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 محل تولد   گیالن    –لنگرود  

خيابان    تهران، ونک،  ميدان  از  باالتر  عصر،  ولي  خيابان 

 رشيدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  02143651707

 شماره تلفن همراه  09124787691

  فاكس محل كار 

Shivakheirkhah1345@gmail.com پست الكترونیكي  آدرس  

Shivakheirkhah1345@gmail.com  ،الكترونیكي پست  آدرس 

  شخصي

 دانشیار    رتبه علمي

 

 : دكتري آموزش پزشكي ، كارشناسي ارشد آموزش مامایي   موزشيآمدارك و دوره هاي 

 1394  رانیا يدانشگاه علوم پزشك  يآموزش پزشك يدكتر  •

  1374ارشد: كارشناسي ارشد مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران  يكارشناس  •

  1369:كارشناسي مامایي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  يكارشناس •

    1366مامایي از دانشگاه علوم پزشكي ایران    ي:كاردان  كارداني •

  :دوره هاي آموزشي

•    

 متوسط ، خوب    زبان

•   

  عالقه مندي هاي حرفه اي 

 مسئول هسته پژوهشي : پیشگیري از حاملگي پر خطر  

 عالئق پژوهشي 

 مطالعات كمي و كیفي -  

 حاملگي پر خطر و ایمن   -

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 اختالالت جنسي  -

 ارزشیابي برنامه ، دانشجو -

 

  ي كنونيعضویت هاي حرفه ا 

  عضو نظام پزشكي  -

   رانیمامایي ا   تیعضو جمع -

 1395از سال    يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك  يبرنامه درس  يبازنگر تهیعضو كم -

 1395از سال    رانیا يدانشگاه علوم پزشك  ي عضو كارگروه اعتبار بخش -

 يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك  ي موسسه ا  ي اعتبار بخش  يرونیب  ابیارز -

 تا كنون   1395از سال   يآموزش پژشك  يالملل  ن یب  شی هما  يعلم  تهیداور كم -

  يفرزند آور  يكنگره سراسر   ي علم  ته یداور و عضو كم -

  یي كنگره زنان و ماما  ي علم تهیعضو كم -

 آموزش    ي واكاو  ي علم تهیعضو كم -

 عضو كمیته علمي كنگره سالمت زن و خانواده   -

  كنوني  انتصابات آكادمیك 

1397دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  معاون پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي    -  

تا كنون   1400و   96  -97مدیر گروه آموزش مامایي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  -  

تا كنون   1400مدیر گروه مامایي و بهداشت باروري  دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال --  

  96عضو شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  -

   96عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  -

96عضو شوراي اخالق دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال    -  

  96مسئول واحد اعتبار بخشي موسسه اي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  -

95اي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال    عضو كارگروه اعتبار بخشي موسسه-  

  1394عضو كارگروه بازنگري برنامه درسي دبیرخانه علوم پایه بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از سال  -

  95ارزیاباب كشوري اعتبار بخشي موسسه اي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از سال از سال  -

الي كنون  1396علمي همایش كشوري آموزش پزشكي از سال  عضو كمیته   -  

  96عضو كمیته پایش دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال    -

  1397عضو شبكه اخالق و رفتار حرفه اي دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال -

1397ز حقوق مردم دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سالعضو كمیته سالمت اداري و صیانت ا-  

  ایران  پزشكي  علوم  دانشگاه  در  انساني  ارتباطات  مامایي  و  پرستاري  مراقبتهاي  سراسري  كنگره  پنجمین  علمي  كمیته  عضو  -

1383-1377  سالهاي از  اردبیل پزشكي  علوم   دانشگاه  ریاست  بانوان   امور  مشاور-  

1386 ایران  پزشكي علوم دانشگاه  در  انساني  ارتباطات  مامایي   و پرستاري   مراقبتهاي   سراسري  كنگره  پنجمین   علمي  كمیته-  

  1386  ایران پزشكي  علوم مامایي و  پرستاري   دانشكده  تكریم  طرح  كمیته  عضو  -

1388  -1389   ایران پزشكي  علوم  دانشگاه  مامایي  امتحانات  كمیته   مسئول  -  

1388  چالش   و  رویكردها  مامایي  و پرستاري  آموزش  كنگره  سومین  علمي  كمیته  عضو  -  

  ارشد و دكترا    كارشناسي  دانشجویان  ابزار اعتبار داور      -
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ارشد و دكترا  كارشناسي  ن  دانشجویا  هاي   نامه  پایان   داور  -  

 

   

 

  سابقه كار حرفه اي و تجربیات آموزشي

 تدریس روش تحقیق دانشجویان كارشناسي ارشد مامایي  -

 تدریس سمینار تحقیق دانشجویان كارشناسي ارشد مامایي و مشاوره مامایي  -

 تدریس روش ها و فنون تدریس دانشجویان كارشناسي ارشد مامایي و مشاوره  -

 تدریس برنامه ریزي درسي و ارزشیابي سیستم هاي آموزشي  دانشجویان كارشناسي ارشد مامایي  -

   ناباروري  و     زنان  هاي  بیماري  درس  تئوري  تدریس -

   خانواده  وتنظیم جمعیت  و  كودك و  مادر  بهداشت  درس  تدریس -

   مامایي  در   سالمت  وضعیت  بررسي  و   شناسي  نشانه  درس  تدریس -

   مدیریت  گرایش    مامایي  ارشد  دانشجویان  مامایي  خدمات  و  مدیریت -

  مامایي  مقررات  و  اخالق  تاریخ  درس  تئوري  تدریس -

  بیماریها  با  مبارزه  و  اپیدمیولوژي  درس  تدریس -

    مامایي  و پرستاري  دانشجویان براي  كارآفریني  درس  تدریس -

  مامایي   ارشد  دانشجویان   مامایي مشكالت  و   مسائل  سمینار  درس  تدریس -

 براي دانشجویان مامایي    ناباروري  و   زنان  بیماریهايتدریس تئوري و بالیني     -

  4  و 3  و 2  و1  زایمان  و  بارداري  كارآموزي  فیلدهاي   تدریس -

 در اتاق عمل و زایمان   كار  و  فنون  اصول كارآموزيتئوري و    تدریس -

  شایستگي هاي آموزشي

 
   

