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 سوابق تحصیلی:

  1389در سال  کردستاندانش آموخته دوره کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی .  

  1393درسال  18.41دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل.  

  مقایسه تأثیر رایحه بهارنارنج و مریم گلی بر درد و اضطراب پس از سزارین.عنوان پایان نامه : 

 :19.85نمره پایان نامه 

 سوابق شغلی:

  1389-1391بهداشتی درمانی علوم پزشکی کرمانشاه در سال انجام وظیفه در طرح نیروي انسانی در مرکز . 

  درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بخش 1391استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال.  

  1392همکاري در گروه مامایی دانشکده پرستاري و مامایی کرمانشاه به عنوان مربی در کارآموزي از سال . 

 م وظیفه به عنوان مربی کارشناس ارشد مامایی در گروه مامایی دانشکده پرستاري و مامایی کرمانشاه )مأمور به خدمت( از انجا

 تا کنون.  1394سال 

 :مقاالت منتشر شده

 

 "فصلنامه علمی پژوهشی مراقبت هاي بالینی، "تأثیر رایحه مریم گلی بر شدت درد و عالیم حیاتی پس از سزارین .

 .1393، 3دوم، شماره سال 

 “THE AROMATIC EFFECTS OF CITRUS ARANTIUM ON PAIN AND VITAL 

SIGNS  AFTER CAESAREAN SECTION”. International   Journal  of  Biology,  

Pharmacy  and   Allied  Sciences (IJBPAS), July, 2015, 4(7): 5063-5072.(ISI) 

 “PREDISPOSING FACTORS OF POST-NATAL DEPRESSION” . International   

Journal  of  Biology,  Pharmacy  and   Allied  Sciences (IJBPAS), July, 2015, 4(7): 

5045-5062.(ISI) 

 "مجله زنان، نازایی و مامایی "بررسی تأثیر رایحه بهارنارنج بر میزان اضطراب پس از عمل جراحی سزارین .

 1394، آبان12-20، صفحه169هجدهم، شماره (، دوره(IJOGIایران

 



 

 

 ارائه مقاله در همایش ها:

  دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و  "بررسی تأثیر رایحه درمانی بر پیامدهاي بارداري در زنان نخست زا"ارائه مقاله ،

  1394مهرماه  19-16مامایی ایران،    

 ارائه مقاله " AFTER CAESAREAN SECTION THE AROMATIC EFFECTS OF 

CITRUS ARANTIUM ON PAIN AND VITAL SIGNS " ،  کنگره بین المللی چالش هاي اولین

 1394بهمن ماه  28-30،در مامایی،زنان و نازایی بالینی

  فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی و تعارضات اخالق پزشکی در بیماران بستري در بیمارستان "ارائه مقاله

 1394،چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران، بهمن ماه "1393ه)ع( شهر کرمانشاه در سالت معصومحضر

  ارائه مقاله"The relationship between breast cancer and abortion" 5 پستان، سرطان المللی بین کنگره یازدهمین  

 1394 اسفند 7 الی

 

 :سوابق تدریس

 جهت دانشجویان کارشناسی مامایی پیوسته پرستارياصول و فنون واحد کارآموزي  ستدری 

 واحد کارآموزي بارداري و زایمان جهت دانشجویان کارشناسی مامایی پیوسته ستدری 

 مامایی  ارشد جهت دانشجویان کارشناسی بیماریهاي خاصواحد کارآموزي  ستدری 

 جهت دانشجویان کارشناسی مامایی پیوستهبرنامه کارگاه احیاي نوزادان در دانشکده پرستاري و مامایی دوره س دو تدری  

 تدریس واحد کارآموزي بهداشت مادر و کودک جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی 

 پیوستهنا واحد کارآموزي بارداري و زایمان جهت دانشجویان کارشناسی مامایی ستدری 

 

 :ارگاه هاشرکت در ک

  1390_کارگاه آموزشی سالنت مادران 

  1390_کارگاه آموزشی استانداردسازي آي یو دي گذاري 

  1391_کارگاه آموزشی احیاي قلبی ریوي بزرگساالن 

  1391_کارگاه آموزشی ونتیالتور 

  1391_کارگاه آموزشی راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي قلبی عروقی در کارکنان دولت  

  1392_کارگاه آموزشی خون و فراورده هاي خونی و سیستم مراقبت از خون )هموویژالنس( ویژه پرستاران 

  1393_کارگاه تغذیه با شیر مادر 

  1393_کارگاه آموزشی راهکارهاي انسجام و خودشکوفایی در خانواده 



  1393_کارگاه آموزشی عفاف و جچاب اسالمی 

  1393_کارگاه آموزشی خودآگاهی و همدلی 

  1393_کارگاه آموزشی شکم هاي حاد در بارداري و مراقبت ها 

  1393_کنفرانس علمی ناباروري و روش هاي درمانی کمک باروري 

  1393_کنفرانس علمی مشاوره ژنتیک 

  1394_کارگاه آموزشی تغذیه در دوران هاي مختلف زندگی 

 1394-کارگاه آموزشی سکس تراپی  

  1394-بارداري و زایمانکارگاه آموزشی اورژانس هاي  

 1394-کارگاه آموزشی درماتوزهاي حاملگی  

 1394-کارگاه سه روزه زایمان فیزیولوژیک 

 :تشویق ها

  1394در سال  ریاست دانشکده پرستاري و مامایی کرمانشاهمورد تشویق از طرف. 

  1393در سال  ددجویان پر خطرریاست بیمارستان معتضدي  کرمانشاه به منظور ارائه خدمات به ممورد تشویق از طرف. 

  1394در سال به منظور تالش در راستاي تأمین سالمت زنان و مادران  سرپرست مرکزبهداشت کرمانشاهمورد تشویق از طرف. 

  به منظور تالش در راستاي توسعه همه جانبه و پیشبرد شاخص هاي  سرپرست مرکزبهداشت کرمانشاهمورد تشویق از طرف

 .1394در سال بهداشتی 

 

 عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

 جمعیت مامایی ایران 

 نظام پزشکی 

 

 :عضویت در کمیته ها

 

 کمیته یت درعضو) EDO دانشکده پرستاري مامایی کرمانشاه -(برنامه ریزي آموزشی 

 کمیته یت درعضو) EDO دانشکده پرستاري مامایی کرمانشاه -(ارزشیابی آموزشی 


