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 مشخصات فردي
 

  :      ژیلا آگاهنام و نام خانوادگي: 

   نام پدر:

   شماره شناسنامه:

        سبزوار  -7431تاريخ تولد: 

       تأهلوضعیت ازدواج: م
 

 الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

  علوم تجربي  ديپلم

 شكي مشهددانشگاه علوم پز پزشكي دكتري عمومي

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد زنان و زايمان دكتري تخصصي

             

 ب( سوابق آموزشي

 

 

 پ( سوابق اجرایي
 

 11-1711عضویت در شورای شهر سبزوار 

 11-1711مسؤول کمیسیون بهداشت شورای شهر سبزوار 

 17-1711عضو هیأت علمی دانشکاه آزاد سبزوار 

 1711پزشکی سبزوار عضو هیأت نظارت انتخابات نظام 

 رییس دانشکده پزشکی سبزوار 

 عضو کمیسیون بانوان شهر سبزوار 
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 عضو هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی سبزوار 

 عضو انجمن خیریه کتابخانه سازان استان خراسان رضوی 

 عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 عضو شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 ی پژوهشی دانشکده پزشکی سبزواررییس شورا 

 رییس کمیته  برنامه ریزی درسی رشته پزشکی سبزوار 

 رییس کمیته تونمند سازی دانشجویان جهت آزمون جامع 

 مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  HSRعضو شورای  

 درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  HSRعضو شورای  

 شکی سبزوارعضو شورای آموزش مداوم دانشگاه علوم پز 

 عضو کمیته شیر مادردانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 ویراستار انگلیسی مجله علوم پزشکی سبزوار 

 داور تخصصی مقاالت مجله علوم پزشکی سبزوار 

 مسؤول فنی کلینیک ویژه بیمارستان شهیدان مبینی  

 پزشک درمانی ومسؤول زایشگاه بیمارستان شهیدان مبینی 

 بیعی بیمارستان شهیدانمبینیعضو کمیته ترویج زایمان ط 
  

 
 

 

 

 

 ( پایان نامهث

 

-7434سبزوارسال ينیمب دانیشه مارستانیدرب ينوزاد يامدهایباپ بندناف طول ي رابطه يبررس -

7433  

 سبزوار ينیدمبیشه مارستانیدرب متولدشده نوزادان تولد باوزن جفت وزن ارتباط يبررس -

   

 باردار زنان در تولد هنگام وزن و ينیجن سن بار ماد تيكروهماتو نیهموگلوب نیب ارتباط يبررس -

   سبزوار ينیمب اندیشه مارستانیب به كننده مراجعه
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 مصوب  ( طرح هاي تحقيقاتيج
 

   نيبعدازسزار ودرد يگوارش برعوارض دیرمتوكلوپرامیتاث يبررس 7

  كسيسرو يساز درآماده ناليواژ زوپروستولیم افیوش وليرژلاسترادیتاث سهيمقا 2

مانيزا شرفتیپ عدم صیدرتشخ پارتوگراف درفرم افاسمان يمنحن يصیتشخ ارزش يبررس 4

  

 برطول مانيزا اول مرحله يدرط گازانتونوكس از ومنقطع مداوم استفاده يا سهيمقا يبررس 3

   مانيزا مدت

 کيولوزیب يها نمونه از يتوكسوپلاسماگوند انگل پیژنوت نیوتع يملكول صیتشخ 5

  (شهرسبزوارشگاهي)زا مارستانیدرب

 مارستانیب به كننده مراجعه درزنان مانيبعداززا يها يزيباخونر مرتبط وعوامل وعیش 6

   7434درسال ينیدمبیشه

  

 مثبت-گرم يهايباكتر با ماكرومتخلخل يرنياستا يپل يمرهایپل سطح اصلاح 1

34 آلوده ازمنابع فلزات نيا وحذف يكيولوژیب يها درنمونه نیسنگ فلزات ظیوكاربردآنهادرتغل

   

