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برنامه ، دانشجو ارزشیابی -  
 

  ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

  عضو نظام پزشکی  -

   رانیمامایی ا  تیعضو جمع -

 1395از سال  یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک یبرنامه درس یبازنگر تهیعضو کم -

 1395از سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعضو کارگروه اعتبار بخش -

 یوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک یموسسه ا یاعتبار بخش یرونیب ابیارز -

 تا کنون  1395از سال  یآموزش پژشک یالملل نیب شیهما یعلم تهیداور کم -

  یفرزند آور یکنگره سراسر یعلم تهیداور و عضو کم -

  ییکنگره زنان و ماما یعلم تهیعضو کم -

 آموزش  یواکاو یعلم تهیعضو کم -

 کمیته علمی کنگره سالمت زن و خانواده عضو  -

  کنونی انتصابات آکادمیك

1397معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  -  

96-97مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  مدیر گروه آموزش-  

  96عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال -

  96عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال -

  96بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ول واحد اعتبار ئمس-

95عضو کارگروه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال -  

  1394عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی دبیرخانه علوم پایه بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال -

  95بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال از سال  ارزیاباب کشوری اعتبار-

الی کنون  1396عضو کمیته علمی همایش کشوری آموزش پزشکی از سال  -  

  96عضو کمیته پایش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  -

  1397و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  عضو شبکه اخالق و رفتار حرفه ای دانشکده پرستاری-

1397عضو کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال-  

  ایران پزشکی علوم دانشگاه در انسانی ارتباطات مامایی و پرستاری مراقبتهای سراسری کنگره پنجمین علمی کمیته عضو -

1383-1377 سالهای از اردبیل پزشکی علوم دانشگاه ریاست بانوان امور مشاور-  

1386 ایران پزشکی علوم دانشگاه در انسانی ارتباطات مامایی و پرستاری مراقبتهای سراسری کنگره پنجمین علمی کمیته-  

  1386 ایران پزشکی علوم مامایی و پرستاری دانشکده تکریم طرح کمیته عضو -

1388 -1389  ایران پزشکی علوم دانشگاه مامایی امتحانات کمیته مسئول -  

1388 چالش و رویکردها مامایی و پرستاری آموزش کنگره سومین علمی کمیته عضو -  

  و دکترا  ارشد کارشناسی دانشجویان ابزار اعتبار داور   -

و دکترا ارشد کارشناسی ن دانشجویا های نامه پایان داور -  
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  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی  تدریس -

 و مشاوره ماماییدانشجویان کارشناسی ارشد مامایی  مینار تحقیقس تدریس -

 و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی  ا و فنون تدریسهروش  تدریس -

 دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی  بی سیستم های آموزشی رنامه ریزی درسی و ارزشیاب تدریس -

   ناباروری و   زنان های بیماری درس تئوری تدریس -

  خانواده وتنظیم جمعیت و کودک و مادر بهداشت درس تدریس -

  مامایی در  سالمت وضعیت بررسی و شناسی نشانه درس تدریس -

  مدیریت گرایش  مامایی ارشد دانشجویان مامایی خدمات و مدیریت -

  مامایی مقررات و اخالق تاریخ درس تئوری تدریس -

  بیماریها با مبارزه و اپیدمیولوژی درس تدریس -

   مامایی و پرستاری دانشجویان برای کارآفرینی درس دریست -

  مامایی ارشد دانشجویان مامایی مشکالت و مسائل سمینار درس سیدرت -

   ناباروری و زنان بیماریهای های فیلد در کارآموزی -

  4 و3 و2 و1  زایمان و بارداری کارآموزی فیلدهای  سیدرت -

  کار و فنون اصول کارآموزی سیدرت -

  شايستگي هاي آموزشي

 
  

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

  عباسی کبری خانم  سال در اصفهان شهر دانشگاههای دانشجویان در قاعدگی از پیش سندرم عالئم بر  3 امگا و پرفوران تاثیر بررسی-

 شهید بیمارستان در نوزادی زودرس روبینمی بیلی هیپر تشخیص در ای مشاهده ارزیابی و چك ،بیلی خطر عوامل پیشگویی ارزش بررسی-

  1390 حسنی مریم خانم  آبادی اکبر



 

