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 دکتری تخصصی بهداشت باروری  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  استادیار

  هاى آموزشىمدارک و دوره

 1366-1368کاردان مامایی                                   علوم پزشکی شاهرود    

 1371علوم پزشکی مشهد     کارشناس مامایی                                   

 1378( علوم پزشکی ایران   باروریبهداشت گرایش   کارشناس ارشد مامایی )

 1395علوم پزشکی شاهرود                دکتری بهداشت باروری            

 هاى آموزشى دوره



 بازآموزی بهداشت و تنظيم خانواده  کارگاه

 موزش کامپيوتر ویژه پزشکانآ  کارگاه

 آموزش ویندوز تئوری و عملی    کارگاه

 تئوری و عملی    POWERآموزش    کارگاه

 آموزش فتوشاپ تئوری و عملی 

 تئوری و عملی wordآموزش    کارگاه

 اینترنت    کارگاه

                                                        SPSSآمار پيشرفته و تحليل آماری   

 روش تحقيق کيفی                              کارگاه

 روش تحقيق                                    کارگاه

   مدیریت منابع  کارگاه 

 مقاله نویسی                                       کارگاه 

                                     احيإ           کارگاه 

SPSS   مقدماتی و پيشرفته کارگاه                                         

ABG  کارگاه                                             

ECG  کارگاه                                      

 مشاوره شير دهی     ترویج تغذیه با شير مادرو  کارگاه

 آشنایی با مسائل قانونی پزشکی    کارگاه

 مشاوره تحصيلی دانشجویان        کارگاه

 مشاوره تحصيلی استعدادهای درخشان    کارگاه

 آموزش گاید الین نویسی علمی  کارگاه  

 پایش رشد کودکان با منحنی جدید رشد  کارگاه  

 آشنایی با سيستم ثبت سيگنال پاورلب و تکنيکهای پيشرفته علوم زیستی  کارگاه  

 3و   2، 1جست و جوی منابع الکترونيک  کارگاه  

 تجوی پيشرفته جهت انجام مطالعات مروری نطام مند  سجکارگاه  

     End Noteکارگاه  

 داوری نقد مقاله  کارگاه  

 کارگاه آزمون سازی مطالعات کمی  

 کارگاه مرور سيستماتيک  



 کارگاه روش تحقيق متا آناليز در پژوهش 

 روش تدریس در رشد و بالندگی اعضای هيئت علمی  کارگاه

 روش تحقيق در رشد و بالندگی اعضای هيئت علمی  کارگاه

 STATAتجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار   کارگاه

 G powerکارگاه تعيين حجم نمونه  

   smart PLSکارگاه  

 از آکادمی آمار ایران    MAXQDAکارگاه  

 از آکادمی آمار ایران  SPSSکارکاه  

 از  آکادمی آمار ایران  CAM2کارگاه فراتحليل و آشنایی با نرم افزار  

 از  آکادمی آمار ایران   Mpus کارگاه

 کارگاه ليزرل و ایموس از کارگاه آکادمی ایران

 کارگاه ایموس پيشرفته از آکادمی آمار ایران

 از آکادمی آمار ایران  sample powerکارگاه  

  زبان

 فارسی زبان مادری

 انگليسی متوسط

  اىهاى حرفهمندىعالقه

 آموزش بالينی اتاق زایمان

 دوران بارداری و بعد از بارداریمراقبت های  

 پيشگيری از رفتارهای پرخطر در زنان

 سالمت جنسی

  اىحرفه هاىعضویت

 ایراندانشگاه علوم پزشکی    دانشکده پرستاری وماماییعضو هيئت علمی  

 1378-1382  سال درعضو انجمن تنظيم خانواده   -

 1378-1382  سال در  عضو انجمن ترویج تغدیه با شير مادر -

 1383  در سالوزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی  مامایی در عضوکميته اشتغال زایی  -



وزارت بهداشووت ودرمان آموزش    ل های ترویج تغذیه با شووير مادرعضووو کميته کشوووری جهت تدوین پروتک -