  تجربیات پژوهشي

 پایان نامه 

 كبري   خانم   سال  در  اصفهان شهر  دانشگاههاي  دانشجویان  در  قاعدگي  از پیش  سندرم  عالئم   بر    3  امگا  و  پرفوران  تاثیر  بررسي  -1
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  عباسي

 بیمارستان  در  نوزادي  زودرس  روبینمي  بیلي  هیپر  تشخیص   در  اي   مشاهده  ارزیابي و  چك   ،بیلي  خطر  عوامل  پیشگویي  ارزش  بررسي-2

  1390  حسني مریم  خانم    آبادي  اكبر  شهید

 بیمارستان  زاي  نخست  زنان  اضطراب  و  درد بر   لیبر  فعال  مرحله  در   آبگرم رزو  گل  اسانس   با   پا   حمام   و  مستقیم  استنشاق  اي   مقایسه -3

 1390  پور  ولي  ستایش نسیمه  خانم   اكبرآبادي   شهید

 به  كننده  مراجعه  خواران  شیر  به   واكسن  تزریق  از ناشي  درد  واكنش  بر  آنها توام  كاربرد  و   فكر  انحراف  و  خوراكي  ساكاروز  تاثیر   اي  مقایسه -4

 1389   سال  در  تهران غرب  بهداشتي  مراكز 

 اماني  محمد  آقاي  اردبیل  شهر  درماني  و  بهداشتي مراكز  به   كننده  مراجعه  بانوان  در  رحمي  داخل  دستگاه  نگهداري  تداوم   عدم  علل  بررسي-5

1384  

 كاوه  مانیا خانم  اردبیل  اجتماعي  تامین   و   علوي  بیمارستان  به   كننده  مراجعه  باردار  زنان  در  خوني  هاي   فراورده  ترانسفوزیون  علل  بررسي-6

  1384 دفاع  تاریخ

  1384 جعفري   محمد  اعظم   دانشجو   دیسمنوره  از  ناشي  درد  كاهش  در  E   ویتامین تاثیر  بررسي-7-

 1384  خیرخواه  فاطمه  دانشجو  اردبیل  شهر  زنان بیمارستانهاي  به   كننده  مراجعه  بیماران  در  لگن  التهابي  بیماریهاي  شیوع  میزان  بررسي-8

 وابسته  مراكز   به  كننده  مراجعه   زنان  در  مادر شیر  با  خوار  شیر  انحصاري   تغذیه   تداوم  بر   سزارین   زایمان  از پس  منزل  در  بازدید  تاثیر  بررسي-9

 .   1386  ایران  پزشكي  علوم   دانشگاه   به

 به   كننده  مراجعه زاي  نخست  زنان    بارداري  استریاي بر  كاكائو  كره  و  زیتون  روغن  جلدي   تاثیر  مقایسه -استاد مشاور پایان نامه با عنوان  -10

  1388  ایران پزشكي  علوم   دانشگاه  درماني  و   بهداشتي  مراكز 

  1390  شهر  دختر  آموزان  دانش  نفس  عزت بر  بلوغ  بهداشت  آموزش تاثیر  بررسي-استاد مشاور پایان نامه با عنوان  -11

 زاي   نخست  زنان  زیوتومي   اپي زخم  التیام و  درد   شدت  بر  زرد  صبر   و  بهار  همیشه  گل  تاثیر  بررسياستاد مشاور پایان نامه با عنوان    -12

  1389  تهران   لوالگر  بیمارستان  به  كننده  مراجعه 

  قاعدگي  از  پیش  سندرم  بر  الطیب  سنبل ریشه   عصاره تاثیر  بررسياستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -13

  1391غالمي  شیرود  رقیه  ارشد  كارشناسي  دانشجوي 

 با  سازگاري  بر آنها   توام   كاربرد  و  آرامسازي   و گروهي  مشاوره تاثیر  مقایسه استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -14

 1392 جناني  خانم  مامایي  ارشد كارشناسي  دانشجو  ناباروري

 رفتاري  و خلقي  ،  جسمي  اختالالت  در  زنجبیل  و كوروكومین   تاثیر  مقایسه -استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -15  
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 1392  خیاط  خانم  مامایي   ارشد  كارشناسي  دانشجو  قاعدگي  از  پیش  سندرم

 یائسگي  وازوموتور  و   خواب  اختالالت  بر   چاي  علف   و بابونه  تاثیر  مقایسه استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -16

 1392    حمزي   خانم   ارشد كارشناسي  دانشجو

 شخصیتي  يها  ویژگيوبا  ارتباطي هاي  ومهارت شغلي  استرس   ارتباط  بررسياستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان   -17

1396آباد خانم فرزانه شایگانخرم   پزشكي  علوم   دانشگاه  درماني   درمراكزبهداشتي  شاغل  ماماهاي  هیجاني  وهوش  

بررسي ارتباط انگیزش شغلي و توانمندي روانشناختي با تعهد سازماني استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -18

  1396خانم مریم سفیدي   ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي اراك

رتباط خودكارآمدي و انگیزش دانشجویان كارشناسي مامایي با حرفه گري انوان   استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با ع   -19

1396خانم زینب زماني    94-95اساتید در دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران    

در ماماهاي شاغل بررسي ارتباط مدیریت استعداد با یادگیري و تعهد سازماني  استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -20

1395خانم وحیده اكبر پوران   1394در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ایران   

بررسي ارتباط جو سازماني و سبك رهبري مدیران با روند اجراي مراقبت هاي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -21

