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 هاى آموزشى دوره

 بازآموزی بهداشت و تنظيم خانواده

 موزش کامپيوتر ویژه پزشکانآ

 آموزش ویندوز تئوری و عملی  

 تئوری و عملی   POWERآموزش 

 آموزش فتوشاپ تئوری و عملی 

 تئوری و عملی  wordآموزش 

 اینترنت 

                                                        SPSSآمار پيشرفته و تحليل آماری   

 روش تحقيق کيفی                            

 روش تحقيق                                  

   مدیریت منابع 

 مقاله نویسی                                      

 احيإ                                              

SPSS                                         

ABG                                          

ECG                                          

 مشاوره شير دهی      ترویج تغذیه با شير مادرو

 آشنایی با مسائل قانونی پزشکی   

 مشاوره تحصيلی دانشجویان       

 مشاوره تحصيلی استعدادهای درخشان 

 آموزش گاید الین نویسی علمی  

 پایش رشد کودکان با منحنی جدید رشد  

 آشنایی با سيستم ثبت سيگنال پاورلب و تکنيکهای پيشرفته علوم زیستی 



 جست و جوی منابع الکترونيک 

 جست و جوی منابع الکترونيک 

 نابع الکترونيک جست و جوی م

 تجوی پيشرفته جهت انجام مطالعات مروری نطام مند  سج

      End Noteکارگاه 

 داوری نقد مقاله 

 کارگاه آزمون سازی مطالعات کمی  

 کارگاه مرور سيستماتيک 

 کارگاه روش تحقيق متا آناليز در پژوهش  

 روش تدریس در رشد و بالندگی اعضای هيئت علمی

 G- powerکارگاه حجم نمونه و 

 روش تحقيق در رشد و بالندگی اعضای هيئت علمی

  زبان

 فارسی زبان مادری

 انگليسی متوسط

  اىهاى حرفهمندىعالقه

 آموزش بالينی اتاق زایمان

 مراقبت های دوران بارداری و بعد از بارداری

 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 بهداشات ودرماان آماوزش پزشاکی   ل های ترویج تغذیه باا شاير ماادرعضو کميته کشوری جهت تدوین پروتک

 1386در سال  )معاونت سالمت(

معيت  وزارت بهداشت و اداره نوزادان دفتر سالمت خانواده و جتدوین کتاب برای مادران در نگهداری نوزادان عضو گروه 

 1386در سال  درمان آموزش پزشکی)معاونت سالمت (

  آکادميک انتصابات

 مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری

  اى و تجربيات آموزشىحرفه سابقه کار

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

 1373-1372 در سال اراک -طرح 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 مربی مدعو)حق التدریس( دانشکده پرستاری و مامایی )دانشگاه شاهد(

 1390-1388و تنظيم خانواده دانشکده پزشکی واحد بين الملل واحد پردیس تدریس واحد بهداشت خانواده 

  هاى آموزشىشایستگى دیگر

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

 (   بيماریهای خون و اعصاب2جراحی تئوری و عملی ) _داخلی تدریس 

(   بيماریهای پوستی ، عفونی ،ارتوپدی،گوش وحلق وبينی ، بيماریهای بافات 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 

 اصول و خدمات بهداشتی   تدریس تئوری

 تدریس تئوری بهداشت مادر و کودک



 تدریس تئوری حقوق زنان دانشجویان ارشد مامایی

 مدل ها و تئوریهای مامایی و بهداشتی ارشد مامایی جامعه نگرتئریس تئوری 

 1382استاد راهنمای سمينار دانشجویی تحت عنوان سزارین یا زایمان طبيعی 

 1386سمينار دانشجویی تحت عنوان شيردهی به روش کانگورویی استاد راهنمای 

 1387سلولهای بنيادی استاد راهنمای سمينار دانشجویی  تحت عنوان  

 هاى در دست اجرا/پایان یافته پروژه پژوهشى تجربيات

های بهداشتی دوران یائسگی وابسته به مراکز بهداشتی و  بررسی ارتباط 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   -

بررسی فراوانی همسر آزاری طی بارداری و ارتباط آن با زایمان زودرس در زنان بستری در بخش پس از زایمان  -

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

بررسی تأثير اتاق آرامش کاو بر شدت درد زایمان، خودکارآمدی زایماان و خودکارآمادی شايردهی در یکای از  -

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

مااهگی  6تغذیاه انحصااری تاا  ماادران شايرده جهاتبررسی تأثيرمداخله آموزشی مبتنی بر مادل بزناب بار  -

 1392 طرح مستقلشهرستان شاهرود 

یاک مطالعاه -رویکرد مداخله ای بر رفتارهای پرخطر جنسی زنان با اختالل مصرف موادیک توسعه و اثربخشی  -

Mix-Method )پایان نامه دکتری بهداشت باروری( 



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

بررسی شيوع افسردگی پس از زایمان وارتباط آن با رویادادهای اساترس زای زنادگی در ماراجعين باه مراکاز  -

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

ودک تاا بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادران قبل از بارداری با طول مدت شير دهی و روند افزایش وزن کا  -

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

بررسی مقایسه ای تاثير ساکاروز خوراکی، انحراف فکر)جغجغه( و به کارگيری توام بر واکانش باه درد ناشای از  -

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

بررسی تأثير ماساژ پرینه در فاز فعال زایمان بر پياماد هاای زایماان در زناان نخسات زای مراجعاه کنناده باه  -

 (پایان نامه )مشاور 1387بيمارستان امام خمينی شهرستان کوهدشت 

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

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

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

شاهيد بررسی رفتارهای دلبستگی والدین به جنين و ارتباط با عوامل مرتبط در مراکز بهداشتی دانشاگاه هاای  -

