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 سوابق تحصیلی و آموزشی

که ازطرف دانشگاه علووم   "تاثیر روغن کرچك بر شروع زایمان در حاملگی ترمبررسی  " عنوان پایان نامه فوق لیسانس:

به عنوان پایان نامه نمونه در بخش پایان نامه دانشجویی مقطوع کارشناسوی ارشود بوه      7/3/32پزشکی مشهد درتاریخ 

  ی  ارسال شد.زدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی را

  "در زنان نخست باردار آن با مرتبط عوامل نییتع و یعیطب مانیزا از ترس یگچگون نییتب " :دکتریعنوان پایان نامه 
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  33قدیر ازریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان مربی مامایی نمونه سال  دریافت لوح ت  -9

 

 73دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مامای نمونه کشوری در سال  -0

 سابقه فعالیت های آموزشی
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 بهداشت مادر و کودک .4
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 ییاصول وفنون ماما .7
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 سابقه فعالیتهای پژوهشی

 تحقیقاتی های طرح 

 ین در زنان نخست باردار مصوب شوراعوامل مرتبط با آ نییو تع یعیطب مانیترس از زا یچگونگ نییتب .1

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش یپژوهش

 یدختران دانشجو، مصوب شورا ی( بر شدت سندرم قبل از قاعدگCrocus Sativus Lزعفران ) ریتاث .3

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یراز یاهیگ یدارو ها قاتیمرکز تحق یپژوهش

دارو  قاتیمرکز تحق یپژوهش یمصوب شورا مانیبعد از زا یزیحم در کنترل خونرو ماساژ ر دیتخم شو سهیمقا .2

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یراز یاهیگ یها

 یاهیگ یدارو ها قاتیمرکز تحق یپژوهش یمصوب شورا سمنورهیاسطوخودوس بر شدت و عالئم د ریتاث یبررس .4

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یراز

 یاز قاعدگ شیبر سندرم پ یربروغن گل مغ ریتأث یبررس .9

مقایسه اثر تحریك نوک پستان و انفوزیون اکسی توسین بر طول مدت مراحل زایمان، مصوب شورای پژوهشی  .0

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان



 

 

بررسی تأثیر روغن کرچك بر شروع زایمان در حاملگی ترم مصوب شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه   .7

 پزشکی مشهدعلوم 

 مقاالت

 :یالف( فارس

 1234تأثیر ماساژ رایحه درمانی اسطوخودوس بر شدت درد و عالئم دیسمنورهی اولیه  .1

 1233تابستان    مانیبر طول مدت مراحل زا نیتوس یاکس ونینوک پستان و انفوز كیاثر تحر سهیمقا .3
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 1230دهانه رحم تابستان  یروغن کرچك برآماده ساز ریتأث یبررس .4

 ب( انگلیسی: 
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  و ملی یکنگره های بین الملل در مقاالت ارائه شده

1. The effect of Crocus sativus (saffron) on the severity of premenstrual syndrome   
(3912 ران،یا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیزدهمی)س  

2. Prevalence of Fear of Childbirth and its associated factors in Primigravid Women: a 
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 نیره بکنگ نی)هشتم مانیبر طول مدت مراحل زا نیتوس یاکس ونینوک پستان و انفوز كیاثر تحر سهیمقا .2

 (1236و سالمت زنان،  مانیمرحله سوم زا یالملل نیکنگره ب نیو اول 1233 ،ییزنان و ماما یالملل

بهداشت، درمان و  یالملل نیکنگره ب نی)پنجم رمترقبهیو مقابله باحوادث غ یدرآمادگ GIS ستمینقش س .4

 (1236 ا،یبحران در حوادث و بال تیریمد

 ییماما یالملل نیکنگره ب نیاستخوان )اول یمؤثر بر پوک یاز سبك زندگ سال 46-96زنان  یآگاه زانیم یبررس .9

 (1236 ران،یا یو بهداشت بارور

 (1233 ،ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نی)هشتم هیاول سمنورهیبرد یکپسول روغن ماه ریتأث یبررس .0

 نیکنگره ب نی)هشتم نالیواژ لمازویمورت و قرص کلوتر نالیبا کرم واژ ییدایکاند تینیدرمان ولوواژ سهیمقا .7

 ( 1233 ،ییزنان و ماما یالملل

 (1230 ،ییو ماما یپرستار یتازه ها شیدهانه رحم )هما یروغن کرچك برآماده ساز ریتأث یبررس .3

 

9. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy  نی)کنفرانس ب  
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16. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy شیهما نی)سوم 

 (3664فرانسه،  Metzمشهد و  یدانشگاه علوم پزشک یبا همکار یعیطب یو فرآورده ها یتندرست یالملل نیب

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه 

سال خدمت  13سال در بخش زایشگاه بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد،  16سال خدمت:  32سابقه حدود  .1
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 سال سابقه کار آموزشی( 12)جمعاً  حدود 

 مسئول کمیته پژوهشی بیمارستان عسلی .3
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 دانشگاه یعلم ئتیه یمصوب  اعضا یقاتیتحق یناظر طرح ها .3
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 لرستان یدانشگاه علوم پزشک

 یتابعه دانشگاه، در خصوص بررس یها مارستانیب یبه عنوان مدرس برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستار .10

 34/11/30 خیتار متون،

 تیلغا 13/7/33خیلرستان، تار یدانشگاه علوم پزشک 2پروتکل دوستدار مادر  یبه عنوان مدرس دوره آموزش .17

13/7/33. 

 مانیاستاندارد القاء زا یو مدرس کارگاه روشها یعلم ریبه عنوان دب .13
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 (1230) کت در هشتمین کنگره  بین المللی سالمت در حوادث و بالیاشر .1

 (1230)شرکت در کارگاه آشنایی با آیین نامه ارزشیابی  .3

 (1230)شرکت در کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع  .2
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 کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی .36

 دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران .31

 spss کارگاه آموزشی  .33

 power pointکارگاه آموزشی  .32

 دوره آموزشی زایمان در آب .34
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