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  ،1مدیر امور بین الملل مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در امر آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی 

 سال

  تا کنون 95معاون سردبیر نشریه پرستاری ایران، از تیرماه 

 ،سال 6، پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی)ابن سینا( کارشناس ارشد حوزه ریاست 

 ،)سابقه کار بالینی( سال 2)مرکز درمان ناباروری ابن سینا،  مشاور کلینیک درمان های جایگزین )اهدا 

  عضو زیرکمیته تدوین و تهیه مستندات شناسنامه خدمات آزمایشگاهی ناباروری و مشارکت فعال در این

 ناباروری کشور  ن و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتمیته با وزارت بهداشت، درمازیر ک

  88مدرس کالسهای کنکور کارشناسی ارشد در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در سال  

 پایان نامه کارشناسی ارشد: -5

 بر درد های کمری و لگنی مرتبط با بارداری طراحی شده بررسی تاثیر تمرینات بدنی 

 

 دکتری:  پایان نامه  -6

 یک مطالعه پدیدار شناسیتجربه زیسته زنان باردار شده از طریق روش های کمک باروری ، 

 سوابق تدریس:  -7
 

 تدریس عملی

 )نام دروس(

 نیمسال تحصیلی دانشگاه مربوطه مقطع تدریس

 86-87اول نیمسال  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 86-87دوم نیمسال  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 86تابستان  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان
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 87-88دوم نیمسال  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 88تابستان  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 88-89اول نیمسال  دانشگاه تهراندانشکده پرستاری و مامایی  مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 91-90نیمسال دوم  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران ماماییکارشناسی  بهداشت مادر و کودکتئوری 

 92-91نیمسال اول  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران ماماییکارشناسی  کارآموزی بیماری های زنان

 92-91نیمسال دوم  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران ارشد کارشناسی کارآموزی بیماری های زنان

 93-92نیمسال دوم  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 93-92نیمسال اول  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 94-93نیمسال اول  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان

 94-93نیمسال دوم  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران مامایی کارشناسی کارآموزی زایمان



 95-96نیمسال اول  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه   ارشد کارشناسی کارورزی بیماری های زنان

 95-96نیمسال دوم  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  ارشد کارشناسی بهداشت باروری و حقوق آن

بارداری و زایمان و پدیده 

 1های نوین مامایی 

ارشد  کارشناسی

 بین الملل

 95-96نیمسال دوم  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 

 95-96نیمسال دوم  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه   ارشد کارشناسی خانوادهکارآموزی سالمت 

 96-97نیمسال اول  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  ارشد کارشناسی اپیدمیولوژی خانواده و جامعه

 96-97نیمسال اول  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  مامایی کارشناسی 3بارداری و زایمان 

کاراموزی بهداشت مادر و 

 کودک

 96-97نیمسال دوم  نایرادانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  مامایی کارشناسی

 

 

 طرح های تحقیقاتی:  -8
 

وضعیت  تاریخ شروع نحوه همکاری عنوان طرح ردیف

 طرح

 خاتمه یافته 1388 همکار اثر فاکتورهای مردانه در سقط مکرر 1

 –همکار اصلی علمی  بررسی وضعیت باروری در کشور 2

 اجرایی

 خاتمه یافته 1387

منی در مردان مبتال به  عبررسی پارامتر های مای 3

سرطان قبل از درمان سرطان مراجعه کننده به 

 جهت انجماد اسپرم مرکز فوق تخصصی ابن سینا

 خاتمه یافته 1387 همکار

 میخانواده و ت یدرک زنان باردار، اعضا نییتب 4

 ناتالیپر ینیمراقبت، از مراقبت تسک

 خاتمه یافته 1395 مجری

زنان کیفیت زندگی در مراقبین عضو خانواده  5

 دارای سرطان پستان: یک مطالعه نظام مند

 در حال اجرا 1396 مجری

بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی  6

در زنان با سابقه ی سقط مکرر مراجعه کننده به 

مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا سال 

1396 

 در حال اجرا 1397 مجری

تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر کیفیت زندگی  7

 سال 13تا  10دختران 

 در حال اجرا 1397 همکار

جنینی در زنان باردار  -مقایسه دلبستگی مادری 8

 کمک های¬طریق طبیعی و روششده از 

 یبارور

 در حال اجرا 1397 مجری
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بررسی ارتباط اضطراب مرتبط با بارداری با 

دلبستگی مادر به جنین در زنان با بارداری کم 

 خطر

 در حال اجرا 1398 مجری
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 سال تالیف انتشارات عنوان کتاب

 1389تابستان  تیمورزاده راهنمای کاربردی مشاوره و مراقبت های بهداشتی دختران نوجوان

  

 تدریس در کارگاه:  -12

 در مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ علمی مدرس کارگاه مقاله نویسی 

9/12/1396 

  مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزارEndNote پرستاری، دانشگاه علوم  مراقبت های در مرکز تحقیقات

 19/7/1396 پزشکی ایران در تاریخ

 دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی  27/1/1391یک روزه ارتقا سالمت باروری در تاریخ  مدرس کارگاه

 تهرانعلوم پزشکی 

  در دانشکده  19/10/1390لغایت  1390/ 18/10مدرس کارگاه دو روزه ارتقا سالمت نوجوانان در تاریخ

 پرستاری و مامایی تهران

 :کارگاه های تخصصیشرکت در  -13
 

  آشنایی با نرم افزارداوری و نقد مقاالت، اخالق در پژوهش،  تحقیق،روش کارگاه End Note  ، 

Scientific writing ،پیشگیری از سرقت ادبی، مقدماتی، متوسط و پیشرفته Mixed Method 

Research، ،آشنایی با نرم افزار علم سنجی Storyline ، ،آزمون سازی مطالعات کمی، تحلیل عاملی

تجزیه و تحلیل داده ها نکات کاربردی در پروپوزال نویسی تحقیقات کیفی، ، SPSSمرور سیستماتیک، 

مولفه های اجتماعی ،  MAXQDA آشنایی با نرم افزار مصاحبه در تحقیقات کیفی، ،در مطالعات کیفی

 سالمت، زایمان در آب،..... 
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  آموزش بهداشت جنسی( آموزشی برای زنان آسیب دیده اجتماعی فیلمهمکاری با سازمان بهزیستی در تهیه( 
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  تهیه محتوای آموزشی کتابچه بارداری خارج از رحم در پژوهشگاه ابن سینا 

 دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی 

 در پژوهشگاه  88-89کشور در سال  اجرایی اصلی در طرح ملی بررسی وضعیت باروری در -همکار علمی

 دکتر محمد مهدی آخوندی(  و ابن سینا )مجری: جناب آقای دکتر کاظم محمد

 ترجمه کتاب(در دوره دانشجویی همکاری با مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان (. 

  دلیل برپایی غرفه های آموزش، تهران به دانشگاه  دانشکده پرستاری و ماماییتقدیر نامه از معاونت پژوهشی

 .مشاوره و غربالگری به مناسبت روز جهانی ماما در فرهنگسرای سالمت تهران


