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 1395 ،شهيد بهشتيعلوم پزشكي  کتری تخصصي بهداشت باروری از دانشگاهد 

  1379، مشهدعلوم پزشكي موزش مامايي از دانشگاه آکارشناسي ارشد  

  1374مشهد، علوم پزشكي کارشناسي مامايي از دانشگاه 

 

 

 

 

 :باروری:  کمک تبيين فرايند تصميم گيری زوجين نابارور ايراني در انتخاب روش های اهدايي دوره دکتری تخصصي

 اکتشافي با استفاده از مطالعه ترکيبيطراحي و روان سنجي يک ابزار تصميم گيری بومي 

  :لم تربيت مع رسي تأثير يک برنامه مدون آموزشي بر ميزان مهارت دانشجويان دختربردوره کارشناسي ارشد    

 خودآزمايي پستان شهيد هاشمي نژاد شهر مشهد در انجام تكنيک

 

 

 

 سوابق تحصیلی
 

 رساله ها
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  کنونتا 1396ارتقاء سالمت گناباد، از سال مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و معاون پژوهشي.  

 کنونتا 1396مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد، از سال شورای پژوهشي  دبير. 

  کنونتا 1395مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد، از سال گروه های پژوهشي عضو. 

 1386تا  1383پزشكي گناباد، از سال  عضو شورای تأليف و ترجمه دانشگاه علوم. 

  عضو گروه تخصصي برنامه ريزی درسي و آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد )مرکز مطالعات و توسعه آموزش   

 .1386تا  1382پزشكي(، از سال 

 تاکنون 1395لوم پزشكي گناباد، از سال استاد مشاوره دانشجويان مامايي، دانشگاه ع . 

 

 

 

 1396اندازی گروه پژوهشي سالمت باروری و جنسي، مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد،  راه 

   وسعه ت ، مرکز تحقيقات"با محوريت آموزش و خودمراقبتي پيشگيری از ناباروری "همايش مردمي علمي دبير

 .1396اجتماعي و ارتقاء سالمت گناباد، 

 

  

 

 مقطع کارشناسی ارشد

  و پديده های نوين در ماماييبارداری و زايمان 

 جامعه شناسي و آسيب شناسي اجتماعي زنان 

 مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروری 

 روش تحقيق 

 سمينار در تحقيق 

 

 مقطع کارشناسی

 بارداری و زايمان طبيعي 

 طبيعي غير زايمان و بارداری 

 اجرایی سوابق 
 

 سوابق تدریس 
 

 فعالیت های اجرایی 
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 بيماری های زنان و ناباروری 

 فيزيوپاتولوژی در مامايي 

 اختالالت جنسي 

 پزشكي قانوني در مامايي 

 روش تحقيق 

 
 

 

  ،مجری اول.1397بررسي شيوع سزارين و عوامل مرتبط آن در شهرستان گناباد ، 

  مجری دوم.، 1397، زايمان طبيعيتاثير آموزش به روش همتا در مادران باردار بر ميزان ترس از درد و 

 لوم ، طرح مشترک دانشگاه عانتخاب روش های اهدايي کمک باروری تبيين فرايند تصميم گيری زوجين ناباروردر

 ، مجری دوم.1384پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي مشهد. 

  نخست باردار مراجعه کننده به مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و سزارين اورژانسي در زنان

 ، مجری اول1382بهمن شهرستان گناباد، بهمن  22بيمارستان 

 بندی آنها از ديدگاه زنان نخست زای مراجعه کننده به بيمارستان بررسي عوامل استرس زای بخش زايمان و رتبه

 ، مجری دوم.1383بهمن گناباد، تابستان  22

 

 

  :چاپ شده به زبان فارسي الف ـ مقاالت

 تيوضـــعی. بحرنســـرين  ،فاطمه طالســـاز زادهيهاد، فريده عطار، آرزو مطلق قوچان اينیداور، نرجس یبحر 

 ،1شـــماره  ،21 . مجله زنان، مامايي و نازايي ايران دورهو عوامل مرتبط با آن ، گناباد مانيپس از زا هایياخوشـــن

 .1397، فروردين ماه 8-21: صفحه

 سری نژاد لطيف ساز زاده هادی ،رباب رود صومه،  سيمبر ، فاطمه طال  انتخاب های . چالشنيره غائبي خادممع

