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 تحت عنوان مشاوره ازدواج    يسخنران  ني، همچنييماما  يشرکت در کارگاه آموزش

   78مادر وکودک ونوزادان سال    یکارآموز  يبخش  نيب  يهماهنگ

   80خانواده سال    ميتحت عنوان مشاوره تنظ  يسخنران  نيپرسنل مراکز بهداشت و درمان شهرستان بجنورد همچن  یدر دوره بازآموز  شرکت

 1380درکارگاه آموزش روش شناسي تحقيق    شرکت

      1380  س  در کارگاه آموزشي روش تدري   شرکت

   1381،  اينترنت،  سال    Power Pointدوره های آموزشي کامپيوتر     گذراندن

   83کارگاه مقدماتي ارتقاء مستمر کيفيت سال    در  شرکت

   85نوزاد سال    ايدر کارگاه اح  شرکت

 85ارتقا سالمت روان سال    یدر کارگاه آموزشي روشها   شرکت

   85برای دانشجويان  به عنوان مدرس سال    يبهداشت  یها  ستميآموزشي روش تحقيق  در س-در کارگاه    شرکت

 86سال    یگذار  IUDدر کارگاه    شرکت

 90سال    يفيک  قاتيمصاحبه در تحق  یمهارت ها   يدر کارگاه آموزش  شرکت

   1390سال    يفيک  قاتيدر تحق  زي آنال  يدر کارگاه آموزش  شرکت

 1390سال    یدر گارگاه گراندد تئور   شرکت

 1393سال    کيستميشرکت در کارگاه مرور س

 1393  يشرکت در کارگاه سرقت علم

 1393سال    کيولوژيزيف  مانيشرکت در کارگاه زا

 1394سال    يلينامه به روش تحل  انيشرکت در کارگاه نوشتن فصل دوم پا 

 1394سال   يکم  قيشرکت در کارگاه روش تحق

WHO   1394نظرشرکت در کارگاه نظام سالمت از   

 Scopus   1394شرکت در کارگاه آشنايي با پايگاه استنادی  

 1394شرکت در کارگاه ترجمان و تبادل دانش  

 OVID  1394شرکت در کارگاه آشنايي با منابع الکترو نيکي و بانک های اطالعاتي  

 1395پديدارشناسي    –شرکت در کارگاه روش تحقيق  

 NVIVO   1395شرکت در کارگاه نرم افزار تحليل داده های تحقيقات کيفي  

 mixed method research  1395شرکت در کارگاه  

 1395شرکت در کارگاه ترجمان و تبادل دانش  

 96سال    SPSSشرکت در کارگاه آموزش نرم افزار  
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 96سال    Camtasکار با نرم افزار    ،یمجاز   یمحتوا   ديکارگاه تولشرکت در

 96سال    Story Lineدر کارگاه  شرکت  

 96آمار پيشرفته سال    شرکت درکارگاه

 97کارگاه راه يابي خالق سال    شرکت درکارگاه

 97روش تدريس سال    شرکت درکارگاه

 97تکنيک های تئاتر سال    شرکت درکارگاه

 97روش تحقيق سال    شرکت درکارگاه

 97جستجوی منابع الکترونيک سال    درکارگاهشرکت  

 97سال    )پاورپوينت پيشرفته + طراحي آموزشي محتوای الکترونيکي(  1وليد محتوا  شرکت در کارگاه ت

 97شرکت در کارگاه کارآزمايي باليني سال  

 97سال    Endnoteشرکت در کارگاه  

 97سال    Hot Topicشرکت در کارگاه  

 97سال    STATAتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار    شرکت در کارگاه

 97گانه نوپا سال    12شرکت در کارگاه سامانه های  

 97شرکت در کارگاه استراتژی های جستجو سال  

 97شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش سال  

 98شرکت در کارگاه انواع تحقيقات کمي سال  

 98سال    LMSشرکت در کارگاه  

  زبان 

 انگليسي  خوب  یو گفتار   یمهارت نوشتار  

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 شيوه های توانمند سازی نوجوانان و زنان 

 نوجوانان و زنان   ،کودکان  سالمت

 HIVو زنان مبتال به    اجتماعي افراد نابارور  -رواني  پيشگيری از آسيب های

 بهبود کيفيت ارائه ی خدمات باروری 

 تحقيقات کيفي به ويژه به روش گراندد تئوری انجام  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا
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  سال  5به مدت    13/11/77  خياز تار   يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار يآموزش  یعضو شورا   -

  سال  7به مدت    13/11/77  خياز تار   يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار يپژوهش  یعضو شورا  -

