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 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 1390 سال التحصیل فارغ لرستان، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، کارشناسی  

 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 93 سال فیزیولوژیک زایمانساعته آموزش  18 دوره. 1

 (فیزیولوژیک زایمان) بارداری دوران آمادگی های کالس مربی تربیت آموزش ساعته 60 دوره.  2

 93 سال در Endnote آموزشی کارگاه.  3

 93 سال در مقدماتی spss آموزشی کارگاه. 4

 93 سال در پیشرفته spss آموزشی کارگاه. 5

 93 سال در نویسی مقاله آموزشی کارگاه. 6

 94 جنسی اختالالت و ییزناشو مشکالت در پیشرفته درمانگری های مهارت.  7

 96 سال جنسی عملکرد اختالالت آموزشی کارگاه.  8

 96 سال ای حرفه اخالق آموزش مقررات و قوانین با آشنایی کارگاه.  9

 96 سال تخصصی دکتری دانشجویان ویژه مقدماتی تدریس روش آموزش کارگاه.  10

 97 سال مادر شیر با تغذیه ترویج آموزشی کارگاه.  11

 97 سال اکتشافی عامل تحلیل کارگاه . 12

 97 سال سیستماتیک مرور کارگاه.  13

 98 سال کیودا مکس افزار نرم کارگاه.  14

 98 سال کیفی های داده آنالیز و مصاحبه نحوه کارگاه.  15

 1399 سال تئوری گراندد کارگاه. 16

 1399 شناسی پدیدار مبنای بر کیفی های داده آنالیز کارگاه. 17
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 1400 کیفی های داده تحلیل اصول کارگاه .18

 1400 تئوری گراندد در کیفی های داده تحلیل کارگاه. 19

 1400 تئوری گراندد و پژوهی اقدام کیفی، تحقیقات کلیات آموزشی وبینار. 20

 کیفی تحقیقات در محتوا آنالیز و ها داده آوری جمع روش ترکیبی، تحقیقات آموزشی وبینار. 21               

 

 افتخارات و جوایز 

  1396مامای نمونه استانی دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال 

  فرایند اجرای طرح احیای بالین آموزش بالینی "تحت عنوان  1395سال فرآیندبرتر جشنواره شهید مطهری

 "مامایی علوم پزشکی همدان مامایی و ارزشیابی بکارگیری آن بر برآیند دانشجویان

 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 پلدختر شهرستان خمینی امام بیمارستان زایمان بخش در انسانی نیروی طرح 

 تهران شهر بازرگانان بیمارستان زایمان بخش در کار ی سابقه 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 1396 تا  1394سال از همدان پزشکی علوم دانشگاه مامایی پرستاری دانشکده علمی هیات عضو 

 سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مامایی و کارشناسی پرستاری 

  شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام( )عنوان دقیق درجسوابق اجرایی 

 98 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه سال مورتالیتی و موربیدیتی ناتال پری دانشجویی همایش اجرایی تیم عضو 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 98 سال زنان سالمت ارتقا همایش اجرایی تیم عضو 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 97 سال پژوهش ماه آذر کیفی تحقیقات همایش اجرایی تیم عضو 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 97 سال تسکینی طب سمینار اجرایی تیم عضو 
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 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 98 سال پژوهش غول شاخ شکستن احواالت اندر همایش اجرایی تیم عضو 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 98 سال در اندنوت کارگاه اجرایی دبیر 

 سال در همدان پزشکی علوم دانشگاه ،"جنین سالمت ارزیابی های تست" عنوان تحت کالب رنالوژ سومین مدرس 

95 

 عضو کمیته نظری و بالینی EDO  1396تا  1394دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال 

  1396تا  1394عضو کمیته ارتقای بالین دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال 

 

  سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی 

# 
 

سال  طرح عنوان

 اجرا

 حوضعیت طر همکاری نوع

 عالئم شدت با خانگی خشونت بین ارتباط بررسی 1

 به کننده یائسه مراجعه زنان زندگی وکیفیت یائسگی

 1395همدان،  فاطمیه بیمارستان زنان کلینیک

1395 

 

 تکمیل شده مجری

 دانش های مولفه اساس بر جنسی رضایت بینی پیش 2

 مراکز به کننده متاهل مراجعه زنان در جنسی نگرش و

 همدان شهر درمانی بهداشتی

1395 

 

 تکمیل شده مجری

 فصول تغییرات اساس بر اکالمپسی پره به ابتال بررسی 3

 فاطمیه بیمارستان به کننده مراجعه باردار زنان در

  نگر گذشته شاهدی مورد مطالعه یک :همدان شهر

1395 

 

 تکمیل شده همکار

 سندرم بر B6 ویتامین و مغربی گل روغن تاثیر مقایسه 4

 پزشکی علوم دانشجویان دانشگاه قاعدگی از قبل

 سال همدان،

1395 

 