 1386در سال    پزشکی )معاونت سالمت(

دانشوووگاه علوم در زایمان  برای و مدرس کالس های آمادگی   کميته دانشوووگاهی ترویج زایمان عبيعیعضوووو  -

 تاکنون 1393از سال  پزشکی ایران

  آکادميک انتصابات

 تاکنون 1396از سال   مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری

  اى و تجربيات آموزشىحرفه سابقه کار

 1369-1368  در سال اراک -عرح نيروی انسانی   شهرستان آشتيان

 1373-1372 در سال اراک -عرح نيروی انسانی شهرستان آشتيان

 1379-1378 در سال تهران(شمال مربی دانشکده پرستاری و مامایی )دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 تاکنون 1379عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی از 

 1381-1379  در سال  شاهد(مربی مدعو)حق التدریس( دانشکده پرستاری و مامایی )دانشگاه  

 1390-1388دانشکده پزشکی واحد بين الملل واحد پردیس   مادر و کودکواحد بهداشت  مدرس

  هاى آموزشىشایستگى دیگر

 (   قلب و تنفس ،مجاری ادراری ،آب و الکتروليت1جراحی تئوری و عملی )  _تدریس در واحد داخلی 

 بيماریهای خون و اعصاب  (  2جراحی تئوری و عملی ) _داخلی  تدریس  

(   بيماریهای پوسووتی ، عفونی ،ارتوپدی،گوش وحلق وبينی ، بيماریهای بافت  3جراحی تئوری و عملی ) _داخلی  تدریس  

 همبند

 نشانه شناسی ومعاینات فيزیکی تئوری و عملیتدریس  

 (4(و)3(و)2(و)1( و عملی)1بارداری و زایمان تئوری)تدریس واحد 

 عملیواحد   تنظيم خانوادهتدریس واحد 

 تدریس تئوری اصول و خدمات بهداشتی  

 تدریس تئوری بهداشت مادر و کودک

 تدریس تئوری حقوق زنان دانشجویان ارشد مامایی



 مدل ها و تئوریهای مامایی و بهداشتی ارشد مامایی جامعه نگریس تئوری درت

 ییتدریس مشاوره سالمت جنسی ارشد مشاوره در ماما

 تدریس سمينار تحقيق ارشد مشاوره در مامایی و ارشد آموزش مامایی و بهداشت باروری

 1382استاد راهنمای سمينار دانشجویی تحت عنوان سزارین یا زایمان عبيعی 

 1386استاد راهنمای سمينار دانشجویی تحت عنوان شيردهی به روش کانگورویی  

 1387سلولهای بنيادی استاد راهنمای سمينار دانشجویی  تحت عنوان  

 هاى در دست اجرا/پایان یافته پروژه پژوهشى تجربيات

های بهداشوتی دوران یائسوگی وابسوته به مراکز بهداشوتی و  بررسوی ارتبا  آگاهی و نگرش ماماها در مورد مراقبت -

 1378   در سال   )پایان نامه دوره ارشد(درمانی علوم پزشکی ایران  

 1383 سال بررسی مشحصات فردی،اجتماعی،اقتصادی،خانوادگی زنان معتاد در بند شهر تهران -

 1385ین  )مجری اصلی( پایان یافته  تبيين فرایند تصميم گيری زنان در مورد انتخاب زایمان به روش سزار -

 1387تبيين تجربه زنان از پدیده یائسگی در زنان ترکمن و غير ترکمن )مجری اصلی( پایان یافته    -

بررسوی فراوانی همسور آزاری عی بارداری و ارتبا  آن با زایمان زودرس در زنان بسوتری در بخش پس از زایمان   -

 مجری اصلی)پایان یافته(. 1388بيمارستان شهيد اکبرآبادی شهر تهران 

بررسووی تأثير اتاق آرامش کاو بر شوودت درد زایمان، خودکارآمدی زایمان و خودکارآمدی شوويردهی در یکی از   -

  ()مجری اصلی 1390بيمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 

ماهگی شهرستان    6تغذیه انحصاری تا   مادران شيرده جهتبررسی تأثيرمداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر  -

