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  سوابق  تحصيلي -2

. فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )بجنورد( در سال 1

1931 

. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مامایی )گرایش آموزش مامایی( از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2

 1939در سال 

 

 ایيسوابق حرفه -3

 

 ترم 5برگزاری تمامی کارگاه های برگزار شده در کمیته تحقیقات دانشجویی خراسان شمالی به مدت  همکاری در

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )بجنورد(

 7831تا  7831ل عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی از سا

  33-7831مسئول واحد نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی در سال های 

 7833دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 

  7833مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 

 7833سردبیر نشریه ندای پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش 

 7833مسابقه بهترین عنوان پژوهشی و پروپوزال نویسی در هفته پژوهش سال برگزیده 

 7833برگزیده فعال پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در هفته پژوهش 

 سال 2عضو گروه مشاوره پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به مدت 

 سال 7عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی بمدت 

 ای شرقشورای راهبردی شبکه همکار کمیته تحقیقات دانشجویی منطقهعضویت در 

 7832برنده مسابقه پروپوزال نویسی در سال 

 7832های ویژه پزشکی ایران )تبریز( عضو کمیته اجرایی در هفتمین کنگره بین المللی مراقبت

 7831، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ازداوری کتاب 

 7832داوری مقاالت و ایده های ارسالی تبریز در سال  دومین جشنواره دانشجویی شهید مطهری وعضو تیم علمی 

در نخستین ماهنامه اختصاصی سالمت زنان در ایران )ماما( بهمن  "های دارویی، مادران و کودکاناولویت"ترجمه و چاپ 

7832 

 7832عضو هیئت تحریریه و نویسندگان مجله ایمپالس در سال 
 



 های آموزشي گذرانده شده دوره -4

 

 7831شرکت در کارگاه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دیماه 

 7831شرکت در کارگاه طرح درس، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 ساعت عملی، مشهد، 21ساعت تئوری و  11، "های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیککالس"شرکت در دوره آموزشی کارگاه 

 7838بهمن ماه 

ساعت عملی، تبریز  21ساعت تئوری و  11، "های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیککالس"شرکت در دوره آموزشی کارگاه 

7832 

 و خراسان شمالی 7832روزه احیاء نوزاد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  2شرکت در کارگاه 

 7832های ویژه تبریز قبتشرکت در کارگاه های آموزشی کنگره بین المللی مرا

 7831در تبریز،  Endnoteشرکت در کارگاه آموزش 

  search کارگاه -ژورنال کالب خالقیت  –کارگاه مقاله نویسی )التین( –کارگاه روش تحقیق  5شرکت در 

  7833و جلسه دبیران و سرپرستان شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  PCRشرکت در کارگاه 

 مشهد 7831 "رفتارهای جنسی و راهکارهای آن"در کارگاه شرکت 

 7833شیراز  "Scamperخالقیت به روش "شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان 

 7833بازدید از پژوهشکده بوعلی مشهد و شرکت در کارگاه برگزار شده 

 

 های آموزشيفعاليت -5

 

 های بنیادی( در حیطه علوم پایه با موضوع سلول7833)شیراز شرکت در دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

 ( در حیطه علوم پایه با موضوع علوم اعصاب7831شرکت در سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی )تهران 

 "مدرس"– 7833برگزاری ژورنال کالب با عنوان کاربرد سلول های بنیادی بند ناف در اردیبهشت 

 ساعت 73، بمدت 7831مردادماه  21زایمان فیزیولوژیک سبزوار در تاریخ  روزه 6 مدرس کارگاه

 ساعت 6، بمدت 7831آذرماه  21مدرس کارگاه دو روزه زایمان فیزیولوژیک سبزوار در تاریخ 

 ساعت 6، بمدت 7831اسفندماه  3مدرس کارگاه دو روزه زایمان فیزیولوژیک سبزوار در تاریخ 

 7838تا  7831پزشکی تبریز از سال  مربی دانشگاه علوم

 به دانشجویان کارشناسی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تدریس کارآموزی اتاق زایمان و نازایی و سونوگرافی

 تدریس کارآموزی گوش، حلق و بینی به دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد مرند

  21نمره پایانامه کارشناسی ارشد 

 73.61معدل کل دوره کارشناسی ارشد مامایی 

 )دانشجوی استعداد درخشان( 73.77معدل کل دوره کارشناسی مامایی 

 کسب نمره اول فینال عملی و تئوری در بین دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیعضو شورای هدایت استعداد درخشان 

 7831دانشجوی ممتاز در جشنواره شهید مطهری 

 31-7833دانشجوی نمونه مامایی در سال 

 تا کنون در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 7838بهمن  78شروع تعهد هیئت علمی در تاریخ 

