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  مشخصات فردي 

 

 نام  

 نام خانوادگي 

 محل تولد   

خيابان    تهران، ونک،  ميدان  از  باالتر  عصر،  ولي  خيابان 
 رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

الكترونيكي،   آدرس  پست 

  كار

Sadeghi.se22@gmail.com  ،الكترونيكي پست  آدرس 

  شخصي

 : رتبه علمي

 

 موزشي آمدارك و دوره هاي 
 کارگاه مقاله نویسی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارگاه   EndNoteدانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 دیستوشی شانه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 در کارگاه زایمان ایمن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارگاه   SPSSدانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارگاه   Search Skillsدانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارگاه آ یو دی گذاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کارگاه تشخیص و درمان اختالالت جنسی 

 کارگاه ابزار سازی برگزار شده توسط دانشگاه شهید بهشتی 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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 متود های زوج درمانی کارگاه 

 گرفته مشاوره در فرد مورد تجاوز جنسی قرار گارگاه 

 اعتیاد جنسیکارگاه 

 کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس 

 در موش IVFکارگاه نحوه  

 ISIکارگاه گزارش و نقد پژوهش و اصول ارسال به مجالت 

 کارگاه پرفشانیلسم پزشکی 

•   

  دوره هاي آموزشي

 سکتراپیست در دانشگاه توانبخشیدوره جامع مشاور و 

 کالس های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک و ایمن توسط انجمن مامایی اصفهان با هکاری دانشگاه تربیت مدرسدوره 

 اعی و سالمت در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور لوم اجتمدوره جامع مطالعات کیفی در ع 

 WHOط ساالن برگزار شده توسگدوره آموزشی بهداشت جنسی و باروری در بزر

•   

  زبان 

 انگلیسی در سطح پیشرفته 

 آمانی در سطح مقدماتی 

•   

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 سالمت جنسی و باروری 

 مراقبت های دوران بارداری و دلبستگی مادر به جنین

 استفاده از داروهای گیاهی  

 مطالعات هورمونی  

  

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 

  کنوني آكادميكانتصابات 

  سابقه کار حرفه ای و تجربیات آموزشی

 تدریس در بالین)بارداری و زایمان( دانشگاه آزاد واحد البرز 

 تدریس در بالین)بارداری و زایمان( دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 تدریس در بالین)بارداری و زایمان( دانشگاه علوم پزشکی ایران

 زایشگاه بیمارستان شهدا یافت آباد کار به عنوان ماما در واحد 

 کار به عنوان ماما شبکه بهداشت شهریار
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 ول آموزش به مادران باردار در کلینیک بیمارستان شهدا یافت آّباد ئمس

  

  شايستگي هاي آموزشي

 

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

بارداری بر دلبستگی مادر به جنین و اضطراب زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا  مقطع کارشناسی ارشد: تاثیر ارایه بسته آموزشی سازگاری با   

 نوزاد 

مقطع دکتری:مقایسه تاثیر عصاره گیاهان عناب و زردچوبه بر سطح سرمی آدیپونکتین، عملکرد جنسی و پروفایل هورمون های استروییدی در  

 جامعه زنانموش های تحت استرس و انجام یک مطالعه مقدماتی در 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

Azmoude E, Firoozi M, Sahebzad ES, Asgharipour N. Relationship between gender roles and sexual 

assertiveness in married women. International journal of community based nursing and midwifery. 2016 

Oct;4(4):363. 

Baghdari N, Sahebzad ES, Kheirkhah M, Azmoude E. The effects of pregnancy-adaptation training on 

maternal-fetal attachment and adaptation in pregnant women with a history of baby loss. Nursing and 

midwifery studies. 2016 Jun;5(2). 

Khosravi Anbaran Z, Baghdari N, Sadeghi Sahebzad E, Moradi M. Comparing Infant Nutrition in 

Wanted and Unwanted Pregnancies. International Journal of Pediatrics. 2016;4(12):4043-50. 

Baghdari, N., Sadeghi Sahebzad, E., Kheirkhah, M. The Effect of Pregnancy-Adaptation Training 

Package on the Anxiety of Pregnant Women with a Prior History of Fetal or Neonatal Death. Journal of 

Midwifery and Reproductive Health, 2015; 3(2): 355-360. DOI: 10.22038/jmrh.2015.3964 

Baghdari N, Bahrami Morghaki A, Norozi A, Sadeghi Sahebzad E, Mazlom SR, Mohajeri A. The Effect 

of Mother’s Training via Newsletter and Group Discussion on The Energy Intake of Preschool Children. 

Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2014;2(3):180-7. 

 

Sadeghi Sahebzad E, Baghdari N, Kheirkhah M. The Relationship between Marital Satisfaction and 

Social Support with Maternal Fetal Attachment in Pregnant Women with a History of Baby Loss. The 

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17(106):16-22 

 
Zohreh S, Kheirkhah M, Sadeghi Sahebzad E,Rasoulighasemlouei S, Khavandi S. Correlation between 

Students’ Self-Efficacy and Teachers’ Educational Leadership Style in Iranian Midwifery Students. 

Global Journal of Health Science.2016;8(7):260-265 

 

Sahebzad, Elahe Sadeghi, Najmeh Tehranian, Anoshirvan Kazemnejad, Mohsen Sharifi, Faraz Mojab, 

and Ali Azin. "Effect of turmeric on adiponectin, sexual function and sexual hormones in stressed 

mice." Life Sciences 277 (2021): 119575. 
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Sahebzad, Elahe Sadeghi, Najmeh Tehranian, Anoshirvan Kazemnejad, Mohsen Sharifi, Faraz Mojab, 

and Ali Azin. " The association between serum estradiol level and stress score with sexual function in 

women admitted to Shohadaye Yaftabad Hospital (Simultaneously with the outbreak of coronavirus, The 

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2021;25(3):69-74 
 

 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1396اصول بیهوشی بالینی در زنان و زایمان، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

)بررسی تاثیر بسته حمایتی آموزشی بر سازگاری و دلبستگی مادر به   1392تازه های پزشکی  یسخنرانی در یکصد و سومین همایش سراسر 

 جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد(

 the association between serum estradiol level and sexual) 2021امین کنگره بین المللی زیست پزشکی 5سخنرانی در 

function in woman admitted to a Tehran level 3 hospital for corona disease) 

 Effect of turmeric on adiponectin, sexual behavior and)2021امین کنگره بین المللی زیست پزشکی 5سخنرانی ئر 

sexual hormones in stressed mice) 

  ارائه پوستر

 

 ارائه دو پوستر در سومین سمینار سراسری رشد و تکامل نوزادان و کودکان

 امین همایش آموزش پزشکی 13ارایه پوستر در 

 فعاليت های فرهنگی 

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

•  

  اطالعات ديگر

•  

 1401مهر آخرين بازبيني: 

 


