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 خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه، دانشکده پرستاری مامایيآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل یلیته تحصرش مقطع

 8811 دانشگاه علوم پزشکي بجنورد مامایي کارشناشي

 8831 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامایي کارشناسي ارشد

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
در برنامه مشاوره هنگام  تیفیزنان بر شکاف ک یو فرد ياز مشاوره گروه يقیو تلف يمشاوره گروه ریتاث سهیمقا

 یازدواج و نگرش آنان به فرزندآور

 

  ( سوابق آموزشيپ

 

 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري

 تعداد واحد نام درس

 88 89-89نیم سال دوم  –کاراموزی زایشگاه 

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

 9.3 مادر و کودکاصول تغذیه 

 89 89-88نیم سال اول  –کاراموزی زایشگاه 

 6 89-88نیم سال اول  –کاراموزی داخلی جراحی 

 

 س 



 
 ر رئیتساری     رپدادکشنه                       

 (EDOدفتر توسعه آموزش )                

 

2 

 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي

- 

 * فرآیندهاي آموزشي

 

 89ان مامایی یاستاد مشاور دانشجو
 

 ( سوابق اجرایيت
 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي

 

 تاریخ محل خدمت نام و آدرس سمت

عضو کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي خراسان 

 شمالي

 8838 بجنورددانشگاه علوم پزشکي 

عضو کمیته اجرایي دومین همایش ملي و اولین همایش بین المللي 

 های اولیه بهداشتيتجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت

 8838 بجنورددانشگاه علوم پزشکي 

 8839 بجنورددانشگاه علوم پزشکي  هیئت تحریریه فصل نامه گام پویاعضو 

 8839  بجنورد دانشگاه علوم پزشکي عضو واحد دانشجویان استعداد درخشان 

 8839 دانشگاه علوم پزشکي بجنورد مدیرت فرهنگي خواهران بسیج دانشکده پرستاری مامایي

 8813 بجنورددانشگاه علوم پزشکي  م معظم رهبریعضو فعال شورای مشورتي دفتر نهاد نمایندگي مقا

 8811 دانشگاه علوم پزشکي بجنورد عضو فعال نهاد رهبری

 8811 بجنورددانشگاه علوم پزشکي  عضو فعال بسیج دانشجویي
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 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 

وضعیت  سمت عنوان طرح پژوهشی ردیف

 طرح

وکوکوس ارئوس جدا شده از بیني بیماران بستری در مقاومت آنتي بیوتیکي در استافیل 8

 (38-39بخش زنان بیمارستان بنت الهدی بجنورد  )سال 

پایان  همکار

 یافته

بررسي فراواني کلونیزاسیون استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متي سیلین در  1

 نازوفارنکس بیماران بستری شده در بخش زنان بیمارستان بنت الهدی بجنورد

 مجری

دانشج

 ویي

پایان 

 یافته

 

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

 نوع ارائه سال  محل کنگره نام کنگره عنوان ردیف
مقایسه تاثیر مشاوره گروهي و   .1

تلفیقي از مشاوره گروهي و 

فردی بر آگاهي و نگرش 

 جنسي زنان در آستانه ازدواج

هفتمین سمینار سراسری 

 پرستار، ماما و پژوهش

نشگاه علوم دا

 پزشکي گلستان

 سخنراني 8831

آروماتراپي و سودمندی و تاثیر   .2

 آن در انجام زایمان طبیعي ایمن

همایش ملي تحقیقات کاربردی 

 سالمت همگاني و توسعه پایدار

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 سخنراني 8838

ارتباط نگرش به  يبررس  .3

 یرهایو متغ یفرزندآور

در آستانه زنان  کیدموگراف

ازدواج مراجعه کننده به مراکز 

 8831بهداشت شهر مشهد 

همایش کشوری مامایي و 

 899سالمت زنان ) به مناسبت 

سال مامایي آکادمیک در ایران 

8831 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 پوستر 8831

زنان در  یفرزندآور التیتما  .4

آستانه ازدواج مراجعه کننده به 

همایش کشوری مامایي و 

 899سالمت زنان ) به مناسبت 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 پوستر 8831
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سال مراکز بهداشت شهر مشهد 

