
 رپستاری و مامائیدانشکده      
 (EDOدفتر توسعه آموزش )       

 

1 

 

 مشخصات فردي

  الهام آزمودهنام و نام خانوادگي: 

 azmoudehe@gmail.comپست الکترونیک : 

 59290005050 تلفن محل کار :

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهآدرس محل کار : 

 مربیمرتبه دانشگاهي : 

 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع
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 6831 دانشگاه علوم پزشکی مشهد آموزش مامایی کارشناسی ارشد

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد بنفس و احساس صالحیت مادری زنان 

 نخست زا در مراقبت از شیرخوار

  وابق آموزشي( سپ

 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري
 

 عملی)کارآموزی( تئوری

 8و  2بارداری زایمان 
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 ییو مقررات ماما نیاخالق، قوان خ،یتار
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 بهداشت مادر و کودک

 2و  6بهداشت مادر و نوزاد 
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 زنان یهایماریب یکارآموز

 ییاصول و فنون ماما یکارآموز

 2و  6بهداشت مادران یکارآموز

 ی پره ناتالکارآموز
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 کمادر و کود هیاصول تغذ

 یکیزیف ناتیو معا یشناس نشانه

 پستان و پروستات(-جراحی)بیماریهای زنان-داخلی

 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي
 6831تا  6831از سال  -کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه –کارگاه روش تحقیق مقدماتی  

  6838از سال  –دوره کوتاه مدت تخصصی تربیت مربی زایمان فیزیولوژیک  

 کارگاه بهداشت باروری ویژه کارمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 

 ( سوابق اجرایيت

 تاریخ پایان اریخ شروعت نام و آدرس محل خدمت سمت

 ادامه دارد 6831 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مدیر گروه رشته مامایی

 ادامه دارد 6831 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 6831 6831 هانشگاه علوم پزشکی تربت حیدرید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 

 6833 6833 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیهق-سردبیر فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی سبزوار 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 وضعیت طرح سمت  عنوان طرح پژوهشی رديف

ساس صالحیت بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد بنفس و اح 6

 مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوار

 پایان یافته مجری

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم از بررسی عوامل موثر بر حضور در کالسهای درس نظری  2

 -پزشکی سبزوار

 پایان یافته مجری

شجویان راهبر  و ارتباط آن با ویژگیهای فردی و تحصیلی دان-بررسی آمادگی یادگیری خود 8

 6832مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال

 پایان یافته مجری

 پایان یافته مجری بررسی ارتباط ابعاد شخصیت با احقاق وعزت نفس جنسی 1

مراکزبهداشتی درمانی  به بررسی عوامل موثر بر میزان باروری زنان مراجعه کننده  1

 6831ل شهرستان تربت حیدریه در سا

و  استاد راهنما

 مجری دوم

 پایان یافته

بررسی اگاهی، نگرش ، عملکرد، موانع درک شده و خودکارآمدی در مورد اجرای مراقبت  1

 مبتنی بر شواهد در میان ماماهای شاغل در بیمارستانها ، مراکز بهداشت، درمانگاهها

ستاد راهنما و ا

 مجری دوم

 پایان یافته

ی و اعتقاد مادر با وزن واقع یربا قانون جانسون، قانون د ینوزن جن ینتخم یا یسهمقا یبررس 1

 6838-31در سال  یدریهشهرستان تربت ح یمارستانهایدر زنان مراجعه کننده به بنوزاد 

استاد راهنما و 

 مجری دوم

 پایان یافته
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مراجعه کننده  بررسی ارتباط سالمت معنوی با راهبردهای مقابله ای با درد زایمان در زنان 3

 6831در سال   به زایشگاه های بیمارستان های تربت حیدریه

 ادر دست اجر مجری دوم

در زنان مراجعه و رنج ناشی از آن بی اختیاری استرسی ادرار ا نوع زایمان بارتباط بررسی  3

 6831کننده به مراکز بهداشتی درمانی تربت حیدریه در سال 

 ادر دست اجر مجری دوم

 پایان یافته مجری دوم بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی و تصور از بدن زنان باردار 61

