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  بسم ا...الرحمن الرحیم
   اجرایی پژوهشی و ، فرم اطالعات سوابق آموزشی

                                                              محدثه عادلی

  )آموزش مامایی(گرایش  ماماییکارشناس ارشد 
  تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی  ت علمی دانشکده پرستاري و ماماییعضو هیأو مربی 

   yahoo.com31661m_a_ @thums.ac.ir/1Adelim@ :رایانامه 

  : سوابق تحصیلی 
   1385 -1388دانشکده پرستاري ومامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  از ماماییکارشناسی ارشد 
  1379- 1383، شیرازدانشکده پرستاري ومامایی دانشگاه علوم پزشکی   از کارشناس  مامایی

  افتخارات و جوایز:
 .1379-1383 ،سال متوالی 4شیراز در  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دوره کارشناسی دانشکده  اول رتبه دانشجوي . 1

 .1379-1383شیراز ،  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دوره کارشناسی دانشکده.استعداد درخشان 2

  1392. ماماي نمونه کشوري در سال 3
  .93ه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال.ماماي نمونه دانشگا4

  : رساله 
  ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بررسی تاثیر تغذیه زودهنگام بر درد پس از سزارین
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  : مطالب  فهرست
  سابقه فعالیتهاي آموزشی –الف           

 دروس نظري و عملیسوابق تدریس   .1

  سوابق تدریس در کارگاه هاي آموزشی .2
               

  ب) سابقه فعالیت هاي پژوهشی         
  طرح هاي تحقیقاتی . 1
  مقاله . 2
 ترجمه و تالیفات کتابها . 3

  و پوستر صورت سخنرانی به    ي داخل و خارج کشورکنگره هادر  مقاالتارایه  . 4
  پژوهشی و آموزشی هاي کارگاه در شرکت . 5

  
  تجارب حرفه اي در رشته مربوطه ج)           

  
 اجرایی فعالیت هاي عضویت ها در   . 1
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  عالیتهاي آموزشی (تدریس واحدهاي نظري و عملی دانشگاهی)  فسابقه  -الف
بارگذاري   دانشگاه  مقطع  نظري / عملی  تعداد واحد  درسنام   شماره

  (آپلود)

    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 9  بارداري و زایمان  1
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 5/23  بهداشت مادر و کودك (مادر و نوزاد)  2
    تربت حیدریهعلوم پزشکی   کارشناسی  نظري  واحد 4  فیزیوپاتولوژي  3
علوم پزشکی تربت حیدریه و دانشگاه   کارشناسی  نظري  واحد 25  جمعیت و تنظیم خانواده  4

  آزاد مشهد
  

    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 3  اختالل عملکرد جنسی  5
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 6  تغذیه مادر و کودك  6
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 5/2  قوق پزشکیح-ماماییاخالق و مقررات   7
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 5/2  اصول و فنون  8
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 1  نشانه شناسی  9

    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 2  زبان تخصصی  10
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 1  مدیریتاصول   11
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  نظري  واحد 2/1  گروههاي خاص  12
دانشگاه  - علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  عملی  واحد  5/78  کارآموزي زایمان طعیبی  13

  انشگاه آزاد مشهدد -آزاد قوچان
  

    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  عملی  واحد 33  کودكکارآموزي بهداشت مادر و   14
    علوم پزشکی تربت حیدریه  کارشناسی  عملی  واحد  2/20  کارآموزي پره ناتال  15
          واحد  7/80  مجموع دروس نظري  
          واحد  7/131  مجموع دروس عملی  
          واحد 212,4  مجموع دروس نظري و عملی  
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  آموزشیسوابق تدریس در کارگاههاي 

  مکان  تاریخ  ارائه  کد کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  23/11/95  سخنران    روش تحقیق مقدماتی  1
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  15/10/94  سخنران  182199405  برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر  2
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  23/3/94  سخنران  182199311  ارزیابی سالمت جنین  3
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  2/9/92  سخنران  19219921  تغذیه با شیر مادر  4
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  26/7/91  سخنران  19219911  سالمت خانواده  5

 
 
 
 

  سابقه فعالیتهاي پژوهشی  -ب
  طرحهاي تحقیقاتی مصوب  -1

  مجري/ همکار طرح*  تاریخ تصویب  کشوري/دانشگاهی  تحقیقاتیعنوان طرح   شماره
زاد بررسی مقایسه اي تماس کوتاه مدت شکمی و کانگرویی مادر و نو  1

  بالفاصله بعد از تولد بر رفتارهاي دلبستگی مادر
  مجري  24/4/93  دانشگاهی

  مجري  1387  دانشگاهی  بررسی تاثیر تغذیه زودهنگام بر درد پس از سزارین  2
دانشگاهی (کمیته   بررسی اثر پرنوشی برشدت درد دیسمنوره اولیه  3

  تحقیقات دانشجویی)
  استاد راهنما  10/3/94

ت بررسی تاثیر آموزش رفتارهاي خودمراقبتی بر پیشگیري از دیاب  4
  بارداري

دانشگاهی (کمیته 
  تحقیقات دانشجویی)

  استاد راهنما  10/3/94
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 مقاالت  -2
 

  نویسنده اول یا مسئول  مجله و ایندکس نام  عنوان مقاله  شماره
ایندکس شده در نمایه هاي 

گروه یک وزارت بهداشت از 
  Medlineو   ISI جمله

نمایه هاي  رایندکس شده د
گروه دو وزارت بهداشت از 

 Scopus , chemical  جمله
abstract 

نمایه هاي ایندکس شده در 
گروه سه و چهار وزارت 

 ,ISC بهداشت از جمله
IRAN MEDEX  

مقاالت انگلیسی در 
سایر  مجالت علمی 

 پژوهشی

مقاالت فارسی در 
  ژوهشیپ -مجالت علمی

1  

Effect of early 
post cesarean 

feeding on 
gastrointestinal 
complications. 

