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  مشخصات فردي

 

 نام لیال

 نام خانوادگی امینی

 محل تولد  تهران

خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان رشیدياسمی،  تهران،

 دانشکده پرستاري و مامايی ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 43561812

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

Amini.l@iums.ac.ir پست الکترونیکی، كار آدرس  

  آدرس پست الکترونیکی، شخصی 

  تجربیات پژوهشی

 پايان نامه

 راهنمايی 

 1397افسانه طالبی،  دانشجو خانم، ياسپرم در مردان تحت درمان نابارور یفیو ك یكم يبر شاخص ها يد نیتاميمکمل و ریتأث .1

 دانشجو خانم، کیستیك یزنان مبتال به سندرم تخمدان پل یو هورمون کیمتابول يبر شاخص ها نیعصاره دارچ یكپسول خوراك ریبررسی تاث .2

 1397صنم هادي پور صیقالنی، 

 دانشجو خانم، سياسکلروز پلیزنان با مولت یو عملکرد جنس يدیاستروئ يسطوح هورمون ها ،یقاعدگ يبرالگو يد نیتاميقرص و ریتاث یبررس .3

 1396، سیمین زرآبادي پور

زنان با عالئم  یو شدت درد لگن ویداتیاسترس اكس يوماركرهایب یسرم ريبر مقاد Cو  E نیتاميو يمصرف توام قرص ها ریتاث یبررس .4

 1396راضیه چگینی،  دانشجو خانم، وزيآندومتر

مهتاب مطیع،  خانمدانشجو ، کیستیك یدرمان زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پل تیو موفق یبرسالمت عموم نیامیت یقرص خوراك ریتاث .5

1396 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی
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تحت درمان  کیستیك یوعالئم زنان مبتال  به سندرم تخمدان پل یشگاهيلقاح آزما يامدهایو پ یزندگ تیفیبر ك وگاي ناتيتمر ریتاث یبررس .6

 1396مريم محسنی،  دانشجو خانم، ينابارور

آرزو ملکی،  دانشجو خانم، کیستیك یسالمت زنان مبتال به سندرم تخمدان پل يبر شاخص ها یگل ميعصاره مر یكپسول خوراك ریتاث یبررس .7

1396 

 1395 ان،یمرجان همت دانشجو خانمبررسی مقايسه اي اختالالت باروري در زنان مبتال و غیر مبتال به صرع شهر تهران،  .8

مراجعه كننده به مراكز منتخب  به لوپوس اريتماتوي سیستمیک و غیر مبتال زنان مبتالدر خشونت خانگی و تنش روانی اي  بررسی مقايسه .9

 .1392،فهیمه بالو دانشجو خانم ،1391روماتولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

مراكزآموزشی و در زنان نخست حامله مراجعه كننده به و بارداريهاي خودبخودي بررسی مقايسه اي  پیامدهاي بارداري پس از درمان ناباروري  .10

 .1392، زهرا صفايی دانشجو خانم، 1391-درمانی و مراكزمنتخب ناباروري شهرتهران

 دانشجو خانم، 1391بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با ويژگیهاي شخصیتی زنان مراجعه كننده به مركز پزشکی قانونی شهر تهران،  سال  .11

 .1392مريم حیدري، 

 دانشجو خانم ، يی، عزت نفس و ارزش گذاري به بدن در زنان مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی كیستیکاي رضايت زناشوبررسی مقايسه .12

 .1392، كبري ولیان

بررسی موانع انجام غربالگري ماموگرافیک سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي مراكز آموزشی/درمانی  منتخب وابسته به  .13

 .1390، مژگان رضايی دانشجو خانم ،1389شکی تهران، سال دانشگاه علوم پز

 بررسی تاثیرقرصهاي خوراكی پیشگیري ازبارداري برفعالیت بیماري زنان مبتالبه آرتريت روماتوئیدمراجعه كننده به مراكزمنتخب روماتولوژي .14