 پایان یافته مجری دوم بررسی  ارتباط نگرش نسبت به قاعدگی و عملکرد جنسی زنان باردار شهر تربت حیدریه 66

 ادر دست اجر مجری اول "نزدیک به مرگ "ی مقایسه ای خشونت خانگی و توانمندی در زنان باردار دارا و فاقد شاخصهای بررس 62

 "نزدیک به مرگ "و موارد "موربیدیتی شدید زایمان"بررسی بروز و عوامل مرتبط با   68

 تربت حیدریهمادران با استفاده از رویکرد سازمان بهداشت جهانی در بیمارستانهای شهر 

 ادر دست اجر جری اولم

 ادر دست اجر مجری اول بررسی مقایسه ای اثر گیاه پنج انگشت و روغن گل مغربی بر عالیم وازوموتور یائسگی 61

 
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
 

محل  نام کنگره عنوان رديف

 کنگره

سال 

 کنگره

 نوع

 ارائه
 
1 

Knowledge, Self-efficacy and Practice towards the 

Use of Evidence-Based Practice among Midwives 

in the East of Iran 

همایش بین المللی مراقبت مبتنی 
 بر شواهد

 سخنرانی 59 کیش

 بررسی ارتباط عوامل اجتماعی اقتصادی، باورهای دینی با 2

 میزان باروری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

مایش سالمت باروری و ه

 جمعیت

تربت 

 حیدریه

 سخنرانی 31

بررسی پیشگویی کننده های خودکارآمدی مادری زنان  8

 نخست زا  در ابتدای دوران بعد از زایمان

 وسترپ 32 اصفهان همایش ملی سالمت زنان

بررسی ارتباط سرشت درک شده شیرخوار و حمایت  1

 اجتماعی درک شده با اعتمادبنفس مادری زنان نخست زا

سومین سمینار سراسری 

 تغذیه، رشد و تکامل نوزدان

 پوستر 32 مشهد

سراسری  اولین کنگره اثرات شستشوی بند ناف نوزاد با شیر مادر 1

 ارتقای سالمت نوزاد

 پوستر 31 دمشه

سراسری  اولین کنگره اهمیت شیرمادر در نوزاد پره ترم با کمبود آنزیم الکتاز 1

 ارتقای سالمت نوزاد

 پوستر 31 مشهد

 پوستر 31 مشهد قرآن منشور سالمت سقط از نگاه طب و اسالم 1
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 از نظری درس کالسهای در حضور بر موثر عوامل بررسی 3

 سبزوار پزشکی دانشگاه علوم ندانشجویا دیدگاه

دومین کنگره پژوهشی 

دانشجویان علوم پزشکی 

 شبکه همکار تهران

 پوستر 31 مشهد

سومین جشنواره پژوهشی  سقط از نگاه طب و اسالم 3

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 پوستر 31 مشهد

چهارمین جشنواره پژوهشی  فرهنگسازی و اصالح نگرش مردان، تغییر در تصور بدنی زنان 61

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 پوستر 36 مشهد

دیسمنوره و درمان آن با داروهای شیمیایی و اجزای  66

 پرکاربرد طب مکمل

دوازدهمین کنگره سالیانه 

پژوهشی دانشجویان علوم 

 پزشکی ایران

 پوستر 31 تهران

 

62 

 از نظری درس ایکالسه در حضور بر موثر عوامل بررسی

 سبزوار پزشکی دانشگاه علوم دانشجویان دیدگاه

سومین جشنواره پژوهشی 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 پوستر 31 مشهد

 پوستر 31 سبزوار قرآن منشور سالمت تاثیر روزه داری بر بارداری و شیردهی 68

ری دهمین سمینار کشو دیسمنوره و درمان آن با طب مکمل 61

 دانش و تندرستی

 پوستر 33 شاهرود

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 

 نمايه نام نشريه عنوان مقاله رديف
سال 

 انتشار

نحوه 

 مشارکت

1 

The Relationship between Body Mass Index, Body 

Image and Sexual Function: A Survey in Iranian 

Pregnant Women 

 