 استاد مشاور دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 7831جلسه نشست مدیران گروه مامایی در وزارتخانه بهداشت تهران دیماه شرکت در 

 7831شرکت در جلسه ترویج زایمان طبیعی، سبزوار بهمن ماه 



 7831شرکت در جلسات بسته های تحول نظام سالمت )مورد سوم( 
 
 

 شده در مجالت داخلي و خارجي منتشرمقاالت  -6

 

1. Madineh Jasemi, Samereh Eghtedar, Nader Aghakhani, Farzaneh Khodabandeh, Leyla 

Sayadi, Neda Kheir khahi. Music Therapy Reduces the Intensity of Pain Among 

Patients With Cancer. Thrita 2013 November; 2(2):76-9. 

2.MozhganMirghafourvand, MahinKamalifard, Sekineh Mohammad alizaddeh, Mohammad 

Asghari, FarzanehKhodabandeh, AmenehMansoori. Knowledge and belief about 

postpartum lifestyle among nulliparous mothers, Tabriz 2013 – 2014. The Iranian 

journal of obstetrics. gynecology and infertility 2014. 

3. Mojgan Mirghafourvand, Mahin KamaliFard, Sakineh Mohammad-Alizadeh-Charandabi, 

Mohammad Asghari Jafarabadi, Farzaneh Khodabandeh, Ameneh Mansouri. Effect of 

educational package on nulliparous mother’sknowledge and belief about postpartum 
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4. Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mansouri A, Najafi M, 

Khodabande F. The Effect of Vitamin D and Calcium Plus Vitamin D on Sleep Quality 
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Isfahan Med Sch 2015; 32(320): 2444-53. 

5. Sakineh Mohammad-Alizadeh-Charandabi, Mojgan Mirghafourvand, Ameneh Mansouri, 

Moslem Najafi, Farzane Khodabande. The Effect of Vitamin D and Calcium plus 

Vitamin D during Pregnancy onPregnancy and Birth Outcomes: a Randomized 

Controlled Trial. Journal of Caring Sciences, March 2015; 4 (1), 35-44/ http:// 

journals.tbzmed.ac.ir/ JCS. 

6. Mahin Kamali fard, Mojgan Mirghafourvand, Sakineh Mohammad alizade charandabi, 

Farzaneh Khodabandeh, Mohammad Asghari JafarAbadi, Ameneh Mansoori. Effect of 

Lifestyle Educational Package on Prevention ofPostpartum Health Problemsin 

Nulliparous Mothers: A Randomized Clinical Trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 
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کیفیت آموزش مقطع دکتری  وحید زمان زاده، مدینه جاسمی، آمنه منصوری، فرزانه خدابنده، فهیمه اسادات حسینی. .7

مجله مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران )نشریه پرستاری پرستاری از دیدگاه دانشجویان. 

 83- 81/  7838ماه / شهریور  33/ شماره  21ایران( / دوره 

 

 ها مقاالت ارائه شده در همایش -7

 

 با موضوع: 7835اردیبهشت  87تا  23، اولین کنگره بین المللی علوم سالمت باروری و فرزندآوریارائه سخنرانی در 



Effect of educational package on lifestyle of primiparous mothers during postpartum period: 

a randomized controlled clinical trial. 

با  7831بهمن ماه  81الی  23ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی چالش های زنان، مامایی، نازایی دانشگاه شهید بهشتی 

 موضوع:
Effect of Lifestyle Educational Package on Prevention of Postpartum Health Problems in 

Nulliparous Mothers: A Randomized Clinical Trial. 
با 7831بهمن ماه  81الی  23ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی چالش های زنان، مامایی، نازایی دانشگاه شهید بهشتی 

 موضوع:
Knowledge and belief about postpartum lifestyle among nulliparous mothers, Tabriz 2013 – 

2014. 
 با موضوع: 7831ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در مشهد 

 شدهسوکور کنترلبر کیفیت خواب در زنان باردار مبتال به گرفتگی عضالت پا: یک کارآزمایی بالینی سه Dتاًثیر ویتامین

 با موضوع: 7831در مشهد  ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین

 سوکور کنترل شدهدر دوران بارداری بر پیامدهای بارداری: یک کارآزمایی بالینی سه Dویتامین -تأثیر کلسیم

 ( با عنوان:7831ارائه پوستر در همایش مراقبت برای سالمت از پیشگیری اولیه تا نوتوانی )تبریز 

 تیکیفیت مشاوره تنظیم خانواده در مراکز بهداش 

 ( با عنوان:7831ارائه پوستر در همایش مراقبت برای سالمت از پیشگیری اولیه تا نوتوانی )تبریز 

 سالمندی در ایران

 ( با عنوان:7831ارائه پوستر در همایش مراقبت برای سالمت از پیشگیری اولیه تا نوتوانی )تبریز 

