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 ناهنجاري تشخيص با باردار مادران سازگاري فرایند تببين" عنوان با خود دکتری نامه پایان از 8931مروارید ایرانی در سال  دکتر

 سال از ایشان. است نموده علوم پزشکی مشهد دفاع دانشگاه در "حمایتی مراقبت برنامه یک ارائه و تئوري گراندد رویکرد با جنين

.باشند می فعالیت به مشغول حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه در وقت تمام علمی هیات عضو به عنوان 8931  

 : پژوهشی هاي منديالقه ع

  کاربرد طب سنتی  و مکمل در مامایی و سالمت باروری و اجرای مداخالت مختلف در این زمینه 

  زایمان ایمن )نقش آموزش ها و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان در مادر و جنین و  ترویج زایمان ترویج

 فیزیولوژیک  با هدف کاهش سزارین در کشور(

 طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخالت آموزشی، مراقبتی ، تشخیصی و درمانی  در مراحل مختلف باروری از بلوغ تا یائسگی 

 :بق آموزشی و پژوهشیسوا خالصه 

 پزشکی علوم دانشگاه در مصوب تحقیقاتی طرح عنوان 0 جلد کتاب تالیف و ترجمه، 7 تخصصی، مجالت در شده منتشر مقاله عنوان 04

تخصصی  دروس (  در سازمان بهداشت جهانی ، تدریس 0408دو ماهه )دوره سالمت جنسی نوجوانان  مطالعاتی فرصت حیدریه، تربت

 انجام( حال مشاوره مامایی )در ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان یک ، راهنمایی کارشناسی مقاطع برای پزشکی تخصصی زبان و مامایی

 :اجرایی سوابق خالصه

 تا کنون( 8933 اردیبهشت ) سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی  .8

 33تا  31از سال    دانشگاه پژوهشی شورای عضو .0

 کنون تا  8933از سال    دانشگاه آموزشی شورای عضو .9

 31تا  30مشهد  از سال   JMRHمدیر اجرایی مجله  .0

 88 تا 18مامای مسوول تسهیالت زایمانی از سال  .5

 :دستاوردها و افتخارات خالصه



، عضو استعداد های درخشان در مقاطع 8939و  8919و کاردانی به کارشناسی در سالهای  PhDرتبه نخست کشوری در آزمونهای 

از   leadership young midwifery 2016برنده  دوره آموزشی  ارشد و دکتری تخصصی، تحصیلی کارشناسی، کارشناسی

، دانشجو  18ای نمونه تیم سالمت در سال ماماز ژنو،  0408در سال  GFMER courseدوره بورسیه آموزشی کشور دانمارک ، برنده 

  37و  39برگزیده هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 

 Iranim1@thums.ac.irپست الکترونیکی آکادمیک: 

 https://isid.research.ac.ir/Morvarid_Irani: لینک سامانه علم سنجی 


