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 ( CV) يسوابق حرفه ا 
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 ( 93نامه دکترا سال  انیدرمان )پا ی در جستجو یران یزنان نابارور ا انيدر م یینازا ی برساخت اجتماع  -

 موزشي آمدارك و دوره هاي 

 1374، مشهد   یدانشگاه علوم پزشک  ، ییماما  یکارشناس - 
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  دوره هاي آموزشي
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   78مادر وکودک ونوزادان سال   یکارآموز یبخش  ن يب یهماهنگ 

  ميتحت عنوان مشاوره تنظ یسخنران  نيپرسنل مراکز بهداشت و درمان شهرستان بجنورد همچن  یدر دوره بازآموز شرکت

   80خانواده سال  

 1380دركارگاه آموزش روش شناسي تحقيق  شرکت

      1380  س  در كارگاه آموزشي روش تدري شرکت

   1381،  اينترنت،  سال    Power Pointدوره هاي آموزشي كامپيوتر    گذراندن

   83کارگاه مقدماتي ارتقاء مستمر كيفيت سال   در شرکت

   85نوزاد سال   ايدر کارگاه اح شرکت

 85ارتقا سالمت روان سال   یدر كارگاه آموزشي روشها شركت

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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   85براي دانشجويان  به عنوان مدرس سال    یبهداشت یها  ستميآموزشي روش تحقيق  در س-در كارگاه  شركت

 86سال   یگذار IUDدر کارگاه  شرکت

 90سال   یفيک قاتيمصاحبه در تحق  ی مهارت ها  ی در کارگاه آموزش شرکت

   1390سال   یفيک قاتيدر تحق زيآنال ی در کارگاه آموزش شرکت

 1390سال   یدر گارگاه گراندد تئور  شرکت

 1393سال    کيستميشرکت در کارگاه مرور س

 1393  یشرکت در کارگاه سرقت علم

 1393سال   کی ولوژیزيف  مانیشرکت در کارگاه زا

 1394سال    یلينامه به روش تحل انیشرکت در کارگاه نوشتن فصل دوم پا

 1394سال   یکم  قي شرکت در کارگاه روش تحق

1394 WHO شرکت در کارگاه نظام سالمت از نظر   

 Scopus   1394شرکت در کارگاه آشنایی با پایگاه استنادی 

 1394شرکت در کارگاه ترجمان و تبادل دانش  

 OVID  1394شرکت در کارگاه آشنایی با منابع الکترو نيکی و بانک های اطالعاتی 

 1395پدیدارشناسی   –شرکت در کارگاه روش تحقيق 

 NVIVO  1395شرکت در کارگاه نرم افزار تحليل داده های تحقيقات کيفی 

 mixed method research 1395شرکت در کارگاه 

 1395شرکت در کارگاه ترجمان و تبادل دانش  

 96سال   SPSSشرکت در کارگاه آموزش نرم افزار 

 96سال  Camtasکار با نرم افزار  ،ی مجاز یمحتوا  ديکارگاه تولشرکت در

 96سال   Story Lineدر کارگاه شرکت 

 96آمار پيشرفته سال  شرکت درکارگاه

 97کارگاه راه یابی خالق سال   شرکت درکارگاه

 97روش تدریس سال  شرکت درکارگاه

 97تکنيک های تئاتر سال   شرکت درکارگاه

 97روش تحقيق سال  شرکت درکارگاه

 97جستجوی منابع الکترونيک سال  درکارگاهشرکت 

 97سال  )پاورپوينت پيشرفته + طراحي آموزشي محتواي الكترونيكي( 1وليد محتوا شرکت در کارگاه ت

 97شرکت در کارگاه کارآزمایی بالينی سال  

 97سال    Endnoteشرکت در کارگاه 

 97سال   Hot Topicشرکت در کارگاه 

 97سال  STATAتجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  شرکت در کارگاه

 97گانه نوپا سال   12شرکت در کارگاه سامانه های 

 97شرکت در کارگاه استراتژی های جستجو سال  
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 97شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش سال  

 98شرکت در کارگاه انواع تحقيقات کمی سال  

 98سال   LMSشرکت در کارگاه 

 98ر کارگاه کاراآزمایی بالينی سال  شرکت د

 99روش تدریس سال  شرکت درکارگاه

 99روش تحقيق سال  شرکت درکارگاه

 