 1392 عرح مستقلشاهرود  

یک مطالعه -رویکرد مداخله ای بر رفتارهای پرخطر جنسوی زنان با اختالل مصورم موادیک  توسوعه و اثربخشوی  -

Mix-Method  )پایان نامه دکتری بهداشت باروری( 



  مشاور(هاى دانشجویى )استاد راهنما، استاد نامهبر پایان نظارت

بررسووی شوويوس افسووردگی پس از زایمان وارتبا  آن با رویدادهای اسووترس زای زندگی در مراجعين به مراکز  -

 )مشاور(   1384بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه  

ودک تا  بررسوی ارتبا  شواخت توده بدنی مادران قبل از بارداری با عول مدت شوير دهی و روند افزایش وزن ک -

 (. )مشاور  1386سالگی در مراکز بهداشتی درمانی غرب شهر تهران  2پایان  

بررسوی مقایسوه ای تاثير سواکاروز خوراکی، انحرام فکر)جغجغه( و به کارگيری توام بر واکنش به درد ناشوی از   -

 پایان نامه(. )مشاور1387تزریق واکسن در شيرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران، 

بررسوووی توأثير مواسووواژ پرینوه در فواز فعوال زایموان بر پيوامود هوای زایموان در زنوان نخسوووت زای مراجعوه کننوده به   -

 (پایان نامه )مشاور 1387بيمارستان امام خمينی شهرستان کوهدشت 

 ()مشاور تاثير آموزش مبتنی بر مدل بزنف در انتخاب روش پيشگيری از بارداری زنان -

 ()مشاور یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان هرمزگان  بررسی شيوس -

 راهنما(استاد )1390زا شهر سنندج  نخست زنان در زایمان از بعد افسردگی بر آموزشی تاثير برنامه -

شوهيد بررسوی رفتارهای دلبسوتگی والدین به جنين و ارتبا  با عوامل مرتبط در مراکز بهداشوتی دانشوگاه های   -

 راهنما(استاد )1390بهشتی و تهران 

 راهنما(استاد  )1390تاثير بسته آموزشی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان نابارور -

 راهنما(استاد  ) 1392تاثير آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پر خطر زنان معتاد   -

 راهنما(استاد )1396رضایتمندی از زایمان در زنان نخست زا بررسی تاثير اتاق آرامش کاو بر ترس، اضطراب و  -

  انسانی ویروس پاپيلومای از کننده  محافظت رفتارهای بهداشتی بر اعتقاد الگوی بر مبتنی آموزش بررسی تاثير -

 راهنما( استاد )زنان آسيب پذیر در

 وی آی به پيشگيری از اچ نسبتدرک شده و عملکرد   یریپذ بيبر همتا بر عزت نفس، آس یآموزش مبتنيرتاث -

 راهنما(استاد )زنان با اختالل مصرم مواد ب در هپاتيت و

عوامل مرتبط با آن در در مراکز  بررسی انگ و تبعيض ماماهای شاغل نسبت به زنان مبتال به اچ آی وی و -

 راهنما(استاد )1396وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران  بهداشتی و درمانی 

 راهنما(استاد  )ترجمه و اعتباریابی ابزار انگ ناباروری در زنان نابارور -

  جامع مراکز  به کننده مراجعه باردار زنان در بدنی  توده شاخت با  سالمت  ارتقاءدهنده زندگی سبک ارتبا  -

 راهنما(استاد )97  سال در بيجار شهرستان سالمت



بر عملکرد جنسوووی زنوان بوا سووونودرم تخمودان پلی  PLISSIT رویکرد مشووواوره ی مبتنی بر مودل    تواثير -

 راهنما(استاد )کيستيک

منتخب     یبا اضووطراب مادران باردار پرخطر مراجعه کننده به درمانگاه ها  نيبه جن  یارتبا  دلبسووتگ یبررسوو -

 راهنما(استاد )1396سال رانیا  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

بررسوی نيازهای سوالمت جنسوی در افرادترانس سوکشووال تطبيق یافته مراجعه کننده به کلينيک های منتخب   -

 راهنما(استاد ) 97شهر تهران سال 

 1397بررسی رضایت جنسی ودلزدگی زناشویی در زنان تحت پوشش مراکز سالمت جامعه شهر یاسوج ، -

