
 بسمه تعالی

 مشخصات فردی:

 نام نام خانوادگی نام پدر ش.ش کد ملی متولد وضیت تاهل

 کرمانشاه 

11/3/1331 متاهل  فرزانه گلبنی عبداله 143 3433532123 

 سوابق تحصیلی:

سال فراقت از  معدل کل
 تحصیل

سال ورود به  نام رشته مقطع نام دانشگاه
 دانشگاه

علوم پزشکی  5731 53.71
 تهران

 5733 مامایی کارشناسی

علوم پزشکی  5731 53.51
 تهران

کارشناسی 
 -ارشد

بهداشت مادر 
 و کودک

 مامایی
 

5737 

 عنوان پایان نامه:

بررسی مقایسه ای ارزش پیش گویی کنندگی میزان هماتوکریت سرم با آزمون غلتیدن در تشخیص زودرس پره 

 اکالمپسی

 سوابق آموزشی و کاری:

تمحل خدم مدت خدمت سمت مواد آموزشی  
 -نوزادان -زنان -کارآموزیهای زایمان

 بیماریهای داخلی و جراحی
ترم 7 مربی حق التدریس  

الی  1353)از مهر
(1353بهمن   

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

نیروی جایگزین  اتاق زایمان
تامین  3ماده 

 اجتماعی

ماه 11  
تا  5731)از مهر 

(5731مرداد   

بیمارشتان تامین اجتماعی مریم 
 تهران

ارآموزی زایمانک ترم 1 مربی حق التدریس   
(1353)تابستان   

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارآموزی زایمان و بیماریهای داخلی 
 جراحی 

ترم 4 مربی حق التدریس  
تا  1353)از بهمن 

(1357مهر   

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 -واحد4دروس تئوری : بیماریهای زنان 
بهداشت مادر و  -احد و 3بارداری و زایمان

واحد.  3کودک  

ترم 1 مربی حق التدریس  
-پروازی-)بهمن  

5731)  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

رشته  و کاآموزی کلیه دروس تخصصی
پیوسته و ناپیوسته مامایی کارشناسی  

سال 3/3  عضو هیات علمی   
 
الی  1357)از مهر 
(1313بهمن   

جدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند  



1313از بهمن  عضو هیات علمی   
 تا کنون

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سوابق اجرایی

-01مدیر پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

30 

مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

   01-05سنندج

5730اسری توسعه آموزش پزشکی عضو کمیته علمی همایش سر  

  5730اجرایی دومین همایش سراسری اینتریک پاتوژندبیر

سومین کنگره سراسری و اولین کنگره بین المللی سالیانه  عضو کمیته علمی

پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش در علوم پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی 

 5701 و رشته های وابسته ایران

 افتخارات علمی

رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد مامایی 5737 در سهمیه آزاد و عضو 

 کمیته ملی نخبگان و استعدادهای درخشان کشور

FIGO عضویت مستقیم فدراسیون بین المللی زنان و مامایی  

 مربی نمونه مامایی استان کردستان در رشته مامایی 5701

 استاد نمونه کل دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 5707

 استاد نمونه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 5701

 

 

 



 سوابق پژوهشی 

:و انگلیسی فارسی چاپ شده  مقاالت  

بررسی مقایسه ای ارزش پیش گویی کنندگی میزان هماتوکریت سرم با آزمون غلتیدن در تشخیص  -1

( 51پژوهشی بهبود دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تابستان  زودرس پره اکالمپسی)مجله علمی  

2-The Assessment of positive predictive value serum hematocrit 

level in early detection of preeclampsia. EMHJ. ISI, 2011 

بررسی عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر مراکز بهداشت شهرستان  -3

کرمانشاه ( بهبود دانشگاه علوم پزشکی  )مجله علمی و پژوهشی1353کرمانشاه  

 

 طرح های پژوهشی مصوب و در حال اجرا:

 در اسپرم رحمی داخل تلقیح  شکست از پس افسردگی میزان بر شناختی مشاوره تاثیر بررسی -1

 شاهکرمان معتضدی بیمارستان ناباروری درمان تحقیقات مرکز به کننده مراجعه نابارور زوجین

 نابارور زوجین در جایگزین رحم از استفاد به تصمیم اتخاذ فرایند تبیین -4

 سمینارهای بین المللی و ملی:

International 

1- "The Assessment of positive predictive value serum hematocrit 

level in early detection of preeclampsia"  conference submission to 

FIGO 2009,(oral presentation) 

2- “The effect  of zoon regim on wheith loss in poly cyctic ovarian 

syndrome” conference submission to FIGO 2009, ,(oral 

presentation) 

3-The effect of infertility counseling on the quality of marital 

relationship in infertile couples  conference submission to Iffs 2010. 

,(oral presentation) 

4- Effect of zone regimen and exercise on ovulation rate in women 

who are affected by polycystic ovarian 



syndrome,(Poster presentation). 

 

 

 همایش  ملی

 -ه عفونت هلیكوباكترپیلوري و تهوعبررسي رابط:دومین همایش ملی انتریک پاتوژن در سنندج 

امتیاز بازآموزی 3/3دارای  ) ارائه به صورت پوستر(:مرور سیستماتیکاستفراغ دوران بارداري  

بررسی سبکهای یادگیری کلب در دانشجویان پزشکی در  آموزش پزشکی  توسعه همایش سراسری 

)ارائه به صورت سخنرانی(1355سال   

در آموزش علوم پزشکی  زشکی  مرروری بر یادگیری الکترونیکهمایش سراسری توسعه آموزش پ

) ارائه به صورت پوستر(در ایران  

 تالیف ها:

مهارتهای عملی مامایی در اتاق زایمان ؛فرزانه گلبنی- زیبا تقی زاده- بیان بلوری- هایده 

 هورسان.تهران. انتشارات اندیشه رفیع- 1312


