
 اجرایی و آموزشی پژوهشی، سوابق

 

 فردی مشخصات

 

 قم :تولد محل                                        نام ونام خانوادگی : زهره خلجی نیا

 مامایی و پرستاری دانشکده معلم، بلوار قم، : کار محل آدرس

   z.khalaj@muq.ac.irnالکترونیکی پست آدرس

 قم پزشکی علوم دانشگاه علمی، هیات عضو و استادیار :سازمانی پست

 سوابق تحصیلی 

 1374فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  1383از دانشگاه علوم پزشکی مشهد گرایش بهداشت مادر و کودک  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 

 1394از دانشگاه علوم پزشکی تهران  تخصصی سالمت باروری فارغ التحصیل دکتری

کارشناسی ارشد: مقایسه  ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با و بدو ن درد  عنوان پایان نامه

 قاعدگی اولیه 

 مثبت  HIV: تجربه زیسته بارداری در زنان دکتری عنوان پایان نامه

 : پژوهشی های مندی عالقه

 ، روانشناسی و مامایی، بارداری ایمن، سالمت زنان، اورژانس های ماماییHIVاخالق حرفه ای و حرفه ای گری، 

 ، کار در لیبر و سوپروایزر سال9سابقه فعالیت های بالینی: 

 سال 15 اجرایی:  ،پژوهشی،سابقه فعالیت های آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:z.khalaj@muq.ac.irn


 

 

 

 

 

 

 

 

 : شده ارائه بالینی و نظری دروس

 

 مقطع تدريس تدريس عملي)نام درس( تدريس نظري)نام درس( رديف

 دكترا ارشد كارشناسي كارداني

      (3بارداري وزايمان) 1

بهداشتتتتتتا  تتتتتتادران و  2

 (1نوزادان)

     

بهداشا  تادران و نتوزادان    3

(2) 

     

      جمعيا و تنظيم خانواده 4

کارآ وزي در عرصه بارداري و زايمان   5

  ا ايي

    

کتتارآ وزي بهداشتتا  تتادر و کتتود    6

  ا ايي

    

 تادر و  کارآ وزي در عرصه بهداشا   7

 کود   ا ايي

    

      بهداشا خانواده 

      ) ناباروري و زنان بيماريهاي 

      گروه هاي پرخطر 

      روش تحقيق  

     نازايي و زنان بيماريهاي کارورزي  

      بهداشتي خد ات اصول 

کتتارآ وزي در عرصتته بيمتتاري هتتاي   

 داخلي جراحي

    

 عرصهکارآ وزي در   

  ديريا و کاربرد آن در  ا ايي

    

      بهداشا باروري 



 

 :پژوهشی های فعالیت

  

 مقاالت انگلیسی:

-Assessment of Personality Traits in Dysmenorrheic Young Women ,Research Journal of Biological 

Sciences 3 (8): 944-946, 2008. 

-Comparing lifestyles, social support, body mass index and history of menses between Mashhad 

University of Medical Sciences students with_and without primary dysmenorrhealScientific Research 

and Essays Vol. 5(18), pp. 2752-2755, 18 September, 2010 

- Study of Personality Traits in Women with Early Severe Menstrual Pain World Applise Science 

Journal 8(1):50-53,2010 

-Contribution of Maternal Demographic and Medical Factors to the Risk of Prematurity in  

Qom  Hospitals Macedonian Journal of Medical Sciences. 2011 Mar 15; 4(1):60-63. 

 

-Maternal risk factors associated with preterm delivery in Qom province of Iran in 2008Scientific 

Research and Essays Vol. 7(1), pp. 51-54, 9 January, 2012 

 

- The study of predicting role of personality traits in the perception of labor pain. Iranian journal of 

nursing and midwifery research. 2014 Feb;19(7 Suppl1):S97. 

 

- Pregnancy through the lens of Iranian women with HIV: a qualitative study. Journal of the 

International Association of Providers of AIDS Care (JIAPAC). 2016 Mar;15(2):148-52. 

 

- Domestic violence during pregnancy and women’s health-related quality of life. Global journal of 

health science. 2016 Feb;8(2):27. 

