
 

 (CVسوابق حرفه ای )

 

 مشخصات فردی

  هما نام

 

  شهر اول صادقی نام خانوادگی

 مشهد محل تولد

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان  آدرس محل کار

ونک، خیابان رشیدياسمی، دانشکده 

 پرستاري و مامايی ايران

 43651000-43651810(21)98+ شماره تلفن محل کار

  تلفن همراهشماره 

  شماره فکس محل کار

آدرس پست الکترونیک 

 دانشگاهی

 

  آدرس پست الکترونیک شخصی

 : استادياررتبه علمی

 مدارک و سوابق تحصیلی

 دکتراي تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 کارشناسی ارشد آموزش مامايی ، دانشگاه علوم پزشکی ايران 

  مامايی،، دانشگاه علوم پزشکی مشهدکارشناسی 

 عالقه مندی های حرفه ای  



 و باروريسالمت زنان 

 طب مکمل

 علوم روانشناختی

 

 امه هانپایان 

  بررسی ارتباط وضعیت روانی اجتماعی زنان در دوران بارداري با نتايج حاملگی آنان در مراجعین به مراکز

 شهرستان سبزوار بهداشتی درمانی

  فرايند جامعه پذيري در دانشجويان پزشکی ايران و ارائه چارچوب عملیاتیتبیین 

 دوره های آموزشی

 

 1041ماه  يبهشتارد 82و 82   دريما متاکر يترمحو با روريبا سالمتو  مامايیدر  قخالا لمللیا بین هکنگر لیناو

 82وبینار آموزشی وضعیت اشتغال زنان و نقش آن در پنجره فرصت جمعیتی ايران، چالش ها و الزامات سیاسی 

 1041ماه  يبهشتارد

 1041ماه  يبهشتارد 82تبیین و تحلیل تغییر جهت رويکرد سیاست هاي جمعیتی در بستر گذار جمعیتی وبینار آموزشی 

 1041ماه  يبهشتارد 82پايه هاي استحکام خانواده وبینار آموزشی 

ی در لسفف-اقتصادي و تغییرات نگرش فردي-ژرف نگري به روند تغییرات اجتماعی عوامل اجتماعیوبینار آموزشی 

 1041ماه  يبهشتارد 82فرزندآوري 

 80/9/1044 "خطاي اينترکشن در مطالعات" کارگاه توانمند سازي اساتید با عنوان

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاري دانشگاه ايران 82/2/1044کارگاه مهارت هاي ارتباطی 

 دانشکده مديريت داننگاه علوم پزشکی ايران 1044تیر ماه  81و  10 "ارتباط موثر"کارگاه توانمند سازي اساتید با عنوان 

 12/9/1192لغايت  11/9/1192اخلاق در علوم و فناوري مرکز تحقیقات آسم و آلرژي دانشگاه تهران 

 81/8/1120لغايت  19/18/1190شهید مطهري شانزدهمین همايش کشوري آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی 

 12/18/1191، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روش شناسی پژوهش هاي کمی و کیفی ذر آموزش پزشکی

 کارگاه انتشار کتاب هاي آکادمیک توسط ناشران معتبر بین المللی ، اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی

 1198آذر  8تهران 

  1191آذر  80و  81دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،ر رفتارهاي پر خطر سمینا

  1191آذر  88تا  19کارگاه اورژانس هاي مامايی در بحران ها ،جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ايران، 

 ، 1191آذر ماه  19و  12 دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران،کارگاه مرور سیستماتیک، 



 1191، آذر 2تا  2دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهش ، کارگاه روش تحقیق متاانالیز 

 ، 1191شهريور ماه  12تا  10سیزدهمین کنگره بین المللی رويان ،طب باروري ،موسسه رويان ، 

 ، 1191تیر ماه  2و  2مايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پرستاري و ماکارگاه روش پژوهش کیفی 

 11و  14کارگاه بهداشت باروري در حوادث غیر مترقبه ، دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 

 1191خرداد ،

 ،عه آموزشو توسکارگاه پروپوزال نويسی ، دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر مطالعات 

