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 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:

شهربانو صالحین   

:طالعات تماسا    

: دانشجوی دکترای بهداشت باروریوضعیت تحصیلی  

: مربیمرتبه علمی  

 drbsalehin@gmail.com: آدرس ایمیل

 01122630660: تلفن محل کار

 01122630660: فکس

لرستان، اتوبان کمالوند، خرم آباد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گروه مامایی و  آدرس:

 بهداشت باروری

 5/8/91 آخرین به روز رسانی:

 سوابق تحصیلی و آموزشی

 سوابق تحصیلی:

گرایش رشته  رشته تحصیلی 

 تحصیلی

دانشگاه محل  درجه علمی

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

محل کشور 

 تحصیل

تاریخ 

فراغت از 

 تحصیل

علوم پزشکی  کارشناسی مامایی مامایی

 شاهرود

 6235 ایران شاهرود

علوم پزشکی  ارشد آموزش مامایی مامایی

 تهران

 6281 ایران تهران

علوم پزشکی  دکتری بهداشت باروری بهداشت باروری

 شهید بهشتی

در حال  ایران تهران

 تحصیل
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 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی نامهعنوان پایان

بررسی ارتباط هموگلوبین گلیکوزیله و ویژگیهای قاعدگی در 

مراجعه کننده به انجمن دیابت  6نوجوانان مبتال به دیابت نوع 

 ایران

سرکار خانم سید فاطمه واثق  ارشدکارشناسی 

 رحیم پرور

تبیین، آموزش سالمت باروری نوجوانان توسط مادران : 

سنجش نیاز، بررسی وضعیت و  اعتبار سنجی ابزارطراحی و 

 ارزیابی مداخله

سرکار خانم دکتر معصومه  دکتری

 سیمبر

 

 

 :آموزشی فعالیتهای

 علمی هیئت عضو عنوان به تدریس سال 1 سابقه( 6

 فنون و اصول ،(2) مانیزا و یباردار ،( 3) مانیزا و یباردار ،( 6)امزیلیو مانیزا و یباردار نظری واحدهای تدریس  -

 و ییماما مقررات اخالق، خ،یتار ، ییماما

 زابل و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  مامایی و پرستاری دانشکده در کودکان بیماریهای ،یقانون یپزشک

 6293 تا 6281 ازسال

 ییماما فنون و اصول یعمل واحد تدریس -

 سال از نوزادان یهایماریب زنان یهایماریب کودک و مادر بهداشت  مانیزا و یباردار یورزرکا و یکارآموز واحد سیتدر -

 6293 تا 6281

 6293 تا 6281 سال از دانشجویان مشاور استاد (3

 آموزشی کارگاه 5 مدرس( 2

 آموزشی پژوهشی و فرهنگی گارگاه 33در  شرکت( 6

 6290سال  مامای نمونه( 5
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 تدریس:الف( 

 ینظر سیتدر فیرد

 (دروس نام)

 سیتدر

 یعمل

 (دروس نام)

 و یکارآموز

 یکاورز

 نام)

 (دروس

 دروس سیتدر مقطع رشته

 و مرتبط

 ریغ

 مرتبط

 ترم تعداد یکارشناس یکاردان

 مانیزا و یباردار 6

(6) 

 متر وستهیپ ییماما  

2 

 * 1  

 مانیزا و یباردار 3

(3) 

 متر وستهیپ ییماما  

6 

 * 6  

 مانیزا و یباردار 2

(2) 

