
 

 رزومه شادی گلی

 عضوهیات علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 

   معتبر داخلی یا خارجی:در مجالت  مقاالت چاپ شده (۱

ف
دي

ر
 

 

 عنوان مقاله

 نویسندگاناسامی  مشخصات نشریه

 به ترتیب اولویت

 
 شماره سال نمايه رتبه علمي نام نشريه

و عوامل مرتبط در خصوص عقیم سازی مقایسه آگاهی و نگرش  ۱

بین زوجین استفاده کننده از این روش و استفاده کنندگان از 

 سایر روشهای پیشگیری از بارداری در شهر همدان

 

فصلنامه پزشکی باروری 

 و ناباروری

علمی 

 پزوهشی

ISC ۱۳۸۳   سال پنجم

 3شماره 

شادی گلی  -گیتی ازگلی

 –محبوبه احمدی  -

 اکبرزاده باغبانعلیرضا 

بررسی آگاهی و نگرش زوجین انتخاب کننده عقیم سازی  ۲

 ۱۳۸۱همدان 

فصلنامه پرستاری 

مامایی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

علمی 

 پزوهشی

ISC ۱۳۸۳  ۱۴سال 

 ۴۵شماره 

شادی گلی  -گیتی ازگلی

 –محبوبه احمدی  -

 علیرضا اکبرزاده باغبان

 خانمهای در خون فشار و وزن تغییرات و قاعدگی الگوی مقایسه ۳

 بارداری از پیشگیری تزریقی روشهای از کننده استفاده

 سیکلوفم و استات پروژسترون دپومدروکسی

مجله علمی پزوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اراک

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۱  ۱۵سال-

 ۳شماره

مرجان گلی -شادی گلی 

 بهرام سلیمانی–

هموگلوبین و هماتوکریت در نیمه اول و بررسی ارتباط میزان  ۴

 دوم بارداری با پیامد بارداری
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 اکبر حسن زاده –گلی 

 تفکرات غیر منطقی در مورد داشتن فرزند در خانمهای نابارور ۵

 

علوم مجله تحقیقات 

 رفتاری

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۱  ۱۰دوره-

 ۳شماره

 سید -گلی مرجان

 -احمدی مهدی

 گلی شادی

 



 آموزش زمینه در آن با مرتبط عوامل و ماماها عملکرد بررسی ۶

 شهر درمانی بهداشتی مراکز  در بارداری دوران در ورزش

 سال در اصفهان

مجله زنان مامایی و 

 نازائی ایران

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۱  ۱۱دوره- 

 ۳۸شماره 

 -مرضیه شایان منش

بهرام  –شادی گلی 

 سلیمانی

مجله تحقیقات نظام  فاکتورها ریسک و شیوع: بارداری در لگن و کمر درد ۷

 سالمت

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۱  ۱۰دوره-

 ۲شماره 

مرضیه  -شادی گلی 

مهشید  - شایان منش

 معینی مهر

 در اکالمپسی پره بروز با بارداری حین افسردگی ارتباط بررسی ۸

 مراکز به کننده مراجعه زنان در بارداری سوم ماهه سه

  اصفهان شهر ناتال مراقبتهای پره

 

 

پژوهش در  توسعه مجله

  پرستاری و مامایی

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۴  12دوره-

  ۱شماره

-مهشید معینی مهر

 –اعظم فروغی پور 

شادی –صبیحه شکرانی 

 بهرام سلیمانی-گلی 

وضعیت استفاده از طب مکمل در خانم های باردار مراجعه  ۹

 ۱۳۹۲درمانی شهر اصفهان در سال -کننده به مراکز بهداشتی

مجله تحقیقات نظام 

 سالمت

 علمی

 پزوهشی

ISC 
۱۳۹۵ 

-۱۲دوره 

 ۱شماره 

 جوزی مینا ،گلی مرجان

 گلی شادی ،

مجله ایرانی آموزش  مروری بر بازخورد در آموزش مامایی ۱۰

 در علوم پزشکی

 علمی

 پزوهشی

ISC ۱۳۹۶ ۱۷دوره-

۱۰شماره  

حبیب اله -شادی گلی 

 -فریباحقانی-رضایی

 مرجان گلی

 

