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دانشجوي دکتري آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران



کارشناسي ارشد آموزش مامايي از دانشگاه علوم پزشکي تهران



کارشناسي مامايي از دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه



کارداني ماماي از دانشگاه علوم پزشکي ايران

دوره هاي آموزشي

 شرکت در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي از تاريخ  12/10/88تا  16/10/88به منظور کسب امتیاز دانش پژوهي شرکت در کارگاه جستجوي منابع در تاريخ  20/6/86توسط مرکز توسعه و آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران-

کارگاه طرح سئوال روشهاي اندازه گیري و ارزشیابي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل 83.
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 کارگاه بازخورد به دانشجويان در موقعیت بالیني در دي ماه 1386در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران کارگاه طراحي پرسشنامه درتاريخ  1/5/85تا  2/5/85در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل. کارگاه طرح درس در تاريخ  28/7/78در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل. کارگاه طرح درس روشهاي اندازه گیري و ارزشیابي آموزشي در تاريخ  28/10/82در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  3امتیاز بازآموزي . کارگاه پژوهش در آموزش از تاريخ  30/4/81تا  1/5/81در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل  81.با  5امتیاز باز آموزي کارگاه ارتقا ء کیفیت در آموزش دانشگاه علوم پزشکي اردبیل82. کارگاه ارزشیابي دروني در تاريخ  15/2/79در دانشگاه علوم پزشکي کارگاه مقدماتي آموزش پزشکي در تاريخ  2/8/77در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل کارگاه اموزش روش برنامه ريزي آموزشي و درسي در تاريخ  7/7/81تا  8/7/ 81در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  3امتیاز باز آموزي کارگاه مباني روش تحقیق ويژه استان اردبیل82 دومین کنگره رويکرد هاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي  22-21اسفند در دانشگاه علوم پزشکي ايران شرکت در هجدهمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي از  7/3/90تا 8/4/90 شرکت در هشتمین دوره آشنايي با مباني آموزش پزشکي (تدبیر) از تاريخ  10/10/90تا  15/10/90ويژه اعضاي هیئت علمي بالینيدانشگاه
 کارگاه علم سنجي  .دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر91.-

کارگاه آشنايي با سرقت علمي و راهکارهاي پیشگیري از آن دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 91.

 کارگاه آئین نگارش مقاالت پزشکي در تاريخ  24/5/80تا  25/5/80در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل کارگاه روش تحقیق مقدماتي در تاريخ  26/5/77تا  29/5/77در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل کارگاه روش تحقیق پیشرفته ( مطالعات موردي و شاهدي ) دانشگاه علوم پزشکي اردبیل 84. کارگاه مفاهیم آماري دانشگاه علوم پزشکي اردبیل 84 کارگاه مقاله نويسي دفتر مطالعه و توسعه آموزش پرستاري و مامايي  7/3/1391الي8/3/1391.کارگاه کارآزمايي بالیني در تاريخ  14/3/80لغايت  16/3/80در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  7امتیاز آموزش مداوم کارگاه systematic Reviewدر دانشکده پرستاري و مامايي تهران مجري علم سنجي دانشگاه در  22/9/91الي23/9/91 کارگاه ارزشیابي در دانشگاه علوم پزشکي ايران .92کارگاه طر احي آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي ايران .92
زبان

انگلیسي درحد متوسط
عالقه مندي هاي حرفه اي

تاکید بر پارادايم هاي قديم و جديد آموزش پزشکي و بهداشت باروري  ،توانمند سازي زنان ،پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و ( ....تحقیقات کمي-
کیفي -ترکیبي)
عضويت هاي حرفه اي كنوني

 عضو نظام مامايي2

 عضو انجمن علمي مامايي عضو جمعیت ماماييانتصابات آكادميك كنوني

عضو شوراي پژوهشي گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي ايران
سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 تدريس  course summerدانشجويان عراقي سال .1391 روش تحقیق کارشناسي ارشد مديريت خدمات مامايي کارشناسي ارشد مامايي تئوري و عملي روش تدريس کارشناسي ار شد مامايي سمینار بررسي مشکالت مامايي کارشناسي ارشد مامايي بیماري زنان و نازايي تئوري و بالیني نشانه شناسي کارشناسي مامايي تئوري و بالیني اپیدمیولوژي کارشناسي مامايي اصول و فنون مامايي تئوري و بالیني بارداري زايمان تئوري و بالیني3 ،2 ،1 تدريس تئوري درس بهداشت مادر و نوزاد 1و 2رشته پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل تدريس تئوري درس بارداري و زايمان 1و  2رشته مامايي در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل تدريس تئوري درس زنان و زايمان اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل تدريس تئوري درس تاريخ اخالق و مقررات مامايي در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل. تدريس تئوري درس تنظیم خانواده رشته هاي مختلف دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل و آزاد اسالمي خلخال . تدريس تئوري درس اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريها ارائه عملي نشانه شناسي دانشجويان پزشکي مباحث پستان ديالتاسیون و افاسمان و مربي بالیني بخش هاي زنان و مامايي و فیلدهاي بهداشتيسطح شهر در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .
 تدريس درس کارآفريني براي دانشجويان پرستاري و مامايي در دانشگاه علوم پزشکي تهرانشايستگي هاي آموزشي