 

- Exploring the Hospitalized Patients’ Religious Expectations of Nurses; a 

Qualitative Study. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2016;3(3):30-36 

 

-Barriers to Respect Professional Ethics Standards in Clinical Care; Viewpoints of Nurses and 

Midwifery of Hospitals Affiliated to Qom University of Medical Sciences in  

2016. VOL5,NO1: Health, Spirituality and Medical Ethics 

 

- Explaining the Experiences of Nurses about Barriers of Religious Care in Hospitalized Patients: A 

Qualitative Study. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2018 Dec 15;5(4):36-45. 

 

ارتباطات، آ وزش و  شاوره  

در بهداشا  تادر و کتود    

 در باروري 

 

     

اخالق ، قوانين و حقتوق در   

  ا ايي

     

فوريتتا هتتاي پ شتت ي در    

 گروه هاي خاص

     



 

- Experiences of fathers with inpatient premature neonates: Phenomenological interpretative analysis. 

Iranian journal of nursing and midwifery research. 2018 Jan;23(1):71. 

 

- Cultural differences in Perception of labor pain without considering to painless Technique. Journal 

of Advanced Pharmacy Education & Research| Oct-Dec. 2018;8(S2). 

 

- Evaluation of general physicians' skills in breaking bad news to the patient based on the SPIKES 

Questionnaire in Qom, 2016. Electronic Journal of General Medicine. 2019 Jan 1;16(1). 

  قاالت فارسي:

 شماره – اول دوره قم پ ش ي علوم دانشگاه تاکاياسو جله آرتريا به  بتال بيمار در  وفقيا آ ي  حا لگي  ورد يک  عرفي-

 1386بهار – 1

قايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان علوم پ ش ي  شهدباوبدون درد قاعدگي اوليه ،  جله دانش ده علوم پ ش ي سب وار  -

 14،86،دوره 

 عرفي يک  ورد نادر سلول هاي ژر ينال  خلوط تخمدان  جله دانشگاه علوم پ ش ي قم دوره سوم ، شماره دوم ، تابستان -

88 

 1387بررسي وپيگيري پاپ اسميرغيرطبيعي  جله نظام پ ش ي قم -

، جله دانشگاه علوم پ ش ي قم دوره پنجم ،  1386بروزوعوا ل خطرساز ادري  رتبط بازايمان زودرس در استان قم ، سال -

 1390شماره اول ، بهار

 زايمان ارجح روش  ورد در البرز استان هاي در انگاه ها و بيمارستان در شاغل زايمان و زنان در اني کادر ديدگاه بررسي-

 90IJOGI, Vol. 15, No. 37, pp. 21-28, February 2013 درسال

 Aug 2016 ثبا: يک  طالعه پديدار شناسي. ار غان دانش.  HIVبازگشا دوباره به زندگي، تجربه زيسته بارداري در زنان -

15;21(5):465-80. 

-Jan 15;5(4):1 2017هاي شخصيتي در ادرا  درد زايمان در زنان ايراني.  جله باليني پرستاري و  ا ايي.  نقش ويژگي -

2 
تابستان  2شماره  7سال   جله تحقيقات کيفي در علوم سال ا.وي  ثبا آي تجديد انگ، تجربه زيسته بارداري در زنان اچ -

97 

 97   رداد 5شماره 12سال ،  جله دانشگاه علوم پ ش ي قم. : يک  طالعه پديده شناسينشجوييتجربه زيسته ازدواج دا -

راهبردهاي  ديريا در نظام سال ا سال . ين چالش هاي اجراي طرح تحول نظام سال ا در حوزه در ان در شهر قمتبي -

 97 پايي  3سوم شماره 

 جله زنان،  ا ايي و نازايي آ( با جفا اين رتا در نيمه دوم بارداري.  گ ارش يک  ورد حا لگي خارج رحمي بينابيني )کورنه -
 101-96(: 2)22 ;1398, ايران

  1398 جله دانشگاه علوم پ ش ي قم.  . رزيابي دروني گروه  ا ايي دانش ده پرستاري  ا ايي دانشگاه علوم پ ش ي قم، سالا-

 کتاب :

 1388کتاب آشنايي با  راحل زايمان ، انتشارات کشف الغطا،

 97حيدري انتشارات  نشانه شناسي و  عاينات باليني

 98ارتباطات، آ وزش بهداشا و شاوره در بهداشا  ادر و کود  و باروري 
 

 Health Seeking Behavior for HIV/AIDS among, Scienceمجله دانشگاه علوم پزشکی قم، داورمجالت :