 تکمیل شده مجری

طرح تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش  5

 بر داپس ارزشیابی روش بکارگیری تاثیر"پزشکی)نصر(

 "مامایی دانشجویان بالینی ایه مهارت

1395 

 

 تکمیل شده مجری
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 زخم بهبود بر عسل و زیتون ترکیبی کرم تاثیر بررسی 6

 نخست درزنان آن، ناشی از درد شدت و زیاتومی اپی

همدان  فاطمیه بیمارستان زایشگاه به کننده مراجعه زا

  1396سال ،

 تکمیل شده علمی مشاور 1396

 سازی آماده بر مغربی گل ینالواژ کپسول تاثیر بررسی 7

 زای نخست زنان زایمان در های پیامد و سرویکس

 سال همدان، فاطمیه بیمارستان به کننده مراجعه

1397 

 تکمیل شده همکار 1397

در زنان  انرژی احساس با معنوی سالمت ارتباط بررسی 8

 یائسه

 تکمیل شده همکار 1397

 والدین بر آن نیروا اثرات و پروری فرزند سبک بررسی 9

 اصفهان شهر در فرزند چند و فرزند تک های خانواده در

 1396-97 سال

 تکمیل شده مجری 1397

 توانمند الگوی بر مبتنی مراقبتی برنامه تاثیر بررسی 10

 خودکارآمدی و سالمت سواد بر محور خانواده سازی

 یائسه زنان

 تکمیل شده همکار 1397

 باروری بهداشت بالینی راهنمای سازی بومی و تدوین 11

 مترقبه غیر حوادث در

 در حال اجرا همکار 1400
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 مقاالت

 فارسی           

 عنوان #

 

 عنوان مجله

 

 مجله نمایه

 

سال 

 انتشار

 مسئولیت

 در مقاله

 آن و اجزای متابولیک سندرم وضعیت بررسی 1

 92-93تهران، در بارداری میانه ی در

 پرستاری مامایی مجله

 ارومیه

 علمی

 پژوهشی

1395 

 

 نویسنده

 اول

 سه ماهه در غلظت هموگلوبین باطارت بررسی 2

 های آنتروپومتریک شاخص و بارداری دوم ی

 نوزاد

 مراقبت پرستاری مجله

 سینا مامایی ابن

 علمی

 پژوهشی

1396 

 

 نویسنده

 اول

 عالئم بر B6 ویتامین و مغربی گل تأثیر بررسی 3

 بالینی کارآزمایی :قاعدگی از پیش سندرم

 شده تصادفی سازی

 و یزنان، مامای مجله

 نازایی

 

 اسکوپوس

 

1397 

 

 نویسنده

 مسئول

 دانشکده پزشکی مجله سرطان پستان خطر و فولیک اسید دریافت 4

 اصفهان

 اسکوپوس

 

1397 

 

 نویسنده

 اول

رحم  اجتماعی و روانی پیامدهای ارزیابی 5

 از کودک حاصل و جایگزین مادر در جایگزین

 مروری مطالعه یک: روش این

 و زنان، مامایی مجله

 نازایی

 

 اسکوپوس

 

1398 

 

 نویسنده

 دوم

 در سالمت روان و پروری فرزند سبک مقایسه 6

 شهر چند فرزند یا دو و فرزند تک مادران

 اصفهان

 فصلنامه پرستاری،

 پیراپزشکی مامایی و

علمی 

 پژوهشی

1399 

 

 نویسنده

 اول

 استرس درک شده و افسردگی ارتباط بررسی 7

 اصفهان ه شهریائس زنان در معنوی سالمت با

و  بالینی پرستاری مجله

 مامایی

 علمی

 پژوهشی

1399 

 

 نویسنده

 اول

لقاح داخل  با همراه های چالش و پیامدها 8

 تخمدان به سندرم مبتال زنان در آزمایشگاهی

 مروری یک مطالعه: کیستیک پلی

 دانشگاه علوم مجله

 پزشکی سبزوار

 علمی

 پژوهشی

 

1399 
 

 نویسنده

 اول

 ایران، در مامایی دانشجویان رییادگی سبک 9

مطالعه  یک (:Kolbکلب) نظریه براساس

 مروری

 علوم دانشگاه مجله

 گیالن پزشکی

 علمی

 پژوهشی

نویسنده  1400

 اول
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 انگلیسی               

 نویسنده

 دوم

Current 

Women Health 

Reviews 

ISI (ESCI), Scopus 2020 The Effect of Olive Oil and Honey 

Combination on Episiotomy Wound 

Healing and Pain Relief: A 

Randomized Clinical Trial 

1 

نویسنده 

 سوم

Archives of 

Gynecology 

and Obstetrics 

ISI, 

Scopus, PubMed,  

2020 Are maternal metabolic syndrome and 

lipid profile associated with preterm 

delivery and preterm premature rupture 

of membranes 

2 

نویسنده 

 سوم

Biomedical 

Research and 

Therapy 

ESCI (ISI), 

Embase 

2017 Sexual knowledge and attitude as 

predictors of female sexual satisfaction 

3 

نویسنده 

 مسئول

Indo American 

Journal Of 

Pharmaceutical 

Sciences 

Google Scholar 

 

