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شهناز

شکرفروش

ایرانی
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جنسیت
مذکر
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مونث
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پایه

22

سوابق آموزشی:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

کارشناسی

مامایی

کارشناسی ارشد

مامایی

دکترا

فیزیولوژی

نام دانشگاه

دانشگاه پرستاری و مامایی
حضرت فاطمه (س ) شیراز
دانشگاه پرستاری و مامایی
اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
تهران

شهر

کشور

شیراز

ایران

1369

اصفهان

ایران

1373

تهران

ایران

1391

عنوان پایان نامه فوق لیسانس :مقایسه ایبو بروفن و مفنامیک اسید در کاهش درد بعد از اپی زیاتومی
عنوان رساله دکتری  :مقایسه کاپینگ و سوختگی خفیف بر میزان آسیب قلبی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در موش صحرایی
پستهای اداری وسازمانی:
تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

پست سازمانی

شهر محل کار

مدیر گروه مامایی

ارسنجان

1375

مدیرر گروه پرستاری

ارسنجان

1380

1383

رییس دانشکده پرستاری و مامایی

ارسنجان

1390

1393

دانشگاه آزاد اسالمی

معاونت علوم پزشکی

ارسنجان

1393

1394

دانشگاه آزاد اسالمی

شروع

خاتمه

1396

دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی

سوابق خدمات آموزشی :
عنوان درس

نوع درس

رشته

بارداری زایمان 1

مقطع تحصیلی

موسسه محل تدریس

تاریخ اخذ

مدت از

الی

تئوری

مامایی

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1374

تا کنون

بارداری زایمان 2

تئوری

مامایی

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1374

تا کنون

بارداری زایمان 3

تئوری

مامایی

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1374

تا کنون

فیزیولوژی

تئوری-عملی

مامایی

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

تا کنون

مدرک

فیزیولوژی

تئوری-عملی

پرستاری

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

تا کنون

فیزیولوژی

تئوری

اتاق عمل

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

تا کنون

فیزیولوژیک روانشناسی

تئوری

روانشناسی

کارشناس ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

تا کنون

زبان تخصصی

تئوری

مامایی

کارشناس

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

تا کنون

برگزاری ،برنامه ریزی و تدریس در کارگاههای آموزشی :
نوع مشارکت

عنوان کارگاه

تدریس

تاریخ برگزاری از

محل برگزاری

الی

برنامه ریزی/تدریس

شرکت در کارگاههای آموزشی
ردیف

محل برگزاری

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

از

الی

استاد راهنما و مشاور برای پایان نامه های دوره فوق لیسانس و دکتری:
ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما/مشاور

1

محمد مهدی عطاری ()1389

تاثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج بر غلظت سرمی هورمون تیروئید رت

2

حبیبه کشاورزی ()1389

بررسی اثر گیاه شاتره روی فاکتور های خونی موش صحرایی

3

ناهید رضایی ()1393

4

اعظم رضایی ()1391

5

مریم عزیزی ()1391

ویستار

6

حسن یارمحمودی ()1391

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه کاکنج بر شاخص های خونی در رت

7

حامدحیدری ()1391

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر بافت تخمدان پس از مواجه شدن با سدیم متابی سولفیت در موش صحرایی
نژاد ویستار)مطالعه استریولوژیک(.
برسی اثر عصاره گیاه درمنه بر سمیت کبدی القا شده ناشی از تیواستامید در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

بررسی اثر مقایسه ای گلوتاتیون وعصاره چای سبز برسمیت القا شده کبدی توسط تیواستامید درموش صحرایی نر نژاد

بررسی اثر مکانیسم آنتاگونیست سروتونین در اثربخشی ضد افسردگی گیاه بابونه در مدل آزمون شنای اجباری در موش
سوری

