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 فرم سوابق پژوهشی و اجرایی )رزومه ( 

 سمانهمشخصات فردی :

 ثابت بیرجندینام و نام خانوادگی:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندآدرس محل کار:

 تلفن محل کار:

 smnsabet@gmail.comپست الکترونیک:

 

 

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه رتبه علمی گروه آموزشی حصیلیرشته ت

 افسردگی اخالق حرفه ای کنترل بارداری مربی مامایی اییمام

 
 

 

 سوابق کاری اجرایی اموزشی 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

 مربی تمام وقت دانشگاه  1/9/87 بیرجند هیات علمی

 پرسنل زایشگاه 85-83 بیرجند ماما بیمارستان ولی عصر

ماما پاره وقت بیمارستان شهید 

 رحیمی بیرجند

 پرسنل زایشگاه 85-84 بیرجند

 

 پژوهشی طرح های  سوابق 

 

)در حال اجرا یا توضیحات سال انجام محل عنوان طرح

 تکمیل شده(

زان منیزیم یبررسی ارتباط بین م

 و بروز پره اکالمپسی

بیمارستان ولی عصر 

 92بیرجند
 لمیتک 92

بررسی سطح آگاهی نگرش و 

عملکرد دانشجویان مامایی 

رتباط بالینی نسبت به مهارتهای 

در دانشکده های پرستاری و 

 94مامایی بیرجند سال

دانشکده ها و 

زایشگاههای شهرستان 

 تکمیل 94 94بیرجند

    

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی

 اندکس نام مجله سال عنوان  نویسندگان

 پژوهشی پزشکی زاهدان 90و علف B6ثیر ویتامین مقایسه تاسمانه ثابت بیرجندی میترا 

 

 

 تصویر
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 تدین  امیر سیاهپوش

 

 چای بر سندرم پیش از قاعدگی

ثابت بیرجندی حمید 

 صالحی نیا

بررسی سطح پیشگویی میزان 

 منیزیم در بروز زایمان زودرس
 پزشکی اصفهان 90

 ISCپژوهشی 

ثابت بیرجندی حمید 

 صالحی نیا

 ارتباط بین میزان منیزیم بررسی

 وزن نوزاد کم تولدو مادر
 پزشکی اصفهان 93

 ISCپژوهشی 

ثابت بیرجندی یلدا ارست 

 محسن رضایی

بررسی سطح میزان روی در سه 

ماهه سوم بارداری در مادران 

 شهرستان اهواز

 پزشکی هرمزگان 89

 پژوهشی

     ثابت بیرجندی یلدا ارست

ثابت بیرجندی حمید 

 صالحی نیا

 باعث ای کالندیت کرم آیا -

 در تانپس نوک درد کاهش

 شود؟ می شیرده مادران

 

 پزشکی بیرجند 92

 پژوهشی

ثابت بیرجندی حمید 

 صالحی نیا

Increasing the Quality of 

Trial Reporting   ×

Nursing and Midwifery 

Studies. 2013 September; 

2(1): 44. 

93 ISI 

 

ثابت بیرجندی حمید 

 صالحی نیا

بررسی ارزش پیشگویی کنندگی 

سطح سرمی منیزیم مادر در 

 ،تشخیص زایمان زودرس

92 

دانشکده پزشکی 

اصفهان ، سال 

سی و یکم، 

 248هشمار

 پژوهشی

ثابت بیرجندی لیال 

 محمدخانی شهری

تأثير آروماتراپی 

با اسطوخودوس بر 

کاهش طول مدت 

مرحله اول و دوم 

زايمان زنان 

, 17دوره ،  زانخست

دوماهنامه  2شماره 

 1392و تير خرداد 

92 

2 

دوماهنامه 

و خرداد 

تير 

اصفهان

1392 

 پژوهشی

یلدا ارست سمانه ثابت 

 بیرجندی

Occupational Exposure 

to Anesthetic Gases and 

risk of Spontaneous 

Abortion   وVol:128; 

Issue 1(No:2) March 

2014:73-

و77

http://www.nautilusjourn

al.net 

 

2014 .nautilusjourn 

ISI 

http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
http://www.yektaweb.com/~hmjhumsa/files/site1/user_files_dbc6fd/yektacm-A-10-48-62-eccb694.pdf
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 مقاالت ارائه شده در همایش ها  :

 نحوه ارائه زمان و مکان برگزاری عنوان مقاله همایشو نوع  نام 

 

Singapore th 9 

International Congress 

of Obstetrics & 

Gynaecology  

on August 22, 2013 at  

Raffles City Convention 

Centre, Singapore 

Occupational 

Exposure to 

Anesthetic Gases 

and risk of 

Spontaneous 

Abortion 

 POSTER 

کنگره بین المللی زنان و مامایی 

تایلند ؛مقاله سخنرانی  بررسی 

نصر روی در زنان نخست سطح ع

 زا سه ماهه سوم بارداری، 

 90آبان 

 

 

 POSTER 

    

 

 :ها سوابق اجرایی وشرکت در کارگاه

 سایر توضیحات مکان برگزاری برگزاریزمان  کارگاه نام 

کلیه کارگاههای برگزار شده در 

 واحد بیرجند

 
  

    

    

 

 کتاب ها:

تالیف یا  عنوان کتاب

 ترجمه

 ناشر سال انتشار نویسندگان

مصرف داروهای نو ظهور در 

 جوانان
 92 سمانه ثابت و یلدا ارست تالیف

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 بیرجند

     

     

     

     

     

 
 

 

 : )پایان نامه(فعالیت های پژوهشیسایر 

 سایر توضیحات زمان و مکان برگزاری سمت عنوان 
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