ستفاده ايراني نابارور زوجين تجربيات  :کننده اهداء باروری. مجله زنان مامايي و  کمک اهدايي های روش از کننده ا

 .  13-1 ،1392اسفند  ، 88 شماره ،16نازايي ايران، دوره

  ،ــاد علي ــاز فاطمهبحری نرجس، دلش ــگي به هاديزاده طالس ــي در مورد يائس ــي تأثير برنامه مدون آموزش . بررس

ها. فصلنامه علمي پژوهشي انديشه و رفتار، سال سيزدهم، همسران بر ميزان اضطراب و افسردگي دوران يائسگي خانم

 .1386، تابستان 2شماره 

 مقاالت چاپ شده 
 

 طرح های تحقیقاتی 
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  ،بررسي نگرش متخصصين زنان و ماماها در ارتباط با زايمان واژينال پس هاديزاده طالساز فاطمهفيروزی محبوبه .

  1385 ، 2، شماره  12از سزارين و موانع موجود از ديدگاه آنها. مجله علمي پژوهشي افق دانش گناباد، دوره

 دگاه دي ، فيروزی  محبوبه، شماعيان رضوی  نازنين. ارزيابي وضعيت آموزش باليني ازهاديزاده طالساز  فاطمه

 1دانشجويان پرستاری و مامايي شهرستان گناباد. فصلنامه علمي پژوهشي آموزش در علوم پزشكي اصفهان، شماره 

 .77-70، 1384( ، بهار و تابستان 13)پي در پي 

 لطيف نژاد  رباب. تاثير يک طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دختر در انجام هاديزاده طالساز  فاطمه ،

، 12ايي پستان با استفاده از الگوی باور بهداشتي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دوره خودآزم

     30-25، 1384، 2و  1شماره 

 ن ا... . بررسي تاثير يک برنامه مدو، لطيف نژاد  رباب، خوی نژاد  غالمرضا، اسماعيلي حبيبهاديزاده طالساز فاطمه

دانشجويان دختر تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد شهر مشهد در انجام تكنيک خودآزمايي آموزشي بر ميزان مهارت 

 . 67 - 60، 1383،  52پستان. فصلنامه علمي پژوهشي طب و تزکيه، شماره 

 بحری نرجس، توکلي زاده جهانشير. مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و هاديزاده طالساز فاطمه ،

بهمن شهرستان گناباد. فصلنامه علمي  22خانمهای نخست باردار مراجعه کننده به بيمارستان  سزارين اورژانسي در

 .30-21، 1383پژوهشي بهبود کرمانشاه، شماره چهارم، زمستان 

  ،چمنزاری حميد. بررسي وضعيت سالمت رواني در هاديزاده طالساز فاطمهتوکلي زاده جهانشير ، قهرماني محمد ،

، 1شماره  ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد يرسيگاری شهر گناباد. مجله علمي پژوهشي افق دانش جوانان سيگاری و غ

1382 ،1-9. 

  ،بندی آنها از. بررسي عوامل استرس زای بخش زايمان و رتبههاديزاده طالساز  فاطمهشماعيان رضوی  نازنين 

ناباد . مجله علمي پژوهشي افق دانش دانشكدة بهمن شهرستان گ 22ديدگاه زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه 

 .76ـ  69،  1382، 2علوم پزشكي گناباد، شماره 
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  ،...بررسي ارتباط کيفيت درگيری شريان کروناری با هاديزاده طالساز  فاطمههاديزاده طالساز زهرا، ميرزايي اسدا .

انشگاه دتعداد ريسک فاکتورهای موجود در بيماران تحت عمل جراحي پيوند کروناری . مجله علمي پژوهشي افق دانش 

 .28-24، 1382، 1، شماره علوم پزشكي گناباد 

 ي تاثير يک مداخله آموزشي بر ميزان ، لطيف نژاد  رباب، شماعيان رضوی  نازنين. بررسهاديزاده طالساز  فاطمه

شكي دانشگاه علوم پزآگاهي و عملكرد دانشجويان دختر در زمينه انجام تكنيک خودآزمايي پستان . مجله افق دانش 

 .74-67، 1381، 2، شماره گناباد 

 ب: مقاالت چاپ شده به زبان انگليسي

 Hadizadeh -Talasaz F , Latifnejad Roudsari R, Simbar M. “ Decision for disclosure: The experiences 

of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures”. Human Fertility 

2015;  18 (4): 265- 275  . 

