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سوابق پژوهشی ،آموزشی و اجرایی
مشخصات فردی:

نام

نام خانوادگی

email

مرتبه علمی

تعداد فرزند

نسرین

بابادائي

N.babadaei@iaushk.ac.ir

هيئت علمي تمام وقت -مربي

----

آدرس محل كار :شهركرد ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی
تلفن تماس03833361000 :
سوابق آموزشی:
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

کارشناسی

مامایی

نام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي شيراز

کارشناسي ارشد

مامایی

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شهر کشور تاریخ اخذ مدرک
1387
شيراز ایران
شيراز

ایران

1394

عنوان پایاننامه فوق لیسانس:
بررسي تاثير عصارهی هيدروالكلي خارخاسک بر شاخصهای قند و چربي خون زنان  40-60سال دیابتي نوع 2
مراجعه کننده به کلينيک غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شيراز1393 ،

پستهای اداری و سازمانی:
پست سازمانی

تاریخ

شهر

شروع

خاتمه

نام موسسه یا دانشگاه

عضو هيئت علمي تمام وقت

شهرکرد

1395

تا کنون

کارشناس مامائي

شهرکرد

1388

1390

دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

کارشناس مامائي

اصفهان

1390

1395

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي

کتب منتشر شده:
عنوان کتاب

نوع

ناشر



مقاالت چاپ شده در نشریات و مجالت داخلی و خارجی:
عنوان
Efficacy of the hydroalcoholic extract of tribulus terrestris on the
serum glucose and lipid profile of women with diabetes mellituse:
blind randomized placebo-controlled clinical trial

نوع مقاله
ISC

نشاني :تهران ،پونك ،انتهاي اشرفي اصفهاني ،به سمت حصارك ،واحد علوم و تحقيقات ،بلوك  ،1طبقهي ششم ،معاونت علوم پزشكي دانشگاه تلفكس 44 86 55 55 :و 44 86 22 22
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طرح -پروژههای پژوهشی:
عنوان
بررسي مشكالت قاعدگي و ميزان آگاهي و عملكرد دانشآموزان دختر دبيرستاني در مقابله با آن
بررسي شيوع و مقایسهی افسردگي و اضطراب در زنان دارای حاملگي خواسته و ناخواسته مراجعه کنندده بده
مراکز بهداشتي درماني و مطبهای خصوصي شهر بندرعباس1386 ،

مؤسسه حمایت کننده
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تاثير آموزش در آگاهي دانشآموزان دختر دبيرستاني در مورد ایدز
بررسي تاثير عصارهی هيدروالكلي خارخاسک بر شاخصهای قند و چربي خون زنان  40-60سال دیابتي نوع 2
مراجعه کننده به کلينيک غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شيراز1393 ،

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تقدیرنامه:
عنوان

عنوان پوستر برتر برای ارائه مقاله با عنوان بررسی مشکالت قاعدگی و میزان دانش و عملکرد دانش آموزان دختر
دبیرستانی در مقابله با آن

سال
1386

کنگرهها:
کنگره

محل

عنوان

سال

همایشها:
سال
محل
عنوان
همایش
بررسي تاثير عصارهی هيدروالكلي خارخاسک بر شاخصهای قند و چربي خون زنان  40-60مرکز تحقيقات طب 1394
همدددایش ملدددي طدددب و
سنتي و تاریخ
سال دیابتي نوع 2
داروسددازی سددنتي ایرانددي
پزشكي دانشگاه
مراجعه کننده به کلينيک غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شيراز1393 ،
مبتني بر شواهد
علوم پزشكي شيراز
سمينار علمدي  -پژوهشدي بررسي مشكالت قاعدگي و ميزان آگاهي و عملكرد دانشآموزان دختر دبيرستاني در مقابله
دانش و تندرستي
سمينار علمدي  -پژوهشدي
دانش و تندرستي

با آن

دانشگاه علوم

1386

پزشكي شاهرود

بررسي شيوع و مقایسهی افسردگي و اضطراب در زنان دارای حاملگي خواسته و ناخواسدته معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم

مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني و مطبهای خصوصي شهر بندرعباس1386 ،

پزشكي شاهرود
دانشگاه علوم

سمينار علمدي  -پژوهشدي تاثير آموزش در آگاهي دانشآموزان دختر دبيرستاني در مورد ایدز

پزشكي شاهرود

دانش و تندرستي

دورههای گذرانده شده:
عنوان

محل

سال
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دورهی طب سنتی

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

1400

تعداد پايان نامه ها به تفكیك مقطع تحصیلي كه استادراهنما،مشاور آن بوده ايد.
مشاور

راهنما

موضوعات مورد عالقه برای تحقیق و پژوهش:

زنان و ناباروری
مطالعات بالینی
بهداشت باروری

عضویت در انجمن های علمی:
نام مؤسسه

سال عضویت

) EDOدفتر مطالعات و توسعهی آموزش پزشكي (

1396

شورای آموزشي و تحصيالت تكميلي گروه مامائي دانشگاه آزاد اسالمي

1398

باشگاه پژوهشگران جوان و نخیگان

1400
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