1395خانم سیما اینانلو    ستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي البرزلیبر و زایمان طبیعي در بیمار  

برشدت عالئم ولوو   ل كلوتریماز  لشیرین بیان  با كرم واژینا  لتاثیر كرم واژینااستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -22

  1396خانم ندا دودانگه  واژینیت قارچي

بررسي ارتباط حمایت اجتماعي با سالمت معنوي و ناامیدي در زنان با سقط یان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان   استاد راهنما پا   -23

1396خانم الهه الماسي   درماني مراجعه كننده به مراكز درماني منتخب شهر تهران،   

م روغن كنجد با كلوتریمازول در عفونت قارچي  خانم نجمه مقایسه تاثیركر استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -24

1397اماني    

قبل و بعد از درمان واژینیت در زنان   مقایسه عملكرد و كیفیت زندگي جنسياستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -25

ي ر خانم فاطمه اله وردمراجعه كننده به بیمارستان امام سجاد )ع( شهریا  

خودمدیریتي لنف ادم به دو شیوه ي گروهي و مبتني بر مقایسه تاثیر آموزش  استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -26

1397خانم زهرا امیدي  شبكه اجتماعي بر كیفیت زندگي و ترس از عود بیماري در زنان با سرطان پستان  

قرمز بر شدت و مدت دیسمنوره مقایسه تاثیر كپسول زردچوبه )كوركومین (  اسي ارشد مامایي با عنوان   استاد راهنما پایان نامه كارشن   -27

خانم نغمه شهباز طبري   اولیه در دانشجویان ساكن خوابگاه  

خانم شقایق    شقاق نوك پستان مادران شیرده بررسي تاثیر پماد بابونه براستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -28

1397دهقان نیري   

ه هاي كفایت مقایسه تاثیر قطره زیره سبز و گزنه بر شاخص هاي رشد و نشاناستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -29

1397خانم مهناز شفیع خاني    شیرده  

1397ا خانم سمیرا شیر علي نژاد ررسي تاثیر كپسول خرفه بر خونریزي و درد پس از زایمان زنان چند زب  
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بررسي تأثیرآموزش مبتني بر شایستگي در زمینه مراقبت هاي اورژانس استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -30

   1398خانم معصومه حكیمي    مدل ارزشیابي كرك پاتریك  زایمان بر یادگیري، رفتار و واكنش دانشجویان مامایي براساس  

اي بر   رسانه  ي حضوري و چند  و شیوه جنسي به دمقایسه تاثیر آموزش  استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -31

1398خانم راضیه حكیمي    رضایت و عملكرد جنسي زنان نوجوان افغان  

1398خانم رقیه عسكري  خانگي در زنان افغانستاني   هاي زندگي بر سازگاري زناشویي و نحوه مقابله با خشونت  مهارت تأثیر آموزش    -32  

بررسي تاثیر آموزش توانمندسازي بر تعارض تصمیم گیري، و نگرش به مامایي با عنوان   استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد     -33

1398  صالح آبادي   زارعي  مژگان خانم    باروري و فرزندآوري با سابقه بارداري نافرجام   

بررسي تاثیر آموزش خودمراقبتي به روش گروهي بر اضطراب و خودكارآمدي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -34

    1398خانم گالره فیلي   زنان مبتال به دیابت بارداري

به فرزندآوري در مادران با سابقه بارداري كم خطر مقایسه تمایل/عدم تمایل  استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -35

خانم فریبا میرزایي     1397و پر خطرمراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ایران سال    

عي درك شده و سالمت روان بررسي تاثیر مشاوره گروهي بر حمایت اجتمااستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -36

  1398خانم  راحله میرزایي  زنان با سابقه بارداري نافرجام

بررسي تاثیر آموزش گروهي بر اضطراب زنان باردار در معرض خطر زایمان استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -37

1398خانم بذر افشان     زودرس  

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر فضاي مجازي بر تاب آوري و سازگاري امه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان   استاد راهنما پایان ن    -38

  1398زارعي  مریم  خانم  اجتماعي زنان بعد از سقط بدلیل ناهنجاري جنین

خطر و پیامدهاي زایماني پس از ارزشیابي اضطراب مادران با حاملگي پراستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -39

1397خانم رسول برده رش اجراي بازدید منزل    

تاثیر آموزش بر اساس الگوي ارتقاء سالمت پندر بر فعالیت فیزیكي زنان استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -40

1398خانم میترا صابوني   باردار  

ارزشیابي اثر آموزش گروهي بر نگرش در ترجیح فرزند آوري زنان متاهل استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -41

   1398مراجعه كننده به پایگاه هاي بهداشتي  خانم رضا سلطاني

به روش ایفاي نقش بر انتظار تجربه زایمان در زنان   ارزشیابي اثر آموزشاستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -42

1398باردار نخست زا  خانم مال محمود زاده    

ارزشیابي اثر آموزش مبتني بر شبكه هاي اجتماعي بر تصویر ذهني بدن  استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -43

1397خانم سلیمان زاده  دختران نوجوان  

بررسي تاثیر مشاوره گروهي بر حمایت اجتماعي درك شده و سالمت روان اد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان   است  -44

1398خانم راحله میرزایي   زنان با سابقه بارداري نافرجام  

تي به روش گروهي بر اضطراب و خودكارآمدي بررسي تاثیر آموزش خودمراقباستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -45

1397خانم لیال قوامي  زنان مبتال به دیابت بارداري  
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مقایسه تآثیر توپ زایمان و دوش آبگرم با توپ زایمان بر طول مدت مراحل استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان     -46

1398شریفي  پروانه   خانم     لیبر و تجربه تولد زنان نخست زا  

بررسي ارزشیابي اثر مشاوره مامایي مبتني بر رویكرد گمبل بر راهبردهاي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان       -47