8831 

سال مامایي آکادمیک در ایران 

8831 
استفاده از منابع مختلف  زانیم  .5

 يکسب اطالعات جنس یبرا

زنان در آستانه ازدواج مراجعه 

کننده به مراکز بهداشت شهر 

 8831مشهد 

امایي و همایش کشوری م

 899سالمت زنان ) به مناسبت 

سال مامایي آکادمیک در ایران 

8831 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 پوستر 8831

مقایسه تاثیر مشاوره گروهي و   .6

تلفیقي از مشاوره گروهي و 

فردی بر نگرش به فرزندآوری 

 زنان در آستانه ازدواج

اولین کنگره ملي مشاوره در 

ها و مامایي، دستاوردها، چالش

 نگریآینده

دفتر مشاور 

وزیر با 

همکاری 

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 شاهرود

 پوستر 8831

نگرش به فرزندآوری زنان و   .7

مردان در آستانه ازدواج 

کننده به مراکز بهداشت مراجعه

 8831مشهد سال 

ششمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقای سالمت و 

 هاچالش

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 مازندران

 پوستر 8831

 

آگاهي و نگرش جنسي زنان   .8

کننده به واحد مشاوره مراجعه

پیش از ازدواج شهر مشهد سال 

8831 

ششمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقای سالمت و 

 هاچالش

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 مازندران

 پوستر 8831

-نگرش به فرزندآوری استفاده  .9

کنندگان از منابع مختلف برای 

ین کسب اطالعات در ا

کننده خصوص، در زنان مراجعه

به واحد مشاوره پیش از ازدواج 

مزاکز بهداشت مشهد سال 

8831 

ششمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقای سالمت و 

 هاچالش

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 مازندران

 پوستر 8831
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 تدریس روش یک تاثیر بررسي  .11

 اساس بر شده طراحي فعال

 آموزش طلبگي، آموزش اصول

 بزرگساالن آموزش و ه ایبرنام

 درس یادسپاری و یادگیری بر

 زنان های بیماری

آموزش و مشاوره و سالمت 

 باروری

دانشکده 

پرستاری 

 مامایي مشهد

 پوستر 8838

کلونیزاسیون استافیلوکوکوس   .11

سیلین در اورئوس مقاوم به متي

بیماران بستری در بخش زنان 

 الهدی بجنوردبیمارستان بنت

های بیماری امین کنگره18

 عفوني و گرمسیری ایران

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

امر به معروف و تاثیر آن بر   .12

 سالمت جامعه

همایش ملي امر به معروف و 

 نهي از منکر

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

بررسي میزان مصرف گیاهان   .13

دارویي در دانشجویان 

شجویان علوم خوابگاهي دان

 پزشکي بجنورد

های همایش ملي فرآورده

 طبیعي و گیاهان دارویي

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

های ای رسانهجشنواره منطقه IUDآموزش الزم جهت   .14

 آموزشي در علوم پزشکي

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

گزارش تجربه و کارکرد انجام   .15

گیری از بانوان باردار و نهنمو

های هدف جهت انجام گروه

 غربالگری دیابت

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

گزارش تجربه و کارکرد بهبود   .16

و  زایمان در حضور مادر زائو

 یا یکي از نزدیکان

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838
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نقش  گزارش تجربه و کارکرد  .17

نصب ادعیه و احادیث امامان و 

آیات قرآني مربوط به دوران 

بارداری بر ارتقاء شیردهي و 

تغذیه مناسب دوران بارداری و 

 شیردهي

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 ترپوس 8838

گزارش تجربه و کارکرد ارتقاء   .18

های طراحي و ساخت پمفلت

دستي با موضوعات عالئم 

خطر، تغذیه مناسب و شکایات 

 شایع

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

جربه و کارکرد بهبود گزارش ت  .19

فراگیری مطالب مورد نیاز 

های مادران طي برگزاری کالس

آموزشي مربوط به هر تریمستر 

برای مادران باردار و برگزاری 

 آزمون در پایان هر ترایمستر

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

علوم  دانشگاه

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

گزارش تجربه و کارکرد ارتقا   .21

رضایت مادران به هنگام 

همراهي همسرانشان در 

 های بارداریمراقبت

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

گزارش تجربه و کارکرد استفاده   .21

از ادعیه صوتي در اتاق لیبر 

مطابق میل مادر برای تحمل 

 درد زایمان

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

پزشکي 

 خراسان شمالي

 پوستر 8838

کارکرد ارتقاء گزارش تجربه و   .22

اطالعات مادران با ایجاد 

ای کوچک در اتاق کتابخانه

های کوچک مامایي با کتاب

دومین همایش ملي و اولین 

همایش بین المللي تجارب و 

کارکردهای مطلوب نظام 

 های اولیه بهداشتيمراقبت

دانشگاه علوم 

کي پزش

 خراسان شمالي

 پوستر 8838
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مربوط به مسائل بارداری، 