 سال   4به مدت    78از سال    يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار  سيحق التدر  و  ي درس  یز يبرنامه ر  یعضو شورا  -  

  معاونت سالمت   تيجمع  با دفتر سالمت خانواده و  یهمکار -  

  87مامايي خراسان شمالي تا سال    -پرستاری  عضو شورای مربيان دانشکده    -

  87تا سال    يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار ييماما  يعلم  ئتيه  یمصاحبه کننده جهت انتخاب اعضا  تهيعضو کم  -

 94عضو شورای پژوهشي گروه مامايي و بهداشت باروری از سال    -

 به مدت یک سال   Journal of Client-Centered Nursing Careعضو هيات تحريريه و کميته داوران نشريه    -

  کنوني انتصابات آكادميك

  سال  5به مدت    13/11/77  خياز تار  يخراسان شمال   ييماما  –  یدانشکده پرستار   ييمدير گروه آموزشي ماما   -

 82سال    ي در نظام آموزش علوم پزشک  يآموزش  فيوظا  ميراهکار تقس  نيتدو  یدر انجام طرح کشور  يخراسان شمال  ييو ماما  یدانشکده پرستار  ندهينما  -   

 80-79بهبود روشها سال    يعلم  تهيدرکم  يخراسان شمال  ييوماما  یدانشکده پرستار   ندهينما  -

   81  83  -86  یورود   ييدر رشته ماما  يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار استاد راهنمای دانشجويان   -

 78سال    يخراسان شمال  ييماما  -یدانشکده پرستار ييکارگاه آموزش ماما  یبرگزار  تي مسئول  -  

 80در  سال    يپرسنل مراکز بهداشت و درمان خراسان شمال  یدوره بازآموز   یبرگزار   تيمسئول   -

 96تا بهمن    95سال  از    رانيا  ييماما  –  یدانشکده پرستار   KTECترجمان دانش و تبادل دانش    ندهينما  -

 تا کنون   93از سال    رانيا  ييماما  –  یدانشکده پرستار    ثارگريشاهد و ا  انياستاد مشاور  دانشجو  -

 96-97امتحانات نيمسال دوم  مسئول    -

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 :یدروس تئور  

 مان يزا  یباردار    -

 ان نوزاد   - 

  يشناس  نيجن   -

  ياختصاص  يآناتوم   -

  بهداشت مادر وکودک   –

 مادر وکودک   هيتغذ  - 

 1و2بهداشت مادرونوزاد     -

   در پرستاری  2  يجراح  يداخل -

 ي اتيآمار ح   -

 خانواده   ميوتنظ  تيجمع -

 يي درماما  تيريکاربرد مد -

 بيماری های زنان   -



 

 5 

 در جامعه    اصول خدمات بهداشت  -

 ( ارشد  ي) کارشناس  قيتحق  ناريسم

 (ارشد   ي)کارشناس  2یبهداشت بارور  -

 ( ارشد  ي)کارشناس  3  یبهداشت بارور  -

 ( ارشد  ي)کارشناس  قيروش تحق -

 )کارشناسي ارشد(   کي  نينو  ييماما  یها  دهيپد  -

 ارشد(   يزن و خانواده )کارشناس   يروانشناس  -

 ارشد(   ي)کارشناس  یدر دوره باردار  عيشا  ياز اختالالت روان  ینکات کاربرد   -

 ارشد(   ي)کارشناس   مانيزاو پس از    يعيطب  مانيزا  ،یمشاوره و آموزش در باردار    -

 ارشد(   ي)کارشناس  در نوزادان  ژهيو  یمراقبت ها  -

 ارشد(   ي)کارشناس  ييدر ماما  ييمشاوره و راهنما  -

 سالمت خانواده )کارشناسي ارشد( 

 :یو کارورز   یکارآموز  يعمل  یها   واحد

 مان يزا  یباردار  –  

 بهداشت مادر وکودک    –

  زنان  یها يماريب   –

NICU-  نوزادان 

  مشاوره ازدواج   –

 ی بهداشت مادر ونوزاد پرستار    -

 اتاق عمل  -

 اصول خدمات بهداشت در جامعه   -  -

 سالمت خانواده   -

 2بهداشت باروری  

در عرصه بهداشت مادر و کودک   یکارآموز -نوزادان  ICU -بهداشت مادروکودک -در عرصه زنان  یدرتهيه وتصويب برگه های ارزشيابي کارآموز  یهمکار  -  

  ناليف ينيآزمون بال يابيارزشفرم  - مانيوزا یدر واحد باردار ييماما انيدانشجو ناليف ين يآزمون بال يابي ارزش فرم –واحد پره ناتال  یکارآموز  –خانواده  ميوتنظ