 1191خرداد 

بهمن  14و  89کارگاه آزمون سازي در مطالعات کمی، دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 

1194  

  1194خرداد  88و  81دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کارگاه ارزشیابی بالینی ، 

  1194خرداد  88و  81دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 

درمانی تهران  ، دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی:خلاقیت سازمانی "ژ ورنال کلاب

 شرکت کننده() 94خرداد  81

 ، انشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علومد"-: ارتقاء کیفیت مراقبت"سمینار سراسري پرستاري و مامايی

 1129پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران سابق ، سخنران پانل ، دي ماه 

 ، 1129يازدهمین کنگره بین المللی باروري و ناباروري رويان شهريور ماه 

 ، 1122آبان ماه  12الی  10هشتمین کنگره بین المللی بیماريهاي زنان و مامايی ايران سابق 

 ، 22دوره کوتاه مدت مقدماتی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايران سابق دي ماه 

 ، 1122مهر  14الی  82يازدهمین کنگره بین المللی زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

End Node،te  کارگاه 1122اسفند ماه  11دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، 

 ، 1122اسفند ماه  88دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  کارگاه اخلاق در پژوهش،

 ، 1122اسفند ماه  11الی  18کارگاه مقاله نويسی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 ، 1122مهر ماه  14الی  82يازدهمین همايش زنان و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 ، 1122آبان ماه  88الی  12بق هفتمین کنگره بین المللی بیماريهاي زنان و مامايی ايران سا

 ، 14کارگاه مقدماتی اخلاق حرفه اي و مقررات مامايی ،دانشکده پرستاري و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ايران سابق 

 1122بهمن ماه  .

 ، ابقسسمینار لیبر و زايمان در آب و راه اندازي واحد مربوطه ، دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران 



 1122بهمن ماه  17 .

 ، دي ماه 18الی  11کارگاه روشهاي پیشگیري از بارداري، دانشکده پرستاري مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران سابق 

1122 

  1122تیر ماه  10الی  11کارگاه تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 ، 1121بهمن ماه  81دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارگاه آموزشی مقاله نويسی 

 ، 1120آذر  2الی  0ششمین کنگره بین المللی زنان و مامايی ايران  .

 1121بهمن  11الی  18روش شناسی پژوهش در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  .

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

 

نسی ارتباط سواد سلامت جنسی با عملکرد جبررسی  "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا ملايی با عنوان 

سال  ،منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران جامع سلامتو رضايت زناشويی  زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز 

 (1041)دفاع شهريور  "1044

جین در زوبررسی باورهاي ناکارآمد جنسی "سهیلا صفی نژاد با عنوان  نامه کارشناسی ارشد خانماستاد راهنماي پايان 

 (1044)دفاع مهر  "1199شرف ازدواج شهر کرمان سال 

بررسی ارتباط استرس درک شده با نوع زايمان ترجیحی در زنان "استاد مشاور پايان نامه خانم سهیلا ناظري با عنوان: 

 (1044)دفاع تیر  "1192مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهري در شهر بندرعباس سال نخست باردار 

مقايسه سلامت عمومی و شادکامی در زنان  "آقاي شهرام قنبري با عنوان  استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد

 (1044)دفاع ارديبهشت  "1192ندعباس سال شهرستان بسالمند با و بدون همسرمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

 به نسبت گرشن و خودکارآمدي ارتباطبررسی  "فريبا نیکبخت با عنوان استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم 

سال  در يارشهر منتخب درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار نخست زنان در بارداري اضطراب با طبیعی زايمان

 (1192)ذفاع آبان "1192

ارزشیابی اثر آموزش به روش ايفاي نقش بر انتظار تجربه زايمان "استاد مشاور پايان نامه خانم ملا محمودزاده با عنوان : 

 (1192)دفاع  "در زنان باردار نخست زا 

صوير بکه هاي اجتماعی بر تارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر ش "استاد مشاور پايان نامه خانم شیوا سلیمان زاده با عنوان

 (1192)دفاع  "ذهنی بدن دختران نوجوان 

 (1191)هرايح بدون و رايحه با درمانی ماساژمقايسه "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مینا سعادت با عنوان 