خانم فرزانه حسن زاده    مقابله و خودكارآمدي زنان با سقط جنین  

بررسي تاثیر مشاوره مراقبتي حمایتي بر اضطراب و كیفیت زندگي زنان باردار  مامایي با عنوان   استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد     -48

خانم زهره كیاتي    با سابقه سقط جنین  

بررسي ارتباط حمایت اجتماعي با عزت نفس و تحمل ناكامي در زنان باردار با استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -49

خانم فاطمه هوشیار   1400    مصرف مواد مراجعه كننده به بیمارستان حضرت زینب شیراز سال   سوء  

بررسي ارتباط ترس از ابتال به كرونا و رفتارهاي خودمراقبتي با پیامدهاي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -50

.  خام فاطمه آزاد بیاني 1400-1399ر دوران پاندمي كرونا در سالهاي  مادري و نوزادي در مادران با سابقه بارداري د  

بررسي تاثیر اجراي تكنیك رهایي هیجاني بر استرس، اضطراب و افسردگي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -51

خانم رعنا مظفري فرد  1401سال     زنان با سقط مكرر  

بررسي تاثیر اجراي تكنیك رهاسازي هیجاني بر استرس و تاب آوري زنان استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -52

خانم  مرضیه ترابي هفشجاني   1401سال   نابارور  

كمبریج بر عملكرد -تاثیر اموزش مهارت هاي ارتباطي مبتني بر مدل كالگرين   استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوا    -53

خانم شقایق قیاسوند   ارتباطي و اشتیاق شغلي ماماهاي شاغل در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ایران  

خواهي عمومي درافراد متاهل با دگي جنسي با كمكبررسي ارتباط كیفیت زناستاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -54

خانم مهال صفري دستجردي  1401 سال  ایران  پزشكي  علوم   دانشگاه   سالمت  جامع  مراكز  به  كننده¬دیابت نوع دو مراجعه  

مقایسه تاثیر كرم ویتامین دي و ویتامین سي و تركیب آنها بر استریاي استاد راهنما پایان نامه كارشناسي ارشد مامایي با عنوان      -55

خانم حدیث طاهري   بارداري زنان نخست باردار  

دانشجویان پرستاري و مامایي دانشگاه علوم ثیر آموزش مهارت خودآگاهي بر خودكارآمدي تحصیلي  تا   استاد مشاور پایان نامه با عنوان  -56

  1401خانم زهرا مظهر قراملكي    پزشكي ایران

1401خانم فاطمه مفرد   ائسهی زنان    يو شادكام   يخنده بر سالمت عموم   يوگای  ي اجرا  ر یتاث  يبررس  استاد مشاور پایان نامه با عنوان  -57  

مادران مراجعه   مانیاز زا تیبر مدل فرد محور با رضا  يمبتن  مان یزا  يهامراقبت يرابطه عل  يبررس  استاد مشاور پایان نامه با عنوان  -58

خانم نفیسه محمد خاني     1401در سال   رانیا   يكننده به مراكز جامع سالمت منتخب دانشگاه علوم پزشك  

خانم زهرا   رخواریش  يتن سنج  يهابه مادر بر شاخص  يلیتكم  ه یتغذ  يمجاز  رآموزشیتاث  يبررساستاد مشاور پایان نامه با عنوان  -59

  1400مهدوي

بررسي اثربخشي آموزش مجازي خود مراقبتي بعد از زایمان بر خودكارآمدي شیردهي در پاندمي كووید :  استاد مشاور پایان نامه با عنوان  60

 1400خانم ناهید قادري   19

یان نامه با عنوان بررسي ارتباط بیماري پریودنتال با زایمان زودرس و وزن جنین پایان نامه دكتري عمومي دندانپزشكي استاد مشاور پا  -61

 .1393دكتر محمد مهدي فرشاد دانشگاه علوم پزشكي تهران  
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هاي فضاهاي كرانیو فاسیال استاد مشاور پایان نامه دكتري تخصصي جراحي دهان و فك و صورت با عنوان بررسي بررسي ارتباط آبسه    -62

 1401دكتر محمد مهدي فرشاد   با میكرو ارگانیسم هاي منشا و حساسیت به درمان ضد میكروبي  

 . 1398استاد مشاور پایان نامه ارتباط جو آموزشي با خودكارآمدي دانشجویان دندانپزشكي -63

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 و  پرستاري   دانشكده   دوماهنامه   زا،   نخست  زنان  در   زیاتومي  اپي   از بعد   پرینه  درد  شدت   بر   بهار  همیشه   گل  پماد  تأثیر - 1

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

  فصلنامه دانش؛  افق در مجله علمي و پژوهشي    شیرخواران  در  سازي  ایمن    از   ناشي  درد   بر   فكر  انحراف   تكنیك  تأثیر   بررسي -2

 . 1389  سال   زمستان ؛  4   ي  ه   شمار  ؛  16  ي  دوره)  گناباد   درماني  بهداشتي   خدمات  و   پزشكي  علوم  دانشگاه   ي

 پي) 2   شماره/    13  دوره/     1390  تابستان/     گرگان  پزشكي  علوم   دانشگاه   علمي   درمجله  بارداري  استریاي بر   زیتون  روغن  اثر  -3

  .43  تا  39  صفحات( /     38  پي  در

 ،   ایران   پرستاري  نشریه  ایران  مامایي و  پرستاري  دانشكده  نشریه    سال   35 پایین  و باال  زنان  در  حاملگي  هاي   پیامد  مقایسه  -4

   1389.،   69-77،ص شماره  23  دوره

 . 1389ص، 72-64،80  شماره 23  دوره  ،  شده  سزارین  مادران  در  مادر شیر  با  انحصاري  برتغذیه   بازدیدمنزل  تاثیر   بررسي -5

 شماره  هشتم،   دوره   ارومیه، مامایي و    پرستاري   دانشكده    فصلنامه   در  سوم   ماهه  سه  در  بارذداري  استریاي   بر   زیتون  روغن  تاثیر  -6

