
 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه زپشکی                      

 

1 

 

 

 مشخصات فردي
 

 رویا باغانينام و نام خانوادگي: 

   حجي محمد اسماعیل نام پدر:

   798 شماره شناسنامه:

 01/10/0031تاریخ تولد: 

 متاهل وضعیت ازدواج:

 ry.baghany@gmail.comپست الکترونیک : 

 10011107010 تلفن محل کار :

 کيدانشگاه علوم پزشکي سبزوار دانشکده پزشآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

       

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 0073-0071 علوم پزشکي همداندانشگاه  مامایي کارشناسي

 0079-0073 علوم پزشکي مشهددانشگاه  مامایي کارشناسي ارشد

    

         

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
و روش آموزش شیردهي با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر خودکارآمدی شیردهي و تغذیه انحصاری با شیر مادر در سال تاثیر د

0079  

 

 ( سوابق آموزشيپ

بارداری و  -بهداشت مادر و کودک -بهداشت مادر و نوزاد -تدریس در دانشکده پرستاری و مامایي سبزوار در دروس تئوری) تنظیم خانواده

 0078( و دروس عملي)بهداشت مادر و نوزاد، بارداری و زایمان، داخلي جراحي، اورژانس مامایي( از سال نشانه شناسي-زنان-0،1،0،1ایمانز

 تا کنون
 

 :( سوابق اجرایيت
 تا کنون 90از سال  دانشجویان مامایي راهنما استاد .0

 90تا مهر  90مدیر گروه مامایي از خرداد  .1
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 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 در بیمارستان مبیني 0بررسي مقایسه ای نتایج حاملگي در مادران باردار با شاخص مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از  .0

 ي جهت زایمانبررسي عوامل موثر در تولد نوزادان با آپگار پایین در مادران مراجعه کننده به بیمارستان مبین .1
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

نوع ارائه  تاریخ نام کنگره ردیف

 مقاله

 

اسامي همکاران به ترتیبب   موضوع گزارش یا سخنراني

 )شامل نام متقاضي(

اولببین کنگببره بببین المللببي  0

مامببایي و بهداشببت ببباروری 

 ایران

ون بررسي دو روش آموزش شیردهي با و بد پوستر 91خرداد 

دخالت مستقیم آموزش دهنبده ببر میبزان    

 تغذیه انحصاری

باغبببببباني، ا هبببببببری،  

اخالقي،فببدردی، ابببراهیم   

 زاده

1 

 

کنگره ببین المللبي رشبد و    

 تکامل در نوزادان و کودکان

بررسي دو روش آموزش شیردهي با و بدون  پوستر 0091

دخالت مستقیم آموزش دهنبده ببر میبزان    

 ردهيتغذیه انحصاری و خودکارآمدی شی

باغبببببباني، ا هبببببببری،  

اخالقي،فببدردی، ابببراهیم   

 زاده

کنگبببره سراسبببری ارتقبببا   0

 سالمت نوزاد

بررسي روش های آزمون شده جهت بهببود   پوستر 91بهمن 

تغذیه با شبیر مبادر: یبک مطالعبه مبروری      

 جامع.

باغببباني رویبببا، فرامبببرزی 

 فاطمه

کنگبببره سراسبببری ارتقبببا   1

 سالمت نوزاد

ماتیک بر اثر داروهای گیاهي در مروری سیت پوستر 91بهمن 

 کاهش زردی نوزادان.

 باغاني،صادقي

کنگبببره سراسبببری ارتقبببا   0

 سالمت نوزاد

بررسي عوامل موثر بر مرگ و میر پره ناتبال   پوستر 91بهمن 

تخصصببي زنببان  -در بیمارسببتان آموزشببي 

 مبیني سبزوار

 قراط، باغاني، تبرایي

پنجمببین کنگببره سراسببری  3

 جنسي خانوداه و سالمت

ارتباط جنسي در دوران بارداری: مروری ببر   پوستر 91آبان 

 مطالعات انجام شده در ایران

 باغاني، صادقي،موسوی

دومین سمینار ابعاد رفتباری   8

 و اجتماعي در سالمت

بررسي تحلیلبي مطالعبات آسبیب شناسبي      پوستر 91آذر 

 اعتیاد در ایران: یک مطالعه مروری 

 صادقي، باغاني، موسوی

مشببکاني، مهببدوی نسببب،  تطبیق یافته های جدید در مبورد لقباد در    پوستر 91آذر دومین سمینار ابعاد رفتباری   7
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 باغاني علم، قرآن و حدیث. و اجتماعي در سالمت