 طرحهای پژوهشی پایان یافته:(۲

ف
دي

ر
 

 عنوان طرح

مسئولیت)مج

ری طرح/ 

 همكار طرح(

 نوع طرح

)داخلی / 

 ملی(

تاريخ  همكاراننام 

 خاتمه

 تزریقی روشهای از کننده استفاده خانمهای در وفشارخون وزن تغییرات و قاعدگی الگوی بررسی ۱

 سال در شهراصفهان درمانی بهداشتی مراکز مراجعین در وسیکلوفمDMPA بارداری از پیشگیری

1388-89 

 ۱۳۹۰ مرجان گلی داخلی مجری طرح

 مراکز مراجعین در آن بر موثر فاکتورهای ریسک و بارداری در دردکمر و لگنی درد بررسی ۲

 90-1389 سال در شهراصفهان درمانی بهداشتی

 ۱۳۹۱ مرضیه شایان منش  مهشید معینی مهر داخلی مجری طرح

بررسی عملکرد ماماها و عوامل مرتبط با آن در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری در  مراکز  ۳

 1391اصفهان در سال بهداشتی درمانی شهر 

 ۱۳۹۱ بهرام سلیمانی–شادی گلی  داخلی همکار طرح



     کتب چاپ شده(۳

 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش های علمی:(۴

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله

 مشخصات همايش

 همايشنام 
بين المللي 

 ملي -
 سال محل برگزاري

1.  
 ملی همایش در عرصه مامایی توسعه درحال درکشورهای باردار زنان سوءتغذیه

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

2.  
 ملی همایش در عرصه مامایی گزارش مرگ مادری به دلیل بیماری قلبی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

 زنان در بارداری سوم ماهه سه در اکالمپسی پر بروز با بارداری حین افسردگی ارتباط بررسی ۴

 89-91 اصفهان شهر ناتال مراقبتهای پره مراکز به کننده مراجعه

صبیحه  –اعظم فروغی پور -مهشید معینی مهر داخلی همکار طرح

 سلیمانی بهرام-شادی گلی –شکرانی 

۱۳۹۲ 

ف
دی

ر
 

 عنوان کتاب
تاریخ اولین  نوع کتاب

 چاپ
 ناشر

به ترتیب  نویسندگاناسامی 

 اولویت
 ترجمه تأليف

 –شادی گلی  –فرزانه رحیمی  نقش نگین ۱۳۹۵  * اصول آمادگی برای زایمان ۱

 اسالمی فریبا

 دانش خانواده ۲

 
حکیم  ۱۳۹۱  *

 هیدجی

 –شادی گلی  –فرح فیروزه 

 سیمین فدایی

 حکیم ۱۳۹۱ *  زنان شایع مشکالت بر غلبه ۳

 هیدجی

 محبوبه کیهانیان

 حکیم ۱۳۹۰ *  نوزادان و ،زنان مادران بهداشت و پرستاری ۴

 هیدجی

 -فرح فیروزه –سیمین فدایی 

 شادی گلی

دانشگاه آزاد  ۱۳۸۹  * اسکلروز مولتیپل بیماری در سالمت ارتقای ۵

 نجف آباد

اعضاء هیئت علمی دانشکده 

 پرستاری مامایی



3.  
 ملی همایش در عرصه مامایی DVT دلیل به مادری مرگ گزارش

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

4.  

