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 سعیده علیزاده نام  و نام خانوادگي : 

 صادره از ماکو -1371  سال و محل تولد :

            ایراني :  ملیت 

 مجرد:  وضعیت تاهل 

 saeeideh.alizadeh@gmail.com   پست الکترونیک :

 مربي گروه مامایيسمت  اجرایي :  

          مامایي ه آموزشي : گرو         مشاوره در مامایي  کارشناسي ارشد  مرتبه علمي :

 طرح نیروی انسانينوع استخدام  :  

 

  فعالیت های آموزشي
 

موزی در عرصه بارداری و زایمان آکار -کارآموزی بارداری و زایمان طبیعي و غیرطبیعي تدریس دروس :

 طبیعي غیر طبیعي
 

 رپژوهشي داخل و خارج از کشو -مقاالت منتشره در مجالت معتبر علمي 
  

1-Managerial Self-Efficacy for Chemotherapy-Related Symptoms and Related Risk 

Factors in Women with Breast Cancer. FM Tabrizi, S Alizadeh, S Barjasteh - Asian 

Pacific Journal of cancer prevention, 2017  

2- Barriers of Parenting in Mothers with a Very Low-Birth-Weight Preterm Infant, 

and their Coping Strategies: A Qualitative Study F Moghaddam Tabrizi, S 

Alizadeh - International Journal of  Pediatrics , 2017 

  

3- Family Intervention Based on FOCUS Programʼs Effect on Cancer Coping in 

Iranian Breast Cancer Patients: A Randomized Control Trial 

FM Tabrizi, S Alizadeh - Asia Pacific Journal of Cancer prevention , 2017  

 

4-The relationship between cancer coping with symptoms management self-

efficacy, perceived social support, uncertainty and life orientation in breast cancer 

http://journal.waocp.org/article_47535_0e40060fc5f0cc6cdeb1aa5a5c2b5934.pdf
http://journal.waocp.org/article_47535_0e40060fc5f0cc6cdeb1aa5a5c2b5934.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=5me5aPkAAAAJ&hl=en&oi=sra
http://eprints.mums.ac.ir/938/
http://eprints.mums.ac.ir/938/
http://eprints.mums.ac.ir/view/divisions/d67/
http://waocp.org/journal/index.php/apjcc/article/view/84
http://waocp.org/journal/index.php/apjcc/article/view/84
https://scholar.google.com/citations?user=5me5aPkAAAAJ&hl=en&oi=sra


 

survivors in academic centers of Urmia in 2016. Moghaddam Tabrizi F, Alizadeh 

S, Barjasteh S .Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac.2017  

 

5- Cancer Related Fatigue in Breast Cancer Survivors: in Correlation to 

Demographic Factors.FM TABRIZI, S ALIZADEH - Maedica, 2017 - 

ncbi.nlm.nih.gov 

 

6- THE EFFECTOF ANTENATAL PREPARATION CLASSESS ON 

SELFEFFICACY INCOPING WITH CHILDBIRTH IN PREGNANT WOMEN 

REFFERING TO FATEMEH POLYCLINIC, AND OTHER HEALTH CARE 

CENTERS IN URMIA IN 2015 Parinaz Alipour1, Saeedeh Alizadeh2, Fatemeh 

Moghaddam Tabrizi*3, Hojjat Sayadi4, The J Urmia Nurs Midwifery Fac,2017 

 

7-THE EFFECT OF ENERGY CONSERVATION STRATEGIES ON CANCER-

RELATED FATIGUE DURING BREAST CANCER CHEMOTHERAPY IN 

URMIA Fatemeh Moghaddam Tabrizi1, Saeedeh Alizadeh2, Nahideh Gozali ,The 

J Urmia Nurs Midwifery Fac,2017 

 

8- THE EFFECT OF COUPLE COUNSELLING BASED ON MARITAL 

SUPPORT on ANXIETY AND WORRY DURING PREGNANCY Samira 

barjaste1 , saeedeh alizadeh2 , fatemeh Moghaddam Tabrizi ,The J Urmia Nurs 

Midwifery Fac,2017 

 