 متر وستهیپ ییماما  

5 

 * 6  

 فنون و اصول 6

 ییماما

 متر وستهیپ ییماما  

6 

 * 2  

 مقررات و اخالق 5

 ییماما

 متر وستهیپ ییماما  

6 

 * 5  

 و یباردار 1

 (6)مانیزا

 وستهیپ نا ییماما  

 6 ترم

 * 6  

 و یباردار 3

 (3)مانیزا

 وستهیپ نا ییماما  

 3 ترم

 * 6  
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بهداشت مادر و  8

 نوزاد

  6 *  5پرستاری ترم   

 و مادر بهداشت 9

 کودک

  6 *  بهداشت عمومی  

 یهایماریب 10

 کودکان

 متر وستهیپ ییماما  

6 

 * 3  

 یهایماریب 11

 کودکان

 وستهیپ نا ییماما  

 6 ترم

 * 6  

 و اصول  12

 فنون

 ییماما

 متر وستهیپ ییماما 

6 

 * 3  

 متر وستهیپ ییماما  معاینات  13

2 

 * 6  

 و یباردار   14

 مانیزا

 متر وستهیپ ییماما

6 

 * 3  

 و یباردار   15

 مانیزا

 متر وستهیپ ییماما

5 

 * 2  

 و یباردار   16

 مانیزا

 متر وستهیپ ییماما

1 

 * 2  

 و یباردار   17

 مانیزا

 متر وستهیپ ییماما

3 

 * 6  

 و یباردار   18

 مانیزا

 متر وستهیپ ییماما

8 

 * 6  

 و یباردار   19

 مانیزا

 وستهیپ نا ییماما

 6 ترم

 * 3  
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 بهداشت   20

 و مادر

 کودک

 متر وستهیپ ییماما

1 

 * 3  

 بهداشت   21

 و مادر

 کودک

 متر وستهیپ ییماما

3 

 * 3  

 بهداشت   22

 و مادر

 کودک

 وستهیپ نا ییماما

 3 ترم

 * 6  

 یهایماریب   23

 زنان

 متر وستهیپ ییماما

3 

 * 2  

 یهایماریب   24

 زنان

 وستهیپنا  ییماما

 6 ترم

 * 6  

 یهایماریب   25

 نوزادان

 متر وستهیپ ییماما

6 

 * 2  

 یهایماریب   26

 نوزادان

 متر وستهیپ ییماما

8 

 * 6  

 یهایماریب   27

 نوزادان

 وستهیپ نا ییماما

 3 ترم

 * 6  
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 ب( مدرس گارگاههای اموزشی:

 تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح دوره نام دوره ردیف

 دانشکده کاردان مانیزااداره  6

 و یپرستار

 زابل ییماما

03/08/6296 

 دانشکده کاردان مانیزا اداره 3

 و یپرستار

 زابل ییماما

66/09/6296 

 قبل یمراقبتها 2

 از پس و نیح

 مانیزا

 مارستانیب کارشناس

 نیرالمؤمنیام

 زابل

38/02/6293 

 مادر میتکر 6

 باردار

 مارستانیب کارشناس

 نیرالمؤمنیام

 زابل

06/02/6293 

 یانسهاژاور 5

 ییماما

کارشناس و پزشک 

عمومی و 

 متخصصین زنان

 مارستانیب

 نیرالمؤمنیام

 زابل

62/09/6293 

 تیلغا

66/09/6293 

 

 

 :هاکارگاه و هابازآموزی ها،اندیشیهم در شرکتج( 
ف

دی
ر

 

طول مدت  و غیره اندیشی، بازآموزی، کارگاهنام هم

 دوره

تاریخ  محل برگزاری

 برگزاری

اهداف آیین نامه استاد مشاور و موفقیت  6

 مشاوره ای دانشجویان 

 9/60/88 دانشکده پرستاری و مامایی یک روز

آموزش خودیاری اساتید جهت کاهش خلق  3

 C.B.Tمنفی با استفاده از روشهای شناختی 

اموزش مرکز مطالعات و توسعه  ساعت 3

 علوم پزشکی

62/60/88 
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مرکز مطالعات و توسعه اموزش  ساعت 8 دانش پژوهی 2

 علوم پزشکی

30/66/88 

 اموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 8 3 درس طرح 6

 یپزشک علوم

9/2/89 

 اموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 8 سیتدر فنون و مهارتها 5

