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 سوابق تحصيلي

  عاليه تتحصيال) الف

 رشته تحصيلي
گرايش رشته 

 تحصيلي
 درجه علمي

دانشگاه محل 

 تحصيل
 كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل

تاريخ فراغت از 

 تحصيل

 1372 ايران تهران علوم پزشكي تهران كارشناسي مامايي مامايي

 1379 ايران تهران پزشكي ايرانعلوم  كارشناسي ارشد بهداشت مادروكودك مامايي

 

 

 پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل) ب

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پايان نامه

بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتي 

 اسالم در دوران بارداري و شيردهي
 سلحشوريان سركار خانم آسيه كارشناسي ارشد

 

 ايموقعيت هاي شغلي و حرفه

 سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف

 تعداد دانشجويان عنوان درس نوع درس نوع فعاليت مقطع تحصيلي محل تدريسموسسه 

كل 

ساعات 

تدريس 

 هشد

 نيمسال سال تدريس

وابسته (دانشكده هدي 

 ))س(به جامعه الزهرا
 كارشناسي

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

جمعيت شناسي و تنظيم 

 خانواده

 نفر 55 

 )در دو گروه ( 
16  1381 - 

وابسته (دانشكده هدي 

 ))س(به جامعه الزهرا
 كارشناسي

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

جمعيت شناسي و تنظيم 

 خانواده

 نفر 51 

 )در دو گروه ( 
16  1382 - 

وابسته (دانشكده هدي 

 ))س(به جامعه الزهرا
 كارشناسي

مدرس 

 زشيآمو
 تئوري

جمعيت شناسي و تنظيم 

 خانواده

 نفر 85 

 )در دو گروه ( 
31  1384 - 

 كارشناسي ))س(جامعه الزهرا
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

جمعيت شناسي و تنظيم 

 خانواده

 نفر 55 

 )در دو گروه ( 
16  1381 - 

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 پيوسته پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

اشت پرستاري بهد

      1مادران و نوزادان 
 نيمسال اول           82-1381 51 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

      2مادران و نوزادان 
نيمسال دوم                    82-1381 34 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

ستاريپر  

مدرس 

 آموزشي

پرستاري بهداشت  تئوري

 1مادران و نوزادان
نيمسال اول                83-1382 51 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

نيمسال اول                1382-83 34 -جمعيت و تنظيم خانواده                         

)س(ان الزهراءبيمارست كارشناسي پيوسته  

 پرستاري
مدرس 

 كارآموزي آموزشي

كارآموزي پرستاري 

بهداشت مادران 

    1ونوزادان 

نيمسال اول                83-1382 612 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

           2مادران و نوزادان
نيمسال دوم          83-1382 34 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي پيوسته 

 پرستار
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

                                   

پرستاري بيماري هاي 

داخلي جراحي و عفوني 

2 

نيمسال دوم          83-1382 8 -

كارشناسي پيوسته  بيمارستان ايزدي

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 كارآموزي

                               

كارآموزي پرستاري 

بهداشت مادران 

 2ونوزادان 

نيمسال دوم          83-1382 408 -

)س(بيمارستان الزهراء  كارشناسي پيوسته  

 پرستاري
مدرس 

 كارآموزي آموزشي

كارآموزي پرستاري 

بهداشت مادران 

 1ونوزادان 

    نيمسال دوم      83-1382 306 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

 1مادران و نوزادان
نيمسال اول               84-1383 51 -

           نيمسال اول    1383-84 34 - جمعيت و تنظيم خانواده تئوريمدرس كارشناسي پيوسته دانشكده پرستاري 



 آموزشي پرستاري مامايي

كارشناسي پيوسته  دانشكده بهداشت

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
نيمسال اول               1383-84 34 - جمعيت و تنظيم خانواده تئوري

مركز بهداشتي درماني 

ومركز ) ع(امام حسين

 عبداللهي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 كارآموزي آموزشي
كارآموزي در عرصه 

          بهداشت جامعه   
نيمسال اول               84-1383 5/76 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

 2مادران و نوزادان
نيمسال دوم                      84-1383 34 -

كارشناسي پيوسته  دانشكده بهداشت

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
نيمسال دوم                      1383-84 12 -يت و تنظيم خانواده                         جمع تئوري

كارشناسي پيوسته  بيمارستان ايزدي

 پرستاري

مدرس 

 كارآموزي آموزشي

كارآموزي در عرصه 

بهداشت مادران 

 ونوزادان

نيمسال دوم                      84-1383 306 

دانشكده پرستاري 

اييمام  
كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

 1مادران و نوزادان 
نيمسال اول                            85-1384 51 

كارشناسي پيوسته  دانشكده بهداشت

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
نيمسال اول                      1384-85 17 - جمعيت و تنظيم خانواده تئوري

)س(بيمارستان الزهراء كارشناسي پيوسته  

 پرستاري

مدرس 

 كارآموزي آموزشي

كارآموزي پرستاري 

بهداشت مادران 

    1ونوزادان 

نيمسال اول                            85-1384 306 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

 2ران و نوزادان ماد
نيمسال دوم           85-1384 34 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
نيمسال دوم           1384-85 17 - جمعيت و تنظيم خانواده تئوري