 4 

 شهید بیمارستان زای نخست زنان اضطراب و درد بر  لیبر فعال مرحله در  آبگرم رزو گل اسانس با پا حمام و مستقیم استنشاق ای مقایسه-

 1390 پور ولی ستایش نسیمه خانم  اکبرآبادی

 به کننده مراجعه خواران شیر به واکسن تزریق از ناشی درد واکنش بر آنها توام کاربرد و فکر انحراف و خوراکی ساکاروز تاثیر ای مقایسه-

 1389   سال در تهران غرب بهداشتی مراکز

 امانی محمد آقای اردبیل شهر درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه بانوان در رحمی داخل دستگاه نگهداری تداوم عدم علل بررسی-

1384  

 کاوه مانیا خانم اردبیل اجتماعی تامین و علوی بیمارستان به کننده مراجعه باردار زنان در خونی های فراورده ترانسفوزیون علل بررسی-

  1384 دفاع تاریخ

  1384 جعفری محمد اعظم دانشجو دیسمنوره از ناشی درد کاهش در E  ویتامین تاثیر بررسی-

 1384 خیرخواه فاطمه دانشجو اردبیل شهر زنان بیمارستانهای به کننده مراجعه بیماران در لگن التهابی بیماریهای شیوع میزان بررسی-

 وابسته مراکز به کننده مراجعه زنان در مادر شیر با خوار شیر انحصاری تغذیه تداوم بر سزارین زایمان از پس منزل در بازدید تاثیر بررسی-

 .   1386 ایران پزشکی علوم دانشگاه به

 دانشگاه درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زای نخست زنان  بارداری استریای بر کاکائو کره و زیتون روغن جلدی تاثیر مقایسه-

  1388 ایران پزشکی علوم

  1390 شهر دختر آموزان دانش نفس عزت بر بلوغ بهداشت آموزش تاثیر بررسی-

 تهران لوالگر بیمارستان به کننده مراجعه زای نخست زنان زیوتومی اپی زخم التیام و درد شدت بر زرد صبر و بهار همیشه گل تاثیر بررسی-

1389  

  1391غالمی شیرود رقیه ارشد کارشناسی دانشجوی  قاعدگی از پیش سندرم بر الطیب سنبل ریشه عصاره تاثیر بررسی-

 1392 جنانی خانم مامایی ارشد کارشناسی دانشجو ناباروری با سازگاری بر آنها توام کاربرد و آرامسازی و گروهی مشاوره تاثیر مقایسه-

 خانم مامایی ارشد کارشناسی دانشجو قاعدگی از پیش سندرم رفتاری و خلقی ، جسمی اختالالت در زنجبیل و کوروکومین  تاثیر مقایسه-

 1392 خیاط

 1392   حمزی خانم ارشد کارشناسی دانشجو یائسگی وازوموتور و خواب اختالالت بر چای علف و بابونه تاثیر مقایسه-

 یدرمان درمراکزبهداشتی شاغل ماماهای هیجانی وهوش شخصیتی یها ویژگیوبا ارتباطی های ومهارت شغلی استرس ارتباط بررسی - 

1396خانم فرزانه شایگان آبادخرم  پزشکی علوم دانشگاه  

وم پزشکی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علبررسی ارتباط انگیزش شغلی و توانمندی روانشناختی با تعهد سازمانی ماماهای  -
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  1396خانم مریم سفیدی اراک

خانم   94-95رتباط خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان کارشناسی مامایی با حرفه گری اساتید در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران ا -

1396زینب زمانی   

کی ایران عهد سازمانی در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشبررسی ارتباط مدیریت استعداد با یادگیری و ت -

1395خانم وحیده اکبر پوران  1394  

ش بررسی ارتباط جو سازمانی و سبك رهبری مدیران با روند اجرای مراقبت های لیبر و زایمان طبیعی در بیمارستان های تحت پوش -

1395م سیما اینانلو خان دانشگاه علوم پزشکی البرز  

  1396خانم ندا دودانگه برشدت عالئم ولوو واژینیت قارچی ل کلوتریماز لشیرین بیان  با کرم واژینا لتاثیر کرم واژینا -

 هران، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با سالمت معنوی و ناامیدی در زنان با سقط درمانی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر ت -