 بازنگري در شیوه ارزشیابي کارآموزي دانشجويان مامايي ارزيابي رضايت دانشجويان از آموزش بالیني در جهت تقويت مهارت دانش آموختگان در پاسخ به نیاز سالمت جامعه ارائه کارآموزي در اتاق زايمان براساس شیوه هاي نوين آموزش پزشکي  -ساماندهي آموزش زايمان طبیعي در بیمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکيتجربيات پژوهشي

 اجراي طرح تحقیقاتي مصوب دانشگاه تحت عنوان بررسي وضعیت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکياردبیل در سال .77
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 بررسي میزان شیوع عفونتهاي کانديديايي و تريکومونايي و گاردناليي و گنوره در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهراردبیل سال 79
 بررسي میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگي و مقايسه اثرات درماني پروژسترون و مفنامیک اسید و فلوگزيتیتین در بر طرف نمودن عوارضناشي از آن در سال .80
 بررسي میزان شیوع اعتیاد در استان اردبیل در سال 78-

بررسي اثر جريانهاي مستقیم منقطع بر دردهاي زايماني در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوي اردبیل سال . 80

 تاثیر آنتي بیوتیک تراپي در پیشگیري از عفونت اپي زيوتومي در بیمارستان علوي اردبیل سال . 80 تاثیر آموزش در ارتقا آگاهي رابطان بهداشتي در مورد تغذيه و فوايد تحرک در شهر اردبیل سال .82-

تاثیر آموزش در پیشگیري از استرس در رابطان بهداشتي شهر اردبیل سال . 82

 اجراي طرح مداخله اي مصوب دانشگاه تحت عنوان تاثیر برگزاري کارگاههاي مهارت زندگي بر ارتقا سطح سالمت زنان و دختران استاناردبیل سال . 82
 تاثیر آموزش در ارتقا سطح آگاهي بانوان در مورد تنظیم خانواده در سال . 82 تاثیرآموزش در ارتقا سطح آگاهي رابطان بهداشتي در پیشگیري از ايدز و هپاتیت و اعتیاد در شهر اردبیل در سال . 82 تاثیرآموزش در پیشگیري از خشونت خانگي در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال .83 تاثیرآموزش مسايل جنسي در ارتقا آگاهي بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال .83 تاثیرآموزش تغذيه و آهن ياري در دختران دبیرستانهاي استان اردبیل در سال . 82 تاثیر ماسا ژ پرينه در مرحله دوم زايمان در بیمارستان شهید اکبر آبادي مصوب دانشگاه آزاد اسالمي خلخال در سال 90 بررسي علل ومیزان مرگ ومیر نوزادان در 24ساعت اول زندگي دربیمارستان شهید اکبر آبادي در سالهاي()1380-1385پايان نامه

-

بررسي تاثیر پرفوران و امگا  3بر عالئم سندرم پیش از قاعدگي در دانشجويان دانشگاههاي شهر اصفهان در سال خانم کبري عباسي نیا
کارشناسي ارشد 90

-

بررسي ارزش پیشگويي عوامل خطر ،بیلي چک و ارزيابي مشاهده اي در تشخیص هیپر بیلي روبینمي زودرس نوزادي در بیمارستان شهید اکبر
آبادي خانم مريم حسني کارشناسي ارشد سال 90

-

مقايسه اي استنشاق مستقیم و حمام پا با اسانس گل رزو آبگرم در مرحله فعال لیبر بر درد و اضطراب زنان نخست زاي بیمارستان شهید
اکبرآبادي خانم نسیمه ستايش ولي پور کارشناسي ارشد سال.90

-

مقايسه اي تاثیر ساکاروز خوراکي و انحراف فکر و کاربرد توام آنها بر واکنش درد ناشي از تزريق واکسن به شیر خواران مراجعه کننده به مراکز
بهداشتي غرب تهران در سال

-

بررسي علل عدم تداوم نگهداري دستگاه داخل رحمي در بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر اردبیل آقاي محمد اماني دفاع
شهريور 84

-

بررسي علل ترانسفوزيون فراورده هاي خوني در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوي و تامین اجتماعي اردبیل خانم مانیا کاوه تاريخ دفاع
شهريور 84

-

بررسي تاثیر ويتامین  Eدر کاهش درد ناشي از ديسمنوره دانشجو اعظم محمد جعفري تاريخ دفاع شهريور 84
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-

بررسي میزان شیوع بیماريهاي التهابي لگن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهاي زنان شهر اردبیل دانشجو فاطمه خیرخواه تاريخ دفاع
زمستان .

