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 مشخصات فردي
 

 ، عضو هیات علمی گروه مامایی زهرا زارع

 تحصیالت: کارشناس ارشد آموزش مامایی

 مربیمرتبه دانشگاهی : 

       

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 محل تحصيل يليرشته تحص مقطع

 علوم پزشکی گلستان مامایی کارشناسی 

 علوم پزشکی مشهد آموزش مامایی کارشناسی ارشد
 

             

 زمان تحصيل  ب ( عنوان پایان نامه

تاثیر ورزشهای تقویت کننده عضالت کف لگن بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی جنسی زنان نخست زا در 

 دوره بعد از زایمان

 

 ( سوابق آموزشيپ

  7931تا  7931استاد مشاور دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از سال 

 7931تا  7931سبزوار از سال  یدانشگاه علوم پزشکمامایی  انیاستاد مشاور دانشجو 

 در علوم  یطرح تحول و نوآور یدر کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور از بسته ها تیعضو

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار یآموزش یاعتباربخش تهیعضو کم 

  دوره هجدهم و  یمطهر دیو جشنواره آموزشی شه یآموزش پزشک یکشور شیهمادر شرکت

 نوزدهم

  یابیاجرا و ارزش ،یطراح"با عنوان  7931در سال  دانشگاه علوم پزشکی نیشابوربرتر فرآیند 

 ینیبال تیصالح یابیجهت ارز یپرستار ندیبر فرآ ی( مبتنOSCE)ینیبا ساختار ع ینیآزمون بال

 "شابورین یم پزشکدر دانشکده علو یدر عرصه پرستار انیدانشجو

 :دروس تئوری عملی و کارآموزی  سیتدر

 بارداری و زایمان 

 ییو کاربرد آن در ماما تیریاصول مد      

     ارتباطات،آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک 

 یبارور بهداشت 
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 و روش کار در اتاق عمل ییو فنون ماما اصول 

 ییماما یاورژانسها 

 یعیرطبیو غ یعیطب مانیزا بارداری و یکاراموز 

 زنان یماریب یکاراموز 

 مدرس کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه ماماها 

 
 

 ( سوابق اجرایيت

 

 7931پیمانی از سال  یعلم اتیعضو ه 

 7931تا  7931سبزوار از سال  یدانشگاه علوم پزشکتعهد خدمت در  یعلم اتیعضو ه 

  علوم پزشکی نیشابور دانشکدهعضو کمیته خودارزیابی آموزش و درمانی 

  نیشابور در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکینماینده کمیته دانش پژوهی 

 و توسعه آموزش نوآورانه مرکز مطالعات  یتهایدر واحد فعال شابورین یدانشگاه علوم پزشک ندهینما

 (Mededعلوم پزشکی )

 نیشابور در آموزش و نوآورانه ای مسئول کارگروه پروپوزالهای توسعه 

  در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ارزیابی آزمونهاعضو کارگروه 

 داوری مقاالت در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 

 یعلوم پزشک داوری فرآیندهای دانش پژوهی در سامانه فعالیتهای نوآورانه وزارت بهداشت 

  شابورین

 شابورین یعلوم پزشک هشیعضو کارگروه تهیه مطالب علمی حوزه معاونت آموزشی و پژو  

 سبزوار  هنر و سالمت یکارگروه دانش و تعال نماینده 

 7931تا سال  علوم پزشکی سبزوار ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یپژوهش یشورا عضو 

