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 به زبان فارسی ب) مقاالت معتبر  الف) مقاالت معتبر به زبان خارجی

 – ISI مقاالت    جایگاه نویسنده

PubMed –
Medlin 

مقاالت درمجالت  

 سایر نمایه ها

در مجالت علمی    جایگاه نویسنده

 پژوهشی فارسی

   تعداد مقاله نفر اول    -  تعداد مقاله نفر اول

  تعداد مقاله نویسنده مسوول    1 تعداد مقاله نویسنده مسوول

 1 تعداد مقاله نفردوم و به بعد    1 تعداد مقاله نفردوم و به بعد

   :انگلیسی مقاالت -1

 Impact ایندکس   سال چاپ  مجله  نویسندگان  عنوان
factor  

A time for psycho-spiritual 
transcendence: the experiences of 

Iranian women of pain during 
childbirth  

 Taghizdeh Z, Ebadi A, 
Dehghani M, 

Gharacheh M, 
Yadollahi P  

Women & 
Birth  

2017    2.13 

Controlled breathing with or without 
lavender aromatherapy for labor pain 
at the first stage: a randomized clinical 

trial  

Vakilian K, Keramat A, 
Gharacheh M  

Crescent 
Journal of 

Medical and 
Biological 
Sciences   

2018    - 

  ): پژوهشی علمی( فارسی مقاالت -2

  سال چاپ  مجله  نویسندگان  عنوان

ی زاده ز، عبادي قیداللهی پ، ت  ادراك زنان ایرانی از درد زایمان

  ع، قراچه م

  1396  ارمغان دانش

  

  :  که در کنگره ها شرکت داشته اند فارسی و انگلیسی مقاالت خالصه -3

 
 -ارائه (پوستر  کنگره  خالصه مقالهعنوان 

  سخنرانی)

  سال 

Pregnancy in adolescents can lead to chaos in human development: A 
qualitative study 

The 6th International 
Conference on 
Women’s Health, 
Reproductive Health 

poster 1396 

 

   : کتاب ترجمه یا تالیف- 4

  سال چاپ  ترجمه/ ترجمه  نویسندگان  عنوان کتاب



    

    

  : تحقیقاتی طرحهاي همکار یا مجري -5

  وضعیت  سال اجرا  مجري/همکار  عنوان طرح تحقیقاتی

در حال  1395 همکار تبیین درك زنان باردار، اعضاي خانواده و تیم مراقبت از مراقبت تسکینی پره ناتال

 اجرا

در حال  1395 همکار تیبا معلول یاز زندگ یکیاز تصادفات تراف یناش نیمعلول ستهیتجربه ز

 اجرا

در حال  1395 همکار نوجوانان از ازدواج ستهیتجربه ز

 اجرا

:آموزشی هاي کارگاه برگزاري در همکاري -6  

  

  سال برگزاري    مدرس/ شرکت کننده  عنوان کارگاه

   

   

 

سوابق آموزشی: - 7  

 
راهنما/استاد استاد   عنوان پایان نامه

  مشاور

  سال  مقطع

    

    

 

  نوع درس  شده سیعنوان دروس تدر

  تئوري/عملی

  تعداد

  واحد

  تدریس سال  یلیتحص مقطع

کاراموزي مشاوره تنظیم خانواده و روشهاي 

 پیشگیري از بارداري

 1396 کارشناسی ارشد مامایی واحد 0,5 عملی

 1396 ییارشد ماما یکارشناس واحد 1 عملی 4ي بهداشت باروري کاراموز

  

  

  : اجرایی سوابق - 8

 

  :موارد سایر - 9

  اتیح یپژوهش یمجله علم یسیانگل راستاریو -1

  رانیا يپرستار هینشر یسیانگل راستاریو - 2


