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کارشناسی مامایی :دانشگاه علوم پزشکی اهواز  2331-2331معدل21.71:



کارشناسی ارشد مامایی :دانشگاه علوم پزشکی ایران  2331-2331معدل 23.12 :



دکترای تخصصی بهداشت باروری :دانشگاه تربیت مدرس  2373 -2371معدل27.12 :

سوابق کاری:


عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از اسفند 2373تا کنون



عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا از مرداد  2373تا کنون



عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شهرریور
 2371تا اول فروردین 2373



عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز از مرر 2373تا مرداد 2371



عضو هیئت علمهی دانشهکده پرسهتاری و مامهایی دانشهگاه علهوم پزشهکی جنهدی شهاپور اههواز از آبهان
 2337تا2371



عضو هیئت علمی و دبیر گروه پژوهشی فیزیوتراپی زنان جراد دانشگاهی واحد علوم پزشهکی ایهران
از سال  2331تا 2337

سوابق اجرایی:
 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
 دبیر فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 مدیر کمیته استراتژیک  EDCدانشگاه جندی شاپور اهواز سال 2371
 دبیر کارگروه تدوین کوریکولومرای آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز سال 2371
 دبیر اجرایی کنفرانس نگرش چند تخصصی در درمان بی اختیاری ادراری در زنان2331
 دبیر اجرایی کنگره فیزیوتراپی در بیماری های زنان و زایمان2333
 عضو هیئت اجرایی کنگره سالمت خانواده دو دوره2333-2331
 عضوهیئت اجرایی کنفرانس یک روزه روش منطقی تجویز دارو های مسکن 2333

طرح تحقیقاتی:
 .2مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ":مقایسه سطح فعالیت عضالت تنه حهین سهرفه کهردن
در زنان با بی اختیاری استرسی ادراری و زنان سالم"
 .1مشاوره پایان نامهه کارشناسهی ارشهد بها عنهوان ":تبیهین تجهارب و ادراکهات والهدین از تربیهت جنسهی
پسران نوجوان" .
 .3مشههاوره پایههان نامههه کارشناسههی ارشههد بهها عنههوان ":تجربههه ی دریافههت مراقبههت در جانبههازان

ههایعه

نخاعی شرر اهواز"
 .1راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ":بررسی مقایسه ای اثهر روغهن گهپ پاملهال میربهی
به صورت خوراکی و واژینال بر آمادگي دهانه رحم و نتایج حاصپ از زایمان در زنان نخسهت زا بها
حاملگی طول کشیده"
 .1راهنمهای پایهان نامههه کارشناسهی ارشهد بهها عنهوان ":بررسهی تههاثیر پیهاده سهازی شهیوه مهدیریتی s1بههر
ر ایتمندی مراجعین مرکز سالمت جامعه شماره  1غرب شرراهواز
 .3مشههاوره پایههان نامههه کارشناسههی ارشههد بهها عنههوان ":اثربخشهی درمههان راه حههپ مبههور بههر افسههردگی و
کیفیت زندگی زنان دارای سقط مکرر"
 .1مشاوره پایان نامه کارشناسهی ارشهد بها عنهوان ":بررسهی انگیهزش شهیلی ماماههای اسهتان خوزسهتان
وعلپ مرتبط با ان در سال "2371
 .3مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان":بررسهی ارتبهاط عملکهرد جنسهی بها پهروسپس اعضها
لگنی در زنان سنین باروری بررسی ارتباط عملکرد جنسی با پروسپس اعضا لگنی در زنهان سهنین
باروری"
 .9طهرح تحقیقهاتی مصهوا دانشهگاه علهوم پزشهکی جنهدی شهاپور اههوان بها عنهوان مجهری او  :مقایسههه
تهاثیر شهالومین( فراکسهیون خهال

عصهاره موسهیر) بها مبلهول پهدوفیلین  11درصهد در درمهان زگیههپ

ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی دستگاه تناسلی زنان
 .01طرح تحقیقاتی مصوا دانشهگاه علهوم پزشهکی جنهدی شهاپور اههوان بها عنهوان مجهری دوم :بررسهی
و هعیت تهوده ههای تخمهدانی درزنهان مراجعهه کننهده بهه بیمارسهتان امهام خمینهی شهرر اههواز از سهال
 2331تا .2371
 .22خاتمه طرح تحقیقهاتی مصهوا دانشهگاه علهوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی ایهران بهه عنهوان
همکار اصلی با عنوان ":بررسی تاثیرماساژ نقطهه سهانینجیائو بهر سهیرمرحله فعهال زایمهانی در زنهان
نخست زای بستری دربخش زایمان بیمارستان شرید اکبرآبادی ،ترران " 2333-31،کد113:
 .21خاتمه طرح تحقیقهاتی مصهوا دانشهگاه علهوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی ایهران بهه عنهوان
همکار اصلی با عنوان ":مقایسه تاثیر مکیدن پستان ،مکیدن پستانک و آغهوش مهادر بهر دردناشهی از
تزریهق واكسهن بهه شهیرخواران ،در مراکهز برداشهتی درمهانی منطقهه غهرب ترران،سهال  "2333کهد:
/173پ

