
 

 1 

 ( CV)  يسوابق حرفه ا

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فردي 

 : لیل نام  عكس 

 نام خانوادگی: نیسانی سامانی  

 :تهران محل تولد  

خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونک، خيابان   تهران،

 رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  ۸۸۸۸۲۸۸۵

 شماره تلفن همراه  ۰۹۱۲۶۰۵۳۳۷۰

  فاكس محل كار ۸۸۲۰۱۹۷۸

Samani.l@iums.ac.ir پست الكترونیكی، كار آدرس  

Neisani89@gmail.com   آدرس پست الكترونیكی، شخصی  

 مربی :   رتبه علمی

 موزشی آ مدارك و دوره هاي 

 كارشناسی مامایی 

 كارشناسی ارشد آموزش مامایی 
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 آموزش 

 عملكرد بالینی و درمان 

 پژوهش  

 مشاوره 

 رشد فرهنگی 

 پاسخگویی اجتماعی 

 نوآوري 

 ي كنونی عضویت هاي حرفه ا 

 دانشگاه علوم پزشكی ایران 

 سازمان نظام پزشكی 

 جمعیت مامایی 

  انجمن آموزش پزشكی

  كنونی انتصابات آكادمیک

 عضو هیئت علمی دانشكده پرستاري و مامایی 

 اخلق دانشكده دبیر شوراي  

 آموختگان گروه آموزش پزشكی دانشگاه عوم پزشكی ایران دبیر گروه دانش 

 

  سال  ۲۰: سابقه كار حرفه اي و تجربیات آموزشی

 ماماي درمانگاه امیرالمومنین جاجرود: طرح نیروي انسانی 

 تحصیل در دوره كارشناسی ارشد مامایی د.ع.پ.ایران 

 كار مامایی در مطب شخصی 

 تا كنون  ۱۳۸۴دریس  در دانشگاه علوم پزشكی ایران از سال  ت

 تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی 

 كلینیک ناباروري تخصصی مشاور 

 هاي مرتبط با مهارتهاي حرفه اي مدرس و طراحی كارگاه 

 برنامه ریزي نظري و بالینی گروه مامایی 

 مربی تخصصی آموزش سلمت دوران نوجوانی  

 آموزش بهداشت خانواده در مدارس و مساجد

 دبیر كمیته اخلق دانشكده پرستاري و مامایی 

 ع دكتراي آموزش پزشكی د.ع.پ.ایرانتحصیل در مقط

 دبیر علمی كنگره مراقبتهاي پرستاري و مامایی 

 هاي پژوهشیمجري طرح 

 نامهاستاد راهنما، مشاور و داور پایان 

 داوري مقاله

 بیت مربی كودك و مراقب كودكطراحی كوریكولوم تر

 همكاري راهبردي در مهدكودك رشدمحور 

 هاي كنكور كارشناسی ارشد تدریس كلس 
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 شایستگی هاي آموزشی 

 مربی متبحر در زایمان طبیعی و زایمان سخت 

 هاي زنان و ناباروري آموزش بالینی مراقبتهاي دوران بارداري كم خطر و پرخطر، بیماري 

 پذیرسلمت زنان آسیب مدیریت  

 آموزش بهداشت در جامعه 

 آموزش پژوهش كمی و كیفی 

 تدریس روانشناسی یادگیري 

 پداگوژي و آندروگوژي 

 روش هاي نوین تدریس 

 مناظره و مباحثه  

 اي پزشكی آموزش اخلق جرفه 

 تدریس مدیریت بهداشتی و آموزشی

  تفكر نقاد

 تجربیات پژ.هشی 

 هاي تحقیقآموزش روش  .1

 مجري طرح  .2

 استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه  .3

 نقد مقاالت  .4

 داوري مقاله .5

 نشر مقاله  .6

 

 پایان نامه 

بررسی مشخصات فردي، عوامل مامایی، باروري، حمایت اجتماعی و ارتباط آنها با شدت اضطراب در زنان باردار شده با روش هاي   .1

 ۱۳۸۸منتخب ناباروري در شهر تهران،  كمک باروري مراجعه كننده به مراكز  

مراجعه    ياز باردار  يریشگ یپ  یب یترك  یخوراك  يمرتبط با مصرف قرص ها  یدر زنان با و بدون عوارض خلق  تیعوامل شخص  سهیقا .2