 ساله 55تا 75 درزنان باآن مرتبط يروان وعوامل يعملكردجنس اختلالات وعیش زانیم يبررس 8

  7434سبزواردرسال  شهرستان

 وحل طرح يها وروش بروبلاگ يمبتن آموزش قیتلف يي اجرا يتهایچالشهاوقابل يبررس 3

 نايدانشجو ييماما و زنان يدرس واحد در يسخنران شبارو آن سهيومقا انيدانشجو توسط مسئله

 7434 درسالكي پزش
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 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقالاتچ

 

 2013-مامایی کشوراتریش-کنگره بین المللی زنان

OVARIAN EPITELIAL TUMOR IN A TWENTY-SEVEN YEAR OLD GIRL (CASE 

REPORT)World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and 

Infertility, Vienna, Austria , 24-27 Oct 2013  

 2014-مامایی  کشورهند-درکنگره بین المللی زنان رایه چند مقالها

    

, 

 

Comparison of continuous and intermittent inhalation methods ofEntonoxon 

labor pain:a randomized clinicaltrial,RCOG World Congress 2014-india-28-30 

march 

A Comparison of effects of continuous vs. intermittent method of Entonox on labor 

progressRCOG World Congress 2014-india-28-30 march 

,A huge ovarian serous cyst adenoma during pregnancy: a case report,RCOG World 

Congress 2014-india-28-30 march 

 

safety of continuously vs. intermittently use of Entonox in labour,RCOG World 

Congress 2014-india-28-30 march 

 2014-مامایی  کشورفرانسه-( درکنگره بین المللی زنانارایه دو سخنرانی )مقاله

 

The 20th World Congress onControversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility 

(COGI),Paris, France - December 4-7, 2014 

 

EFFECTS OF CONTINUOUS USE OF ENTONOX IN COMPARISON WITH INTERMITTENT 
METHOD ON MATERNAL OUTCOMES: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 
J. Agah, Iran, 

 

 

 

http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4495
http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4495
http://10times.com/vienna-at/conferences
http://10times.com/austria/conferences
http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4492
http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4492
http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4493
http://www.epostersonline.com/rcog2014/?q=node/4494
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POSTPARTUM UNFORESEEN CONVULSION: A RARE CASE OF POSTERIOR REVERSIBLE 
ENCEPHALOPATHY SYNDROME (PRES) 
J. Agah, Iran 
 

 1711-کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران-مقایسه سیتوتک و اکسی توسین در القا زایمان
 1711 -کنگره بیماریهای مادرزلدی تهران  -گزارش الیگو آمنیوس در بارداری

 11-تهران-کنگره بین المللی زنان و مامایی--گزارش یک توده بزرگ تخمدان 

 11-تهران-کنگره بین المللی درد-ع در زایمان مقایسه  درد درانتونکس مداوم و منقط 

-کنگره بین المللی زنان و مامایی تهران-مقایسه  عوارض درانتونکس مداوم و منقطع در زایمان 

17 

-همایش پژوهشی سمنان -آموزش مشارکتی گامی به سوی ارتقاء توأم رضایتمندی و یادگیری

1717 
1717-همایش مامایی سمنان -ا روش منقطعمقایسه عوارض جنینی انتونکس در روش مداوم ب  

 

 

 مقالات )مجلات خارجي و داخلي( (ح

 

 مقالات انگليسی:

 

1) Agah, Jila, et al. "Comparison of Continuous and Intermittent Inhalation 

Methods of Entonox on Labor Pain: a Randomized Clinical Trial." 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 23 

(2014). 

 

2)  Agah, Jila, et al. "Effects of Continuous vs. Intermittent Method of Entonox on 

Labor Progress." Zahedan Journal of Research in Medical Sciences,(2015). 

 

 

3) Agah, Jila, et al. "Mismanagement of a Huge Ovarian Serous Cystadenoma in a 

Young Girl; a Case Report." Journal of Midwifery and Reproductive Health 3.1 

(2015): 315-317. 