  مسئول واحدEDO 7931تا  7931از سال  سبزوار دانشکده پرستاری و مامایی 

 7931سال  شابوریهنر و سالمت ن شیهما یعلم تهیکم عضو 

 7931-7937در دانشگاه آزاد مشهد در سال  ییماما یمرب 

 7911-7911بیمارستان قمربنی هاشم جوین  مانیدر بلوک زا ماما  

 7931ارتقاء سالمت  ییدانشجو یکنگره استان نیاول یعلم تهیکم عضو 

 7931ارتقاء سالمت  ییدانشجو یکنگره استان نیاول یداور تهیکم عضو 

 علوم  انیدانشجو یپژوهش-یعلم انهیسال شیهما نیسومه داوری و کمیت یعلم تهیکم عضو

  ( 7931سبزوار) یپزشک

 7931تا سال  سبزوار مشاور پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارداوری مقاالت در مجله بیهق، مرکز تحقیقات سالمندان 
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 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ت

 یجنسو کیفیت زندگی  یکننده عضالت کف لگن بر خودکارامد تیتقو یشبرنامه ورز یاجرا ریتاث 

 مانیزنان نخست زا بعد از زا

 بارور و نابارور نیزوج یمشکالت جنس سهیمقا 

 در  یدر خصوص فرزندآور یدولت یو ارتباط آن با نگرش به مشوق ها یبارور یها زهیانگ یبررس

 ر سبزوارشه یدرمان-یزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 در مادران مراجعه کننده به مراکز  مانیپس از زا یبهارنارنج بر افسردگ کپسول ریتاث یبررس

 شهر سبزوار یدرمان یبهداشت

 و  یدرمان-یبهداشتشاغل در مراکز  یدر ماماها یشغل یبا فرسودگ یارتباط هوش معنو یبررس

 شهر سبزوار  یآموزش مارستانیب شگاهیزا

 7931سبزوار در سال  یدر کارمندان دانشگاه علوم پزشک یطفطالق عا زانیم یبررس 

 در زنان نخست زا مانیبر شدت درد مرحله اول زا زمیپنوتیه ریتاث یبررس  

  بر روی کاندیداآلبیکانس مقایسه ای تاثیر آزمایشگاهی دود عنبرنسا و کلوتریمازول بررسی

  جداشده از واژن زنان مبتال به واژینیت کاندیدایی

 ینیبا ساختار ع ینیآزمون بال یابیاجرا و ارزش ،یطراح(OSCEمبتن )جهت  یپرستار ندیبر فرا ی

در سال  شابورین یدر دانشکده علوم پزشک یدر عرصه پرستار انیدانشجو ینیبال تیصالح یابیارز

7931 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتث

 کنگره نویسندگان  نام مقاله 

ارنارنج بر افسردگی بررسی تاثیر کپسول به

 زنان در دوره پس از زایمان

دکتر محمدرضا شگرف  زهرا زارع،

 بهاره امین دکتر نخعی،

و سالمت  ییماما یکشور شیهما

 زنان

 آذر 31

 یو هوش معنو یشغل یرابطه فرسودگ یبررس

و مراکز  مارستانیشاغل در ب یدر ماماها

  شهر سبزوار یدرمان -یبهداشت

شریف زاده، معصومه  زهرا زارع،

 ی، علیمازندران میمر ،صدیقه رستاقی

 یمهر

 سالمت زنان و خانواده 

31مرداد   

عوامل مرتبط با انگیزه های باروری در زنان 

سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 درمانی شهر سبزوار

-سومین سمینار سالمت جنسی تبار رویا کیایی ،زهرا زارع

اییباروری و مشاوره در مام  

31بهمن   

Survey of Fertility Motivations and 

its relation with attitude towards 

Governmental Incentives on 

Childbearing in women of 

احسان صفاری، رویا ، زهرا زارع

 تبار کیایی

 کنگره بین المللی تولید مثل

7931ت اردیبهش  
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reproductive age referring to health 

centers  
تاثیر آموزش از طریق پیام کوتاه بر سالمت 

 جسمی و روانی دوران بارداری

ورهمایش ملی هنر و سالمت نیشاب علی مهری، زهرا زارع  

7931 بهشتیارد  

بررسی عوامل موثر بر فرزندآوری در زنان سن 

 باروری در ایران

 اولین کنگره مشاوره مامایی  مجتبی لعل آهنگرزهرا زارع، 

7931آبان   

Sexual dysfunction in infertile  

women 

 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

International Congress on 

Reproduction-ISERB 6102 

Comparison the marital satisfaction 

infertile and infertile couples and its 

relationship with sexual problems 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