 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 مصرف 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 شاخص با سالمت ارتقاءدهنده زندگی سبک ارتباط -

 راهنما(استاد )97 سال در بيجار شهرستان سالمت



بار عملکارد جنسای زناان باا ساندرم تخمادان پلای PLISSIT رویکارد مشااوره ی مبتنای بار مادل  تاثير -

 راهنما(استاد )کيستيک

منتخاب   یبا اضطراب مادران باردار پرخطر مراجعه کننده باه درمانگااه هاا نيبه جن یارتباط دلبستگ یبررس -

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

بررسی نيازهای سالمت جنسی در افرادترانس سکشوال تطبيق یافته مراجعه کننده به کلينياک هاای منتخاب  -

 راهنما(استاد ) 97شهر تهران سال 

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

 )در دست اجرا(

دانش و مهارت خود محافظتی از کودک آزاری جنسی در دختاران گاروه سانی  بررسی تاثير آموزش مادران بر -

 )در دست اجرا(سال7 -10

بررسی ارتباط علّی عملکرد جنسی و باورهای ناکارآمادی جنسای باا دلزدگای زناشاویی در زناان نخسات زای  -

 )در دست اجرا(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

پسر نشریه بهداشت خاانواده تأثير جنس ، وضعيت بلوغ و وزن بدن بر تصور ذهنی از خود در نوجوانان دختر و  -

 1379انجمن تنظيم خانواده جمهوری اسالمی ایران شماره هجدهم

نقش تغذیه درسالمت زنان در سنين باروری نشریه بهداشت خانواده انجمن تنظيم خانواده جمهاوری اساالمی  -

 1380،  21ایران شماره 

شير مادر/ انجمن ترویج تغذیاه باا شاير بازدید و مراقبت در منزل جهت آموزش و حمایت از شيردهی فصلنامه  -

     1380،   7مادر شماره 

 1380نقش مراقبت در منزل و ادامه شيردهی روزنامه کيهان   -

نقش ماما در مدارس به صورت طرح پيشنهاد به وزارت بهداشت ودر مان آموزش پزشکی جهات اشاتغال زایای  -



 1383ماماها در آموزش و پرورش

فردی،خانوادگی،اجتماعی واقتصادی زنان معتاد در بند فصلنامه ایران نشریه دانشاکده پرساتاری و ویژگی های  -

 1383زمستان 40مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران . سال هفدهم شماره

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

56   

پژوهشای دانشاگاه علاوم  -نشيب زندگی جنسی در دوران یائسگی: مطالعه کيفی تابساتان مجلاه علمایفراز و  -

     2/شماره3/ دوره 1388پزشکی قم 

و پيااپی  54یائسگی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار ، شاماره  از تجربه زنان -

 1388زمستان  4

 مقادم، حادادی  هااجر  .در شايرخواران ساازی ایمان از ناشای درد بار فکار انحاراف تکنياک تاأثير بررسی -

افق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علاوم پزشاکی و  ،حقانی حميد ، منش جمشيدی  منصوره خواه، خير  معصومه

 88؛ زمستان 4؛ شماره  16خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ی 

 

معصاومه خيرخاواه،  .یدو روش انحراف فکر و ساکاروز خوراک سهی: مقارخوارانيدر ش ونيناسيکاهش درد واکس -

، (1390تيار ) 70نشریه پرستاری ایاران، پيااپی . هاجر حدادی مقدم، منصوره جمشيدی منش و حميد حقانی

 .19ص 

مينا سليمانی، منصاوره جمشايدی مانش، مهاوش داناش کجاوری، . ارتباط بين همسرآزاری و زایمان زودرس -

، 61پيااپی ) 4مجله علمی پژوهشی دانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین، ساال پاانزدهم شاماره   . فاطمه حسينی

 . 59- 53 ص، (1390زمستان 

 

افتخارالسادات حاجی کاظمی، ليال اهلل قلای، . ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری، با طول مدت شيردهی  -

 9ص ، (1388اردیبهشت ) 57نشریه پرستاری ایران، پياپی . منصوره جمشيدی منش، فاطمه حسينی

 علاوم دانشاگاه ماماایی و پرساتاری دانشاکده آن مجلاه با مرتبط عوامل و جنين به مادر دلبستگی رفتارهای -

 ، 18 دوره منصوره جمشيدی منش، الدن آسترکی، زهرا بهبودی مقدم، زیبا تقای زاده، حمياد حقاانی( حيات) تهران پزشکی

 1391نامه ویژه 5 شماره

، زهارا بهباودی مقادم،  منصوره جمشايدی مانش، الدن استرکی ، رفتارهای دلبستگی پدر به جنين و عوامل مرتبط با آن -

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

 پزشکی علوم دانشگاه مجله 33-24 آن پيامدهای و پرینه پارگی زایمان، دوم مرحله طول بر پرینه ماساژ تاثير -

 شماره ، 14 دوره  حسينی. فاطمه منش، جمشيدی منصوره کجوری، دانش مهوش دار، گله پيری آمنه شهرکرد

 1391 دی و آذر 5

 یمانش،، زهارا بهباود یعل لوفريمنش، ن یديمنصوره جمش. زنان نابارور یآموزش بر خودکارآمد ريتاث یبررس -

(، صاص 1394 بهشاتیو ارد نی، فارورد60 یاپ يا )پ  2سال چهاردهم شاماره  ش،یمجله پا. یحقان ديمقدم، حم

227 -237 
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