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 (cv)رزومه 

 

 

 طالعات شخصي : ا

  :نسرين فاضلنام 

 

 مليت : ايراني 

 مذهب : مسلمان شيعه 

  

 تحصيالت : 

داشت جامعه ،دانشجوی دکترا به:كارشناسي ارشد از دانشگاه عتوم پزشكي مشهد مربي هيئت علميفارغ التحصيل 

اتریش-دانشگاه وین  

 سوابق آموزشي : 

  سبزوار پزشكيعلوم  در دانشكده سال  19تدريس قريب  -1

  

 آزاد سبزوارتدريس بيش از چهار سال در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه  -2

  

 بار به عنوان ماماي نمونهچهار  انتخاب-3

 كارگاه ها  

كارگاه  عنوان محل برگزاري تاريخ برگزاري  رديف 

27آبان ماه  5-1  
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار
تحقيق كارگاه روش  1 

آذرماه لغايت 77

22آذرماه  72  

ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار

نگر و  كارگاه تكميلي آموزش پزشكي جامعه

 روش تدريس
7 

6/9/66  
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار

COMPLEMENTARY  مورد استفاده در

 زنان ومامايي
3 

22ديماه  72-73  
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار
 2 كارگاه روش تحقيق

 1ديماه لغايت 27

67بهمن   

ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار
 5 كارگاه روش تحقيق

16/11/66  
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار
 6 كارگاه اريابي دروني

63خرداد  72-76  مشهد 
كارگاه زايمان بدون درد )همايش كشوري 

 ارتقاء سالمت 
2 

63مرداد ماه   
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار

هاي اوليه براي كارگاه آموزشي كمك

 بهياران)مدرس(
6 

63شهريور   
ي دانشكده علوم پزشك

 سبزوار

 كارگاه آموزشي مراقبتهاي دوران بارداري

 )مدرس( 
9 



 2 

65مرداد  33تا  76 ادر يه با شير مذكارگاه آموزشي ترويج تغ تبريز    13 

73/11/65  11 كارگاه آموزشي مقاله نويسي سبزوار  

3/3/66 ارمعاونت درمان سبزو   
تاري در كارگاه آموزشي تشنج ومراقبتهاي پرس

 آن )مدرس (
71  

9-13/13/66  معاونت درمان سبزوار 
گي كارگاه آموزشي مراقبت هاي بعد از يائس

 سالمندي)مدرس (
13 

5/3/65و2  12 كارگاه مقدماتي روش تحقيق)مدرس( معاونت درمان سبزوار 

1/2/65تا31/3 شي تدوين طرح درسكارگاه آموز معاونت درمان سبزوار   15 

16/11/62 61 كارگاه آموزشي اهميت شير مادر  معاونت درمان سبزوار   

12/2/66  معاونت درمان سبزوار 
كارگاه تحقيقات مشاركتي مبتني 

  CBPRبرجامعه
21  

13-6/11/62 61 كارگاه آشناي با  كتابخانه ديژيتال معاونت آموزشي   

15/17/62 END  NOTE 91كارگاه معاونت آموزشي   

17-13/17/62  73 كارگاه مقاله نويسي معاونت آموزشي 

77/17/62 17 كارگاه اخالق در پژوهش معاونت آموزشي   

3/7/1366  77 كارگاه اخالق در پژوهش معاونت آموزشي 

11-13/9/93  73 كارگاه اموزش موثر معاونت آموزشي 

17/11/1369  OSCE 72كارگاه اموزشي  معاونت آموزشي 

1/11/3661  75 كارگاه مقاله نويسي)تكميلي( معاونت آموزشي 

76/11/1369  معاونت آموزشي 
ط اساتيد كارگاه اشنايي با فنون برقراري ارتبا

 مشاور با دانشجو
76 

79/7/1393  معاونت آموزشي 
اي كارگاه منطقه اي اصول ومباني پژوهش ه

 اسالمي در طب 
72 

 

 

 

  :مقاالت 

 سال نام مجله عنوان مقاله رديف

1 
ت نفخ بررسي تاثير افشره زيره بر شد

 پس از سزارين 

وهشي فصلنامه علمي پژ

 فيض 
62پاييز  35شماره   

7 
ت نفخ بعد بررسي تأثير سوپرمنيت بر شد

 از عمل سزارين

و  فصلنامه پزشكي

لپيراپزشكي اردبي  

 12سال چهارم /شماره 

/1363  

3 
ايات بررسي تأثير سوپرمنيت بر شك

از عمل سزارينگوارشي بعد   
ايران  فصلنامه پرستاري  

 شماره سي و–سال هفدهم 

1363تابستان  –هشت   
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2 
 دردت بررسي تأثير سوپرمنيت بر شد

