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  مشخصات فردي

               اکرم اشرفی زاوهنام و نام خانوادگی: 

 ashrafia1@thums.ac.irپست الکترونیک : 

  ٠٥١٥٢٢٢٩٢٠٢ تلفن محل کار :

گروه  دانشکده ي پرستاري مامایی، تربت حیدریه،دانشگاه علوم پزشکی  تربت حیدریھ، خیابان رازی،کار : آدرس محل 

  مامایی

  ربیممرتبه دانشگاهی : 

  الف) سوابق تحصیلی

 

  مقطع
رشته 

  یلیتحص
  سال تحصیل  محل تحصیل

  1383- 1386  تربت حیدریه مامایی-دانشکده پرستاري  مامایی  کاردانی

  کارشناشی
مامایی - دانشکده پرستاري-دانشگاه علوم پزشکی مازندران مامایی

  ساري

1390 -1388  

  کارشناسی ارشد
مامایی -کده پرستاريدانش - دانشگاه علوم پزشکی فارس مامایی

  شیراز

1393 -1391  

             

  ب ) عنوان پایان نامه هاي زمان تحصیل 

هاي پزشکی هاي شکایت از متخصصان زنان و زایمان و ماماهاي ارجاع شده به کمیسیوني پروندهبررسی هفت ساله

  )1391تا  1385قانونی و نظام پزشکی استان فارس(از سال 
   ) سوابق آموزشیپ

  کارآموزي)- عملی -دریس (تئوري*ت

  عملی(کارآموزي)  تئوري

  4زایمان -بارداري 

 2و1فیزیوپاتولوژي 

 ییو مقررات ماما نیاخالق، قوان خ،یتار

  حقوق پزشکی قانونی

  4بهداشت مادر و کودك

  طبیعی مانیزا-يباردار يکارآموز

  غیر طبیعی مانیزا-يباردار يکارآموز

 ي پره ناتالکارآموز

  نه شناسی و معاینات فیزیکینشا يکارآموز

  2و  1و کودك بهداشت مادر يکارآموز

  *سخنرانی در کارگاه هاي آموزشی

  

  کارگاه آمادگی براي زایمان فیزیولوژیک

  داروهاي کاربردي در مامایی
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  احیاي قلبی ریوي نوزاد

  مدیریت شوك

  * فرآیندهاي آموزشی

  ) سوابق اجراییت

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نام و آدرس محل خدمت  سمت

شبکه ي بهداشت شهرستان مه   ماما

  والت

1386  1387  

  ادامه دارد  1395  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  عضو هیات علمی 

  ادامه دارد  1396  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  عضو هسته ي زایمان فیزیولوژیک

مسئول آموزشی بخش زنان 

  بیمارستان نهم دي

  ادامه دارد  1396  ی تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشک

مسئول دفتر توسعه ي تحقیقات 

  بالینی بیمارستان نهم دي

  ادامه دارد  1397  بیمارستان نهم دي

  

  ت) عضویت در انجمن هاي علمی و اجرایی

 

  مصوب  طرح هاي تحقیقاتی )ث

  طرح هاي تحقیقاتی

سمت در ارتباط   عنوان طرح پژوهشی  ردیف

  با فعالیت 

  وضعیت طرح

 ١٨- ٤٥بررسی ارتباط خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی زنان   ١
  ١٣٩٦- کننده بھ مراکز بھداشتی شھرستان تربت حیدریھی مراجعھسالھ

استاد راھنما و 
 مجری دوم

 پایان یافتھ

بررسی عوامل موثر بر تصمیم زنان باردار بر انجام زایمان واژینال   ٢
  بعد از سزارین اولیھ

  رادر حال اج  مجری

  (کنگره هاي خارجی و داخلی) ) مقاالتج

ها و کنگره ها مقاالت ارائه شده در همایش  

  نوع  سال کنگره  محل کنگره  نام کنگره  عنوان  ردیف

  ارائه

  

1  

نقش مراقبت خانواده محور در کاھش بار 
  بیماریھا

  پوستر  ١٣٩٤  شیراز -ایران  ھمایش مراقبت خانواده محور

ب نوجوانان بھ بررسی عوامل موثر بر جذ  2
  اقامھ نماز

 پوستر ١٣٩٤ شیراز -ایران ھمایش مراقبت خانواده محور

3  Causes of maternal and 
perinatal mortality: A 
retrospective study  

کنگره کمیتھ ھای تحقیقات 
دانشجویی شبکھ ھمکار جنوب و 
چھارمین کنگره ملی دانشجویی 
  افق ھای نوین در علوم توانبخشی

 پوستر  ١٣٩٣ شیراز -نایرا
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 مقاالت (مجالت خارجی و داخلی) )ح

  

  نمایه  نام نشریه  عنوان مقاله  ردیف

1  comparison of the effects of reflexology and massage 
therapy on primary dysmenorrheal 