 (راهنما)

و مهارت خود محافظتی از کودک آزاری جنسووی در دختران گروه سوونی   بررسووی تاثير آموزش مادران بر دانش -

 )در دست اجرا(سال7  -10

بررسووی ارتبا  عل ی عملکرد جنسووی و باورهای ناکارآمدی جنسووی با دلزدگی زناشووویی در زنان نخسووت زای   -

 (راهنما)دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت منتخب

زنان نخست باردار نوجوان و بزرگسال مراجعه کننده به مراکز منتخب    ینگرش و تطابق مادر یا سهیمقا یبررس -

 1397-98جامع سالمت وابسته به مرکز بهداشت غرب تهران

  انتشارات

  هاى منتشر شده مقاله

نشوریه بهداشوت خانواده انجمن تأثير جنس ، وضوعيت بلو  و وزن بدن بر تصوور نهنی از خود در نوجوانان دختر و پسور  -

 1379تنظيم خانواده جمهوری اسالمی ایران شماره هجدهم

 1380،  21شماره نشریه بهداشت خانواده انجمن تنظيم خانواده جمهوری اسالمی ایران نقش تغذیه درسالمت زنان در سنين باروری  -

،     7فصولنامه شوير مادر/ انجمن ترویج تغذیه با شوير مادر شوماره  بازدید و مراقبت در منزل جهت آموزش و حمایت از شويردهی   -

1380     

 1380روزنامه کيهان  نقش مراقبت در منزل و ادامه شيردهی  -

 1383پزشکی جهت اشتغال زایی ماماها در آموزش و پرورشعرح پيشنهاد به وزارت بهداشت ودر مان آموزش نقش ماما در مدارس  -

فصولنامه ایران نشوریه دانشوکده پرسوتاری و مامایی دانشوگاه ویژگی های فردی،خانوادگی،اجتماعی واقتصوادی زنان معتاد در بند   -



 1383زمستان 40علوم پزشکی ایران . سال هفدهم شماره 

  56نشریه علمی پژوهشی پرستاری ایران شماره  1387زارین روند تصميم گيری زنان در انتخاب زایمان به روش س -

/  1388پژوهشوی دانشوگاه علوم پزشوکی قم  -مجله علمیفراز و نشويب زندگی جنسوی در دوران یائسوگیط مطالعه کيفی تابسوتان   -

    2/شماره 3دوره 

 1388زمستان  4و پياپی   54، شماره فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار یائسگی  از تجربه زنان -

 خواه، خير  معصوومه مقدم، حدادی  هاجر  .در شويرخواران سوازی ایمن از ناشوی درد بر فکر انحرام تکنيک تأثير بررسوی -

؛ 4شوماره ؛  16،افق دانش؛ فصولنامه ی دانشوگاه علوم پزشوکی و خدمات بهداشوتی درمانی گناباد دوره ی   حقانی حميد ، منش جمشويدی  منصووره 
 88زمستان 

 خيرخواه، هاجر معصوومه .خوراکی سواکاروز و فکر انحرام روش دو مقایسوه :شويرخواران در واکسويناسويون درد کاهش -

 19 ، ص 1390 تير 70 پياپی ایران، پرستاری نشریه .حقانی حميد و منش جمشيدی منصوره  مقدم، حدادی

 پژوهشی علمی مجله  .حسينی کجوری، فاعمه دانش مهوش منش، جمشيدی منصوره سليمانی،  مينا   .زودرس زایمان و همسرآزاری بين ارتبا  -

 .53 -59 ص  ،) 1390 زمستان ، 61 پياپی ( 4 شماره پانزدهم سال  قزوین،  پزشکی  علوم دانشگاه

 جمشيدی منصوره   ی،قل  اهلل ليال  کاظمی،  حاجی افتخارالسادات . شيردهی مدت عول با بارداری، از قبل بدنی توده شاخت ارتبا  -