 

 

 

  ،مهارت های باليني مامايي . ، فيروزی  محبوبه. هاديزاده طالســاز  فاطمهشــماعيان رضــوی  نازنين

 .1385تشارات سخن گستر، ان مشهد:

 

 

 

 الف ـ ارائه مقاله به صورت سخنراني

 ساز فاطمه ستفاده کننده از روش هاديزاده طال صومه. تجربيات زوجين نابارور ايراني ا سيمبر مع ، لطيف نژاد رباب، 

سالمت باروری،  های اهدايي کمک باروری در شاوره در  شوری آموزش و م شاگری به کودک. همايش ک ارتباط با اف

 ، مشهد.1393آبان ماه  27-29

  ، ــاد علي ــازبحری نرجس ، دلش ــران بر  هاديزاده طالس ــگي به همس ــي تاثير آموزش در مورد يائس فاطمه. بررس

،  1386ســـالمت رواني دوران يائســـگي خانمها . هفتمين کنگره بين المللي بيماريهای زنان و مامايي ايران . آبانماه 

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران

 زان نگرش دانشجويان دختر در ، لطيف نژاد  رباب. بررسي تاثير يک طرح آموزشي بر ميهاديزاده طالساز فاطمه

 7-8انجام تكنيک غربالگر خودآزمايي پستان با استفاده از مدل باور بهداشتي. اولين سمينار سراسری بهداشت زنان، 

 ، کردستان.1384ارديبهشت 

 کتب چاپ شده
 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها
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 رنامه با...  . بررسي تاثير يک ، لطيف نژاد  رباب، خوی نژاد  غالمرضا، اسماعيلي  حبيبهاديزاده طالساز  فاطمه

مدون آموزشي بر ميزان مهارت دانشجويان دختر تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد شهر مشهد در انجام تكنيک خودآزمايي 

 ، يزد. 1383اسفند  11-13پستان. اولين همايش سراسری راهكارهای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاری و مامايي ، 

 اد  غالمرضا. بررسي تأثير يک طرح آموزشي بر ميزان نگرش نژ، لطيف نژاد  رباب، خویطالساز  فاطمه هاديزاده

 14-13دانشجويان دختر در انجام تكنيک غربالگر خودآزمايي پستان. پنجمين همايش سراسری پرستاری و مامايي، 

 ، همدان. 1381اسفند 

 ويان هي و عملكرد دانشج، لطيف نژاد  رباب. بررسي تاثير يک مداخله آموزشي بر ميزان آگا طالساز  فاطمه هاديزاده

دختر در زمينه انجام تكنيک خودآزمايي پستان. همايش سراسری آموزش و مراقبت در مبتاليان به بيماری های مزمن، 

 ، مشهد.1380آبان  9-8

 (Posters presentation) ب: ارائه مقاله بصورت پوستر

 ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و سزارين ، بحری نرجس  ، عسكری  فريبا. مقايسه  طالساز  فاطمه هاديزاده

تيرماه  14ـ12های نخست باردار. دومين همايش سراسری ارتقاء سالمت زنان با محور خانواده سالم، اورژانسي در خانم

 ، مشهد. 1386

 ر در ت، لطيف نژاد  رباب. بررسي تأثير يک طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دخ طالساز  فاطمه هاديزاده

انجام تكنيک غربالگر خودآزمايي پستان با استفاده از مدل باور بهداشتي. دومين همايش سراسری ارتقاء سالمت زنان 

 ، مشهد. 1386تيرماه  14ـ12با محور خانواده سالم، 

  ، ينال . بررسي نگرش متخصصين زنان و ماماها در ارتباط با زايمان واژطالساز  فاطمه هاديزادهفيروزی محبوبه

پس از سزارين و موانع موجود در جهت اقدام آن از ديدگاه آنها. دومين همايش سراسری ارتقاء سالمت زنان با محور 

 ، مشهد. 1386تيرماه  14ـ12خانواده سالم، 

  ، شاد علی سازهادیزاده بحری نرجس ، دل سگی بر  طال سانی در مورد یائ سی تاثیر اطالع ر فاطمه . برر

سگی. سالمت روانی دوران سالم ، یائ تیرماه  12-14دومین همایش ارتقاء سالمت زنان با محوریت خانواده 

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1386

  ،بررسي عوامل استرس زای بخش زايمان و رتبه بندی آنها از طالساز  فاطمه هاديزادهشماعيان رضوی  نازنين .

