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 25/1/98آخریي تِ رٍزرظاًی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

کارؼٌاظی:کارؼٌاظی هاهایی فارغ التحصیل از داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی داًؽگاُ علَم پسؼکی لرظتاى  .1

 1391ظال 

آهَختِ داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی داًؽگاُ علَم : کارؼٌاظی ارؼذ آهَزغ هاهایی داًػ کارؼٌاظی ارؼذ .2

 1394پسؼکی تْراى ظال 

: تررظی تاثیر اثرات درهاًی ؼرتت ععل ٍ ؼرتت خرها تر ؼذت درد ٍ عَل فازفعال زایواى زًاى پایاى ًاهِ)

  (، اظتاد راٌّوا دکتر ظیویي تعاًٍیًخعت زا

 : شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها

 )ترگسار کٌٌذُ داًؽگاُ علَم پسؼکی لرظتاى( 25/8/88اُ پرٍپَزال ًَیعی ؼرکت در گارگ -

 )ترگسار کٌٌذُ داًؽگاُ علَم پسؼکی لرظتاى( CPR 21/9/89ؼرکت در گارگاُ آهَزؼی  -

)ترگسار کٌٌذُ داًؽگاُ علَم  4/8/91ؼرکت در ظویٌار علوی ظقظ جٌیي ٍ هعایل قاًًَی هرتَط تِ آى  -

 پسؼکی تْراى(

گیری از رفتار ّای پر خغر تا ّوکاری تیي رؼتِ ای در ًظام ظالهت  در ظویٌار کؽَری پیػؼرکت  -

 )ترگسار کٌٌذُ داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى( 23/9/91

mailto:mid_fathi@yahoo.com
mailto:mid_fathi@yahoo.com


 )ترگسار کٌٌذُ ظازهاى ًظام پسؼکی تْراى( 13/11/91ؼرکت در کارگاُ اصَل کارترد عة ظَزًی در هاهایی  -

 )ترگسار کٌٌذُ ظازهاى ًظام پسؼکی تْراى( 18/11/91  2ی در هاهاییکارترد عة ظَزًؼرکت در کارگاُ  -

 )ترگسار کٌٌذُ ظازهاى ًظام پسؼکی تْراى( 22/10/91ؼرکت در کارگاُ ًعخِ ًَیعی ٍ گیاّاى دارٍیی  -

 95ؼرکت در دٍرُ آهَزؼی زایواى فیسیَلَشیک در تیوارظتاى اکثر آتادی در ظال  -

ؼت، ایوٌی ٍ هحیظ زیعت در گراهیذاؼت ّفتِ خَاتگاُ ّای داًؽجَیی ظال ترگساری کارگاُ آهَزؼی تْذا -

 داًؽگاُ لرظتاى 95

، دفتر ًْاد هقام هعظن رّثری در ؼرکت در کارگاُ ّای داًػ افسایی ٍ تَاًوٌذ ظازی ّن اًذیؽی اظاتیذ -

 ّاداًؽگاُ

 8/12/97ؼرکت در دّویي ّوایػ تیي الوللی ظیرُ علَی داًؽگاُ لرظتاى.  -

 2/11/97ؼرکت در کارگاُ اعتیاد ترگسار ؼذُ از عرف ادارُ هؽاٍرُ ٍ راٌّوایی داًؽجَیاى  -

 ظَاتق اجرایی:

 عضَیت در ؼَرای پصٍّؽی داًؽکذُ پرظتاری هاهایی -

 داًؽکذُ پرظتاری هاهایی EDOعضَیت در ٍاحذ  -

 عضَیت در کویتِ تذٍیي اّذاف ٍ رظالت داًؽکذُ پرظتاری هاهایی -

 جوز هاتأییدیه ها و م

 1390: کعة عٌَاى داًؽجَی ًوًَِ داًؽگاُ علَم پسؼکی لرظتاى در ظال افتخارات ٍ جَایس

 ّای آهَزؼی )ثثت فعالیت ّای تالیٌی رٍزاًِ( ارزؼیاتی رؼتِ هاهاییLOG BOOKعراحی 

 :تدریسسوابق و  سوابق بالینی

ٌَى جْت داًؽجَیاى کارؼٌاظی تا ک 1391تذریط تِ عٌَاى هرتی تالیٌی در ٍاحذ لیثر زایؽگاُ از ظال 

 ، پیَظتِ ٍ ًاپیَظتِ هاهایی داًؽگاُ علَم پسؼکی لرظتاى



درٍض تارداری ٍ زایواى عثیعی، تارداری ٍ زایواى غیر عثیعی ٍ تارداری ٍ  کارٍرزی ٍاحذ125تذریط تیػ از 

 زایواى در عرصِ

 سوابق پژوهشی  .3

 مقاالت پژوهشی

- The Effect of Oral Intake of Honey Syrup on the Pain Intensity of Active Phase of 

Parturition of nulliparous women: A Randomized clinical trial.  Caspian J Intern 

Med 2019; 10(1):98-101 

- The Effect of Oral Date Syrup on Severity of Labor Pain in Nulliparous. Shiraz E-

Med J. 2019 January; 20(1):69207. 

 ، 33، پیاپی 3، شوارُ 54 دٍرُ زایواى زًاى ًخست زا. هجلِ طب سٌتی اسالم ٍ ایراى پیشرفتبررسی تاثیر هصرف خرها بر  -

، 33دٍرُ ، ًشریِ پرستاری ایراى، بررسی تاثیر هصرف خرها بر شذت درد زایواى ٍ طَل فاز فعال زایواى زًاى ًخست زا -

 .33-72، 331شوارُ 

 مقاالت همایشی

 سخنرانی -. دانشگاه علوم پسشکی لرستانرویی در لیبر و زایمان : استراتژی های کاهش خطرخطاهای دا -

ّای رشذی، ّیجاًی ٍ رفتاری، ّوایش هلی خاًَادُ، کَدک ٍ ًَجَاى. شیراز آباى هذاخالت ًَیي برای اختالل -

 سخٌراًی -42

ّوایش هلی خاًَادُ، کَدک ٍ  ًارس. داثربخشی هراقبت هادراًِ کاًگَرٍیی بر ٍضعیت رٍاًی هادراى دارای ًَزا -

 سخٌراًی -42ًَجَاى. شیراز آباى 

بررسی تاثیر عَاهل خطر در دٍرُ پرُ ًاتال، بارداری ٍ زایواى بر طیف اختالالت اٍتیسن، ّوایش هلی اٍتیسن،  -

 ، سخٌراًی43ّا، تْراى5 داًشگاُ عالهِ طباطبایی، ، اردیبْشت خاًَادُ ٍ چالش

 طرح های پژوهشی:



عرح پصٍّؽی کارترد هیساى اًجام درهاى ّای تلفیقی ٍ هکول در تیي زًاى ؼْرظتاى خرم آتاد، هصَب ؼَرای  -

 پصٍّؽی هرکس تحقیقات دارٍّای گیاّی رازی تِ عٌَاى ّوکار عرح

تررظی تاثیر هصرف خَراکی ؼرتت ععل ٍ ؼرتت خرها تر ؼذت درد ٍ عَل فاز فعال زایواى عرح پصٍّؽی  -

 ، عرح هصَب هؽترک داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى ٍ داًؽگاُ علَم پسؼکی ایراىزًاى ًخعت زا

( در زًاى هراجعِ کٌٌذُ Non Stress Testتاثیر ؼٌیذى آٍا تَظظ هادر تر ًتایج آزهَى تعت تذٍى اظترض ) -

 تِ تیوارظتاى ععلیاى خرم آتاد )در حال اًجام(

 پایان نامه ها:

، پایاى ایسٍظَرتیذ دی ًیترات تر پیػ گیری از زایواى زٍدرض. اظتاد هؽاٍر ٍ TNGهقایعِ اثر ترچعة پَظتی   -

 ًاهِ داًؽجَی پسؼکی

. اظتاد هؽاٍر ، پایاى ًاهِ تررظی تاثیر دارٍی آتَرٍاظتاتیي تر اًذازُ هیَم ّای رحوی در خاًن ّای ظٌیي تارٍری -

 داًؽجَی پسؼکی

در ًَزاداى آى ّا.  Dاى عثیعی ٍ ارتثاط آى تا ظغح ٍیتاهیي در هادراى تاردار تا زایو Dتعییي ظغح ٍیتاهیي  -

 اظتاد هؽاٍر ، پایاى ًاهِ داًؽجَی پسؼکی

تررظی عَارض ًاؼی از دارٍّای ضذ فؽار خَى هتیل دٍپا، آهیلَدیپیي، ٍ تتاتلَکرّا در زًاى تاردار هثتال تِ فؽار  -

 ٍر ، پایاى ًاهِ داًؽجَی پسؼکی. اظتاد هؽا92-95خَى هسهي در تیوارظتاى ععلی عی ظال ّای 

 کپعَل پرٍتیَتیک تر ظالهت شًیتال زًاى تاردار هراجعِ کٌٌذُ تِ تیوارظتاى ععلی. در حال اًجام.تررظی تاثیر  -

تررظی تاثیر هیساى اظیذاٍریک تر ؼذتاختالالت ّایپرتٌؽي در زًاى تاردار هراجعِ کٌٌذُ تیوارظتاى ععلی. در  -

 حال اًجام.

 الت: داوری مقا

ّوکاری تا فصلٌاهِ افالک جْت داٍری هقالِ تحت عٌَاى پیاهذ زایواى تا هاًَر فؽار تر قلِ رحن در هرحلِ دٍم 

 زایواى
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 Vaginal misoprostol and cervical ripening balloon for induction " ارائِ ٍ ًقذ هقالِ تا هَضَع
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