  زبان 

 انگليسی  خوب  یو گفتار یمهارت نوشتار 

  عالقه مندي هاي حرفه اي

 شيوه های توانمند سازی نوجوانان و زنان 

 نوجوانان و زنان   ،کودکان  سالمت

 HIVو زنان مبتال به  اجتماعی افراد نابارور -روانی هایپيشگيری از آسيب  

 بهبود کيفيت ارائه ی خدمات باروری

 انجام تحقيقات کيفی به ویژه به روش گراندد تئوری 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  سال  5به مدت   13/11/77  خیاز تار ی خراسان شمال  ییماما -یدانشكده پرستار یآموزش  یعضو شورا  -

  سال  7به مدت   13/11/77  خیاز تار ی خراسان شمال  ییماما -یدانشكده پرستار یپژوهش  یعضو شورا  -

 سال  4به مدت  78از سال  ی خراسان شمال  یی ماما -یدانشكده پرستار  سیحق التدر و  یدرس یز یبرنامه ر یعضو شورا  -  

  معاونت سالمت  تيجمع  با دفتر سالمت خانواده و  یهمکار - 

  87مامایی خراسان شمالی تا سال  -پرستاری عضو شوراي مربيان دانشكده   -

تا سال   یخراسان شمال  یی ماما -یدانشكده پرستار  ییماما  یعلم  ئتيه  یمصاحبه کننده جهت انتخاب اعضا تهيعضو کم  -

87 

 94عضو شورای پژوهشی گروه مامایی و بهداشت باروری از سال  

  Journal of Client-Centered Nursing Careعضو هيات تحریریه و کميته داوران نشریه  -

  کنوني انتصابات آكادميك

  سال  5به مدت  13/11/77 خیاز تار یخراسان شمال   ییماما – یدانشکده پرستار ییمدير گروه آموزشي ماما    -

در   ی آموزش ف یوظا ميراهکار تقس نیتدو  یدر انجام طرح کشور یخراسان شمال یی و ماما یدانشکده پرستار ندهینما  -   

 82سال    ینظام آموزش علوم پزشک 

 80-79بهبود روشها سال    یعلم  ته يدرکم یخراسان شمال  یی وماما یدانشکده پرستار ندهینما  -

   81 83  -86  یورود ییدر رشته ماما  یخراسان شمال  ییماما  -یدانشكده پرستاراستاد راهنماي دانشجويان  -

 78سال  ی خراسان شمال  ییماما -یدانشكده پرستار ییکارگاه آموزش ماما  یبرگزار ت يمسئول  -  
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 80در  سال   یپرسنل مراکز بهداشت و درمان خراسان شمال یدوره بازآموز یبرگزار تيمسئول  -

 96تا بهمن  95سال  از   رانیا یی ماما – یدانشکده پرستار  KTECترجمان دانش و تبادل دانش  ندهینما -

 تا کنون  93از سال   رانیا یی ماما – یدانشکده پرستار   ثارگریشاهد و ا ان یاستاد مشاور  دانشجو  -

 96-97امتحانات نيمسال دوم مسئول  -

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 :یدروس تئور 
 مان یزا یباردار  -

 ان نوزاد  - 
  یشناس  نيجن  -
  ی اختصاص یآناتوم   -
  بهداشت مادر وکودک  –

 مادر وکودک  ه یتغذ  - 
 1و2بهداشت مادرونوزاد   -
   در پرستاری 2  یجراح   یداخل -
 ی ات يآمار ح  -
 خانواده م يوتنظ تيجمع -
 یی درماما  تیریکاربرد مد -
 بيماری های زنان  -
 در جامعه   اصول خدمات بهداشت -

 ( ارشد ی) کارشناس  ق يتحق ناريسم
 ( ارشد ی)کارشناس 2یبهداشت بارور -
 ( ارشد ی)کارشناس 3 یبهداشت بارور -
 (ارشد ی )کارشناس ق يروش تحق -
 )کارشناسی ارشد(  کی   نینو ییماما ی ها دهیپد -
 ارشد(  یزن و خانواده )کارشناس یروانشناس -
 ارشد(  ی)کارشناس ی در دوره باردار ع یشا یاز اختالالت روان ینکات کاربرد -
 ارشد(  ی)کارشناس  مانیزاو پس از  یعيطب مان یزا ،یمشاوره و آموزش در باردار  -
 ارشد(  ی)کارشناس در نوزادان  ژهیو یمراقبت ها -
 ارشد(  ی)کارشناس  ییدر ماما ییمشاوره و راهنما -

 سالمت خانواده )کارشناسی ارشد( 
 :یو کارورز  یکارآموز  یعمل  یها  واحد

 مان یزا یباردار – 
 بهداشت مادر وکودک   –
  زنان  یهای ماريب  –

NICU- نوزادان 
  مشاوره ازدواج  –
 یبهداشت مادر ونوزاد پرستار  -
 اتاق عمل  -
 اصول خدمات بهداشت در جامعه  - -
 سالمت خانواده  -