 ۱۳۸۹تهران،  یمنتخب دانشگاه علوم پزشك  یدرمان یكننده به مراكز بهداشت

 ی ستروسالپنگوگرافیبر شدت اضطراب و درد در زنان تحت ه کی والر ی قرص خوراك  ریتأث ی بررس   .3

منتخب    یدرمان -یدر زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشت يو اضطراب دوران باردار ی با افسردگ ی تیارتباط عوامل شخص یبررس .4

 ۱۳۹۱تهران در سال   ی و درمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشك

 ۱۳۹۱ي تخمک گذار کی در دوره تحر ي كمک بارور يبر اضطراب زنان نابارور تحت درمان با روشها يآرام ساز ر یتأث یبررس .5

 ۱۳۹۱آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر  ریتاث .6

افسردگ  یبررس .7 و  ،اضطراب  استرس  باردار  یارتباط  سوم   ماهه  سه  مراجعه  یمانیزا  يامدها یباپ  ي در  باردار  زنان  به    در  كننده 

 ۱۳۹۲درسال  اندوآب یحضرت فاطمه شهرستان م مارستانیب

 ۱۳۹۳دهیطول كش   يدر باردار مانیحاصل از زا  جیبابونه بر نتا   یكپسول خوراك ر یتأث یبررس .8

 ۱۳۹۴بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی مرتبط با رضایت زناشویی، در زوجین سالم سنین باروري ساكن شهر تهران  .9

 رخوار یرشد ش ي برنامه آموزش مادران بر شاخص ها ر یتاث یبررس .10

 ی ذهن ری بر تصو ي ا¬آموزش بهداشت بلوغ به روش چندرسانه ر یتاث یررسب .11

 اول  متوسطه  مقطع پسر آموزان¬و عزت نفس دانش  بدن

 از  یناش ي بر شدت ماستالژ B۶ نیتامیو و یگل پامچال مغرب ریتأث سهیمقا .12
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 پستان  کیستیبروكیف رات ییتغ

 در زنان  ي باردار ابتیابتال به د ی بر فراوان ي برنامه آموزش فرد ر یتاث یررسب .13

 یشگاهیلقاح آزما قی شده به طر باردار

 دختران  یتیو نقش جنس  یبا سالمت عموم يارتباط همسر آزار  یبررس .14

 ۱۳۹۶  اسوج یشهر  نوجوان

 و وقوع كولیبر رشد فول یبر طب سنت ی مبتن ییبرنامه غذا  ری تاث یررسب  .15

 ي تخمک گذار ک یدر زنان با تحر ي باردار            

 دستگاه يدر زنان با سرطان ها  ییزناشو  تی و رضا یعملكرد جنس  یبررس .16

 ۱۳۹۸منتخب شهر تهران،  ی مراجعه كننده به مراكز درمان یتناسل

 در زنان مراجعه كننده يعوامل مرتبط با از دست دادن مكرر باردار یبررس .17

 شهر تهران   ي مراكز منتخب درمان نابارور به

 فرزند  ي اضطراب و استرس مادران دارا ،ی آموزش بر افسردگ ر یتاث یبررس .18

 ي كتونور لیبه فن مبتال

 بررسی تأثیر مشاوره جنسی با رویكرد شناختی رفتاري بر عملكرد جنسی زنان یائسه  .19

 در مادران باردار  يآموزش پدران بر شدت اندوه مادر ر یتأث یبررس .20

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال   ۱۹پاندمی كویدبررسی عوامل مرتط دبا رفتارهاي خودمراقبتی در زنان باردار در  .21

 ۱۴۰۰یائسگ ی  یزنان حوال یبر عملكرد جنس   يبر شبكه مجاز ی استرس، مبتن تیری آموزش مد ر یتاث یررسب .22

  انتشارات 

  مقاله هاي منتشر شده

1. Relationship between Perceived Social Support in First Pregnancy with Birth Satisfaction 
in Primigravid Women Referred to Shahid Akbar Abadi Hospital 

 ۱، شماره: ۴دوره:   ،ییو ماما  يدر پرستار رانهیشگ یپ  ي محل انتشار: مجله مراقبت ها