،  1386تيرماه  14ـ12المت زنان با محور خانواده سالم، ديدگاه زنان نخست زا . دومين همايش سراسری ارتقاء س

 مشهد.

 بحری بيناباج  نرجس. مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و سزارين اورژانسي. طالساز  فاطمه هاديزاده ،

 ، بيرجند.1386ارديبهشت  6-5همايش کشوری سالمت مادر و کودک، 

  ،زای بخش زايمان و رتبه بندی آنها از . بررسي عوامل استرسطالساز  فاطمه هاديزادهشماعيان رضوی  نازنين

 ، بيرجند.1386ارديبهشت  6-5ديدگاه زنان نخست زا. همايش کشوری سالمت مادر و کودک، 



 7 

  ،در ارتباط با زايمان ساز  . بررسي نگرش متخصصين زنان و ماماها  طالساز  فاطمه هاديزادهفيروزی محبوبه

، 1386ارديبهشت  6-5از سزارين و موانع موجود از ديدگاه آنها. همايش کشوری سالمت مادر و کودک،  واژينال پس

 بيرجند.

   ،بررسي نگرش زنان در مورد تأثير نماز و صوت قرآن طالساز  فاطمه هاديزادهعسكری  فريبا، عطاردی  عليرضا .

 ، گناباد.1385اسفند  3-2بر جنين و نوزاد. همايش ملي نماز و سالمت، 

 لطيف نژاد   رباب . تأثير يک طرح آموزشي بر ميزان نگرش دانشجويان دختر در انجام  طالساز  فاطمه هاديزاده ،

مرداد  26-23خودآزمايي پستان با استفاده از الگوی باور بهداشتي ، اولين کنگره سراسری زنان ، مامايي و نازايي ايران، 

 ، مشهد.1385

  ،بررسي آگاهي و نگرش متخصصين زنان و ماماها در ارتباط با زايمان  طالساز  فاطمه يزادههادفيروزی  محبوبه ،

 ، کردستان.1384ارديبهشت  7-8واژينال پس از سزارين. اولين سمينار سراسری بهداشت زنان، 

 اری و پرست ، فيروزی  محبوبه، ارزشيابي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان طالساز  فاطمه هاديزاده

. اولين همايش سراسری راهكارهای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاری و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد مامايي 

 ، يزد.1383اسفند  13-11

 بحری  نرجس . توکلي زاده  جهانشير . مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و  طالساز  فاطمه هاديزاده ،

، 1383اسفند  11-13ولين همايش سراسری راهكارهای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاری و مامايي، سزارين اورژانسي. ا

 يزد.

  ،بررسي عوامل استرس زای بخش زايمان و رتبه بندی آنها از طالساز  فاطمه هاديزادهشماعيان رضوی  نازنين .

راهكارهای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاری ديدگاه زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه. اولين همايش سراسری 

 ، يزد.1383اسفند   11ـ13و مامايي، 

 لطيف نژاد رباب ، خوی نژاد  غالمرضا ، اسماعيلي  حبيب ا.... . بررسي تأثير يک برنامه  طالساز  فاطمه هاديزاده ،

ايي در انجام تكنيک خودآزم مدون آموزشي بر ميزان مهارت دانشجويان دختر تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد شهر مشهد

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1383خرداد  21-19های پرستاری و مامايي، پستان. سومين کنگره سراسری مراقبت

  ،بررسي عوامل استرس زای بخش زايمان و درجه تنش زايي طالساز  فاطمه هاديزادهشماعيان رضوی  نازنين .