  1،1389ص

 پزشكي  علوم  دانشگاه  مامایي و  پرستاري   دانشكده   فصلنامه.    اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه در  شاغل  زنان  وضعیت  بررسي -7

 تابستان  و  بهار  ،3-6   دوم  شماره  پیش   اول، اردبیالل  مامایي   و   پرستاري  دانشكده  پژوهشي  و   علمي  مجله   77  سال   اردبیل

1378  

  اردبیل،   پزشكي  علوم  دانشگاه  مامایي و   پرستاري  دانشكده  فصلنامه  جنین،  تكامل  و   حاملگي  ت  مشكال  در  چرب  اسیدهاي   نقش -8

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

  1379 زمستان  ، 20-27  اول   سال  اردبیل،   اسالمي  آزاد  دانشگاه  رازي  خبري   و   علمي  نشریه  بیمارستاني،   عفونتهاي  كنترل -9

 دانشگاه  مامایي و  پرستاري   دانشكده  فصلنامه   اردبیل،   شهر  بانوان و  دختران  در  قاعدگي  از  پیش  سندرم  شیوع   میزان  بررسي -10

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

 دانشكده  فصلنامه .  اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت   مراكز   به   كننده  مراجعه  افراد  در  خانگي  خشونت  فراواني  -11
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 . 82  زمستان  و   پاییز   ، 56-60پنجم،  سال  اردبیل،  پزشكي  علوم  دانشگاه   مامایي  و   پرستاري

  مامایي و  پرستاري   دانشكده   فصلنامه.  اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه  كاركنان  آگاهي  ارتقا  در زندگي  مهارتهاي آموزش  تاثیر  -12

 . 84  بهار  ، 14-19هفتم  سال   هفتم،  سال اردبیل،   پزشكي  علوم  دانشگاه

 مامایي   و   پرستاري  دانشكده  فصلنامه .  82  سال  اردبیل  شهر  بوعلي درماني  و   آموزشي مركز  در  مسمومیت  الگوي و  علل  بررسي -13

 . 84  بهار  ،48-54هفتم،   سال.  84  سال  اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه

 و پاییز   ،38-40،  چهارم  سال  اردبیل،   پزشكي علوم دانشگاه  مامایي  و   پرستاري  دانشكده  فصلنامه  حاملگي،  در  آزاري   همسر -14

 . 80  زمستان

 علمي   مجله   اردبیل،   شهر  درماني   و  بهداشتي  مراكز   در  گنوره  و  گاردنالیي  و تریكومونایي  و   یایي  كاندید  عفونتهاي   شیوع  بررسي -15

 . 80  پاییز  ، 7-11  اول  شماره   اول   سال  اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه  هشي  پژو   و

 سال  اردبیل،   پزشكي علوم دانشگاه  هشي  پژو  و  علمي   مجله . 78  سال  در  اردبیل استان  در  مخدر  مواد به  وابستگي  شیوع  بررسي -16

 . 80  پاییز   ، 22-28اول،   شماره –  اول

 علمي مجله علوي،   بیمارستان  به  كننده  مراجعه  بیماران   در  زیوتومي  ي عفونت  از پیشگیري  در  تراپي  بیوتیك   آنتي  تاثیر   بررسي -17

 . 14،1381-19 سوم،   شماره–  اول  سال  اردبیل،   درماني  و   بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم   دانشگاه   پژوهشي   و

  اردبیل  علوي   بیمارستان  به  كننده  مراجعه بیماران  در   زایماني  دردهاي  بر  پوست راه  از عضالني  و  عصبي  الكتریكي  تحریك   تاثیر  -18

 . 44،1381-49سوم،  شماره–  اول   سال  اردبیل،  پزشكي  علوم   دانشگاه   هشي  پژو   و   علمي  مجله   ،  80  سال  در

  در اردبیل  اجتماعي  تامین   بیمارستان  به  كننده  مراجعه   بیماران  در  گوارش  دستگاه   بیماریهاي   لوژیك  اپیدمیو  سیماي  بررسي -19

 اول   شماره  چهارم  سال  اردبیل،   پزشكي  علوم   دانشگاه   مامایي   و   پرستاري  دانشكده   پژوهشي  و  علمي فصلنامه  ، 80-77  سالهاي

 .  80 سال   زمستان  و  پاییز  ، 15-10، 

  اراك   پژوهشي  علمي   در مجله   زا  نخست  زنان  اضطاب  در آبگرم  پاي  حمام   با   محمدي   گل  اسانس با  اروماتراپي  مقایسه  -20

 تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان در مجله  علمي و پژوهشي پژو هش پرستاري ایران  -21

حمایت خانواده در مجله ارتقا تغذیه انحصاري با شیر مادر در زنان سزارین شده  تاثیر آموزش بر وضعیت صحیح شیر دهي و   -22

 .علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي ارومیه  

 زندگي  سبك اي چندرسانه آموزش لطفي ،اثر طیبه  ،   توكل نجمه  ،   نبوي مسعود سید ،   احدي آزاده ،   خیرخواه معصومه -23

 . 35 دوره . 1401 ایران ، اردیبهشتمولتیپل اسكلروزیس، نشریه پرستاري   با زنان جنسي عملكرد بر سالمت ارتقادهنده

 .92.25-135،76شماره
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 آموزشي رهبري شایستگي الگوي طراحي ،  خیرخواه معصومه ستاري،  الدین صدر سلیماني،  توران ،  منیر اسدزاده فیروزه   -24

 .129-116، بهار اول،  شماره دوازدهم،  سال بهداشت و سالمت مجله  ،  پزشكي علوم دانشگاههاي بالیني درگروههاي

رهبري آموزش در   يستگیالگوي مطلوب شا، خیرخواه معصومه ستاري،  الدین صدر سلیمان،  توران منیر،  اسدزاده فیروزه -25

-1399،214پاییز  سوم،  شماره دوم،  و بیست سال مراقبت و سالمت مجلهیي، و ماما   پرستاري دانشكدههاي  ينیگروههاي بال

223 . 

