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  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصيل محل تحصيل تحصيليرشته  مقطع

 1831-1831 علوم پزشکی گناباد مامایی کاردانی

 1831-1831 علوم پزشکی مشهد مامایی کارشناسی

 1838-1831 علوم پزشکی مشهد آموزش مامایی کارشناسی ارشد
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  ( سوابق آموزشيپ

 

 رآموزي(کا-عملي -*تدریس )تئوري
 سوابق تدریس:

 سال تحصیلی تعداد واحد عنوان واحد درسی دانشگاه محل تدريس 

 1831تا 1831 ساعت  011 اصول وفنون پرستاری و مامایي وروش کار در اتاق عملکاراموزی  دانشگاه ازاد اسالمی بجنورد  1

 1838تا  1831 ساعت 131 عیکاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1

 1831 ساعت 011 کاراموزی در عرصه بارداری و زایمان و مراقبتهای مربوطه دانشگاه ازاد اسالمی مشهد  8

 )تئوری( 1بیماریهای داخلی-فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 0

 )تئوری(1بیماریهای داخلی-فیزیوپاتولوژی

 غیر طبیعیکاراموزی زایمان طبیعی و 

 زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1و1کاراموزی در عرصه 

 کاراموزی زایمان طبیعی 

 کاراموزی بیماریهای زنان و ناباروری

 کاراموزی بارداری و زایمان

 1831تا  1838 واحد 8/40

ش درد )زایمان طبیعی، ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاه1بارداری و زایمان  دانشگاه ازاد اسالمی گناباد 1

 زایمان( )تئوری(

 )بارداری و زایمان غیر طبیعی( )تئوری(8بارداری و زایمان 

 بیماریهای زنان و ناباروری)تئوری(

 )تئوری(0بارداری و زایمان 

 اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان)تئوری(

 اصول روانپزشکی در مامایی)تئوری(

 ( )تئوری(1ارزه با بیماریها )بهداشتاصول اپیدمیولوژی و مب

 1131 تا 1131 واحد 111
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 اختالالت پرستاری مادر و نوزاد)تئوری(

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد)تئوری(

 کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 کاراموزی زایمان طبیعی 

 کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1و1کاراموزی در عرصه 

 اموزی بیماریهای زنانکار

 کاراموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری

 اصول وفنون پرستاری و مامایي وروش کار در اتاق عملکاراموزی 
 زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1و1کاراموزی در عرصه  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 4

 کاراموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 اراموزی زایمان طبیعیک

 )تئوری و عملی(اصول و فنون پرستاری و مامایي و روش کار در اتاق عمل

 واحد  4.0 1،  1831تابستان 

-1831نیمسال اول تحصیلی 

 واحد  13.31،    1833

-1831نیمسال دوم تحصیلی 

 واحد 11،    1833

 39-39سال تحصیلی 
 
 
 

 وزی زایمان طبیعیکارام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1
 کاراموزی بیماریهای زنان

 بیماریهای زنان و ناباروری)تئوری(

 )تئوری( 8 بارداری و زایمان

 33-33نیمسال اول  

 
 

 
 

 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي
 برگزاری کارگاه
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 ردیف نام کارگاه مکانوزمان

1/11/1830 -تربت حیدریه ی با عنوان ترویج تغذیه با شیر برنامه حضوری اموزش مداوم جامعه پزشک 

 194133281مادر با کد

1 

11/3/1834-دانشگاه ازاد گناباد  1 کارگاه دیستوشی شانه  در هفته پژوهش 

1831-دانشگاه ازاد گناباد  8 کارگاه توانمند سازی اساتید 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه –آذر 1833  0 ساعته زایمان فیزیولوژیک  41کارگاه  

1833دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه –ذر آ  1 ساعته زایمان فیزیولوژیک  13کارگاه دوره اصالحات  

 

 