 ايھ رباو ورزشیو ايھبررسی سطح فعالیت "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه نجار با عنوان : 



 (1198، ) دفاع تیر " 1191سال  رفسنجان نشهرستا دولتی راهنمايیمرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس 

 و نفس عزت، زناشويی رضايت بررسی مقايسه اي "استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد خانم کبري ولیان با عنوان: 

 (1198)دفاع تیر "کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتلا غیر و مبتلا درزنان بدنبه ارزش گذاري 

 بررسی اثر قرص سالويگل بر روي گرگرفتگی"استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مهناز بخشی با عنوان 

 (1198)دفاع خرداد  "يائسه زنان

 مقايسه دو روش مکیدن غیر تغذيه اي انگشت و"رجايی با عنوان :پايان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا استاد مشاور 

 (1191تیر ماه  14)تاريخ دفاع  "پستانک در میزان وزن گیري نوزادان نارس

 بررسی حمايت اجتماعی درک شده دردوران "استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سايه موسوي با عنوان :

 راهنما، دانشجوي ارشد مامايی، حامله مراجعه 1194و رضايت از زايمان در زنان نخست بارداري با پیامدهاي حاملگی 

 (1191)دفاع اسفند  " 1191کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید اکبرآبادي سال 

 

 همایش ها و کنگره ها ، ارهادر سمین و سخنرانی ارائه مقاله
 حرفه هويت گیري شکل و اي حرفه عملکرد،  يادگیري در آن نقش و بازانديشیدبیر علمی و سخنران کارگاه آموزشی 

  1041خرداد  81  اي

ه سالیانه در نهمین کنگردانشجويان علوم پزشکی  رد اخلاقیسخنرانی در کارگاه انگیزه و نقش آن در يادگیري و عملک

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانبه میزبانی  1044 دي ماه 88اخلاق پزشکی 

 1044آذر  14سخنرانی در کارگاه ديستوشی شانه برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی ايران 

سخرانی با عنوان عوامل تاثیرگذار بر شکل گیري هويت حرفه اي دانشجويان علوم پزشکی: ارائه مدل مفهومی علی در 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانبه میزبانی  1044 دي ماه 88لغايت  84نهمین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی 

دبیر علمی و سخنران در کارگاه آموزشی نقش انگیزه در يادگیري و شکل گیري هويت حرفه اي دانشجويان علوم 

 1044اسفند  12پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 1044اسفند  9علوم پزشکی ايران  دانشگاه درما شیر با تغذيه يجوترسخنرانی در کارگاه 

 0 انيرا پزشکی معلو هنشگادا زيمجا زشموآ هجايگا:مامايیو  ريپرستا زشموآ ويکاوا هکنگر مینرچهاسخنرانی در 

 1044اسفند 
 با عنوان حمايت از دانشجو1044ايران، اولین همايش سالانه انجمن متخصصین آموزش علوم پزشکی سخنرانی در 

 1044کارگاه ديستوشی شانه، دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سخنرانی در 

 1192دانشگاه علوم پزشکی ايران،  کارگاه مراقبت هاي اولیه و مديريت اورژانس هاي مامايی،سخنرانی در 



کارگاه غربلگري، تشخیص، و مراقبت هاي بیماري هاي قلبی در بارداري، دانشگاه علوم پزشکی ايران،  سخنرانی در

1192 

 1192کارگاه ارزيابی سلامت جنین و توکوکارديوگرافی، دانشگاه علوم پزشکی ايران سخنرانی در 

 1192کارگاه فوريت هاي مامايی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، سخنرانی در 

 1192علوم و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کنگره بین المللی اخلاق در ارائه پوستر در

 1190کنفرانس علمی حاملگی پر خطر، دانشگاه علوم پزشکی ايران، سخنرانی در 

 1129سراسري پرستاري و مامايی: ارتقاء کیفیت مراقبت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران سمینارسخنرانی در 

 در سالمندان، همايش کشوري مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و بررسی شیوع مصرف داروهاي گیاهی و علل آن