-

بررسي تاثیر بازديد در منزل پس از زايمان سزارين بر تداوم تغذيه انحصاري شیر خوار با شیر مادر در زنان مراجعه کننده به مراکز وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي ايران سال .1386

-

مقايسه تاثیر جلدي روغن زيتون و کره کاکائو بر استرياي بارداري زنان نخست زاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم
پزشکي ايران در سال 1388

-

بررسي تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر عزت نفس دانش آموزان دختر شهر تهران خانم هدي مکاري 1390

-

بررسي تاثیر گل همیشه بهار و صبر زرد بر شدت درد و التیام زخم اپي زيوتومي زنان نخست زاي مراجعه کننده به بیمارستان لوالگر تهران 1389

-

بررسي تاثیر عصاره ريشه سنبل الطیب بر سندرم پیش از قاعدگي دانشجوي کارشناسي ارشد رقیه شیرود غالمي  .استاد راهنما

-

مقايسه تاثیر مشاوره گروهي و آرامسازي و کاربرد توام آنها بر سازگاري با ناباروري دانشجو کارشناسي ارشد مامايي خانم جناني استاد راهنما

-

مقايسه تاثیر کوروکومین و زنجبیل در اختالالت جسمي  ،خلقي و رفتاري سندرم پیش از قاعدگي دانشجو کارشناسي ارشد مامايي خانم خیاط
استاد راهنما

-

مقايسه تاثیر بابونه و علف چاي بر اختالالت خواب و وازوموتور يائسگي دانشجو کارشناسي ارشد خانم حمزي استاد راهنما

-

مقايسه تاثیر رازيانه و شنبلیله بر شیر مادر و فاکتورهاي رشد کودک سال 93-92دانشجوي کارشناسي ارشد مامايي خانم ويدا قاسمي استاد
راهنما

-

مقايسه تاثیر ماساژ سوئدي و مشاوره بر اختالالت خلق زنان مبتال به کانس پستان تحت راديوتراپي مراجعه کننده به انستیتو کانس بیمارستان
امام خمیني سال  93-92خانم داراب پور استاد راهنما

انتشارات

مقاله هاي منتشر شده
 تأثیر پماد گل همیشه بهار بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي در زنان نخست زا، ،دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي ارومیه،دوره نهم ،شماره چهارم ،پي در پي  ، 33مهر و آبان  ، 1390ص 245 252
 بررسي تأثیر تکنیک انحراف فکر بر درد ناشي از ايمن سازي در شیرخواران در مجله علمي و پژوهشي افق دانش؛ فصلنامه ي دانشگاهعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گناباد (دوره ي  16؛ شمار ه ي  4؛ زمستان سال 1389
 اثر روغن زيتون بر استرياي بارداري درمجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان  /تابستان  / 1390دوره  / 13شماره ( 2پي در پي ) 38 /صفحات  39تا 43
 مقايسه پیامد هاي حاملگي در زنان باال و پايین  35سال نشريه دانشکده پرستاري و مامايي ايران نشريه پرستاري ايران  ،دوره  23شماره،ص1389.، 69-77
 بررسي تاثیر بازديدمنزل برتغذيه انحصاري با شیر مادر در مادران سزارين شده  ،دوره  23شماره 72-64،80ص.1389، تاثیر روغن زيتون بر استرياي بارذداري در سه ماهه سوم در فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي ارومیه ،دوره هشتم ،شماره ص1،1389 بررسي وضعیت زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل  .فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال 77مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي اردبیالل اول ،پیش شماره دوم  ،3-6بهار و تابستان 1378
 نقش اسیدهاي چرب در م شکال ت حاملگي و تکامل جنین ،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال سوم -شماره چهارم  ،35-31پايیز و زمستان .1379
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 کنترل عفونتهاي بیمارستاني ،نشريه علمي و خبري رازي دانشگاه آزاد اسالمي اردبیل ،سال اول  ،20-27زمستان 1379 بررسي میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگي در دختران و بانوان شهر اردبیل ،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکياردبیل ،سال پنجم  ،22-26بهار و تابستان .82
 فراواني خشونت خانگي در افراد مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .فصلنامه دانشکده پرستاري و ماماييدانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال پنجم ،56-60،پايیز و زمستان .82
 تاثیر آموزش مهارتهاي زندگي در ارتقا آگاهي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علومپزشکي اردبیل ،سال هفتم ،سال هفتم ،14-19بهار .84
 بررسي علل و الگوي مسمومیت در مرکز آموزشي و درماني بوعلي شهر اردبیل سال  .82فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علومپزشکي اردبیل سال  .84سال هفتم ،48-54،بهار .84
 همسر آزاري در حاملگي ،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال چهارم  ،38-40،پايیز و زمستان .80 بررسي شیوع عفونتهاي کانديد يايي و تريکومونايي و گاردناليي و گنوره در مراکز بهداشتي و درماني شهر اردبیل ،مجله علمي و پژو هشيدانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال اول شماره اول  ،7-11پايیز ..80
 بررسي شیوع وابستگي به مواد مخدر در استان اردبیل در سال  .78مجله علمي و پژو هشي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال اول –شمارهاول ،22-28،پايیز .80
 بررسي تاثیر آنتي بیوتیک تراپي در پیشگیري از عفونت ي زيوتومي در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوي ،مجله علمي و پژوهشيدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني اردبیل ،سال اول –شماره سوم.14،1381-19 ،
 تاثیر تحريک الکتريکي عصبي و عضالني از راه پوست بر دردهاي زايماني در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوي اردبیل در سال ، 80مجله علمي و پژو هشي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال اول –شماره سوم.44،1381-49،
 بررسي سیماي اپیدمیو لوژيک بیماريهاي دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تامین اجتماعي اردبیل در سالهاي -77 ، 80فصلنامه علمي و پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل ،سال چهارم شماره اول  ،10-15،پايیز و زمستان
سال .80
 ا رزيابي تاثیر پرفوران بر شدت عالئم جسمي سندرم پیش از قاعدگي مجله علمي پژوهشي پايش Acceptance ارزش پیش ببیني کنندگي بیلي چک در پايش زردي نوزادي در مجله علمي پژوهشي پايش Acceptance مقايسه اروماتراپي با اسانس گل محمدي با حمام پاي آبگرم در اضطاب زنان نخست زا در مجله علمي پژوهشي اراک Acceptance تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان در مجله علمي و پژوهشي پژو هش پرستاري ايران Acceptance ارتقا تغذيه انحصاري با شیر مادر در زنان سزارين شده تاثیر آموزش بر وضعیت صحیح شیر دهي و حمايت خانواده در مجله علمي وپژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي ارومیه Acceptance
 تاثیر کورکورکومین بر سندرم پیش از قاعدگي در فصلنامه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامايي زاهدان تاثیر زنجبیل بر سندرمپیش از قاعدگي در فصلنامه داخلي و جراحي دانشکده پرستاري و مامايي زاهدان
 مقايسه تاثیر کورکومین و زنجبیل بر عالئم سندرم پیش از قاعدگي در مجله طب جنوب-