 2بهداشت باروری 
 
کارآموز  ی همکار - ارزشيابي  برگه هاي  وتصويب  زنان    یدرتهيه  مادروکودک  -در عرصه  در    یکارآموز-نوزادان   ICU -بهداشت 

وتنظ کودک  و  مادر  بهداشت  ناتال    یکارآموز  –خانواده    م يعرصه  پره  ارزش  –واحد  بال  یابيفرم    ان یدانشجو   ناليف  ی نيآزمون 

  .یدرمان ی در مرکز بهداشت  ییماما انیدانشجو ناليف ینيآزمون بال یاب يارزشفرم  - مانی وزا یدر واحد باردار یی ماما

 دانشکده براي پرسنل درماني تدريس در كالسهاي بازآموزي  -
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توسط   مانیآموزش در بلوک زا  یساز  کسانی و    کيستمي جهت آموزش  س ییفرم ها   هي تهمنتور اعضای هيئت علم بالينی و    -

 ی نيبال ی علم  ئتيه ی اعضا

 ی نيعلم بال  ئتيه یاعضامدرس کارگاه های  - 

 مدرس کارگاه حاملگی های پرخطر و اورژانس های بارداری -

 97و  96سال    مدرس کارگاه احياء نوزادان 

 98سال در سال   7تا    3تربيت جنسی کودکان   های مدرس کارگاه

   تجربيات پژوهشي

 یدکتر ان یو دانشجو ی علم  ئتيه د ياسات ژهیو Maxqa2 یفيکارگاه استفاده از نرم افزار ک ن یچند ی و ارائه  یبرگزار  -

  یبهشت ديشه  هی تهران، دانشکده تغذ سی مدرس، دانشگاه پرد تيدانشگاه ترب ،ی بهشت  ديشه یی ماما -یدانشکده پرستار

   یبهشت ديشه  هی تهران، دانشکده تغذ سی مدرس، دانشگاه پرد تيدانشگاه ترب ،ی بهشت  ديشه یی ماما -یدانشکده پرستار

 94سال  عمل آموزش پرستاری  مامایی از نظریه تا کنگره  نياول ی علم ته يعضو کم -

 95سال    عضو کميته علمی اولين کنگره بين اللملی علوم سالمت باروری و فرزندآوری  -

 96سال    یو فرزندآور یعلوم سالمت بارور  یاللمل  نيکنگره ب دومين  یعلم   تهيعضو کم  -

 ی بهشت  ديشه  مامایی - یدانشکده پرستار هینشر  یداور مقاالت پژوهش -

 های داور مقاالت نشریه   -

 پرستاری ایران -

- Public Health Nursing 

 Reproductive Healthژورنال  -

- Journal of Neonatal Nursing 

- Journal of Reproduction & Infertility 

-  International Journal of Preventive Medicine 

-  International Journal of Fertility and Sterility 

 ی بهشت ديشه ییماما  - یارشد دانشکده پرستار ینامه کارشناس انیپا ی داور خارج -

   یبهداشت بارور یدکترا ینامه ها انیپا ی داور خارج -

  - داور خارجی پایان نامه های دکترای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  

 داده ها  یابزار گردآور یاعتبار علم  نيي در تع ینظرات مشاوره ا -

  پرو پوزال نویسی های مدرس کارگاه  -

 

   یپژوهش یها  طرح

 )اتمام یافته(  در زنان نخست زا مانیبر شدت درد زا ی تنفس ناتیتمر ريتاث  یبررس  -

شهرستان بجنورد و ارتباط آن با عادات   یرستان ي»اضافه وزن« و »خطر اضافه وزن« در دانش آموزان دختر دب وع يبررسي ش  -

 (افتهی )اتمام  یتيو فعال یا هیتغذ

 ( افتهی)اتمام ) درمان ی در جستجو یران یزنان نابارور ا انيدر م یینازا ی برساخت اجتماع  -

 ( اتمام یافتهاول،  ینابارور )مجر ن يدر زوج یمقابله ا یابزار سنجش راهبردها یو روانسنج  ی طراح  -
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  -  )مجری دوم، در حال اجرا( هیمطالعه اقدام پژو  کیرتقا كيفيت انجام معاينه واژينال دانشجويان مامايي در بخش زايمان:  ا -

 )مجری دوم، در حال اجرا( ماماها از مراقبت مادري در بخش ليبر و زايمان  ستهی جربه زت