  .يدرمان  يدر مرکز بهداشت  ييماما  انيدانشجو

 دانشکده برای پرسنل درماني تدريس در کالسهای بازآموزی    -

 ينيبال  يعلم  ئتيه  یتوسط اعضا   مانيآموزش در بلوک زا  یساز   کسانيو     کيستم يجهت آموزش  س  ييفرم ها  هيتهمنتور اعضای هيئت علم باليني و    -

 ينيعلم بال  ئتيه  یاعضا مدرس کارگاه های    - 

 مدرس کارگاه حاملگي های پرخطر و اورژانس های بارداری   -

 97و    96سال    مدرس کارگاه احياء نوزادان

 98سال در سال    7تا    3مدرس کارگاه تربيت جنسي کودکان  

   تجربيات پژوهشي

  ،يبهشت  ديشه  يي ماما  -یدانشکده پرستار   یدکتر  انيو دانشجو  يعلم  ئتيه  دياسات  ژهيو Maxqa2 يفيکارگاه استفاده از نرم افزار ک  نيچند  یو ارائه    یبرگزار    -

  سيمدرس، دانشگاه پرد  تيدانشگاه ترب  ،يبهشت  د يشه  ييماما  -یدانشکده پرستار  يبهشت  ديشه  هيتهران، دانشکده تغذ  سي مدرس، دانشگاه پرد  تيدانشگاه ترب
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   يبهشت  ديشه  هيتهران، دانشکده تغذ

 94سال    عملآموزش پرستاری  مامايي از نظريه تا  کنگره    نياول  يعلم  تهيعضو کم  -

 95سال    عضو کميته علمي اولين کنگره بين اللملي علوم سالمت باروری و فرزندآوری   -

 96سال    یو فرزندآور   یعلوم سالمت بارور   ياللمل  نيکنگره ب  دومين  يعلم  تهيعضو کم   -   -

 يبهشت  ديشه  ييماما   -  یدانشکده پرستار   هينشر  يداور مقاالت پژوهش -

 داور مقاالت نشريه پرستاری ايران   -

 Public Health Nursingژورنال    داور مقاالت  -

 Reproductive Healthژورنال    داور مقاالت  -

 Journal of Neonatal Nursingداور مقاالت    -

 Journal of Reproduction & Infertilityداور مقاال ت    -

 يبهشت  ديشه   ييماما   -  یارشد دانشکده پرستار   ينامه کارشناس  انيپا  يداور خارج -

 :شامل   یبهداشت بارور   یدکترا   ینامه ها   انيپا  يداور خارج -

 ي برنامه آموزش  يابزار، طراح  يو روانسنج  يدر شرف ازدواج: طراح  نيزوج   يسالمت جنس  یازهاين  نييتب -

 ی دوران باردار   يزندگ  تيفيسنجش ک  يابزار اختصاص  يو روانسنج  يدر زنان باردار: طراح   يزندگ  تيفيک -

  يمدل سازمان جهان  کرديرو  با  ييغذا  يناامن  یگريانج يبر نقش م  ديبا تاک  یسالمت بر سرانجام باردار  ياجتماع  یکننده ها  نييتع  يو آزمون مدل ارتباط  يطراح  -

 بهداشت 

 جيبر نتا  يمبتن  يمداخله آموزش  کي  يابيو ارز  يطراح  ،یباردار   ابتيتجربه مادران مبتال به د  نيتب  -

 زيوزن در شهر تبر  اضافه  در زنان با شاخص توده بدن  ماني و زا  یباردار  یامدها ي مداخالت ارتقادهنده سالمت بر پ  ياثربخش  يبررس  -

 بهداشتي درماني شهرستان رفسنجان : يک مطالعه ترکيبي - سالمت جنسي جهت ماماهای مراکزاجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقا   طراحي،

 ارزيابي کيفيت مراقبت شده از زايمان فيزيولوژيک توسط زنان: يک مطالعه ترکيبي توصيفي  -

 تبين و بررسي درک و تجربه زنان از اپيزياتومي و ترميم آن: تدوين و ارزيابي بسته خدمتي  -

 و روانسنجي ابزار سنجش کيفيت زندگي زنان نابارور    طراحي  -

  -  داور خارجي پايان نامه های دکترای دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  

 داده ها   یابزار گردآور   ياعتبار علم  نييدر تع  ینظرات مشاوره ا  -

  پرو پوزال نويسيهای  مدرس کارگاه    -

   يپژوهش  يها طرح 

 )اتمام يافته(   در زنان نخست زا  مانيبر شدت درد زا  يتنفس  ناتيتمر  ريتاث  يبررس   -