معصومه خیرخواه  .تاثیر ماساژ پرينه بر اختالالت کف لگن در مجله سالمت دانشکده پرستاري و مامايي اردبیل . 1392
-

بررسي تأثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپي زياتومي در زنان نخست زا فريده اقدام پور  ،فرشته جهدي  ،معصومه خیرخواه  ,، ،حمید
حقّاني  ،محسن تقي زاده سمیه نقي زاده مجله زنان مامايي و نازايي ايران  ، 3133هفته اول بهمن  : 13-52صفحه ،دوره پانزدهم ،شماره
6
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-

هدي مکاري معصومه خیرخوا ه  ،لیال نیساني سامان ي  ،آغا فاطمه حسیني  ،تأثیر نفس آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نوجوانان
پژوهش  8پرستاري دوره3شماره ( 30پیاپي 1392، 57 -47پايیز)

 انتشار مقاله در مجالت معتبر خارجي:-Taavoni,S. Soltanpour F. Haghani, H. Habibeh, A. Kheirkhah, M. Effect of olive oil on striae
gravarum in the second trimester of pregnancy.Complementary therapies in clinical practice,2010
- Masoomeh kheirkhah , Maryam Hassani Compare the predictive value of risk factor assessment
and Transcutaneous Bilirubinometery in the diagnosis of Hyperbilirubinemia in infants with 35 weeks
and more age.internatipnal biologic and biomedical research . dec 2013. Acceptance.
-Massomeh Kheirkhah (PhD), Nassimeh Setayesh Valipour (MSc), Leila Neisani (MSc), Hamid
Haghani (MSc(A Controlled Trial of the Effect of Aromatherapy on Birth Outcomes Using "Rose
Essential Oil" Inhalation and Foot Bath. J Midwifery Reprod Health. 2013; 1(2):77-82.
-"The Effect of Ginger on Premenstrual Syndrome Symptoms," by Samira Khayat, Masoomeh
Kheirkhah, Zahra Behboodi Moghdam, Amir Kasaeian, Hamed Fanaei and Mani Javadimehr
submitted to ISRN Obstetrics and Gynecology accepted
كتاب ها (گردآوري و تدوين ،ترجمه ،ويرايش)
-

کتاب بهداشت مادر و کودک جمعیت و تنظیم نیک آموز – اردبیل1380

-

درسنامه بیماريهاي زنان نتشارات ياوريان1382

كنفرانس ها/سمينارها /ارائه ها
ارائه شفاهي
مادري ايمن در ششمین کنگره مراقبت هاي پرستاري و مامايي دستاوردها و تازه ها  87/11/5تا 87/11/7 تاثیر گروه درماني آموزشي بر مهارت هاي مراقبت از خود در مدد جويان حامله مبتال به هیپر تانسیون در نیمه دوم حاملگي در اولین همايش منطقهاي مراقبت مدد جو محور دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد در  22-23خرداد . 1387
 شیوع ا ورژانسهاي مامايي در بیمارستان علوي در همايش پرستاري اورژانس سازمان تامین اجتماعي سال .79 میزان رضايتمندي جنسي و عوامل تاثیر گذار بر آن در شهر اردبیل در سال هشتمین کنگره ارولوژي ايران .84 کنگره پیشگیري از ايدز و هپاتیت با عنوان تاثیر آموزش در ارتقا سطح آگاهي رابطان بهداشتي در پیشگیري از ايدز و هپاتیت در دردانشگاه علومپزشکي اردبیل سال .83
 کارگاه حاملگي پر خطر در مورد عفونتهاي دوران نفاس در سال 83 بهداشت جنسي در باروري و ناباروري در  6-5اسفند  83تحت عنوان بررسي تاثیر بهداشت جنسي بر میزان آگاهي دختران مراجعه کننده به مراکزمشاوره قبل از ازدواج سال  82فصلنامه باروري و ناباروري زمستان .83
 تاثیر آموزش بر بهداشت جنسي دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اردبیل سال سمینار سراسري بهداشت زنان دانشگاه کردستان . 827

