيبزاق در تشخ وليسطح استر یابيارز 

 ینيشبيپ یبرا ی: پنجرهایاختالالت فشار خون حاملگ 

 یعروق یقلب یماريب

 نابارور:  یرانيدر زنان ا یروانشناخت یستيبهز

 رانيبر مطالعات انجام شده در ا یمرور

 یسيچاپ شده انگل مقاالت: 

Predictors of Postpartum Depression in an Iranian Population, 2006 

The Needs of Parents of Preterm Infants in Iran and a Comparison with those in Other 

Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis 

The Need for Support And not Distress Evoking: A Meta-synthesis of Experiences of 

Iranian Parents with Premature Infants 

Development of a support system for parents of premature infants 

The impact of Maternity Support Program on the Stress of Mothers in the First 

Encounter with the Preterm Infants (Accept) 
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  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 معاينه فيزيکی نوزادان

 رفرنس نويسی به روش ونکوور و هاروارد

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 (.11017164همايش سراسری پريناتولوژی ايران ) کد: شرکت در  -1

 (11010174شرکت در دومين کمگره بين المللی ارداری ايمن ) کد  -2

 (11017247در دومين سالمت نوزادان ايران ) کد شرکت  -3

 شرکت در سمينار بيماری های پستان  -4

 شرکت در کنفرانس علمی شير مادر -5

 97شرکت در همايش ملی سالمت معنوی سال  -6

  98المت معنوی اسالمی، سال در همايش سشرکت  -7

مبتال  مارانيدرمان ب تيريجهت مد یشواهد علمشرکت در سمپوزيوم  -8

چالش ها و  یبررس ،یماري: تعامل دو بوزياندومتر -وزيبه آدنوم

 نينو یکردهايرو
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  ارائه شفاهي

 بزاق وليزودرس و استر مانيزا 

 The association between early admission and obstetrical interventions 

in childbirth process in shahroud ́s hospitals 

 

  ارائه پوستر

 زودرس مانيزا يیشگويبزاق در پ وليرسطح است یابيارز 

 مرد زن نما اي زن 

 توکسوپالسموز در زنان باردار مراجعه  یولوژيدميسرواپ یبررس

شهر قم در سال  یزديحضرت زهرا )س( و ا یها شگاهيکننده به زا

1388 

 زيو متاآنال کيستماتي: مرور ستيحما نيمانده تر مغفول 

 تران دانشجودر دخ یقاعدگ یالگو  ینقش جنس طرحواره 

 مطالعه متاسنتز کيمحنت:  ینه تداع تيبه حما ازين 
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 فعاليت های فرهنگی

  حضور فعال به عنوان کادر درمانی در برپايی موکب آستان مقدس

 96اربعين سال  ،حضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم

  حضور فعال به عنوان کادر درمانی در برپايی موکب امام حسن

 97سال  ،بعينمجتبی عليه السالم ار

  حضور فعال به عنوان کادر درمانی در اردوی جهادی دانشگاه علوم

 97سال  ،پزشکی ايران

  حضور فعال به عنوان مشاور درمانی در هفته ملی سالمت بانوان

 97، سال ايران

 سال  حضور فعال به عنوان مشاور تلفنی خيريه نيک انديشان زمين

99 

 اه علوم پزشکی ايرانهمکاری با بسيج جامعه پزشکی دانشگ 

  99به مدت يک ماه سال  ۴030همکاری با سامانه 

  اعتبارات پژوهشي
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  جوايز و افتخارات

  گروه برتر در حوزه فعاليت »دريافت لوح تقدير برای کسب عنوان

های بين المللی در پنجمين جشنواره انتخاب برترين های عرصه 

 «آموزش

 

  اطالعات ديگر

  

 11/8/99:يآخرين بازبين

 


