
 

 دااگشنه علوم زپشکی سبزوار، دادکشنه زپشکی                      

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردي
 

 زهرا زارعنام و نام خانوادگي: 

   نام پدر: اسداهلل

 5631تاريخ تولد: 

 متاهل وضعیت ازدواج:

 zarez@medsab.ac.irپست الکترونیک : 

 دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي سبزوارآدرس محل کار : 

 مربيمرتبه دانشگاهي : 

       

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصيل محل تحصيل يليرشته تحص مقطع

 5631-5636 علوم پزشکي گلستان مامايي کارشناسي 

 5636-5631 علوم پزشکي مشهد آموزش مامايي کارشناسي ارشد

    

 

             

 زمان تحصيل  ب ( عنوان پایان نامه 

دگي جنسي زنان نخست زا در تاثیر ورزشهای تقويت کننده عضالت کف لگن بر خودکارآمدی و کیفیت زن

 دوره بعد از زايمان

 

 ( سوابق آموزشيپ
 

 تا کنون 5631سبزوار از سال  يدانشگاه علوم پزشکمامايي  انياستاد مشاور دانشجو 

 در علوم  یطرح تحول و نوآور یدر کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور از بسته ها تيعضو

 يپزشک

 يآموزش ياعتباربخش تهیعضو کم  

 

محل عکس 

 پرسنلی
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 یمطهر دیو جشنواره آموزشي شه يآموزش پزشک یکشور شيهما هجدهمینت در شرک  

 :دروس تئوری عملي و کارآموزی  سيتدر

 یبارور بهداشت 

 و روش کار در اتاق عمل ييو فنون ماما اصول 

 ييماما یاورژانسها 

 مربوطه یو مراقبتها مانيو زا یباردار یکاراموز 

 يعیرطبیو غ يعیطب مانيزا یکاراموز 

 يعیرطبیو غ يعیطب مانيدر عرصه زا یموزکارا 

 زنان یماریب یکاراموز 

 زنان یهايماریدر عرصه ب یکاراموز 

 
 

 ( سوابق اجرایيت

 تا کنون 5631سبزوار از سال  يدانشگاه علوم پزشک يعلم اتیه عضو 

 هنر و سالمت يکارگروه دانش و تعال مسئول 

 يآموزش ياعتباربخش تهیکم عضو  

 سخگو و عدالت محور کارگروه آموزش پا عضو 

 ييدانشجو قاتیتحق تهیکم يپژوهش یشورا عضو  

  مسئول واحدEDO  5633دانشکده پرستاری و مامايي از سال  

 5631سال  شابوریهنر و سالمت ن شيهما يعلم تهیکم عضو 

 5631ارتقاء سالمت  ييدانشجو يکنگره استان نیاول يعلم تهیکم عضو 

 5631ارتقاء سالمت  ييدانشجو ينکنگره استا نیاول یداور تهیکم عضو 

 علوم  انيدانشجو يپژوهش-يعلم انهیسال شيهما نیسومو کمیته داوری  يعلم تهیکم عضو

 ( 5631سبزوار) يپزشک

 مشاور پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجويي 

 ...داوری مقاالت در مجله بیهق، مرکز تحقیقات سالمندان و 

 5631-5635دانشگاه آزاد مشهد  مربي 

 5633-5631طرح در بلوك زايمان بیمارستان قمر بني هاشم جوين  گذراندن 

 
 

 شوراها ت( عضویت در انجمن هاي علمي و

 سبزوار يفعال دانشگاه علوم پزشک جیبس تيعضو 

 سبزوار يدر دانشگاه علوم پزشک یدر نهاد مقام معظم رهبر تيعضو 

 در  تيعضوEDC يدر آموزش پزشک یتحول و نوآور یدر بسته ها 

 ييدانشجو قاتیتحق تهیکم يپژوهش یوراش عضو 
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 5631سال  شهياند افتیدر طرح ض شرکت 

 يجامعه پزشک جیبس یجهاد یدر اردوها شرکت 

 
 