نگرش فرد نسبت به بدن خود در زنان مبتال به سندرم تخمدان   یپرسشنامه چندبعد ینسخه فارس  یترجمه و روانسنج  -

 (اتمام یافته)مجری دوم،  کيستيکی پل

 تدوين شده  پايان نامه
نامه   انیپا ) تاثير بسته آموزشي برآگاهي و نگرش مادران كودكان پيش دبستاني نسبت به تربيت  جنسي  یبررس  -

 استاد راهنما، اتمام یافته(  ارشد، یکارشناس

  یشيرخوار مبتال به کوليک مراجعه کننده به مراکز بهداشت یارتباط حمايت اجتماعي با ا سترس درک شده در مادران دارا  -

 ( ، اتمام یافتهاستاد راهنما  ارشد،  ینامه کارشناس  ان یپا) 1395ل  ته به دانشگاه علوم پزشکي ايران، سا وابس یدرمان

دانشگاه   یدر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت  مانیاز آن بعد از زا تی از جسم و رضا ی ذهن  ریعوامل مرتبط با تصو  یبررس -

 ( ، اتمام یافتهاستاد راهنما  ارشد،  ینامه کارشناس  انیپا ) 1395در سال  رانیا  یعلوم پزشک 

در   یدر زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز منتخب نابارور  یمقابله ا ی و راهبردها یروان ی ستیعوامل مرتبط با بهز  یبررس -

 ( ، اتمام یافته)پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما 1396شهر تهران سال  

سرطان پروستات در مردان ساکن غرب تهران، سال    یارتباط سواد سالمت با نگرش و عملکرد نسبت به غربالگر  ی بررس  -

 ( افتهی، اتمام مشاورارشد، استاد  ینامه کارشناس  انی)پا1396

زا  ی بررس  - به  باور  و  ماماها  ک یولوژیزيف  مانینگرش  در  آن  با  مرتبط  ب  ی و عوامل  منتخب شهرتهران،    ی مارستان¬هاي شاغل 

 ( افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام   ینامه کارشناس  انی)پا1396-1397سال  

شيرخوار در زنان    ه ی تغذ  ی و الگو  ی شيرده   یبا و بدون حضور مادربزرگها برخودکارآمد   یتأثير دو روش آموزش شيرده   سه ی مقا  -

 ( افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام  ینامه کارشناس  انی)پا نخست زا

بهمن شهرستان    22  مارستانيبا تجربه تولد در زنان مراجعه کننده به ب  مان یزا  طياز مح  تیو رضا  یارتباط تجربه باردار  یبررس  -

 (افتهید، استاد مشاور، اتمام ارش ینامه کارشناس ان ی)پا1397سال   یخواف، استان خراسان رضو 

و نوع    مانی زا  ،یبر تجربه باردار   یبر شبکه اجتماع   یو مبتن  یحضور  وهيبه دو ش  مان یزا  ی برا  یآموزش آمادگ  ريتأث  سهیمقا  -

 ( افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام   ی نامه کارشناس  انی)پا  در زنان باردار مانیزا

 کيسممتيکیاز جسممم در زنممان مبممتال بممه سممندرم تخمممدان پل  یذهن  ریبا تصو  یآگاهدرک شده و ذهن  یاجتماع  تیارتباط حما  -

اتمممام ، ارشممد، اسممتاد راهنممما  ینامه کارشناسمم   انی)پا1397و غدد منتخب شهر تهران در سال    یکننده به مراکز نابارورمراجعه

 (افتهی

سممال  الم،یمم سممالمت منتخممب شممهر ا یگاههممایدر زنان باردار و عوامل مرتبط با آن در مراکممز و پا  یکیزيف  تيموانع فعال  یبررس  -

 (افتهی، اتمام مشاورارشد، استاد  ینامه کارشناس انی)پا1397

 و انطبمماق بمما نقممش مممادري و تممرس از زايمممان در زنممان نخسممت زا یرفتاري بر خودکارآمدي زايمان - یتاثير آموزشهاي شناخت  -

 (افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام  ینامه کارشناس انی)پا

کننممده بممه مراکممز جممامع سممالمت مراجعه یدر زنممان نخسممت زا نیو سممزار یعمم يطب مممانیاز زا یديمم و ناام یمانيپشمم  سممهیقام -

 (افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام  ینامه کارشناس انی)پا 1397شهرستان زابل سال

مراکممز بهداشممت منتخممب جنمموب  ¬ناتالیزنان افغان مراجعه کننده به درمانگاه پر یسالمت بارور یاطالعات یازهاين یبررس  -