 ملی همایش در عرصه مامایی مسمومیت با مونواکسید کربن در حاملگی
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

5.  
 ملی همایش در عرصه مامایی حاملگی خارج رحمی و مرگ و میر مادر

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

6.  
 ملی همایش در عرصه مامایی آن پیامدهای و بارداری دیابت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

7.  
 ملی همایش در عرصه مامایی اختالالت عملکرد غده تیرویید و پیامدهای آن در بارداری

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۱۳۹۶ 

مقايسه تأثیر تزريق زيرجلدي آب مقطر و نرمال سالین در  ۱ .8

 ناحیه دردناک ساکروم بر درد کمري مرحله اول زايمان

 

 

پانزدهمین کنگره بین 

 المللي زنان مامايي ايران
 بین المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران

۱۳۹۵ 

تکريم مادر باردار: ارائه مراقبتهاي محترمانه به مادران  ۲ .9

 (RMCباردار)

پانزدهمین کنگره بین 

 المللي زنان و مامايي ايران
 بین المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران
۱۳۹۵ 

10. ۳ 
 نتايج اجراي برنامه ترويج زايمان طبیعي

پانزدهمین کنگره بین 

 المللي زنان ايران
 بین المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران
۱۳۹۵ 

بررسي تاثیر آموزش هاي دوران بارداري ، بر میزان  ۴ .11

 رضايتمندي زناشويي پس از زايمان در زنان نخست زا

پانزدهمین کنگره بین 

 المللي زنان مامايي ايران
 بین المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران
۱۳۹۵ 

12. ۵ 

 غربالگري خشونت علیه زنان در بارداري
پانزدهمین کنگره بین 

 المللي زنان و مامايي ايران
 بین المللی

دانشگاه علوم 

 پزشکي ايران
۱۳۹۵ 

 المللی بین کنگره دوازدهمین روشهای نوین درمان سرطان آندومتر ۲ .13

 مامایی زنان

 ۱۳۹۴ تهران بین المللی

 المللی بین کنگره دوازدهمین ریسک فاکتورها و راهکارها خشونت خانگی: ۳ .14

 مامایی زنان

 ۱۳۹۴ تهران بین المللی

 المللی بین دهمین کنگرهدواز (FGMختنه زنان) روانشناختی و جنسی پیامدهای ۴ .15

 مامایی زنان

 ۱۳۹۴ تهران بین المللی



 سرطان به مبتال زنان در درمان نوع با جنسی عملکرد اختالل ارتباط ۵ .16

 پستان

 المللی بین کنگره دهمیندواز

 مامایی زنان

 ۱۳۹۴ تهران بین المللی

فراوانی استفاده از روشهای طب مکمل در خانمهای باردار مراجعه کننده  ۶ .17

 به مراکز بهداشتی اصفهان

 المللی بین دهمین کنگرهدواز

 مامایی زنان

 ۱۳۹۴ تهران بین المللی

 بین کنگره دهمیندهمین چهار زا نخست زنان زایمان در شروع بر بارداری اواخر در خرما مصرف تأثیر ۷ .18

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

 بین کنگره دهمیندهمین چهار پستان سرطان کاهش در کلسیم و D ویتامین نقش ۸ .19

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

 بین کنگره دهمیندهمین چهار زنان در چاقی با جنسی عملکرد ارتباط بررسی ۹ .20

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

21. ۱

۰ 

 بین کنگره دهمیندهمین چهار بررسی اختالالت عملکرد جنسی در زنان یا ئسه

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

22. ۱

۱ 

 بین کنگره دهمیندهمین چهار منارک زودرس در دختران و بروزDبررسی ارتباط بین کمبود ویتامین 

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

23. ۱

۲ 

 بین کنگره دهمیندهمین چهار افسردگی در پدران پس از تولد فرزندبررسی علل و پیامدهای 

 مامایی زنان المللی

 ۱۳۹۳ تهران بین المللی

24. ۱

۳ 

دیابت با توجه به مبتال به  نقش والدین در خودمراقبتی نوجوانان

 تفاوتهای جنسیتی

 خود داخلی همایشاولین  

 دیابت مراقبتی

 ۱۳۹۳ نجف آباد داخلی

25. ۱

۴ 

 زنان المللی بین کنگره دهمین فاکتورها سکیو ر وعی:ش یدرد کمر و لگن در باردار

 مامایی

 1392 تهران بین المللی

26. ۱

۵ 

اول و دوم  مهیدر ن تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیارتباط م یبررس