كارشناسي پيوسته  بيمارستان ايزدي

 پرستاري
مدرس 

 كارآموزي آموزشي

كارآموزي پرستاري 

ت مادران بهداش

 1ونوزادان 

نيمسال دوم           85-1384 408 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
نيمسال اول          1385-86 21 - 2بهداشت جامعه  تئوري

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي
نيمسال اول          1385-86 34 -      1بارداري زايمان  تئوري

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري مادران  و 

 1نوزادان 
نيمسال اول          86-1385 51 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

نيمسال اول          1385-86 408 -كارآموزي بهداشت              تئوري آموزشي

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
نيمسال اول          1385-86 4 - آناتومي مامايي     تئوري

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري بهداشت 

   2ن مادران و نوزادا
نيمسال دوم          86-1385 34 -

كارشناسي  بيمارستان ايزدي

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي
 كارآموزي

كارآموزي داخلي 

مامايي                 1جراحي
نيمسال دوم          86-1385 408 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

ادران و پرستاري م

 1نوزادان 
نيمسال اول             87-1386 51 -

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

بهداشت مادروكودك 

 ويژه مامايي  
نيمسال اول             87-1386 25 -

مركز بهداشتي درماني 

)عج(اعظم..بقيه ا  

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

كارآموزي بهداشت 

 مادروكودك ويژه مامايي  
نيمسال اول             87-1386 408 

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي

كارآموزي بهداشت  كارآموزي

مادروكودك در عرصه 

 مامايي

- 510 

87-1386  

 نيمسال دوم

مركز بهداشتي درماني 

)عج(ظماع..بقيه ا  

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي

كارآموزي بهداشت  كارآموزي

 مادروكودك
- 408 

88-1387  
 نيمسال اول

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

بهداشت مادروكودك 

 ويژه مامايي
- 17 

88-1387  
 نيمسال اول

1387-88 17 -پرستاري مادروكودك  تئوريمدرس پيوسته  كارشناسيدانشكده پرستاري   نيمسال اول 



 ويژه پرستاري آموزشي پرستاري مامايي

كارشناسي  بيمارستان ايزدي

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي
 كارآموزي

كارآموزي داخلي جراحي 

 در عرصه
- 102 

88-1387  
 دومنيمسال 

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
درس م

 آموزشي
 كارآموزي

كارآموزي بهداشت 

  مادروكودك
- 204 

88-1387  
 دومنيمسال 

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

نوزادان و اورژانس هاي 

 آن
- 12 

88-1387  
 دومنيمسال 

بهداشتدانشكده  كارشناسي  

 بهداشت عمومي
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

كودك بهداشت مادرو  
- 51 

88-1387  
 دومنيمسال 

مركز بهداشتي درماني 

)عج(اعظم..بقيه ا  
كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
كارآموزي بهداشت  كارآموزي

 مادروكودك
- 204 

89-1388  
 نيمسال اول

دانشكده پرستاري 

 مامايي
كارشناسي 

 ناپيوسته مامايي
مدرس 

 آموزشي
 تئوري

بهداشت مادروكودك 

ماييويژه ما  
- 17 

89-1388  
 نيمسال اول

دانشكده پرستاري 

 مامايي

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري

مدرس 

 آموزشي
 تئوري

پرستاري مادروكودك 

 ويژه پرستاري
- 17 

89-1388  
 نيمسال اول

كارشناسي  بيمارستان ايزدي

 ناپيوسته مامايي

مدرس 

 آموزشي

بيماري هاي كارآموزي  كارآموزي

 زنان
- 306 

89-1388  
 ال اولنيمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصويب شده پروژه هاي تحقيقاتي )ب

 طول مدت طرح وضعيت فعلي طرح موسسه محل پژوهش ساعات فعاليت در طرح نوع فعاليت در طرح عنوان طرح

بررسي و مقايسه عوامل موثربرحاملگي ناخواسته 

و برنامه ريزي شده درمراجعين به مراكز 

 بهداشتي درماني قم

 ماه 12 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم عتسا300 همكار اصلي

بررسي مشكالت موجود درانجام پژوهش از 

 نظراعضاء هيات علمي و محققين
 ماه12 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم ساعت600 مجري