 بررسي میزان شیوع اعتیاد در استان اردبیل اولین کنگره سراسري راهکارهاي بهداشتي مبارزه با اعتیاد در اسفند 78 کارگاههاي پیشگیري از خشونت خانگي با آموزش مهارتهاي ارتباطي با تاکید بر مسايل جنسي دردانشگاه علوم پزشکي اردبیل اسفند .83 تاثیر مراقبت در منزل بر اضطراب مادران باردار وماحصل حاملگي سال  79همايش سراسري مراقبت در منزل در دانشگاه علوم پزشکي و خدماتبهداشتي و درماني قزوين
 مقايسه میزان آگاهي ماماها و دانشجويان مامايي در مورد ايدز اولین کنگره ملي بهداشت عمومي طب پیشگیري در کرمانشاه  3-1آذر 79 بررسي میزان شیوع اعتیاد در استان اردبیل اولین کنگره سراسري راهکارهاي بهداشتي مبارزه با اعتیاد در اسفند 78 کارگاه پارتو گرام تحت عنوان پیشرفت غیر طبیعي زايمان در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال . 82 سمینار ايدز در مامايي دردانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال . 79 کارگاه آشنايي با روشهاي کاهش درد زايمان در خصوص روشهاي کاهش درد زايمان در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال .82 بررسي میزان شیوع و مقايسه تشخیص هاي کلنیکي و پارا کلینیکي در سومین کنگره میکرو بیولوژي ايران  3-1شهريور  79همدان دومین کنگره آسیب شناسي خانواده در ايران 28-25ارديبهشت  85تحت عنوان بررسي تاثیر آموزش مسائل جنسي در ارتقا آگاهي کارکنان دانشگاهعلوم پزشکي اردبیل
 دومین کنگره آسیب شناسي خانواده در ايرا ن در ارديبهشت  85تهران -تحت عنوان نگرش دانشجويان در مورد ازدواج دانشجويي در دانشگاه علومپزشکي اردبیل .
 سمینار پیشگیري از خشونت خانگي در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال .82 کارگاه پاپ اسمیر در مورد نحوه تفسیر نتايج و پیگیري بیماران در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال .78- Study of Prevalence and clinical and Para clinical vaginitis in women referred to Health care center
ministry to Health Medical Education in Ardabil. Indian science congress 88 sessions 3-7 January
.2001
- The survey effects of nutritional status and Hormone therapy in osteoporosis .The 5th pan Arab
.congress for Rheumatology & Rehabitation 19-22 sep Damascus 2001
- Study of effective factors on IUD discontinuation in women in Ardabil Health centers2003. oral
.communication . Congress of the Turkish German Gynecology association May 18-22,2005
 بررسي تاثیر آموزش تغذيه در دختران دبیرستاني استان اردبیل در سال  83ارائه در نهمین کنگره تغذيه ايران در دانشگاه علوم پزشکي و خدماتبهداشتي و درماني تبريز 13- 16شهريور . 85
. بررسي ارتباط بین ازدواج فامیلي و ناهنجاريهاي مادرزادي در مرگ و میر  24ساعت اول تولد مراجعین به بیمارستان شهید اکبر آبادي در سالهاي 85-84در دومین سمینار بارداري ايمن دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهید بهشتي
 بررسي مشکال ت سالمندي در سمینار منوپوز و سالمندي در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران در دي ماه . 1386 آماده سازي و ريالکسیشن و آمادگي براي زايمان در سمینار آماده سازي براي زايمان طبیعي در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکيايران در تیرماه . 1386
 بررسي تاثیر ساکاروز خوراکي ب ر درد ناشي از واکسیناسیون در هفتمین کنگره مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران مراقبت از مادران باردار نیازمند ترانسفوزيون فراورده هاي خوني در هفتمین کنگره مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران13898

 تاثیر ويتامین  Eبر ديسمنوره در پنجمین کنگره مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران.1387 تاثیر ماساژ پرينه در مرحله فعال لیبر در پیشگیري از آسیبهاي زايماني در هفتمین کنگره مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران با 3امتیاز باز آموزي .1389
 بررسي تأثیر انحراف فکر بر شدت درد ناشي ا ز تزريق واکسن در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني غرب تهران سال88در هفتمینکنگره مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران 1389با  3امتیاز باز آموزي.
ارائه پوستر
-

بررسي تاثیر ماساژ پرينه در فاز فعال بر اختالالت کف لگن در سیزدهمین کنگره زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران آذر 1391

