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 ( رزومه )فرم سوابق پژوهشی و اجرایی 

 :مشخصات فردی 

 فرزانه كریمی :نام و نام خانوادگی

 انتهای خیابان غفاری، دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند :آدرس محل كار

 :تلفن محل كار

 karimifr@iaubir.ac.ir :پست الکترونیک

 

 

 

 رد عالقهزمینه های تحقیقاتی مو رتبه علمی گروه آموزشی حصیلیرشته ت

و  طب سنتی، آموزش و ارتقا بهداشت   مربی مامایی مامایی

 ، اختالالت جنسی، بارداري و زایمانمكمل

 

 سوابق كاری اجرایی اموزشی 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

  79-79 مشهد 3مركز بهداشت  ماما

آموزي ، كار كودكانكارآموزي  79-79 مشهددانشگاه آزاد اسالمی  (حق التدریس)مربی

 نوزادان

 كارآموزي نشانه شناسی 79-79 دانشگاه آزاد اسالمی قوچان (حق التدریس)مربی

  تا اكنون 79 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مدیر گروه مامایی

عضو شوراي آموزشی تخصصی 

دانشكده علوم پزشكی دانشگاه آزاد 

 بیرجند 

  تا اكنون  79 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

ارزیابی صالحیت :EDOه كمیتعضو

 بالینی 

 77 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 

 

استاد راهنماي انجمن علمی مامایی 

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

  0911 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 

 پژوهشی طرح های  سوابق 

 

در حال اجرا یا )توضیحات سال انجام محل عنوان طرح

 (تکمیل شده

The relationship 

between anxiety caused 

by Coronavirus disease 

on mental health, 

resilience, and severity 

of premenstrual 

symptoms of women in 

reproductive age 
 

 تکمیل 1011 بیرجند
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بررسی ارتباط بین اخالق حرفه 

اي و اضطراب ناشی از كرونا و 

تمایل به ترک خدمت در 

بخش دولتی ماماهاي شاغل در 

مشهد و بیرجند در شرایط همه 

 گیري بیماري كرونا

 

طرح مشترک دانشگاهی 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

و دانشكده مامایی و پرستاري 

 تکمیل 0011 مشهد

اي  تأثیر طب  بررسی مقایسه

فشاري، ماساژ اكتانی و آموزش 

بر خودكارامدي، كیفیت  شیردهی

 و كفایت شیردهی و میزان تغذیه

انحصاري با شیرمادر در زنان 

 یک كارآزمایی بالینی -نخست زا

دانشگاه علوم پزشكی 

 شاهرود

 در حال اجرا 0377

مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی كف پا 

و رایحه بابونه بر روي درد و 

اضطراب و خودكارآمدي 

شیردهی در زنان نخست زا پس 

 یک كارآزمایی بالینی:از سزارین

 دانشگاه علوم پزشكی

 شاهرود

 در حال اجرا 0377

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی

 اندكس نام مجله سال عنوان  نویسندگان

راحله /فرزانه كریمی

رباب لطیف نژاد /بابازاده

حبیب اله /رودسري

 اسماعیلی

 

بررسی رابطه بین خودابرازي 

جنسی و عملكرد جنسی زنان بعد 

 از زایمان 

 

7931 

دانشكده  مجله

 پزشكی اصفهان

 

Scopus 
 

 

فرزانه /نیلوفر ربیعی

 زهرا متقی/كریمی

 

Effect of lifestyle on 

psychological well-being 

and severity of 

menopausal symptoms in 

women during 

premenopausal period 
 

9107 

 

International 

journal of 

Health 

Studies 
 

 علمی پژوهشی
 

 

فرزانه /وفر ربیعییل

موسی /كریمی

 افسانه كرامت/عبدالحسنی

 
 

The Relationship 

between Domestic 

Violence and Maternal-

Fetal Attachment 
 

9107 

International 

journal of 

Health 

Studies 
 

 علمی پژوهشی
 

/ راحله بابازاده/فرزانه كریمی

رباب لطیف نژاد رودسري 

بیب اله ح/ نگار اصغري پور/

Comparing the 

Effectiveness of Sexual 

Counseling Based on 

PLISSIT and BETTER 

9190 

Iranian 

Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

 

ISI Web of 

Science-

ESCI 
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 اسماعیلی 

 

Models 

on Sexual Self-disclosure 

in Women with Sexual 

Problems after 

Childbirth: A 

Randomized 

Trial 
 

Research 
 

 

راحله /فرزانه كریمی

/ نگار اصغري پور/بابازاده

رباب /حبیب اله اسماعیلی 

 لطیف نژاد رودسري
 

The Effectiveness of 

Counseling using 

PLISSIT Model on 

Depression, Anxiety and 

Stress, among 

Postpartum Women with 

Sexual Dysfunction: A 

Randomized Trial 

 
 

9107 

The Journal 
of 
Midwifery & 
Reproductiv
e health 
(JMRH) 

 

  علمی پژوهشی

فرزانه كریمی،زهرا قاسم 

پور،موسی ابوالحسنی،نیلوفر 

 ربیعی

 