 .1390، مهري كلهر دانشجو خانم ،1389الس تهران،

 مشاوره

، 1395سال  ران،يا یدانشگاه علوم پزشک یمنتخب آموزش يها مارستانیو عوامل مرتبط با آن در ب بریل نیح ناليواژ نهيدرک زنان از معا یبررس .1

 1396دانشجو خانم سمانه دباغ فکري، 

مرضیه  دانشجو خانم، بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايی دولتی شهر رفسنجان .2

 .1392نجار محی آبادي، 

بررسی سطوح مشکالت جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزيس و ارتباط آن با كیفیت زندگی در مراجعین به انجمن ام اس ايران، تهران، سال  .3

 .1390، كوثر قادري دانشجو خانم، 1389

بستري در بخش پس از زايمان بیمارستان شهید اكبرآبادي در سال بررسی پیامدهاي بارداري وزايمان در زنان با بارداري هاي خواسته وناخواسته  .4

  .1388، خديجه بیات دانشجو خانم، 1388
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 بررسی ارتباط وضعیت شیردهی با افسردگی پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران .5

 .1388، پروين زارع دانشجو خانم ،1388در شهر تهران، سال 

 

 طرح هاي تحقیقاتی

مراكز منتخب درمان بررسی كیفیت زندگی وارتباط آن با سالمت عمومی در مبتاليان به سندرم تخمدان پلی كیستیک مراجعه كننده به  .1

 (پايان يافته-مجري)1388شهر تهران ـ سال  ناباروري

 1388-1389بررسی ارتباط بین  عوامل مادري  با پیامدهاي نامطلوب بارداري در زنان نخست زاي مراجعه كننده به بیمارستان شهید اكبرآبادي .2

  (پايان يافته-مجري)

، شهر تهران،  اي سطح سرمی لیپیدها در دوقلوهاي تک تخمکی و دو تخمکی مبتال و غیر مبتال به سندروم تخمدان پلی كیستیکررسی مقايسهب .3

 (پايان يافته-مجري)1385سال 

نان مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی كیستیک مراجعه كننده به درمانگاههاي منتخب بررسی مقايسه اي رضايت جنسی و تنش روانی در ز  .4

بررسی ارتباط بین استرس ناباروري و حمايت اجتماعی درک  مجري(-)در حال اجرا 1391زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

 ( مجري-)در حال اجرا1391شده در زنان و همسران مردان نابارور مراجعه كننده به مركز درمان ناباوري و سقط مکرر ابن سینا سال 

مراجعه كننده به كلینیک هاي منتخب روماتولوژي  اريتماتوز سیستمیکكیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان مبتال به لوپوس بررسی  ارتباط  .5

 (مجري-)در حال اجراشهر تهران

 (همکار-پايان يافته)1386-1387در زنان شهر همدان، سال  TCu380 A و CU Safe (300,+300) دي  -يو-بررسی عوارض جانبی آي .6

 (همکار-پايان يافته)1386میزان آگاهی زوجین از بهداشت جنسی، تهران، سال سنجش  .7

 

 مقاله هاي منتشر شده

 فارسی

 یسندرم تخمدان پل يزنان نابارور دارا یزندگ تیفیبر ك وگاي نيزهرا. اثر شش هفته تمر انیميكر ال،یل ینیام م،يمر یهما، محسن یبهرام .1

  .18-26(: 5) 22: 1398.رانيا يیو نازا يی. مجله زنان، ماماکیستیك

در زنان  یاتوميزیبر شدت درد اپ بهارشهیبابونه و گل هم یبیپماد ترك ری. تأثميمر انیكاشان ال،یل ینیبهاره، ام یاول شهر هما، دوام یصادق .2

 .2254-64( :2) 8 ;1397زا. فصلنامه طب مکمل. نخست

 پلیو عوامل مرتبط با آن در زنان مبتال به مولت یاختالالت قاعدگ ی. بررسدیحم یمسعود،حقان دیس ينبو ال،یل ینیام ن،یمیس پوريزرآباد .3

