
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

   
 نام و نام خانوادگي
 پريسا ظريف نجفي نوشين

  زنان آموزشيگروه  
  استاد يار..: رتبه دانشگاهي

 رزومه
 :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 .11 تجربيات پايان نامه هاي دانشجويي .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .14 عالئق تحقيقاتي .13مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .12

  هاي بين الملليتسلط به زبان  .16 توصيه نامه علمي .15

 
 اطالعات شخصي .1

  پريسا:نام
 ظريف نجفي نوشين:نام خانوادگي

  :تاريخ تولد*
 :محل تولد*
 : وضعيت تاهل*

 : تلفن 
 :فكس

 parisa.najafi_n@yahoo.com:پست الكترونيكي
 :وب سايت

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

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت  كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1385 ايران مشهد لوم پزشكي مشهددانشگاه ع زنان دكتري تخصصي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دكتراي حرفه اي
پزشكي 
 عمومي

 1378 ايران  مشهد دانشگاه ازاد اسالمي واحد مشهد

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

الپاروسكپي 
 پيشرفته

 89تابستاان ايران تهران شهيد بهشتي تهراندانشگاه علوم پزشكي  هفته 2

الپاروسكپي 
 مقدماتي

 88تابستان ايران تهران  دانشگاه تهران هفته 2

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 روش تحقيق
 

-مركز مطالعات و اموزش نيروي انسا ني ساعت 32
 دانشگاه ازاد االمي واحد مشهد

 12/10/89 ايران  مشهد

توليد وچاپ مقاله 
ISI  

دانشگاه -و اموزش نيروي انسانيمركز مطالعات ساعت24
 ازاد اسالمي واحد مشهد

 18/7/89 ايران مشهد

دانشگاه ازاد -مركزمطالعات و اموزش نيروي انساني  ساعت16  اشنايي با اينترنت
  اسالمي واحد مشهد

  17/3/89  ايران  مشهد

 كاربرد فناوري
اظالعات در تعليم 

  وتربيت

دانشگاه -مركز مطالعات و اموزش نيروي انساني  ساعت 16
  ازاد اسالمي مشهد

  10/8/89  ايران  مشهد

دانشگاه –مركز مطالعات و اموزش نيروي انساني  ساعت32  روانشناسي تحول 
  ازد اسالمي مشهد 

  1/7/89  ايران  مشهد

  
                          
                          
          

 

 ي دانشگاهيمرتبه علم .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 مشهد دانشگاه ازاد اسالمي واحد  استاديار 1388
 

 )اداري –علمي (اجرايي  سوابق  .5

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 دانشكده پزشكي واحد مشهد ادامه دارد 1388 عضو هيئت علمي گروه زنان

دفتر مجله علوم پزشكي دانشگاه  دادامه دار 1388 دبير مجله علوم پزشكي
 ازاد اسالم واحد مشهد

  بهمن22بيمارستان   ادامه دارد  1388  بهمن22مسئول بخش زنان بيمارستان 
  بهمن22بيمارستان  ادامه دارد skill lab 1388مسئول 

 )بر اساس سبك ونكوور(انتشارات .6
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي در مجالت فارسي 

شاكري ,ظريف نجفي پريسا,ايتي صديقه,مه وحيد رود سري فاط  1-
مقايسه ميزان باروري با سه روش درماني درسندرم تخمدان .محمد تقي 

تابستان  .مجله زنان مامايي و نازايي ايران .پلي كيستيك 
1387;11)2:(31-23  
ليال , سميرا امين زاده,ظريف نجفي پريسا,هما اسكوييان - 2

وليپين و انتي كواگوالنت فراواني انتي بادي كاردي.اسكوئيان 
مجله علوم پزشكي دانشگاه .لوپوسي در مبتاليان به سقط مكرر