 بعد از عمل سزارين
 مجله بابل 

–شماره يك –سال هفتم 

63زمستان   

5 
 دردت بررسي تأثير افشره زيره بر شد

 بعد از عمل سزارين

ومامايي  زنان  مجله

هدمش زاييناو  
1362 

سبزوار  مجله بيهق بررسي مشكالت ماماهاي سبزوار 6  1362 

 VOL 17 NO1&27336 مجله بيهق  سبزوار زايمان در آب  7

8 
االي بررسي آگاهي وعملكرد خانمهاي ب

سال بر خودآزمايي پستان 73  
(BSE) 

وهشي فصلنامه علمي پژ

 بيماريهاي پستان

سال سوم شماره اول 

1369ودوم  

ترماني راهي به سوي سالمنيايش د 9  
س چكيده مقاالت اجال

 سراسري نمازونيايش
1362 

10 

مازول به مقايسه تاثير عسل با كلوتري

 تنهايي ومخلوط با هم بر واژينيت

 كانديدائي

 

مجله زنان  پذيرش 

دهومامايي ونازايي مش  

11/13/93  

11 
ان ميزبررسي تأثير افشره زيره بر 

بعد از عمل سزارينخونريزي   

پذيرش فصلنامه 

 تحقيقات جنگلها

 ومراتع كشور

97،بهار79(1جلد)  

12 

يتال  بررسي ميزان شيوع عالئم اوروژن

با آن در زنان  وعوامل  خطرمرتبط

سبزوار منوپوز در شهر  

Middle East 

Journal 

Issn:1990-9233 

7(5):733-737, 2011 

:نگره ها و سمينارهاكشركت در   

وان مقالهعن محل  تاريخ  نوع ارائه كنگره ها  عنوان   رديف 

 
دي ماه  76-72

23 
  سبزوار

رح سمينار سه روزه ط

يرر ترويج تغذيه با ش

 مادر 

1 

26آذرماه  15    وزارت  
همايش يك روزه 

 ايدز در مامائي 
7 

 19/17/1369  معاونت آموزشي سبزوار 
برد سمينار علمي كار

در پزشكي ونان  
3 

29ارديبهشت  12    وزارت  

يت يش ارتقاء كيفهما

مهارتهاي حيات 

 بخش در مامايي به

 مناسبت روز جهاني

 ماما

2 

63آبان ماه  9-6    مشهد 
آموزش و » همايش 

ان مراقبت در مبتالي
5 
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به بيماري هاي 

«مزمن  

7333اكتبر  3-1   دبي  
The effect of supermint oil on 

flatuance severity after 

cesarean 

Dubai 

international 

OBS-Gyne & 

F>ERTILITY 

conferevce & 

Exhibition  

6 

 
آذرماه  73-12

67 
 ------- 

بين  پنجمين كنگره

يي المللي زنان و ماما  
2 

67بهمن ماه  16    مشهد 

همايش يك روزه 

ر جنبه هاي قانوني د

 مامائي 

6 

 
خرداد  76-76

63 
 ----- مشهد

اولين همايش 

كشوري ارتقاء 

 سالمت زنان 

9 

 
خردادماه  67-76

63 
  مشهد

دومين همايش 

كشوري ارتقاء 

 سالمت زنان 

9 

 25-28 sep 

2004 
 The effect of supermint oil on مشهد

pain severity after cesarean 

3rd 

International 

congress of 

health 

Environment & 

Natural 

Products 

13 

63مهرماه  6   مشهد 
ت درد ر شدبررسي تأثير سوپرمنيت ب

 بعد از عمل سزارين

ن سومين همايش بي

ي و المللي تندرست

يفرآورده هاي طبيع  

11  

 سخنران 
 2آبان لغايت 33

63آذرماه   
 تهران

ت نفخ بعد بررسي تأثير سوپرمنيت بر شد

 از عمل سزارين

ن نهمين كنگره بي

ييالمللي زنان و ماما  
71  

62مرداد  5-2 پوستر  مشهد 
ايات ت بر شكبررسي تأثير سوپرمني

 گوارشي  بعد از عمل سزارين

ه همايش ملي توسع

پايداري گياهان 

 دارويي  

31  

62آذرماه  2-6 سخنراني   
ت نفخ بعد بررسي تأثير سوپرمنيت بر شد

 از عمل سزارين

ين ششمين كنگره ب

يي المللي زنان و ماما  
21  

شركت 

 كننده 

15-12 

65ارديبهشت   
 تهران 

عناع بر زيره ونبررسي مقايسه اي افشره 

 شدت درد محل  عمل 

ششمين همايش 

من علمي ساليانه انج

رد بررسي و مطالعه د

 در ايران 

51  
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9/65/ 1تا 72 سخنران  تهران  
ت درد بررسي تاثير افشره زيره بر شد