 * فرآیندهاي آموزشي
 فرآیندهای آموزشی

 سال عنوان ردیف

زشی ارتقاء سطح سال به عنوان مربی اموزشی کالسهای آمو 1همکاری افتخاری با واحد درمان کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشمر به مدت  1

 بهداشت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و دانش اموزان خوابگاه و کالسهای مشاوره قبل از ازدواج

 1831 تا1831

 11/1831تا 11/1831 به عنوان ماما همکاری قراردادی با شرکت خدمات بهداشتی بهاران سالمت فردوس)زایشگاه شهرستان بشرویه( 1

تا  8/1/1831 روز 6ماه و  13ولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر به مدتگذراندن طرح خدمت مشم 8

3/11/1833 

 1831-1831 گذراندن تعهد هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مدت یک سال 1
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 1831-1831 باد به مدت دو سالگذراندن تعهد هیات علمی در دانشگاه ازاد اسالمی گنا 1

  1836و 1831استاد مشاور دانشجویان مامایی دانشگاه ازاد اسالمی گناباد سال  6

  مربی دانشگاه ازاد اسالمی واحدهای بجنورد، مشهد و گناباد، مربی دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و تربت حیدریه 1

 1831شهریور ماه  در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1831مامایی در شهریور ماه  دانشجویان )آسکی(برگزاری آزمون صالحیت بالینی  3

 1833-1831 هیات علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 3

 33-1833 هیات علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 11

 

 ( سوابق اجرایيت

 
 سوابق اجرایی

 سال عنوان ردیف

 به مدت دو سال 1/3/1831از  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد گنابادمدیر گروه مامایی  1

 1834و  1831 دانشگاه ازاد اسالمی گناباد به مدت دو سال EDOعضو واحد  1

 1834-1831سال تحصیلی  عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه ازاد اسالمی گناباد 8

 1131 دانشگاه ازاد اسالمی گناباد( (EDO واحد) مسئول کمیته توانمند سازی اساتید 0
 1131 داوری مقاالت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1

 

 یداور خیتار شده یداورمقاله  عنوان  ردیف

  1836-تربت حیدریه مجله طنین سالمت دانشگاه علوم پزشکی اثر موسیقی آرامش بخش و بی کالم آرند اشتاین بر کیفیت خواب و شادکامی زنان سالمند 1
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 1831-مجله طنین سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی 1

 كاري  معلمان در كیفیت زندگي بدني روانشناختي و فعالیت پیشرفت، سرمایه كنندگي انگیزشبیني نقش پیش 8

 1831مدارس استثنایي شهر اراك در سال 
 1831-مجله طنین سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 سوابق اجرایی

 سال عنوان ردیف

 1834و  1831 دانشگاه ازاد اسالمی گناباد به مدت دو سال EDOعضو واحد  1

 1834-1831سال تحصیلی  دانشگاه ازاد اسالمی گناباد عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی 1

 1131 دانشگاه ازاد اسالمی گناباد( (EDO واحد) مسئول کمیته توانمند سازی اساتید 8

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 وضعیت تاریخ  سازمان تصویب کننده طرح عنوان طرح ردیف

رد پس از عمل جراحی سزارین زنان نخست زا مقایسه اثر اپوتل با شیاف دیکلوفناک جهت تسکین د 1

 2536در بیمارستان امام رضا و بیمارستان مهر مشهد در 

 پایان یافته 1131-1131 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 پایان یافته 1132-1134 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد زنان نخست زایاتومیز یبهبودزخم اپدرد و  برکرم بابونه تأثیر  یسبرر 4
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 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

Poster Presentations 

 مکان و زمان نام کنگره عنوان مقاله ردیف

1 
 بین المللی

The effect of chamomilla cream on episiotomy 
in primiparous women 

The first international congress of complementary and alternative medicine 11/1/1830 -مشهد 