International 

Journal of 

Reproductive 

BioMedicine 

ISI, 

Scopus 

دردست 
 داوری

نویسنده 
 مسئول

2 
حاصل  جیزنان و مردان: نتا یعملکرد جنس یگل سرخ بر شاخص ها ریتاث یبررس

 کیستماتیمرور س کیاز 
Journal of 

Medicinal Plants 
ISC, 

Scopus 

دردست 
 داوری

نویسنده 
 مسئول

 اولنویسنده  Scopus 2018 زنان و مامایی ایران بر شواهد یاز مراقبت مبتن یکاربرد یکردی: رویتروما در باردار تیریمد 3

4 
وزن جنین با استفاده  بررسی ارزش تشخیصی دو روش جانسون و دیر در تخمین

 از منحنی راک

 

 اولنویسنده  Scopus 2018 زنان و مامایی ایران

http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew
http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew
http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew
http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew
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9 Midwives’ Attitude and Barriers of Evidence Based 

Practice in Maternity Care 

Malaysian Journal 

l of Medica

Sciences 

ISI, 

Scopus 
2018 

نویسنده 
 مسئول

6 The Relationship Between Body Mass Index and 

Analysis-Sexual Dysfunction Among Women: A Meta 
Shiraz E Medical J Scopus 2018 

نویسنده 
 مسئول

7 The Effect of Chamomile Cream on Episiotomy Pain 

in Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial 

Journal of Caring 

Sciences 
Pubmed 2017 

نویسنده 
 چهارم

8 
Knowledge, Self-efficacy and Practice towards the Use 

of Evidence-Based Practice among Midwives in the 

East of Iran 

Sultan Qaboos 

University Medical 

Journal 

Pubmed

, Scopus 
2017 

اول نویسنده 

 و مسئول

5 
Factors Affecting the Use of Long-Acting and 

Permanent Contraceptive Methods Among Married 

ge in East of IranWomen of Reproductive A 

Women's Health 

Bulletin 
Scopus 2017  اولنویسنده 

11 The relationship between Personality traits and Sexual 

lf EsteemSe 

Iranian journal of 

nursing and 

midwifery research 

Pubmed 2016 
نویسنده 

 مسئول

11 
Relationship Between Gender Roles and Sexual 

Assertiveness and Identification of the Prediction 

Model for Sexual Assertiveness In Married Women 

International 

of Journal 

Community Based 

Nursing and 

Midwifery 

Pubmed 2016  اولنویسنده 

12 
The Relationship between Sexual Function and Quality 

of Life in diabetic women referring to Mashhad health 

centers 

Journal of 

Education and 

Health Promotion 

Pubmed 2016  اولنویسنده 

13 
The Effects of Pregnancy-Adaptation Training on 

Maternal-Fetal Attachment and Adaptation in Pregnant 

Women With a History of Baby Loss 

Nurs Midwifery 

Stud 
Pubmed 2016 

نویسنده 

 چهارم

14 

The Relationship of Socio-demographic Factors, 

Fertility Behavior, and Child’s Perceived Value with 

Fertility Intention of Women in a Region in the East of 

Iran 

 

International 

Journal of 

Community Based 

Nursing and 

Midwifery 

 

Pubmed 

Scopus 

 اولنویسنده  2017

19 Assessment of family functioning and its relationship 

to quality of life in diabetic women 

Journal of Caring 

Sciences 
Pubmed 2017 

نویسنده 

 سوم

16 
بررسی تاثیر آموزش در ابتدای دوران والدی بر نگرانی زنان نخست زا در 

 ایفای نقش مادری

علوم پزشکی مجله دانشگاه 

 مازندران
Scopus 1333  اولنویسنده 

 Scopus 1331 زنان و مامایی ایران و پیامدها خشونت خانگی در بارداری، راهکارها 17
نویسنده 

 مسئول

18 
بررسی تاثیر اجرای بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد بنفس 