 .43-52( : 4) 21 ;1397. رانيا يیو نازا يی. مجله زنان، ماماسياسکلروز

 يدرک شده و استرس نابارور یاجتماع تيحما نیمنا. ارتباط ب يیسرایپور عل یزهرا، مرتض یاول شهر هما، رئوف یبهزاد، صادق یقربان ال،یل ینیام .4

 .31-39(:111) 31 ;1397. رانيا يپرستار هيدر همسران مردان نابارور. نشر

http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-02-28-18323
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-02-28-18323
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-01-28-16739
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=l-amini@tums.ac.ir&seed=trhRzgPKSZ8SMbE13qUg13ktUFjtAh9QJtR67TLLdHpEOuyjPB&cod_tarh=91-01-28-16739
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مبتال به صرع.مجله زنان،  ریغدر زنان مبتال و سمیرسوتیو شدت ه یفراوان سهيكوروش. مقا یقره گوزل ،یعل يمنتظر ال،یل ینیمرجان، ام انیهمت .5

 1-6( : 23) 19 ;1395. رانيا يیو نازا يیماما

دانشگاه علوم  ی. مجله علمدیروماتوئ تيآرتر يماریب تیبر فعال يیايباكتر نوزيدرمان واژ ریآمنه. تأث یکانيبار ال،یل ینیمهناز، ام یعباس ،يكلهر مهر .6

 .18-25( :2) 20 ;1395. نيقزو یپزشک

( بر Calligonum Comosumكوموسوم ) گونومیاثر عصاره كال یبررس. مهیفه یتهران یمنصوره، رمضان نينجمه، موحد انیتهران ال،یل ینیام .7

 1394 122-115( :56) 4 ;1394. فصلنامه گیاهان دارويی. کیستیكیبافت تخمدان موش مدل تخمدان پل

یک. مجله دانشگاه علوم لیال امینی ، مريم حیدري، انوشه حقیقی، فاطمه رحیمی كیان. بررسی عملکرد جنسی زنان مبتال به لوپوس اريتماتوز سیستم .8

 .309-316، صفحات 1393، 121، شماره 24پزشکی مازندران، دوره 

به  رمبتالیزنان مبتال و غ ینیو بال یهورمون ،یکیمتابول يشاخص ها یبرخ يها سهيمقا ی. بررسيیفاطمه اسکو ،یمحمدرضا صادق ،ینیام الیل .9

 .1-8، صفحات 1393، 3، شماره2دوره  ،ینیبال ي. فصلنامه مراقبتهاسمیرسوتیه

اجتماعی آن در زنان تحت خشونت خانگی. مجله  -هاي فرديكنندهلیال امینی ، مريم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور. سالمت روان و برخی تعیین .10

 .599 -605( : 8) 12 ;1393پرستاري و مامايی ارومیه. 

 لقاح روش به شده باردار حامله نخست زنان در بارداري پیامدهاي بررسی .سامانی نیسانی لیال جمشیدي، انگیز روح صفائی، زهرا امینی، لیال .11

 .506-14(:7) 12 ;1393ارومیه.  مامايی و پرستاري دانشکده آزمايشگاهی. مجله

تبط با آن در دانش هما صادقی اول شهر، مرضیه نجارمحی آبادي، لیال امینی ، حمید حقانی. بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مر .12

 .40-47: (1) 9 ;1393رستاري. آموزان دختر. پژوهش پ

ي لیال امینی ، مريم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور ، بنفشه قرائی ، عباس مهران. بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی تعیین كننده ها .13

 .131-5( :114) 24 ;1393اجتماعی ساختاري سالمت زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

كیستیک. مجله گذاري به بدن در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیهاي ارزشلیال امینی ، كبري ولیان ، هما صادقی اول شهر ، علی منتظري. مؤلفه .14

 .212-216 ( :2) 23 ;1392دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

تأثیر آموزش جنسی بر عملکرد جنسی زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی امینی)مولف مسئول(.  هديه رياضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیال .15