 پس از سزارين 

ن دهمين كنگره بي

ييالمللي زنان و ماما  
61  

 سخنراني
نوامبر  13تا 5

7336 
 مالزي 

THE EFFECT OF 

CUMIN-OIL ON 

FLATULENCE SERVERITY 

CESAREAN 

هجدهمين كنگره 

 بين المللي زنان

 ومامايي 

21  

 پوستر
نوامبر  13تا 5

7336 
 مالزي 

THE EFFECT OF mothers 

weight gain in diferents  monts 

of pregnancy outcome in 

women  referring to  sabzewar 

health centers in 1383-1384 

 

هجدهمين كنگره 

 بين المللي زنان

ومامايي)با خانم 

 هاشميان (

16 

 پوستر 
شهريور  16تا 13

65 
 تبريز

ايات بررسي تاثير افشره زيره بر شك

 گوارشي بعد از عمل سزارين 

ذيه نهمين كنگره تغ

 ايران 
91  

 AUSTRLAIN 2004 پوستر

THE EFFECT OF 

SUPERMINT OIL ON PAIN 

SEVERITY AFTER 

CAESREAN SECTION 

IUNS&APCNS 

International 

congress of 

clinical nutrition 

73 

poster 7336 china 

Frequency causes of 

hysterectomy and make in 

comparison with ACOG 

criteria in sabzevar Iran, 2005-

2007 
 

Ob&gy congress 

 71 

ت رئيسهئعضو هي سبزوار 1365   
ط ن محيهمايش انسا

 زندگي سالم 
77 

poster 7339 china 

Comparative effect alone honey  

and mix with  chlotrimazol on 

vaginitis Candidacies 
 

Ob&gy congress 

 73 

poster 1366 مشهد 

Using Nanotechnology for 

Detection of Disease and 

treatment 

 

همايش نانو 

تكنولوژي  در 

  پزشكي

27  

poster 1366 رهانانوحسگكاربرد  مشهد  

همايش نانو 

تكنولوژي  در 

 پزشكي

77 

poster 1366 تهران 

مازول به مقايسه تاثير عسل با كلوتري

 تنهايي ومخلوط با هم بر واژينيت

 كانديدائي

بين  هشتمين كنگره

يالمللي زنان وماماي  
73 

 تهران 1362 
نيايش درماني راهي به سوي 

 سالمت)مقاله برگزيده(

هفدهمين اجالس 

 سراسري نماز
72 

poster 
اكتبر 13-17

7336 
 نانوتكنولوژي وسرطان مشهد

اولين كنگره 

ان بينالمللي سرط
75 
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 هاي زنان