 مادری زنان نخست زا درمراقبت از شیرخوار
 Scopus 1333 زنان و مامایی ایران

نویسنده 

 مسئول

http://journal.usm.my/journal/12MJMS25032018_OA10.pdf
http://journal.usm.my/journal/12MJMS25032018_OA10.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://womenshealthbulletin.com/?page=article&article_id=44426
http://womenshealthbulletin.com/?page=article&article_id=44426
http://womenshealthbulletin.com/?page=article&article_id=44426
http://womenshealthbulletin.com/?page=article&article_id=44426
https://u3413243.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LJuiqeQysKbILNlRoFhEsYgs4L9E4mhxdLjT0dtjOtFYK-2FRQjiNZeElX5BL1BFv-2F_-2F8N3JjaZvMX3g7ACwhxywFYGUZ67iK8DDBMra1fBmRRHubuHTPTq4WvBZCdPhknjjMjHI8okTIvKNh2CXyalh5k5t0hGMciI8UIzYx3ouvnxUUygJTRdaZZs1bl00UP-2FoTS6f9KKym5if1WwiQQapsTHE1W7KNExzSp99LYJvB5-2Be98-2BI2mwNYEmljoSFQ10bfk-2Ba3TUSLUqxrI-2BmGcJKVOMKKItyzwqwloGWxPkjNU-3D
https://u3413243.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LJuiqeQysKbILNlRoFhEsYgs4L9E4mhxdLjT0dtjOtFYK-2FRQjiNZeElX5BL1BFv-2F_-2F8N3JjaZvMX3g7ACwhxywFYGUZ67iK8DDBMra1fBmRRHubuHTPTq4WvBZCdPhknjjMjHI8okTIvKNh2CXyalh5k5t0hGMciI8UIzYx3ouvnxUUygJTRdaZZs1bl00UP-2FoTS6f9KKym5if1WwiQQapsTHE1W7KNExzSp99LYJvB5-2Be98-2BI2mwNYEmljoSFQ10bfk-2Ba3TUSLUqxrI-2BmGcJKVOMKKItyzwqwloGWxPkjNU-3D
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15 
گی زنان مبتال به بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زند

 2دیابت نوع 
 

 Scopus 1334 زنان و مامایی ایران
نویسنده 

 مسئول

21 
بررسی عوامل موثر بر ترمیم زخم اپی زیوتومی زنان مراجعه کننده به 

 بیمارستان ام البنین شهر مشهد
 Scopus 1335 زنان و مامایی ایران

نویسنده 

 سوم

21 
حساس صالحیت مادری زنان تاثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی بر ا

 نخست زا در مراقبت از شیرخوار
 اولنویسنده  Scopus 1333 مراقبت مبتنی بر شواهد

 دانشجویان مامایی برای خودراهبری در یادگیریآمادگی  22
کامهای توسعه در آموزش 

 پزشکی

علمی 

 پژوهشی
 اولنویسنده  1334

23 
 دیدگاه از ینظر درس کالسهای در حضور بر موثر عوامل بررسی

 سبزوار پزشکی دانشگاه علوم دانشجویان

کامهای توسعه در آموزش 

 پزشکی

علمی 

 پژوهشی
1332 

و نویسنده 

 مسئول

24 
ارتباط افسردگی، نگرانی و حمایت اجتماعی با درک اولیه مادر از سرشت 

 شیرخوار

فصلنامه دانشگاه علوم 

 پزشکی خراسان شمالی

علمی 

 پژوهشی
1335 

نویسنده 

 مسئول

29 The Predictors for Maternal Self-efficacy in Early 

Parenthood 

J Midwifery 

Reprod Health 

علمی 
 پژوهشی

 اولنویسنده  2016

26 

Study of factors affecting Mother-Newborn Skin-to-

immediately after birth Skin Contact based on the 

Precede model of midwives  tiveperspec thefrom 

working in Torbat heidariye hospitals. 