بررسي عوامل مرتبط با انتخاب روش پيشگيري 

 از بارداري
 ماه12 افتهاتمام ي دانشگاه علوم پزشكي قم ساعت600 مجري

بررسي اولويت هاي پژوهشي دردانشگاه علوم 

پزشكي قم  در حوزه هاي آموزشي ،پژوهشي 

 ،بهداشتي و درماني براساس نظرسنجي

 ماه12 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم ساعت200 همكار اصلي

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد ساكنان 

 حاشيه شهر قم نسبت به مسائل بهداشتي
 ساعت800 مجري

سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي قم

 اتمام يافته
 ماه12

بررسي اولويت هاي پژوهشي دردانشگاه علوم 

پزشكي قم  درحوزه هاي آموزشي ،فرهنگي 

،دانشجويي غذا و دارو و پشتيباني براساس 

 نظرسنجي

 ساعت 200 همكار اصلي

 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم

 ماه12

ي و نگرش مادران باردار  شكم اول بررسي آگاه

 نسبت به سزارين و عوامل مرتبط با آن
 ساعت 300 مجري دوم

 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم
 ماه12

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد زنان 

 باردار نسبت به مراقبت از دهان و دندان
 ساعت 600 مجري

 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم
 ماه12

بررسي شيوع زايمان سخت و عوامل مرتبط با 

در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي  آن

 دولتي شهر قم

 ساعت 800 مجري
سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي قم

 اتمام يافته

 ماه 18



بررسي وضعيت تغذيه در مادران باردار و شيرده 

 استان قم 
 ساعت 200 همكار اصلي

مام يافتهات دانشگاه علوم پزشكي قم  
 ماه18

بررسي موانع آموزش به بيمار از ديدگاه 

 پرستاران و ارائه الگوي تسهيل كننده 
 ساعت 100 همكار اصلي

 اتمام يافته دانشگاه علوم پزشكي قم
 ماه12

مقايسه وضعيت حاملگي و نتايج آن در زنان 

 روزه دار و غيرروزه دار قم
 قمدانشگاه آزاد اسالمي  ساعت 300 همكار اصلي

 اتمام يافته
 ماه 18

بررسي ارتباط بين افسردگي و اعتقادات مذهبي 

 دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم
 دانشگاه علوم پزشكي قم ساعت 600 مجري

 اتمام يافته
 ماه12

 

 مشاوره شده ياپايان نامه هاي سرپرستي شده ) ج

 تاريخ دفاع از پايان نامه سمت در پايان نامه ايان نامهمحل انجام پ دوره تحصيلي ارائه پايان نامه عنوان پايان نامه

شيوع سزارين و عوامل 

 مرتبط با آن
  استاد مشاور دانشگاه فاطميه دكتري عمومي

 

 

 )مشاوره، همكاري و غيره(اي سابقه ارائه خدمات حرفه )د

 تاريخ ارائه خدمات فرد، مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اينوع خدمت حرفه

 تا كنون 1/4/1387 دفتر مجله دانشگاه علوم پزشكي قم كارشناس علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

   

 

 )مرتبط با آموزش و تحقيقات(  سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي)  ه

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت
نام، رتبه علمي و رشته 

 تحصيلي مسئول مافوق
 تا تاريخ از تاريخ

 مديريت گروه مامايي رگروهمدي
دانشكده پرستاري و 

 مامايي قم
 تا كنون 1386  1386

 

 

 )غير مرتبط با آموزش و تحقيقات( سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي ) و

 تا تاريخ تاريخ از مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كميته ها و شوراهاعضويت در ) ز

 تا تاريخ از تاريخ مكان يا سازمان مربوطه نوع همكاري با كميته يا شورا نام كميته يا شورا

مطالعات (HSRعضو شوراي 

 )جمعيتي
 عضو شورا

 - 1382 دانشگاه علوم پزشكي قم

 1387 1382 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا عضو شوراي پژوهشي 

ي و ماماييدانشكده پرستار عضو شورا عضوشوراي پژوهشي  تاكنون 1384 

 تاكنون 1384 دانشكده پرستاري و مامايي عضو شورا عضوشوراي آموزشي

 1386 1385 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا عضو شوراي پژوهش درآموزش

عضوشوراي پژوهشي مركز تحقيقات 

 طب ودين

 تاكنون 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا

تحقيقات عضوشوراي پژوهشي كميته 

 دانشجويي

 1387 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا

 1387 1385 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا عضو شوراي دانشجويي دانشگاه

 تاكنون 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا عضوكميته ارزيابي دروني دانشگاه

قم دانشگاه علوم پزشكي عضو شورا عضودائره امتحانات دانشگاه  تاكنون 1386 

دبير كميته بيمارستان هاي دوستدار 

 مادر

 تاكنون 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا

كارشناس علمي مجله علمي پژوهشي 

 قم

 تاكنون 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا

عضوكميته علمي برگزاري مصاحبه 

 اعضاء هيات علمي

 - 1385 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا

 تاكنون 1388 دانشگاه علوم پزشكي قم عضو شورا عضو شوراي پژوهشي 

 عضو كميته كشوري مامايي
 عضو كميته

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشكي
 سال 2به مدت  1388

 

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي) ح

 تا تاريخ از تاريخ محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )گرنت(بودجه هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز ) ط

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت منبع ارائه دهنده بودجه

سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي استان قم
16/1-426 

 پروژه تحقيقاتي 

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و 

عملكرد ساكنان حاشيه شهر قم 

 به مسائل بهداشتي نسبت

 

 ماه 12 مجري طرح ريال000/000/42

سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي استان قم
9566 

و  پرخطربررسي شيوع زايمان 

عوامل مرتبط با آن در زنان 
 مجري طرح ريال000/000/36

18 

 ماه 



مراجعه كننده به بيمارستان هاي 

  دولتي شهر قم

 

 )بدون ارائه مقاله( و غيره  در هم انديشي، بازآموزي سخنراني) ي

 سخنراني تاريخ محل برگزاري عنوان هم انديشي، بازآموزي و غيره عنوان سخنراني

 27/5/1381 بيمارستان ايزدي تغذيه با شير مادر تغذيه با شير مادر

 3/8/1386 دانشگاه علوم پزشكي قم برنامه كنفرانس استاندارد سالمت مادران مراقبت هاي سالمت مادران

