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 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 8311-8310 ايرانعلوم پزشکي دانشگاه  مامايي کارشناسي

 8326-8321 علوم پزشکي مشهددانشگاه  مامايي کارشناسي ارشد

    

         

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
 زا نخست زنان در وتوميیاپيز درد و زخم بهبود بر آلفا پماد اثر بررسي

 ( سوابق آموزشيپ

قانون و مقررات و اخالق در مامايي( و دروس عملي)کاراموزی بارداری و زايمان سبزوار در دروس تئوری)  پزشکي تدريس در دانشکده 

 اورژانس مامايي(  طبیعي،

 کنون تا 23سال از زايمان برای آمادگي کالسهای مربي
 (27)سال زايمان فیزيولوژيک دانشگاه علوم پزشکي سبزوارعضو هسته آموزش 

 (21)سال مدرس دوره های زايمان فیزيولوژيک

 (25)سال  زنان جراحي اعمال از بعد پرستاری های مراقبت کارگاه  مدرس 
 (21)سال مدرس کارگاه آموزشي اورژانس های مامايي ويژه ی نیروهای فوريت

 (21ايمان)سال مدرس کارگاه خونريزی های پس از ز

 تا کنون 23مدرس کالسهای آمادگي برای زايمان از سال 

 
 :( سوابق اجرایيت

 (8312-8311طرح نیروی انساني بیمارستان شهیدان مبیني)

 (8324-8312) بردسکن )عج( عصریول مارستانیب شگاهيزا استخدام پیماني 



 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه زپشکی                      

 

2 

 

 (8326-8328پرسنل بخش زايشگاه بیمارستان شهیدان مبیني)

 (8326)سال ينیمب دانیشه مارستانیب زنان يداخل بخش ارسرپرست

 کنون تا 8326سال ماه بهمن از ينیمب دانیشه مارستانیب اورژانس بخش سرپرستار

 8323 سال از ينیمب دانیشه مارستانیب مانيزابرای  آمادگي کالسها ولئمس

 .ونکن تا 8327  سال از سبزوار پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي علمي مجله داور

 

 
 

 :ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 نوزادان در مادر شیر با انحصاری تغذيه میزان بر زايمان از پس دوران در تلفني مشاوره صورت به حمايت تاثیر بررسي-8
 موعد از پس حاملگي از پیشگیری در طحال 6 نقطه فشاری طب با پستان نوک تحريک اثر مقايسه-1

رفتاری و راه حل محور در پیشگیری از اندوه و افسردگي پس از زايمان درزنان -مقايسه اثربخشي مشاوره زوجي با دو رويکرد شناختي-3

 .باردار

 بررسي ارتباط روش های زايمان بي درد نوروآگزيال و گاز انتونوکس با افسردگي بعد از زايمان-0

 مقايسه ی اثر بخشي ژل اريترومايسین ، محافظ پستان و شیر مادر بر شقاق پستان مادران شیرده-6

 ارتباط بین هوش معنوی و اندوه پس از زايمان-5

 اری با شیر مادر در نوزادانبررسي تاثیر حمايت به صورت مشاوره تلفني در دوران پس از زايمان بر میزان تغذيه انحص-7

بررسي ارتباط بروز پره اکالمپسي با نتايج تست بیومارکرهای شیمیايي غربالگری دابل مارکر بارداری در -1

 8327مراجعین بیمارستان شهید مبیني سبزوار در سال 

اندوه  رفتاری و راه حل محور در پیشگیری از-مقایسه اثربخشی مشاوره زوجی با دو رویکرد شناختی-2

 .و افسردگی پس از زایمان درزنان باردار

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

رد

 يف

نوع ارائه  تاريخ نام کنگره

 مقاله

 

 موضوع گزارش يا سخنراني

-16 اولین کنگره ملي مشاوره در مامايي 8

15/1/26 

  کرده مانيزا زنان در مانيزا از پس اندوه و و نفس عزت رابطه پوستر

1 

 

همايش ملیي ارتقیا سیالمت  دهیان و     

دنییدان و خییانواده و سییومین همییايش 

ساالنه پژوهشي دانشگاه علوم پزشیکي  

 سمنان

 An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) پوستر 6-5/81/26

on Perineal Pain relief Following Episiotomy in Nulliparous 

Women 

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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ن کنگره بین المللي باروری و بیستمی 3

ناباروری و چهاردهمین همايش 

پرستاری و مامايي در پزشکي تولید 

 مثل

 

 PREVALENCE AND CAUSES OF INFERTILITY IN IRAN پوستر 6-5/5/21

COMPARISON WITH OTHER PARTS OF THE WORD  

 

بیستمین کنگره بین المللي باروری و  0

ش ناباروری و چهاردهمین هماي

پرستاری و مامايي در پزشکي تولید 

 مثل

 