Comparing the effect of 

kangaroo mother care 

and massage on preterm 

infant pain score, 

stress, anxiety, 

depression, and stress 

coping strategies of their 

mothers 
 

9190 

International 

Journal of 

Pediatrics 
 

ISI Web of 

Science-

ESCI 
 

انوشه غالمی،فرزانه 

كریمی،زهرا قاسم 

پور،موسی ابوالحسنی،نیلوفر 

 ربیعی

 

مقایسه مراقبت كانگورویی و ماساژ 

نوزاد در سطح اضطراب مادر و درد 

 نوزاد

9190 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشكی بابل

  پژوهشی -علمی 
 

Farzaneh karimi, 

Raheleh babazadeh ,  

samaneh jouy, 

Abbas zojaji 

 

Squill Oil for decrease 

dyspareunia and increase 

sexual Satisfaction in 

menopausal Women: A 

triple-blind randomized 

controlled trial 

 

2021 

Avicenna 

Jjournal of 

Phytomedicin

e 

 

Thomson 

Reuters 

(ESCI) 

 

Farzane Karimi, 

Raheleh 

Babazadeh,Robab 

Latifnejad Roudsari, 

The Effectiveness of 

Counseling Based on 

PLISSIT and BETTER 

Models on Postpartum 

2022 

journal of 

holistic 

nursing and 

midwifery  

SCOPUS 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
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Negar Asgharipour, 

Habibollah 

Esmaeeli
 

 

Sexual Functioning in 

Women 

 

 

 :مقاالت ارائه شده در همایش ها  

 نحوه ارائه زمان و مكان برگزاري عنوان مقاله نام  و نوع همایش

لمللییی هفتمییین سییمینار بییین ا 

 سالمت زنان
 

Comparing the 

Effectiveness of 

Counseling Based 

on PLISSIT and 

BETTER 

Models on 

Postpartum Sexual 

Functioning in 

Women: A 

randomized trial 
 

 0379آذر 0آبان و  31
 

 پوستر
 

هفتمییین سییمینار بییین المللییی  

 سالمت زنان
 

 بر مشاوره تاثیر مقایسه

 و پلیسیت دلم دو اساس

 خودابرازي روي بر بتر

 زایمان از بعد زنان جنسی

 

 0379آذر 0آبان و  31
 

 پوستر
 

اولییین همییایش ملییی داشییجویی 

 گیاهان دارویی و طب مكمل
 

 بین رابطه بررسی

 و جنسی خودابرازي

 از بعد زنان جنسی عملكرد

 زایمان 

 

 

 0379آذر  90
 

 پوستر
 

هشییتمین سییمینار بییین المللییی  

 نانسالمت ز
 

The Effectiveness 

of Counseling 

Based on the 

PLISSIT Model on 

anxiety, stress and 

depression in 

Postpartum 

Women with 

sexual dysfunction: 

A randomized trial 
 

 0379آذر  03-09
 

 پوستر
 

همایش كشوري مامایی و سالمت 

 زنان مشهد
 

بررسی تاثیر روغن عنصل 

 ونی زنان یائسهبر دیسپار

 

 0379آذر91-90

 
 پوستر

 

 كنگره ملی آنالین كرونا ویروس

همایش دستاورد هیاي پژوهشیی   

 كشور 07-كووید

بررسی ارتباط بین 

اضطراب ناشی از بیماري 

كرونا بر سالمت روان، تاب 

 77آذر  92

 

 

 پوستر
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آوزي و شدت عالئم  

 قاعدگی زنان سنی باروري

 

 

و دومییین كنگییره سییالمت زنییان  

 خانواده

 

 

 بر مشاوره بررسی تاثیر

 بتر مدل اساس

براضطراب،استرس، 

زنان مبتال به  افسردگی

 اختالل عملكرد جنسی

 زایمان از بعد

 

 9107آگوست  0-3

 

 پوستر

 

 

 

 :ها سوابق اجرایی وشركت در كارگاه

 سایر توضیحات مکان برگزاری برگزاریزمان  كارگاه نام 

المت همایش كشوري مامایی و س

 زنان مشهد

0379 
دانشكده پرستاري و 

 مامایی مشهد

عضویت در هیات 

 داور/علمی
 

معاونت درمان دانشگاه  0379 كارگاه زایمان فیزیولوژیک

 مشهدعلوم پزشكی 
 

كارگاه رفلسولوژي و طب فشاري در 

 مامایی

  مشهد 0377

  تهران 0372 دوره آموزشی تربیت درمانگر جنسی

در زایمان و كارگاه هیپنوتیزم 

 بارداري

  مشهد 0911

   0377 كارگاه تكامل مغز جنین و نوزاد

حركات )كارگاه حكا در بارداري

 (كششی و اصالحی

  مشهد 0377

    عضو انجمن علمی هیپنوتیزم ایران

    عضو انجمن علمی مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشكی  0911 دوره طب سنتی و ایرانی

 شهید بهشتی

 

كارگاهاي مامایی و  كنندهربرگزا

 مقاله نویسی

دانشگاه آزاد اسالمی  تا اكنون 0379از سال 

 بیرجند

 

 

 :كتاب ها

تالیف یا  عنوان كتاب

 ترجمه

 ناشر سال انتشار نویسندگان
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 زبان های خارجه

 سایر توضیحات سطح عنوان 

   انگلیسی

   المانی

 

 
 