1396خانم الهه الماسی   

1397مقایسه تاثیرکرم روغن کنجد با کلوتریمازول در عفونت قارچی  خانم نجمه امانی -  

ر خانم اقبل و بعد از درمان واژینیت در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد )ع( شهری مقایسه عملکرد و کیفیت زندگی جنسی-

 فاطمه اله وردی 

د بیماری در خودمدیریتی لنف ادم به دو شیوه ی گروهی و مبتنی بر شبکه اجتماعی بر کیفیت زندگی و ترس از عومقایسه تاثیر آموزش -

1397خانم زهرا امیدی زنان با سرطان پستان  

باز طبری خانم نغمه شه هقرمز بر شدت و مدت دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن خوابگامقایسه تاثیر کپسول زردچوبه )کورکومین ( -  

1397خانم شقایق دهقان نیری   شقاق نوک پستان مادران شیرده بررسی تاثیر پماد بابونه بر -  

1397خانم مهناز شفیع خانی  مقایسه تاثیر قطره زیره سبز و گزنه بر شاخص های رشد و نشانه های کفایت شیرده -  

1397ا خانم سمیرا شیر علی نژاد پس از زایمان زنان چند زررسی تاثیر کپسول خرفه بر خونریزی و درد ب  

 ی براساس بررسی تأثیرآموزش مبتنی بر شایستگی در زمینه مراقبت های اورژانس زایمان بر یادگیری، رفتار و واکنش دانشجویان مامای -

  1398 خانم معصومه حکیمی مدل ارزشیابی کرک پاتریك

یمی خانم راضیه حک ای بر رضایت و عملکرد جنسی زنان نوجوان افغان رسانه ی حضوری و چند شیوه جنسی به دومقایسه تاثیر آموزش -

1398 

1398خانم رقیه عسکری خانگی در زنان افغانستانی های زندگی بر سازگاری زناشویی و نحوه مقابله با خشونت مهارت تأثیر آموزش  -  

ریم زارعی خانم  م گیری، و نگرش به باروری و فرزندآوری با سابقه بارداری نافرجام بررسی تاثیر آموزش توانمندسازی بر تعارض تصمیم -  

خانم گالره فیلی    بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش گروهی بر اضطراب و خودکارآمدی زنان مبتال به دیابت بارداری -  

سته به مقایسه تمایل/عدم تمایل به فرزندآوری در مادران با سابقه بارداری کم خطر و پر خطرمراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی واب -

خانم فریبا میرزایی    1397دانشگاه علوم پزشکی ایران سال   

خانم  راحله میرزایی  ان زنان با سابقه بارداری نافرجامبررسی تاثیر مشاوره گروهی بر حمایت اجتماعی درک شده و سالمت رو -  

خانم بذر افشان   بررسی تاثیر آموزش گروهی بر اضطراب زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس -  

رعی خانم زا بدلیل ناهنجاری جنینبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان بعد از سقط  -  

رسول برده رش خانم  ارزشیابی اضطراب مادران با حاملگی پرخطر و پیامدهای زایمانی پس از اجرای بازدید منزل -  

خانم میترا صابونی  تاثیر آموزش بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر بر فعالیت فیزیکی زنان باردار -  

نی ارزشیابی اثر آموزش گروهی بر نگرش در ترجیح فرزند آوری زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی  خانم رضا سلطا -  

ارزشیابی اثر آموزش به روش ایفای نقش بر انتظار تجربه زایمان در زنان باردار نخست زا  خانم مال محمود زاده  -  

  انتشارات
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  مقاله هاي منتشر شده

 مامایی و  پرستاری دانشکده  ،دوماهنامه زا،  نخست زنان در  زیاتومی اپی از بعد  پرینه درد شدت  بر بهار همیشه  گل پماد أثیرت -

  245-252 ص ، 1390  آبان و مهر ، 33 پی  در پی چهارم،  شماره نهم، دوره  ارومیه،

 ی  فصلنامه دانش؛ افق در مجله علمی و پژوهشی  شیرخواران در سازی ایمن  از ناشی درد  بر فکر انحراف  تکنیك تأثیر بررسی -

  1389 سال زمستان ؛ 4  ی ه شمار ؛ 16 ی  دوره) گناباد  درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی  علوم دانشگاه