 باغاني، میررفیعي سقط جنین از دیدگاه اسالم و طب پوستر 0091 طب الرضا 9

 باغاني، آزموده داری و شیردهيتاثیر روزه داری بر بار پوستر 0091 طب الرضا 01

 باغاني، میررفیعي سقط جنین از دیدگاه اسالم و طب پوستر 91آبان  قرآن منشور سالمت 00

 باغاني، آزموده تاثیر روزه داری بر بارداری و شیردهي پوستر 91آبان  قرآن منشور سالمت 01

هشببتمین همببایش سببالیانه  00

دانشببجویي دانشببگاه هببای  

 ق کشورعلوم پزشکي شر

تطبیق یافته های جدیبد در موردشبیردهي    پوستر 90آبان 

 در علم، قرآن و حدیث

 مشکاني، کمالي، باغاني

هشببتمین همببایش سببالیانه  01

دانشببجویي دانشببگاه هببای  

 علوم پزشکي شرق کشور

جایگاه حدیث پژوهي در پزشبکي امبروز ببا     پوستر 90آبان

 حدیث طبي  010مروری جامع بر

غبباني، صببادقي، موسببوی، با

 کیقبادی

هشببتمین همببایش سببالیانه  00

دانشببجویي دانشببگاه هببای  

 علوم پزشکي شرق کشور

توصیه هبای غبذایي ببه مبادران شبیرده از       پوستر 90آبان 

 دیدگاه منابع اسالمي

قلعه نوعي، باغاني، مهدوی 

 نسب

پنجمببین همببایش سببالیانه   03

پژوهشي دانشجویان دانشگاه 

هببای علببوم پزشببکي شببمال 

 کشور

 پوستر 90ربها

 

گیاهان دارویي موثر بر درمان گبر گرفتگبي   

 دوران یائسگي

 باغاني،قلعه نوعي

کنگره بین المللي طب نوزاد  08

 و حوالي تولد

بررسي وضعیت شاخص هبای تبن سبنجي     پوستر 90اسفند 

 نوزادان مادران معتاد

 جوان، باغاني،فروزان،تبرایي

کنگره بین المللي طب نوزاد  07

 و حوالي تولد

بررسي ارتباط سو  مصبر  مبواد ببر طبول      پوستر 90اسفند 

 مدت شیردهي

 باغاني، جوان ، تبرایي

کنگره بین المللي اخالق در  09

 آموزش

بررسي میزان رعایبت کبد هبای اخالقبي و      پوستر 90اسفند 

 عوامل موثر بر آن در دانشجویان مامایي

 باغاني،فرامرزی، تبرایي
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 چهارمین کنگره بین المللبي  11

اینترونشنال درد و ششبمین  

کنگبببره سبببالیانه انجمبببن  

 رژیونال آنستزی و درد ایران 

تاثیر استفاده از گاز انتونوکس یبه دو شبیوه    پوستر 91مهر 

 مداوم و منقطع بر درد زایمان

آگبباه، باغبباني، فرامببرزی،   

 تبرایي

چهارمین کنگره بین المللبي   10

اینترونشنال درد و ششبمین  

ن کنگبببره سبببالیانه انجمببب 

 رژیونال آنستزی و درد ایران 

تاثیر استفاده از متوکلوپرامید بر درد بعبد از   پوستر 91مهر 

 سزارین

آگبباه، باغبباني، فرامببرزی،   

 رخشاني

پنجمین کنگره سراسری  22

 سرطان های زنان ایران

 Ovarian Epithelial Tumor –Case پوستر 91آبان 

Repport 

 آگاه، باغاني

ری پنجمین کنگره سراس 23

 سرطان های زنان ایران

 A Huge Ovarian Serous Cyst پوستر 91آبان 

adenoma During Pregnancy: A 

Case Report 

 آگاه، باغاني

24 11th World Congress 

on Controversies in 

Obstetrics, 

Gynecology & 

Infertility (COGI) 