 THE PREVALENCE AND CLINICAL PATTERN OF پوستر 6-5/5/21

INFERTILITY IN SABZEVAR, NORTHEASTERN IRAN 

اولین همايش ملي دانشجويي گیاهیان   6

دارويي و طب مکمیل دانشیگته علیوم    

 پزشکي سبزوار

 (مروری مقاله( یباردار در گیاهي داروهای مصرف پوستر 18/2/27

اولین همايش ملي دانشجويي گیاهیان   5

دارويي و طب مکمیل دانشیگته علیوم    

 پزشکي سبزوار

 ) مروری مقاله(نوزادان زردی در گیاهي داروهای صرف پوستر 18/2/27

اولین همايش ملي دانشجويي گیاهیان   7

دارويي و طب مکمیل دانشیگته علیوم    

 پزشکي سبزوار

 پوستر 18/2/27
ام اپیزياتومي در زنان نخست زبررسي تاثیر پماد آلفا )فاندرمول( بر بهبود زخ  

 

 روش های بهبود زخم و و درد اپي زيوتومي ) مقاله مروری( پوستر 84/6/21 دومین کنگره سالمت زنان و خانواده   1

 

بیه   رابطه عزت نفس و اضیطرا  بیا شیدت درد و رنیج زايمیان در زنیان مراجعیه کننیده         سخنراني 84/6/21 دومین کنگره سالمت زنان و خانواده   2

 8323بیمارستان شهیدان مبیني در سال 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 نام مجله عنوان مقاله

 و زنان مجله زا نخست زنان يوتوميزیاپ زخم بهبود بر لفاآ پماد اثر يبررس

 مشهد يينازا

 

 مجله زنان و نازايي مشهد

 

1. An investigation into the Effect of Alpha Ointment 

(Fundermol) on Perineal Pain relief Following 

Episiotomy in Nulliparous Women) JMRH) 

jmrh 

https://www.civilica.com/Paper-HCMED01-HCMED01_043=بررسی-تاثیر-پماد-آلفا-فاندرمول-بر-بهبود-زخم-اپیزیاتومی-در-زنان-نخست-زا.html
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Review article on the effects of alpha ointment 

(Fondermol) 

Journal of Biochemical Technology 

 

Investigating the Relationship between Self-Esteem and 

Postpartum 

Blues among Delivered Women 

Journal of Research in Medical and Dental Sciences 

The relationship between self-esteem and anxiety with 

severity of pain and suffering of labor 

Journal of Biostatistics & Epidemiology  

 

The Relationship between Self-esteem and Anxiety 

with Severity of Pain and Suffering of Labor  

 

Journal of Biostatistics and Epidemiology 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 

 
 ICDL 

ICDL

C.P.C.R

HIV/HCV/HBV

https://18.194.240.220/index.php/jbe/index
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CPR

AUB (
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PMTCT
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CPR

ESI

KMC

 آشنایي با سامانه نظام نامه ثبت تجارب مدیران وكاركنان
 آسیب ها و فرصت هاي فضاي مجازي
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 امنیت سفرهاي خارجي
 آشنایي با دستورالعمل هاي كشوري تغذیه
 مدیریت بیماران ترومایي
 فعال سازي چارت مدیریت بحران

 مدیریت تازه هاي اورژانس

 احیاي مادر باردار

 الت دارویيداروهاي پرخطر و تداخ

آموزش دستورالعمل تزریق خون و مایعات وریدي در خونریزي 

 هاي بارداري

 آشنایي با دستورالعمل جدید ارزیابي عملكرد مدیران وكاركنان

 مشاوره بلوغ

 هیپوگلیسمي و هیپوکلسمي نوزاد

 تریاژ بیمارستاني

 خون و فراوردهاي ان

 بیستمین گردهمایي پزشکي و بیولوژي باروري رویان

 ح گزارش نویسياصول صحی

 (KMC) مراقبت آغوشي نوزاد

 سالمت زنان و خانواده

 آشنایی با نرم افزار تولید محتوای الکترونی

Camtasia    

 دهسالمت زنان و خانوا

 (1)ترویج تغذیه با شیر مادر

سفره هاي آسماني ارتباطات و روابط اجتماعي با برداشت ازآیات 

 سوره مبارکه حشر ویژه ماه مبارک رمضان

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

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

 افتخاراتعناوین و ( ر
 8326 ينیمب دانیشه مارستانیب زنان يداخل بخش سرپرستار

 8326 سال از ينیمب دانیشه مارستانیب اورژانس بخش سرپرستار

 8323سال از ينیمب دانیشه مارستانیب مانيزا ی آمادگي برای کالسها ولئمس

 8326 سال کشور نمونهی  ماما

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 ICDLمدرک  دارای .1
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 MCHEدارای مدرک  .2

 1331زایمان فیزیولوژیک  .3

 1331زایمان فیزیولوژیک  .4

 1331هسنه آموزشی زایمان فیزیولوژیک سبزوار  .1


