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 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

Ph.D  ،1398بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   
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  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3
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 1391 پزشکی تهران،کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 صیدر تشخ یمشاهده ا یابیچک و ارز یلیب با دستگاه یپوست نیروب یلیعوامل خطر، سنجش ب یابیسه روش ارز ییشگویارزش پ سهیمقاعنوان: 

 1390تهران  یاکبرآباد دیشه یدرمان یآموزش در مرکز نوزادان متولد شده هیپربیلی روبینمی

  معصومه خیرخواهاستاد راهنما:  

 دکتر مریم سابوته، دکتر مجید کالنی، آغا فاطمه حسینياساتید مشاور : 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 1381کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

 سال فارغ التحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 زایمان فیزولوژیک

 کارگاه سکسولوژی و تربیت مربی جنسی

 کارگاه مطالعه کیفی

 کارگاه مرور سیستماتیک کوکراین

 دوره تربیت مربی کشوری شیرمادر

  

 تأییدیه ها و مجوز ها 

MSRT 

ICDL 

 افتخارات و جوایز 

 1395و  1394 دانشجوی نمونه دانشگاهی

 1395مقاله برتر در فستیوال قرآن و عترت 

 1393، 1388، 1394مامای نمونه 

 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 1384بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد، کارشناس مامایی 

 1383-1381بیمارستان امام خمینی پلدختر ، کارشناس مامایی 

 1391-1385مامایی بیمارستان امام خمینی الشتر، کارشناس 

http://sci.lums.ac.ir/
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 1393-1391بیمارستان شهید رحیمی، مسئول مادران پرخطر 

 1397 -1393ماموریت آموزشی، 

 1400-1397بیمارستان شهید رحیمی، کارشناس ایمنی 

 1401-1400بیمارستان شهید رحیمی مسئول بخش پست پارتوم

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز NICUمدرس دوره تربیت مشاور شیردهی پرستاران 

 مدرس دوره تربیت مشاور شیردهی مراکز بهداشتی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کارشناسی ارشد.3    

 1391-1389واحد تئوری تنظیم خانواده، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

 1398-1393بارداری و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،  واحد بالینی

 1396-1395واحد بالینی بارداری و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 1400-1398لرستان آموزش شیردهی، دانشگاه علوم پزشکی  های کارکاه

 ،  دانشگاه علوم پزشکی لرستانNSTکارگاه تفسیر 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 1400الی  1397کارشناس ایمنی 

 1400-1398عضو کلیه کمیته های بیمارستان 

 1401-1400سپرستار بخش پست پارتوم 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 24/5/1397،  تاریخ ثبت در جهت خوشایندسازی زایمان LDRتجهیز تخت 

 14/12/1397، سینه مصنوعی برای شیردهی با شیر کمکی

 12/4/1398، گرمایشی و ورزشیصندلی تسهیل کننده روند زایمان با قابلیتهای لرزشی، 

 20/7/1398، ابزار جراحی جهت تسهیل پروسه کلمپ بند ناف نوزاد

 طرح های پژوهشیب.
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 1398 طراحی، اجرای آزمایشی و ارزشیابی الگوی خدمتی ارتقاء کیفیت زندگی جنسی در حوزه رفتارهای جنسی در دوران بارداری

 1396 ،ارتباط با سیاستهای افزایش موالید به روش کیفیهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تبیین دیدگاه ماما

 1394جارب عملکرد جنسی پس از زایمان با رویکرد تلفیقی، ت

هیپربیلی  صیدر تشخ یمشاهده ا یابیچک و ارز یلیبا دستگاه ب یپوست نیروب یلیعوامل خطر، سنجش ب یابیسه روش ارز ییشگویارزش پ سهیمقا

 1390 تهران یاکبرآباد دیشه یدرمان یدر مرکز آموزش نوزادان متولد شده روبینمی

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 نمايه عنوان
سال 

 چاپ
ISSN 

    

 تاثير بازديد از منزل بر حمايت اجتماعي درک شده مادران و تداوم تغذيه
 يک مطالعه کارآزمايي کنترل شده تصادفي سازي :انحصاري با شير مادر

scopus-

III 
1399  

مولتيپل اسکلروزيس:  تاثير بيان نوشتاري بر ارتقا تصوير بدني زنان مبتال به
 کارآزمايي تصادفي همراه با گروه کنترل

scopus-

III  
1399  

 بررسي فراواني توده ها و ضايعات تخمداني در رده هاي سني مختلف

scopus-

III 
1393 

2008-
2363 

شيوع حاملگي خارج رحمي در ايران: يک مطالعه مرور سيستماتيک و 
 متاآناليز

scopus-

III 
1395 

2008-
2363 

آموزش به منظور افزايش رضايت جنسي زنان يائسه: آموزش فردي يا 
 گروهي؟

scopus-

III 
1396 

1680-
2993 

تجارب جنسي زنان ايراني پس از زايمان: يک مطالعه ترکيبي متوالي 
 توضيحي

علمي 
 پژوهشي

1396  

هاي تأثير آروماتراپي بر تسکين درد زايمان: مرور سيستماتيک کارآزمايي
 باليني

scopus-

III 
1396 

2008-
2363 

 عوامل مرتبط با از دست دادن وزن پس از تولد در نوزادان

scopus-

III 
1396 

2251-
8150 

شايع  بررسي شيوع مصرف خودسرانه گياهان دارويي در درمان مشکالت
 بارداري زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کاشان

scopus-

III 
1397 

1680-
2993 

روز سوم تولد در  روبين پوستيگويي سنجش بيليبررسي ارزش پيش
 تشخيص هايپربيلي روبينمي نوزادان ترم و نزديک ترم

scopus-

III 
1397 

1608-
7046 
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 و بعد از يائسگي بررسي پاتولوژيک توده هاي پستاني در سنين قبل
scopus-

