خالصه رزومه ی فروزنده دشتي عضو هيات علمي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اصفهان (خوراسگان) تا آبان سال 1396
الف -مدارك تحصيلي :
دانش آموخته كارشناسي مامايي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران
دانش آموخته كارشناسي ارشد مامايي گرايش آموزش مامايي از دانشگاه علوم پزشكي تهران  ،عضو هيات علمي
دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان از سال 13۷6
دانشجوی دكتری مديريت خدمات بهداشتي درماني

ب-تاليف  6كتاب:
تاليف  ۵كتاب سالمت زن ،سالمت جامعه  ،تحت عنوان  -1:قاعدگي  -۲رابطه زناشويي  -3تعيين جنسيت فرزند -۴
پستان  -۵بلوغ دختران .
-6تاليف كتاب ثبت فعاليت های باليني  LOG BOOK ،دانشجويان كارشناسي پيوسته مامايي .

ج-چاپ  15مقاله در مجله :
& 1--Association between sex hormones in human breast milk & infant growth
development. Arch Iranian Med
-۲ارتباط هورمون های اصلي شير انسان با رشد و تكامل شير خوار ،مجله غدد درون ريزو متابوليسم ،دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي
3--Effects of aerobic exercise on plasma lipoproteins in overweight and obese
women with poly cystic ovary syndrome, Advanced Biomedical Research.
-۴بررسي سطح سواد سالمت قاعدگي دختران پايه اول دبيرستان اقليد  ،مجله سفيد پوشان سبز ،معاونت درمان علوم
پزشكي شيراز
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5- Sexual behavior pattern and related factors in women with breast cancer in
Iran, Global Journal of Health Science.
6- Compare the attitude to genetic counseling and obstacles in pregnant women
with Consanguinity and Non-family marriage Attending Prenatal Care in Al-hadi
Clinics in Shooshtar. , Acta Medica Mediterranea.
7- Comparison of sexual satisfaction men with Superior amputation limb and Inferior
amputation limb in Kermanshah city at, Acta Medica Mediterranea.
8-The Comparative Study of the Rate of Stress in Nuliparous During Childbirth
Between Normal Delivery and Cesarean in Gachsaran Hospitals, Acta Medica
Mediterranea.
9-Determing the Relationship between Organizational commitment and Personality
.Trait of Nursing. International Journal of Medical Research & Health Science
10--Parent's hearing literacy level who referred to hearing screening center in Isfahan
&Kurdistan provinces, International Journal of Advanced Biotechnology & Research.
 فصل نامه سواد سالمت علوم، ساله پايه اول دبيرستان های اقليد1۴-16 بررسي سطح سواد سالمت بلوغ در دختران-11

.پزشكي مشهد
12- The Effect of Phone Counseling for Mothers of Premature Infants Discharged from
the Hospital on Infants’ Readmission, International Journal of Pediatrics.
13- Evaluation of the obstacles to genetic counseling at pregnant women at tending
prenatal care clinics Al-hadi hospital of Shoushtar in 2016, Journal of Reproduction and
Infertility.
14- Evaluation of attitude to genetic counseling women at -tending prenatal care clinics Alhadi among pregnant Shoushter in 2015. Journal of Reproduction and Infertility.
15- Comparison of sexual satisfaction of men with superior amputation limb and inferior
amputation limb in Kermanshah city at 2014, Journal of Reproduction and Infertility.
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ه-ارائه  1۴مقاله در كنفرانس های بين المللي با عناوين :
 -1حقوق پزشكي  -۲سرطان پستان -3خشونت خانگي عليه زنان باردار  FIGO,آفريقای جنوبي  -۴پرتو و زندگي
 -۵نقش اصفهان در فرهنگ و تاريخ و تمدن اسالم و ايران -6خود مراقبتي در زايمان زود رس  ،آلمان  -۷ارتباط
هورمون و رشد شير خوار -۸يائسگي -9سواد سالمت بلوغ دختران -1۰روانشناسي و علوم تربيتي -11ژنتيك-1۲
سالمت باروری -13سيره نبوی-1۴افق جديد درمطالعات انساني

و-ارائه  ۲6مقاله در كنفرانس های ملي با عناوين:
 -1جنگ نرم  -۲ميكروب شناسي باليني  -3در عرصه  -۴-۸6در عرصه  - ۵ -۸۷سيمای سالمت  -6نانوتكنولوژی-۷
ژنتيك  -۸پوكي استخوان  -9مددجو  -1۰فيزيولوژيوی و فارماكولوژی  -11سقط جنين  -1۲مامايي  -13سواد سالمت
كلي -1 ۴سواد سالمت پوست-1۵تجارب آترزی مری  -16سوء رفتار  -1۷واكسيناسيون  -1۸ازدواج كودك  -19بخش
مراقبت وِيژه مادران  -۲۰ناباروری و گياه  -۲1نازايي در طب سنتي  -۲۲بو و سرطان  -۲3بهداشت باروری و ناباروری
 -۲۴سبك زندگي امام جعفر صادق (ع) -۲۵سالمت زنان  -۲6عوامل اجتماعي و نابرابری های سالمت

ز -ارائه  ۴۰مقاله در همايش های منطقه ای و داخلي
ح-كسب  ۴رتبه :
-1پژوهشگر نمونه سال  ۸۵منتخب استانداری اصفهان  -۲رتبه آموزشي ممتاز در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان در
سال9۲

 -3استاد منتخب دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان در سال 9۵

پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان در سال 9۵

ط-اختراع :
اختراع كيف تولديا ابزار خدمات مامايي همراه در مرحله ثبت
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 -۴پژوهشگر برتر در اولين جشنواره ی

ی-سابقه ی  ۷فعاليت اجرايي :
-1سابقه  1سال مديريت گروه مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نايين -سابقه  ۵سال معاونت پژوهشي دانشكده
پرستاری و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان -3سابقه  9سال مديريت رشته ی كارشناسي مامايي دانشگاه
آزاد واحد اصفهان-۴سابقه 3سال عضويت دركارگروه تعيين برنامه راهبردی رشته مامايي دانشگاه آزاد اسالمي -۵سابقه۷
سال عضويت درشورای فرهنگي دانشكده پرستاری و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان -6سابقه ی  ۴ماه
مسئول كميته ی ارزيابي و ارزشيابي دانشكده ی پرستاری و مامايي  -۷سابقه ی  6ماه عضويت كميته تخصصي پزشكي
شورای آموزشي

س ۷ -فعاليت متفرقه :
 -1حضور  11سال در مركز مشاوره  -۲تهيه  ۴فرايند آموزشي  -3عضو متخصصين مركز تحقيقات كشور -۴
استاد راهنمای  11پايان نامه -۵استاد مشاور  6پايان نامه  -6استاد داور  ۵۷پايان نامه  -۷.استاد ناظر  ۸3پايان
نامه
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