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 مورد عالقهزمینه های تحقیقاتی  رتبه علمی گروه آموزشی حصیلیرشته ت

داروها آموزش و ارتقا بهداشت باروری،  مربی مامایی مامایی

 طب سنتیدر بارداری و زایمان، 

 

 سوابق کاری اجرایی اموزشی 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

 پرسنل زایشگاه 88-91 بهمن مشهد22بیمارستان ماما

 بهمن مشهد22بیمارستان مربی
91-90 

کارآموزی بارداری و زایمان 

 1،2،3مراقبتهای مربوطه و

دانشگاه آزاد اسالمی  مربی

 بیرجند

کارآموزی زایمان طبیعی و  91 -95

، کارآموزی  2و1غیر طبیعی

 زایمان طبیعی

بیمارستان شهید دکتر  ماما

 رحیمی بیرجند

 پرسنل زایشگاه 95-92

دانشگاه علوم پزشکی  مربی

 بیرجند

 کارآموزی زایمان طبیعی 92

ش روز جهانی سخنرانی در همای

 دیابت

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

95  

 شیهما نیششمسخنرانی در 

و  یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 انیدانشجو شیهما نیدوم

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

94  

 

 پژوهشی طرح های  سوابق 

 

)در حال اجرا یا توضیحات سال انجام محل عنوان طرح

 ل شده(تکمی
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 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی

 اندکس نام مجله سال عنوان  نویسندگان

مهین اسماعیلی درمیان صدیقه 

یوسف زاده محمدرضا اسدی 

 یونسی محمدتقی شاکری

 

 

بررسی تاثیرآموزش خوش بینی 

بر نگرش و انتخاب در بارداری ت

ار مراجعه نوع زایمان زنان بارد

کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

 مشهد

1395 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اراک

 پژوهشی
ISC 

مهین اسماعیلی درمیان صدیقه 

یوسف زاده محمدرضا اسدی 

 یونسی محمدتقی شاکری

 

The Effect of a Training 

Program During 

Pregnancy on the Attitude 

and Intention of 

Nulliparous Women to 

Choose the Delivery Mode 

2016 

Journal of 

Midwifery & 

Reproductive 

health (JMRH) 

 پژوهشی
SID 

طاهره فتحی نجفی، رباب 

 لطیف نژاد،...مهین اسماعیلی

Air Pollution and Quality 

of Sperm: A Meta-

Analysis 
2015 

Iran Red 

Crescent Med 

Journal 

ISI 

     

     

     

 

 مقاالت ارائه شده در همایش ها  :

 نحوه ارائه زمان و مکان برگزاری عنوان مقاله همایشو نوع  نام 

 انیدانشجو شیهما ندومی

 انیدانشجوو  یلیتکم التیتحص

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک

بررسی تاثیر ورزش به 

بر  PARMED Xروش 

 وزن هنگام تولد

دانشگاه علوم پزشکی 

 1392مشهد، 

 پوستر

 

 انیدانشجو شیهما نیششم

 نیو دوم یلیتکم التیتحص

دانشگاه  انیدانشجو شیهما

 مشهد یعلوم پزشک

 خوش بینی و بارداری

دانشگاه علوم پزشکی 

 1395مشهد، 
 سخنرانی

آموزش  اءیکنگره اح نیاول

طرح استقرار "،  ییماما ینیبال

 " نیدر بال ییماما یعلم ئتیه

آموزش مزایای زایمان 

ش و قصد طبیعی بر نگر

 انتخاب زایمان

وزارت بهداشت و 

درمان دانشگاه علوم 

 پزشکی

 پوستر

 

 :ها سوابق اجرایی وشرکت در کارگاه

 سایر توضیحات مکان برگزاری برگزاریزمان  کارگاه نام 

کارگاه آشنایی با شناخت 

 درمانی و فراشناخت

دانشکده روانشناسی  1393

 و علوم تربیتی بیرجند
 

معاونت درمان  1394 فیزیولوژیککارگاه زایمان 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بیرجند

 

 دانشگاه علوم پزشکی  1390کنفرانس علمی تغذیه در بیماری 
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 مشهد های داخلی

کنفرانس علمی آشنایی با تازه 

  H1N1 آنفلونزای های

دانشگاه علوم پزشکی  1390

 مشهد

 

 

 کتاب ها:

تالیف یا  عنوان کتاب

 ترجمه

 ناشر انتشارسال  نویسندگان

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 : )پایان نامه(فعالیت های پژوهشیسایر 

 سایر توضیحات زمان و مکان برگزاری سمت عنوان 

آموزش خوش بینی توام با 

آموزش مزایای زایمان طبیعی بر 

 نگرش و قصد انتخاب نوع زایمان

 مجری طرح
دانشگاه علوم پزشکی 

 1393مشهد، 
 

    

    

 

 

 

 

 