 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ث

 يجنسو کیفیت زندگي  یکننده عضالت کف لگن بر خودکارامد تيتقو يبرنامه ورزش یاجرا ریتاث 

 مانيزنان نخست زا بعد از زا

 بارور و نابارور نیزوج يالت جنسمشک سهيمقا 

 در  یدر خصوص فرزندآور يدولت یو ارتباط آن با نگرش به مشوق ها یبارور یها زهیانگ يبررس

 شهر سبزوار يدرمان-يزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 در مادران مراجعه کننده به مراکز  مانيپس از زا يبهارنارنج بر افسردگ کپسول ریتاث يبررس

 شهر سبزوار يدرمان يتبهداش

 و  يدرمان-يبهداشتشاغل در مراکز  یدر ماماها يشغل يبا فرسودگ یارتباط هوش معنو يبررس

 شهر سبزوار  يآموزش مارستانیب شگاهيزا

 5631سبزوار در سال  يدر کارمندان دانشگاه علوم پزشک يطالق عاطف زانیم يبررس 

 در زنان نخست زا مانيابر شدت درد مرحله اول ز زمیپنوتیه ریتاث يبررس 

  بر روی کانديداآلبیکانس بررسي مقايسه ای تاثیر آزمايشگاهي دود عنبرنسا و کلوتريمازول

  جداشده از واژن زنان مبتال به واژينیت کانديدايي

 
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج

 

 کنگره نویسندگان  نام مقاله 

ن سن بررسي عوامل موثر بر فرزندآوری در زنا

 باروری در ايران

 اولین کنگره مشاوره مامايي  مجتبی لعل آهنگرزهرا زارع، 

5631آبان   

Sexual dysfunction in infertile  

women 

 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

International Congress on 

Reproduction-ISERB 2016 

Comparison the marital satisfaction 

infertile and infertile couples and its 

relationship with sexual problems 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

The 1st International 

Congress on Reproductive 

Health 

and Childbearing (ICRHC 

2016) 
Comparison of sexual problems in 

fertile and infertile couples 

 

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم.  سیدرضا ، امیریان

The 1st International 

Congress on Reproductive 

Health 

and Childbearing (ICRHC 

2016) 
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survey of relationship between 

sexual self efficacy  and sexual 

quality of life with martial  

satisfaction in primiparous women 

after childbirth 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

سمینار بین المللي سالمت 

 5636زنان.شیراز. 

survey effect of pelvic floor muscle 

exercises on sexual self efficacy 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 سالمت المللي بین سمینار

 5636. شیراز.زنان

survey of the factors related to 

marital satisfaction of women after 

childbirth 

 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 پرستاری المللي بین همايش

 5636ران،اصفهاناي مامايي

effect of pelvic floor muscle 

exercises on sexual quality of life 

and martial satisfaction in 

pripiparous women after childbirth. 

 

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

 ايران، زنان سالمت ملي همايش

 5631اصفهان

امه ورزشي تقويت کننده تاثیر اجرای برن

عضالت کف لگن بر خودکارامدی جنسي زنان 

 نخست زا بعد از زايمان

،ناهید گلمکانی،نیره زهرا زارع

 خادم،حسین شاره،محمدشاکری

همايش آموزش و مشاوره در 

 5636سالمت باروری مشهد 

بررسي رابطه يکپارچگي اجتماعي و سالمت 

مراکز رواني مادران باردار مراجعه کننده به 

 بهداشتي مشهد

 تحصیالت دانشجويي همايش زهرا زارع

 5635تکمیلي، مشهد 

بررسي وضعیت کیفیت زندگي مرتبط با سالمت 

 سالمندان 

همايش دانشجويي تحصیالت  زهرا زارع

 5631تکمیلي، مشهد 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح
 

 

 ژورنال  نویسندگان نام مقاله 

Factors Related to Marital Satisfaction 

in Primiparous Women during 

Postpartum Period 

،ناهیدگلمکانی، حسین  زهرا زارع

شاره، نیره خادم، ، محمد تقی 

 شاکری

Journal of Midwifery and 

Reproductive health.  