 (افتهي)اتمام    يتيو فعال  یا  هيشهرستان بجنورد و ارتباط آن با عادات تغذ  يرستاني»اضافه وزن« و »خطر اضافه وزن« در دانش آموزان دختر دب  وعيبررسي ش   -
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 (افتهي)اتمام  )  درمان  یدر جستجو   يرانيزنان نابارور ا  انيدر م  يينازا  يبرساخت اجتماع   -

 (اتمام يافتهاول،    ینابارور )مجر  نيدر زوج  یمقابله ا   یابزار سنجش راهبردها   يو روانسنج  يطراح   -

ماماها از مراقبت    ستهيجربه زت  -  )مجری دوم، در حال اجرا( هيمطالعه اقدام پژو  کيرتقا کيفيت انجام معاينه واژينال دانشجويان مامايي در بخش زايمان:  ا  -

 )مجری دوم، در حال اجرا(   مادری در بخش ليبر و زايمان

 )مجری دوم، در حال اجرا(   کيستيکيبدن خود در زنان مبتال به سندرم تخمدان پل  نگرش فرد نسبت به  یپرسشنامه چندبعد  ينسخه فارس  يترجمه و روانسنج  -

 تدوين شده پايان نامه 

 استاد راهنما، اتمام يافته(  ارشد،  ينامه کارشناس  انيپا)  تاثير بسته آموزشي برآگاهي و نگرش مادران کودکان پيش دبستاني نسبت به تربيت  جنسي  يبررس   -

وابسته به دانشگاه علوم پزشکي    يدرمان  يشيرخوار مبتال به کوليک مراجعه کننده به مراکز بهداشت  یارتباط حمايت اجتماعي با ا سترس درک شده در مادران دارا   -

 (، اتمام يافتهاستاد راهنما  ارشد،  ينامه کارشناس  انيپا)  1395ل  ايران، سا 

  1395در سال    رانيا  يدانشگاه علوم پزشک  يدر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت  مانياز آن بعد از زا  تياز جسم و رضا  يذهن  ريعوامل مرتبط با تصو  يبررس  -

 (، اتمام يافتهاستاد راهنما  ارشد،  ينامه کارشناس  انيپا)

)پايان نامه    1396در شهر تهران سال    یدر زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز منتخب نابارور   یمقابله ا   یو راهبردها  يروان  يستيعوامل مرتبط با بهز  يبررس  -

 (، اتمام يافتهکارشناسي ارشد، استاد راهنما

ارشد، استاد   ينامه کارشناس اني)پا1396سرطان پروستات در مردان ساکن غرب تهران، سال  یارتباط سواد سالمت با نگرش و عملکرد نسبت به غربالگر يبررس -

 (افتهي، اتمام  مشاور

  ي نامه کارشناس ان ي)پا1396-1397منتخب شهرتهران، سال  یها ¬مارستانيشاغل ب یو عوامل مرتبط با آن در ماماها  کيولوژيزيف مانينگرش و باور به زا يبررس -

 (افتهيارشد، استاد مشاور، اتمام  

  ي نامه کارشناس اني)پا شيرخوار در زنان نخست زا هيتغذ یو الگو  يشيرده یا و بدون حضور مادربزرگها برخودکارآمد ب يتأثير دو روش آموزش شيرده سهيمقا -

 (افتهيارشد، استاد مشاور، اتمام  

سال   یبهمن شهرستان خواف، استان خراسان رضو  22 مارستانيبا تجربه تولد در زنان مراجعه کننده به ب مانيزا طياز مح تيو رضا  یارتباط تجربه باردار يبررس -

 ( افتهيارشد، استاد مشاور، اتمام    ينامه کارشناس  اني)پا1397

نامه   اني)پا در زنان باردار مانيو نوع زا مانيزا ،یبر تجربه باردار يبر شبکه اجتماع يو مبتن یحضور  وهيبه دو ش مانيزا یبرا  يآموزش آمادگ ريتأث سهيمقا -

 (افتهيارشد، استاد مشاور، اتمام    يکارشناس

و غههدد    یکننده بههه مراکههز نابههارورمراجعه  کيستيکياز جسم در زنان مبتال به سندرم تخمدان پل  يذهن  ريبا تصو  يآگاهدرک شده و ذهن ياجتماع تيارتباط حما -

 ارشد، استاد راهنما(  ينامه کارشناس  اني)پا1397منتخب شهر تهران در سال  

 ارشد، استاد راهنما(   ينامه کارشناس  اني )پا1397منتخب شهرستان شوش در سال    یها  رستانيپرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دب  یرفتارها  يبررس  -

