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باوبدون درد قاعدگی اولیه ، مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد

 41،31،دوره 

 در زایمان ارجح روش مورد در البرز استان های درمانگاه و ها ستانبیمار در شاغل زایمان و زنان درمانی کادر دیدگاه بررسی
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والیعصر کازرون ، مجله بالینی پیش بینی ادراک درد زایمان بر اساس ویژگیهای شخیصتی زنان مراجعه کننده به بیمارستان 
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 شرکت در کنگره هاوهمایش ها :

 وپیراپزشکیهمایش سراسرس پژوهش در آموزش پرستاری ، مامایی 
 بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاداسالمی قم ازکمک های اولیه 

 4731همایش سایکوسوماتیک اصفهان 
 مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهدباوبدون درد قاعدگی اولیه

 4731دومین کنگره سراسرس گاینکولوژی انکولوژی 
 ارتقاسالمت زنان از طریق تشخیص زودرس سرطان پستان بوسیله غربالگری با معاینه بالینی وماموگرافی 

 4731سومین کنگره بین المللی سرطان پستان 
 بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان نسبت به روشهای غربالگری سرطان پستان درمرکز آموزشی درمانی ایزدی قم 

 4733طب روان تنی اصفهان دومین همایش بین المللی 
 مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهدمبتال به سندرم قبل از قاعدگی 

 تاثیر باورهای دینی برروی سالمت جسمی وروانی 
 نقش سالمت روان برروی بیماری ها 

 
 تاثیرسرطان پستان برروی سالمت روان 

 دگی و حمایت اجتماعی مقلبسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان با سبک زن
 

 4733اولین همایش سراسرس مراقبت ودرمان بیماران با طب مکمل 
 داروهای گیاهی موثربردرد

 تسکین درد طایمان با طب مکمل 
 4731اولین همایش سراسری علوم انسانی سالمت

 شاغل دانشگاه علوم پزشکی قم –بررسی وضعیت افسردگی و عوامل موثربرآن درپرستاران 
 4731ارتقاسالمت خانواده ارومیه همایش 

 بررسی شیوع و عوامل مرتبط باعفونت های ادراری
 4731همایش سراسری درد 

 شکی مشهدباوبدون درد قاعدگی اولیه زندگی ، حمایت اجتماعی وشاخص توده بدنی دانشجویان علوم پزقایسه سبک م
 قاعدگی اولیهدانشجویان علوم پزشکی مشهدباوبدون درد  تاریخچه قاعدگی مقایسه

مقایسه طول مرحله اول ودوم زایمان به روش اپیدورال بازایمان طبیعی درد در مادران شکم اول مراجعه کننده به زایشگاه 
 ایزدی قم 

 
 4731سمینارسراسری سرطان ازپیشگیری تانوتوانی قزوین 

 پیشگیری از سرطان سرویکس واکسن پاپیلوماویروس انسانی 
 

 4731المللی بیماریهای زنان ومامایی ایرانهفتمین کنگره بین 
 خشونت درخانواده 

 4731سمینار بارداری ایمن 
 عامل خطرو اقدامات انجام شده درپرسنل پرستاری مامایی مرکزآموزشی درمانی ایزدی  NSIبررسی میزان رخداد 

 B,HIVبررسی رفتارهای خودمحافظتی پرسنا اطاق عمل زنان دربرابربیماری های عفونی خطرناک مانند هپاتیت 

 4737شیراز سومین سمینار بین المللی سالمت زنان 
 
Comparing lifestyles, social support, body mass index and history of menses between Mashhad 
University of Medical Sciences students with_and without primary  

 اصفهان4737کنگره بین المللی پرستاری مامایی سالمتی 
 

Assessment of Personality Traits in Women with severe Dysmenorrhea. 
Relation between neuroticism oenness experience and perception of laber.  