Publishing Group  Public College Community ،Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research 

  MCHEزبان انگلیسی: آزمون مدرک  



، روش تحقيق پيشرفته،  قاله ICDLپيشرفته،  End note  ،MAXQDA  ،SPSS هارت ها و توانمندي ها: نرم اف ارهاي 

 نويسي

 عضوانجمن درد ايران 

 عضوانجمن ساي وسو اتيک در ايران 

 ايي ايرانعضوانجمن  ا 

 عضو کميته بهداشا باروري ايران
 

 در کنگره هاوهمایش ها : و ارائه مقاالت شرکت

 همايش سراسرس پژوهش در آ وزش پرستاري ،  ا ايي وپيراپ ش ي

 بررسي  ي ان آگاهي دانشجويان  ا ايي دانشگاه آزاداسال ي قم ازکمک هاي اوليه 

 1386همايش ساي وسو اتيک اصفهان 

  قايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان علوم پ ش ي  شهدباوبدون درد قاعدگي اوليه

 1386دو ين کنگره سراسرس گاين ولوژي ان ولوژي 

 س سرطان پستان بوسيله غربالگري با  عاينه باليني و ا وگرافي ارتقاسال ا زنان از طريق تشخيص زودر

 1386سو ين کنگره بين المللي سرطان پستان 

 بررسي آگاهي ، نگرش و عمل رد زنان نسبا به روشهاي غربالگري سرطان پستان در رک  آ وزشي در اني اي دي قم 

 1387دو ين همايش بين المللي طب روان تني اصفهان 

 گيهاي شخصيتي دانشجويان علوم پ ش ي  شهد بتال به سندرم قبل از قاعدگي  قايسه ويژ

 تاثير باورهاي ديني برروي سال ا جسمي ورواني 

 نقش سال ا روان برروي بيماري ها 

 تاثيرسرطان پستان برروي سال ا روان 

  قلبسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان با سبک زندگي و حمايا اجتماعي 

 1387سراسرس  راقبا ودر ان بيماران با طب   مل اولين همايش 

 داروهاي گياهي  وثربردرد

 تس ين درد طايمان با طب   مل 

 1386اولين همايش سراسري علوم انساني سال ا

 شاغل دانشگاه علوم پ ش ي قم –بررسي وضعيا افسردگي و عوا ل  وثربرآن درپرستاران 

 1386همايش ارتقاسال ا خانواده ارو يه 

 بررسي شيوع و عوا ل  رتبط باعفونا هاي ادراري

 1386همايش سراسري درد 

 ش ي  شهدباوبدون درد قاعدگي اوليه  ندگي ، حمايا اجتماعي وشاخص توده بدني دانشجويان علوم پزقايسه سبک  

 دانشجويان علوم پ ش ي  شهدباوبدون درد قاعدگي اوليه تاريخچه قاعدگي  قايسه

 قايسه طول  رحله اول ودوم زايمان به روش اپيدورال بازايمان طبيعي درد در  ادران ش م اول  راجعه کننده به زايشگاه 

 اي دي قم 

 1386سمينارسراسري سرطان ازپيشگيري تانوتواني ق وين 

 پيشگيري از سرطان سروي س واکسن پاپيلو اويروس انساني 

 1386ي زنان و ا ايي ايرانهفتمين کنگره بين المللي بيماريها

 خشونا درخانواده 

 1386سمينار بارداري ايمن 



 عا ل خطرو اقدا ات انجام شده درپرسنل پرستاري  ا ايي  رک آ وزشي در اني اي دي  NSIبررسي  ي ان رخداد 

 B,HIVبررسي رفتارهاي خود حافظتي پرسنا اطاق عمل زنان دربرابربيماري هاي عفوني خطرنا   انند هپاتيا 

 1393شيراز سو ين سمينار بين المللي سال ا زنان 

 
Comparing lifestyles, social support, body mass index and history of menses between Mashhad 

University of Medical Sciences students with_and without primary  

 اصفهان1393کنگره بین المللی پرستاری مامایی سالمتی 

 

Assessment of Personality Traits in Women with severe Dysmenorrhea. 

Relation between neuroticism oenness experience and perception of laber.  