 .7-12، صفحات 1392، 2، شماره1مراقبتهاي بالینی، دوره . فصلنامهدر دوران بارداري

 انجمن به مراجعین در اسکلروزيس مولتیپل به مبتال زنان زندگی كیفیت با مرتبط امینی. عوامل لیال خويی، مرقاتی السادات عفت قادري، كوثر .16

 .611-614، صفحات:  1392آذر نهم، شماره هفدهم، كرمانشاه، سال پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی . ماهنامه1389 -تهران اس ايران، ام

http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
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مجله  .مقايسه خشونت خانگی در زنان مبتال و غیر مبتال به لوپوس اريتماتوي سیستمیک .مقدم, عباس مهرانلیال امینی, فهیمه بالو, زهرا بهبودي  .17

 .1-6، صفحات:1392، 1، شماره 1، دوره مراقبتهاي بالینی

هی و لیال امینی، زهرا صفايی، روح انگیز جمشیدي، لیال نیسانی سامانی. بررسی مقايسه اي پیامدهاي مادري بارداري پس از لقاح داخل آزمايشگا .18

، . مجله دانشکده پرستاري و مامايی ارومیه1391-بارداري خودبخودي در زنان نخست حامله مراجعه كننده به مراكز آموزشی و درمانی شهر تهران

 . 706-713، صفحات:1392، 9، شماره 11دوره 

تأثیر آموزش جنسی بر باورهاي زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در هديه رياضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیال امینی)مولف مسئول(.  .19

 . 367-74، صفحات1392، 4، شماره12دوره پايش، ه. فصلنامدوران بارداري

لیال امینی، زهره محمودي، فاطمه حسینی، ابوالفضل محمودي. ارتباط بین تعیین كننده هاي اجتماعی ساختاري سالمت و پیامدهاي بارداري:  .20

 . 109-115، صفحات 1392، 1، شماره20زايمان زودرس و پارگی زودرس كیسه آب.  مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دوره 

، سرورپرويزي، آغافاطمه حسینی. بررسی موانع نگرشی غربالگري ماموگرافیک سرطان پستان )مولف مسئول(مژگان رضايی قاضدهی، لیالامینی .21

 .68-74، صفحات 1392، 99، شماره23درزنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره

ه محمودي،سهیالعارفی،فاطمه حسینی،هماصادقی اول شهر،بهزادقربانی. كیفیت زندگی زنان مبتالبه لیالامینی،نعیمه سیدفاطمی،علی منتظري،زهر .22

 . 857-62، صفحات1391، 6، شماره11سندرم تخمدان پلی كیستیک. فصلنامه پايش، دوره

 به مولتیپل اسکلروزيس مراجعه خويی،كوثرقادري،لیالامینی،حمیدحقانی. بررسی عملکردجنسی وكیفیت زندگی زنان مبتال عفت السادات مرقاتی .23

 .7-14، صفحات1391، 5، شماره15.مجله زنان، مامايی و نازايی ايران، دوره1389كننده به انجمن ام اس ايران درتهران درسال

اجتماعی مرتبط باآن.  -لیال امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سیدفاطمی. سالمت روان زنان مبتالبه سندرم تخمدان پلی كیستیک وبرخی عوامل فردي .24

 . 34-41،صفحات78،1391،شماره25نشريه مركزتحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران)نشريه پرستاري ايران(، دوره

ادان بستري مريم سابوته، لیال امینی، مجید كالنی، نسیمه ستايش ولی پور. بررسی تأثیرترنجبین خوراكی بركاهش میزان بیلیروبین نوزادي در نوز .25

 . 1-7، صفحات 1391، 185، شماره 30دربخش نوزادان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 

گونه ايرانی پرسشنامه كیفیت زندگی مرتبط با سالمت ويژه مبتاليان به سندرم تخمدان پلی » لیال امینی، بهزاد قربانی، علی منتظري. .26
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