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 سوابق تحصیلي:

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 5831 د. ع. پ.کرمان - مامایی کارشناسی

 5831 د. ع. پ. تهران آموزش مامایی مامایی ارشد

 5831 د. تربیت مدرس تهران - بهداشت باروری دکتری تخصصی
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 وضعیت موجود: یک مطالعه ترکیبیبررسی وضعیت بهداشت باروری زنان در بالیا وارائه راهکارهایی بجت بهبود 

 آموزشي)دانشگاهي(فعالیت سوابق 

محل دانشگاه 

 تدریس

 تاریخ رشته ومقطع تدریس

تا  5831از سال  مقطع کارشناسی  د. ع. پ. گناباد

 کنون

تا  5831از سال  مقطع کارشنای ارشد مامایی و بهداشت باروری د. ع. پ. گناباد

 کنون

تا  5831از سال  کارشناسی بهداشت عمومیمقطع  د. ع. پ. گناباد

 کنون

از سال  تا 5833 مقطع پزشکی حرفه ای د. ع. پ. گناباد

 کنون

 

 

 

 

 



 های پژوهشي:طرح

 وضعیت طرح سال انجام طرح سمت در طرح عنوان

 پایان یافته 3119 مجری بررسي ارتباط بین گروههای خوني زوجین و سقط خودبخود

 پایان یافته 3119 مجری بر ترس از زایمان بررسي تاثیر اموزش همتا

 پایان یافته 3111 مجری بررسي تعیین کننده های اجتماعي زایمان زودرس

بررسي مقایسه ای پیامدهای بارداری و زایمان قبل و بعد از 

 بروز ویروس کرونا

 پایان یافته 3111 مجری

 در حال انجام انجام در حال مجری بررسي شیوع نازایي و برخي عوامل مرتبط با ان

 پایان یافته 3111 مجری روان سنجي ابزار اضطراب سالمت جنین

 پایان یافته 3066 مجری روان سنجي ابزار خودمراقبتي در اپیدمي کرونا

 

 شده:مقاالت چاپ
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تأثیر عصاره 

هیدروالکلی 

میخک بر 

شدت درد 

زخم 

زیاتومی اپی

زنان: 

کارآزمایی 

بالینی 

 تصادفی شده

مقاله 

تحقیقی 

 اصیل

زنان و مجله 

مامایی و نازایی 

، 32، دوره ایران

، خرداد 2شماره 

، صفحه 9211

82-90 . 

 

SCOPUS  4  ده یسع

زاده؛ رجب

دکتر رقیه 

رحمانی 

بیلندی؛ دکتر 

نگار شفاعی 

بجستانی؛ 

سید بهنام 

مظلوم 

 .شهری

 مسئول

بررسی ارتباط 

گروه های 

خونی زوجین 

با بروز سقط در 

زنان سنین 

 یک -باروری

. 

  

مقققققالققه 

قی ی ق ح  ت

 اصیل

له  ج نان و م ز

نازایی  مایی و  ما

یران ، 32دوره  ا

ماره  ، آذر 1شقق

9211 ،

 26-17 صفحه

SCOPUS  4   دکتر رقیه

رحمانی؛ 

فاطمه یعقوبی 

مقدم؛ محدثه 

رسولی؛ زهره 

 حیدریان نوده

 

 اول
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فضای سبز و 

زایمان 

زودرس: یک 

مطالعه مرور 

 سیستماتیک

  

مقققققروری 

 سیستماتیک

زنان و مجله 

مامایی و نازایی 

، 32دوره  ایران

، 6شماره 

، 9211شهریور 

-97صفحه 

109  

SCOPUS  4   نسیم سادات

فر؛ پژوهان

دکتر محمد 

سعیده میری؛ 

مهرآبادی؛ 

دکتر رقیه 

رحمانی 

 بیلندی

 مسئول

جنین مبتال به 

آرتروگریپوز: 

گزارش یک 

 .مورد نادر

 

 

 گزارش مورد

له  ج نان و م ز

نازایی  مایی و  ما

یران ، 33دوره  ا

، خرداد 2شماره 

حه 9211 ، صققف

99-103 

SCOPUS  3   یه ق تر ر ک د

رحققمققانققی؛ 

یده زهرا  سقق

نی  ی حسققق

 یایور

 اول

ارتباط بین   :

آلودگی هوا و 

پره اکالمپسی 

یا فشار خون 

بارداری یک 

مطالعه مرور 

 .سیستماتیک

 

مقققققروری 

 سیستماتیک

له  ج نان و م ز

نازایی  مایی و  ما

یران ، 32دوره  ا

ماره  ، آذر 1شقق

9211 ،

  19-901صفحه

SCOPUS  2   مه معصقققو :

فققیققا قققی؛ 

رسققققققول 

رحمانی؛ دکتر 

مانی  یه رح رق

 بیلندی

 

 مسئول

مادری  مل  عوا

و مققداخققالت 

مانی پیش  زای

نده  ن ک نی  ی ب

دیسققتوشققی 

 شانه

مقققققالققه 

قی  ی ق ح ت

 اصیل

مجله دانشققگاه 

علوم پزشققکی 

مققازنققدران . 

9211; 20 (910  )

:61-19 

SCOPUS  4  می ظ یا  کا ن

صقققدیقققققه 

سقققققادات، 

رحققمققانققی 

بیلندی رقیه، 

هققادی زاده 

طققالسققققاز 

فاطمه، نظامی 

 .حسین

 مسئول
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مان آمنوره  در

با  یه همراه  اول

نی  گ ل توده 

خ   نامشققق

مورد  گزارش 

 نادر

مجله دانشققگاه  گزارش مورد

علوم پزشققکی 

مققازنققدران . 

