
  دمشهدانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (و توسعه آموزش پزشكي مركز مطالعات
   پژوهش در آموزشمركز                                                                                               

  
  

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  7 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 نوشين باباپور: نام و نام خانوادگي
  ......................زنان و مامايي....آموزشيگروه 

  .......................استاديار.: رتبه دانشگاهي
 رزومه

 1391پاييز:آخرين تاريخ به روز رساني
 آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 )بر اساس سبك ونكوور(انتشارات .6 )اداري –علمي (سوابق اجرايي .5 علمي دانشگاهي مرتبه .4

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي .8  و پوسترسخنراني  .7

 تقدير نامه،جوايزو امتيازات ويژه .12 تجربيات .11 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 يت هاي اجتماعي و فرهنگيفعال .15 عالئق تحقيقاتي .14مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .13

  تسلط به زبان هاي بين المللي .17 توصيه نامه علمي .16

 
 اطالعات شخصي

  نوشين:نام
 باباپور علي ابادي:نام خانوادگي

 :تاريخ تولد*
 مشهد- ايران:محل تولد*
 : وضعيت تاهل*

 2229094(0098511)بيمارستان اريا:)بايلمو* –منزل * –مطب  –بيمارستان : (تلفن 
  )0098511( 2229094:طبم

  منزل
  :موبايل
 :فكس

 babapoor5670@mshdiau.ac.ir:پست الكترونيكي
 :وب سايت

  :صندوق پستي*
 .روي سايت قرار نمي گيرد اما بر  فتهدر آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرمحرمانه قلمداد شده و اين مطالب *)

 تحصيالت

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 30/7/83 ايران كرمان پزشكي كرمان علوم زنان زايمان تخصصيي دكترا

 31/5/77 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد پزشكي دكتراي عمومي

      

 دهگذرانده ش و مطالعاتي دوره هاي آموزشي
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  7 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره ها

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

      

      

 كارگاه ها

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

            
            

كارگاه اشنايي 
  cvباتدوين 

  26/8/90  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 12

كارگاه 
  كوپيكولپوس

 6/4/1390 ايران مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي مشهد يك روز

كارگاه روش 
 تحقيق در پزشكي

- 12/10/89 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت32
30/8/89   

دوره اشنايي با 
هاي توليد  شيوه

وچاپ مقاله در 
ISI 

 1389مهر  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16

مقاله  كارگاه
 نويسي

  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16
 1389  

دوره اشنايي با 
 اينترنت

 89بهار  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16

 آشنايي با كارگاه
SPSS  

 88پاييز  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 24

كارگاه برنامه 
ريزي والگوهاي 

 درستدوين طرح 

 88پاييز ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 24

كارگاه روانشناسي 
 تحول 

 88پاييز ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 32

كارگاه اشنايي 
 POWERبا

POINT 

 88پاييز  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16

كارگاه اشنايي 
بامنابع كتابخانه 

 ديژيتال

 87زمستان ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 18
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  7 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 
 مرتبه علمي دانشگاهي

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه ازاد اسالمي مشهد استاديار تاكنون1387

   

 
 )اداري –علمي (اجرايي  سوابق 

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 بهمن و اريا22بيمارستان  تاكنون 1/12/1387 معاون اموزشي گروه زنان 

 بيمارستان  اريا تاكنون 27/8/87 عضو كميته ترويج تغذيه با شير مادر

 بيمارستان  اريا تاكنون 27/8/87 عضو كميته ترويج زايمان طبيعي

 دانشكده پزشكي تاكنون 26/1/1387 عضو هيات علمي گروه زنان

       
 )بر اساس سبك ونكوور(انتشارات
 مقاله ها

 در مجالت فارسي
  بررسي ارزش پيشگويي كننده سطح .،باباپور نوشين،پناهي غزال،تنها ازاده،مظلوم مرتضيمهاجري مرضيه- 1

 9- 15:)شماره پنجم(مدهآذر ؛دوره چهار- 1390.مجله زنان مامائي ونازائي ايران.ترشحات سرويكوواژينال در زايمان زودرس 
β-HCG  

  
دردي  تاثير تزريق داخل نخاعي فنتانيل در بي .،كيافر مهسا،باباپور مهسانوشين باباپوربيضايي حامد،-2

