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 سعیده مهرآبادینام و نام خانوادگي: 

 اسمعیل  نام پدر:

 8708030870 شماره شناسنامه:

 10/4/1071تاريخ تولد: 

 متاهلوضعیت ازدواج:

 saidehmehrabadi@yahoo.comپست الکترونیک : 

 تلفن محل کار :

 و مامايی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.دانشکده پرستاریآدرس محل کار : 

 مربیمرتبه دانشگاهی : 

       
 

  الف( سوابق تحصيلي
 

 سال تحصیل محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 80-08 علوم پزشکی سبزوار مامايی کارشناسی

 89-80 تربیت مدرس تهران مامايی ارشد

    

    

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه های زمان تحصيل 

 نان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقايسه ان با زنان سالم سنین باروریبررسی عملکرد شناختی ز
  

 

 ( سوابق آموزشيپ
 

o  تاکنون 89مربی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از شهريور ماه 

o  تاکنون 89تدريس کاراموزی بارداری و زايمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از شهريور 

o  تاکنون 89کودک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از شهريور تدريس کاراموزی بهداشت مادر و 

o  ساعت   4مدرس درس نشانه شناسی به مدت 

o  تاکنون 1089بهمن  30شروع تعهد هیئت علمی  در تاريخ 

o  38نمره پايانامه 

o  14/18معدل کل ارشد 

 

 ( سوابق اجراییت
 

o  1081تا  1008عضو هیئت تحرريه مجله تحقیقات دانشجويی بیهق از سال 

 

محل عکس 

 پرسنلی
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o مکاری در برگزاری تمامی کارگاه های برگزار شده  در کمیته تحقیقات دانشجويی علوم پزشکی ه

 ترم 4سبزوار به مدت 

o  1081-1089کانديد جايزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 

o  

 ت( عضویت در انجمن های علمی و اجرایی
 

 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 

 
 

 

 داخلي()کنگره هاي خارجي و  ( مقاالتج
 

The Effect of Depression and Anxiety on Cognitive Performance in Women with 

Polycyctic Ovary Syndrome, 17th Royan International Congress on Reproductive 

Biomedicine. August 31- September 2, 2016; Royan Institute, Tehran-Iran. 

 

The Effect of Acne, Hirsutism and Androgen Hormones Levels on Depression and 

Anxiety Level in Women with Polycyctic Ovary Syndrome, 17th Royan International 

Congress on Reproductive Biomedicine. August 31- September 2, 2016; Royan 

Institute, Tehran-Iran. 

 
 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

Mehrabadi S, Jahanian Sadatmahalleh SH, Kazemnajad A. Association of depression 

and anxiety with cognitive function in patients with polycystic ovary syndrome. J 

Mazandaran Univ Med Sci 2017;27(147): 159-170. 

 
 

 

 اتليفخ( ترجمه و تأ

  
 

 

 ( شركت در كارگاه های تخصصید

 

o  در دانشگاه تربیت مدرس 1080شرکت در دوره اموزشی با مقررات پژوهشی در سال 

o  1084شرکت در کارگاه اموزشی ايمنی، بهداشت و محیط زيست در سال 

o  شرکت در کارگاه مقدماتی روش تحقیق تحت عنوان" مطالعات نیمه تجربی و انتخاب نمونه و نمونه

 1081گیری" در سال 

o  شرکت در کارگاه مقدماتی روش تحقیق تحت عنوان" مالحظات اخالقی برای حفاظت از انسانها در

 1081تحقیق و نقد مسائل اخالقی" در سال 

o  شرکت در کارگاه مقدماتی روش تحقیق تحت عنوان" چهارچوب تحقیق و فرضیه ها، اهداف و مطالعات

 1081توصیفی و موردشاهدی" در سال 
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o  شرکت در کارگاه مقدماتی روش تحقیق تحت عنوان" مروری بر فرايند تحقیق و بیان مسذله و مروری

 1081بر مطالعات انجام شده" ذر سال 

o  1088شرکت در کارگاه شیوه جستجوی بانک مقاالت انگلیسی در سال 

o  1088شرکت در کارگاه فن ترجمه در سال 

o 1081 شرکت در گارگاه ويراستاری مقاالت در سال 

o  1081شرکت در کارگاه آشنايی با آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی در سال 

o  1081شرکت در کارگاه مديکال ژورنالیسم در سال  

o  1081شرکت در کارگاه سالمت جنسی دکتر خويی در سال 

o  1081شرکت در کنفرانس خونريزی زايمانی بیمارستان مبینی  سال 

o 1081یمارستان مبینی در سال شرکت در کنفرانس پره اکالمپسی ب 

o  1081شرکت در کارگاه طب سنتی سال 

 

 

 

 

 ذ (راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی 

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
  

 

 

 مهارت ها تخصصی و غير تخصصی( ز


