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 فرزانه غالمعلیان: نام و نام خانوادگی

 اصفهان 1365:تولد تاريخ

  : ايرانیملیت 

 سوابق تحصیلی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد 1388-1384 :کارشناسی مامایی

 جندی شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی  1394-1391  :باروري بهداشت کارشناسی ارشد 

 تا کنون 1398از سال تهران  دانشگاه ازاد اسالمی  دانشجو دکترا مدیریت اموزش

 رشناسی ارشد:ان پايان نامه کاعنو

 سهاب زنان يائاسطوخودوس بر کیفیت خوبررسی تاثیر رايحه درمانی با 

 سوابق کاری:

-1390 شناسی بیمارستان محمد رسول اهلل شهرستان مبارکه استان اصفهانمقطع کار طرح نیروي انسانیانجام خدمت -1

1388 

مایی در قالب حق التدریس مربی بالینی ماواحد اصفهان)خوراسگان(به عنوان  انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی -2

1394-1390 

اصفهان به عنوان پرسنل فعال در بخش های استان  تامین اجتماعیبیمارستان هاي خصوصی و انجام خدمت در -3

 1390-1394 زنان و مامايیجراحی زايشگاه،



 1395از سال  مامایی مربی عضو هییت علمی گروهان انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(به عنو-4

 تا کنون

 رايا گیاه اصفهان مستقر در مرکز رشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان هییت رییسه شرکت فناور -5

 تا کنون 1390هالل احمر از سال BHCU)عضو تیم درمان اضطراری کشوری -6

 طرح های تحقیقاتی:

 1398الويه را بر پايه روغن زيتونساخت پماد عسل و 

 مقاالت:

 2016بررسی تاثیر رايحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان يايسه-1

2-unintended pregnancy and social support 2017 

3- 2017anti mullerian hormone in the assessment and follow up of cancer in young females   

4 -2015how are prenatal screening results after ART success 

5-  2016CHRONIC HEPATTITS B INFECTION AND PREGNANCY 

 1399نوره اولیه بررسی تاثیر ويتامین دی بر ديسم -6

 1399ف بصر از ديدگاه طب سنتی عض-7

 1399بر تغذيه و سبک زندگی  19کويد  تاثیر -8

 1399تاثیر کرونا بر زنان باردار و میزان اصطراب انها -9

 1400قدرت باروری زنانبر   19کويد ه ابتال بتاثیر-10

 1400مروری بر ايمنی شیردهی با بررسی میزان خطر انتقال کويد -11

 1400رابطه خط بنفش و ارزيابی پیشرفت زايمان بررسی -12

 1400چاش ها و نواوری های آموزش پزشکی و پیراپزشکی در زمان پاندمی کويد -13

 سی در مقطع پیش دبستانیارائه الگو برنامه درسی تربیت جن-14

 یآموزش یشهر تهران بر اساس شاخصها یردولتیو غ یمدارس دولت یآموزش تیفیک سهيو مقا یابيرز-15

 



 فعالیت های اجرايی و فرهنگی

 (خوراسگان) می واحد اصفهانالپرستاری و مامايی دانشگاه آزاد اس دانشکدهقراردادهای اموزشی و بالینی  مسئول-1

 )خوراسگان) اصفهان مسئول آزمون جامع فینال دانشجويان کارشناسی مامايی دانشگاه آزاد اسالمی-2

 مسیول کمیته ارزشیابی اعضا هییت علمی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(-3

 تقدير نامه ها

 ان واحد اصفه یدانشگاه آزاد اسالم دريافت تقدير نامه در زمینه آموزش بالینی دانشجويان پرستاری و مامايی از رياست محترم1-

  ريیس اتاق بازرگانی استان اصفهاندريافت تقديرنامه در زمینه هییت علمی فناور از  -2

  واحد اصفهان یمحترم دانشگاه آزاد اسالم استير از 19کويد واکسیناسیون در  ی کاردريافت تقديرنامه در زمینه هم -3

 وطلبانه در ويزيت مناطق محروم از رياست محترم هالل احمر استان اصفهانینه همکاری دازمدريافت تقديرنامه در  -4

 اصفهاندانشگاه ازاد اسالمی واحد  بسیج ناحیه  دريافت تقديرنامه در زمینه همکاری در طرح اردو های جهادی از  -5

 امام )ره( حضرت  فرمانستاد اجرايی از 4030 و   3113دريافت تقدير نامه در زمینه همکاری داوطلبانه در سامانه پاسخ گويی -6

 کارگاه های آموزشی:

 ماساژتراپی در زنان و مامايی-1

 کالس های آمادگی برای زايمان )زايمان فیزيولوژيک(-2

 روش های نوين در ارزشیابی بالینی -3

 مهارت های آموزش مجازی )استاد حرفه ای(-4

 طراحی ازمون اسکی-5

 طراحی پرسشنامه  -6

 سقط درمانی-7

 افسردگی پس از سقط-8

 19در کويد  حفاظت فردی-9

 

 



 نظری : سوابق تدريس

 نشانه شناسی و معاينات فیزيکی -1

 2فیزيوپاتولوژی  -2

 3بهداشت مادر و کودک  -3

 3مان طبیعی بارداری و زاي -4

 

 

 سوابق تدريس عملی:

 کاراموزی زايمان طبیعی و غیر طبیعی-1

 کاراموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی-2

 کاراموزی در عرصه زايمان طبیعی و غیر طبیعی -3

 بارداری طبیعی و غیر طبیعیدر عرصه  کاراموزی  -5

 کاراموزی داخلی جراحی  -6

 کاراموزی نشانه شناسی و معاينات فیزيکی -7

  

 :عالقه مندی های پژوهشی 

 ،کاربرد گیاهان دارويی در زنان و مامايی،يايسگی،بارداری و زايمان فرينی در علوم پزشکیآکار

 

 

 

 

 

 