 های دوران بارداریکیفیت عملکرد ماماها در ارائه مراقبت

 ( با عنوان:7831ارائه پوستر در همایش مراقبت برای سالمت از پیشگیری اولیه تا نوتوانی )تبریز 

 تحلیلی بر رحم استیجاری 

 ( با عنوان:7831ارائه پوستر در همایش مراقبت برای سالمت از پیشگیری اولیه تا نوتوانی )تبریز 

 آنمی فقر آهن در زنان باردار و پیامدهای نوزادی 

 با موضوع: چرا سزارین؟ 7837ارائه پوستر در کنگره ملی زایمان ایمن همدان 

 با موضوع: 7837ارائه سخنرانی در کنگره ملی زایمان ایمن همدان 

 بررسی نگرش زوجین نسبت به تاثیر حضور همسر در طی زایمان 

 طبیعی؟با موضوع: چرا زایمان  7837ارائه پوستر در کنگره ملی زایمان ایمن همدان 

 ارائه پوستر در نخستین کنگره دانشجویی طب نظامی ومدیریت بهداشت و درمان تهران با موضوع:

 7837بررسی کیفیت خواب سربازان مناطق نظامی تبریز و مشهد، 

 ارائه پوستر در نخستین کنگره دانشجویی طب نظامی ومدیریت بهداشت و درمان تهران با موضوع:

  7837ربازان مناطق نظامی تبریز و مشهد، بررسی خودکارآمدی در س

 ارائه پوستر در نخستین کنگره دانشجویی طب نظامی ومدیریت بهداشت و درمان تهران با موضوع:

 7837بررسی عزت نفس سربازان دو منطقه نظامی )آ.شرقی، مشهد(، 

 ران با موضوع:ارائه پوستر در نخستین کنگره دانشجویی طب نظامی و مدیریت بهداشت و درمان ته

 7837بررسی افسردگی در میان سربازان مناطق نظامی تبریز و مشهد، 

 با عنوان: 7837ارائه پوستر در همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی، بجنورد 

 ممیزی بالینی و کاهش سزارین

 با عنوان: 7837ارائه پوستر در اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد ارومیه 

 7837آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به قلیان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 



 تبریز با عنوان: 7832ارائه پوستر در دومین همایش دانشجویی شهید مطهری 

تحصیل برای دانشجویان علوم های آموزشی آشنایی با مسائل اخالقی و تعهدات حرفه ای در طول دوران برگزاری کارگاه

 پزشکی

 تبریز با عنوان: 7832ارائه پوستر در دومین همایش دانشجویی شهید مطهری 

 تغییر در شیوه آموزشِ بالینی زایمان به دانشجویان مامایی مقطع کارشناسی

 تبریز با عنوان: 7832ارائه پوستر در دومین همایش دانشجویی شهید مطهری 

 گیری در دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاریبالینی پرستاری بخصوص مهارت رگهای افزایش مهارت

 "زایمان از پس سنتیدهای عملکرها وباور "با عنوان:  7838ارائه پوستر در همایش دانشجویی سبزوار 

Oral Poster Presentation  با عنوان: 7838در همایش طب مکمل )اصفهان( آبانماه 

 باورها و عملکردهای سنتی مادران در دوران پس از زایمان 

 های گرگرفتگی در یائسگیبا عنوان: درمان 7838ارائه پوستر در همایش طب مکمل )اصفهان( آبانماه

 عنوان: با 7838ارائه پوستر در همایش آموزش و مشاوره در سالمت باروری مشهد آبانماه 

 زایمان ازپس زندگی سبک به نسبت زا نخست مادران باور و آگاهی بر موزشآتاثیر

تبریز/ کمیته تحقیقات دانشجویی با عنوان:   7838آذرماه  21سخنرانی الکترونیک  ایده در جشنواره دانشجویی تبریز، 

 ان علوم پزشکی و فنی مهندسی ای، دانشجویهای تحقیقاتی میان رشتههمکاری بین دانشگاهی در انجام طرح

 با عنوان: 7838ارائه سخنرانی در اولین همایش سالیانه دانشجویی علوم پزشکی سبزوار آذرماه 

 7831نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی، تبریز 

با عنوان:  7831اصفهان ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران )ملی/بین المللی( 

فراوانی کمردرد سه ماهه دوم و سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه شهید مدنی 

 7833بجنورد در سال 

 با عنوان: 7831ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی، اصفهان 

 7833نشگاه علوم پزشکی بجنورد، سالمت روان دانشجویان دا

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با عنوان:-ارائه پوستر در سومین همایش سالیانه دانشجویی