  187- 194):3شماره(پاييز؛سال ششم- 1389.مجله علوم پزشكي.زايمان طبيعي
  

مجله .بررسي اثربخشي تيترانتي بادي ضدسرخچه زنان باردار.مهدويان نقاش زرگر شيما،باباپور نوشينمختاري حسين،- 3
   131- 136):2شماره(تابستان؛سال ششم- 1389.علوم پزشكي

  
  تاثري تزريق داخل خناعي .،صفري مريم باباپور نوشين ،كيافر مهسا بيضايي حامد، - 4

پاييز؛سال - 1388.مجله علوم پزشكي .طبيعي دردي زاميان فنتانيل در بيسو
  169- 178):3شماره(پنجم

  
تعيين اعتبارتخمين كلينيكي،سونوگرافيك ومادر براي .ينباباپور نوشاشرف گنجوئي طاهره،نادري طيبه،عشرتي بابك،- 5

براورد وزن جنين در مقايسه با وزن بدو تولدنوزاد در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاهي شهر 
  49- 56):1شماره(بهار؛سال نهم- 1385.مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك.كرمان
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  7 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 )ير زبان هايا سا(در مجالت انگليسي
6-T.Ashrafganjooei,T.Naderi,B.Eshrati,N.Babapoor.Accuracy of ultrasound,clinical and 

maternal estimates of birth weight in term women.EMHJ.2010-March;Volume16(No3):31-
37 

  
 
 

  كتاب ها
باباپور محمودرضا،ابطحي سعيد،دلگشايي فرزانه، يوسفي جمشيد،خزاعي:وره قبل ازبارداري درشام.باباپور نوشين       

.  1390انتشارات پژوهش؛:ايران مشهد.چاپ اول.غربالگري قبل از تولد،نوزادان وكودكان.،مهاجري مرضيه وهمكاراننوشين
69 -48 
 

 پوستر و  سخنراني
 كنفرانس هاي داخلي

  :پوستر
هيدروكسي -17بررسي اثر .ضي،باباپور مهسامرتمهاجري مرضيه،بيضايي حامد،مشكات مجتبي،مظلوم باباپور نوشين،

ايران .اولين همايش ملي غربالگري در پزشكي.پروژسترون كاپروات در جلوگيري از زايمان پيش از موعد در دوقلويي
  .دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.خرداد- 1390مشهد 

  
  :سخنراني ها

تغييرات فيزيولوژيك سيستم :دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 7/11/91- زه زايمان ايمن رو 5سمينار : باباپور نوشين
  عضالني اسكلتي در بارداري

  پري منوپوز و خونريزي هاي مربوط به آن:مركز بهداشت استان  21/10/91- بازآموزي يكروزه منوپوز :  باباپور نوشين
  ژنيتال  عفونت هاي سيستم : آريا بيمارستان 7/10/91- مدون زنان : باباپور نوشين
  در حاملگيHTLV1:بهمن 22بيمارستان  HTLV1 -15/9/91ايدز و : باباپور نوشين
  علل نازايي با فاكتور زنانه:بهمن 22بيمارستان  24/7/91- مدون نازايي : باباپور نوشين
  هيجراحي پستان و شيرد:بهمن 22بيمارستان  17/5/91- كارگاه شير مادر:باباپور نوشين
  واژينيت ها:بهمن 22بيمارستان  5/4/91- بيماري هاي منتقله از راه جنسي :باباپور نوشين
فيزيولوژي و علل اختالل :بهمن 22بيمارستان 20/12/90- تازه هاي اختالل سكسوال در زنان ومردان:باباپور نوشين

  سكسوال در زنان
  درمانهاي منوپوز و تجويز منطقي دارو:بهمن  22ارستان بيم 9/8/90- منوپوز و تازه هاي هورمون درماني:باباپور نوشين
  .تأثير جراحي پستان بر شيردهي:عنوان- بهمن 22بيمارستان  8/5/90- كارگاه شير مادر: باباپور نوشين
بيماريهاي كالژن وسكوالر در :سالن مصلي نژاد عنوان 16/4/90- مدون زنان،بيماريهاي طبي در بارداري:باباپور نوشين

  حاملگي
سالن فرهنگي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي  6/4/90- اولين همايش ملي غربالگري درپزشكي :باپور نوشينبا

  مشاوره قبل از بارداري:عنوان
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  7 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

هتل پرديسان مشهد  22/2/90- مدون زنان،روشهاي جلوگيري از بارداري،حاملگي خارج رحم و سقط :باباپور نوشين
  از بارداريروشهاي اورژانسي جلوگيري :عنوان