 
 چین  5111ن المللی زنان ومامایی کنگره بی

 
A comparsion between personality charactersticsin Mashad University of medical sciences students 
with and widout primary dysmenorrhea 
 
 



 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 3101سمینار سراسری ایدز  پنجمین 

 مثبت   HIVدر زنان  تجزیه زیسته بارداری عنوان 

Pregnancy through the lens 0f Iranian Women with HIV :A Qualitative study 

ACCEPTANCE LETTER 

International Scientific Committee ICHA 2015 London, United Kingdom 
Pregnancy through the Lens ofIranian Women with HIV: A Qualitative 
 
Anesthesiology pain Meddicine 2013 
 
The study of the predicting role of pregnancy traits on perception of laber pain. 
 
The 4 th Iranian international conference on womens Health 2015 
Vitamin D deficiency and Breast Canser 
 
Self care . The heart of health 2015 
Relation between neuroticism, oenness experience and Perception of laber pain 

 
 4737سخنرانی در پنل رفتارهای پرخطردر چهاردمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران 

 
 4731سخنرانی در پنل ایدزو مادران در کنگره ایدز شیراز 

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم 4731سخنران کارگاه روش تحقیق دانشجویی 

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم 4731 و4733و4733شیرمادرسخنران کارگاه 

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم 4733و4731شرکت در کارگاه روش تحقیق کمی 

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم 4731شرکت در کارگاه روش تحقیق کیفی 

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم  4731چگونه مقاله داوری کنیم  شرکت در کارگاه

 
 4735های علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه شرکت در

 
 

 طرح های پژوهشی به عنوان مجری  :
 

 اتمام یافته است 4733طرح استانی : بررسی بروزعلل مرتبط باپره ماچوریتی در استان قم 
  

 مثبت اتمام یافتهHIVتجربه زیسته بارداری در زنان 

 
 در مرحله داوری 4735بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سالمت روان سالمندان در شهر قم سال 

 
 در مرحله داوری 4737سال  دردبه دنبال بی حسی نخاعی درسزارین انتخابیکنترل  بررسی تاثیراینفیوژن کتامین بر

 
 :  همکارطرح پژوهشی به عنوان 

 
 بررسی میزان ناهنجاری های مادرزادی عمده درنوزادان زنده متولدشده درزایشگاههای شهرقم و عوامل مرتبط با آن 

 
 تجربه زیسته پدری در زایمان زودرس



 
طرح مشترک دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران و سازمان جوانان داوطلب هالل احمر ارزیابی سالمت زنان و 

 دختران
 

 دیابت بارداری با نرم افزار داده کاوی در مرحله داوری یپیشگوی
 

 سابقه فعاليتهاي آموزشی:

 

 

 تجارب حرفه اي در رشته مربوطه: -1

 0831پژوهشگربرتردانشگاه علوم پزشکی ق  سال 

 0831پژوهشگربرتراستان ق  سال 

 0891ق  سال پژوهشگربرتردانشگاه علوم پزشکی 

 0839و  0811مامای نمونه سال 

 0833یت تحریریه مجله پژوهشی اطالع رسانس نظام پزشکی ق  ازسال هعضو

 0833لوح سپاس از مشاور استاندارومدیرکل دفترزنان به عنوان زن برتر استان 

 0833پزشکی همکاری بابرنامه بررسی و ثبت عوارض شدید بارداری وزایمان با وزارت بهداشت وآموزش 

 ساعت آموزش های ضمن خدمت 0011گذراندن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس مرتبط و غیر مقطع تدریس مقطع تدریس تدریس عملی)نام درس( تدریس نظری)نام درس( ردیف

 تعداد ترم دکترا ارشد تعداد ترم کارشناسی کاردانی مرتبط

 دروس مرتبط    ترم  2   (8بارداری وزایمان) 0

 دروس مرتبط    ترم  2   (0بهداشت مادران و نوزادان) 2

 دروس مرتبط    ترم  3   (2بهداشت مادران و نوزادان ) 8

 دروس مرتبط    ترم  11   جمعیت و تنظی  خانواده 4

 دروس مرتبط    ترم   11 کارآموزی در عرصه بارداری و زایمان مامایی  0

 دروس مرتبط    ترم   2 بهداشت مادر و کودک ماماییکارآموزی   1

کککارآموزی در عرصککه بهداشککت مککادر و کککودک   1

 مامایی

  2 دروس مرتبط    ترم 



 

 

 

 

 