-

بررسي تاثیر آموزش بر ارتقا آگاهي رابطان بهداشتي در مورد تغذيه سالم در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال  83ارائه در نهمین کنگره
تغذيه ايران در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز 13-- 16شهريور 85

-

کنگره آموزش مددجو در خصوص بررسي مقايسه اي آثر آموزش ريالکسیشن و استفاده از  TENSدر کاهش درد زايمان زمستان 79

-

همايش سراسري بهداشت باروري در دانشگاه علوم پزشکي زنجان تحت عنوان بررسي ارتباط بین عفونتهاي دستگاه تناسلي و روشهاي پیشگیري
از بارداري در بانوان مراجعه کننده به کلنیکهاي تنظیم خانواده شهر اردبیل در سال .79

-

همايش سراسري بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي زنجان آبان  79تحت عنوان بررسي رابطه بین الگوي تغذيه و استئوپورز در زنان يائسه
مراجعه کننده به بیمارستان تامین اجتماعي اردبیل سال 79

فعاليت هاي فرهنگي
عضو شوراي پژوهشي بهداشت باروري  ،بهداشت مادر و کودک و آموزش مامايي دانشکده پرستاري و مامايي از .1391
 مشاور امور بانوان رياست دانشگاه علوم پزشکي اردبیل از سالهاي .83-77 مسئول محور پژوهش در آموزش هسته  EDCدانشگاه علوم پزشکي اردبیل1385-1383. عضو شوراي آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل 1385-1384 عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل 1385-1382 سردبیر مجله علمي و پژو هشي دانشکده پرستاري و مامايي اردبیل 1385-1380 عضو کمیته انطباق امور اداري و فني موسسات پزشکي با موازين شرع مقدس دانشگاه علوم پزشکي اردبیل1380 -عضو کمیته مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکي اردبیل

1384-1377

 -عضو شو راي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل

1384-1377

 استاد راهنماي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران و تهران از سال 1385 مسئول زير معیار توسعه استراتژي مدل ايراني مديريت کیفیت آموزش  IEQMدانشگاه علوم پزشکي ايران 1387 عضو کمیته علمي پنجمین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي ارتباطات انساني در دانشگاه علوم پزشکي ايران عضو کمیته طرح تکريم دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران 1386 مسئول کمیته امتحانات مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1388 -1389 مسئول برنامه ريزي نظري کارشناسي مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران 1388-1389 عضو کمیته علمي سومین کنگره آموزش پرستاري و مامايي رويکردها و چالش ها  13لغايت  15بهمن 88 تبيين ابزار جديد ارزشيابي باليني در سومين جشنواره شهيد مطهري .1389 داوري اعتبار ابزار دانشجويان کارشناسي ارشد9

1386

 داوري پايان نامه هاي براي اخذ مدرک دانشجويا ن کارشناسي ارشداعتبارات پژوهشي
جوايز و افتخارات
-

پژو هشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکي اردبیل سال 80

-

نويسنده نمونه از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي اردبیل 1382

-

زن نمونه در عرصه تفکر و خالقیت و نوع آوري در استان اردبیل فرماندار محترم شهرستان اردبیل1383

-

تقدير نامه از مشاور وزير و سرپرست دفتر امور زنان1383

-

در يافت تقدير از جشنواره آموزشي شهید مطهري به عنوان مجريان طرح برتر ارزشیابي آموزشي 1388

-

دريافت تشويق از سومین جشنواره آموزشي شهید مطهري بدلیل انجام فرايند آموزشي تبین ابزار جديد ارزشیابي بالیني در رشته کارشناسي
مامايي

-

تشويق از مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که توسط رياست دانشگاه و قائم مقام وزير صادر شده است سال . 80

-

تقدير نامه از دبیر کمیسیون بانوان و جوانان استان اردبیل سال .77

-

تقدير نامه از رياست دانشکده پرستاري و مامايي اردبیل1382

-

ماماي نمونه در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سالهاي  81و .85

-

تقدير و تشويق درج در پروند ه پرسنلي از رياست دانشکده پرستاري و مامايي اردبیل 1385

-

تقدير به مناسبت طرح تکريم ارباب رجوع1385

-

تقدير و تشکر رياست دانشکده پرستاري و مامايي خلخال1382

-

تقدير به مناسبت همکاري و دريافت تنديس بلورين دانشکده پرستاري و مامايي در جشنواره آموزشي شهید مطهري1389

-

مامايي نمونه کشوري معرفي سال .1391

اطالعات ديگر
آموزش پزشكي
-

بازنگري در شیوه ارزشیابي کارآموزي دانشجويان مامايي

-

ارزيابي رضايت دانشجويان از آموزش بالیني در جهت تقويت مهارت دانش آموختگان در پاسخ به نیاز سالمت جامعه

-

ارائه کارآموزي در اتاق زايمان براساس شیوه هاي نوين آموزش پزشکي

-

 -ساماندهي آموزش زايمان طبیعي در بیمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران

-

طب مکمل و انجام مداخالت درمورد سندرم پیش از قاعدگي و يائسگي

-

سالمت زنان :بهداشت باروري و يائسگي

-

خشونت خانگي و اعتیاد  ،زنان آسیب پذير جامعه
كارگاههاي ارتقا سالمت :

-

کارگاه مشورتي تعیین اولويت هاي منطقه اي سالمت زنان از  82/4/14تا  82/4/15به مدت  20ساعت در وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکي

-

کارگاه روشهاي عملي ارتقا سالمت زنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در تاريخ  78/6/17لغايت . 78/6/18
10

-

کارگاه کشوري روشهاي عملي ارتقا سالمت دانش آموزان دختر دبیرستاني در تاريخ  82/6/4وزارت بهداشت و درما.