 9. ص ،) 1388 اردیبهشت( 57 پياپی  ایران،  پرستاری نشریه  .حسينی فاعمه منش، 
( حيات) تهران پزشکی علوم دانشگاه  مامایی  و  پرستاری دانشکده مجله .آن با مرتبط عوامل و جنين به مادر دلبستگی رفتارهای -

 1391نامه ویژه  5 شماره  ، 18 دوره  زیبا تقی زاده، حميد حقانیمنصوره جمشيدی منش، الدن آسترکی، زهرا بهبودی مقدم، 

،  منصووره جمشويدی منش،  الدن اسوترکی مجله علوم پزشکیی مازددرا ،رفتارهای دلبسوتگی پدر به جنين و عوامل مرتبط با آن -

 (  1393مهر  )   - 117، شماره 24دوره  .حميد حقانی،  زهرا بهبودی مقدم

 پيری آمنه شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه  مجله .آن پيامدهای و پرینه پارگی زایمان، دوم مرحله عول بر پرینه ماساژ تاثير -

 .1391 دی و آنر 5 شماره  ، 14 دوره   33-24. ص حسينی فاعمه منش، جمشيدی منصوره  کجوری، دانش مهوش دار، گله

 .حقانی حميد  بهبودی مقدم، زهرا نش،م علی نيلوفر منش، جمشيدی منصوره  .نابارور زنان خودکارآمدی بر آموزش تاثير بررسی -

 .227-222ص  ،) 1394 اردیبهشت و فروردین ، 60 پياپی ( 2 شماره  چهاردهم  سال پایش، مجله

 دانشوگاه  درمانی – بهداشوتی مراکز به کننده مراجعه زنان در قاعدگی از قبل سوندرم شودت بر منيزیوم تاثير -

   1391 بهار ،1 شماره  مکمل، عب منش. جمشيدی منصوره  ، جاللی حسين ابراهيمی، الهام. اصفهان پزشکی علوم

 منش، جمشويدی منصووره  تأثير برنامه آموزشوی در پيشوگيری از افسوردگی پس از زایمان؛ یک کارآزمایی نيمه تجربی.

 627-619، ص 1392، 6شماره  12فصلنامه پایش، سال . لهونی فروزان عليزاده، شمس نرگس ، حسينی فاعمه ، تهرانی گليان شهناز

 بنایی،  مژده  گليان، شوهناز کمالی، کبری .هرمزگان رودان شوهرسوتان یائسوه زنان در آن با مرتبط عوامل و یبوسوت شويوس -

 1396 مهر 35-25  صفحه ، 7 ماره ش تم،بيس دوره  .رانای نازایی و مامایی و زنان مجله .محسنی شکراهلل منش، جمشيدی منصوره 

 پلی تخمدان سندروم به مبتال زنان جنسی عملکرد بر PLISSIT مدل اساس بر جنسی مشاوره بخشی اثر -

 پزشکی علوم دانشگاه  مجله .مرادی صادیقه آنین، سيدعلی رنجبر، هادی منش، جمشيدی منصوره  بابایی، گل فهيمه .کيستيک

 52-43 ص . 1398 ، 176 شماره  نهم، و بيست دوره  مازندران             

 مطالعه یک :مادر شوير با تغذیه انحصواری تداوم و مادران شوده درک اجتماعی حمایت بر منزل از بازدید تاثير -

منش، مریم حسوونی، بهاره زینب بياتی، منصوووره جمشوويدی    .1399. سووازی تصووادفی شووده کنترل کارآزمایی

 ) 80 پياپی( 4 شماره ، 22 افشار.کومش. جلد
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 ط  هاى در دست چاپمقاله

 

 ط  هاى پذیرفته شده براى چاپمقاله

 

  هاى ارسال شده براى چاپمقاله

  

  الکترونيک انتشارات

  

  تدوین، ترجمه، ویرایش(ها )گردآورى و کتاب

 1388تأليف کتاب گرفتن شرح حال و معاینات فيزیکی در مامایی  

 1387های بهداشتی دوران یائسگی تأليف کتاب مراقبت

 1392رفتارهای دلبستگی پدر و مادر به جنين تأليف کتاب 

  هایى از کتاب )گردآورى و تدوین، ترجمه، ویرایش(فصل

(  جمعيت، خانواده و مدارسشوووير مادر برای دانشوووجویان مامایی )سوووالمت    تغذیه باهمکاری در تأليف کتاب   -