 .23خاتمه طرح تحقیقاتی مصوا جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشهکی ایهران بهه عنهوان مجهری طهرح بها
عنهوان ":تهاثیر انجهام ورزش هههای که

لگهن بهر کیفیههت زنهدگی زنهان مبهتال بههه بهی اختیهاری استرسههی

ادراری  :یک کار آزمایی بالینی ،بیمارستان شرید اکبر آبادی ،ترران "2331-33،کد2112-22 :
 .21خاتمه طرح تحقیقهاتی مصهوا دانشهگاه علهوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی ایهران بهه عنهوان
همکار اصلی با عنوان  ":بررسی تاثیر اسهتفاده از دسهتگاه تمرینهات تقهویتی پیشهرونده عضهالت که
لگههن بههر بههی اختیههاری ادراری زنههان مراجعههه کننههده بههه مط ه تخصصههی زنههان ،ترههران" 2331-33،
کد323:
 .21خاتمه طرح تحقیقهاتی مصهوا دانشهگاه علهوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی ایهران بهه عنهوان
همکههار اصههلی بهها عنههوان ":بررسههی مقایسههه ای اثههرات جههانبی قههرب هههای ترکیبههی بهها دوز پههایین بهها
سیکلوفم در زنان مراجعه کننده به مراکز برداشتی درمانی منطقه غرب ترران،سال "2337کد731 :
 .23خاتمه طرح تبقیقاتی مصوب جراد دانشهگاهی واحهد علهوم پزشهکی ایهران بهه عنهوان همکهار طهرح بها
عنوان ":مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مهادران کودکهان حاصهپ از درمهان کمهک بهاروری بها
مادران کودکان حاصپ از لقاح طبیعی قبپ و بعد از تولدکودک" کد2131-22 :
 .21خاتمه طرح تحقیقاتی مصوا جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایهران بهه عنهوان همکهار طهرح بها
عنوان ":بررسی فراوانی اختالست و هعیتی کمربنهد گردنهی – شهانه ای درزنهان شهیرده " کهد-22 :
2323
 .23خاتمه طرح تحقیقاتی مصوا دانشگاه تربیت مدرس بها عنهوان ":طراحهی و اعتبارسهنجی پروتکهپ
ارائه خدمات برداشتی -بالینی برای زنان قربانی خشونت جنسی" کد2111121 :

افتخارات علمی:
 .0عضو بنیاد ملی نخبگان
 .1دانشجوی استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .3دانشجوی نمونه مامایی کشوری در سال 2331
 .1دانشجوی نمونه کشوری در سال  2333و دریافت لوح تقدیر از رئیس جمرور وقت
 .1فرایند برتر آمونشی در کنگره شهید مطهری
 .3کسب رتبه دوم در سرمیه آزاد در آزمون ورودی دکترای تخصصی سال 2371
 .1کسب رتبه  5در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی سال 2331
 .3کسههه رتبهههه اول علمهههی در سهههال تبصهههیلی  31-33در دانشهههکده پرسهههتاری و مامهههایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات برداشتی درمانی ایران
 .7دانشجوی نمونه پژوهشی در سال  2331در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات برداشهتی
درمانی اهواز
 .21دریافت تقدیر نامهه از ریاسهت دانشهکده پرسهتاری و مامهایی دانشهگاه علهوم پزشهکی و
خدمات برداشتی درمانی اهواز در سال  31و 33

کتب تالیفی:

 اهواز، انتشارات نعیم، چاپ اول، 2333 : سال انتشار، شاداب شاه علی:  مؤل، سیاه زخم.2
، 2337 : سهال انتشهار. شهاداب شهاه علهی، مبمد فرزام مببهت، سیمین تعاونی: آلزایمر چیست مؤلفین.2
 ترران، انتشارات نشر شرر،چاپ اول

:مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی
1.

