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 حرفه اي  –سوابق شغلي        

فعاليتعنوان  تا سالاز سال    

18تا  18 انجام طرح نیروی انسانی   

51تا  41 طرح پزشک خانواده  

درمان معاونت 66تا 61   

تا کنون66 معاونت آموزشی  

 

 دورس تدریس شده        

محل 

 تدریس
 دروس تدریسي سال

دانشگاه 

علوم 

پزشکي 

 گناباد

 نظری اصول و فنون مامایی و پرستاری 2455تا73
 پرستاری عملی اصول و فنون مامایی و

 نوزادان
 بیماریهای کودکان

 نشانه شناسی و معاینات بالینی
 مهارت های ارتباطی در بهداشت مادر و کودک

 مشاوره و راهنمایی در مامایی
 کارآموزی اصول و فنون مامایی

 کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بالینی
 کارآموزی نوزادان نیازمند مراقبت های ویژه

 ان طبیعی و غیر طبیعیکارآموزی زایم
 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی در عرصه



 و پایان نامه ها طرحهاي تحقيقاتي                 

 محل اجراي طرح

 وضعيت طرح

درحال  و پایان نامه ها عنوان طرح

 اجرا

خاتمه 

 یافته

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

   ر کالسهاي بررسي تاثير ادغام حساسيت زدایي منظم د

 آمادگي براي زایمان بر اضطراب زنان نخست زا

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

   بررسي شيوع اختالل جنسي و عوامل موثر بر آن در

زنان شيرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي 

 شهرستان گناباد

 

دانشگاه علوم پزشکي 

 /گناباد

   بر میزاان تاثیر آموزش به روش همتا در مادران باردار

 ترس از درد و زایمان طبیعی
The Effect of Peer Education on Fear of Childbirth 

in  

Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial 

 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد/

  بررسی ارتباط گروه خونی و RH  زوجین با بروز سقط در زنان

شاهدی -سنین باروری: یک مطالعه مورد  

 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد/

   بررسي تاثير ادغام حساسيت زدایي منظم در کالسهاي

آمادگي براي زایمان برميزان احساسات و افکاار زناان 

 باردار

 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد/

   بررسي تاثير ادغام حساسيت زدایي منظم در کالسهاي

 آمادگي براي زایمان برخود کارآمدي زمان ليبر

 

 مقاالت و همایش ها        

 سال نام مقاله نام کنگره
ه نویسندگان ب

 ترتيب
 The Effect of Peer Education on Fear of Childbirth in  

Pregnant Women: A Randomized Clinical Trial 
1399 Roghayeh 

Rahmani1, 

Fatemeh 

Yaghoobi 

Moghadam1, 

Fatemeh 

Hadizadeh-

Talasaz1, 



Mohamad 

Reza  

Rahmani 

زوجین با بروز سقط در زنان سنین  RH بررسی ارتباط گروه خونی و 

شاهدی -باروری: یک مطالعه مورد  

 

دکتر رقيه  2377

 فاطمه-رحماني

-یعقوبي مقدم

-محدثه رسولي

زهره حيدریان 

 نوده

 

 

 و دستاوردهاي اموزشي کتاب  ها        

و   نام کتاب

 دستاورد

تاریخ  

 انتشار
سنده/نویسندگاننوی  ناشر مترجم/مترجمين 

ورزش و اصالح 

 وضعيت در سالمت

 باروري زنان

2378 

کتر د-دکتر محمود رضا متقي

بي فاطمه یعقو-رقيه رحماني

زهرا روحاني-مقدم  

- 
 انتشارات

 نوروزي

     

     

     

     

     

 

 

 

 ها  در کارگاهو یا تدریس  شرکت              

دوره آموزشي نام کارگاه یا  

 سال

و برگزاري  

 سمت

 محل برگزاري

-79 زایمان ایمن و بی درد

 سخنران

اباددانشگاه علوم پزشکي گن  

-78 تغذیه با شیر مادر زیر بنای زندگی سالم

 سخنران

اباددانشگاه علوم پزشکي گن  

-77 اخالق و قوانین حرفه مامایی

 سخنران

اباددانشگاه علوم پزشکي گن  



-77 86د بارداری در کووی

 سخنران

اباددانشگاه علوم پزشکي گن  

-2455 8زایمان فیزیولوژیک 

 سخنران

اباددانشگاه علوم پزشکي گن  

   
   
   
   
   

 

  گروه ها و پست هاي سازماني رد عضویت

 

 باروري و جنسيکميته تحقيقات سالمت -مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت عضویت در   -

 عضویت در هسته فرزند آوري  دانشگاه علوم پزشکي گناباد -

 عضو هيات بدوي انتظامي نظام پزشکي شهرستان گناباد -
 

 و اختراعات  علمي جوایز

 

 

 

 

 زمينه پژوهشي
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