 

 چین  2005ن المللی زنان ومامایی کنگره بی

 

A comparsion between personality charactersticsin Mashad University of medical sciences students 

with and widout primary dysmenorrhea 

 

 

 دانشگاه علوم پ ش ي شهيدبهشتي 1393 ايدز سراسري سمينار پنجمين 

  ثبا   HIV زنان در بارداري زيسته تج يه عنوان 

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

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 

 

 1393سخنراني در پنل رفتارهاي پرخطردر چهارد ين کنگره بين المللي زنان و  ا ايي ايران 

 

 1394سخنراني در پنل ايدزو  ادران در کنگره ايدز شيراز 

 

 دانشگاه علوم پ ش ي قم 1390سخنران کارگاه روش تحقيق دانشجويي 

 

 دانشگاه علوم پ ش ي قم 1390 و1389و1388شير ادرسخنران کارگاه 

 

 دانشگاه علوم پ ش ي قم 1389و1386شرکا در کارگاه روش تحقيق کمي 

 



 دانشگاه علوم پ ش ي قم 1390شرکا در کارگاه روش تحقيق کيفي 

 دانشگاه علوم پ ش ي قم  1386چگونه  قاله داوري کنيم  شرکا در کارگاه

 درس کارگاه تحقيقات کيفي، چ يده نويسي،  قاله نويسي، زايمان في يولوژيک، روش تحقيق،  ا ايي جا عه نگر، اخالق 

  ا ايي

 1392هاي علم سنجي دانشگاه علوم پ ش ي تهران کارگاه شرکا در

 پنجمين همايش  لي سال ا  عنويارائه  قاله   

 هفتمين کنفرانس بين المللي سال ا زنانارائه  قاله   

 همايش توسعه آ وزش پ ش يارائه  قاله 

 

 طرح های پژوهشی به عنوان مجری  :

 

 اتمام يافته اسا 1387طرح استاني : بررسي بروزعلل  رتبط باپره  اچوريتي در استان قم 

  

  ثبا HIVتجربه زيسته بارداري در زنان 

 

 تجربه زيسته ازدواج دانشجويي :  طالعه پديده شناسي

 

 تجربه اعتالي اخالق حرفه اي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان

 

 در شهر قم در اني اجراي طرح تحول نظام سال ا در حوزه چالش هادستاوردها و تبيين 
 

 : عناوین پایان نامه ها

 ررسي تاثير  داخله آ وزشي  بتني بر تئوري رفتار برنا ه ري ي شده در قصد بارداري در خانمهاي داراي تک فرزند شهر قم  ب-

 تبيين اعتالي اخالق حرفه اي از ديدگاه اساتيد و کارورزان پ ش ي:  طالعه کيفي -

 نتخب  يدر  راک  در انادرا  شده  ي و حمايا اجتماعيعنوو ارتباط آن با سطح سال ا   مانيپس از زا يافسردگ يبررس -

 استان قم

 بررسي تاثير طب فشاري گوش بر عمل رد و کيفيا زندگي جنسي زنان شيرده نخسا زا -

 س ولتيپل اس لروزيجنسي زنان  بتال به  ،عمل رد و رضايا  کيفيا زندگيسازي روابط زناشويي بر  تأثير  شاوره غني -

 اول ازدواج سالهای نیاز سنجي نیازهای جنسي در-

 

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه: -1

 1387پژوهشگربرتردانشگاه علوم پ ش ي قم سال 

 1387پژوهشگربرتراستان قم سال 

 1390پژوهشگربرتردانشگاه علوم پ ش ي قم سال 

 1397و 1389و  1376 ا اي نمونه سال 

 1398 ا اي نمونه کشوري 

 1388اطالع رسانس نظام پ ش ي قم ازسال يا تحريريه  جله پژوهشي هعضو



 Health Spirituality and Medical Ethics يا تحريريه  جلههعضو

 1388لوح سپاس از  شاور استاندارو ديرکل دفترزنان به عنوان زن برتر استان 

 1388هم اري بابرنا ه بررسي و ثبا عوارض شديد بارداري وزايمان با وزارت بهداشا وآ وزش پ ش ي 

 1396استاد نمونه دانش ده پرستاري  ا ايي 

 1398 دير گروه  ا ايي 

 اعتبار بخشي آ وزشي اي و  عضو کارگروه بسته اعتالي اخالق حرفه

 عضو شوراي آ وزشي، پژوهشي و تحصيالت ت ميلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


