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 مشخصات فردي
   سارا باقری نسبنام و نام خانوادگي: 

 M_bagherinasab@yahoo.comپست الکترونیک : 

 232-300062225 تلفن محل کار :

 دانشگاه علوم پرشکي تربت حیدریهآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 2532-2533 نیشابور مامایي کارشناشي

 2536-2531 مشهد مامایي گرایش بهداشت باروری کارشناسي ارشد

 

             

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 
 مقایسه اثرکپسول خوراکی آنغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول بر درمان عفونت تریکوموناس واژینالیس

  ( سوابق آموزشيپ

 
 

 کارآموزي(-عملي -ري*تدریس )تئو
 

مهر ماه تا  گاه آزاد کاشمردانش در پرستاری  8و  6با دانشجویان ترم  ابوالفضل)ع(بیمارستان  در مربی بخش زنان [

 ] 97 اسفند ماه

دانشگاه  در  8و  6بیمارستان امام رضا )ع( و بیمارستان قائم با دانشجویان ترم  مربی بخش زایشگاه و زنان در [

 ] 98امایی مشهد فروردین ماه لغایت شهریورماه پرستاری و م

 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي
 سخنرانی در کارگاه آموزشی مشاوره طالق عاطفی و علل آن در شهر گلمکان زیر نظر علوم پرشکی مشهد .1

 رشکی مشهد در شهر گلمکان زیر نظر علوم پ بلوغ و مسایل بهداشتی مربوط به آنسخنرانی در کارگاه آموزشی .2

 

 
 محل عکس 
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 * فرآیندهاي آموزشي
 

 ( سوابق اجرایيت
 ]97یر ماه تا آبان بهداشت عصمتیه کاشمر/ ت زمرک /مراقب سالمت  ماما [

 
 ]98لغایت فروردین ماه  97یرماه تسهیالت زایمانی ریوش/ تمامای تسهیالت زایمانی  [

 

 ]97تا شهریور زایشگاه ابوالفضل کاشمر / تیرمامای زایشگاه/  [
 
فروردین ماه لغایت تیر  دانشکده پرستاری و مامایی/مربی بخش زایشگاه و زنان در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد/  [

 ] 98ماه 

مهر ماه تا  گاه آزاد کاشمردانش در پرستاری  8و  6با دانشجویان ترم  ابوالفضل)ع(بیمارستان  در مربی بخش زنان [

 ] 97 اسفند ماه

 

 هاي علمي و اجرایيت( عضویت در انجمن 
 39عضویت در انجمن کمیته علمي پژوهشي دانشکده پرستاری ومامایي مشهد در سال 

 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث
 

بررسی شیوع و تعیین ژنوتایپ تریکوموناس واژینالیس در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان شهر مشهد شرکت در طرح 

 به عنوان همکار 1931در سال 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
) همایش کشوری مامایي و سالمت  س واژینالیستشخیص عفونت تریکومونادرمایشگاهيو آزبالیني روش مقایسه .2

 زنان (

) همایش کشوری مامایي و سالمت   (PCOs)مرورسیستماتیک گیاهان دارویي موثربردرمان تخمدان پلي کیستیک .0

 زنان (

کیستیک  مرورسیستماتیک کارآزمایي های بالیني انجام شده برروش های غیر دارویي موثر بردرمان تخمدان پلي.5

((Pcos  ) همایش کشوری مامایي و سالمت زنان ( 

 ) دومین کنفرانس بین المللي گیاهان دارویي( .مروری بر اثرات فارماکولوژیک گیاه کمای یا آنغوزه4

 ای بر مشکالت جنسي ) همایش ملي دانشجویي گیاهان دارویي( .مروری براثرات گیاه کم3

 ) کنگره بین المللی سزطان پستان (  مروری سیستماتیک بر گیاهان دارویی موثردر درمان سرطان پستان .6

سومین کنگره ملی گزارش های ) هفته 92در خانم باردار افت هموگلبین به دنبال دکولمان گزارش یک مورد .7

 (یمورد بالین
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 (سومین کنگره ملی گزارش های مورد بالینی) هفته 92گزارش یک مورد سندروم پرس در خانم باردار .8

) تعیین آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد در مورد سرطان معده .9

 کنگره بین المللی سرطان (

بیماران مبتال به فشار خون باال تحت نظر مراکز بهداشت منتخب بررسی تاثیر مداخالت پرستاری بر خود مراقبتی  .11

 ) کنگره ملی مراقبت های بالینی(1998شهر مشهد در سال 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

)  عفونت تریکوموناس واژینالیس بهبود عالئممقایسه اثرکپسول خوراکی آنغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول بر .1

 جله زنان مامایی ایران(چاپ شده در م

 ) دردست داوری( هفته 92در خانم باردار افت هموگلبین به دنبال دکولمان گزارش یک مورد.2

 ) در دست داوری ( س واژینالیستشخیص عفونت تریکومونادرمایشگاهیو آزبالینی روش مقایسه .9

) در عفونت تریکوموناس واژینالیسمقایسه اثرکپسول خوراکی آنغوزه و قرص خوراکی مترونیدازول بر درمان .4

 دست داوری(

 

 اتترجمه و تأليفخ( 
  

 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
 39گذاری درسال   IUDگذراندن دوره  

 31گذراندن کارگاه پزشکي قانوني و مسایل مامایي وابسته به آن در سال 

 31گذراندن کارگاه احیای نوزاد در سال 

 

 ان نامه هاي دانشجویي ذ (راهنمایي و مشاوره پای

 

 

 افتخارات( عناوین و ر
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  کسب تقدیر نامه از طرف شورای شهر ریوش 

 کسب تقدیر نامه از طرف فرمانداری شهر ریوش 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
 ICDLگذراندن دوره 

 