 و درماني رایحه تاثیر خیرخواه ، زهرا امیر خانزاده باراندوزي ، لیال نیساني ساماني . مقایسهنسیم ستایش ولي پور ، معصومه   -26

 ، ) 77 پیاپي( 1 شماره ،  22 جلد -،كومش تصادفي بالیني كارآزمایي  یك :زا نخست زنان لیبر درد بر پا آبگرم حمام

 60-67، 1398زمستان

 بر و مجازي حضوري شیوه  دو به ادم لنف خودمدیریتي تأثیرآموزش مقایسه امیدي زهرا حقیقت،  شهپر خیرخواه،  معصومه -27

 . 22-9(:4)  1399ایران ،  پستان هاي بیماري تصادفي ، فصلنامه كارآزمایي بالیني یك :پستان سرطان با زنان زندگي  كیفیت

 در  آموزش رهبري شایستگي مطلوب الگوي ، خیرخواه معصومه ستاري،  الدین صدر سلیماني،  توران منیر،  اسدزاده فیروزه -28

-1399،214،زیی و دوم، شماره سوم، پا  ستیمجله سالمت و مراقبت سال ب، مامایي  و پرستاري  هاي  دانشكده بالیني گروههاي

223  . 

 

 و باروري به نگرش بر توانمندسازي ،تأثیر حقاني شیما ،  اسماعیلي نازنین خیرخواه،  معصومه ،  آبادي صالح زارعي مژگان -29

 شهریور33 / 125 شماره /  دوره ایران پرستاري بالیني ، نشریه مطالعه  كارآزمایي یك :نافرجام حاملگي با زنان فرزندآوري

1399  ،69-57 . 

 هاي برنامه بازنگري كه .فرایند ال كبري ا مریم حاجتي،  جمشید ،  خیرخواه معصومه خسروي،  شهال ،  خواجه  نصیري فرحناز -30

 .1-9صفحه ، 2 شماره ،  28 دوره ،  1398 تخصصي، تابستان و بهداشت ،  پایه علوم آموزش شوراي دبیرخانه در آموزشي

 انتظار بر نقش ایفاي آموزشي مداخله تأثیر- حقاني. شیما  صادقي اولشهر هما ،معصومه خیرخواه ،  مالمحمودزاده معصومه -31

 . 18-9صفحات ؛ 1400 بهار اول؛ شماره هفتم؛ دوره  نوین؛ پزشكي رسانياطالع   مجله -18نخست زا،  باردار زنان زایمان تجربه
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  كتاب ها )گردآوري و تدوین، ترجمه، ویرایش(

   1380اردبیل –  آموز نیك  تنظیم  و   جمعیت  كودك  و  مادر  بهداشت  كتاب -1

   1382یاوریان  انتشارات زنان بیماریهاي   درسنامه-    2         

 . 1399فرجام ، انتشارات پرورش ذهن فرزام ،  توانمند سازي روانشناختي و جسماني مادران با حاملگي نا  -  3         

  .1399رازهاي زناشویي موفق ، چاپ مدیران  -4

 1400مرور كلي بر تشخیص و درمان ناباروري ، انتشارات تیمور زاده نوین ،  -5

  كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها 

  ارائه شفاهي

   1387 ها  تازه   و  دستاوردها  مامایي   و   پرستاري   هاي   مراقبت  كنگره  ششمین  در  ایمن مادري    -

 اولین  در  حاملگي  دوم  نیمه   در  تانسیون  هیپر به مبتال حامله  جویان  مدد  در  خود  از مراقبت  هاي   مهارت  بر  آموزشي درماني  گروه   تاثیر   -

  1387  مهاباد  واحد  اسالمي  آزاد دانشگاه  محور  جو  مدد مراقبت اي  منطقه همایش

  1379  سال  اجتماعي  تامین   سازمان  اورژانس   پرستاري  همایش  در  علوي  بیمارستان  در   مامایي اورژانسهاي  شیوع  -

1384  ایران  ارولوژي  كنگره  هشتمین   سال  در  اردبیل  شهر  در  آن بر  گذار  تاثیر  عوامل  و    جنسي  رضایتمندي  میزان  -  

  در  هپاتیت و  ایدز  از   پیشگیري  در  بهداشتي  رابطان  آگاهي سطح  ارتقا  در  آموزش  تاثیر   عنوان با  هپاتیت  و   ایدز  از پیشگیري  كنگره  -

1383   اردبیل  پزشكي علوم  دردانشگاه  

  1383 نفاس  دوران  عفونتهاي  مورد در  خطر  پر حاملگي  كارگاه  -

 كننده  مراجعه   دختران  آگاهي  میزان  بر  جنسي  بهداشت  تاثیر   بررسي  عنوان  تحت 83  اسفند  6-5  در  ناباروري   و  باروري  در  جنسي  بهداشت  -

  82  سال  ازدواج  از  قبل  مشاوره مراكز  به

 دانشگاه   زنان   بهداشت  سراسري   سمینار  سال  اردبیل  شهر   مشاوره  مراكز  به  كننده  مراجعه   دختران  جنسي  بهداشت  بر  آموزش  تاثیر   -

  1382  كردستان

  1378  اعتیاد  با   مبارزه  بهداشتي  راهكارهاي  سراسري  كنگره  اولین   اردبیل  استان   در اعتیاد  شیوع  میزان   بررسي  -

1383   اردبیل  پزشكي  علوم   دردانشگاه  جنسي مسایل  بر   تاكید  با  ارتباطي  مهارتهاي  آموزش با  خانگي  خشونت  از  پیشگیري   كارگاههاي  -  