 پی در پی) 2  شماره/  13 دوره/   1390 تابستان/   گرگان پزشکی علوم  دانشگاه علمی  مجلهدر بارداری استریای بر  زیتون روغن اثر -

  43  تا 39 صفحات( /   38

 23 دوره ، ایران پرستاری نشریه ایران مامایی و پرستاری دانشکده نشریه   سال 35 پایین و باال زنان در حاملگی های پیامد مقایسه -

  1389.، 69-77،ص شماره

 . 1389ص،72-64،80 شماره 23 دوره ، شده سزارین مادران در مادر شیر با انحصاری برتغذیه  بازدیدمنزل تاثیر بررسی -

 شماره هشتم، دوره  ارومیه، مامایی و  پرستاری دانشکده  فصلنامه در سوم ماهه سه در بارذداری استریای بر زیتون روغن تاثیر -

  1،1389ص

 سال  اردبیل پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه.  اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در شاغل زنان وضعیت بررسی -

  1378 تابستان و بهار ،3-6  دوم شماره پیش اول، اردبیالل مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی و علمی مجله 77

 سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه جنین، تکامل و حاملگی ت مشکال در چرب اسیدهای نقش -

 . 1379 زمستان و پاییز ،35-31 چهارم شماره- سوم

  1379 زمستان ،20-27 اول سال اردبیل، اسالمی آزاد دانشگاه رازی خبری و علمی نشریه بیمارستانی، عفونتهای کنترل -

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه اردبیل، شهر بانوان و دختران در قاعدگی از پیش سندرم شیوع میزان بررسی -

 . 82  تابستان و بهار ،22-26 پنجم سال اردبیل، پزشکی

 و پرستاری دانشکده فصلنامه. اردبیل پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مراکز به کننده مراجعه افراد در خانگی خشونت فراوانی -

 . 82 زمستان و پاییز ،56-60پنجم، سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی

 دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه. اردبیل پزشکی علوم دانشگاه کارکنان آگاهی ارتقا در زندگی مهارتهای آموزش تاثیر -

 . 84 بهار ،14-19هفتم سال هفتم، سال اردبیل، پزشکی علوم

 دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه. 82 سال اردبیل شهر بوعلی درمانی و آموزشی مرکز در مسمومیت الگوی و علل بررسی -

 . 84 بهار ،48-54هفتم، سال. 84 سال  اردبیل پزشکی علوم
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 . 80 زمستان و پاییز ،38-40، چهارم سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده فصلنامه حاملگی، در آزاری همسر -

 پژو و علمی مجله اردبیل، شهر درمانی و بهداشتی مراکز در گنوره و گاردنالیی و تریکومونایی و یایی کاندید عفونتهای شیوع بررسی -

  .80 پاییز ،7-11 اول شماره اول سال اردبیل پزشکی علوم دانشگاه هشی

– اول سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه هشی پژو و علمی مجله. 78 سال در اردبیل استان در مخدر مواد به وابستگی شیوع بررسی -

 . 80 پاییز ،22-28اول، شماره

 و علمی مجله علوی، بیمارستان به کننده مراجعه بیماران در زیوتومی ی عفونت از پیشگیری در تراپی بیوتیك آنتی تاثیر بررسی -

 . 14،1381-19 سوم، شماره– اول سال اردبیل، درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 سال در اردبیل علوی بیمارستان به کننده مراجعه بیماران در  زایمانی دردهای بر پوست راه از عضالنی و عصبی الکتریکی تحریك تاثیر -

 . 44،1381-49سوم، شماره– اول سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه هشی پژو و علمی مجله ، 80

 سالهای در اردبیل اجتماعی تامین بیمارستان به کننده مراجعه بیماران در گوارش دستگاه  بیماریهای  لوژیك اپیدمیو سیمای بررسی -

 و پاییز ،10-15، اول شماره چهارم سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی و علمی فصلنامه ،77-80

 . 80 سال زمستان

  اراک پژوهشی علمی مجلهدر   زا نخست زنان اضطاب در آبگرم پای حمام با محمدی گل اسانس با اروماتراپی مقایسه -

 تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان در مجله  علمی و پژوهشی پژو هش پرستاری ایران  -

ارتقا تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان سزارین شده  تاثیر آموزش بر وضعیت صحیح شیر دهی و حمایت خانواده در مجله علمی و  -

 .پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 

-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, Elahe Almasi, Jamileh Abolghasemi, Ahmad Ashour  INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SOCIAL SUPPORT AND SPIRITUAL HEALTH WITH HOPELESSNESS IN WOMEN WITH THERAPEUTIC ABORTION WHO 

REFERRED TO SELECTED HOSPITALS IN TEHRAN, 2016 ,  Pharmacophore, 8(6S) 2017, e-1173687- 6. 