  رانيا  يمنتخب دانشگاه علوم پزشک   یباردار  یهمسران مراجعه کننده به مراکز مراقبت ها  يزنان نخست زا و ارتباط آن با مقابله مذهب  ياضطراب و نگران  يبررس  -

 ارشد، استاد راهنما(   ينامه کارشناس  اني)پا1397در سال  
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نامه    اني)پا  1397شهر اراک، سال    یدر زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز نابارور  یمقابله ا  یو راهبردها  ييزناشو  تيبا رضا  نيزوج  يارتباط بخشودگ  يبررس  -

 ارشد، استاد راهنما(   يکارشناس

نامه    اني)پا   1397فارس شهرستان بندرعباس، سال    جيخل  مارستانيب  یزنان نخستزا   مانيزا  یبا شدت درد و خودکارآمد   يارتباط مقابله مدار مذهب  يبررس  -

 ارشد، استاد راهنما(   يکارشناس

 ارشد، استاد راهنما(   ينامه کارشناس  اني )پا  انيهمراه با آن در دانشجو  کيستميس  ميو عال  هياول  سمنورهيبر شدت د  يکولوتراپياور  ريتاث  -

 ارشد، استاد راهنما(  ينامه کارشناس  اني )پا  در زنان نابارور  یمقابله ا  یبر راهبرد ها  یمراقبت معنو  ريتأث  يبررس  -

  1397صارم در سال    يفوق تخصص  مارستانينابارور مراجعه کننده به ب  نيارتقاء دهنده سالمت در زوج  يسبک زندگبا    يمذهب  یامقابله   یراهبردهاارتباط    يبررس  -

 ( مشاورارشد، استاد    ينامه کارشناس  اني)پا

 (، اتمام يافتهنامه دکترا، مشاور   اني)پا  ياکتشاف  يبيمطالعه ترک  کي:  ریيابزار اندازه گ  يو روانسنج  يمفهوم و ابعاد ازدواج موفق در جوانان، طراح  نييتب-  -

  (افتهياتمام  ،  مشاورپايان نامه دکترا،  )  یريگ  ابزار اندازه  يو روانسنج  يطراح  ،ي خانگ  دهيزنان خشونت د  یبهداشت بارور   یازهاين  نييتب  -

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 
 : يمقاالت چاپ شده فارس

 يائسگيدر مورد    انسالينگرش زنان م  و  يآگاه   زانيآموزش بر م  ريتاث  يبررس  -

 ي ائسگيدر مورد    انساليعملکرد زنان م  زانيآموزش بر م  ريتاث  يبررس  -

 درزنان نخست زا    مانيبشدت درزا  يتنفس  ناتيتمر  ريتاث  يبررس  -

 مادران باردار نخست زا   يخستگ   زانيماساژ بر م  ريتاث  يبررس  -

 و عوامل مؤثر بر آن   وعيش  زانيها، م  هيبر نظر  یزنان: مرور  هيخشونت خانگي عل  -

 يفيمطالعه ک  کيدرمان:    یدر زنان نابارور در جستجو  يينازا  يروان  راتيتاث  نييتب  -

 آگاهي و نگرش مادران نسبت به تربيت جنسي کودکان پيش دبستاني    -

 ک يستماتيدر زنان: مرور س  یو ابعاد بهداشت بارور  يخشونت خانگ  -

 .  يرانيدر زنان ناباور ا  یمواجهه با نابارور   نديفرا  انهيبرساخت گرا  ليتحل  -

 ران يبر مطالعات انجام شده در ا  ینابارور: مرور   يران يدر زنان ا  يروانشناخت  يستيبهز   -

 برياز مادران در ل  تيحما  برای  خودکارآمدی ماماها  اسيمق  ينسخه فارس  يروانسج  هایيژگيو  -

 ي تأثير آموزش مادربزرگها بر نگرش آنها نسبت به شيرده  -

 ( LSQ)ليبر    نيماما ح  يتيابزار رفتارهای حما  ينسخه فارس  يهای روان سنج  يژگيو  يترجمه و بررس  -

 :يسيچاپ شده انگل  مقاالت
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 ي ائسگيدر مورد    انساليزنان م  يزندگ  تيفيک  يبررس  -

  يرستانيدر دختران دانش آموز دب  يتن سنج  یهاو شاخص   ياجتماع-یاقتصاد   تيارتباط وضع  يبررس  -

  ي رستاني در دختران دانش آموز دب  يو نشستن  يکيزيف  یها   تيفعال  زانيم  يبررس  -
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