 (افتهیارشد، استاد مشاور، اتمام  یشناسنامه کار انی)پا 1396-97شرق استان تهران،
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 ینامممه کارشناسمم  انیمم )پا  یکمممک بممارور  یو روش ها  یعيطب  قیدر زنان باردار شده از طر  ینيجن  -یمادر  یدلبستگ  سهیمقا  -

 (اتمام یافتهارشد، استاد مشاور، 

 انی)پا1397منتخب شهرستان شوش در سال  یها رستانيپرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دب  یرفتارها  یبررس -

 (، اتمام یافتهارشد، استاد راهنما ینامه کارشناس

   یباردار یهمسران مراجعه کننده به مراکز مراقبت ها  یزنان نخست زا و ارتباط آن با مقابله مذهب ی اضطراب و نگران یبررس -

 ( ، اتمام یافتهارشد، استاد راهنما ینامه کارشناس انی )پا1397در سال   ران یا یب دانشگاه علوم پزشکمنتخ

 یدر زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز نابارور ی مقابله ا یو راهبردها  ییزناشو تیبا رضا نيزوج ی ارتباط بخشودگ یبررس -

 ( ، اتمام یافتهارشد، استاد راهنما ی نامه کارشناس انی)پا 1397شهر اراک، سال 

فارس شهرستان   جيخل  مارستانيب یزنان نخستزا مانیزا یبا شدت درد و خودکارآمد ی ارتباط مقابله مدار مذهب یبررس -

 ( ، اتمام یافتهارشد، استاد راهنما ی نامه کارشناس انی)پا  1397بندرعباس، سال  

ارشد،   ینامه کارشناس انی)پا انیهمراه با آن در دانشجو  کيستميس  میو عال  هياول سمنورهی بر شدت د ی کولوتراپیاور ريتاث -

 ( افتهیاتمام ، استاد راهنما

 ارشد، استاد راهنما( ینامه کارشناس ان ی)پا در زنان نابارور ی مقابله ا ی بر راهبرد ها یمراقبت معنو  ريتأث یبررس -

نابارور مراجعه کننده به   نيارتقاء دهنده سالمت در زوج یسبک زندگبا  ی مذهب یامقابله  ی راهبردهاارتباط  یبررس -

 ( ، اتمام یافتهمشاورارشد، استاد  ینامه کارشناس انی)پا 1397صارم در سال    یفوق تخصص  مارستانيب

  انی)پا یاکتشاف  یبيمطالعه ترک کی : رييابزار اندازه گ یو روانسنج  یمفهوم و ابعاد ازدواج موفق در جوانان، طراح  نييتب -

 (، اتمام یافتهنامه دکترا، مشاور

،  مشاورپایان نامه دکترا، ) یريگ ابزار اندازه ی و روانسنج یطراح ،ی خانگ ده یزنان خشونت د یبهداشت بارور یازهاين نييتب -

  ( افتهیاتمام 

زا، به شيوه حضوري و مبتنی بر شبكه اجتماعی بر تجربه   تاثير آموزش مراقبتهاي دوران بارداري به همسران زنان نخست  -

 ( مشاور، اتمام یافتهارشد، استاد  ی نامه کارشناس انی)پا بارداري و ترس از زایمان، 

بررسی ارتباط خشونت خانگی با دلبستگی والدین به شيرخوار در مراجعين به مراکز جامع سالمت وابسته به دانشگاه    -

 ( مشاور، اتمام یافتهارشد، استاد  ینامه کارشناس  ان ی)پا1398علوم پزشکی ایران در سال 

ارشد،   ینامه کارشناس  انیپا مواجهه با نوزاد نارس نيبر استرس و اضطراب پدران در اول یت یبرنامه حما ريتاث  یبررس  -

 (در حال اجرااستاد مشاور،  )

  1399اراک در سال   ی زنان باردار نوجوان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر یزندگ تيفيعوامل مرتبط با ک  یبررس -

 )استاد مشاور، در حال اجرا(

به   همراجعه کنند زنان های پيش از بارداری دربا دریافت مراقبت و مشخصات فردی و باروری بررسی ارتباط سواد سالمت -

 )استاد مشاور، در حال اجرا( 1400مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی شهر شيراز در  سال 

)استاد مشاور،  1400 افراد متاهل شهر تهران درسال  در یناکارآمد جنس  یو ارتباط آن با باورها یشيوع طالق عاطف یبررس -