October 

24-22, 

2113 

e-poster 

presenta

tion 

Ovarian epitelial tumor in a 

twenty-seven year old girl (case 

report) 

Agah, baghani 

22 RCOG World 

congress 

March 

21-31, 

2114 

e-poster 

presenta

tion 

Comparison of continuous and 

intermittent inhalation methods of 

Entonox on labor pain: a 

randomised control trial 

Agah,baghani, 

safiabadi, tabaraei 

22 RCOG World 

congress 

March 

21-31, 

2114 

e-poster 

presenta

tion 

 Effects of continuous vs. 

intermittent method of entonox on 

labor progress: a randomised 

control trial 

Agah,baghani, 

safiabadi, tabaraei 

22 RCOG World 

congress 

March 

21-31, 

2114 

e-poster 

presenta

tion 

 A huge ovarian serous cyst 

adenoma during pregnancy : a 

case report 

Agah, baghani 

21 RCOG World 

congress 

March 

21-31, 

2114 

e-poster 

presenta

tion 

 Safetyof continuously vs. 

intermittently use of entonox 

inhalation 

Agah,baghani, 

safiabadi, tabaraei 
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22 paris 2112 Oral 

presenta

tion 

Effects of continuous use of 

entonox in comparison with 

intermittent method on maternal 

outcomes: a randomized clinical 

trial 

Agah,baghani, 

safiabadi, tabaraei 

 

همایش سالیانه پژوهشي  01

دانشگاه علوم پزشکي 

 سمنان

و منقطع از   مداوم استفاده روش دو مقایسه پوستر 90

 گاز انتونوکس بر عوارض نوزادی

 

 آگاه، باغاني ، تبرایي

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

نام مجله عنوان مقاله

مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهي با و بدون دخالت  .0

قیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی مست

 شیردهي در مادران نخست زا

 08فصلنامه علمي پژوهشي )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار( دوره 

 0079سال  1شماره 

 91پژوهشي صبح دانشگاه پاییز و زمستان -دو فصلنامه علمي بررسي تحلیلي مطالعات اسیب شناسي اعتیاد در ایران .1

 03شماره 

 91پژوهشي صبح دانشگاه پاییز و زمستان -دو فصلنامه علمي تطبیق یافته های جدید در مورد لقاد در علم، قرآن و حدیث .0

 03شماره 

 (0، شماره 00)دوره 0090فصلنامه علمي پژوهشي کومش بهار  .گیاهان دارویي موثر بر درمان گرگرفتگي1

2.Awareness of Midwifery students of Qom 

University of Medical Sciences on pregnant 

women’s Rights 

Life Science Journal 2113;11(2s) 

 

ررسي میزان رعایت کدهای اخالقي توسط دانشجویان مامایي .ب3

سبزوار هنگام انجام معاینات واژینال در بخش زایمبان و عوامبل   

 90مؤثر بر آن در سال 

 10، دوره مازندران مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي

 018شماره 

2.Comparison the effectof  Handson and Hands off 

Educational techniques on  exclusive breastfeeding 

among primiparous mothers.  

Life science journal  2113111(12s) 

.مقایسه دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس بر 7

 رد زایمان: کارآزمایي بالینيشدت د

 10، دوره مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران

 0091، اسفند 0ویژه نامه 

.عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایي 9

 "91دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 

 11فصلنامه علمي پژوهشي )دانشگاه علوم پزشکي سبزوار( دوره 

 0091سال 0شماره 

11. Effects of Continuous Use of Entonox in Hindawi Publishing CorporationJournal of 
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Comparison with Intermittent Method on Obstetric 

Outcomes: A Randomized Clinical Trial 

PregnancyVolume 2114, Article ID 242212, 2 

pages 

ای نوزادی در دو روش استفاده مداوم و . مقایسه پیامده00

 منقطع از گاز انتونوکس در طي زایمان 

 

، بهمن و 3شماره  10مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، دوره 

 90اسفند 

12.Effects of continuous vs. intermittent method of 

Entonox on labor progress, randomized clinical 

 

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 

31.Maternal side effects of continuous vs. 

intermittent method of Entonox during labor: a 

randomized clinical trial 

Iranian journal of pharmaceutical research. 11 

january 2112 

14. Metoclopramide role in preventing ileus after 

cesarean, a clinical trial. 