9- THE EFFECT OF FAMILY-BASED INTERVENTION PROGRAM ON 

MANAGERIAL SELF-EFFICACY RELATED TO CHEMOTHERAPY 

SYMPTOMS IN IRANIAN PATIENTS WITH BREAST CANCER A 

RANDOMIZED CONTROL TRIAL. Saeedeh Alizadeh1, Fatemeh Moghaddam 

Tabrizi2, Shahriyar Ahmadi3, Samira Barjasteh*4. International Journal Of Health 

Medicine and Current Research-2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=5me5aPkAAAAJ&hl=en&oi=sra


 

 کارگاههای آموزشي
 

 SPSSشرکت در کارگاه 

 کارگاه علم سنجي

 سامانه منبع یابي و مدیریت منابع

 تعیین حجم نمونه-ي آمارحیاتيشکارگاه آموز

 انواع آزمون های آماری-ي آمارحیاتيشکارگاه آموز

 SPSS.16تجزیه و تحلیل با نرم افزار -ي آمارحیاتيشکارگاه آموز

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشي 

 کارگاه مرور سیستماتیک

 
 طرحهای مصوب تحقیقاتي اجرا شده یا در دست اجرا 

 

در مبتالیان به سرطان  سرطان بامقابله  در FOCUSبرنامه مبتني بر مداخله ی خانواده محور  بررسي تأثیر-1

 1395ل درماني و  پژوهشي ارومیه در سا-تحت شیمي درماني مراجعه کننده به مراکز آموزشي پستان

تعیین گر مقابله با سرطان و ارتباط آن با استراتژی های مقابله در زنان مبتال به سرطان پستان تعیین گر مقابله با سرطان و ارتباط آن با استراتژی های مقابله در زنان مبتال به سرطان پستان بررسي عوامل بررسي عوامل --22

 13951395  درماني و پژوهشي ارومیه در سالدرماني و پژوهشي ارومیه در سال--عه کننده به مراکز آموزشيعه کننده به مراکز آموزشيمراجمراج

تحت شیمي درماني مراجعه کنندده بده  بررسي خودکارآمدی مدیریت عالیم در زنان مبتال به سرطان پستان -3

 1395مراکز آموزشي درماني و پژوهشي ارومیه در سال 

 قه سوختگي بستری شده در استان آدربایجان غربيقه سوختگي بستری شده در استان آدربایجان غربيبررسي کیفیت زندگي و عوامل موثر بر آن در زنان با ساببررسي کیفیت زندگي و عوامل موثر بر آن در زنان با ساب --44

 1395سال

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت در همایش های داخلي وخارجي
 

 
-The Relationship between Depression with Job Satisfaction and Mental Health in 

Nurses in  Hospitals affiliated to Urmia University of  

Medical Sciences (UMSU) in 2017.International Congress Of Nursing And 

Professionalism 

 

-The study of job stress among nurses are working in Educational centers of Urmia 

in 2017. International Congress Of Nursing And Professionalism 

 

-SATISFACTION WITH APPEARANCE AND SEXUAL SATISFACTION IN 

WOMEN WITH SEVERE BURN INJURIES. Burn congress-2018 
 

-THE QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH SEVERE BURNS IN IRAN .Burn 

congress-2018 
 

 

دومدین همدایش  ریت عالیم مرتبط با شیمي درماني در زنان مبتال به سرطان پستان.بررسي خودکارآمدی مدی-

 1396سال  ملي بهداشت و سالمت جوانان

 

در مبتالیان بده سدرطان  سرطان بامقابله  در FOCUSبرنامه مبتني بر مداخله ی خانواده محور  بررسي تاثیر-

 1396سال  دومین همایش ملي بهداشت و سالمت جوانان .تحت شیمي درماني پستان

 
 

 مهارت زبان انگلیسي: 
 وسسه زبان آواتاک ارومیهدر م  High intermediate levelآموزش زبان انگلیسي تا سطح  -

 MHLE  دارای مدرک زبان-

 

 در گذشته   و سوابق  شغلي  سمت های اجرایي 
 ماه 11های امام رضا و ارتش )بخش زایمان( به مدت  زاد ارومیه در بیمارستانآمربي حق التدریس دانشگاه -

پزشکي ارومیه ) مربي بخدش  طرح نیروی انساني در گروه مامایي دانشکده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم-

 در حال حاضر-زایمان بیمارستان مطهری ارومیه(