poster 
72-76 

1366بهمن  
 درد پستان ماهانه تهران

ين سومين كنگره ب

تانالمللي سرطان پس  
76 

poster 13/6/1393  سبزوار 
رزش بررسي وتژه هاي تربيت بدني دد

 از ديدگاه قران
 72 قران منشور سالمت

2/3/1366 سخنراني  76 كارگاه اموزشي اكالمپسي وپره اكالمپسي  سبزوار 

73/6/1393-12 سخنراني  تهران 

وستول بررسي مقايسه اي تاثير ميزوپر

براي  واژينال با اكسي توسين وريدي

نالقاي زايما  

ن نهمين كنگره بي

 المللي زنان وماماي
79 

6/6/1366-2 پوستر  مشهد 
ت بررسي تأثير افشره زيره بر شد

بعد از عمل سزارين           درد   

ه هيجدهمين كتگر

فيزيولوژي 

انوفارماكولوژي اير  

33 

 پوستر
نوامبر  76-76

7313 
Turkey-

Antaya 

 بررسي آگاهي وعملكرد خانمهاي-1

ر خودآزمايي سال ب 73باالي 

 BSE)پستان

نيتال بررسي ميزان شيوع عالئم اوروژ-7

وعوامل  خطرمرتبط  با آن در زنان  

سبزوار منوپوز در شهر   

East 

Meiditerranean 

Forum of 

Maternal-Fetal 

Medicine 

31 

73/1369-16 پوستر  تهران 

يتال  بررسي ميزان شيوع عالئم اوروژن

ن با آن در زنا وعوامل  خطرمرتبط

سبزوار منوپوز در شهر  

 دوازدهمين كنگره

 بين المللي زنان

 وماماي

37 

12/17/1369 پوستر  حقوق حقه بيماران وطب مكمل كيش 
لي كنگره بين المل

 حقوق پزشكي
33 

12/17/1369 پوستر  كيش 
ماران بررسي عدم مسوليت قضايي بي

يرواني درايران وهشت كشور اروپاي  

لي كنگره بين المل

 حقوق پزشكي
32 

1393/ 5/3-3 پوستر  مشهد 

ومي در بررسي علل وفراواني هيستركت

يسه آن با بيمارستان شهيدان مبيني ومقا

 acogمعيارهاي 

ن اولين  كنگره بي

المللي ومامايي 

 وبهداشت باروري 

35 

77/7/1393-73 پوستر  شيراز 

ن كاراموزي درمانگاه زنان دانشجويا

ترچه كارشناسي مامايي به دو شيوه دف

ستثبت مهارتهاي عملكردي وچك لي  

ه همايش ارتقائ حرف

اي پرستاري 

ومامايي:چالش ها 

 وراهكارها

36 

-nov.17, پوستر

20,2011 Paris,France 

 روستولميزو پبررسي مقايسه اي  تاثير 

براي  واژينال با اكسي توسين و ريد ي

 القاي زايمان

international 

OBS-Gyne & 

InFERTILITY 
32 

poster 2016 
Vienna-

Austria 

Association between quality of 

life and asthma control and in 

asthmatic pregnant women 

Symposium phd 

studend vienna 
38 
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 طرح هاي پژوهشي انجام شده ويا در دست اجرا:

  وضعيت تصويب همكاران طرح  عنوان طرح 

كتين سرم ح پروالتأثير اسانس زيره بر شدت نفخ و سط 1

بعد از عمل سزارين در زنان مراجعه كننده به 

ار بيمارستان شهيدان مبيني شهرستان سبزو  

 اتمام 1363 نسرين فاضل

ختلف بررسي  نحوه تأثير وزنگيري مادر در ماههاي م 7

ننده به بارداري بر نتايج حاملگي در مادران مراجعه ك

 مراكز بهداشتي درماني سبزوار

ميان فاضل ،هاش  اتمام  1363 

ارستان بررسي علل وفراواني هيستركتومي در بيم 3

 acogشهيدان مبيني ومقايسه آن با معيارهاي 

 اتمام  1365 نسرين فاضل 

 اتمام 1366 نسرين فاضل وهاشميان بررسي تاثير عسل بر واژينيت كانديدائي 2

ل  بررسي ميزان شيوع عالئم اوروژنيتال  وعوام 5

سبزوار ا آن در زنان منوپوز در شهرب خطرمرتبط  

 اتمام  نسرين فاضل

     

ينال با واژ ميزو پروستولبررسي مقايسه اي  تاثير  6

 اكسي توسين و ريد ي براي القاي زايمان

 

اتمام  1366 نسرين فاضل ودكتر اگاه

 يافته

سال بر  73آگاهي وعملكرد خانمهاي باالي  بررسي 2

 خودآزمايي پستان
(BSE) 

رين فاضل واكبرزاده نس

 واستاجي

اتمام  1366

 يافته

ماتيس و بررسي شيوع باكتريهاي كالميديا تراكو 6

ه كننده به مايكوپالسما ژنيتاليوم در زنان باردار مراجع

به روش  بيمارستان شهيد مبيني شهرستان سبزوار
Duplex PCR 

فاضل-آقاي حقيقي  6/6/69 در حال  

 اجرا

اوره پالسما در نايسرياگنوره وبررسي شيوع باكتريهاي  9

د مبيني زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان شهي

 شهرستان سبزوار

فاضل-آقاي حقيقي  13/5/93 در حال  

 اجرا

ر بخش تبيين تجارب  پرستاران از آموزش باليني د 10

 اورژانس 

 

75/2/1393 نسرين فاضل در حال  

 اجرا

ي در بخش ستاراسيب شناسي اموزش باليني رشته پر 11

مان از مراقبتهاي ويژه در رشته مامايي در بلوک زاي

 ديدگاه مربيان پرسنل ودانشجويان

در حال   نسرين فاضل

 اجرا

اتمام  1361 نسرين فاضل ميزان افشره زيره بر شدت نفخ سزارين 12

 يافته
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بر  بررسي تاثير روش هاي پيش گيري از بارداري 13

بيومتريك چشمروي فشار داخل چشم و ابعاد   

فاضل-دكتر شيرزاد  در حال   

 اجرا

و ارتباط   آن های محرک و آسم ارزیابي فراوانی 14

 در باردار زنان درآن با پيامد های بارداری 

 ایران -سبزوار
 

 

