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 سوابق تحصيلی:

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 5515-5511کارشناسی مامایی   

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 5535-5531ی ارشد  مامایی کارشناس  

 موضوع پایان نامه :

مراکز درمانی تحت پوشش معاونت درمان رفتار باروری در زنان مراجعه کننده به ط خشونت خانگی با بررسی ارتبا  

5531در سال سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان   

 مقاالت همایش ها: 

The relation ship between domestic voilance and reproductive behaviore in women-1 

تاثیر آموزش و ورزش برروی نشانه های یائسگی -2  

The relationship between domestic violance and preconception care and prenatal-3 

care in women  

با افسردگی پس از زایمانبررسی ارتباط هوش هیجانی  -4 

 5-بررسی جایگاه آموزش سالمت جنسی بین زنان متاهل جوان

ساله 53گزارش یک موزد ماستیت گرانولوماتوز در یک خانم باردار  -6 

 7- مروی بر اثیر عفونت دسگاه تناسلی بر ناباروری مردان 

مروری بر تاثیر مصرف سیگار بر ناباروری مردان -3  

اخالقی در تلقیح مصنوعیمالحظات -3  

بررسی هوش هیجانی در زوجین نابارور -51  



فقه و اخالق در نابروری-55  

53بررسی ارتباط خشونت خانگی با شیوع بیماری کووید -52  

بررسی اختتالالت سالمتت روان در قربانیان تجاوز جنسی-55  

 

 

 تالیف کتاب:

آزمون جامع فينال مامایی       

 زبان اصلی: فارسی

5533چاپ: سال  

  ناشر: آکادمی مامایی

5:نوبت چاپ   

، فاطمه سراجی، پگاه اسدی، نیلوفر بهینطیبه حاجیاننام سایر همکاران:   

 تقدیر نامه ها و فعاليت هاي اجرایی و فرهنگی :

 

 و مامایی از ریاست محترم دانشگاه دریافت تقدیر نامه در زمینه آموزش بالینی دانشجویان پرستاری-5 

 آزاداسالمی واحد خوراسگان) اصفهان(

یی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و ماماقانونی کارشناسی ارشد مامایی  دانشجوی رتبه دوم-2

5531شهید بهشتی سال   

  53/51معدل کارشناسی  -53نمره پایان نامه – 21/53معدل کارشناسی ارشد -5

پرستاری و ان مامایی در عرصه گروه مامایی دانشکده سابقه مسئولیت برگزاری کارگاههای دانشجوی-1

 مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( فینال مسئول آزمون جامع -1  

 كارگاه هاي آموزشی

  ،( وشرکت درکارگاه 5533عوارض، درمان)شرکت درکارگاه آموزشی مواد روانگردان جدید: عملکرد

(در ششمین همایش منطقه ای تازه های 5533آموزشی اختالل عملکرد:تشخیص یک مشکل جنسی)

 پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان) اصفهان(

 اسالمی واحد خوراسگان) اصفهان( شرکت در گردهمایی مربیان بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد

  5531تیر ماه 

  شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با داروهای رایج در مامایی دانشگاه آزاداسالمی واحد

  5535خوراسگان)اصفهان( خرداد

 مدرس کارگاه زایمان فیزیولوژیک 



  مدرس کارگاه نحوه کارگذاریIUD 

 شرکت در وبینار هفته های تربیت جنسی کودکان 

 53ت در وبینار مروری بر عوارض پری ناتال و نوزادی در کووید شرک 

 شرکت در وبینار سندروم تتخمدان پلی کیستیک 

 شرکت در وبینار بازنمایی مامایی در قاب رسانه ای 

 شرکت در وبینار چگونگی ارسال مقاالت به مجالت داخلی و خارجی 

 شرکت در وبینار پارتوگراف 

  سیستماتیکشرکت در وبینار مرور 

 سوابق تدریس

  تدریس واحد های درسی نظری 

 مادر و کودک بهداشت  – حقوق و پزشکی قانونی در مامایی -بارداری و زایمان  

  تدریس واحد های درسی عملی 

  آموزی در عرصه بارداری و زایمانو کار کارآموزی بارداری و زایمان -اصول و فنون پرستاری و زایمان 

  کارآموزی داخلی و جراحی-های زنان و بهداشت مادر و کودککارآموزی بیماری 

 عالقه مندي هاي پژوهشی

قه و مبانی اسالمی در روشهای کمک ف اخالق ،-داروهای گیاهی در ماماییطب سنتی و  –بهداشت باروری 

خشونت خانگی علیه زنان و کودکان-باروری  

 

 