 7833آگاهی و نگرش آرایشگران مرد و عوامل مرتبط نسبت به بیماری ایدز در شهر بجنورد، 

 بجنورد( با عنوان: 7831ارائه سخنرانی در اولین همایش ملی قران پژوهی و طب )

 تاثیر خواندن ترجمه قرآن کریم بر میزان اضطراب دوران بارداری

 با عنوان: 7831ارائه پوستر در اولین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان قوچان 

 تعیین وضعیت سالمت روانی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

بجنورد( با  7831عنوان سخنرانی برتر )مقاله و سخنرانی برتر/ رتبه دوم( در اولین همایش ملی قران پژوهی و طب )کسب 

 عنوان: تاثیر خواندن ترجمه قران کریم بر میزان اضطراب دوران بارداری

 عنوان:با  7837کسب عنوان پوستر برتر )اول( در اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد ارومیه 

 7837آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به قلیان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 
 

 تأليفات -8

 

 طرح های تحقيقاتي مصوب و اتمام یافته/ اختراعات  -9

 اصلیتاثیر خواندن ترجمه فارسی قرآن کریم بر میزان اضطراب دوران بارداری  )مجری دانشجویی( مجری 

فراوانی کمردرد و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهر بجنورد  )مجری دانشجویی( 

http://seminars.mui.ac.ir/signup/acpt_abs.php?current=7&startw=3&endw=13&username=&rand=&confcode=149&username=&rand=&abs_title=&abs_keywords=&abs_language=0&startyear=0&startmonth=0&startday=0&endyear=0&endmonth=0&endday=0&ascdescfield=a.ftitle&ascdesc=asc&andor=1&srch_abs_stat=6
http://seminars.mui.ac.ir/signup/acpt_abs.php?current=7&startw=3&endw=13&username=&rand=&confcode=149&username=&rand=&abs_title=&abs_keywords=&abs_language=0&startyear=0&startmonth=0&startday=0&endyear=0&endmonth=0&endday=0&ascdescfield=a.ftitle&ascdesc=asc&andor=1&srch_abs_stat=6


 مجری اصلی

)مجری  7833بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران شاغل و برخی عوامل مرتبط با بیماری ایدز، بجنورد 

 دانشجویی( مجری اصلی

وضعیت سالمت روان و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی  )مجری دانشجویی( مجری  بررسی

 اصلی

 مجری اصلی 7838آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به قلیان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 

 زا: یک کارآزمایی بالینی. مجری اصلیران نخستتاثیر آموزش بر سبک زندگی پس از زایمان ماد

 7838آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به سیگار در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 

 7838درمانی تبریز  -شیوع گرفتگی پا در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

 در درمان گرفتگی عضالت پا در زنان باردار: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده Dویتامین  -و کلسیم Dتأثیر ویتامین 

 ایران از دید دانشجویان و اعضاء هیات علمی (PhD)تعیین کیفیت آموزش دکتری پرستاری 

حرفه  یهاتیاز مسئول تبریزی درمان یمراکز آموزش ژهیو و یجراح -یداخل یدر بخش هاشاغل و عملکرد پرستاران  یآگاه

 7832یشان، ا

 7832شاغل در مراکز آموزشی درمانی تبریز پرستاران در یمارستانیهای باز عفونت رییشگیاصول پ تیرعا زانیم
 

 های دانشجویينامهراهنمایي و مشاوره پایان -43
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 7831اندیشه ماه مبارک رمضان )ویژه اعضا هیئت علمی( در سال  شرکت در طرح ضیافت

 عضو بسیج فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 شرکت در بیشتر مراسمات مذهبی برگزار شده از طرف بسیج دانشجویی و هیئت فاطمیون دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 روز به عنوان مربی 8بمدت  7832شرکت در طرح بسیج ملی ارتقاء سالمت ایرانیان 

 7837کسب عنوان طرح برتر مسابقه بهترین طرح فرهنگی خوابگاهی در سال 

 7838کسب مقام اول در رشته عکاسی در مسابقه خوابگاه من 

 عضو بسیج فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 دانشجوییشرکت در تمامی مراسمات مذهبی برگزار شده از طرف بسیج 

 7833و 7836های حضور در کاروان راهیان نور در سال

 7836-7831شرکت در دو دوره کارگاه های مهارت های زندگی، بجنورد 

 عضو فعال بسیج دانش آموزی

 7831عضو عادی هالل احمر دانش آموزی از سال 

 7837روزه در سال  73شرکت در دوره آموزش مقدماتی بسیج 
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طرح های تحقیقاتی در زمینه دوران باردار، پس از زایمان، سبک زندگی، دوران یائسگی، سالمت باروری و همکاری در 

 فرزندآوری، اعتیاد زنان و...



 همکاری در برگزاری کارگاه های دانشجویی

 

 

 

 

 


