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 (81 ارشد سال ينامه کارشناس اني)پاپيش از موعد سطح استريول بزاق در زنان بستری شده با تشخيص ليبر  يبررس

 (95نامه دکترا سال  اني)پا طراحي و اجرای آزمايشي سيستم حمايت از والدين نوزادان نارس

 موزشيآمدارك و دوره هاي 
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 1395ارديبهشت  ،شاهرود يدانشگاه علوم پزشک ،یبهداشت بارور يتخصص یدکترا

 92 سال ICDLکسب گواهي نامه 
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  96کسب مدرک زايمان فيريولوژيک، سال 

  دوره هاي آموزشي

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش
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 76سال نوزادان  یايآموزش احشرکت در کارگاه 

 89 سال يبه زبان فارس يعلم يسيشرکت در کارگاه مقاله نو

  86 سال وبالگ جاديآموزش اشرکت در کارگاه 

 85سال  officeآشنايي با بسته نرم افزار شرکت در کارگاه 

 85سال  windows xpشرکت در کارگاه آشنايي با نرم افزار 

 93سال  رفتار جنسي سالم يشرکت در کارگاه اصول و مبان

 90سال يز داده ها در تحقيقات کيفي مهارت های آنالشرکت در کارگاه 

 90سال مهارت های مصاحبه در تحقيقات کيفي شرکت در کارگاه 

 93سال  له نويسي پيشرفته )کمي و کيفي( شرکت در کارگاه مقا

 93سال يستماتيک و متاآناليز شرکت در کارگاه مرور س

 97شرکت در کارگاه جستجوی منابع الکترونيکي سال 

 97( سال 1وليد محتوا )ت شرکت در کارگاه

 97تکنيک های تئاتر در تدريس سال  شرکت در کارگاه

 97سال  virginity testing شرکت در کارگاه

 97روش تحقيق مقدماتي سال  شرکت در کارگاه

 97سال  شرکت در کرسي هم انديشي تعاملي اخالقي استاد و دانشجو

 96محوريت زن و خانواده( سال  شرکت در دوره دانش افزايي با موضوع سبک زندگي ) با

 97سال  Good Clinical Practice in Clinical Trialsشرکت در کارگاه 

 97شرکت در وبينار ابعاد آموزشي آموزش پزشکي سال 

 97شرکت در کارگاه توانمندسازی اساتيد مشاوره تحصيلي سال 

 97سال حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم شرکت در کارگاه 

 97سال  hot topicنحوه استخراج  گاهشرکت در کار

  97 سالژوهش اعضای هيئت علمي های کارگاه سرآمدی در آموزش و پ شرکت در کارگاه

  زبان

 انگليسي خوب یو گفتار یمهارت نوشتار

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 والدين نوزادان آسيب پذير شيوه های توانمند سازی 

 ن رشته ماماييارتقا سيستم آموزشي دانشجويا

 بهبود کيفيت ارائه ی خدمات باروری

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در بازبيني بسته خدمتي نوزاد سالمبا  یهمکار -
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  کنوني انتصابات آكادميك

 97ايي سال استاد مشاور تحصيلي دانشجويان مقطع کارشناسي رشته مام

 97سال عضو تيم آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامايي 

 97عضو کميته پايش دانشکده پرستاری و مامايي سال 

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 77تا  75در فواصل سال های  در بخش زايمانطرح دوره کارشناسي انجام  

 :یدروس تئورتدريس 

 مانيزا یباردار  -

                              ی های زنانبيمار -

 و

 :یو کارورز یکارآموز يعمل یها واحد

 مانيزاو  یباردار 

 بهداشت مادر وکودک

  زنان یهايماريب

 نوزادان سالم و آسيب پذير

 بيماری های کودکان 

 نشانه شناسي

 در دانشگاه های قوچان، قم، شهيد بهشتي و ايران

 97 جنين ارزيابي سالمتمدرس کارگاه  

 مراقبت ادغام يافته سالمت مادران و نوزادانمدرس کارگاه 

 84سال  مدرس کارگاه احياء نوزادان

  تجربيات پژوهشي

 Appropriate interventions for pregnant women with indicators of metabolic syndrome on pregnancyداوری مقاله 

outcomes: a systematic review".  متعلق به ژورنالInternational Journal of Preventive Medicine    97در سال 