8

فاطمه آزادبخت ()1391

9

مریم دهقانیان ()1392

10

مرتضی نبی زاده ()1393

11

رضا سلیمانی ()1393

12

پریسا ابراهیمی ()1393

13

زهرا ابراهیمی ()1393

14

اکبر افخمی فتح آباد ()1393

15

مریم حسینی ()1393

16

زهرا نعمت اللهی ()1393

17

ساناز محمدیان ( -)1393مشاور

18

زهرا محمدی نژاد ()1392

19

زهرا قناعتیان (-)1391مشاور

20

شهرناز سپهری نیا ()1390

بررسی تاثیر عصاره آبی بذر گیاهان شوید و کرفس در مقایسه با دیفنوکسیالت بر بهبود سندرم روده تحریک پذیر ایجاد
شده در موش صحرایی نر نژاد ویستار
تاثیر مصرف طوالنی مدت روغن گردو همراه با رژیم غنی از ساکاروز بر روی سلولهایخونی و پروفایل لیپیدی در رات
نر نژاد ویستار
تاثیر مصرف طوالنی مدت عصاره ی علف چشمه بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و کار در میدان باز در موش صحرایی
نر نژاد ویستار
تاثیر مصرف طوالنی مدت عصاره ی علف چشمه بر روی چربیهای خون ،عولکرد کبد و کلیه موش صحرایی نر نژاد
ویستار
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر آنزیم های آنتی اکسیدانت سرم پس از مواجه شدن با سدیم متا بی سولفیت در
موش صحرایی نژاد ویستار
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر روند اسپرماتوژنز و هورمون تستوسترون پس از مواجه شدن با سدیم متا بی
سولفیت در موش صحرایی نژاد ویستار
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر آنزیم های آنتی اکسیدانت بافت بیضه پس از مواجه شدن با سدیم متا بی
سولفیت در موش صحرایی نژاد ویستار
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر اپیدیدیم و بیضه پس از مواجه شدن با سدیم متا بی سولفیت در موش صحرایی
نژاد ویستار
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر لیپید پراکسیداسیون بافت بیضه ،تخمدان و سرم پس از مواجه شدن با سدیم متا
بی سولفیت در موش صحرایی نژاد ویستار

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باباآدم ) (Arctium lappa L.در کاهش گلوکز و چربی
در رت های نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
بررسی اثر قرص متیل فنیدیت( )Methylphenidateبر روی حافظه و یادگیری احترازی غیرر فعرال
در موش صحرایی نر نژاد ویستار
اثر رژیم غذایی روغن کانوال بر فعالیت محور  HPAو حافطه و یادگیری احترازی غیرفعال در مروش
صحرایی نر نژاد ویستار
اثر وابستگی موشهای صحرایی به تریاک در دوره بارداری بر یادگیری فضایی فرزندان نر بالغ آنها

کتب منتشر شده:

عنوان کتاب

نوع کار
تالیف

ناشر

ترجمه

مروری جامع بر بارداری و زایمان ویلیامز 2014



بشری

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی عروثی



حتمی

مقاالت چاپ شده در نشریات ومجالت خارجی:

عنوان مقاله
Whole-Body Vibration Training Increases Myocardial
Salvage Against Acute Ischemia in Adult Male Rats
Attenuation of Sulfite-Induced Testicular Injury in
Rats by Zingiber officinale Roscoe
Alteration at transcriptional level of cardiac

نام مجله

وب سایت مجله

تاریخ

Arq Bras Cardiol

2019

Journal of Dietary
Supplements
Acta Cardiologica

2018
2018

2014

Therapeutic Advances in
Cardiovascular Disease

renin–angiotensin system by letrozole treatment
Aortic distensibility in bicuspid aortic valve patients
with normal aortic diameter
Differential expression of cardiac uncoupling proteins 2

Life Sciences

and 3 in response to myocardial ischemia-reperfusion in

2014

2014

rats
Right Ventricular Strain and Strain Rate in Patients
With Systemic Sclerosis Without Pulmonary
Hypertension
The Effect of Educational Programs on Hypertension
Management
The effects of co-administration of opium and
morphine with nicotine during pregnancy on spatial
learning and memory of adult male offspring rats

Arch Cardiovasc
Imaging

2014

Int Cardiovasc Res J

2014

Iranian Journal of Basic
Medical Sciences

مقاالت ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای و سمینارهای داخلی و خارجی

تاریخ ارائه

محل برگزاری

2013

شیراز

عنوان کنفرانس وهمایش
دومین کنگره بین المللی پیشگیری
از بیماری های عروق کرونر قلب

2014

شیراز

سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری
های عروق کرونر قلب

2015

شیراز

چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری
-های عروق کرونر قلب

2015

 استانبول-ترکیه

9th Middle East Cardiovascular
Congress

عنوان مقاله
Effects of atorvastatin on the hypertensive on the
hyprertension-induced alteration
Effect of crocin on cardiac ischemia reperfusion
induced oxidative
New evidence for beneficial effect of lactation
Cardioprotecion against ischemia-reperfusion with
high intensity interval training

: پروژه های پژوهشی- طرح
موسسه حمایت کننده

--

عنوان

بررسی و مقایسه دو روش تدریس سخنرانی و کالس درس معکوس بر میزان یادگیری و
رضایت

:موضوعات مورد عالقه برای تحقیق و پژوهش

:جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده
کشور

سازمان یا موسسه اهدا کننده

عنوان

عضویت درکمیته ها یا انجمن های علمی:
نام موسسه

کشور

سال عضویت

کمیته پژوهش در آموزشEDO -

ایران

1397

تاریخ دریافت 98/9 : cv
تاریخ ارسال 98/9 : cv
مربوط به دانشکده :پرستاری و مامایی