Histopathological diagnosis of ovarian mass. Journal of Pathology of Nepal
2018. 8, 1261-1264 EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, IMEMR,
ISC

2. Relationship between Sexual function and Pelvic Organ prolapse in
reproductive age women. Annals of Tropical Medicine and Public Health.
(acceptance) 2017ISI
3.

Parents' perceptions of male adolescent's sexual education challenges: A
qualitative study. Helix.2017ISI.(acceptance)

4. The compliance rate of the family planning counseling with the national
standards in public health centers in Ahvaz, Iran 2015. Helix.2017. 7(4): 16681774ISI.
5. Sexual health issues and disability in veterans with spinal cord injury: An
Iranian qualitative study. International Journal of Advanced Biotechnology
and Research 2016. 7 (4), 2148-54ISI
6. Barriers to healthcare provision for victims of sexual assault: a grounded
theory study. Iranian Red Crescent medical journal. 2016 Mar; 18(3): e21938.
ISI
7. Effects of acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on the process of active
phase of labor in nulliparas women, J Matern Fetal Neonatal Med. 2009 Sep
15:1-4.ISI
8. Evaluation of the effect of pelvic floor muscle training (PFMT or Kegel
exercise) and assisted pelvic floor muscle training (APFMT) by a resistance
device (Kegelmaster device) on the urinary incontinence in women
‘‘comparison between them: a randomized trial. European Journal of
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2011 Nov; 159(1):21823. .ISI

9. Social issues facing women victims of sexual violence: Sexual assault victims'
experiences with the medical and health systems. Journal of research and
health . EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, IMEMR, ISC
10. Effects of pelvic floor muscle exercises on quality of life outcomes in women
with stress urinary incontinence. Physiotherapy journal Volume 97
Supplement S1 (abstract).ISI
11. Effects of pelvic floor muscle exercises on quality of life outcomes in women
with stress urinary incontinence. Medical Journal of the Islamic Republic of
Iran.Vol. 24, No. 3, November 2010. pp.159-162. PubMed, PubMed
Central, Scopus, Index Copernicus, ISC, EBSCO, DOAJ
12. Effect of breast feeding on pain relief during immunization injection.
International Journal of Gynecology & Obstetrics, Volume 107, Supplement 2,
October 2009, Page S683(abstract) .ISI
13. Pain relief during immunization injection: comparison between the effects of
breast feeding with routine procedure. Journal of paediatrics and child health,
volume 46, supplement 2,2010, page 21 (abstract) ISI
یک مطالعهه کیفهی در مجلهه علمهی، تبیین ادراکات والدین از چالش های تربیت جنسی پسران نوجوان.21
ISC  وIndex Copernicus  (acceptance) پژوهشی تبقیقات کیفی درعلوم سالمت
 تبلیپ دانشجویان و مربیان بالینی مامایی از چالش های طرح احیای آموزش بهالینی در دانشهگاه علهوم.21
 (acceptance) Index 2373، مجله توسعه آموزش جنهدی شهاپور،پزشکی جندی شاپور اهواز
ISC وCopernicus
لگن و شدت بی اختیاری ادراری بر کیفیت زندگی زنان مبهتال بهه

 بررسی ارتباط قدرت عضالت ک.23

Scopus (acceptance)2373 ، زنان مامایی مشرد،بی اختیاری استرسی ادراری
: چاپ مقاله تجربه ارائهه دهنهدگان خهدمات برداشهتی درمهانی از مواجرهه بها قربانیهان خشهونت جنسهی.21
شههماره-3 دوره-2373 ی هک مطالعههه کیف هی در مجلههه علمههی پژوهشههی تبقیقههات کیفههی درعلههوم سههالمت
ISC  وIndex Copernicus 11-31:ب2
 چاپ مقاله بررسی تأثیر استفاده از دستگاه كیگپ ماستر و ورزش كیگپ بر بی اختیاری ادراری زنان.23
در سنین باروری و مقایسهه آنهان در مجلهه علمهی پژوهشهی دانشهگاه علهوم پزشه ی ایهران دوره هفهدهم
ISC  وIndex Copernicus 11-33:ب2337  سال11 شماره
 چاپ مقاله بررسی تاثیر ماساژ نقطه سانینجیائو بر سیر مرحلهه فعهال زایمهانی در زنهان نخسهت زا در.27
Index 332-331:ب2337 سهال،1  شهماره،12  دوره،مجله علمهی پژوهشهی پزشه ی ارومیهه
ISC وCopernicus
 چههاپ مقالههه مقایسههه تههاثیر قههراردادن شههیر خههوار در آغههوش مههادر بهها روش روتههین اجههرا شههده حههین.11
 بههر درد ناشهههی از انجههام واکسیناسههیون در شههیر خههواران مراکهههز،واکسیناسههیون در مراکههز برداشههت