 یپزشک علوم

60/2/89 

 اموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 8 آزمونطراحی سئواالت  1

 یپزشک علوم

62/2/89 

تا  61/9/89 دانشگاه علوم پزشکی زابل روز 3 آموزش اخالق پزشکی 3

63/9/89 

 اموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 8 مسئله حل مهارت 8

 یپزشک علوم

6/60/89 

  66/8/90 دانشگاه علوم پزشکی زابل ساعت 60 مقاله نویسی 9

لغایت 

63/8/90 

 20/8/90 دانشگاه علوم پزشکی زابل ساعت 1 تطبیق قران با نیازهای معاصر 60

 3/9/90 زابل یپزشک علوم دانشگاه روز 3 سالمت مادر و نوزاد 66

لغایت 

2/9/90 

 2/63/90 دانشگاه علوم پزشکی زابل روز 3 سالمت مادر و نوزاد، زایمان فیزیولوژیک 63

لغایت 

6/63/90 

 36/3/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل ساعت 1 انتظار بشر از دین 62

 63/2/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل روز 3 احیاء نوزاد 66

لغایت 

68/2/96 

 6/6/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل یک روز مدیریت ریسک و ایمنی بیمار 65
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طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع  61

 تربیت در اسالماخالق و آداب تعلیم و 

 30/6/96 مشهد ساعت 60

لغایت 

20/06/96 

 اموزش توسعه و مطالعات مرکز ساعت 8     یمطهر دیشه یآموزش جشنواره با ییآشنا 63

 یپزشک علوم

60/3/96 

اورژانس های مامائی در راستای کاهش مرگ  68

 و میر مادران

 8/8/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل روز 3

لغایت 

9/8/96 

 61/8/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل یک روز تغذیه و سالمت مادر و نوزاد 69

نقش آموزه های دینی و رفتارهای دینی در  30

 سالمت روان

 39/9/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل روز 3

لغایت 

20/9/96 

 63/60/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل یک روز تجویز و مصرف منطقی داروها در حاملگی 36

 

جویز و مصرف منطقی دارو در زخم های ت 33

 مزمن

 63/60/96 دانشگاه علوم پزشکی زابل یک روز

مراقبت آغوشی از نوزاد سالم در داخل  32

 بیمارستان

 38/60/96 زابل یپزشک علوم دانشگاه یک روز

مالحظات بالینی هنگام زایمان در مادران  36

 وابسته به مواد مخدر

 05/03/93 زابل یپزشک علوم دانشگاه یک روز

 01/02/93 نیرالمومنیام مارستانیب ساعت 8 اطفاء حریق  35

 30/3/93 زابل یپزشک علوم دانشگاه ساعت 3 سالمت اجتماعی و سبک زندگی سالم 31

 62/09/93 زابل یپزشک علوم دانشگاه دو روز اورژانسهای مامایی 33

لغایت 

66/09/93 
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 :سوابق بالینی جوایز تأییدیه ها و مجوز ها افتخارات و

تاریخ  مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 دریافت

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت هفته پژوهش تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 علوم پزشکی زابل

35/9/81 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت روز معلم تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 پزشکی زابلعلوم 

8/3/83 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت روز ماما  تقدیرنامه

 زابل

معاون محترم آموزشی و 

پژوهشی دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

65/3/89 

 

شرکت در برگزاری همایش  تقدیرنامه

 سراسری پرستاری دیابت

دانشگاه علوم پزشکی 

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 علوم پزشکی زابل

62/2/89 

دانشگاه علوم پزشکی  آموزش دانشجویان تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشکده 

 پرستاری و مامایی زابل

20/2/89 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت هفته پژوهش تقدیرنامه

 زابل

معاونت محترم آموزشی و 

 پژوهشی دانشگاه زابل

35/9/88 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت هفته پژوهش تقدیرنامه

 زابل

معاونت محترم آموزشی و 

 پژوهشی دانشگاه زابل

31/60/89 

 

دانشگاه علوم پزشکی  مامای نمونه سال تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 علوم پزشکی زابل

68/3/90 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت روز معلم تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 علوم پزشکی زابل