 و   پزشكي  علوم   دانشگاه  در  منزل  در  مراقبت  سراسري  همایش1379  حاملگي وماحصل  باردار  مادران  اضطراب  بر   منزل   در  مراقبت  تاثیر   -

  قزوین  درماني  و  بهداشتي  خدمات

  1379 كرمانشاه  در  پیشگیري    طب   عمومي  بهداشت  ملي كنگره  اولین  ایدز  مورد  در  مامایي  دانشجویان  و ماماها  آگاهي میزان  مقایسه   -

  1378  اعتیاد  با   مبارزه  بهداشتي  راهكارهاي  سراسري  كنگره  اولین   اردبیل  استان   در اعتیاد  شیوع  میزان   بررسي  -

   1382  اردبیل  پزشكي علوم دانشگاه  در  زایمان   طبیعي  غیر  پیشرفت  عنوان تحت  گرام   پارتو  كارگاه  -
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1379  اردبیل پزشكي  علوم   دردانشگاه  مامایي  در  ایدز  سمینار  -  

1382  اردبیل  پزشكي   علوم   دانشگاه  در  زایمان   درد  كاهش  روشهاي  خصوص  در  زایمان  درد  كاهش  روشهاي  با   آشنایي   كارگاه  -  

TENS  از  استفاده  و   ریالكسیشن  آموزش آثر  اي  مقایسه  بررسي  خصوص  در  مددجو آموزش  كنگره  -   1379  زایمان  درد  كاهش  در   

 روشهاي   و  تناسلي  دستگاه  عفونتهاي  بین  ارتباط بررسي  عنوان تحت  زنجان  پزشكي  علوم  دانشگاه  در  باروري  بهداشت  سراسري   همایش  -

1379اردبیل شهر  خانواده  تنظیم  كلنیكهاي  به  كننده  مراجعه  بانوان  در  بارداري  از پیشگیري  

  زنان  در  استئوپورز  و   تغذیه  الگوي  بین  رابطه  بررسي  عنوان  تحت   79  آبان  زنجان  پزشكي علوم  دانشگاه  باروري  بهداشت  سراسري   همایش  -

   1379  اردبیل  اجتماعي  تامین  بیمارستان  به   كننده  مراجعه  یائسه

  1379  شهریور  3-1 ایران  بیولوژي  میكرو كنگره  سومین  در  كلینیكي پارا  و  كلنیكي   هاي  تشخیص   مقایسه و شیوع  میزان  بررسي  -

 علوم دانشگاه  كاركنان  آگاهي ارتقا  در  جنسي مسائل  آموزش  تاثیر   بررسي  عنوان  تحت ایران  در  خانواده  شناسي  آسیب كنگره  دومین  -

1385  اردبیل  پزشكي  

 پزشكي  علوم   دانشگاه  در  دانشجویي  ازدواج  مورد  در  دانشجویان  نگرش  عنوان  تحت-  ن  ایرا   در  خانواده  شناسي  آسیب كنگره  دومین  -

   .1385اردبیل

1382  اردبیل  پزشكي  علوم  دانشگاه  در  خانگي  خشونت  از پیشگیري  سمینار  -  

. 1378  اردبیل  پزشكي  علوم   دانشگاه   در  بیماران  پیگیري   و   نتایج  تفسیر  نحوه  مورد   در  اسمیر  پاپ  كارگاه  -  
- 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 .   

 در  آبادي  اكبر  شهید  بیمارستان  به  مراجعین   تولد اول ساعت  24  میر  و   مرگ  در  مادرزادي   ناهنجاریهاي   و   فامیلي  ازدواج بین  ارتباط  بررسي  -

 .1385  بهشتي  شهید  درماني  و بهداشتي  خدمات  و پزشكي  علوم  دانشگاه   ایمن   بارداري  سمینار  دومین  در  85-84  سالهاي

.    1386  ایران   پزشكي علوم دانشگاه  مامایي و پرستاري  دانشكده  در سالمندي   و  منوپوز  سمینار  در سالمندي   ت  مشكال  بررسي  -  

 علوم دانشگاه  مامایي  و   پرستاري  دانشكده  در  طبیعي  زایمان  براي  سازي  آماده   سمینار  در  زایمان   براي   آمادگي  و   ریالكسیشن   و   سازي  آماده   -

.    1386  ایران  پزشكي  

  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  پرستاري  مراقبتهاي كنگره  هفتمین  در  واكسیناسیون  از ناشي  درد  رب  خوراكي  ساكاروز  تاثیر   بررسي  -

 پزشكي  علوم دانشگاه   پرستاري   مراقبتهاي كنگره  هفتمین   در  خوني  هاي  فراورده  ترانسفوزیون   نیازمند  باردار  مادران  از مراقبت  -

  1389تهران

 . 1387تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  پرستاري  مراقبتهاي  كنگره    پنجمین   در  دیسمنوره  بر E  ویتامین  تاثیر   -

 پزشكي  علوم دانشگاه   پرستاري   مراقبتهاي   كنگره   هفتمین   در  زایماني  آسیبهاي از  پیشگیري   لیبردر  فعال مرحله  در  پرینه   ماساژ   تاثیر   -

  تهران

 تهران  غرب درماني  بهداشتي  مراكز   به  كننده  مراجعه  شیرخواران  در  واكسن  تزریق  از  ناشي  درد  شدت  بر  فكر   انحراف  تأثیر  بررسي  -

.  1389تهران   پزشكي  علوم   دانشگاه   پرستاري   مراقبتهاي  كنگره  هفتمین  در88سال  

 نوجوان زنان جنسي و عملكرد رضایت بر حضوري شیوه به جنسي آموزش راضیه حكیمي ، معصومه خیرخواه ، معصومه حكیمي تاثیر  -

 .   1398بهمن    16افغانستان در همایش سالمت زنان با محوریت حاشیه نشیني ، دانشگاه علوم پزشكي البرز   مهاجر

 