 )ساعت 9( 12/1385 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه روش تحقيق دانشجويي بررسي متون و جمع آوري اطالعات

 )ساعت 12(10/9/1387الي9 مركز بهداشت استان قم سمينار آموزشي بهداشت مادروكودك مشاوره تنظيم خانواده

 انواع مطالعات-طراحي پژوهش-متغيرها
ق دانشجويان اولين دوره كارگاه روش تحقي

 رشته پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 )ساعت 3(3/12/1384الي1

 فوريت هاي مامايي
بازآموزي فوريت هاي پزشكي و كمك هاي 

 اوليه تكنسين هاي اورژانس در بدو خدمت

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 ساعت 4

 روش تحقيق
ويژه كارشناسان دانشگاه ) 1(روش تحقيق 

 علوم پزشكي قم

علوم پزشكي قمدانشگاه   
 )ساعت 25(10/11/1386الي 8

 روش تحقيق
ويژه كارشناسان دانشگاه ) 2(روش تحقيق 

 علوم پزشكي قم

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 )ساعت 25(15/11/1386الي  13

 روش تحقيق
ويژه كارشناسان دانشگاه ) 3(روش تحقيق 

 علوم پزشكي قم

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 )عتسا 25(30/11/1386الي 28

 )ساعت 7(27/3/1387الي 25 مركز آموزشي درماني كودكان تغذيه با شيرمادر تغذيه با شيرمادر

 )ساعت 4(5/3/1387 مركز آموزشي درماني ايزدي تغذيه با شيرمادر تغذيه با شيرمادر

 )ساعت 2(2/8/1387 ستاد دانشگاه علوم پزشكي قم بهداشت مادرونوزاد تنظيم خانواده

 ماييفوريت هاي ما
بازآموزي فوريت هاي پزشكي و كمك هاي 

 اوليه تكنسين هاي اورژانس در بدو خدمت

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 )ساعت 2(21/8/1387

 

 همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي) ف

 تا تاريخ از تاريخ نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

     

     

 

 

 سوابق توسعه فردي 

 )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(  در دوره هاي مختلفشركت 

 برگزاريتاريخ  مدت محل برگزاري دوره) سطح(نوع نام دوره

 9/12/1379-7 ساعت 18 مركز بهداشت استان قم  ارتباطات و تكنولوژي آموزشي

 15/2/1380-16 روز 2 مركز بهداشت استان قم  كارگاه برنامه ريزي عملياتي

            17/2/1380-20 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم  اء مستمر كيفيت و برنامه ريزي   كارگاه آموزشي ارتق

             17/7/1380-19 ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه مشاوره تنظيم خانواده                                   

ي مديريت پژوهش با تاكيد بر روش هاي تعيين اولويت ها

 پژوهشي
 ساعت 13 معاونت تحقيقات و فناوري 

14/10/1382  

 

                 9/6/85 – 8/6/85 ساعت 10 دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه برنامه ريزي درسي

ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم  طراحي و تحليل پرسشنامه    9/5/85-12/5/85                 

انشگاه علوم پزشكي قمد  آموزش بر بالين بيمار   ساعت 20   11/12/84                                 

how to design write and present 
biomedical research posters in English 

ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم   28/2/1385                                                                          

Reference managing     ساعت 4 دانشگاه علوم پزشكي قم  24/9/1384                                 

How to write cvs , letters 
recommendations in English 

  دانشگاه علوم پزشكي قم 
17/10/1383 

عتسا 10 دانشگاه علوم پزشكي قم  روش هاي آموزش و فنون تدريس          28/3/1383                  



  scientific writing  ساعت 15 دانشگاه علوم پزشكي قم  26-25/4/1382                          

ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم  1پژوهش در آموزش  2-1/11/1381                                

                                26/11/1382-27 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشكي قم  3پژوهش در آموزش

                           11/6/1382-13 ساعت24 دانشگاه علوم پزشكي قم          spssروزه    3كارگاه 

ساعت 20 دانشگاه علوم پزشكي قم          spssروزه    4كارگاه   27-24/4/1385                           

ساعت 41 دانشگاه علوم پزشكي قم  Pre – Tofelره آموزشي     دو     31/4/1381الي   28/2/1381 

ساعت 18 دانشگاه علوم پزشكي قم  مقاله نويسي به زبان انگليسي        27-26/4/84                              

  اخالق در پژوهش        
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت 

 بهداشت

ساعت 21  
3-1/4/1384      

ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم تحليل داده هاي پژوهش هاي كيفي به روش كمي                                    15-14/4 /1385          

ساعت 10 دانشگاه علوم پزشكي قم مقاله نويسي به زبان فارسي                                  23-22/9/1385                

ساعت 16 دانشگاه علوم پزشكي قم  طراحي سوال و ارزشيابي آزمونها                      22-21/10/1385                 

ساعت 6 دانشگاه علوم پزشكي قم برنامه ريزي و مديريت ارتباط دانشگاه و صنعت               3/3/1385                     

ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم  ري  و منابع انساني در نظام  اداري    سمينار بهره و  30/11/1381                      

ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم سمينار مباني تفكر سيستمي                                  31/3/1382                      

  سالمت      ارتقاء  كشوري روزه 2كارگاه آموزشي 
معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

ساعت 15  
4-3/12/1381                            

ساعت14 دانشگاه علوم پزشكي قم  گردهمايي كارشناسان امور مامايي دانشگاه ها       3-2/9/1383                      

اه علوم پزشكي قمدانشگ  ويژگي هاي يك سخنران خوب         ساعت 6   11/6/1383                                

ساعت 10 دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه فرآيند تدريس ياددهي و يادگيري     24/2/1383                      

 1/12/1384-3  دانشگاه علوم پزشكي قم  تدريس

كي قمدانشگاه علوم پزش  EBMپزشكي مبتني بر شواهد  ساعت 10  19/11/85و18   

حضوري )(اقدام پژوهي(روش هاي تحقيق پيشرفته 

 )و مجازي
 

ساعت 16 استانداري دفتر آموزش و پژوهش  27 12 /1386  

8/9/86و7 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه مشاوره و راهنمايي دانشجويي  

19/11/86و18 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه نياز سنجي آموزشي  

 كارگاه چگونه مقاله را داوري كنيم

 
 

 -- 16/11/86  

 

24/11/86 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه متدولوژي پژوهش  

3/87/ -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه ارزيابي دروني  

2و1كارگاه جستجوي منابع الكترونيك سطح  7/87/ 25و24 -- دانشگاه علوم پزشكي قم    

ام پژوهشكارگاه ده گ 13/8/87الي11 -- دانشگاه علوم پزشكي قم    

23/8/87و 22 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه روش تحقيق مقدماتي و متوسطه  

13/10/87و 12 21/9/87و  20 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه مقاله نويسي  

22/10/87و21 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه روش تحقيق پيشرفته  

3/11/87 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال  

27/1/88و26 -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه طرح درس  

3/87/ -- دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه خالقيت و نوآوري  

ساعت 6 دانشگاه علوم پزشكي قم  كنفرانس معاينات زنان و سقط جنين  24/3/1386  

 SPSSروزه  5گاه كار

 

 

 

ساعت 50 دانشگاه علوم پزشكي قم  10-14/5/1383  

كارگاه فوريت هاي مامايي و زايمان در بيمارستان 

 هاي دوستدار مادر
 

معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشكي

ساعت 8  14/12/1385  



ساعت 40   دوره آموزشي تئوري و عملي آمادگي براي زايمان   13/9/1387  

CHILDBIRTH EDUCATION(master 
trainer course) 

ساعت 8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   ١٣ November ٢٠٠٨ 

 

 اسناد علميانتشار

 كتب منتشر شده) الف

 سال چاپ محل نشر ناشر نوع كار )همكاران(همكار كتاب عنوان

      

      

 

 

 مقاالت منتشر شده) ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سال 

 چاپ

همكار/هنويسند شماره  عنوان مقاله نام نشريه نوع مجله 

و نويسنده مسئول اولنفر - 1383 آگاهي ،نگرش و عملكرد ساكنان حاشيه شهر قم نسبت به مسائل  مديريت و برنامه ريزي قم علمي ،ترويجي 

 بهداشتي

9دوره  1386 دانشگاه علوم پزشكي  علمي ،پژوهشي نفراول و نويسنده مسئول 

 شهركرد

زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتي اسالم در دوران  آگاهي ،نگرش

 بارداري و شيردهي

 يك مورد لنفوم كمياب تخمدان با تظاهرات شكم حاد دانشگاه علوم پزشكي قم علمي ،پژوهشي نفردوم 4 1386

دآگاهي و عملكرد افراد ديابتي درمراقبت از خو دانشگاه علوم پزشكي قم علمي ،پژوهشي نفرسوم 6 1387  

با ) سرالك(مقايسه ارزش پروتئيني يك نمونه غذاي صنعتي كودك دانشگاه علوم پزشكي قم علمي ،پژوهشي نفرسوم 7 1387

 غذاي خانگي و استاندارد كازئين در موش صحرايي نر

زن دوران بارداري با زايمان ارتباط بين قد، توده بدني و افزايش و دانشگاه علوم پزشكي قم علمي ،پژوهشي نفراول و نويسنده مسئول 8 1387

 سخت درمادران مراجعه كننده به زايشگاه هاي دولتي شهر قم

فصلنامه پرستاري مامايي  علمي ،پژوهشي نفراول و نويسنده مسئول 65 1388

 شهيد بهشتي

تاثير آموزش و آماده سازي بر اضطراب زنان مراجعه كننده براي مامو 

 گرافي

،پژوهشيعلمي  نفرچهارم زمستان 1388 مقايسه ميزان رضايتمندي از خدمات بيمارستاني در بيمارستان هاي  فصلنامه پرستاري ايران 

 خصوصي و دولتي شهر قم

شيوع زايمان سخت و عوامل مرتبط با آن  درمادران مراجعه كننده به  فصلنامه پرستاري ايران علمي ،پژوهشي نفراول و نويسنده مسئول زمستان 1388