  195-200) :23(3;89پائيز.ازاد اسالمي مشهد
ii.  
iii.  
iv. يا ساير زبان ها(در مجالت انگليسي( 

b. كتاب ها 

 پوستر و  سخنراني .7
  كنفرانس هاي داخلي

 90مرداد-بهمن 22بيمارستان -سخنراني در كارگاه شير مادر -1

 90خرداد-هتل هما-انجمن روانپزشكان خراسان-سخنراني اختالت جنسي در زنان - 2
 89مرداد- بهمن 22بيمارستان -سخنراني ترويج تغذيه با شير مادر-3

 89فروردين-بهمن 22بيمارستان-روشهاي پيشرفته در درمان نازاييسخنراني  -4
 89شهريور-جمن روانپزشكان خراسانان-سخنراني   اختالالت شناختي وابسته به اختالالت جسمي زنان-5
 88ابان-دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-ناتواني جنسي در مردان و زنانسخنراني -6
 88اذر-انجمن روانپزشكان خراسان–سخنراني اختالت جنسي در زنان -7



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  88مرداد-بهمن22بيمارستان-سخنراني كارگاه شير مادر-8
 89اذر-بهمن22ستان بيمار-سخنراني ايدز در حاملگي-9

  24/11/87 -دانشكده شاهين فر  -) احياي قلبي ريوي مادر(سخنراني اورژانسهاي مامايي -10
 8/10/90-بيمارستان اريا-ديابت بارداري-11
  90اذر –بهمن  22بيمارستان –ايدز در حاملگي -12

i.  
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي .8
 

 
 :در دست اجرا طرح هاي تحقيقاتي .9

  
 

  
 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 تاريخ دفاع وانعن مقطع  رشته نام دانشجو

انفيلتراسيون ليدو كائين زير جلدي در كاهش بررسي ا ثر بي دردي  دكتري پزشكي ظاها طاهر نيا
 درد بعد از عمل جراحي سزارين

 90شهريور 

مقايسه دو داروي پردنيزولون و اندانسترون در درمان تهوع و ويار  دكتري پزشكي مليحه غفوريان
  بارداري

 90شهريور 

بررسي ميزان شكست مصرف كنندگان قرصهاي جلوگيري در  دكتري پزشكي نبختبهنام جوا
 89تا 87بهمن ومراكز بهداشت تابعه از سال22بيمارستان

 90شهريور

مقايسه دو داروي لتروزول و كلوميفن سيترات در ميزان  دكتري  پزشكي  محمديساناز
  باروري بيماران با سندرم تخمدان پلي كيستيك

  

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

مقايسه پاراستومول تزريقي با شياف 
 ديكلوفناك كاهش درد بيماران سزارين شده

پريسا ظريف 
 نجفي

حامد بيضايي 
 اعظم يوسفي

  1389 ايران مشهد



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

مقايسه بيدردي  تزيق زيرجلدي ليدوكايين وشياف  دكتري  پزشكي  فرناز مرادزاده
ديكلوفناك با پاراستومول تزريقي در بيماران سزارين 

  شده

  

 
 تجربيات .11

a. آموزشي 
b.  

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 تيوري بيماريهاي زنان
دانشكده 
 پيراپزشكي

 يكارشناس اتاق عمل سال 2  واحد 3

 كار اموزي زنان
بيمارستان 

  دكترا  پزشكي  سال 3  واحد 3  بهمن22

 22بيمارستان   كارورزي زنان
  دكترا  پزشكي  سال 3  واحد4  اريا-بهمن

  دكترا  پزشكي  سال 3  واحد3  "  تئوري بيماريهاي زنان

c. كلينيكي و عملي 
d. ساير 

 :)اختراعات-افتخارات علمي (تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .12

 مكان زمان  انعنو نوع

    

    

 

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
  1389 عضو انجمن متخصصين زنان و زايمان مشهد

  1378 عضو انجمن نظام پزشكي

 

 عالئق تحقيقاتي .14



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   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
  6 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

تبه ر
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

الكترونيكي و سايت 
 شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

 