برداشههت غههرب ترههران در فصههلنامه علمههی پژوهشههی پرسههتاری ای هران ،دوره  ،11شههماره  31اسههفند
2333ب Index Copernicus 13-11 :و ISC
 .12چههاپ مقالههه تههاثیر مکی هدن پسههتان توسههط ش هیر خههواران در ح هین واکسیناسهیون بههر درد ناش هی از آن در
فصههلنامه علمههی پژوهشههی ره آورد دانههش دانشههگاه علههوم پزشههکی اراک دوره 1سههال  2331ب-11:
 Index Copernicus 33و  ISCو EBSCO
 .11چاپ مقاله" مقایسه تاثیر مکیدن پستان توسط شهیر خهواران بها قهرار گهرفتن در آغهوش مهادر در حهین
واکسیناسیون بر درد ناشی از واکسیناسیون" در مجلهه علمهی پژوهشهی دانشهگاه علهوم پزشهکی بابهپ،
دوره یازدهم ،شماره  1آذر و دی  2333ب Index Copernicus  31-31 :و ISC
 .13چاپ مقاله" تاثیر انجام ورزش های ک

لگن بر کیفیهت زنهدگی زنهان مبهتال بهه بهی اختیهاری استرسهی

ادراری" در مجله علمی پژوهشهی دانشهگاه علهوم پزشهکی یاسهو (ارمیهان دانهش) دوره  ، 21شهماره
 2337 ،1ب Index Copernicus 213-221 :و ISC
 .11چاپ مقاله"بررسی تاثیرماساژ نقطه سانینجیائو بر درد مرحله فعهال زایمهانی در زنهان نخسهت زا" در
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابپ دوره دوازدهم ،شماره  1مرداد-شرریور  2337ب:
 Index Copernicus 1-22و  ISCوscopous
 .11چههاپ مقالههه "عوامههپ مههؤثر در ایجههاد بههی اختیههاری ادراری زنههان" هفتههه نامههه پزشههک امههروز شههماره
31علمی ترویجی
 .13چهاپ مقالهه" فیزیهوتراپی و دیسههمنوره اولیهه" هفتهه نامهه پزشههک امهروز شهماره 73علمهی ترویجههی

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی:
 .2ارایه مقاله ":عهوار

ناشهی از گهاز خهردل بهر مجهروحین جنهی تبمیلهی" بهه صهورت سهخنرانی در

همایش سراسری ط نظامی در پژوهشکده طه رزمهی دانشهگاه علهوم پزشهکی بقیهه ن ترهران سهال
31
 .1ارائه مقاله "بررسی کتاب اسرجوزه فی الط اشعار طبی ابن سهینا" در همهایش بهین المللهی ابهن سهینا
در دانشگاه بوعلی سینا همدان سال33
 .3ارائه مقاله  ":مدیریت ببران در حهواد غیهر مترقبهه " بهه صهورت سهخنرانی در دومهین کنگهره بهین
المللی برداشت ،درمان و مدیریت ببران در حواد غیرمترقبهه در مرکهز همهایش ههای رازی ترهران
سال31
 .1ارائه مقاله":زنان خیابانی و ایدز" به صورت سهخنرانی در دومهین همهایش ایهدز از دانهایی تها توانهایی
در سالن اجتماعات بیمارستان امام حسین ترران سال 33
 .1ارائه مقاله ":بیماری های منتقله از راه خون" به صورت سخنرانی در همایش بیماری های منتقلهه از
راه خون دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد گلساران سال31