دولتي شهر قمزايشگاه هاي   

ارنباط بين افسردگي و نگرش نسبت به امور مذهبي در دانشجويان  دانشگاه علوم پزشكي قم علمي پژوهشي نفراول و نويسنده مسئول پاييز 1388

 دانشگاه علوم پزشكي قم

اخالت اداري و بررسي شدت مشكالت پژوهشي قبل و بعد از مد دانشگاه علوم پزشكي قم علمي پژوهشي نفر پنجم پاييز 1388

مديريتي از ديدگاه اعضاء هيات علمي و محققين دانشگاه علوم 

 پزشكي قم



 

 

 

 

 غيره در همايش، كنفرانس و مقاالت ارائه شده) ج

 تاريخ  نوع ارائه همكاران به ترتيب محل برگزاري نام كنگره موضوع مقاله يا سخنراني

نتاثيرموسيقي بر سالمت مادر و جني 8/3/1382 سخنراني نويسنده اول تهران موسيقي و سالمت   

16/8/1384 پوستر نفرسوم قزوين اعتيادارتقاء سالمت كودكان شيوع كم خوني فقرآهن دركودكان دبستاني شهرقم  

كنگره كشوري اخالق پزشكي  شبيه سازي از ديدگاه پزشكي ،اخالق و مذهب

 كاربردي

13/2/1385 پوستر نويسنده اول مشهد  

كنگره كشوري اخالق پزشكي  اهداء عضو دربيماران با مرگ مغزي با تكيه برديدگاه اسالم

 كاربردي

13/2/1385 پوستر نفرچهارم مشهد  

بررسي ميزان رضايت بيماران از طرزبرخورد كادر درمان 

 دربيمارستان هاي كامكار و نكويي قم

كنگره كشوري اخالق پزشكي 

 كاربردي

13/2/1385 پوستر نفرسوم مشهد  

بررسي نحوه عملكردپرستاران شاغل دربيمارستان هاي 

 عمومي استان قم در رابطه با رعايت حقوق بيمار

كنگره كشوري اخالق پزشكي 

 كاربردي

13/2/1385 پوستر نفرچهارم مشهد  

بررسي عوامل مرتبط با رويكرد به اعتياد درمراجعين به 

 مراكز بازپروري معتادان

يرانكنگره اپيدميولوژي ا 2/1385 پوستر نفرچهارم كرمان   

16/6/1385 پوستر نويسنده اول تبريز كنگره تغذيه مقايسه وضعيت تغذيه زنان چاق و غيرچاق  

16/6/1385 پوستر نويسنده اول تبريز كنگره تغذيه سبك زندگي در زنان چاق   

16/6/1385 پوستر نفر سوم تبريز كنگره تغذيه بررسي آگاهي مادران از تغذيه تكميلي كودكان  

16/6/1385 پوستر نفرچهارم تبريز كنگره تغذيه شيوع كم خوني فقرآهن در مادران باردار  

22/9/1385 پوستر نويسنده اول اصفهان سيماي سالمت دراسالم تاثير تعاليم بهداشتي اسالم بر عملكرد مراقبتي مادر و نوزاد  

اشي از آنچاقي و بيماري هاي ن شيوع افسردگي در زنان چاق 28/9/1385 سخنراني نويسنده اول شيراز   

28/9/1385 پوستر نفردوم شيراز چاقي و بيماري هاي ناشي از آن ارائه الگوي مناسب براي آموزش به بيمار چاق  

28/9/1385 پوستر نفردوم شيراز چاقي و بيماري هاي ناشي از آن ارائه الگوي مناسب براي آموزش به بيمار چاق  

نماز و افسردگي در سالمندانارتباط  3/12/1385 پوستر نويسنده اول گناباد همايش نماز و سالمت   

همايش ملي طب اسالمياولين  موانع رويكرد به طب اسالمي 14/4/1386 پوستر نويسنده اول قم   

پژوهش به موازات آموزش از ديدگاه دانشجويان پرستاري و 

 مامايي

پژوهش درآموزش پرستاري و 

 مامايي

27/4/1386 پوستر نويسنده اول كرمانشاه  

پژوهش درآموزش پرستاري و  عوامل موثربرانگيزش شغلي اعضاي هيات علمي

 مامايي

27/4/1386 سخنراني نفردوم كرمانشاه  

تاثير تعاليم بهداشتي اسالم برارتقاء سالمت جنسي زنان 

 باردار

3/8/1386 پوستر نويسنده اول اروميه ارتقاء سالمت خانواده  

نقش مشاوره اي ماما بر اضطراب زنان مراجعه كننده به 

 ماموگرافي

نقش پرستار و ماما در ارتقاء 

 كيفيت زندگي

21/8/1386 سخنراني نويسنده اول تهران  

8/9/1386 سخنراني نويسنده اول تهران خانواده وسالمت جنسي ارتباط بين طالق و مشكالت  جنسي  

مي برآگاهي ،نگرش و بررسي تاثير آموزش تعاليم اسال

 عملكرد جنسي زنان باردار

8/9/1386 پوستر نويسنده اول تهران خانواده وسالمت جنسي  

8/9/1386 پوستر نفردوم تهران خانواده وسالمت جنسي ارتقاء كيفيت زندگي جنسي بعد از درمان سرطان پستان  