4 
 بین المللی

 11/1/1830 -مشهد The first international congress of complementary and alternative medicine بررسی جایگاه طب مکمل در درمان کولیک شیرخواران

 

1 
 کشوری

بررسیییی عوامیییل میییرتبط بیییا درد اپیزییییاتومی درزنیییان نخسیییت 
 1134 ده بیمارستان ام البنین شهر مشهد در سالزایمان کر

 11/3/1838 -مشهد آموزش و مشاوره در سالمت باروری

مقایسیییه سیییبک زنیییدگی زنیییان بیییاردار مبیییتال و ییییر مبیییتال بیییه  2
درمیانی مشیهد  -اختالالت پر فشاری خیون درمراکیز اموزشیی

 1131در سال 

 1/11/1831 -مشهد شگاه علوم پزشکی مشهدچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دان

بررسیییی مییییزان تیییا یر امیییوزش  ربیییالگری سیییرطان پسیییتان  1
براسییام مییدل فراینیید مییوازی توسییعه یافتییها در زنییان مراجعییه 

 1134 کننده به مراکز بهداشتی شهرستان مشهد در سال

 11/11/1831 -مشهد پنجمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقایسییه تا یرعصییاره بابونییه وشییربت گریییک واتییر بییر کولیییک  1
 شیرخواران

 11/11/1831 -مشهد پنجمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسی تا یر کرم بابونه بردرد زخم اپیزییاتومی زنیان نخسیت  9
 زا

 11/11/1831 -مشهد یان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپنجمین جشنواره پژوهشی دانشجو

9 
 کشوری

نگییییاهی بییییه برخییییی از پموهشییییهای انجییییام گرفتییییه در زمینییییه 
پیامیییدهای میییادری وجنینیییی ناشیییی از اعتییییاد زنیییان در دوران 

 بارداری

 -تربت حیدریه همایش علمی سالمت باروری و جمعیت

11/11/1830 

 -تربت حیدریه همایش علمی سالمت باروری و جمعیت زیکی وریسک سرطان اندومترارتباط فعالیت فی 3
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 11/11/1830 کشوری

بررسی عوامل مرتبط با ترمیم اپیی زییاتومی در زنیان نخسیت  18
 1134زای بیمارستان ام البنین )م( شهر مشهد در سال 

 11/3/1830 -یزد 32ششمین کنگره نئوناتولومی و پریناتولومی یزد در اذر

 

11 
 بین المللی

Comparison Apotel and suppositories diclofenac 
on pain relief after cesarean section among 
primiparous women in Imam Reza and Pastor 
Hospital in Mashhad in 1393 

 1834 -تهران کنگره بین المللی چالشهای بالینی در ماماییا زنان و نازایی

 

14 The Effect of chamomilla cream on physical and 
mental activities in Primiparous women with 
episiotomy 

 1834 -تهران کنگره بین المللی چالشهای بالینی در ماماییا زنان و نازایی

 

بییییییییییین  11

 المللی
Determining Relationship factors for obstetric 
and pediatricwith healing of episiotomy in 
Primiparous Women at Mashhad Omalbanin 
Hospital in 2012 

 1834 -تهران کنگره بین المللی چالشهای بالینی در ماماییا زنان و نازایی

 

 
Oral presentations 

 ردیف عنوان سخنرانی نامکنگره مکانوزمان

4/14/1134 -اصفهان ایش سراسری تازه همایش کشوری سالمت زنان ) یکصدو سومین هم 

 های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان(

 1 بررسی تا یر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

19/14/1132 -تربت حیدریه  4 بررسی تا یر کرم بابونه بر درد و بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا سالمت باروری و جمعیت 

 1 ترویج تغذیه با شیر مادر  حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی برنامه   1/18/1132 -تربت حیدریه
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 49/3/1131-دانشگاه ازاد گناباد

 

 2 کارگاه دیستوشی شانه   همایش هفته پموهش

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
تاريخانتشار،دوره، نويسندگان عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 شمارهمجلهوصفحات