2014;2(2):120/127  
 

 بر لگن کف عضالت کننده تقويت های ورزش تأثیر

 زنان زناشويي خشنودی و جنسيزندگي  کیفیت

 زايمان از بعد زا نخست

،ناهیدگلمکانی، حسین  زهرا زارع

شاره، نیره خادم، ، محمد تقی 

 شاکری

 مجله زنان مامايي و نازايي ايران

Vol. 17, No. 103, pp. 21-32, 

June 2014 
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Effect of pelvic floor muscle exercises 

program on sexual self-efficacy in 

primiparous women after delivery 

نیره  زهرا زارع،ناهیدگلمکانی، 

خادم، حسین شاره، محمد تقی 

 شاکری

Iranian journal of Nursing 

and Midwifery Research. 

May-June 2015 | Vol. 20 | 

Issue 3 

 و بارور زوجین در زناشويي خشنودی مقايسه

 سيجن مشکالت با آن و رابطه نابارور

 ملیحه .گلمکانی ناهید .زارع زهرا

 مظلوم. مجتبی سیدرضا ، امیریان

 آهنگر لعل

 

 مجله زنان مامايي و نازايي ايران

Vol. 18, No. 143, pp. 1-10, 

Apr 2015  

Sexual dysfunction in infertile  women 

 

 امیریان. ناهید ملیحه .زارع زهرا

 مظلوم. مجتبی گلمکانی.سیدرضا

 آهنگر لعل

Int j Reprod Biomed vol 14. 

No2.2016 

 

 

 جنسي زندگي کیفیت و جنسي خودکارآمدی رابطه

 زايمان از بعد دوره در زنان زناشويي خشنودی با

 حسین ،ناهیدگلمکانی، زارع زهرا

 شاکری تقی محمد شاره،

 بیهق فصلنامه

15(63؛ )5631  

Comparison of sexual problems in 

tile couplesfertile and infer 

Zahra Zare, Nahid 

Golmakani, Malihe 

Amirian 

Journal of Caring Sciences, 

2017, 6(3), 269-279 

Survey of Fertility Motivations and its 

relation with attitude towards 

Governmental Incentives on 

Childbearing in women of reproductive 

age referring to health centers in 

Sabzevar   

Zahra Zare, Ehsan 

saffari2, Roya Kiaee 

Tabar 

 JMUMS, 

Acccept 

 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 

 مکان کارگاه
نرم  آموزش تولید محتوی الکترونیک با استفاده از

  Lectora افزار

 همايش آموزش علوم پزشکي 

 بزوار دانشگاه علوم پزشکي س آموزش مجازی

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  کارگاه مقاله نويسي

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  ارتقاء دانش نرم افزاری
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 دانشگاه علوم پزشکي ايران طراحي و اجرای کارازمايي های بالیني

چالش ها و پیش نیازهای بهداشت جنیني از منظر 

 قرآن و فقه

 ندانشگاه علوم پزشکي ايرا

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  ر زيستيکلیات آما

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  طرح درس و طرح دوره

گزارش و نقد و پژوهش و اصول ارسال مقاله به 

 ISIمجالت 

 دانشکده پرستاری مامايي مشهد 

 دانشکده پرستاری مامايي مشهد  زايمان فیزيولوژيک

IUD دانشکده پرستاری مامايي مشهد  گذاری 

 مشهددانشکده پرستاری مامايي  Wordزش آمو

Spss  دانشکده پرستاری مامايي مشهد  پیشرفته 

 دانشکده پرستاری مامايي مشهد  احیاء نوزاد

 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 

o دارای لوح تقدير در راستای پیاده سازی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي 

o ارتقاء شاخص های اعتباربخشي موسسه ای دارای لوح تقدير در راستای 

o  33-31نیمسال اول  دردارای لوح تقدير در راستای اخذ رتبه برتر آموزشي کیفیت تدريس 

 

 

 