III 
1392  

 

 

1. 

 

 انگلیسی               
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 سال 

                                                                                                                                                 

 مجله
 عنوان

 

 2022 International Journal of 

Reproductive BioMedicine 20 (4), 

241-254 

 

The most effective sexual function and dysfunction 

interventions in individuals with multiple sclerosis: A 

systematic review and meta-analysis 

 

 

 2021 BMC Complementary Medicine 

and Therapies 

 

 

Predictors of self-medication with herbal remedies during 

pregnancy based on the theory of planned behavior in 

Kashan, Iran 

 

 2020 
Iran Red Crescent Med J 

Designing and Psychometric Evaluation of a 

Questionnaire for Health Needs of Hepatitis B Affected 

Women: A Mixed Method Study in Reproductive Health 

Domain 

 

 2020 
Plant Biotechnology Persa 

Prevalence of Ethiological Factors and Bacterial 

Sensitivity pattern of Urinary Infection in 

First and Secondary Graduate Students in Khorramabad 

City, Iran 

 
 2019 

International Journal of Women’s 

Health and Reproduction Sciences 

The Frequency of Vaginal Intercourse During Pregnancy: 

A Systematic and Meta-Analysis Study 

 
 2019 

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

Childbearing Intention and its Associated Factors among 

Adolescent Girls: A Narrative Review 

 

 2019 
The Iranian Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Infertility  

The frequency of vaginal intercourse during pregnancy: a 

systematic and meta-analysis study 

 

 
 2018 

International Journal of Health 

Studies 

Iranian Women's Sexual Experience after Childbirth: A 

Mixed Method Explanatory Sequential Study 

 

 2017 J Compr Ped 

Associated Factors with Neonatal Weight Loss After 

Birth 

 

 

 2017 

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED 

BIOTECHNOLOGY AND 

RESEARCH 

The Prevalence of Intestinal Metaplasia in Dyspeptic 

Patients  

 

 
 2016 Iran J Public Health 

Inactive Hepatitis B Carrier and Pregnancy Outcomes: A 

Systematic Review and Meta–analysis 
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  کنگرهنام  عنوان مقاله

بررسي نيازهاي آموزشي دختران نوجوان و جوان ايراني پيرامون سالمت جنسي باروري 
 )پوستر((مرور سيستماتيک)

  مامايياولين کنگره ملي مشاوره در 

  اولين کنگره ملي مشاوره در مامايي )پوستر( (مقاله مروري)پدوفيليا و قانون 

شيوع سلياک در بيماران مبتال به سندرم روده تحريک پذير مراجعه کننده به يک 
 )پوستر(کلينيک گوارش

Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

درمان استاندارد سه گانه در مقابل درمان متوالي در ريشه کني هليکوباکتر پيلوري در 
 )پوستر(بيماران مبتال به سوء هاضمه

Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

روزه در درمان هليکوباکتر  5روزه و  7روزه استاندارد سه گانه در برابر درمان  14درمان 
 )پوستر(پيلوري

Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

بررسي فراواني بيماري ريفالکس معده به مري و ارتباط آن با استرس شغلي در 
 )پوستر(پرستاران

Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

 )پوستر(گاستريت آتروفيک در بيماران مبتال به ديس پپسي در آندوسکوپي
Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

شيوع متاپالزي روده اي در بيماران مبتال به ديس پپسي و عوامل خطر مرتبط با 
 )پوستر(آن

Iranian Congress of 

Gastroenterology and Hepatology-

2016 

 

 )سخنراني( اثربخشي آواي قرآن در کارآزمايي هاي باليني در حوزه زنان مامايي در ايران

همايش ملي ميان رشته اي سالمت از ديدگاه دومين 
قرآن و رويکردهاي نوين در پژوهشهاي ميان رشته 

 ايقرآن و سالمت

 

و. 

ارائه و 

چاپ 

خالصه 

 مقاالت

   1 .

 ملی
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مفناميک اسيد بر شدت ديسمنوره اوليه دانشجويان مقايسه اثر کپسول بابونه و کپسول 
 )پوستر(دانشگاه علوم پزشکي کاشان

هفدهمين کنگره پژوهشي ساالنه دانشجويان علوم 
 پزشکي کشور

 

  کنگره ملي خانواده سالم )پوستر( ضايت جنسي درزنان يائسه ايراني )مقاله مروري(ر

  غذا و سالمت )پوستر(تغذيه و ايدز
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