 در حال اجرا( 

سقط در زنان با مرگ   یامدهايبر پ یی به تنها  زوپروستول يبا م یو کپسول روغن گل مغرب  نال یواژ زوپروستوليم ريتاث سهیمقا - 

 ، در حال اجرا(راهنما)استاد نيجن  یداخل رحم 

با طالق عاطفی در افراد مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری بيمارستان بهمن   یناباروراسترس مرتبط با بررسی ارتباط  -
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 ، در حال اجرا(راهنما)استاد 1399تهران سال  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 
 : ی مقاالت چاپ شده فارس

 ی ائسگیدر مورد  انسالي نگرش زنان م و  یآگاه زاني آموزش بر م ريتاث یبررس -

 ی ائسگیدر مورد  انساليعملکرد زنان م زاني آموزش بر م ريتاث یبررس -

 درزنان نخست زا   مانیبشدت درزا ی تنفس نات یتمر ريتاث یبررس -

 مادران باردار نخست زا  ی خستگ زانيماساژ بر م ريتاث یبررس -

 و عوامل مؤثر بر آن  وع يش زانيها، م  هیبر نظر یزنان: مرور هيخشونت خانگي عل -

 ی ف يمطالعه ک ک یدرمان:  یدر زنان نابارور در جستجو  یی نازا  یروان راتيتاث نييتب -

 آگاهي و نگرش مادران نسبت به تربيت جنسي کودکان پيش دبستاني   -

 ک ي ستماتيدر زنان: مرور س یو ابعاد بهداشت بارور یخشونت خانگ  -

 .  یرانیدر زنان ناباور ا  یمواجهه با نابارور ندیفرا انهیبرساخت گرا ل يتحل -

 رانیبر مطالعات انجام شده در ا  ی نابارور: مرور یران یدر زنان ا ی روانشناخت یست ی بهز  -

 بر ياز مادران در ل تیحما براي  خودکارآمدي ماماها  اسيمق ینسخه فارس  ی روانسج هاييژگیو -

 ی شيردهتأثير آموزش مادربزرگها بر نگرش آنها نسبت به  -

 ( LSQ)ليبر   نيماما ح یتیابزار رفتارهاي حما  ینسخه فارس  یهاي روان سنج   ی ژگیو یترجمه و بررس  -

 ی تأثير آموزش مادربزرگها بر نگرش آنها نسبت به شيرده -

 ی مطالعه مرور کی : نی و سزار ی عيطب مانی در زنان با زا ت یو رضا یمانيپش -

 بينی کننده های ان در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيکبررسی حمایت اجتماعی درک شده و پيش   -

 ک يستيکی آن در زنان مبتال به سندرم تخمدان پل   ذآگاهی و پيشگویی کننده های  یبررس -

 نابارور  نيو عوامل مرتبط با آن در زوج یابعاد بخشودگ -

 : یس يچاپ شده انگل مقاالت

- Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The emotional-psychological consequences of infertility among 

infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. Iranian journal of reproductive medicine. 2014 

Feb; 12(2):131.  

- Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The social consequences of infertility among Iranian women: a 

qualitative study. International journal of fertility & sterility. 2015 Jan; 8(4):409  . 

- Hasanpoor Azghadi SB, SIMBAR M, VEDADHIR A, Farahani LA. Exploring the Challenge of Adoption from the 

Perspective of Iranian Infertile Women. Client-Centered Nursing Care.2016. vol. 2, no. 1, pp. 20-26. 

- Zaheri F, Dolatian M, Shariati M, Simbar M, Ebadi A, Hasanpoor Azghadi SB. Effective Factors in Marital 

Satisfaction in Perspective of Iranian Women and Men: A systematic review. Electronic physician. 2016 Dec; 

8(12):3369-3377.    
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- Farahani LA, Parvizy S, Mohammadi E, Asadi-Lari M, Kazemnejad A, Hasanpoor-Azgahdy SB, Taghizadeh Z. The 

psychometric properties of exercise benefits/barriers scale among women. Electronic physician. 2017 Jul; 

9(7):4780. (PUBMED) 

- Farahani ËL, Hasanpoor-Azghdy SB, Kasraei H, Heidari T. Comparison of the effect of honey and mefenamic 

acid on the severity of pain in women with primary dysmenorrhea. Archives of gynecology and obstetrics. 2017 

Aug 1; 296(2):277-83.  

- Nayebi Nia AS, Dolatian M, Hasanpoor-Azghdy SB, Ebadi A, Akbarzadeh-baghban A. 

 The reproductive health needs of domestically abused women: a qualitative study. International Journal of 

Women's Health and Reproduction Sciences. Accept. 