-

کارگاه شبکه ارتقا سالمت زنان دانشگاه علوم پزشکي تهرامن مهر . 90
كارگاههاي آموزش پزشكي :

-

شرکت در هشتمین دوره آموزشي آشنايي با مباني آموزش پزشکي  90/10/10تا  90/10/15با  10امتیاز باز آموزي

-

يازدهمین همايش کشوري آموزش پزشکي با عنوان رهبري آموزشي از تاريخ  89/2/10تا  89/2/12با  9امتیاز باز آموزي

-

شرکت در دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي از تاريخ  88/10/12تا  88/10/16به منظور کسب امتیاز دانش پژوهي

-

شرکت در کارگاه جستجوي منابع در تاريخ  86/6/20توسط مرکز توسعه و آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران

-

کارگاه طرح سئوال روشهاي اندازه گیري و ارزشیابي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .83

-

کارگاه بازخورد به دانشجويان در موقعیت بالیني در دي ماه  1386در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

-

کارگاه طراحي پرسشنامه درتاريخ  85/5/1تا  85/5/2در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .

-

کارگاه طرح درس در تاريخ  78/7/28در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل.

-

کارگاه طرح درس روشهاي اندازه گیري و ارزشیابي آموزشي در تاريخ  82/10/28در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  3امتیاز بازآموزي .

-

کارگاه پژوهش در آموزش از تاريخ  81/4/30تا  81/5/1در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل  .81با  5امتیاز باز آموزي

-

کارگاه ارتقا ء کیفیت در آموزش دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .82

-

کارگاه ارزشیابي دروني در تاريخ  79/2/15در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  2امتیاز باز آموزي .

-

کارگاه مقدماتي آموزش پزشکي در تاريخ  77/8/2در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  3امتیاز باز آموزي .

-

کارگاه اموزش روش برنامه ريزي آموزشي و درسي در تاريخ  81/7/7تا  81 /7/8در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  3امتیاز باز آموزي .

-

کارگاه مباني روش تحقیق ويژه استان اردبیل 82

-

دومین کنگره رويکرد هاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي  21-22اسفند در دانشگاه علوم پزشکي ايران بمدت  16ساعت

-

شرکت در هجدهمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکي از  90/3/7تا 90/4/8

-

شرکت در هشتمین دوره آشنايي با مباني آموزش پزشکي (تدبیر ) از تاريخ  90/10/10تا  90/10/15ويژه اعضاي هیئت علمي بالیني دانشگاه
علوم پزشکي تهران .

-

کارگاه علم سنجي  .دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر .91

-

کارگاه آشنايي با سرقت علمي و راهکارهاي پیشگیري از آن دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر .91

-

کارگاه آئین نگارش مقاالت پزشکي در تاريخ  80/5/24تا  80/5/25در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  5امتیاز آموزش مداوم .

-

کارگاه روش تحقیق مقدماتي در تاريخ  77/5/26تا  77/5/29در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  10امتیاز آموزش مداوم

-

کارگاه روش تحقیق پیشرفته ( مطالعات موردي و شاهدي ) دانشگاه علوم پزشکي اردبیل.84

-

کارگاه مفاهیم آماري دانشگاه علوم پزشکي اردبیل84

-

کارگاه کاربرد نرم افزار  End noteدر پژوهش بهمن  85در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران بمدت  3ساعت

-

کارگاه تبحر اطالعاتي در دي ماه  1386در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

-

کارگاه ارزيابي پژوهش و شاخص هاي آن در بهمن  1386در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

-

کارگاه  Reference managerدانشگاه تهران خرداد .1390

-

کارگاه آموزش مقاله نويسي در  13-14دي  85در دانشگاه علوم پزشکي ايران بمدت 16
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-

کارگاه پیشرفته مطالعات مداخله اي و ثبت کارآزمايي بالیني از تاريخ  88/4/22تا  88/4/24در دانشکده پرستاري و مامايي ايرا ن .

-

کارگاه پژوهش کیفي  6-7تیر ماه  91در دانشکده پرستاري و مامايي تهران .