بهداشت، تنظیم خانواده و 

 کودک سالم

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

نام  عنوان مقاله ردیف

 نشریه

سال  نمایه

 انتشار

نحوه 

 مشارکت

مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقي )گروهي و فردی( با مشاوره  1

صرفا گروهي بر آگاهي و نگرش جنسي زنان در آستانه 

 ازدواج

IJOGI Scopus 2117  نویسنده

 اول

2 Attitudes towards Childbearing among 

Women and Men on the Verge of Marriage 

Referring to Health Centers in the City of 

Mashhad in 2016 

JMRH SID 

 
نویسنده  2117

 مسئول

3 Comparison of the integrated counseling 

(group and individual) and only group 

counseling on attitude to childbearing of 

women in marriage counseling program 

 

JMRH SID 

 
تحت 

 داوری

نویسنده 

 مسئول

4 Comparison of the integrated counseling 

(group and individual) and only group 

counseling with women on the quality gap 

in marriage counseling program: a clinical 

trial 

 

EBCJ SID 

 
در حال 

 بررسي

نویسنده 

 مسئول

 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

- 
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 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 

 ارگان برگزار کننده تاریخ نام کارگاه ردیف
آشنایي با دانش پژوهي آموزشي در آیین   .1

نامهه ارتقای اعضای هیئت علمي دانشگاه 

 های علوم پزشکي

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  31تابستان 

پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تربت 

 حیدریه

 بیمارستان قائم شهر مشهد 39پاییز  احیا قلبي ریوی نوزاد  .2

 بیمارستان قائم شهر مشهد 39پاییز  کارگاه شیر مادر و فواید آن  .3

 بیمارستان قائم شهر مشهد 39زمستان  احیا قلبي و ریوی مادران باردار  .4

کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری و  39پاییز  رگاه روش تحقیقکا  .5

 مامایي مشهد
 ENDکارگاه آموزش نرم افزار   .6

NOTE 

کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری و  39پاییز 

 مامایي مشهد
کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری و  39پاییز  WORD  کارگاه آموزش  .7

 مامایي مشهد
کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری و  39تان زمس کارگاه مقاله نویسي  .8

 مامایي مشهد

کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری و  39زمستان  رفرنس نویسي به شیوه ون کوور  .9

 مامایي مشهد

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز  کارگاه آموزش احکام پزشکي بانوان  .11

 گاه علوم پزشکي خراسان شماليدانش 38زمستان  ای مامایيکارگاه اخالق حرفه  .11

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز  احیا قلبي ریوی نوزاد  .12

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز -کارگاه بین المللي آشنایي با مباني فوریت  .13
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 های پزشکي احیای قلبي و ریوی

کارگاه بین المللي راهکارهای ارتقای   .14

در سطح ملي و بین  مجالت علوم پزشکي

 ای از نشریهالمللي: تجربه

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز 

کارگاه بین المللي تجارب و کارکردهای   .15

 موفق در ارتقای فرایندهای آموزش پزشکي

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز 

16.  

17.  

های کارگاه بین المللي آشنایي با برنامه

 روستای سالم

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38اییز پ

های شهر کارگاه بین المللي آشنایي با برنامه  .18

 سالم و ارائه خدمات سالمت شهری

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز 

های زندگي کارگاه بین المللي ارتقای مهارت  .19

 بیمارانم تاالسمي

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز 

کارگاه بین المللي درمان شناختي رفتاری در   .21

 اعتیاد با رویکرد کاهش اسیب

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي 38پاییز 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  13زمستان  کارگاه خالقیت و نوآوری  .21

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 م پزشکي خراسان شماليدانشگاه علو 11پاییز  کارگاه مشاوره پیش از ازدواج  .22

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

- 

 

 افتخارات( عناوین و ر
کسب مقام برتر در بخش ارائه سخنراني اولین همایش ملي تحقیقات کاربردی در سالمت همگاني و توسعه پایدار . 8

 8838سال 
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