- Mobredi, Katayun, Hasanpoor-Azgahdy, S.B, Seyed Ali Azin Hamid Haghani, And Leila Amiri Farahani. Effect of 

the sexual education program on the knowledge and attitude of preschoolers’ mothers.  Journal of Clinical and 

Diagnostic Research. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 2018. 12(6):8-9. 

- Sharifi‐Heris, Z., Farahani, L.A., and Hasanpoor–Azghady, S.B., A Review Study of Diaper Rash Dermatitis 

Treatments. Client-Centered Nursing Care. February 2018. 4(1):1-5. 

- Farahani, L.A., Hasanpoor-Azgahdy, S.B. and Taghizadeh, Z., 2018. Iranian Women’s Perceptions and 

Experiences of Barriers to and Facilitators of Physical Activity. Shiraz E-Medical Journal, 2018, 19(8):2-7. 

- Sharifi‐Heris, Z., Farahani, L.A., Haghani, H., Abdoli‐Oskouee, S. and Hasanpoor–Azghady, S.B., Comparison the 

effects of topical application of olive and calendula ointments on Children's diaper dermatitis: A triple‐blind 

randomized clinical trial. Dermatologic Therapy, 2018,31(5): 11-15. 

- - Fakhri, B., Hasanpoor-Azghady, S.B., Farahani, L.A. and Haghani, H., 2019. The Relationship Between Social 

Support and Perceived Stress in the mothers of Infants with Colic. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 29(1 

- Dabagh-Fekri, S., Farahani, L.A., Bazarganipour, F. and Hasanpoor-Azghady, S.B., 2018. Psychometric 

properties of the Farsi version of the women's perceptions of vaginal examination during labor questionnaire. 

Journal of family medicine and primary care, 7(6), p.1390. 

- Amiri Farahani, L., Parvizy, S., Asadi-Lari, M., Mohammadi, E., Hasnapoor Azghadi, B. and Taghizadeh, Z., 2018. 

Study protocol for promoting physical activity among women base on the MAPP process. East Mediterr Health J, 

24.  

- Abasi, B., Farahaninia, M., Hasanpoor, S.B. and Haghani, H., 2019. Health Literacy and Men’s Attitudes and 

Practices Toward Prostate Cancer Screening. Journal of Client-Centered Nursing Care, 5(2), pp.87-96. 

- Nia, A.S.N., Dolatian, M., Hasanpoor-Azghdy, S.B., Ebadi, A. and Akbarzadeh-Baghban, A., Reproductive Health 

Rights in Abused Women: a Qualitative Study. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 2019. 5(4). 

- Sadeghzadeh, N., Amiri-Farahani, L., Haghani, S. and Hasanpoor-Azghady, S.B., 2019. Iranian midwives’ 

attitudes and beliefs toward physiological childbirth: a cross-sectional study. BMC pregnancy and childbirth, 

19(1), p.352. 
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- Sharifi, M., Amiri-Farahani, L., Haghani, S. and Hasanpoor-Azghady, S.B., 2019. Predicting factors of postnatal 

information needs of Afghan migrants women in Iran. Nursing Practice Today, 6(4), pp.229-238. 

- Hasanpoor-Azghady, S.B., Simbar, M., Vedadhir, A.A., Azin, S.A. and Amiri-Farahani, L., 2019. The social 

construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. Journal of reproduction & infertility, 

20(3), p.178. 

- Sharifi, M., Amiri-Farahani, L., Haghani, S. and Hasanpoor-Azghady, S.B., 2020. Information Needs During 

Pregnancy and Its Associated Factors in Afghan Pregnant Migrant Women in Iran. Journal of Primary Care & 

Community Health, 11, p.2150132720905949. 

- Khalife‐Ghaderi F, Amiri‐Farahani L, Haghani S, Hasanpoor‐Azghady SB. Examining the experience of childbirth 

and its predictors among women who have recently given birth. Nursing Open. 2021 Jan;8(1):63-71. 

- Tavakoli M, Hasanpoor-Azghady SB, Farahani LA. Predictors of mothers’ postpartum body dissatisfaction based 

on demographic and fertility factors. BMC Pregnancy and Childbirth. 2021 Dec;21(1):1-8. 

- Hasanpoor-Azghady SB, Amiri-Farahani L, Arbabi-Moghadam R. Confirmatory factor analysis and psychometric 

properties of the Persian version of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scales 

(MBSRQ–AS) in women with polycystic ovary syndrome. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, 

Bulimia and Obesity. 2021 May 7:1-1. 