 1386وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

سوووالم در کشوووور)اداره سوووالمت نوزادان( دفتر سوووالمت مراقبت از نوزاد    بسوووته خدمتی  دوینهمکاری در ت -

 1390وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   جمعيت،خانواده و مدارس معاونت سالمت

  هاها/سمينارها/ ارائهکنفرانس

  شفاهى ارائه

 1380سمينار عب سنتی/ دانشکده پرستاری و مامایی ایران  -

 1381اثرعب فشاری بر روی بيماریهای زنان / دانشکده پرستاری و مامایی ایران 

 1385ناربهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  بررسی دیدگاه مادران در انتخاب نوس زایمان سمي -

 1386سمينار آماده سازی برای زایمان عبيعی     دانشکده پرستاری و مامایی ایران  -

 1386سمينار منوپوز و سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی   -



دفترآموزش مداوم  روشووهای پيشووگيری از بارداری )توبکتومی( در کارگاه روشووهای پيشووگيری به عنوان مدرس  -

 دانشکده علوم پزشکی ایران 1386

روشووهای پيشووگيری از بارداری )توبکتومی( در کارگاه روشووهای پيشووگيری به عنوان مدرس دفترآموزش مداوم   -

 دانشکده علوم پزشکی ایران . 1386

. در کنگره باروری و ناباروری ، بيمارسوتان شوهيد صودوقی شوهر یزد . اسوفند    IVFتجربه زنان نابارور از عمل  -

 .1386)سخنرانی و عضو پانل(

روشووهای پيشووگيری از بارداری )توبکتومی( در کارگاه روشووهای پيشووگيری به عنوان مدرس دفترآموزش مداوم   -

 . بيمارستان آتيه  1387

 )شيردهی در شرایط خاص و بيماری های مادر(  30کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شير مادر، مشاوره شيردهی  -

 1387زارین پانزدهمين کنگره باروری و ناباروری تهران روندتصميم گيری زنان در انتخاب زایمان به روش س -

مدرس در کارگاه سووالمت مادر عوارش شووایع در بارداری . شووشوومين کنگره مراقبت های پرسووتاری و مامایی  

 1387دستاوردهای وتازه ها  

 1387ششمين کنگره مراقبت های پرستاری و مامایی دستاوردهای وتازه ها  .  تجربه زنان از یائسگی   -

رگاه شووير مادر تحت عنوان بيماریهای مادر و شوورایط خاص نوزاد و شوويردهی به عنوان مدرس دفترآموزش  کا -

 . 1388مداوم دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران  

 1394 برون فنبرنر یاکولوژ ستميزنان با اختالالت مصرم مواد بر اساس س یپرخطر جنس  یرخداد رفتارها -

 مللی اعتيادنهمين کنگره بين ال

- how women with substance use disorders act unsafe sex? - A qualitative study 

 1395دهمین کنگره بین المللی اعتیاد سال 

یازدهمين کنگره بين  )  توسعه و اثر بخشی رویکرد مهارت سازی بر رفتارهای پرخطر جنسی در زنان با اختالل مصرم مواد -

 ( 1396سالالمللی اعتياد  

  )تاثير همتایان بر آسيب درک شده و عزت نفس زنان با اختالل مصرم مواد از بيماری های منتقل شونده جنسی -

 ( 1397دوازدهمين کنگره بين المللی اعتياد سال  

آسيب  بهداشتی بر رفتارهای محافظت کننده از ویروس پاپيلومای انسانی در زنان    تاثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد -

    (  1398سيزدهمين کنگره بين المللی اعتياد سال  )  پذیر



-  

 

 

  پوستر ارائه

آگاهی ماماها در مورد مراقبت های بهداشووتی یائسووگی کنگره بهداشووت باروری/ دانشووکده پرسووتاری ومامایی   -

 1379شهرستان زنجان 

 1380علوم پزشکی اصفهان سقط عمدی و مسائل شرعی و قضایی آن اولين کنگره عب و قضا/ دانشگاه   -