8/9/1386 پوستر نفرسوم تهران خانواده وسالمت جنسي بهداشت جنسي از ديدگاه اسالم  

   نفردوم تهران سمينار سراسري صرع صرع و حاملگي

ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به مراقبت هاي 

 دهان و دندان در بارداري

3/12/1386 پوستر نوسينده اول تهران بارداري ايمن  

8/12/1386 سخنراني نويسنده اول تبريز زايمان طبيعي آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به سزارين  

8/12/1386 پوستر نويسنده اول تهران كنگره بين المللي سالمندي شيوع اختاللت خواب در سالمندان شهر قم  

8/12/1386 پوستر نفردوم تهران كنگره بين المللي سالمندي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به مراقبت از سالمندان   

پزشكي توسط  ديدگاه مردم قم نسبت به رعايت اخالق

 پزشكان

30/1/1387 پوستر نويسنده اول تهران كنگره بين المللي اخالق پزشكي  

30/1/1387 پوستر نويسنده اول تهران كنگره بين المللي اخالق پزشكي نگرش پزشكان شاغل قم نسبت به اتانازي  



30/1/1387 پوستر نويسنده اول تهران كنگره بين المللي اخالق پزشكي اتانازي از ديدگاه اخالق ، پزشكي و مذهب  

مالحضات اخالقي و پرستاري در دريافت كنندگان كليه 

 خواهان بارداري

28/4/1387 پوستر نويسنده اول مشهد كنگره سراسري پيوند كليه  

كنگره مراقبت هاي پرستاري  وضعيت تغذيه زنان باردار حاشيه شهر قم

 كودكان

3/5/1387 پوستر نفردوم مشهد  

ن نابارور نسبت به رحم اجاره اي درمراجعين به نگرش زنا

)س(مركز حضرت معصومه   

ارائه پوستر  نويسنده اول تهران كنگره ملي سالمت خانواده

 بصورت  سخنراني

4/10/1387  

ارتباط بين رضايت مندي زناشويي با احساس خوشبختي 

 درزنان متاهل مراجعه كننده به مركز مشاوره شهر تهران

مت خانوادهكنگره ملي سال ارائه پوستر  نويسنده اول تهران 

 بصورت  سخنراني

4/10/1387  

ارتباط بين ميزان تحصيالت با نگرش به سزارين درزنان 

 شكم اول مراجعه كننده به بيمارستان هاي دولتي شهرقم

ارائه پوستر  نويسنده اول تهران كنگره ملي سالمت خانواده

 بصورت  سخنراني

4/10/1387  

لگي درزنان روزه دار و غيرروزه دار مراجعه كننده نتايج حام

 به مراكز بهداشتي درماني شهرقم

ارائه پوستر  نويسنده اول تهران كنگره ملي سالمت خانواده

 بصورت  سخنراني

4/10/1387  

شيوع زايمان سخت و عوامل مرتبط با آن درمراجعين به 

 زايشگاه هاي دولتي شهرقم

رانته كنگره ملي سالمت خانواده ارائه پوستر  نويسنده اول 

 بصورت  سخنراني

4/10/1387  

4/10/1387 ارائه پوستر  نويسنده چهارم تهران كنگره ملي سالمت خانواده تنظيم خانواده از ديدگاه اسالم  

4/10/1387 ارائه پوستر  نويسنده دوم تهران كنگره ملي سالمت خانواده وضعيت تغذيه زنان باردارو شيرده شهر قم  

4/10/1387 ارائه پوستر  نويسنده دوم تهران كنگره ملي سالمت خانواده آگاهي و عملكرد افراد ديابتي درخصوص مراقبت از خود  

ارتباط بين نگرش زنان نابارور نسبت به رحم اجاره اي با 

مشخصات فردي آنان درمراجعين به مركز حضرت معصومه 

 )س(

 كنگره دستاوردهايششمين 

ييپرستاري و ماما  

1387بهمن  7-5 سخنراني  نويسنده اول تهران  

ديدگاه مادران در مورد نكات مورد لزوم در آموزش جنسي 

 به دختران در مراجعين به يكي از مراكز مشاوره

مشاوره خانواده و بهداشت 

 جنسي

 1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده اول تهران

هيات ميزان همكاري و هماهنگي متقابل ميان مربيان 

 علمي و پرستاران شاغل در راستاي كارآموزي باليني

دهمين كنگره -استاد توانمند

 كشوري آموزش علوم پزشكي

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده اول شيراز  

عوامل موثر در برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه 

 دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي قم

رازشي استاد توانمند 1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده اول   

اولويت هاي ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده اول شيراز استاد توانمند  

نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه : آموزش از طريق وب 

 علوم پزشكي قم

1388ارديبهشت  ارائه پوستر سنده پنجمنوي شيراز استاد توانمند  

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده سوم شيراز استاد توانمند نقش مربي باليني در فرآيند آموزش  

ديدگاه اساتيد نسبت به مشاوره و راهنمايي تحصيلي 

 دانشجويان

1388ارديبهشت  ارائه پوستر  شيراز استاد توانمند  

سيك و يادگيري بر مبناي مقايسه دو روش آموزش كال

 مساله در يادگيري دانشجويان

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده چهارم شيراز استاد توانمند  

اولين كنگره بين المللي پزشكي  حق زنده بودن يا نبودن؟: اتانازي 

 قانوني

 1388خرداد  6-4 سخنراني نويسنده اول تهران

ت به اتانازي با ارتباط بين نگرش پزشكان شاغل قم نسب

 مشخصات دموگرافيك آنان

اولين كنگره بين المللي پزشكي 

 قانوني

 1388خرداد  6-4 سخنراني نويسنده اول تهران

اولين كنگره بين المللي پزشكي  پزشك و برخورد انتخابي با بيماران بدحال

 قانوني

 1388خرداد  6-4 پوستر نويسنده دوم تهران

1388ارديبهشت  سخنراني نويسنده اول يزد همايش كشوري قرآن و طب در فرامين اسالمي و قرآن آداب زناشويي و بهداشت نسل  

ارتباط بين افسردگي و نگرش نسبت به امور مذهبي در 

 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم

1388ارديبهشت  سخنراني نويسنده اول يزد همايش كشوري قرآن و طب  

1388ارديبهشت  سخنراني نويسنده اول يزد همايش كشوري قرآن و طب ر در قرآن و فرامين اسالميسالمت و آرامش روان زنان باردا  

بررسي مقايسه اي ميزان افزايش وزن دوران بارداري در 

زنان روزه دار و غيرروزه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي 

 درماني قم

1388رديبهشت ا ارائه پوستر نويسنده اول يزد همايش كشوري قرآن و طب  

بررسي مقايسه اي وضعيت دروان بارداري در زنان روزه دار 

 و غيرروزه دار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني قم

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده اول يزد همايش كشوري قرآن و طب  



1388ارديبهشت  ارائه پوستر ارمنويسنده چه يزد همايش كشوري قرآن و طب رهنمودهاي قرآن و تامين سالمت جنسي  

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده چهارم يزد همايش كشوري قرآن و طب رهنمودهاي قرآن در ارتقاء سالمت روان  

1388ارديبهشت  ارائه پوستر نويسنده چهارم يزد همايش كشوري قرآن و طب ترويج تغذيه با شيرمادر در قرآن  
Motherhood experiences during the childs 

first year:A qualitative study 
هفتمين همايش كشوري پرستاري 

 كودكان

12/7/1388-16 پوستر نويسنده اول تهران  

Comparing quality of life in children of 
employed and unemployed mothers in qom 

هفتمين همايش كشوري پرستاري 

 كودكان

رپوست نويسنده اول تهران  16-12/7/1388  

Fatherhood experiences during the childs 
first year:A qualitative study 

بيست و يكمين همايش كشوري 

 پرستاري كودكان

16/7/1388-20 پوستر نويسنده اول تهران  

 

 

 اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره) د

استفاده نرم افزار، لوح فشرده و موارد  نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه شده

 غيره

 تاريخ انتشار نام همكاران

    

 

 تشويق ها، جوايز و تقديرها

 تاريخ دريافت مقام اعطا كننده محل دريافت علت دريافت عنوان

همكار در اجراي طرح آموزش دوران 

 بلوغ

اجراي طرح آموزش دوران 

 بلوغ
 مركز بهداشت استان قم

گاه علوم معاونت بهداشتي  دانش

 پزشكي قم
1381 

 پژوهشگر نمونه استان  
 

 

 1382آذرماه  استانداري دانشگاه مفيد پژوهشگر برتر

دانشگاه ( مربي مامايي نمونه استان

 )علوم پزشكي قم
 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم مربي مامايي نمونه

 1386 دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم نهاستاد نمو استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي قم

نمونه اولين جشنواره استاد مطهري 

 )فرآيند برتر آموزشي(
 1387 دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم مجري فرآيند برتر آموزشي

نمونه دومين جشنواره استاد مطهري 

 )همكارفرآيند برتر آموزشي(
 1388 دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي قم آموزشيهمكار فرآيند برتر 

حضور مستمر در جلسات شوراي 

 پژوهشي

حضور مستمر در جلسات 

 شوراي پژوهشي

معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي قم

 دانشگاه علوم پزشكي قم
1385 

تقدير از ويراستاري فصلنامه ره آورد 

 سالمتي قم

مه ره آورد ويراستاري فصلنا

 سالمتي قم

رياست دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي قم

 قم
1382 

 ارزشيابي باالي تدريس تالش در امر خطير تدريس
معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي قم

 دانشگاه علوم پزشكي قم
1386 

 ارزشيابي باالي تدريس تالش در امر خطير تدريس
قم دانشگاه علوم پزشكي معاونت آموزشي و پژوهشي  

 دانشگاه علوم پزشكي قم
1387 

و تنظيم سند حضور در تدوين 

 استراتژيك پژوهشي دانشگاه

تدوين و تنظيم سند 

استراتژيك پژوهشي 

 دانشگاه

رياست دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي قم

 1384 قم

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي 

 قم
 پژوهشگر برتر

شگاه علوم پزشكي قمدان رياست دانشگاه علوم پزشكي  

 قم
1388 
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