9211; 20 

(916: )910-

919 

SCOPUS  3   رسققققققول

رقیه ، رحمانی

رحققمققانققی 

 بیلندی

 اول

حاملگی نابجا 

اسکار در محل 

سزارین 

قبلی:گزارش 

 .یک مورد نادر

شماره  عنوان، 

کس  ند ی و ا

له  له: مج مج

شگاه علوم  دان

پققزشقققکققی 

مققازنققدران . 

9211; 31  

(916: )301-

399SCOPUS. 

مجله دانشققگاه  گزارش مورد

علوم پزشققکی 

مققازنققدران . 

9211; 31  

(916: )301-

399 

مانی   3   یه رح رق

، بققیققلققنققدی

فه طالئی  عاط

 بجستانی

 

 اول

سقندرم دندی 

گزارش  کر:  وا

یققک مققورد 

ین نادر ن ج (

به دندی  مبتال 

 واکر(

 

مجله دانشققگاه  گزارش مورد

علوم پزشققکی 

مققازنققدران . 

9216; 31  

(996: )391-

339. 

 

SCOPUS  9  قیه رحمانیر ،

نققفققیسقققه 

، لققطققفققیققان

مدر قققا  مح

، رحققمققانققی

مه  معصقققو

له ، امیری راح

شی سال  درف

شار مجله:  انت

آذر و دی 

9212. 

 اول
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تأثیر  بررسققی 

گل مغربی بر 

آمقققادگقققی 

کس:  ی سققرو

مققققققققرور 

ستماتیک  سی

های کارآزمایی

 بالینی

مقققققققرور 

 سیستماتیک

مجله دانشققگاه 

علوم پزشققکی 

ندران، دوره  ماز

سققی ام شققماره 

حه 919 ف . صققق

969-999  

SCOPUS  2   ،هانیه گوهری

رسققققققول 

رحمانی ،رقیه 

رحققمققانققی 

 بیلندی

 مسئول

 تحلیل

 و دانشجوها

 مربّیهای

 مامایی بالینی

 چالشهای از

 احیای طرح

 آموزش

 بالینی

 دردانشگاه

 پزشکی علوم

 جندی شاپور

 اهواز.

عنوان ، شماره 

 و ایندکس 

 

 وسعهفصلنامه ت تحقیق اصیل

ی آمقققوزش 

 جققققنققققدی

  ،1 دوره  شاپور،

هار ،9 شققماره   ب

حه ،9211   صققف

52--60 

شاه   9   شاداب 

یه  ق لی؛ ر ع

رحققمققانققی 

بققیققلققنققدی؛ 

مه  معصقققو

خقققواجقققه 

حسقققنققی؛ 

بنفشه ریاحی 

یه  ناد پور؛ 

 9/9گروشاتی

دوم

 بررسی

 اثربخشی

 آموزش

 به زایمان

 شبیه روش

 در سازی

 بریچ نمایش

 میزان بر

 و دانش

بالینی  مهارت

 دانشجویان

 مامایی

قی  ی ق ح ت

 اصیل

 مقققجقققلقققه

 راهققبققردهققای

 در آمقققوزش

پزشققکی،  علوم

شماره 1سال   ،

-296، صفحه 9

299، 

SCOPUS   3 رحمانی رقیه 

ندی ل ی  ، ب

مدر ققا  مح

 رحمانی.

 

 اول 



تأثیر آموزش 

آرام سازی با 

استفاده از 

سرویس پیام 

کوتاه بر 

ا طراب زنان 

 باردار

 

قی  ی ق ح ت

 اصیل

پژوهش  له  مج

ستاری ایران،  پر

، شققماره 94جلد

-41، صققفحه 9

42، 

رقیه رحمانی  6   

بیلندی، 

سمانه نجفی، 

الهه بنفشه، 

زهرا 

عبدالعظیمی، 

مر یه 

طوافی، 

محمدر ا 

رحمانی 

 بیلندی، 

 

 اول

بخشقققی ا ثر

آمققققققوزش 

تی  ک مشقققار

زایمان ایمن بر 

اسققاس الگوی 

شتی  باور بهدا

بر تمایل خانم 

نخسقق  های 

بققاردار بققه 

خاب روش  نت ا

 زایمان طبیعی

قی  ی ق ح ت

 اصیل

مجله افق دانش 

گاه علوم  دانشقق

پزشققکی گناباد، 

، صفحه 34دوره 

363 – 939، 

بحری نرجس،  9   

رحمانی رقیه، 

مشققققکققی 

مهدی، بنفشه 

یری  م هه، ا ل ا

دلقققویقققی 

 .معصومه

 دوم

خارج  بارداری 

دوقلوی رحمی

فه یک  -طر

 گزارش مورد

نش.  گزارش مورد غان دا م ار

9219; 39 (93  )

:9341-9393 

رحققمققانققی  3   

مدر ققا،  مح

رحققمققانققی 

 بیلندی رقیه، 

 

 مسئول

یک  گزارش 

مققورد نققادر، 

کودک مبتال به 

سقندرم دندی 

کر کودک .وا (

نش.  گزارش مورد غان دا م ار

9211; 34 (9 )

:949-941، 

رحققمققانققی  4   

بیلندی رقیه، 

رحققمققانققی 

بققیققلققنققدی 

رسققققققول، 

 اول
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