69/3/90 

 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت هفته پژوهش تقدیرنامه

 زابل

معاونت محترم آموزشی و 

 پژوهشی دانشگاه زابل

62/66/90 

دانشگاه علوم پزشکی  بزرگداشت روز معلم تقدیرنامه

 زابل

ریاست محترم دانشگاه 

 علوم پزشکی زابل

63/3/96 
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 : پژوهشی یتهایفعال سابقه(ب

 یداخل پژوهشی یعلم مجالت در مقاله 6 چاپ( 6

 ISI همجل در مقاله 6 چاپ( 3

 خارجی پژوهشی یعلم مقاله در مجله 6( چاپ 2

 یداخل شده رفتهیپذ ISI مقاله 6 (6

 داخلی پذیرفته شدهمقاله  3( 5

 شورای پژوهشی دانشگاه مصوبدر دست اجرا ،  پژوهشی طرح6( 5

 شورای پژوهشی دانشگاه مصوبدر دست اجرا ،  پژزوهشی طرح 6همکار ( 1

 مقاله  درسمینار های کشور 11ارائه  ( 3

 شورای پژوهش دانشگاهمصوب  کتاب 3 تألیف  (8

 شورای پژوهش دانشگاهمصوب کتاب در دست تألیف  3 (9

 بل   زاپزشکی م علو،یابت ری دفصلنامه علمی پرستاعضو هیات تحرریه ( 60

 بل   زاپزشکی م علو،یابت ری دفصلنامه علمی پرستاداور علمی مقاالت ( 66

 عضو کمیته علمی همایش سراسری پرستاری دیابت( 63

 

 مقاله:  -طرح تحقیقاتی الف( 

1. Akbari M, Salehin SH. Comparative study of base nervous cells and base marrow 

nervous cells in sheep artificial nervous coarseness treatment. Cumhuriyet Science 

Journal, 2015; 36(3) 

2. Salehin S, Azizimoghadam A, Abdollahimohammad A, Babaeipour-Divshali M. 

Harlequin ichthyosis: Case report. J Res Med Sci . 2013;18(11):1004-5. 

3.  Salehin  SH , Vasegh Rahimparvar  F,  Shahraki Vahed A, Azizi Moghadam A. The 

correlation between Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 

diabetic adolescents. J Jahrom Univ Med Sci 2013; 10(4):7-11. 

4.  Rezaie Kahkhaie K, Keikha F, Rezaie Keikhaie KH, Abdollahimohammad A& Salehin 

SH. Perinatal Outcome After Diagnosis of Oligohydramnious at Term. Iran Red Crescent 

Med J. 2014; 16(5): e11772. 

5. Asadi Sadeghi Azar I, Basirani N, Asadi Bidmeshki E, Panahi Mirshekar A, Amirshahi 

M, Salehin SH. Prevalence of anxiety and its relationship with self-esteem among Zabol 

University students. Educational Research. 2010; 1(5): 140-144. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salehin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24520234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizimoghadam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24520234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahimohammad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24520234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babaeipour-Divshali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24520234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24520234
http://jmj.jums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Salehin
http://jmj.jums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Vasegh+Rahimparvar
http://jmj.jums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shahraki+Vahed
http://jmj.jums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Azizi+Moghadam
http://jmj.jums.ac.ir/article-1-43-en.pdf
http://jmj.jums.ac.ir/article-1-43-en.pdf
http://jmj.jums.ac.ir/article-1-43-en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezaie%20Kahkhaie%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keikha%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezaie%20Keikhaie%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahimohammad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salehin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082511/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4082511/
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بررسی عوامل موثر بر سن منارک در نوجوانان مبتال   .عبدالهی محمد ع ,امیرشاهی م ,بدخش م صالحین ش .1

 .69-55(: 6)2 ;6290دیابت ایران. فصلنامه رستمینه.  مراجعه کننده به انجمن 6به دیابت نوع 

ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص توده   .عبدالهی محمد ع ,امیرشاهی م ، احمد عصالحین ش،  .3

یابت. ری د. فصلنامه علمی پرستادت قاعدگی در نوجوانان دیابتیبدنی، طول مدت بیماری و دوز انسولین با م

6293; 6(6:)66-28 . 