  

Nursing and 
Midwifery 

studies  
         ISI (ESCI)  نویسنده اول و مسئول 

2  

Comparison of 
mother and 

newborn 
abdominal skin 
to skin and 

Kangaroo 
contact 

immediately 
after birth on 

mother’s 
attachment 
behaviors  
  

Journal of 
education and 

health 
promotion  

         PubMed  نویسنده اول

3  

The effect of 
early post 

cesarean feeding 
on woman’s 
satisfaction 

  

Journal of 
family and 

reproductive 
health  

          PubMed  نویسنده اول و مسئول

4  
تاثیر تغذیه زودهنگام 

بعد از سزارین بر ترمیم 
  زخم

      ISC      نویسنده مسئول  مجله افق دانش

5  Influential 
factors of 

Journal of 
Midwifery and 

     Cinhal  ISC    نویسنده اول
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mother infant 
skin to skin 

contact based on 
the precede 

proceed model 
from the 

perspective of 
midwifes in 

Torbat 
Heydariyeh 
Hospitals 

Reproductive 
health 

6  

مقایسه پیامدهاي شروع 
ساعت  12و 4تغذیه 

پس از عمل سزارین 
  تحت بیهوشی عمومی

فصلنامه علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تربت 

  حیدریه

  علمی ترویجی    ISC      نویسنده اول و مسئول

7  
بررسی تاثیر تغذیه 

زودهنگام بر درد پس 
  از سزارین

  پژوهشیعلمی     ISC      نویسنده دوم  
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 شرکت در همایش ها -3
  

  (نفر اول یا ارایه دهنده) نقش  ملی/ بین المللی  همایش نام   عنوان مقاله  شماره
1  The effect of early post cesarean 

feeding on wound healing 

  

international 
Neonatal & 
perinatal 
Medicine 
congress 

  

  نفر اول  بین المللی

2  Comparison of oral intake 
profiles at 4 and 12 hours 

following cesarean 

section under general anesthesia  

  

international 
Nursing & 
Midwifery 

Conference on 
Health and 
Wellbeing  

  

  نفر اول  بین المللی

 پس از سزارین بررسی تاثیر تغذیه زودهنگام  3
  بر رضایتمندي مادران

اولین کنگره بین 
المللی مامایی و 
بهداشت باروري 

  ایران

  ویسنده مسئولن -ارایه دهنده  بین المللی

 بررسی تاثیر تغذیه زودهنگام بر درد پس از  4
  سزارین

همایش سراسري 
مراقبت مبتنی بر 

  شواهد

  ویسنده مسئولن -ارایه دهنده  ملی
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  داوري مقاالت             

  عنوان  ردیف
  زوجین نابارور گیرنده و غیر گیرنده نسبت به روشهاي اهدایی کمک باروري در مرکز ناباروري مشهد مقایسه آگاهی و نگرش  1
  ساله چابهار در مورد حاملگی ناخواسته 49تا  15بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان شهري   2
  1392ل ه در ساشیوع باکتریوري بدون عالمت و درمان آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدری بررسی  3

  تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی، نگرش و رفتارهاي پیشگیرانه از سرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان  4

  قاومتی) بر کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکارم -تمرینات ترکیبی (هوازيهفته  10تاثیر   5

  بررسی تعداد فرزند دلخواه و عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروري  6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٩ 

 

 
  شرکت در کارگاه هاي آموزشی و پژوهشی )6
  31/3/96پزشکی تربت حیدریه، تاریخ  . کارگاه آموزشی مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم1

  27/3/96یخ )، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تارMeshو اصول جستجو در  PubMed. کارگاه آموزشی استراتژي هاي جستجو در پایگاههاي اطالعاتی(2

  28/2/96. کارگاه آموزشی آداب تعلیم و تربیت در اسالم، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 3

  14/12/95.کارگاه آموزشی فرآیند نویسی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 4

  6/10/94.کارگاه آموزش مجازي با عنوان مقدمات اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در تاریخ 5

  26/7/94ربت حیدریه، تاریخ .کارگاه آموزش مجازي با عنوان مقدمات اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ت6

  28/6/94.کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی سطح یک، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 7

  30/2/94. کارگاه آموزشی یادگیري الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 8

  6/3/94دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ . کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس، 9

  7/4/93)، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ Scopus.کارگاه آشنایی با منابع الکترونیک(10

  2/12/93. کارگاه آموزشی تماس پوست با پوست و تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 11

  17/7/93.کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههاي آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 12
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  8/7/93.کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه آموزش مجازي و قابلیتهاي آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 13

  25/3/93شکی تربت حیدریه، تاریخ .کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس، دانشگاه علوم پز14

  2/2/93.کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی، دانشگاه تربت حیدریه، تاریخ 15

  29/3/92.کارگاه آموزشی دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه اي، دانشگاه تربت حیدریه، تاریخ 16

  1/4/92حیدریه، تاریخ  .کارگاه یادگیري مبتنی بر حل مساله، دانشگاه علوم پزشکی تربت17

  5/12/91.کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ 18

  7/10/90، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تاریخ reference manager.کارگاه آموزش نرم افزار19

  :سوابق اجرایی )  ج

  .عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1

  .مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه2

  .استاد مشاور دانشجویان مامایی مقطع کارشناسی3

  .عضو شوراي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه4

  برنامه ریزي آموزشی مرکز مطالعات و برنامه ریزي آموزشی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه .عضو کمیته5

  بیمارستان نهم دي دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه EDO. مسئول کمیته زنان و مامایی مرکز 6