به روش حضوری و غير حضوری بر دانش و نگرش دانشجويان افغان دانشگاه بين  Bداوری اعتباری ابزار مقايسه تاثير آموزش پيشگيری از هپاتيت 

 97المللي امام خميني )ره( شهر قزوين، سال 

بررسي عوامل مرتبط با خشونت خانگي در همسران زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي  ابزارداوری اعتباری 

 97ايران سال 

 97داوری اعتباری ابزار سنجش رفتارهای مخاطره آميز جنسي زنان متاهل سال 

 95ستاوردها و چالش ها سال عضويت در کميته اجرايي اولين کنگره ملي مشاوره در مامايي، د

  یپژوهش یها طرح

 81 سالارزيابي سطح استريول بزاق در تشخيص زايمان زودرس،سيده سعيده موسوی، 
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 88سال وزيس در مادران باردار شهر قم بررسي سرواپيدميولوژی توکسوپالسم

 91سال هرود يان دانشگاه علوم پزشکي شابررسي طرحواره نقش جنسيتي و کيفيت زندگي در دانشجو

 91سال  بررسي نحوه اداره ليبر و مقايسه آن با اصول پارتوگراف

 95سال طراحي و اجرای آزمايشي سيستم حمايت از والدين نوزادان نارس  

 تدوین شده پایان نامه

 (استاد راهنما ،ارشد ينامه کارشناس انيپا)بررسي تاثير برنامه حمايتي بر استرس پدران در اولين مواجهه با نوزاد نارس 

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

 :يمقاالت چاپ شده فارس

 زودرس مانيزا ييشگويبزاق در پ وليسطح استر يبررس

 زودرس مانيزا صيبزاق در تشخ وليسطح استر يابيارز

 :يسيچاپ شده انگل مقاالت

Predictors of Postpartum Depression in an Iranian Population, 2006 

The Needs of Parents of Preterm Infants in Iran and a Comparison with those in Other Countries: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

The Need for Support And not Distress Evoking: A Meta-synthesis of Experiences of Iranian Parents with 

Premature Infants 

Development of a support system for parents of premature infants 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 معاينه فيزيکي نوزادان

 رفرنس نويسي به روش ونکوور و هاروارد

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 .(11017164همايش سراسری پريناتولوژی ايران ) کد: شرکت در 

 (11010174دومين کمگره بين المللي ارداری ايمن ) کد  شرکت در

 (11017247شرکت در دومين سالمت نوزادان ايران ) کد 

 شرکت در سمينار بيماری های پستان 
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  ارائه شفاهي

 بزاق وليزودرس و استر مانيزا

The association between early admission and obstetrical interventions in childbirth process in shahroud ́s 

hospitals 

  ارائه پوستر

 زودرس مانيزا ييشگويبزاق در پ وليسطح استر يابيارز

 مرد زن نما اي زن

 1388شهر قم در سال  یزديحضرت زهرا )س( و ا یها شگاهيتوکسوپالسموز در زنان باردار مراجعه کننده به زا یولوژيدميسرواپ يبررس

 زيو متاآنال کيستماتي: مرور ستيحما نيمانده تر مغفول

 در دختران دانشجو يقاعدگ یالگو  ينقش جنس طرحواره

 فعاليت های فرهنگی

 96اربعين سال  ،حضور فعال به عنوان کادر درماني در برپايي موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم

 97سال  ،السالم اربعينامام حسن مجتبي عليه موکب حضور فعال به عنوان کادر درماني در برپايي 

 97سال  ،حضور فعال به عنوان کادر درماني در اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکي ايران

 97، سال مشاور درماني در هفته ملي سالمت بانوان ايران حضور فعال به عنوان

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

  

  اطالعات ديگر

  

 03/09/97آخرين بازبيني: 

 