The 0st International 

Congress on Reproductive 

Health 

and Childbearing (ICRHC 

6102) 
Comparison of sexual problems in 

fertile and infertile couples 

 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

The 0st International 

Congress on Reproductive 

Health 

and Childbearing (ICRHC 

6102) 

survey of relationship between 

sexual self efficacy  and sexual 

quality of life with martial  

satisfaction in primiparous women 

after childbirth 

اهید گلمکانی،نیره ،نزهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

سمینار بین المللی سالمت 

 7939زنان.شیراز. 

survey effect of pelvic floor muscle 

exercises on sexual self efficacy 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 سالمت المللی بین سمینار

 7939. شیراز.زنان

survey of the factors related to 

marital satisfaction of women after 

childbirth 

 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 پرستاری المللی بین همایش

 7939ایران،اصفهان مامایی

effect of pelvic floor muscle 

exercises on sexual quality of life 

and martial satisfaction in 

pripiparous women after childbirth. 

 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 ایران، زنان سالمت ملی همایش

 7931اصفهان

تاثیر اجرای برنامه ورزشی تقویت کننده 

عضالت کف لگن بر خودکارامدی جنسی زنان 

 نخست زا بعد از زایمان

ناهید گلمکانی،نیره ،زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

همایش آموزش و مشاوره در 

 7939سالمت باروری مشهد 

بررسی رابطه یکپارچگی اجتماعی و سالمت 

روانی مادران باردار مراجعه کننده به مراکز 

 تحصیالت دانشجویی همایش زهرا زارع

 7937تکمیلی، مشهد 
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 بهداشتی مشهد

دگی مرتبط با سالمت بررسی وضعیت کیفیت زن

 سالمندان 

همایش دانشجویی تحصیالت  زهرا زارع

 7931تکمیلی، مشهد 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ج

 

 ژورنال  نویسندگان نام مقاله  

7 Factors Related to Marital Satisfaction 

in Primiparous Women during 

Postpartum Period 

ی، حسین ،ناهیدگلمکان زهرا زارع

شاره، نیره خادم، ، محمد تقی 

 شاکری

Journal of Midwifery 

and Reproductive health.  

2(2):2114; 121-121  
 

 بر لگن کف عضالت کننده تقویت های ورزش تأثیر 1

 زنان زناشویی خشنودی و زندگی جنسی کیفیت

 زایمان از بعد زا نخست

،ناهیدگلمکانی، حسین  زهرا زارع

ره خادم، ، محمد تقی شاره، نی

 شاکری

 مجله زنان مامایی و نازایی ایران

71(719); 1171; 17-91 

 

9 Effect of pelvic floor muscle exercises 

program on sexual self-efficacy in 

primiparous women after delivery 

نیره  زهرا زارع،ناهیدگلمکانی، 

خادم، حسین شاره، محمد تقی 

 شاکری

Iranian journal of 

Nursing and Midwifery 

Research.  

11(9): 1171  

 و بارور زوجین در زناشویی خشنودی مقایسه 1

 جنسی مشکالت با آن و رابطه نابارور

 ،دکترگلمکانی ناهید .زارع زهرا

مظلوم.  سیدرضا ، امیریان ملیحه

 آهنگر لعل مجتبی

 

 مجله زنان مامایی و نازایی ایران

71)719( : 1171;7-71  

1 Sexual dysfunction in infertile  women 

 

امیریان.  ملیحه دکتر.زارع زهرا

 سیدرضادکترگلمکانی. ناهید

 آهنگر لعل مظلوم. مجتبی

Int j Reprod Biomed  
71(1): 1171 

 

 