- Sohbati F, Hasanpoor-Azghady SB, Jafarabadi M, Amiri-Farahani L, Mohebbi M. Psychological well-being of 

infertile women and its relationship with demographic factors and fertility history: a cross-sectional study. BMC 

Women's Health. 2021 Dec;21(1):1-7. 

- Sharifi M, Amiri‐Farahani L, Kariman N, Hasanpoor‐Azghady SB, Amiri‐Farahani M. Sources of get information 

and related factors during pregnancy among Afghan migrant women in Iran. Nursing open. 2021 Mar;8(2):975-
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- Gharaei T, Amiri-Farahani L, Haghani S, Hasanpoor-Azghady SB. The effect of breastfeeding education with 

grandmothers’ attendance on breastfeeding self-efficacy and infant feeding pattern in Iranian primiparous 
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- Zaheri F, Ebadi A, Hasanpoor-Azghady SB, Shariati M, Simbar M, Mahmoodi Z, Dolatian M. Development and 

Psychometrics of the Successful Marriage Factors Questionnaire in Youth. Shiraz E-Medical Journal. 2021 Apr 
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  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 (خانواده )چاپ دوم م يوتنظ تيجمع -
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 ( پانزدهم )چاپ یخواستگار  یوخم ها چيگذر از پ -

   1392انتخاب با چشمان باز  چاپ اول  -

 1398چاپ اول   سال  6تا  3 نيکودکان سن  یجنس  تيترب -

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

  بر زنان نخست زا مانی بر شدت درد زا یتنفس  ناتیآموزش تمر ريتاث ی بررس -

 ی ائسگ یدر مورد  انسال يزنان م یزندگ  تيفيک یبررس -

  ی رستانيدر دختران دانش آموز دب یتن سنج  یهاو شاخص  ی اجتماع-یاقتصاد تيارتباط وضع یبررس -

  یرستان يدر دختران دانش آموز دب  یو نشستن یک یزيف یها  تيفعال زان يم یبررس -

  ی رستانيسالم و ناسالم در دختران دانش آموز دب  یا هی عادات تغذ  یبررس -

  یرستانيدر دختران دانش آموز دب ی تن سنج ی با شاخص ها  یفرد اتيخصوص  یارتباط برخ  یبررس -

 ی فيمطالعه ک کیدرمان:   ی زنان نابارور در جستجو یآموزش  یازهاين نييتب -

- The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment             

   - Social consequences of infertility in Iranian infertile women: a qualitative study 

Knowledge and attitude of mothers toward preschool sexual education-   

- Exploring the Challenge of Adoption 

- The social construction of infertility among Iranian infertile women  

  ارائه پوستر

 ی ائسگ یدر مورد  انسال يونگرش زنان م ی آگاه زانيبر م رآموزشيتاث یبررس -

 ی ائسگیدر مورد  انساليعملکرد زنان م زاني آموزش بر م ريتاث یبررس -

-Sociological Study of Infertility and Its Consequences among Infertile Women 

- Development and face and content validity, reliability of the questionnaire to assess the knowledge and attitude 

mothers towards sexual education of preschool children. 

- Social constructivism: A theoretical framework for developing the theory of the process of exposure to infertility 

in infertile women in Iran  

- Infertility and treatment: Exploring the effects of the treatment process on the life cycle 

- Psychological well-being in infertile Iranian women: A review of studies in Iran 

 فرهنگی فعاليت های 

خراسان    ییماما  -ی)گارگاه مشاوره ازدواج( در دانشکده پرستار  ی خواستگار  یو خم ها  چيگذر از پ   یگارگاه ها  یارائه

یبهشت  ديشه فيشمال

  اعتبارات پژوهشي 

  

  جوايز و افتخارات 

 87سال  ی خراسان شمال  ییماما -یپژوهشگر برتر دانشکده پرستار -
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 86در زنان نخست زا( در سال  مان یبر شدت درد زا  یتنفس ناتیتمر یبا رتبه اول )بررس  ی طرح برتر استان خراسان شمال  -

   80،  81،  86  ینمونه دانشكده در سالها ماما -

 د رگروهیمد  ییدر زمان سمت اجرا یبا گروه پرستار یجهت همکار  یخراسان شمال   ییماما -یدانشكده پرستارتقديرنامه   -

83 

 ان یعنوان مسئول دانشجوه  ب یکشور  ونيناسيواکس ینامه شرکت در طرح مل ریتقد -

 یی ماما  یکارشناس  یاول دوره  نفر -

 87 یورود یبهداشت بارور یدکترا یاول دوره  نفر -

 1397  معلم برتر در جشنواره وثوق سال -

  اطالعات ديگر
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