ارتباط مدت شیردهی از پستان و برخی عوامل مادری ژ.  محمدرضاییش،  صالحینص،  شیری م،  امیرشاهی  .8

 .231-286(: 5)66 ;6293و نوزادی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 

 

 تألیف کتابب( 

 دانشگاه پژوهش شورای مصوب:  شده فیتأل کتب

سال  عنوان ردیف

 تألیف

تهران: نشر جامعه نگر با همکاری .  بهداشت مادر و کودک 6

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

 )نویسنده اول(
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 مقاالت ارائه شده در سمینارهای کشوری ج( 

1. Glycosylated Hemoglobin and menstrual cycle length in Type 1 diabetic adolescents.( 

Endocrinology& metabolism, 2013) fatemeh Vasegh Rahimparvar, Shahrbanoo salehin 

کنگره سراسری ) . ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله و میزان خونریزی قاعدگی در نوجوانان دیابتیبررسی  .3

 و احمد عزیزی مقدم ایراندخت اسدی صادقی آذر، شهربانو صالحین( 6289 -پرستاری دیابت

کنگره سراسری ) .مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران 6بررسی سن منارک در نوجوانان مبتال به دیابت نوع  .2

، احمد عزیزی مقدم ، ایراندخت اسدی صادقی آذر  و مهربانو شهربانو صالحین( 6289 -پرستاری دیابت
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اری کنگره سراسری پرست) .بررسی ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله بر مدت قاعدگی در نوجوانان دیابتی .6

 شهربانو صالحینایراندخت اسدی صادقی آذر ، احمد عزیزی مقدم و ( 6289 -دیابت

اسری کنگره سر) بررسی ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله بر فواصل بین  قاعدگی در نوجوانان دیابتی.  .5

، مهربانو امیرشاهی، احمد عزیزی مقدم و ایراندخت اسدی صادقی شهربانو صالحین (6289 -پرستاری دیابت

 آذر

همایش منطقه ای ) .خمک گذاری و شستشوی جنین به روش غیر جراحی در شتر یک کوهانه ایرانیچند ت .1

 و محمد ابراهیم اکبری  شهربانو صالحیناحمد عزیزی مقدم، ( 6288 -اولویت های تحقیقاتی شتر

تحریک واکنش چند تخمک گذاری و دریافت جنین بعد از درمان با گنادوترافین های متفاوت در زمان ایجاد  .3

 ( 6288 -همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر) فاز جسم زرد شتر یک کوهانه ایرانی.

 و محمد ابراهیم اکبری  شهربانو صالحیناحمد عزیزی مقدم، 

همایش منطقه ای . )تولید مثل شترهای جوان از طریق هورمون درمانی در جمهوری اسالمی ایران افزایش .8

 و محمد ابراهیم اکبری  شهربانو صالحیناحمد عزیزی مقدم، ( 6288 -اولویت های تحقیقاتی شتر

همایش منطقه ای اولویت تغییرات رشد در تعیین محل سنتز آنزیمهای استروئید جفت در شترهای ایرانی. ) .9

 و محمد ابراهیم اکبری  شهربانو صالحیناحمد عزیزی مقدم، ( 6288 -های تحقیقاتی شتر

همایش برای نگهداری منی شتر ایرانی در درجه حرارت یخچال. ) Lactoseو  Trisاستفاده از گسترگرهای  .60

دکتر احمد عزیزی مقدم، دکتر محمد ابراهیم اکبری و ( 6288 -منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر

    شهربانو صالحین

ای اولویت های همایش منطقه بهبود راندمان تولید مثل ایستگاههای پرورش شتر مناطق گرم خشک ایران. ) .66

 و دکتر محمد ابراهیم اکبری  شهربانو صالحیندکتر احمد عزیزی مقدم، ( 6288 -تحقیقاتی شتر
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