 

-  Masoomeh Kheirkhah, Vahideh Akbarpouran, Hamid Haqhani, Relationship between Talent Management and Organizational 

Commitment in Midwives Working in Iran University of Medical Sciences,  Journal of Client-Centered Nursing Care, 2(3), pp. 145-152. 

 

-  Zeynab Zamani Jughi, Masoomeh Kheirkhah, Ezat Ja’afarJalal, Hamid Haghani. THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY 

AND PROFESSIONALISM OF PROFESSORS FROM THE STANDPOINT OF MIDWIFERY STUDENTS AT MIDWIFERY AND 

NURSING COLLEGES OF TEHRAN, Pharmacophore, 8(6S) 2017, e-1173923, Pages 6. 

 

- Masoomeh Kheirkhah, Sima Inanloo, and Hamid Haghani, The relationship between quality of labor and delivery care with the delivery 

unit managers’ leadership style, Scholars Research Library Der Pharmacia Lettre, 2016, 8 (20):103-109. 

 

-  Masoomeh Kheirkhah, Zeinab Zamani Joghi, Ezzat Jafar Jalal, Hamid Haghan, The Relationship between Self-Efficacy and Motivation 

among Midwifery Students of Tehran University of Medical sciences in 2016,  Scholars Research Library Der Pharmacia Lettre, 2017, 9 

(1):29-37. 

 

- Sara Darabpour, Masoomeh Kheirkhah, , Erfan Ghasemi, Effects of Swedish Massage on the Improvement of Mood Disorders in Women 
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with Breast Cancer undergoing Radiotherapy, Iran Red Crescent Med J. 2016 November; 18(11):e25461. 

 

- Hamid Reza Baradaran, Masoomeh Kheirkhah, Fariba Keikhosravi, Using a 360 Degree Feedback System for Performance Appraisal of 

Midwifery Students in Shahid Akbar Abadi Maternity Hospital,Journal of Developmental Strategies in Medical Education Volume 3, 

Number 1, 95  

 

- Kheirkhah M,Soltani Arabshahi SK ,, Meshkat Z , Relationship between Teachers Professional Ethics and Midwifery Students' Self-

Efficacy in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,Yazd, 2015,Journal of Medical Education and Development Vol. 11, No.2, 

Summer 2016 Pages: 161-173. 

- Masoomeh kheirkhah, Roya Gholami, Sima Younesi Ghare-shiranand Hanieh Abbasinia,Comparison of the effect of omega-3 fatty acids 

and perforan (Hypericum perforatum) on severity of premenstrual syndrome (PMS): a randomized trial International Journal of Medical 

Research &Health Sciences, 2016, 5, 11:333-340. 

 

- Vida Ghasemi,Masoomeh Kheirkhah,Mohsen Vahedi, Effect of Trigonellafoenum-graecum Seed-Containing Herbal Tea Consumed by 

Mothers on Growth Parameters of Breastfed Baby Girls, J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(126): 150-154 (Persian). 

- Nasrin Baghdari, Elahe Sadeghi Sahebzad, Masoomeh Kheirkhah The Effect of Pregnancy‐Adaptation Training Package on the Anxiety 

of Pregnant Women with a Prior History of Fetal or Neonatal Death, Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2015; 3(2): 355‐360. 

- Kheirkhah M, Hamzi S, Vahedi M, Sadeghi Aval Shahr H, Effect of Hypercom perforatum oral capsule on sleep problems during 

menopause, Quarterly Journal of Complementary Medicine, vol:4,no3,pp:943-935.  