 نوع مقاله نمایه مجله

1 The effect of Chamomilla cream on pain of 

episiotomy in primiparous women: A 

randomized clinical trial 

journal of caring 
scince 

Maryam Aradmehr-

SedighehAzhari*- 

SedighehAhmadi- ElhamAzmoude 

 

2017,6(1),19-28 pubmed Original 

Article 

2 Study of factors Associated with 
postoperative pain following episiotomy in 
primiparous women at mashhadomalbanin 
hospital in 2012 

 JMRH (journal of 
midwifery & 
reproductive health) 

Maryam Aradmehr-

SedighehAzhari*- Mohammad 

TaghiShakeri 

2015,3(1),305-

314 

CINHAl,DOAJ,EBSCO,SID
,GoogleScholar,MEMR,I
SC,Magiran,Barakatkns,
EZB,Iranmedex,English 
E-Journals Database 

Original 

Article 

ی زنان مامائی و نازائی  مجله نخست زا یزناناتومیز یبربهبودزخم اپکرم بابونه تأثیر  یبررس 8

 ایران

حسن  -مریم ارادمهر* -صدیقه اظهری

 تقی شاکریمحمد  -فاطمه تارا -رخشنده

1838،11(38)

،14-14  
Scopus  اصیل

 پژوهشی

تعیین ارتباط عوامل زایمانی و نوزادی با بهبود زخم اپی  0
زیاتومی در زنان نخست زای بیمارستان ام البنین )م( 

 1134شهر مشهد در سال 

ی زنان مامائی و نازائی  مجله

 ایران

صدیقه  -صدیقه اظهری* -مریم ارادمهر

 مودهالهام از -احمدی

1831،13 

18-18(11) 
Scopus اصیلپموهش

 ی

5 A survey on the Effect of Saffron Oral 

capsules on durationactive phase of the first 

stage of labor 

International Journal 

of Advanced 

Biotechnology and 

SedighehAhmadi*-

SedighehAzhari- Maryam 

Aradmehr 

2016,2(7),588-

596 

ISI Original 

Article 
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Research (IJBR) 

4 Factors affecting the use of long-action and 

permanent contraceptive method among 

married women of reproductive age in East 

of Iran 

Women’s Health Bull ElhamAzmoude – 

HaniyeBehnam,SaeedeBarati 

Far*Maryam Aradmehr 

2017,4(3),1-8 ISC Research 

Article 

ارتباط ترجیح جنسیا فاصله موالید و ترکیب فرزندان بر  1
 رفتار باروری زنان

مجله ی علمی پموهشی 
دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 حیدریه

الهام ازموده، سعیده براتی فر*، هانیه 

 بهنام، مریم ارادمهر

1830،8 

(8) 10-3  

اصیلپموهش علمی پژوهشی
 ی

3 A Comparative study of  maternal-neonate 
abdominal and Kangaroo( skin to skin) skin 
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 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
 

 عنوان رديف

سال به عنوان مربی اموزشی کالسهای آموزشی ارتقاء سطح بهداشت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد  0اری با واحد درمان کمیته امداد امام خمینی )ره( کاشمر به مدت همکاری افتخ 1

 (1138تا  1199) و دانش اموزان خوابگاه و کالسهای مشاوره قبل از ازدواج

 امداد امام خمینی )ره( شهرستان کاشمرا جهت همکاری افتخاری و بهبود وضعیت بهداشت و درمان جامعه محرومان تحت حمایت  دریافت لوح تقدیر از واحد درمان کمیته 4

ره بیماران انا و تالش در ادادریافت چهار تقدیرنامه طی  گذراندن طرح در زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر جهت تالش در جهت ابقاء درجه یک ارزشیابی بیمارست 1
 پرخطر 

 (9/4/1139دریافت لوح سپام از فرماندار شهرستان سبزوار جهت همکاری در اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی) 2
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