
 
 سیده زهرا حسیني حاجينام و نام خانوادگي:

 1367تولد: و محلسال 

 متاهلوضعیت تأهل:

 مشهدمحل سکونت:

 05152226011ثابت و همراه: تلفن

 hoseiniz2@thums.ac.irپست الکترونیک:

 

 سوابق تحصیلي:

 گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
دانشگاه محل اخذ 

 مدرک
 سال اخذ مدرک

 معدل

 70/17 1397 علوم پزشکی مشهد مشاوره در مامایی مشاوره در مامایی کارشناسی ارشد

 18 1390 علوم پزشکی گناباد مامایی مامایی کارشناسی

 تحصیلي: آخرین مقطع نامهعنوان پایان

 تاثیر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و انتخاب زایمان طبیعی بعد از سزارین

 آموزشي)دانشگاهي(فعالیت سوابق 

دانشگاه محل 

 تدریس

 تاریخ نوع درس رشته ومقطع تدریس

علوم پزشکی 

 مشهد

 ،  کارآموزی زایشگاه8ترم 

 ،کارآموزی زایشگاه6ترم 

نیمسال دوم  عملی

1398- 

علوم پزشکی 

 مشهد

 ، کارآموزی پره ناتال پرخطر8ترم 

 کارآموزی پره ناتال پرخطر6ترم 

نیمسال دوم  عملی

1398، 

علوم پزشکی 

 مشهد

 ، کارآموزی درمانگاه اورژانس8ترم 

 ، کارآموزی درمانگاه اورژانس6ترم 

نیمسال دوم  عملی

1398 

 

علوم پزشکی 

 مشهد

 ، کارآموزی زایشگاه7ترم 

 ،کارآموزی زایشگاه5ترم 

نیمسال اول  عملی

1398، 

علوم پزشکی 

 مشهد

 ، کارآموزی پره ناتال پرخطر7ترم 

 پره ناتال پرخطر، کارآموزی 5ترم 

نیمسال اول  عملی

1398، 

علوم پزشکی 

 مشهد

 ، کارآموزی درمانگاه اورژانس1398، نیمسال اول 7ترم 

 ،کارآموزی درمانگاه اورژانس1398، نیمسال اول 5ترم 

نیمسال اول  عملی

1398، 

محل الصاق 

 عکس



علوم پزشکی 

 تربت حیدریه

نیمسال  تئوری تغذیه مادر و کودک

-1399اول

1400 

علوم پزشکی 

 تربت حیدریه

نیمسال  عملی کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

-1399اول

1400 

علوم پزشکی 

 تربت حیدریه

  عملی کارآموزی زایمان طبیعی

 

نیمسال 

-1399اول

1400 

علوم پزشکی 

 تربت حیدریه

نیمسال  عملی و کودک مادر کارآموزی بهداشت

-1399اول

1400 

 

 های پژوهشي:طرح

 وضعیت طرح سال انجام طرح سمت در طرح عنوان
تاثیر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و قصد انتخاب زایمان 

 طبیعی بعد از سزارین
 پایان طرح 1397 مجری

بررسی ویژگی های فردی، مامایی و زایمانی مرتبط با زایمان 
 طبیعی بعد از سزارین

 درحال انجام 1398 همکار

 
 کووید گیری همه در ایرانی زنان جنسی و باروری سالمت بررسی

– 19 
 درحال انجام 1400 مجری

 بعد استرس اختالل و افسردگی اضطراب، استرس، سطح بررسی
 با آن مقایسه و رحمی خارج بارداری و سقط با زنان در تروما از

 طبیعی بارداری دارای زنان

 درحال انجام 1400 مجری

 کیفیت و تروما از پس استرس اختالل تایمیا، الکسی بررسی
 توبکتومی و هیسترکتومی تحت زنان در جنسی زندگی

 درحال انجام 1400 مجری دوم
 

 

 شده:مقاالت چاپ

نام  نمایه عنوان

 نشریه

ریب ض

 (IFثیر)تأ

سال 

 چاپ

تعداد 

 نویسندگان 

 چندم مقالهمسئول/ نفر

تاثیر مصاحبه انگیزشی بر آگاهی، نگرش و 

 سزارینقصد انتخاب زایمان طبیعی بعد از 
scopus ijnmr  1397 4 نویسنده اول 

مروری برروشهای تصمیم یار پیرامون 

 انتخاب نوع زایمان پس از سزارین
scopus  مجله

زنان و 
مامایی 

 ایران

 نویسنده اول 2 1397 



 

 :به تفکیک ملي وبین المللي  ی علميهاهمایششده در /خالصه مقاالت/پوستر پذیرفته مقاالت 

 نوع ارائه سال برگزاری محل برگزاری همایشنام  عنوان

تاثیر مصاحبه انگیزشی بر 

آگاهی، نگرش و قصد 

انتخاب زایمان طبیعی بعد 

 از سزارین

همایش مراقبت مبتنی 

 /ملیبرشواهد
دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد
 سخنراني 1397

مروری برروشهای 

تصمیم یار پیرامون 

انتخاب نوع زایمان پس 

 از سزارین

مامایی  سال100

 /ملیآکادمیک
دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد
 پوستر 1397

 

 ترجمه کامل یا بخشي از کتاب: تالیف/

 سال انتشار عنوان کتاب
 کاملتالیف / ترجمه 

 کتاب

 بخشيتالیف / ترجمه 

 از کتاب

سمت در تالیف/ 

 ترجمه کتاب

 مولف  تالیف 1400 مشاوره در مامایي

 

 جوایز و افتخارات:

 89مسابقات کاریکاتور، جشنواره فرهنگي هنری دانشگاههای علوم پزشکي، سال نفر اول 

 88نفر سوم المپیاد علمي دانشگاهي حیطه استدالل بالیني، سال 

 

 شرکت در دوره ها یا کارگاههای تخصصي:

 1398زایمان فیزیولوژیک

 1398احیای نوزاد

 )دانشگاه علوم پزشکي مشهد(1395اخالق در پژوهش

ICDL جهاددانشگاهي مشهد(1398مهارتهفت( 

SPSS)دانشگاه علوم پزشکي مشهد( 

 

ENDNOTE)دانشگاه علوم پزشکي مشهد( 

RCA  )تحلیل ریشه ای علل و وقایع)دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه 

 patentمالکیت فکری و ثبت 



 پدافند غیر عامل

 :خارجي تسلط به زبان یا داشتن مدرک زبان

 کانون زبان ایرانمدرک زبان عمومي 

MSRT 

 رتبه در آزمون ورودی یا دانشنامه تخصصي یا فوق تخصصي:

 آزمون ورودی کارشناسي ارشد 11رتبه 

 یاد ملي نخبگان یا استعدادهای درخشان:عضویت در بن

 1390استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، 