J Midwifery 

Reprod Health 

علمی 
 پژوهشی

2016 
نویسنده 

 مسئول

27 Comparison of the Sexual Function among Women 

with and without Diabetes 

Journal of 

Midwifery and 

ctive Reprodu

Health 

علمی 
 پژوهشی

 نویسنده سوم 2112

28 
زنان  ترکیب فرزندان بر رفتار باروری و ارتباط ترجیح جنسی، فاصله موالید

 سنین باروری شهر تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 حیدریه22تربت 

-علمی

 ترویجی
 اولنویسنده  4921

 تاثیر روزه داری بر بارداری و شیردهی 25
مجله کمیته  -بیهق

 تحقیقات سبزوار

-علمی

 ترویجی
 اولنویسنده  4932

 دیسمنوره و درمان آن با اجزای طب مکمل 31
مجله کمیته  -بیهق

 تحقیقات سبزوار

-علمی

 ترویجی
 اولنویسنده  4933

 مادر باشیر نوزاد ناف بند اثرشستشوی بررسی 31
مجله کمیته  -بیهق

 تحقیقات سبزوار

-علمی

 ترویجی
 اولده نویسن 4921

32 
Demographic, socioeconomic and religious belief 

affecting general fertility rate of childbearing women 

in a region of East Iran: a population-base study 

J Midwifery 

Reprod Health 

علمی 

 پژوهشی
 نویسنده اول 2018

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 ي تخصصياه هاشرکت در کارگ( د
 سازمان برگزار کننده تاريخ نام کارگاه رديف

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 54خرداد  روش ها و فنون تدریس 1

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 54اردیبهشت  یادگیری الکترونیکی 2

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 53مهر  بی درونی گروه های آموزشیکارگاه آموزشی ارزیا 3

کارگاه فنون و روشهای ارتباط و ترویج فعال با تکیه  4
 بر نیت و انگیزه

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 53مهر 

ه آموزش مجازی و کارگاه آموزشی آشنایی با سامان 9
 قابلیت های آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 53مهر 

 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1352تیر  کارگاه آموزشی مرور نظامند 6

 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1352خرداد کارگاه آمورشی دیستوشی شانه و ثبت الکترونیکی 7

 دانشکده پرستاری مامایی مشهد 51فروردین  کارگاه آموزشی آمادگی برای زایمان 8

کارگاه آموزشی گزارش و نقد پژوهش و اصول  5
 ISIارسال مقاله به مجالت 

 ری و مامایی مشهدمعاونت پژوهشی دانشکده پرستا 1351تیر 

 واحد آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 51پاییز  Pmc-medline Plusکارگاه آموزشی  11

 واحد آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 51پاییز  Pubmedکارگاه آموزشی  11

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85آذر  endnoteزار کارگاه آشنایی با نرم اف 12

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 85اردیبهشت  کارگاه آموزشی  فن ترجمه 13

سومین کارگاه مشترک کمیته تحقیقات دانشجویی  14
 دانشگاههای علوم پزشکی شرق کشور

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 85اسفند 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 88آذر  کارگاه آموزشی مقاله نویسی 19

کارگاه آموزشی نشریات توسط دبیرخانه مرکزی  16
 نشریات

 معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت 1387بهمن 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 85ذر  آ شصت و پنجمین کارگاه مقدماتی روش تحقیق  17

 کی سبزوارکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزش 85آذر   شصت و ششمین کارگاه مقدماتی روش تحقیق 18

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 87آذر  پنجاه و چهارمین کارگاه مقدماتی روش تحقیق 15

 

 



 رپستاری و مامائیدانشکده      
 (EDOدفتر توسعه آموزش )       

 

8 

 

 افتخارات( عناوین و ر

  6831مامای نمونه منتخب کشوری حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 

 6831شوری حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال مامای نمونه منتخب ک 

 6831مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال -استاد نمونه دانشکده پرستاری 

  6831پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 

  6831دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

 6833نه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال دانشجوی نمو 

  6833دانشجوی نمونه سومین نشست تجلیل از فرهیختگان جوان شهر سبزوار در سال 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 

  دارای مدرک زبانMHLE    

 عضو هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک و ایمن دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 