     ۱۳۹۳انتشار:    سال

 

 ررسی ارتباط عوامل اقتصادي و فردي با افسردگی درزنان باردار ب

 سومین كنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی  :محل انتشار .2

 1394 سال انتشار

 

 بررسی عملكرد جنسی زنان مبتل به صرع : یک مطالعه توصیفی  .3

    ۱۳۹۵سال انتشار  ،    ۳، شماره: ۱۵دوماهنامه پایش، دوره:  :محل انتشار          

 

مراقبت ها   ری تاث  یبررس .4 زا  يآموزش  از  ن  یمبتن  مانیبعد  آگاه  ی آموزش  يازها یبر  بر  نفاس  ي مراقبت ها  یمادر  ماهنامه دانشكده ،  دوران 

 ۱۳۹۶، اردیبهشت ۹۱)پیاپی  ۲سال پانزدهم شماره ، ه یاروم ییو ماما ي پرستار

 

  یی و نازا  ییمجله زنان، ماما،  زاهاي تنفسی در حین لیبر بر طول مدت انقباضات رحمی در زنان نخست بررسی تأثیر ماساژ شكمی و تكنیک .5

 ۸-۱، صفحه ۱۳۹۶، خرداد  ۳، شماره  ۲۰دوره ، ران یا

 

ها  سهیمقا .6 مرگ  نتا  یمبتن  يمادر  ي علل  اساس  بر  معالج  پزشک  نظر  ها  جی بر  ارجاع  یاتوپس   ي گزارش  تشخ  ی اجساد  مركز  و    صیبه 

  ۴و سوم شماره    ستیسال بی،  قانون  یمجله پزشك ، ۱۳۹۲آبان ماه    انیتا پا  ۱۳۸۷سال    ياستان تهران، از ابتدا   یقانون یپزشك  یشگاهیآزما

https://civilica.com/l/6176/
https://civilica.com/l/94578/
https://civilica.com/l/94578/
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 ( ۱۳۹۶، زمستان ۸۴ یاپی)پ

 

 ۱۱۰شماره ۱۳۹۶« اسفند  رانیا  يپرستار ه ینشر، بر استرس زنان مبتل به سرطان اندومتر  یتیحما -ی برنامه آموزش ریتاث .7

 
8. The Effect of Valeric on Anxiety Severity in Women Undergoing Hysterosalpingography 

Glob J Health Sci. ۲۰۱۵  May; ۷(۳): ۳۵۸–۳۶۳ . 

 ۱۳۹۷ زیی ، پا۲۸ یاپی)پ ۳سال هشتم شماره  ،  مجله طب مكمل ،و اسیدفولیک بر گرگرفتگی زنان یائسه ۳مقایسه تاثیر امگا  .9

10. Assessment of Anxiety in Pregnancy Following Assisted Reproductive Technology (ART) 
and Associated Infertility Factors in Women Commencing Treatment 

Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳ Dec; ۱۵(۱۲ ) 

11. The Effects of Multimedia-Based Puberty Health Education on Male Students’ Self-Esteem 
in the Middle School 

12. Reducing the Adverse Maternal and Fetal Outcomes in IVF Women by Exercise 
Interventions During Pregnancy 

13. Int J Community Based Nurs Midwifery. ۲۰۱۹  Apr; ۷(۲): ۱۰۹–۱۱۷ 

Research Quarterly for Exercise and Sport, Volume ۹۰, Issue ۴  (۲۰۱۹ )  

 كتاب ها )گردآوري و تدوین، ترجمه، ویرایش( 

 گردآوري و تدوین: ۱۳۹۵ -,تحفه  يانتشارات بشر، مادرم با من حرف بزن  .1

 بهداشت زن در چرخعه زندگی: تالی .2

 

  

  كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهی

 ارائه شفاهی ۲كنگره زنان و مامایی  

  ارائه پوستر

 كنگره آموز شپزشكی یک بار  

 فعالیت هاي فرهنگی 

 شركت در اردوهاي فرهنگی 

  اعتبارات پژوهشی

  

  افتخارات جوایز و 

 دریافت جایزه استاد وثوق بعنوان استاد اخلقی •

  اطلعات دیگر

•  

 1401ذرماه آآخرين بازبيني: 

 