بهمن شهرستان گناباد. سومين کنگره سراسری  22ه کننده به زايشگاه آنها از ديدگاه زنان نخست زای مراجع

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1383خرداد  21-19های پرستاری و مامايي، مراقبت
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 .پايان نامه  استاد داور تاثير طب فشاری گوش بر افسردگي زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری ميالد مشهد

 .1396، کارشناسي ارشد پرستاری

 

 

  1382انتخاب به عنوان مامای نمونه شهرستان در سال 

 

 

 

 کارگاههای پژوهشی

  ، 29/11/96کارگاه علم سنجي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد  

  ،29/11/96دانشگاه علوم پزشكي گناباد ، کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمي 

 96کارگاه تئوری و عملي متاآناليز، دانشگاه علوم پزشكي گناباد ، دی ماه  

  ،10/8/96الي  9/8/96کارگاه تحقيقات باليني مامايي، وزارت بهداشت 

  ، 21/2/96الي  20/2/96کارگاه آشنايي با سامانه علم سنجي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

  کارگاه تحليل رگرسيون با نرم افزارspss ،  ، 20/8/95دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

  ،24/3/93دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، کارگاه تحليل محتوا 

  5/8/90،  مشهدکارگاه رفرنس نويسي به روش اندنوت، دانشگاه علوم پزشكي 

  4/11/85الي  3/11/85الكترونيكي،دانشگاه علوم پزشكي گناباد، کارگاه کاربرد اينترنت و مديريت جستجو در منابع 

  ، 9/6/85الي  7/6/85کارگاه آشنايي با روش تحقيق کيفي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

  کارگاه آمار پيشرفته وSPSS  ،  6/6/85الي  4/6/85، دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

 10/6/84الي  8/6/84ي گناباد ، کارگاه روش تحقيق پيشرفته، دانشگاه علوم پزشك . 

  ، 2/4/83کارگاه پژوهش در آموزش، دانشگاه علوم پزشكي گناباد . 

  ، 4/4/83الي  3/4/83کارگاه پژوهش های جمعيتي، دانشگاه علوم پزشكي گناباد . 

 افتخارات و جوایز
 

 داوری پایان نامه ها
 

 شرکت در کارگاه ها
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 کارگاههای آموزشی

  24/8/96دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،تدوين طرح درس، کارگاه 

 کارگاه تدوين cv ، ، 19/4/96دانشگاه علوم پزشكي گناباد  

  ،21/4/95 دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،کارگاه دانش پژوهي آموزشي 

  ،22/4/95 دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،کارگاه حرفه ای گری و اخالق حرفه ای در پزشكي 

  ،2/3/90، مشهددانشگاه علوم پزشكي کنفرانس علمي تازه های ناباروری 

  ، 25/11/85الي  23/11/85، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي استاندارد شير مادر  

  ،23/12/85، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي ارزيابي سالمت جنين  

  ،16/12/85، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي الگوهای ضربان قلب جنين  

  ، 2/11/85الي  1/11/85، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي احيای نوزاد 

  ،2/9/84الي  1/9/84، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه زايمان ايمن و بي درد 

  ،7/6/84الي  6/6/84، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي رويكرد روايي به فرايند ياددهي ـ يادگيری . 

 27/3/83الي  26/3/83رگاه زايمان بدون درد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، کا  . 

  ،24/2/83، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي تدوين طرح درس . 

  ،6/2/81الي  5/2/81، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه تدوين طرح درس . 

  ، 18/11/80الي  17/11/80، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه روش تدريس . 

  ،14/11/80الي  13/11/80، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه بررسي روش ها و فنون تدريس . 

  ،25/10/80، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه تكنولوژی آموزشي . 

  ،22/6/78الي  21/6/78، دانشگاه علوم پزشكي گناباد کارگاه آموزشي احياء نوزاد . 

 

 

 كارگاههاي آموزشي 

  ،23/12/85تدريس در کارگاه آموزشي ارزيابي سالمت جنين ويژه ماماها 

  ،22/8/85الي  20/8/85تدريس در کارگاه روش تحقيق ويژه دانشجويان مامايي 

 

 

    تحقيقات کيفي خصوصا با رويكرد گراندد تئوری 

 عالیق تحقیقاتی

 یس در کارگاه هاتدر
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  بهداشت باروریمطالعات ترکيبي در 

 طالعات در زمينه روش های اهدايي کمک باروریم 

 بهداشت رواني اجتماعي باروری و ناباروری 

  هداشت دوران بلوغ و نوجوانيب 

 يائسگي بهداشت دوران 

  وزش در بهداشت باروریآم 

 مامايي و بهداشت باروریزنان ، در كمل م و سنتي طب 