 جنسی زندگی کیفیت و جنسی خودکارآمدی رابطه 1

 نزایما از بعد دوره در زنان زناشویی خشنودی با

 ،ناهیدگلمکانی، زارع زهرا

 تقی محمددکتر شاره، حسیندکتر

 شاکری

 بیهق فصلنامه

17(91؛ )7931 ;7-71 

1 Comparison of sexual problems in 

fertile and infertile couples 

Zahra Zare, Nahid 

Golmakani, Malihe 

Amirian 

Journal of Caring 

Sciences, 2(3):6102; 

622-622 

1 Survey of Fertility Motivations and its 

relation with attitude towards 

Governmental Incentives on 

Zahra Zare, Ehsan 

saffari, Roya Kiaee 

Tabar 

 JMUMS, 

62(026):6102; 011-001 
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Childbearing in women of reproductive 

age referring to health centers in 

Sabzevar   

در  یو هوش معنو یشغل یرابطه فرسودگ یبررس 3

 -یو مراکز بهداشت مارستانیشاغل در ب یماماها

 شهر سبزوار یدرمان

معصومه شریف زاده،  زهرا زارع،

، یمازندران میمر ،صدیقه رستاقی

 یمهر یعل

دانشگاه  یپژوهش یمجلة علم
 سبزوار یعلوم پزشک

62(6):0322; 603-663 

71 Survey of Fertility motivations and 

some related factors in women of 

reproductive age who referred to 

health centers in Sabzevar  

 Zahra zare, Roya Kiaee 

Tabar, Mojtaba Laal 

Ahangar 

Journal of Midwifery and 

Reproductive health 

2(0): 6102;0411-0446 

 

ارنج بر افسردگی زنان در بررسی تاثیر کپسول بهارن 77

 دوره پس از زایمان

دکتر محمدرضا شگرف  زهرا زارع،

بهاره امین، فاطمه  دکتر نخعی،

 نقابی، سمیرا یزدانی، زیبنب بیدل

 مجله زنان مامایی و نازایی ایران

11(7): 1173; 11-91 

 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( ح

  ساعته زایمان فیزیولوژیک 11شرکت در دوره 

 اوره بلوغمش 

 در حوزه سالمت ینقش فناور 

 چگونه مقاالتمان را در مجالت بین المللی چاپ کنیم 

 آزمون ها لیسوال و تحل یقواعد طراح ،یلیتحص شرفتیپ یآزمون ها 

 طراحی، نگارش و نحوه مدیریت فرآیندهای جشنواره مطهری 

  خودآگاهیمهارتهای زندگی، مهارت 

 سمینار دانش پژوهی آموزشی 

 ازی در پژوهشابزار س 

 اخالق حرفه ای 

 )دانش افزایی)مدیریت هوشمند کالس 

 تکنیکهای نیازسنجی و برنامه ریزی درسی 

 ینیبال یابیو ارزش رییادگی – یادهی ندیفرآ 

 آموزش مجازی 

 کارگاه مقاله نویسی 

 ارتقاء دانش نرم افزاری 

 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی 

 نیطراحی و اجرای کارازمایی های بالی 
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 چالش ها و پیش نیازهای بهداشت جنینی از منظر قرآن و فقه 

 کلیات آمار زیستی 

 طرح درس و طرح دوره 

  گزارش و نقد و پژوهش و اصول ارسال مقاله به مجالتISI 

 IUD یگذار 

  آموزشWord 

 Spss پیشرفته 

 احیاء نوزاد 

 

 افتخارات( عناوین و د

o 7931زشی کیفیت تدریس در سال دارای لوح تقدیر در راستای اخذ رتبه برتر آمو 

o دارای لوح تقدیر در راستای پیاده سازی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

o بخشی موسسه ای دارای لوح تقدیر در راستای ارتقاء شاخص های اعتبار 

o  برپایی غرفه در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمیندارای لوح تقدیر در راستای 

  7931نواره مطهری سال جش

 