کتر د نسرین فاضل، رویا اکبرزاده،

کتر د -اصغرکاظم زاده، دکتر  فتاحی

، پروفسور كوندي راحله احمدی

 وهمكاران(اتريش

اتمام  21.10.2014

 يافته

 

 

 

 

 طرحهاي دانشجويي

ل بررسي شيوع مصرف انواع داروهاي گياهي وعل 1

مصرف آن در خانم هاي باردار مراجعه كننده به 

93بيمارستان شهيدان مبيني سبزوار ستل  

فاضل-كريميدانشجو  9/17/69 اتمام  

 يافته

واري بررسي فراواني علل ناباروري در زوجين سبز 7

لينيك عه كننده به مطب متخصصين زنان و كمراج

62هاي ناباروري در سال   

فاضل-طبسي  دانشجو      

 

 

 

7/13/62   

اضلدانشجوعليكي نسرين ف     بررسي مشكالت ماماهاي سبزوار 3  اتمام 1362          

ده بررسي اختالالت جنسي در زنان مراجعه كنن 2

 بهدرمانگاههاي سبزوار

فاضل-مشكاني  دانشجو 

  

73/2/93 در حال  

 اجرا

يرامون بررسي تاثير آموزش بر تمايل زنان باردار پ 5

انجام زايمان در منزل در مراكز بهداشي درماني 

62شهرستان سبزوار در سال  

فاضل-نقيبي  دانشجو   

 

33/9/66 اتمام  

 يافته

مارستان بررسي نگرش دانشجويان مامايي وماماهاي بي 6

93منزل در سالنسبت به انجام زايمان در   

دانشجو    

فاضل-ميررفيعي   

73/7/93 اتمام  

 يافته

ار در بررسي كيفيت كاري ماماهاي شاغل در سبزو 2

66سال  

فاضل-دررودي  دانشجو  

 

12/6/69 اتمام  

 يافته

بررسي  سن بارداري درمادران مصرف كننده و غير  

ي مكمل هاي بارداري در زنان مراجعه كننده مصرف كننده

09بهداشتي درماني سبزوار در سال  به مراكز  

 

فاضل-سميرا قلعه نوي  1390 - 
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  :تاليف وترجمه كتاب 

 

 

 سال وناشر نويسندگان ترجمه تاليف عنوان رديف

انديشه رفيع 1366 نسرين فاضل  Х Х پروتكل مامايي  1  

هاي فوندامنتال مامائي وبيماري  7

 زنان

 Х ه رفيعانديش نسرين فاضل  

نسرين فاضل   * دانش ونيايش 3

 وهكاران

سبزوار اژند1362  

 

 

 

 سابقه اجرايي : 

 سال خاتمه سال شروع عنوان رديف

17/3/1369 مدير گروه مامايي 1  1391 

33/2/66 عضوشوراي پژوهشي  7  تاكنون 

كز عضو كميته ارزيابي مر  3

مطالعه وتوسعه اموزش 

 دانشگاه 

71/2/1393   

ر ه شوراي پژوهشي دنمايند 2

ان شوراي پژوهشي بيمارست

 شهيدان مبيني

17/13/1369  تاكنون 

مت عضو كميته ارتقائ سال 5

 مادر ونوزاد

76/11/1369  تاكنون 

ز عضوشوراي پژوهشي مرك 6

امعه تحقيقات طب سنتي وج

 نگر
 

77/6/1369  تاكنون 
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 تاكنون 1385 استاد مشاور  7

 
 

 

 

 

 

 
 

:  فرايندهاي اموزشيسابقه   

 نويسندگان عنوان فرايند سال  عنوان رديف

1  7/13/1369 راي تاثير مقايسه اي اج 

pBL در سخنراني

 رو دتوسط استادودانشج

ديدگاه دانشجويان 

مامايي6ترم  

 نسرين فاضل

د سومين جشنواره شهي 7

 مطهري 

72/6/1369 كاراموزي درمانگاه  

زنان دانشجويان 

ه دو كارشناسي مامايي ب

چه ثبت شيوه دفتر

مهارتهاي عملكردي 

 وچك ليست

 نسرين فاضل 

اني مقايسه نتايج امتح 1369  3

 مواردارائه شده  توسط

كنفرانس هاي 

با  دانشجويي دركالس

مطالب تدريس شده 

 توسط استاد

 نسرين فاضل

   1393 پژوهشگر برتر 

   1369 پژوهشگر برتر 

 

 

 

 

احمد دلبريدكتر   

  گاهامور پژوهشي دانشمعاون 

 