 

-Ghasemi, V.; Kheirkhah, M.; Vahedi, M.; (2018) Comparison effect of herbals tea containing fenugreek seed and fennel seed on the signs 

of breast milk sufficiency in iranian girl infants with 0-4 months of age, Source: Journal of Medicinal Plants Volume: 17 Issue: 68 Pages: 

166-174 . 

 

- Babadi, Najmeh Amani; Kheirkhah, Masoomeh; Mojab, Faraz; et al. investigating the effect of Sesame Ointment on Wound healing of 

Episiotomy, Source: International Journal of Ayurvedic Medicine Volume: 9 Issue: 3 Pages: 182-184 Published: JUN-SEP 2018 

   

-Kheirkhah, M.; Masrour, M. J.; Sefidi, M., The relationship between job motivation and its dimensions with organizational commitment 

and its dimensions in midwives of sanitary and therapeutic centers, Arak University of Medical Sciences, 2017: J Family Med Prim Care 

Volume: 7 Issue: 2 Pages: 368-373 Published: 2018 Mar-Apr. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_343_17 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30090779 

 

- Masoomeh Kheirkhah, Elahe Almasi, Jamileh Abolghasemi, Ahmad Ashouri,  INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SOCIAL SUPPORT AND SPIRITUAL HEALTH WITH HOPELESSNESS IN WOMEN WITH THERAPEUTIC ABORTION WHO 

REFERRED TO SELECTED HOSPITALS IN TEHRAN, 2016 . Pharmacophore dec 2017, 8(6S), e-1173687. ISSN-2229-5402 Journal 

home page: http://www.pharmacophorejournal.com 

 

- Somayeh Delavar, Mitra Amini, Zohreh Sohrabi, Hamidreza Koohestani, Sajad Delavari, Rita ,Rezaee, Elaheh Mohammadi, Anne 

Demeester, Bernard Charlin, Masoomeh   Kheirkhah,Development and psychometrics of script concordance test (SCT) in midwifery, Med 

J Islam Repub Iran. 2018(23 Aug); 32.75. https://doi.org/10.141 96/mjiri.32.75 

 

- Masoomeh Kheirkhah, Shaghaiegh Dehghan Naieri, Naghme Shahbazi Tabari. The effect of herbal tea capsule on menopause hot flashes, 

, Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018;7:1074-8 Official Publication of the Academy of Family Physicians of India Volume 

7 / Issue 5 ,2018. 

 

-Dehghan Nayeri, Shaghayegh ,Kheirkhah, Masoomeh,Janani, Leila (2019)THE EFFECT OF CHAMOMILE OINTMENT ON THE 

HEALING OF BREASTFEEDING MOTHERS’ NIPPLE SORE- A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL, Journal of 

Evolution of Medical and Dental Sciences, vo8: 1399-1404, DOI: 10.14260/jemds/2019/311 
-Zohreh Sohrabi ,Masoomeh Kheirkhah, Elahe Sadegi Sahebzad    , Seyedehsahel Rasoulighasemlouei    , Siamak Khavandi    Correlation 

between Students’ Self-Efficacy and Teachers’ Educational Leadership Style in Iranian Midwifery Students, Global Journal of Health 

Science; Vol. 8, No. 7; 2016 ISSN 1916-9736   E-ISSN 1916-9744 Published 

 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

  1380اردبیل – آموز نیك تنظیم و جمعیت کودک و مادر بهداشت کتاب  -

   1382یاوریان نتشاراتا زنان بیماریهای درسنامه -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30090779
http://www.pharmacophorejournal.com/
https://doi.org/10.141%2096/mjiri.32.75
http://dx.doi.org/10.14260/jemds/2019/311
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  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

  1387 ها تازه و دستاوردها مامایی و پرستاری های مراقبت کنگره ششمین در ایمن مادری 

 یناول در حاملگی دوم نیمه در تانسیون هیپر به مبتال حامله جویان مدد در خود از مراقبت های مهارت بر آموزشی درمانی گروه تاثیر -

  1387 مهاباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه محور جو مدد مراقبت ای منطقه همایش

  1379 سال اجتماعی تامین  سازمان اورژانس پرستاری همایش در علوی بیمارستان در مامایی اورژانسهای شیوع -

1384 ایران ارولوژی کنگره هشتمین سال در اردبیل شهر در آن بر گذار تاثیر عوامل و  جنسی رضایتمندی میزان -  