-

کارگاه آزمون سازي در مطالعات کمي در دانشکده پرستاري و مامايي تهران  91/7/29تا .91/8/1

-

کارگاه مقاله نويسي به زبان انگلیسي  85/8/17در در دانشکده پرستاري و مامايي ايران

-

کارگاه  program evaluationدر دانشکده پرستاري و مامايي ايران .1397/10/25

-

کارگاه  Motivation in adult learnerدر دانشکده پرستاري و مامايي ايران در .1387/10/16

-

کارگاه جستجوي مقاالت و کتابخانه و  End noteدفتر مطالعه و توسعه آموزش پرستاري و مامايي .1391/3/27

-

کارگاه مقاله نويسي دفتر مطالعه و توسعه آموزش پرستاري و مامايي  1391/3/7الي .1391/3/8

-

کارگاه کارآزمايي بالیني در تاريخ  80/3/14لغايت  80/3/16در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  7امتیاز آموزش مداوم
كارگاه طب مكمل :

-

طراحي مطالعات بالیني در طب مکمل در تاريخ  87/8/21تا  87/8/22توسط موسسه مطالعات تاريخ پزشکي و طب اسالمي و مکمل

-

شرکت در نخستین همايش سراسري روز جهاني ماما با موضوع طب مکمل در مامايي و ماما و مشاوره  HIVدر ارديبهشت  87در دانشگاه
تربیت مدرس

-

کارگاه کارآزمايي بالیني در تاريخ  80/3/14لغايت  80/3/16در دانشگاه علوم پزشکي اردبیل با  7امتیاز آموزش مداوم

-

کارگاههاي مديريتي:

-

کارگاه آموزش اطالعات و ارتباطات ويژه استان اردبیل .82

-

کارگاه آموزش استفاده از کامپیوتر و مديريت فايل ها .82

-

کارگاه آموزش واژه پردازها ويژه استان اردبیل .83

-

کارگاه اصول برنامه ريزي ويژه استان اردبیل .80

-

کارگاه مديريت مشارکتي ويژه استان اردبیل .80

-

کارگاه آئین نگارش و مکاتبات اداري ويژه استان اردبیل .80

-

کارگاه مديريت امور فرهنگي .79

-

کارگاه آموزش مديريت عمومي .80
كارگاههاي آموزشي :

-

شرکت در دوازدهمین کنگره بین المللي باروري و نا باروري از تاريخ  90/6/15تا  90 /6/18با  9امتیاز باز آموزي

-

شرکت در ششمین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي از تاريخ  87/11/5تا  87/11/7با  8امتیاز باز آموزي

-

شرکت در سمینار تصوير برداري در باروري و ناباروري موسسه رويان در  90/2/15با  5امتیاز باز آموزي

-

سمینار تشخیص و درمان استئوپورز در تاريخ  89/11/2با  2/5امتیاز باز آموزي

-

شرکت در کارگاه آشنايي با کامپیوتر و ويندوز  XPاز تاريخ  87/2/27تا  87/2/31معادل  2/5واحد درسي در دانشگاه آزاد خلخال

-

شرکت در کارگاه آشنايي با اينترنت از تاريخ  87/3/28تا  87/3/29معادل  1واحد درسي در دانشگاه آزاد خلخال

-

سمینار لیبر و زايمان در آب و راه اندازي واحد مربوطه در تاريخ  86/11/17با  2/5امتیاز باز آموزي

-

شرکت در سومین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي از تاريخ  88/11/13تا  88/11/15با  8امتیاز باز آموزي

-

شرکت در کنفرانس اختالالت تیروئید در سنین باروري در تاريخ  88/3/6با  3امتیاز باز آموزي
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-

کارگاه آموزش ايجاد وبالگ در دانشگاه آزاد اسالمي خلخال معادل  1واحد درسي در تاريخ 1386/7/27

-

کارگاه کشوري احیا ء نوزاد خرداد . 1391

-

کنگره بین المللي پیشگیري از سرطان سرويکس دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر .91
كارگاههاي آموزشي پژوهشي :

-

کارگاه معاينات بالیني پرستاران در تاريخ  90/3/24تا  90/3/25با  3امتیاز باز آموزي فعالیت آموزشي پژوهشي

-

کارگاه معاينات بالیني پرستاران در تاريخ  89/3/23تا  89/3/245با  2امتیاز باز آموزي فعالیت آموزشي پژوهشي

-

کارگاه آموزش ترويج تغذيه با شیر مادر  88/7/28تا  88/8/29با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

سمینار اعتیاد ،مسمومیت و مراقبتهاي پرستاري در تاريخ  88/10/15تا  88/10/16با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

روشهاي پیشگیري از بارداري  88/8/5لغايت  88/8/6با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

روشهاي پیشگیري از بارداري  87/8/11لغايت  78/8/12با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

ششمین کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايي در تاريخ  87/11/5تا  87/11/7با  3آمتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

روشهاي پیشگیري از بارداري  78/8/25لغايت  87/8/26با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

کارگاه معاينات بالیني پرستاران در تاريخ  88/11/11لغايت  88/11/13با  2امتیاز باز آموزي فعالیت آموزشي پژوهشي

-

روشهاي پیشگیري از بارداري  88/3/5لغايت  887/3/6با  2امتیاز فعالیت آموزشي پژوهشي

-

کارگاه معاينات بالیني پرستاران در تاريخ  88/4/1تا  88/4/35با  2امتیاز باز آموزي فعالیت آموزشي پژوهشي

-

عضو کمیته علمي و هیئت رئیسه سیزدهمین کنگره زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران آذر 1391

آخرين بازبيني93/1/10 :
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