 یباردار امدیبا پ یباردار

 زنان المللی بین کنگره دهمین

 مامایی

 1392 تهران بین المللی

27. ۱

۶ 

 زنان المللی بین کنگره دهمین بررسی تاثیر استنشاق اسطوخودوس در کاهش اضطراب لیبر

 مامایی

 1392 تهران بین المللی

28. ۱

۷ 

 زنان المللی بین کنگره دهمین IVFاثرات سن و ضخامت آندمتر در موفقیت النه گزینی پس از 

 مامایی

 1392 تهران بین المللی

29. ۱

۸ 

 دستبند سای باند کاهش دهنده تهوع استفراغ بارداری

 

 سالمت ارتقاء المللی بین کنگره

 زنان

 1392 ارومیه بین المللی



30. ۱

۹ 

با  یاول و دوم باردار مهیدر ن تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیارتباط م

 یباردار امدیپ

 سالمت ارتقاء المللی بین کنگره

 زنان

 1392 هیاروم بین المللی

31. ۲

۰ 

 اثرات طنین جیغ مادر در گوش جنین و ابتالی کودک به شیزوفرنی

 

 سراسری جامع سمینار

 و مامایی پرستاری دانشجویان

 عمل اتاق

 1391 اصفهان بین المللی

32. ۲

۱ 

اختالالت روحی و رفتاری در دوران کودکی زمینه ساز بروز چاقی در 

 بزرگسالی

 سراسری جامع سمینار

 و مامایی پرستاری دانشجویان

 عمل اتاق

 1391 اصفهان بین المللی

33. ۲

۲ 

بررسی بی نظمی های قاعدگی و تغییرات وزن وفشار خون در خانمهای 

 استفاده کننده از سیکلوفم

 و زنان المللی بین کنگره نهمین

 مامایی

 1390 تهران  بین المللی

34. ۲

۳ 

 و زنان المللی بین کنگره نهمین استرس در بارداری و بروز اسکیزوفرنی در کودک

 مامایی

 1390 تهران  بین المللی

35. ۲

۴ 

 پژوهش هفته داخلی  همایش تاثیر دستبند سی یبان در کنترل تهوع و استفراغ بارداری

 آباد نجف ازاد دانشگاه

 1390 آباد نجف داخلی

36. ۲

۵ 

 پژوهش هفته داخلی  همایش سالمندی و تغذیه

 آباد نجف ازاد دانشگاه

 1389 آباد نجف داخلی

37. ۲

۶ 

ارزیابی الگوی  قاعدگی و تغییرات وزن وفشار خون در خانمهای استفاده 

 کننده از سیکلوفم

 هداشتب المللی بین کنگره دومین

 خانواده تنظیم و باروری

 1389 ارومیه المللی بین

38. ۲

۷ 

 پژوهش هفته داخلی  همایش درمان سرطان سرویکس

 نجف آباد ازاد دانشگاه

 1388 آباد نجف داخلی

39. ۲

۸ 

 بین سازی عقیم درخصوص مرتبط عوامل و نگرش و آگاهی مقایسه

 شهای رو سایر از کنندگان استفاده و روش این از کننده استفاده زوجین

 1381 همدان، درشهر بارداری از پیشگیری

 سراسری کنگره سومین

 و پرستاری مراقبتهای

 (باروری بهداشت)مامایی

 1387 تهران ملی

40. ۲

۹ 

 MSارتقاءسالمت در بیماری 

 

 پژوهش هفته داخلی  همایش

 آباد نجف ازاد دانشگاه

 1387 آباد نجف داخلی

 

 

 

 