 در یتهپات و ایدز از پیشگیری در بهداشتی رابطان آگاهی سطح ارتقا در آموزش تاثیر عنوان با هپاتیت و ایدز از پیشگیری کنگره -

1383  اردبیل پزشکی علوم دردانشگاه  

  1383 نفاس دوران عفونتهای مورد در خطر پر حاملگی کارگاه -

 کننده مراجعه دختران آگاهی میزان بر جنسی بهداشت تاثیر بررسی عنوان تحت 83 اسفند 6-5 در ناباروری و باروری در جنسی بهداشت -

  82 سال ازدواج از قبل مشاوره مراکز به

 اهدانشگ زنان  بهداشت سراسری سمینار سال اردبیل شهر مشاوره مراکز به کننده مراجعه دختران جنسی بهداشت بر آموزش تاثیر -

  1382 کردستان

  1378 اعتیاد با مبارزه بهداشتی راهکارهای سراسری کنگره اولین اردبیل استان  در اعتیاد شیوع میزان  بررسی -

1383  یلاردب پزشکی علوم دردانشگاه جنسی مسایل بر تاکید با ارتباطی مهارتهای آموزش با خانگی خشونت از پیشگیری کارگاههای -  

 و پزشکی علوم دانشگاه در منزل در مراقبت سراسری همایش1379 حاملگی وماحصل باردار مادران اضطراب بر منزل در مراقبت تاثیر -

  قزوین درمانی و بهداشتی خدمات

  1379 کرمانشاه در پیشگیری  طب  عمومی بهداشت ملی کنگره اولین ایدز مورد در مامایی دانشجویان و ماماها آگاهی میزان مقایسه -

  1378 اعتیاد با مبارزه بهداشتی راهکارهای سراسری کنگره اولین اردبیل استان  در اعتیاد شیوع میزان  بررسی -

  1382 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در زایمان طبیعی غیر پیشرفت عنوان تحت گرام پارتو کارگاه -

1379 اردبیل پزشکی علوم دردانشگاه مامایی در ایدز سمینار -  

1382 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در زایمان درد کاهش روشهای خصوص در زایمان درد کاهش روشهای با آشنایی کارگاه -  

TENS از استفاده و ریالکسیشن آموزش آثر ای مقایسه بررسی خصوص در مددجو آموزش کنگره -   1379 زایمان درد کاهش در  

 روشهای و تناسلی دستگاه عفونتهای بین ارتباط بررسی عنوان تحت زنجان پزشکی علوم دانشگاه در باروری بهداشت سراسری همایش -

1379اردبیل شهر خانواده تنظیم کلنیکهای به کننده مراجعه بانوان در بارداری از پیشگیری  

 زنان در استئوپورز و تغذیه الگوی بین رابطه بررسی عنوان تحت 79 آبان زنجان پزشکی علوم دانشگاه باروری بهداشت سراسری همایش -

  1379 اردبیل اجتماعی تامین بیمارستان به کننده مراجعه یائسه

  1379 شهریور 3-1 ایران بیولوژی میکرو کنگره سومین در کلینیکی پارا و کلنیکی های تشخیص مقایسه و شیوع میزان بررسی -

 علوم دانشگاه کارکنان آگاهی ارتقا در جنسی مسائل آموزش تاثیر بررسی عنوان تحت ایران در خانواده شناسی آسیب کنگره دومین -

1385 اردبیل پزشکی  

 یپزشک علوم دانشگاه در دانشجویی ازدواج مورد در دانشجویان نگرش عنوان تحت- ن ایرا در خانواده شناسی آسیب کنگره دومین -

  .1385اردبیل

1382 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در خانگی خشونت از پیشگیری سمینار -  

.1378 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در بیماران پیگیری و نتایج تفسیر نحوه مورد  در اسمیر پاپ کارگاه -  

- Study of effective factors on IUD discontinuation in women in Ardabil Health centers2003. Oral 
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communication. Congress of the Turkish German Gynecology association May 18-22, 2005 . 