علل و پيامدهای بهداشووتی و راهکارهای آن در دختران فراری اولين کنگره بين المللی آسوويب های اجتماعی/  -

 1381دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

 1382سوختگی و بارداری ،کنگره سوختگی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

 1382ه علوم پزشکی کرمانشاه  چشم انداز قانونی و فلسفی سقط/ دانشگا -

 1382سقط عمدی ، اضطراب و افسردگی / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   -

 1382های شغلی آن/ دانشگاه علوم پزشکی اراک  ماما و استرس -

 1382صرس و بارداری  ، یازدهمين کنگره نورولوژی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

های غير دارویی عوارش یائسوگی/ دانشگاه علوم  هداشوتی از روشسوومين کنگره بهداشوت باروری آگاهی پرسونل ب -

 1382پزشکی ایران 

 1383رقبه ضربه های ناشی از زلزله در زنان باردارسازمان بسيج جامعه پزشکی  تبحران مدیریت و حوادث غير م -

 1383سقط جنين سمينار جایگاه بهداشت جنسی در باروری وناباروری /پژوهشکده ابن سينا   -

 1383بهداشت باروری اولين جشنواره علمی بهداشت و خانواده               

روشوهای غير دارویی برپيشوگيری و کنترل دیابت همایش منطقه ای دیابت دانشوگاه آزاد اسوالمی واحد آسوتارا   -

1383 

چرا سووزارینع عوامل موثر بر تصووميم زنان در انتخاب زایمان به روش سووزارین  نخسووتين همایش کشوووری   -

 1385دستاوردهای مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز 

- Menopause phenomenon as an experience: a quality study. Iranian Journal of 



Reproductive medicine (IJRM) vol: 8 suupl1 winter 2010.Indexed by ISI. 

 

  کننده/ دیگر مواردبه عنوان دبير/ مدیر اجرایی/ عضو کميته/ شرکت  حضور

 1369مسئول اتاق زایمان بيمارستان امام سجاد )س( شهرستان آشتيان 

 1389  -1386کنگره انجمن باروری و ناباروری  هفدهمين    ، شانزدهمين،  پانزدهمين، عضو کميته علمی چهاردهمين

  پژوهشى اعتبارات

  

  افتخارات جوایز و

        1371 انجام وظيفه     فرماندار شهرستان آشتيان 

 1381انجام وظيفه محوله و همکاری               مدیرگروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران  

 1383ارائه عرح تحقيقاتی                         رئيس دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران  

 1382یج ارزشيابی دانشجو                     معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران نتا

 1384پيشبرد اهدام پژوهشی                   رئيس دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران 

  1385پزشکی ایران  نتایح نظرسنجی رضایت دانشجویان    رئيس دانشکده پرستاری و مامایی علوم

 1385نتایح نظرسنجی مربو  به تکریم ارباب رجوس رئيس دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایران 

 1394مامای نمونه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  1395 مامای نمونه کشوری از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دیگر اعالعات

 تا کنون 1383استاد مشاوره درسی و تحصيلی دانشجویان از

 پایان نامه ارشد مامایی 15راهنمایی  

 نظرات مشاوره ای در تعيين اعتبار علمی ابزار گردآوری داده ها- 

 ارشد مامایی دانشجویان  35داوری پایان نامه ای   -

 تحقيقاتی  عرح 11داوری   -



راه اندازی کميسويون امور بانوان و توانمند سوازی زنان در امر سوالمت و بهداشوت و سوایر حرفه ها،  شورکت در  -

 نماینده از عرم شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتيان.

 . 9/9/87های پژوهشی و کتب در هفته پژوهش مورخ   برگزاری نمایشگاه فعاليت -

 .1384ناسی و کارشناسی ارشد(  همکاری در برنامه بازنگری دروس مامایی )مقطع کارش -

 1389 "ارتقاء کيفيت مراقبت  "سمينار پرستاری و مامایی  هفتمين دبير اجرایی  -

 1393در دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ایرانهمکاری در راه اندازی رشته مشاوره در مامایی   -

 

 


