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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 یاز روش ها تیو شکا تیرضا زانیم سهیو مقا یبررس

در زنان مراجعه کننده به مراکز  یاز باردار یریشگیپ

شهر اصفهان یبهداشت  

 1387 1385 علوم پزشکی اصفهان  کارشناسی ارشد مامایی علوم پزشکی اصفهان 85 87

از  تیو شکا تیرضا زانیم سهیو مقا یبررس

در زنان  یاز باردار یریشگیپ یروش ها

شهر  یمراجعه کننده به مراکز بهداشت

 اصفهان

 کارشناسی مامایی علوم پزشکی کرمان 80 84 

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک تاکنون 94 هیأت علمی

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک 94 91 مربی

 دانشگاه آزاد کرمان 91 88 مربی

 دانشگاه آزاد شهربابک 88 87 مربی

    

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده 

 نفر چندم
 ایندکس

ضریب 

 (IFتاثیر )

سال 

 چاپ

Comparing the effects of yarrow, honey, and breast milk for 

healing nipple fissure 

Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery Research 

 اول
ISI 

DOAJ ,PubMed ,Scopus ,(ESCI) 
0 2020 

The effect of cryotherapy at the hoku point on the severity of 

pain of fistula catheterization in hemodialysis patients 

 

Journal of Advances in 

Medical and 

Biomedical Research 

 

 Scopus 0 2019 سوم

1. Women,s satisfaction with contraceptive methods 

and it,s related factors in Isfahan health clinics in 

2008.nahid fathizadeh, Maryam firouzabadi, pejman 

aghdak, Maryam kianpur. 
 

Iranian journal of 

nursing and 

midwifery research 

 Scopus 0 2010 دوم
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 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

تاثیر تکنیک های تنفسی بر اضطراب ناشی از کروناویروس و 

عملکرد جنسی در مراقبین سالمت در شهر سیرجان در سال 

1399 

 1399 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مجری

مقایسه تأثیر دو روش طب فشاری و ماساژ یخ در نقطه هوکو بر 

شدت درد ناشی ازدیسمنوره در دانشجویان علوم پزشکی 

 1399شهرستان سیرجان در سال 

 1399 علوم پزشکی سیرجان دانشکده همکار 

بررسی تأثیر ترکیب اکسیژن مکمل با غلظت های متفاوت و 

دارچین بر تهوع و استفراغ پس از عمل سزارین تحت بی حسی 

 نخاعی

  دانشکده علوم پزشکی سیرجان همکار

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و ایفای نقش بر دانش و 

خودکارآمدی مشاوران مدارس متوسطه دخترانه شهر سیرجان 

پیرامون آموزش سالمت جنسی و باروری به نوجوانان در سال 

1399. 

 1398 نیرجادانشکده علوم پزشکی س همکار

و شیر مادر بر درمان   بررسی و مقایسه تأثیر بومادران، عسل

 شقاق نوک پستان
 1395 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مجری
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تاثیر یخ درمانی در نقطه هوگو بر شدت درد ناشی از کاتترگذاری 

 وریدی در بیماران تحت همودیالیز-فیستول شریانی
 1395 دانشکده علوم پزشکی سیرجان همکار

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 1بارداری و زایمان  دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
2  

 2بارداری و زایمان  دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 مادر و کودک و باروری بهداشت دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
2  

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ارتباطات و مشاوره در بهداشت مادر و 

 کودک

کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و 

 کودک

کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 اختالالت عملکرد جنسی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 بهداشت باروری دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 پیوسته
2  



 

 بهداشت مادران و کودکان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 پیوسته
2  

 فوریت در گروههای خاص دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 بیماری های زنان پزشکی سیرجاندانشکده علوم 
کارشناسی 

 ناپیوسته
3  

 کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کارشناسی 

 ناپیوسته
1  

 

 

 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

یآمار یکارگاه روش ها  
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

یسیمقاله نو کارگاه  
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

سیتدر نینو یروش ها کارگاه  
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  یابیارزش یروش ها کارگاه



 

 ریزی درسیکارگاه برنامه 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 کارگاه طرح سواالت چند گزینه ای
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 SPSSکارگاه 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 EXCELکارگاه 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 Mendely Dataکارگاه 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 آکادمیککارگاه آشنایی با شناسه های 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 کارگاه تازه های اخالق در پژوهش
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 کارگاه سرچ پیشرفته
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 کارگاه نحوه ی انتخاب ژورنال
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 کارگاه پروپوزال نویسی
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 