 اصفهان 1129مهر  14الی  82جايگزين 

آيا وجود همراه حین مراحل لیبر می تواند تمايل مادران را نسبت به انجام  لامت خانوادهکنگره ملی سارائه پوستر در 

 1122دي ماه جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ايران زايمان طبیعی افزايش دهد؟، 

با ، 1122دي ماه  ،ايران دانشکده پرستاري مامايی دانشگاه علوم پزشکی، "منوپوز و سالمندي " سمینار سخنرانی در

 شلی هاي لگنی در سالمندانعنوان 

تاثیر با عنوان  1121تیر ماه  پزشکی مشهد علومدانشگاه  چهارمین همايش هماتولوژي و انکولوژي ايران سخنرانی در

  m.c.v و  هموگلوبیندريافت آهن بصورت روزانه و دو بار در هفته در زنان باردار برنتايج بارداري و تغییرات فريتین،

 آبانماه 12الی  11علوم پزشکی کرمانشاه،  دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیري دانشگاهارائه پوستر در 

 .وضعیت روانی اجتماعی مادران در بارداري و نتايج حاملگی،با عنوان  1124

 داخلی انتشار مقاله در مجلات معتبر

ارتباط میزان استرس ادراک شده با نوع زايمان ترجیحی در ناظري سهیلا، امینی لیلا، صادقی اول شهر هما، و همکاران .

 148-111، صفحات 110شماره  ،10وره ، د1044، نشريه پرستاري ايران، اسفند زنان نخست باردار

مقايسه سلامت عمومی و شادکامی در زنان سالمند با و بدون همسر  ،حقانی شیما، لیلا امینی ی،هما صادق، شهرام قنبري-

  1044دي ماه  (،111)10، نشريه پرستاري ايران، 7931 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرعباس سال

ثیر مداخله آموزشی ايفاي نقش بر نی، تاشیما حقا ،شهر اول هما صادقی ،معصومه خیرخواه ،محمودزادهلامعصومه م-

 ؛ 1044 بهار اول؛ شماره هفتم؛ دوره نوين؛ پزشکی رسانی اطلاع مجله ،زا زنان باردار نخست انتظار تجربه زايمان

 9-12 صفحات



 به مبتلا نابارور زنان در عمومی سلامت .هما شهر اول صادقی حمید، حقانی لیلا، امینی مهتاب، مطیع فريبا، علیها محمد-

 در صارم دانشنامه .صارم تخصصی فوق بیمارستان به کننده مراجعه ناباروري درمان تحت کیستیک پلی تخمدان سندرم

 184-181(: 1)1، 1199 .باروري طب

 علوم دانشجويان حرفه اي جامعه پذيري مدلهاي بر نقادانه مروري، افشار لیلا ، شهر اول صادقی هما ، يزدانی شهرام-

 21-148،صفحه 1199، آبان 182، شماره 11پزشکی، نشريه پرستاري ايران، دوره 

فريبا نیکبخت مقدم، هما صادقی اول شهر، لیلا امینی، شیما حقانی، بررسی ارتباط خودکارامدي و نگرش نسبت به -

ر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهريار سال زايمان طبیعی با اضطراب بارداري ذر زنان نخست باردا

 814-888، 1199، خرداد 182، مجله پرستاري مامیی ارومیه، دوره هجدهم، سال سوم، پی درپی1192

 جتماعیا بین حمايت لیلا امینی، بهزاد قربانی، هما صادقی اول شهر، زهرا رئوفی، منا مرتضی پور علیسرايی ،ارتباط-

 ماه ارديبهشت ، 111 شماره ، 11 دورهنشريه پرستاري ايران،  نابارور، مردان همسران در نابروري استرس و شده درک

1192 ،19-11 

 شدت بر همیشه بهار گل و بابونه ترکیبی پماد تأثیر .مريم کاشانیان لیلا، امینی بهاره، دوامی هما، شهر اول صادقی-

 8810-8820(: 8)2، 1192 .مکمل طب فصلنامه .زنان نخست زا در اپی زياتومی درد

رسی بر، هما صادقی اول شهر، سايه سادات موسوي صاحب الزمانی، فرشته جهدي، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی-

مان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی ارتباط حمايت اجتماعی درک شده در نخستین بارداري با رضايت از زاي