 

 

4) Agah, Jila, et al. "Effects of Continuous Use of Entonox in Comparison with 

Intermittent Method on Obstetric Outcomes: A Randomized Clinical Trial." 

Journal of pregnancy 2014 (2014). 

 

 

5) Agah, J., and M. Sharifzadeh. "Simultaneous Promotion of Learning and 

Satisfaction by Cooperative Training."Education Strategies in Medical Sciences 7.5 

(2014): 309-314. 
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6)  Agah, Jila, et al. "Maternal side effects of continuous vs. intermittent method of 

Entonox during labor: a randomized clinical trial." Iranian Journal of 

Pharmaceutical Research (2015). 

 

 

7) Agah, Jila, et al. "Metoclopramide role in preventing ileus after cesarean, a 

clinical trial." European journal of clinical pharmacology (2015): 1-6. 
 

 

8)Agah, Jila, et al. A comparison study of outcome of induction of labor with 

vaginal misoprostol versus oxytosin, Life Science Journal 2013;10 

 

 داخلی:

 
1) Ghorat F, Agah J, KhameneBagheri A. Rudimentary Horn Pregnancy and 

Uterine Rupture in Second Trimester of Pregnancy: A Case Report. 

Sabzevar,3. 2011; 18 (1) :67-71 

 

2)  Agah J, Baghani R, SafiAbadiTali S, Tabaraee Y. Neonatal effects of continuous 

vs. intermittent method of Entonox during labor: a randomized clinical trial 

,Sabzevar. 3. 2015; 21 (6) :1028-1034 
 

 تخصصي بترجمه و تأليف کتخ( 
 

 1711-جمعیت و تنظیم خانواده)انتشارات عابد( كتاب تالیف          

 1717تهران(-تالیف کتاب جمعیت و تنظیم خانواده)انتشارات بشری 

 1711—طان پستانتالیف کتاب روشعای نوین تشخیص سر 
 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 

 1715کارگاه آموزشی "روش تحقیق"

 1711"روش تحقیق و آمار کاربردی" کارگاه

 " 1717کارگاه کشوری "مدیریت ثبت بیماریها و پیامدهای سالمت

 1717کارگاه دانش افزایی اساتید)آشنایی با آیین نامه ها(

 1717حرفه ای یک(کارگاه دانش افزایی اساتید)اخالق 

 1717کارگاه دانش افزایی اساتید)تاریخ تمدن اسالمی یک(

 1717کارگاه "چگونه مقاله منتشر کنیم" 

 1717کارگاه "مطالعات کار آزمایی بالینی "

 1717کارگاه "روش تحقیق" 

 1717کارگاه دانش افزایی اساتید)حجاب و عفاف(

 1714کارگاه"جستجوی الکترونیک"
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 1714ر پژوهش"کارگاه "اخالق د

 1714کارگاه"ضیافت اندیشه اساتید"

 

 افتخارات( عناوین و ذ
  

 1711کسب رتبه پنجم کشوری در آزمون بورد تخصصی زنان در سال 

 1717استاد نمونه دانشکده پزشکی سبزوار

 1714بانوی نمونه کل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 1714نوان بانوی نمونه دانشگاهدریافت لوح تقدیراز کمیسیون بانوان فرمانداری به ع

 1714دریافت لوح تقدیر)فرایند آموزش مشارکتی( در جشنواره شهید مطهری 

دریافت لوح تقدیر پژوهش قرآنی)روانشناسی شخصیت از منظر سوره حمد( در جشنواره قرآن و 

 1717عترت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 1717خراسان رضوی دریافت لوح تقدیراز مدیر کل کتابخانه های استان

 EDC  1717دریافت لوح تقدیر )طرح سؤال در حیطه استدالل بالینی( از 

 1717دریافت لوح تقدیر)طرح نظام تحول سالمت( از ریاست بیمارستان مبینی

 1711کسب رتبه اول در مسابقات قرآن اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ر

 

 تخصصی یها مهارت -
 

 مهارت های کامپیوتری -

 

 

 

     آدرس الكترونیكي:


