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 کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 اخذ تاریخ
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 0831 ایران قم علوم پزشکی فاطمیه  مامایی کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 
گرایش آموزش  -مامایی 

 مامایی
 0833 ایران تهران ایران علوم پزشکی

 0831 ایران تهران علوم پزشکی شهید بهشتی باروری سالمت دکتری تخصصی
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 دانشگاه آزاد اسالمی  0831 0833 دانشگاه ازاد مربی و عضو هیات علمی  .0

عضو کارگروه تعیین برنامه راهبردی رشته   .2

 دانشگاه آزاد اسالمی -مامایی 
 0831 0838 تهران

آموزش علوم مرکز توسعه 

 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون 0831 قم استادیار و عضو هیات علمی  .8

مسئول برگزاری جلسات ژورنال کالب   .1

 دانشکده پرستاری و مامایی
 0831 قم

 تاکنون
 دانشگاه علوم پزشکی قم

اری دانشکده پرست دبیر کمیته ارتقا و ترفیع  .1

 و مامایی
 0831 قم

0831 
 دانشگاه علوم پزشکی قم
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عضو شواری پژوهشی دانشکده پرستاری و   .3

 مامایی
 0831 قم

 تاکنون
 پزشکی قم دانشگاه علوم

عضو شواری آموزشی دانشکده پرستاری و   .3

 مامایی
 0831 قم

 تاکنون
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون 0831 قم مسئول دفتر توسعه اموزش دانشکده  .01

 دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون 0831 قم عضو کمیته آزمون پیش کارورزی دانشکده  .00
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 دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون 0831 قم عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی  .01

 دانشگاه علوم پزشکی قم تاکنون 0831 قم عضو کمیته توانمندسازی اساتید  .01

و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عض  .01

 معنویسالمت 
 0831 قم

 تاکنون
 دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو کمیته منتخب ترفیع و ارتقا دانشکده   .07

 پرستاری و مامایی
 0831 قم

 تاکنون
 دانشگاه علوم پزشکی قم

قرض  هیات موسس و امنا صندوقعضو   .03

 الحسنه
 0831 قم

 تاکنون
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 قم پزشکی علوم دانشگاه تاکنون 0831 قم دانشکده پرستاری و مامایی معاونت  .03

 قم پزشکی علوم دانشگاه تاکنون 0831 قم عضو کمیته آموزش مجازی  .21

 قم پزشکی علوم دانشگاه تاکنون 0831 قم استاد مشاور دانشجویان  .20

 قم پزشکی علوم دانشگاه تاکنون 0831 قم عضو شورای اموزشی دانشگاه  .22
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 شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 روش های حمایتی در نوزاد نارس و پر خطر
 

 اندیشه رفیع  تالیف

 نشر حیدری  در نوبت چاپ نشانه شناسی و معاینات بالینی

 

 

 

  خارجی مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

ف
دی

ر
 

 

 عنوان مقاله

 مشخصات نشریه 

 شماره سال نوع امتیاز نام نشریه

عوامل موثر بر پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان نارس به  0

 آوای قرآن کریم

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 )ویژه نامه طب و دین(

 8 0831 علمی پژوهشی

2 Quran recitation: short term effects and 

related factors in preterm newborns 
Research journal of 

biological science 
isi 2012 6 

8 Effects of music on physiological and 

behavioral responses of 

premature infants: A randomized 

controlled trial 

Complementary 

Therapies in Clinical 

Practice 

isi 2013 19 

1 Quality of Life of Iranian Cancer 

Patients 

Research Journal of 

Biological Sciences 

 

isi 2011 6   

 جمعیت در ایدز المللی بین نامه پرسش پایایی و روایی 1

 ایرانی دانشجویان

 دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 اراك پزشکی علوم

 01 0830 علمی پژوهشی

بررسی آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی  1

 قم از منشور حقوقی زنان باردار

مجله علوم پزشکی فصلنامه 

  آموزش واخالق در پرستاری

 2 0832 علمی پژوهشی

7 Effect of vocal stimulation on responses 

of premature  infants: A randomized 

controlled trial 

Health Spiritual Med 

Ethics 
 2013 1 

ابعاد اضطراب   بررسی پایایی و روایی پرسشنامه 3

 در جمعیت دانشجویان ایرانی  (MAAQ)ایدز

صل نامه مجله علوم پزشکی ف

 پژوهش در علوم رفتاری

 00 0832 علمی پژوهشی

از  پس ای روده و ادراری اختیاری بی شیوع بررسی 3

 آن با مرتبط عوامل و زایمان

 01 0838 علمی پژوهشی مجله زنان و مامایی ایران

 در ها مکمل و دارو خودسرانه مصرف ای مقایسه بررسی 01

 مراکز به نندهک مراجعه روستایی و شهری زنان باردار

 0832 سال در کاشان شهرستان درمانی بهداشتی

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 مازندران

 21 0838 علمی پژوهشی
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00 Emotional experiences in surrogate 

mothers: A qualitative study 
Iranian Journal of 

Reproductive Medicine 
ISI 

 

2014 12 

 مردان تجربه و درك اساس بر پدری مفهوم تبیین 02

 کیفی مطالعه یک :ایرانی

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

  مازندران

 021 0831 علمی پژوهشی

 آنتی خودسرانه مصرف با شخصیتی های ویژگی ارتباط 08

 دانشجویان در بیوتیک

 77 0831 علمی پژوهشی  نگر، جامع مامایی و پرستاری

01 Social Capital as a Determinant of Self-

Rated Health in Women of 
Reproductive Age: A Population-Based 

Study 

Global Journal of 

Health Science;  
ISI 

 

2016 8 

 مطالعه یک :ایرانی مردان در پدری زیسته تجربه 01

 پدیدارشناسی

 01 0831 علمی پژوهشی  پرستاری پژوهش نشریه

01 Exploring the Lived Experience, 

Meaning and Imperatives of 

Fatherhood: An Interpretative 

Phenomenological Analysis 

Global Journal of 

Health Science;  

ISI 

 

2016 8  

سنجش آگاهی و نگرش دانشجویان غیر پزشکی در  07

 مورد ایدز

 73 0831 علمی پژوهشی  نگر، جامع مامایی و پرستاری

03 Designing and Psychometric Properties 

Evaluation of Paternal 

Adaptation Questionnaire 

American Journal of 

Men's Health 
ISI 

 
2016  10.11

77/15

5798

8316

6600

71 
03 Paternal Adaptation in First Time 

Fathers: A Phenomenological Study 
Journal of 

Reproductive and 

Infant Psychology 

ISI 

 
Publis

hed 

online

: 28 

Oct 

2016 

 

20 Concepts and Dimensions in Continuous 

Midwifery Care Models 

Based on the Experiences and 

Expectations of Stakeholders: A 

Meta-Synthesis 

Nurs Midwifery Stud.  pubmed Publis

hed 

online 

2016 

Nove

mber 

7. 

doi: 

10.17

795/n

msjo

urnal

3394

6 
: کرونری عروق پیوند برای بیماران انتظار زیسته تجربه 21

شناسی پدیده مطالعه یک  

 هرمنوتیک

 

قم پزشکی علوم دانشگاه مجله  

  دوره

 

 یازدهم، 96 علمی پژوهشی

 شماره

 چهارم،

31 تیر  

 صفحه

 الی 12

1 
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 یک: رحم کنندگان اهداء در روانی روحی، تجارب 22

کیفی مطالعه  

Iranian Journal of 

Reproductive Medicine  
 2014 Vol. 

12. 

No. 

7. pp: 

471-

480, 

July  
28 Experiences of Fathers with inpatient 

Premature Neonates: An interpretative 

Phenomenological analysis 

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research 

Acceptance 

28-4-96 

  

 

 

 

 

  المللی بین کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله

 مشخصات همایش  

 نام همایش
 

 *سطح
محل 

 برگزاری
 سال

عوامل موثر بر پاسخ های  0

فیزیولوژیک نوزادان نارس به آوای 

 قرآن کریم

دومین همایش کشوری 

مراقبت و درمان بیماران با 

 طب مکمل و جایگزین

 اصفهان ملی 

 

0833 

بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر  2

تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان 

 نارس

پرستاری سمینار سراسری 

 "ارتقا کیفیت" و مامایی

 0831 تهران ملی 

بررسی کیفیت زندگی ماماهای  8

 شاغل شهر قم

سومین سمینار سراسری 

 پرستار ماما و پژوهش

سعادتمند، 

اسکندری، 

 یخالصی، تبرای

 0833 گلستان ملی

مسائل شرعی و حقوقی کاهش  1

 جنین در حاملگی چند قلویی

سومین کنگره بین المللی 

 حقوق بیماران

سعادتمند، 

 کریمی، اسکندری

بین 

 المللی

 0831 کیش

سومین کنگره بین المللی  حقوق بیمار و آموزش پزشکی 1

 حقوق بیماران

بین  

 المللی

 0831 کیش

7 Validity and Reliability of 

the International AIDS 

Questionnaire (IAQ) in 

Iranian 3Student 

Population 

اولین کنگره بین المللی 

 2102-–ایدز 

 علیپور -اسکندری

 -لمیعیان–

حاجی  -احمری

 موخواه -زاده

بین 

 المللی

 0830 تهران
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3 Validity and Reliability 

the Multidimensional 

AIDS Anxiety 

Questionnaire (MAAQ) in 

Iranian Student Population 

اولین کنگره بین المللی 

 2102-تهران –ایدز 

 علیپور -اسکندری

 -لمیعیان–

 حاجی -احمری

 موخواه -زاده

بین 

 المللی

 0830 تهران

کیفیت زندگی در مبتالیان به  3

 سرطان پستان

هفتمین کنگره بین المللی 

 سرطان پستان

-سعادتمند

-ریاسکند

 کریمی -خالصی

بین 

 المللی

 0831 تهران

ارتباط میان روش زایمان با بی  01

اختیاری ادرار در زنان در دوران پس 

 از زایمان

دهمین کنگره بین المللی 

زنان و مامایی ایران مهر 

0832 

 -علیپور

 -اسکندری

 باقری -ابراهیمی

بین 

 المللی

 0832 تهران

تاثیر سیگار الکل مواد مخدر و  00

ندروئیدهای انابولیک بر سالمت ا

 باروری

کنگره ملی تازه های  

 علمی باروری و ناباروری

 0832 تهران ملی 

02 Health educational needs 

of adolescent girls in Qom 
1st International 

Nursing & 

Midwifery 

Conference on 

Health and 

Wellbeing 

بین  

 المللی

 0838 اصفهان

08 AIDS Anxiety Assessment 

in Iranian Collegians 
اولین  -سخنرانی

گردهمایی بین المللی و 

 پنجمین سراسری ایدز

-اسکندری-علیپور

 اسدی -فائزی پور

بین 

 المللی

 0838 تهران

01 HIV/AIDS Knowledge 

and Attitudes Assessment 

of Iranian 

Students via the 

International AIDS 

Questionnaire—Persian 

Version (IAQ-P) 

اولین گردهمایی  -پوستر

بین المللی و پنجمین 

 سراسری ایدز

 -علیپور

 -اسکندری

 موخواه-لمیعیان

بین 

 المللی

 0838 تهران

بررسی ارتباط اضطراب ایدز با اگاهی  01

  دانشجویان در مورد ایدز

کنگره ملی تازه  -سخنرانی

های علمی باروری و 

 ناباروری

 0832 تهران ملی اسکندری-عایپور

01 Midwifery students' 

awareness on charter 

rights of pregnant women 

3rd International 

and 18th National 

Congress of Iranian 

Society for 

Reproductive 

Medicine 

 -احمری

 -عابدینی

 فرشید -اسکندری

 مقدم

بین 

 المللی

 2102 تبریز
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پدری از دیدگاه مردان  تبیین مفهوم 07

 ایرانی 

اولین کنفرانس  -پوستر

ملی توسعه پایدار در علوم 

 تربیتی و روانشناسی

 – اسکندری

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

 0838 تهران ملی

 مردان دیدگاه از پدری تجربه 03

 کیفی مطالعه یک :ایرانی

کنفرانس بین المللی علوم 

 انسانی و مطالعات رفتاری

 – اسکندری

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

بین 

 المللی

 2101 تهران

زه تا "هفتمین کنگره ملی  اه مردان ایرانینقش پدری از دیدگ 03

های علمی باروری و 

 "ناباروری

 – اسکندری

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

 0838 تهران ملی

عوامل موثر بر انطباق با نقش پدری  21

 از دیدگاه مردان ایرانی

پایداری "همایش سراسری 

 "خانواده، تعالی جامعه

 – اسکندری

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

 0831 تهران ملی

20 Child’s Concept in 

Father’s View: A 

Phenomenological Study 

 

هفتمین همایش بین 

المللی روانپزشکی کودك و 

 نوجوان 

 – اسکندری

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

 0831 تهران ملی

های طراحی و تعیین ویژگی 22

 روانسنجی پرسشنامه انطباق پدری

هفتمین کنگره ملی اسیب 

 شناسی خانواده

 –اسکندری 

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

 0831 تهران ملی

28 Paternal adaptability of 

Iranian men: A cross 

sectional study 

کنگره بین المللی تولید 

 مثل

 –اسکندری 

 -ودادهیر -سیمبر

 باغستانی

بین 

 المللی

 0831 تهران

دستاوردهای احیاء آموزش بالینی  21

 مامایی: یک مطالعه تحلیل محتوا

 طرح ملی کنگره دومین

بالینی مامایی آموزش احیای  

 0831 تهران ملی 

 از مامایی بالینی آموزش احیاء موانع 21

: مامایی علمی هیات اعضاء دیدگاه

کیفی مطالعه یک  

 طرح ملی کنگره دومین

بالینی مامایی آموزش احیای  

 0831 تهران ملی 

 نوجواندختران  بهداشتی نیازهای 21

 در حیطه مشاوره

 اولین کنگره ملی مشاوره در

مامایی، دستاوردها، چالش ها 

 و آینده نگاری

-علیپور-اسکندری

-احمری-سنگی

 جعفربگلو

 0831 تهران ملی

تبیین تجارب پرستاران در زمینه  27

بیماران  به معنوی مراقبت ارائه موانع

 بستری: مطالعه کیفی

 ملی همایش چهارمین

  معنوی سالمت

-عباسی

 گائینی-اسکندری

 0831 قم ملی

http://www.medcongress.ir/post/699
http://www.medcongress.ir/post/699
http://www.medcongress.ir/post/699
http://www.medcongress.ir/post/699
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انتظارات مراقبت مذهبی تبیین  23

بیماران بستری از پرستاران: یک 

 مطالعه کیفی

 ملی همایش چهارمین

  معنوی سالمت

حاج -عباسی

 -رحیمیان

 -اسکندری

 -احمری -گائینی

خلجی  -دهقانی

  -پاشایی -نیا

 طاهری

 0831 قم ملی

مفهوم سالمت معنوی از دیدگاه  23

اعضا هیات علمی و کارمندان 

 شکی قمدانشگاه علوم پز

 ملی همایش چهارمین

  معنوی سالمت

 0831 قم ملی عباسی -اسکندری

راهکارهای ارتقا سالمت معنوی: یک  81

 مطالعه کیفی

 ملی همایش چهارمین

  معنوی سالمت

 -اسکندری 

 عباسی

 0831 قم ملی

روش های کم  -سخنرانی مشارکت مردان در زایمان  80

 تهاجمی زنان و مامایی

 0831 تهران ملی اسکندری

82 Infertility and Psycho-

affective disorders 
 المللی بین کنگره سومین

و تولیدمثل  

 المللی بین کنگره دومین

 و باروری سالمت علوم

 فرزندآوری

 -اسکندری

 احمری

بین 

 المللی

 2107 تهران

88 What Is the Paternal 

Adaptation on the Iranian 

Men’s Experiences: A 

Phenomenological Study 

 یالملل بین کنگره سومین

 کنگره دومین و تولیدمثل

 سالمت علوم المللی بین

 فرزندآوری و باروری

-اسکندری

 ودادهیر-سیمبر

بین 

 المللی

 2107 تهران

چهاردهمین  -سخنرانی دیس منوره، اندومتریوز و تغذیه 81

کنگره تازه های باروری 

 نابارری

 0837 تهران ملی 
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وش های تسکین غیرجراحی ر 81

 دیسمنوره در اندومتریوز

 تازه کنگره چهاردهمین

نابارری باروری های  

 1387 تهران ملی 

 روش های تسکین درد در نوزادان 81

 

ششمین کنگره مراقبت های 

پرستاری و مامایی، 

 دستاوردها و تازه ها

 1387 تهران ملی 

 تحول طرح در سالمت دانش ارتقا 87

 یک: بهداشت حوزه در سالمت نظام

 کیفی مطالعه

کنگره ملی خودمراقبتی و 

 اموزش بیمار

 ،*اسکندری نرگس

 عباسی، محمد

 رئیسی مرضیه

 1369 تهران ملی

 های کننده تسهیل بر مروری 83

پرستاران شدن اجتماعی  

 

 ریپرستا المللی بین کنگره

 ایران در شدن ای حرفه و

 جهان و

 امیری، راحله

 اسکندری نرگس

بین 

 المللی

 6969 ارومیه

 یک: پرستاران شدن اجتماعی موانع 83

 مروری مطالعه

 ریپرستا المللی بین کنگره

 ایران در شدن ای حرفه و

 جهان و

 امیری، راحله

اسکندری نرگس  

 بین

 المللی

 6969 ارومیه

 
 

 

 

 پژوهشی های پروژه - طرح

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح

 مسئولیت در طرح

سفارش 

 دهنده

 نوع طرح 

 / ملی( )داخلی
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع

ی
راد

انف
 

 گروهی

ی
جر

م
ی 
صل

ر ا
کا

هم
 

ر 
سای

ان
ار

مک
ه

 

0 

بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های 

 فیزیولوژیک نوزادان نارس

مریم  

 کشاورز

نرگس 

 اسکندری

 فرشته جهدی

 حسن عشایری

علوم 

پزشکی 

 ایران

 0833 0837 داخلی
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2 

 ،انطباق با نقش پدری: طراحی

  و کاربست پرسشنامه روانسنجی

معصومه  

 سیمبر

نرگس 

 اسکندری

 ابوعلی ودادهیر

احمدرضا 

 باغستانی

غلوم 

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 0831 0838 داخلی

مقایسه تاثیر آوای قرآن کریم،  8

موسیقی الالیی،  سکوت و شرایط 

عادی بر پاسخ های فیزیولوژیک و 

وضعیت رفتاری نوزادان نارس بستری 

 مراقبت های ویژه نوزادان در بخش

 

نرگس 

 اسکندری

احمری، علیپور، 

 حسینی

علوم 

 پزشکی قم

 0830 0831 داخلی

بررسی نیازهای بهداشتی دختران  1

 نوجوان در سطح شهرستان قم

 

نرگس  

 اسکندری

علیپور، احمری، 

 جعفربگلو

علوم 

 پزشکی قم

 0832 0830 داخلی

بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و عوامل  1

افیک با مصرف آنتی بیوتیک در دموگر

 نوجوانان شهرستان قم

نرگس  

 اسکندری

علیپور، ایزدی، 

 خرمی، عابدینی

علوم 

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 0832 0830 داخلی

بررسی فراوانی بی اختیاری ادرار،  1

مدفوع و گازهای روده ای و عوامل 

مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به 

 خلخال درمانگاه های سطح شهرستان 

 طرح پژوهشی عوامل موثر بر بروز 

نرگس  

اسکندری، 

 باقری

علوم  ابراهیمی

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 0832 0830 داخلی

تجاوزات جنسی در نوجوانان و  7

 پیشگیری از آن 

نرگس  

 اسکندری

علوم  سیمبر

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 0832 0830 داخلی

راهکار های ارتقاء بهداشت مدارس  3

 طرح پژوهشی

رگس ن 

 اسکندری

علوم  سیمبر

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 0830 0830 داخلی

پدران نوزادان نارس تجربه زیسته  3

 تانبستری در بیمارس

نرگس  

 اسکندری

علیپور، 

دادخواه، خلج 

 نیا

علوم 

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 ناتمام 0832 داخلی
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برسی ارتباط میان سرمایه های  01

اجتماعی با خودارزیابی سالمت زنان 

 سنین باروریدر 

هدی  

 احمری

نرگس 

 اسکندری

 ساره باکویی

علوم 

 پزشکی قم

 0838 0832 داخلی

 چالش های اجرای طرحنتایج و تبیین  00

 تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت

 در شهر قم: یک مطالعه ترکیبی

نرگس  

 اسکندری

 محمد عباسی

 مرضیه رئیسی

علوم 

 پزشکی قم

  0831 داخلی

وره آموزشی کوتاه طراحی و اجرای د 02

مدت برای دانشجویان مامایی در 

 راستای آموزش مامایی پاسخگو

نرگس  

 اسکندری

 مرضیه رئیسی

هدی احمری 

 طهران

 زهره خلجی نیا

 ساره باکویی

 ایمانه خاکی

علوم 

 پزشکی قم

  0831 داخلی

ارتباط میزان شایستگی دانشجویان  08

پرستاری برای ارائه مراقبت معنوی با 

ری حرفه ای پرستاری و خودپندا

 هوش اخالقی

محمد  

 عباسی

نرگس 

 اسکندری

علوم  مینا گائینی

 پزشکی قم

  0831 داخلی

طراحی و تعیین ویژگی های  01

ی سنجش روانسنجی پرسشنامه

 دانشگاه معنویت در تدریس مدرسین

زهرا  

 نصراللهی

نرگس 

 اسکندری

  حسن محمد

 حاجی

 رحیمیان

 علوم

قم پزشکی  

  0831 داخلی

بررسی اعتبارو پایایی نسخه فارسی دو  01

پرسشنامه بین المللی ایدز و ابعاد 

 اضطراب ایدز در جامعه دانشجویی

نرگس  زهرا علیپور 

 اسکندری

 علوم

قم پزشکی  

   داخلی

 های بخش پرستاران عملکرد سنجش 01

 بر قم پزشکی علوم دانشگاه ویژه

 ارتباط بررسی و سینرژی مدل اساس

 پرستاری ای حرفه اریخودپند با آن

دکتر  

 عباسی

 نرگس

 اسکندری

 علوم

قم پزشکی  

1083 داخلی   
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  کرونر عروق بیماری به مبتال بیماران معنوی تجارب و معنوی

 The Correlation between Spiritual Health and Loneliness among Students inمقاله:   .17
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