Eur J Clin Pharmacol.. 22-222):2(21Jun; 2112  

12. Comparison of effacement curve with 

dilatation curve for prediction of labor 

progression 

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology 

Research Early View, Version of Record 

online: 2 NOV 2112 

بررسي شیوع مرگ و میر مادران باردار بر حسب متغیر  -03

 (91-71ساله) 01های مرتبط در دوره 
 

 778-771 ، صفحه0090، بهمن و اسفند 3، شماره 10دوره 

 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 
 91انوس اندیشه ، زمستان کتاب خونریزی های دوران بارداری و پس از زایمان ، انتشارات فتالیف  

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 محل دوره تاریخ نام دوره ردیف

برگبببزاری کارگببباه گبببزارش نویسبببي ویبببژه 

 دانشجویان)مدرس(

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  10/9/90

برگزاری کارگاه مراقببت از نبوزاد سبالم ویبژه     

 ماماها)مدرس(

0/1/90  

 

ي پژوهشي و درماني مرکز آموزش

 شهیدان مبیني

 دانشگاه علوم پزشکي تهران 0/01/0090-0 کنگره اخالق پزشکي

کارگاه آموزشي مراقبت مبتني بر شواهد از 

 0091نوزاد مبتال به سندرم محرومیت مواد

 مشهد

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 09/00/0091

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 0/10/0091-0 کنگره بین المللي مامایي و بهداشت باروری

 دانشگاه شاهد 3/17/0091-0 کنگره خانواده و سالمت جنسي

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1447-0756
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1447-0756
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1447-0756/earlyview
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 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 11/00/0091-07 کنگره سراسری ارتقا  سالمت نوزاد

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 19/11/0091 اصول و مباني پژوهش های اسالمي در طب

تغذیه، رشد و تکامل در کنگره بین المللي 

 نوزادان و کودکان

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 00-08/18/0091

  07/00/0091 کارگاه آموزشي تثبیت و انتقال نوزاد

آشنایي با فنون برقرار ارتباط اساتید مشاور با 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 17/01/0079

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 03/17/0078-00 همایش پرستاری اعصاب کودکان

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 0/01/0078-1 سمینار تغذیه با شیر مادر

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد  00/11/0077 مراقبت های ادغام یافته ناخوشي اطفال

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 03/17/0077 )آزمون الکترونیکي(Aآنفلوانزای

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 03/11/0077 ر موثر در بیماریهای واگیرعوامل خط

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 11/00/79 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار Ebsco 17/01/0079آشنایي با پایگاه اطالعاتي 

 اه علوم پزشکي مشهددانشگ 11/10/0091 تاثیر آرام سازی بر سالمت زنان

cochrane systematic review 11-10/10/1100 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

Writing Workshop&EndNote 
Software 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 03/10/1101

همایش سالیانه پژوهشي دانشجویان  دانشگاه 

 های علوم پزشکي شرق کشور

 م پزشکي بجنورددانشگاه علو 11-10/17/0090

همایش سالیانه پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي 

 سمنان

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان 03-07/01/0090

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 9/01/0090-8 کنگره بین المللي نوزاد و حوالي تولد

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 10/17/0091 قرآن منشور سالمت

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 00/19/0091-01/19/0091 ثرروش های آموزش مو

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 17/00/0091-18 طب سنتي

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 10/10/0090 التور

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

------------ 

 افتخارات( عناوین و ر
 09مامای نمونه سال .1

 09مونه سال مامای ن .2
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 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 ICDLدارای مدرک  .1

 MCHEدارای مدرک  .2