، بهار و 2پیاپی ) 1مجله مراقبت هاي پیشگیرانه در پرستاري و مامايی، سال چهارم شماره ، درمانی شهید اکبرآبادي تهران

 .20- 10صص  ،(1191تابستان 

 آبادي ، لیلا امینی ، حمید حقانی ،بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی دختران راهنمايی هما صادقی ،مرضیه نجار محی-

 04-02، صص 1191، ( بهار  18)پیاپی  1شماره  9دوره    ،، مجله پژوهش پرستاري 1191مدارس دولتی شهر رفسنجان 

 به مبتلا زنان در بدن به ارزشگذاري ههاي مؤلف .منتظري علی ، شهر اول صادقی هما ، ولیان کبري ، امینی لیلا-

 818-812(:8)1198،81 . مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله.پلیکیستیک تخمدان سندرم

مقايسه دو روش مکیدن غیر تغذيه اي انگشت و پستانک در "، دکتر منتظري هما صادقی مريم کشاورز ،زهرا رجايی ،-

 111-112، 1198ارديبهشت –شماره دوم ، فروردين  ،سال دوازدهم، فصلنامه پايش "وزن گیري نوزادان نارس میزان

 بررسی تاثیر عصاره مريم گلی بر گرگرفتگی زنان  ،گودرزي سعید ،بهبودي زهرا ،بخشی مهناز ،شهر اول صادقی هما- 

 180-111، صص 1191،زمستان  (0) 8اراک،يائسه ،طب مکمل 
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 اولادقی هما صلیلا امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سیدفاطمی، علی منتظري، زهره محمودي، سهیلا عارفی، فاطمه حسینی، -

 شماره ششم آذرفصلنامه پايش، –بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک  -شهر، زهرا قدسی 

 212-228،صفحات  1191دي  12–

 1194،نقش فیتواستروژن ها در سلامت باروري ،نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر هما صادقی لیلا امینی ، -

 90-92،صفحات  14-11شماره 

،درمانهاي مکمل در تخمدان پلی کیستیک ،نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر هما صادقی لیلا امینی ، -

  02،صفحه  14-11، شماره 1194

لمی عمجله  –عوامل موثر در پیشگويی موفقیت اينداکشن  -ي، آرش اکابري، لیلا امینی ، نرجس بحرهما صادقی-

 112-180، صفحات:1194، تابستان 8، شماره  12دوره  ، ()دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -اسرار پژوهشی 

 ت بهنسب نگرش شرکت کنندگان يک دوره بازآموزي -هما صادقی نرجس بحري، نسرين بحري، طلعت خديو زاده، -

مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی علمی پژوهشی) دانشگاه علوم  -ارزشیابی دوره با آزمون بالینی ساختار عینی 

 1122پايیز  88 -شماره -اصفهان  پزشکی

 1122مجموعه مقالات برگزيده هفدهمین اجلاس سراسري نماز  -، افسردگی و نیايشهما صادقیرويا اکبر زاده، -

 1122مجموعه مقالات برگزيده هفدهمین اجلاس سراسري نماز -، رويا اکبر زاده، اضطراب و نیايش هما صادقی-

مقايسه تجويز روزانه و متناوب آهن در دوران بارداري و تاثیر آن بر تغییرات  -، حمید رضا بهنام هما صادقی-

تابستان  8شماره  10سبزوار علمی پژوهشی جلد مجله اسرار دانشگاه علوم پزشکی  -مادر و نتايج حاملگی  هماتولوژيک
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 1124اجتماعی  –ارتباط وضعیت روانی  -مولف مسئول شايسته جهانفر، حمید حقانی  -هما صادقی فاطمه دباغی، -

 8شماره  – 10مادران با نتايج حاملگی آنان فصلنامه پرستاري ايران علمی پژوهشی جلد 

اسرار )دانشگاه علوم پژوهشی  علمیمجله  -درمان پلی هیدرامنیوس نشانه دار  ايندومتاسین تراپی در -هما صادقی -

 1121پزشکی سبزوار سال اول شماره اول زمستان 
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