 در آبادی اکبر شهید بیمارستان به مراجعین تولد اول ساعت 24 میر و مرگ در مادرزادی ناهنجاریهای و فامیلی ازدواج بین ارتباط بررسی -

 .1385 بهشتی شهید درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ایمن بارداری سمینار دومین در 85-84 سالهای

.   1386 ایران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده در سالمندی و منوپوز سمینار در سالمندی ت مشکال بررسی -  

 علوم گاهدانش مامایی و پرستاری دانشکده در طبیعی زایمان برای سازی آماده سمینار در زایمان برای آمادگی و ریالکسیشن و سازی آماده -

.   1386 ایران پزشکی  

  تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای کنگره هفتمین در واکسیناسیون از ناشی درد بر خوراکی ساکاروز تاثیر بررسی -

 یپزشک علوم دانشگاه  پرستاری مراقبتهای کنگره هفتمین در خونی های فراورده ترانسفوزیون  نیازمند باردار مادران از مراقبت -

  1389تهران

 . 1387تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای کنگره  پنجمین در دیسمنوره بر E ویتامین تاثیر -

 پزشکی لومع دانشگاه پرستاری مراقبتهای کنگره هفتمین در زایمانی آسیبهای از پیشگیری لیبردر فعال مرحله در پرینه ماساژ تاثیر -

  تهران

 رانته غرب درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه شیرخواران در واکسن تزریق از ناشی درد شدت  بر فکر انحراف تأثیر بررسی -

.  1389تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مراقبتهای کنگره هفتمین در88سال  
 

  ارائه پوستر

 1391سیزدهمین کنگره زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران آذر بررسی تاثیر ماساژ پرینه در فاز فعال بر اختالالت کف لگن در   -

  پزشکی  علوم دانشگاه در ایران تغذیه کنگره نهمین در ارائه 83 سال در اردبیل استان دبیرستانی دختران در تغذیه آموزش تاثیر بررسی -

  تبریز درمانی و بهداشتی خدمات و

 نهمین در ارائه 83 سال در اردبیل پزشکی علوم دانشگاه در سالم تغذیه مورد در بهداشتی رابطان آگاهی ارتقا بر آموزش تاثیر بررسی -

  .1385، 13- 16تبریز درمانی و بهداشتی خدمات و  پزشکی  علوم دانشگاه در ایران تغذیه کنگره
- 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, 2001 . 
 

 فرهنگیفعاليت های 

 

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوایز و افتخارات

 1396،  1395، 1394سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک ییگروه ماما دهیپژوهشگر برگز  

 (  رانیر اکشو یدر نظام آموزش پزشک یآموزش یرهبر ندیفرا نیی) تب یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نینهم یمنتخب دانشگاه ندیفرا یمجر

1395رانیا یدانشگاه علوم پزشک  . 

 1394 یبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک رانیا یدانشگاه علوم پزشک ینامه برتر گروه آموزش پزشک انیپا یمجر . 

 1389سومین جشنواره شهید مطهری  دهیبرگز ییماما انیابزار ارزشیابی بالینی دانشجو تبیین . 

 1380سال  لیاردب یهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشک پژو  
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 1382 لیاردب  یداره فرهنگ و ارشاد اسالما ینمونه از سو سندهینو   

 1383لیفرماندار محترم  شهرستان اردب لیدر استان اردب یو نوع آور تینمونه در عرصه تفکر و خالق زن       

 1383و سرپرست دفتر امور زنان رینامه از مشاور وز ریتقد   

 1388  یآموزش یابیطرح برتر ارزش انیبه عنوان مجر یمطهر دیشه یاز جشنواره آموزش ریتقد افتی در  

 یه کارشناسدر رشت ینیبال یابیارزش دیابزار جد نیتب یآموزش ندیانجام فرا لیبدل یمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیاز سوم قیتشو افتیدر 

ییماما   

 13 80صادر شده است سال  ریدانشگاه و قائم مقام وز استیکه توسط ر یاز مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک قیتشو .  

  1377سال  لیبانوان و جوانان استان اردب ونیسیکم رینامه از دب ریتقد .  

 1382لیاردب ییو ماما یدانشکده پرستار استینامه از ر ریتقد  . 

 1385و  1381 یدر سالها لیاردب ینمونه  در دانشگاه علوم پزشک یماما .  

 1391نمونه کشوری سال   مامای .  

  

  اطالعات ديگر

  

 1398/04/30آخرين بازبيني: 

 