Biomedical Research Pub med 

2  Causes of maternal and perinatal mortality: A 
retrospective study 

International Journal 
Of Current 
Microbiology And 
Applied Sciences 

Biomedical 
Research 

مدیریت تروما در بارداری:رویکردی کاربردی از مراقبت مبتنی بر   3
  شواھد

the iranian journal of 
obstetrics gynecology 
and infertility 

Scopus 

4  Comparison of short "abdominal skin to skin and 
Kangaroo-Mother Care's contact" on Successful 

breastfeeding  

Evidence Based Care 
Journal (EBCJ) 
(submit)  

Scopus  

4  Skin Contact On Maternal Depression: A 
Comparative Study The Effect Of Maternal-Neonate 

Abdominal AndTerm Skin Contact -Kangaroo Short 
On Maternal Depression, At Immediately And Two 

Months After Birth 

Iranian Journal of 
Nursing and 
Midwifery 
Research(submit) 

Scopus  

5  Marital Satisfaction in Women: The Role of Sexual 
-Dyspareunia and Socioxperiencing , Eefficacy-fsel

economic Status  
 

Journal of education 
and health 
promotion(submit) 

Scopus  

  

  اتترجمه و تألیفخ) 

   

  ي تخصصیشرکت در کارگاه ها) د

  

  کارگاهها

نحوه   ارگان برگزار کننده  تاریخ  نام کارگاه  ردیف

  مشارکت

کارگاه آمادگی براي زایمان    .1

  فیزیولوژیک

- دبیر علمی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1397دي 

  مدرس

کارگاه آمادگی براي زایمان    .2

  فیزیولوژیک

  مدرس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1397آبان 
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- دبیر علمی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396تیر   زایمان فیزیولوژیک آمادگی کارگاه   .3

 مدرس

کارگاه آمادگی براي زایمان    .4

  فیزیولوژیک

  مدرس  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  95شهریور

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1397آبان   ژوهشهاي زیست پزشکیاخالق در پ   .5

 کننده

 مدرس  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  95بهمن   داروهاي کاربردي در مامایی   .6

 مدرس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  95بهمن   احیاي قلبی ریوي نوزاد   .7

 مدرس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396خرداد   دغربالگري قبل از تول   .8

 مدرس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396تیر   مدیریت شوك   .9

 مدرس  انجمن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396بهمن  کارگاه احیاي نوزاد   .10

شرکت  نشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدا  1396آذر ماه  "شناسایی دانشجویان آسیب پذیر   .11

 کننده

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396مهرماه  اخالق در پژوهشهاي زیست پزشکی   .12

 کننده

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396شهریورماه  روشهاي آماري   .13

 کننده

رکت ش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396شهریورماه  آمار مقدماتی   .14

 کننده

روش شناسی انواع مطالعات کمی و     .15

  کیفی

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396تیر ماه

 کننده

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396مرداد ماه  2انواع مطالعات کمی و  کیفی    .16

 کننده

کت شر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396تیرماه  مدیریت منابع اطالعاتی   .17

 کننده

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396اردیبهشت ماه  دئاب تعلیم و تربیت در اسالم   .18

 کننده

شرکت  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396خرداد ماه  مرور ساختارمند و متاانالیز   .19

 کننده
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استراتژیهاي جستجو در پایگاههاي    .20

  اطالعاتی

شرکت  ی تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشک  1396خرداد ماه

 کننده

شرکت   دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396بهمن ماه  علم سنجی   .21

 کننده

شرکت   همایش مراقبت خانواده محور  1394اردیبهشت ماه   خانواده سالم   .22

 کننده

زایمان فیزیولوژیک و روشهاي غیر    .23

  دارویی کاهش درد زایمان

کت شر  شیرازمامایی -دانشکده پرستاري  1393تیر

 کننده

24.   Endnote  شرکت  شیرازمامایی -دانشکده پرستاري  1393خرداد ماه

 کننده

شرکت  شیرازمامایی -دانشکده پرستاري  1393اردیبهشت ماه بانکهاي اطالعاتی   .25

 کننده

کنگره کمیته هاي تحقیقات دانشجویی شبکه همکار   1393اسفندماه   نحوه ي ارائه مقاله در کنگره ها   .26

نگره ملی دانشجویی افق هاي جنوب و چهارمین ک

  شیراز نوین در علوم توانبخشی

شرکت 

 کننده

شرکت   شیرازمامایی -دانشکده پرستاري  1392خرداد ماه   پروپوزال نویسی   .27

 کننده

28.   Intubation  شرکت  مامایی ساري-دانشکده پرستاري  1390آذرماه

 کننده

29.   CPR  شرکت  مامایی ساري-دانشکده پرستاري  1389اسفندماه

 ندهکن

  ذ )راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی 

کننده بھ مراکز بھداشتی شھرستان ی مراجعھسالھ ١٨- ٤٥بررسی ارتباط خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی زنان 
  ١٣٩٦- تربت حیدریھ

  افتخارات) عناوین و ر

  1397ریه در سال ماماي نمونه منتخب دانشگاهی حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حید

  1391دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

  عضو هسته ي آموزشی کالسهاي  آمادگی براي زایمان

  

  مهارت ها تخصصی و غیر تخصصی) ز

  