  سندروم تخمدان پلي كيستيك:بهمن عنوان 22بيمارستان  27/10/89- تيسم و تازه هاي درمان آن هيرسو:باباپور نوشين
  سقط و علل آن: بيمارستان آريا عنوان 22/7/89- سقط و جنبه هاي قانوني آن:باباپور نوشين
  سقط مكرر:ا عنوانبيمارستان آري 22/7/89- سقط و جنبه هاي قانوني آن:باباپور نوشين
  فيزيولوژي شيردهي و پستان :بهمن عنوان 22بيمارستان  12/5/89- كارگاه شير مادر:باباپور نوشين
فيزيولوژي :دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد عنوان 28/8/88-ناتواني جنسي در مردان و زنان:باباپور نوشين

  اختالالت جنسي در خانمها
  بيماريهاي باكتريال و پروتوزوآ در حاملگي:بيمارستان آريا عنوان 9/7/88-ي عفوني درحاملگي بيماريها:باباپور نوشين
فيزيولوژي :دانشگاه آزاد اسالمي مشهد عنوان)شاهين فر(دانشكده پزشكي 14/5/88 - كارگاه شير مادر:باباپور نوشين

  شيردهي و پستان
  

  روشهاي غيردارويي تسكين درد زايمان و زايمان درآب:من عنوانبه 22بيمارستان  7/2/88- زايمان بي درد: باباپور نوشين
  فيزيولوژي شيردهي و پستان :عنوان .بهمن 22بيمارستان  16/4/87- كارگاه شير مادر :باباپور نوشين

  
 

 كنفرانس هاي بين المللي
 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

خ تاري
 پايان

       

       

 
 :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا

 
بررسي تاثير استفاده از نيتروگليسرين زير زباني در درمان .،جعفرزاده حوريه ،بيضايي حامد،مشكات مجتبيباباپور نوشين 

 احتباس جفت در بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 
  

  
 پايان نامه هاي دانشجويي

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته انشجونام د

عطيه عسگرنيا 
  فعال

در زنان D3هيدروكسي 25و1بررسي ميزان   دكترا  پزشكي
باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشگاه 

  ازاد اسالمي مشهد

  )مشاور(1390پاييز 

 )مشاور(1390 تابستانبررسي اثر فنتانيل وريدي وانتونكس در  دكترا پزشكي نصير عليزاده
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  7 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 عيبيدردي زايمان طبي

بررسي اثر فنتانيل وريدي  در بيدردي   دكترا  پزشكي   امين نوبهار
  زايمان طبيعي

  )مشاور(1390تابستان 

بررسي تاثير تزريق داخل نخاعي فنتانيل در  دكترا پزشكي  مهسا باباپور
 بيدردي زايمان طبيعي

 )مشاور( 1390تابستان

 انتي بادي ضد سرخجه در زنان باردار بررسي دكترا  پزشكي   شيما مهدويان
مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشگاه ازاد 

  اسالمي مشهد

  )مشاور(1389

بررسي تاثير تزريق داخل نخاعي سو فنتانيل  دكترا  پزشكي  مريم صفري
  در بيدردي زايمان طبيعي

  )مشاور(1389

مهاي بررسي تغييرات فشار چشم در خان دكترا  پزشكي   مريم معمارزاده
باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي چشم 

بهمن در 22ومركز بهداشت بيمارستان 
  88- 89سالهاي

  )مشاور(1389
  

         
     

     

     

     

     

     

 
 تجربيات
 آموزشي

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 كارورزي پزشكي تاكنون1387  احدو4هرماه بهمن22بيمارستان كارورزي زنان

  كاراموزي  پزشكي  تاكنون1387  واحد3هرماه  بهمن22بيمارستان كاراموزي زنان

  كاراموزي  پزشكي  تاكنون1387  واحد3هرماه  بهمن22بيمارستان تئوري زنان

 كلينيكي و عملي
 ساير

 :)اختراعات- افتخارات علمي (تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه

 مكان زمان  عنوان نوع
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  7 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

    

    

 
 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت 

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون 1/6/89 عضو هيات مديره انجمن متخصصين زنان مامايي خراسان

 تاكنون 1/8/77 عضو نظام پزشكي مشهد

     

 
 عالئق تحقيقاتي

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي
 توصيه نامه علمي

م و نام خانوادگي نارديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

الكترونيكي و سايت 
 شخصي
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 تسلط به زبان هاي بين المللي

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  