2017 Investigating The Relationship 

Between Domestic Violence And 

Severity Of Menopausal Symptoms 

And Quality Of Life In 

Postmenopausal Women Referring To 

Women Clinics Of Fatemiyeh Hospital 

In Hamadan, 2016 

4 

نویسنده 

 مسئول

Future of 

Medical 

Education 

Journal 

(FMEJ) 

EBSCO 

EMRO Google 

Scholar,SID, ISC 

2020 The impact of using direct observation 

of procedural skill (DOPS) evaluation 

method on some clinical skills of 

midwifery student 

5 

نویسنده 

 مسئول

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Biological 

Sciences 

Google Scholar 

 

2017 The Examination of the Risk factors for 

Pre-Eclampsia in the Pregnant Coming 

to Fatemiyeh Hospital, Hamadan, 

2005-2015 (Retrospective Case-

Control Study) 

6 
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 نویسنده

 اول

Med J Islam 

Repub Iran 

PubMed 

Scopus 

ISC 

2019 The effect of metabolic syndrome and 

its components in midpregnancy on 

neonatal outcomes 

7 

 نویسنده

 دوم

The Journal of 

Family & 

Reproductive 

Health (JFRH) 

Google Scholar  

PubMed SID 

2019 Predictors of Preeclampsia Based on a 

10-Year Case-Control Study 

8 

 نویسنده

 مسئول

Journal of 

Midwifery and 

Reproductive 

Health 

Scopus 

Google Scholar 

SID 

EBSCO 

2019 The Use of Flaxseed in Gynecology: A 

Review Article 

9 

 نویسنده

 اول

BMC 

Reproductive 

Health 

ISI 

Scopus 

PubMed 

2020 The process of risky sexual behaviors 

formation in women drug users: a 

protocol for a grounded theory study 

10 

 نویسنده

 دوم

Journal of 

Midwifery and 

Reproductive 

Health 

Scopus 

Google Scholar 

SID 

EBSCO 

2021 The relationship between spiritual 

health and the quality of life of 

postmenopausal women in Isfahan in 

2019 

11 

نویسنده 

 اول

Iranian Journal 

of Nursing and 

Midwifery 

Research 

Scopus 

ISI (ESCI) 

PubMed 

2022 Factors associated with the 

involvement of women drug users in 

risky sexual behaviors: A narrative 

review 

12 

نویسنده 

 پنجم

Current Drug 

Research 

Reviews 

Scopus 

PubMed 

2022 Effect of Evening Primrose Vaginal 

Capsule on Cervix Preparation and 

Duration of First Stage of Labor in 

Nulliparous Women Referred to 

Fatemieh Hospital in Hamadan, Iran: A 

Single-blind Randomized 

Controlled Trial 

13 
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 مقاالتخالصه چاپ  ارائه و

 مسئولیت نوع ارائه مشخصات کنگره عنوان #

 در مقاله

1 Factors associated with sexual risk 

behaviors in women drug users: A 

review study 

زیست  المللی بین کنگره

 (1399پزشکی )

و  نفراول پوستر

 مسئول

2 Outcomes and Challenges associated 

with In vitro Fertilization in Women with 

Polycystic Ovary Syndrome: A review 

study 

زیست  المللی بین کنگره

 (1399پزشکی )

و  نفراول پوستر

 مسئول

 یک :مامایی آموزش در اجتماعی های رسانه نقش 3

 مطالعه مروری

 و مامایی کشوری همایش

 (1398)سالمت زنان 

و  نفراول پوستر

 مسئول

 یک دارد؟ ارتباط اکالمپسی پره با متابولیک سندرم آیا 4

 مروری مطالعه ی

 و مامایی کشوری همایش

 (1398سالمت زنان )

و  نفراول پوستر

 مسئول

 و مامایی کشوری همایش لیبر درد کاهش در پتیدین از استفاده 5

 (1398سالمت زنان )

 و نفراول پوستر

 مسئول

بررسی سبک فرزند پروری و اثرات روانی آن بر والدین  6

 در خانواده های تک فرزند و چند فرزند

 و مامایی کشوری همایش

 (1398سالمت زنان )

 و نفراول پوستر

 مسئول

 ارتقاء سراسری همایش اندومتر سرطان خطر و متابولیک سندرم 7

 (1398زنان ) سالمت

و  نفراول پوستر

 مسئول

 با یائسه زنان در متابولیک نشانگرهای بر 3 اامگ تأثیر 8

 مروری مطالعه یک: سندرم متابولیک

 ارتقاء سراسری همایش

 (1398زنان ) سالمت

و  نفراول پوستر

 مسئول

9 Maternal lipid profiles and gestational 
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