 .3ارائهه مقالههه ":نههوزادان و ایههدز " بههه صههورت سهخنرانی در همههایش دانشههجویی ایههدز در دانشههگاه علههوم
پزشکی و خدمات برداشتی درمانی فسا سال31
 .1ارائه مقاله "خوزستان و هشت سال دفاع مقهدس ،رویکردهها و چگهونگی اشهیال" در نخسهتین همهایش
دانشگاهیان و دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات برداشتی اهوازسال 32
 .3ارائههه مقالههه "جنههی و علههوم پزشههکی" در نخسههتین همههایش دانشههگاهیان و دفههاع مقههدس دانش هگاه علههوم
پزشکی و خدمات برداشتی اهوازسال32
 .7ارائه مقاله "خوزستان و هشت سال دفاع مقدس " در همایش خوزستان و گفتگهوی تمهدن هها ،دانشهگاه
علوم پزشکی و خدمات برداشتی اهوازسال31
 .21ارائه مقاله " تاثیر قراردادن شیر خوار در آغوش مادر با روش روتهین اجهرا شهده حهین واکسیناسهیون
در مراکز برداشت ،بر درد ناشهی از انجهام واکسیناسهیون " در همهایش سهالمت خهانواده  ،جرهاد دانشهگاهی
علوم پزشکی ایران ،ترران سال31
 .22ارائه مقاله " بررسی تاثیرماساژ نقطه سهانینجیائو بهر سهیرمرحله فعهال زایمهانی " در همهایش سهالمت
خانواده  ،جراد دانشگاهی علوم پزشکی ایران ،ترران سال 31
 .21ارائههه مقالههه "  UIو کیفیههت زنههدگی" در کنفههرانس نگههرش چنههد تخصصههی در درمههان بههی اختیههاری
ادراری در زنان ،بیمارستان آتیه ،ترران سال 31
 .23ارائه مقاله " بررسی تاثیرماساژ نقطه سانینجیائو بر سیرمرحله فعال زایمانی " در کنگره بهین المللهی
زنان و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،ترران سال 33
 .21ارائه مقاله" فیزیوتراپی و دیسهمنوره اولیهه" در کنگهره فیزیهوتراپی در بیمهاری ههای زنهان و زایمهان،
جراد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران ،ترران سال 33
 .21ارائه مقاله " تاثیر انجام ورزش های ک

لگن بر کیفیت زندگی زنان مبهتال بهه بهی اختیهاری استرسهی

ادراری" در کنگره بین المللی ارولوژی ترران سال 2337
 .23ارائه مقاله" بررسهی تهأثیر اسهتفاده از دسهتگاه كیگهپ ماسهتر و ورزش كیگهپ بهر بهی اختیهاری ادراری
زنان در سنین باروری و مقایسه آنان" در کنگره ملی فیزیوتراپی ایران  ،ترران سال 2371
 .21ارائه مقاله" تنگناههای اجتمهاعی و خشهونت جنسهی :تجربهه زنهان قربهانی خشهونت جنسهی از دریافهت
خدمات برداشتی درمانی " در ششمین کنگره بین المللی مرکز تبقیقات برداشت باروری و نابهاروری
با عنوان تازه های علمی باروری و ناباروری ،ترران 2373
 .23ارائه پوستر" تجربه ارائه دهندگان خدمات برداشتی درمانی از مواجره با قربانیهان خشهونت جنسهی:
یک مطالعه کیفی " در ششمین کنگره تبقیقات دانشجویی اهواز 2371
 .27ارائهه مقالهه Barriers to healthcare provision for victims of sexual assault: a
 grounded theory studyدر کنگههره بههین المللههی زنههان و مامههایی ،دانشههگاه علههوم پزشههکی ایههران،
ترران 23/11/2371
 .11ارائه مقاله مرارت های ارتباطی موثر در روابط جنسی در کنگره مشاوره و سالمت جنسی ،دانشهگاه
علوم پزشکی اهواز 11/22/2371،

 .12ارائه مقاله عشق و صمیمیت در روابط جنسی ،کنگهههره مشهههاوره و سهههالمت جنسهههی  ،دانشهههگاه علهههوم
پزشکی اهواز 11/22/2371،
 .11ارائه مقاله بررسی باکرگی :شرع ،عرف و بین الملهپ ،کنفهرانس یهک روزه غربهالگری معاینهات قبهپ
از ازدوا  ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز 13/21/2371،
 .13ارائهه مقالهه تیذیهه و وزن گیهری مناسه در دوران بههارداری و شهیردهی،کنگره تهرویج تیذیهه بها شههیر
مادر ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز 21/22/2371،
 .11ارائه مقاله  Pelvic Floor Anatomy and Applied Physiologyدر کنفرانس فیزیوتراپی در
اختالست عملکردی عضالت ک

لگن و اختالست دفع ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز

11/13/2371،

فعالیت در بسیج دانشجویی:
 .2بسههیجی نمونههه کشههوری در سههومین همههایش ممتههازین ،مبتکههرین و نههوآوران دانشههجوی بسههیجی،
شاهد و ایثارگر کشور سال2333
 .1رتبههه اول تههالی

در سههومین همههایش ممتههازین ،مبتکههرین و نههوآوران دانشههجوی بسههیجی ،شههاهد و

ایثارگر استان خوزستان سال2333
 .3بسههیجی نمونههه در دومههین همههایش ممتههازین ،مبتکههرین و نههوآوران دانشههجوی بسههیجی ،شههاهد و
ایثارگر استان خوزستان سال2331
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