  ارائه پوستر

 1391بررسي تاثیر ماساژ پرینه در فاز فعال بر اختالالت كف لگن در سیزدهمین كنگره زنان و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران آذر     -

  پزشكي   علوم   دانشگاه  در  ایران  تغذیه  كنگره  نهمین  در  ارائه  83  سال  در  اردبیل استان  دبیرستاني  دختران  در تغذیه  آموزش  تاثیر   بررسي  -

  تبریز  درماني  و   بهداشتي  خدمات  و
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 نهمین  در  ارائه 83  سال  در  اردبیل پزشكي  علوم  دانشگاه   در  سالم  تغذیه  مورد در  بهداشتي  رابطان  آگاهي  ارتقا  بر  آموزش  تاثیر   بررسي  -

   .1385،  13-  16تبریز  درماني  و  بهداشتي  خدمات  و    پزشكي   علوم   دانشگاه   در  ایران  تغذیه  كنگره
- 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  . 

ي اثر شبیه سازي احیا نوزاد با رویكرد مبتني بر شایستگي مدیریت اورژانس هاي زایماني بر دانش ارائه پوستر الكترونیك با عنوان ارزشیاب-

   99تیر    20-23مهارت و اعتماد به نفس دانشجویان مامایي به شیوه ساختارمند عیني در بیست و یكمین همایش آموزش پزشكي  

گي بر دانش مهارت و اعتماد به نفس دانشجویان ماماییدر مركز مهارت هاي ارائه پوستر تماتیك با عنوان تاثیر آموزش  مبتني بر شایست  -

1399تیر    20-23بالیني در بیست و یكمین همایش آموزش پزشكي    

- Masoomeh Kheirkhah, Raze Hakimi,The Role of Multimedia Education in Sexual Satisfaction of Afghan 

Adolescent Refugees Women, The national Congress of Sexual & Reproductive Health and Counseling in 
Midwifery, Golestan, Gorgan, 13-14 November 2019,Published: 27 April 2020poster 7. 

 

معصومه خیرخواه، راضیه حكیمي . نقش آموزش چند رسانه اي بر عملكرد جنسي زنان نوجوان مهاجر افغانستان در هشتمین سمینار بین -

 .  1398المللي سالمت زنان مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت تهران آذر  

جنسي زنان نوجوان مهاجر افغان در همایش كشوري   مقایسه تاثیر آموزش جنسي به دو شیوه حضوري و چند رسانه اي بر رضایت و عملكرد-

 . 1398آذر  20-21مامایي و سالمت زنان مشهد  

فاطمه اله وردي ، معصومه خیرخواه .پیامد درمان عفونت هاي واژینال بر عملكرد جنسي در همایش كشوري مامایي و سالمت زنان مشهد  -

 . 1398آذر  21-20

نقش درمان عفونت هاي واژینال بر كیفیت زندگي  جنسي در همایش كشوري مامایي و سالمت زنان فاطمه اله وردي ، معصومه خیرخواه .  -

 .1398آذر  20-21مشهد   

 بر  مجازي   فضاي  بر   مبتني آموزشي خودیاري  ماما محور  تاثیرمداخله   دكتر معصومه خیرخواه  مریم زارعي ، فاطمه فرشاد. بررسي  -

 . 1401اردیبهشت    28-27ناهنجار، اولین كنگره اخالق در مامایي و سالمت باروري    بعد از سقط جنین   زنان  اجتماعي  سازگاري  و   آوريتاب

بر   مانیو دوش آبگرم با توپ زا  مانیتوپ زامراقبت ماما محور    ر یتاث  سهیمقادكتر معصومه خیرخواه ، پروانه شریفي پور  ، فاطمه فرشاد.    -

.1401اردیبهشت    28-27، اولین كنگره اخالق در مامایي و سالمت باروري  و تجربه تولد زنان نخست زا   بریطول مدت مراحل ل  

 
 

 فعالیت هاي فرهنگي

 

  اعتبارات پژوهشي

   1398دریافت گرنت پژوهشي از دانشگاه علوم پزشكي ایران  

  جوایز و افتخارات

وثوق در بخش ارزشیابي  با عنوان طراحي، اجرا و ارزشیابي دوره آموزشي مبتني بر مجري فرایند برگزیده  دانشگاهي  جشنواره  -   

شایستگي مراقبت هاي اورژانس زایمان دانشجویان مامایي در مركز مهارت هاي بالیني بر اساس مدل ارزشیابي كرك پاتریك  در 

  گاه علوم پزشكي ایراندر دانش   1398دانشكده پرستاري مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران  در سال  

تقدیر نامه از ریاست دانشكده پرستاري و مامایي در سالهاي   - •  
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 1398،1396    1395،  1394سال   ران یا   يدانشگاه علوم پزشك  یيگروه ماما  دهیپژوهشگر برگز- •

 يدر نظام آموزش پزشك  يآموزش  يرهبر ندیفرا  ن یی) تب  يمطهر  دیشه يجشنواره آموزش  نینهم  يمنتخب دانشگاه ندیفرا  يمجر- •

  1395رانیا  يدانشگاه علوم پزشك   ران یكشور ا

 1394 يبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك  رانیا  يدانشگاه علوم پزشك  ينامه برتر گروه آموزش پزشك  ان یپا يمجر- •

 1389سومین جشنواره شهید مطهري   دهیبرگز  یيماما انیابزار ارزشیابي بالیني دانشجو  تبیین- •

 1380سال    لیاردب يهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشك  پژو- •

  1382  لیاردب  ي اداره فرهنگ و ارشاد اسالم   ينمونه از سو   سندهینو- •

1383لیفرماندار محترم  شهرستان اردب  لیدر استان اردب   يو نوع آور  تینمونه در عرصه تفكر و خالق  زن •                   -   

صادر شده است سال   ریدانشگاه و قائم مقام وز  استیكه توسط ر  ياز مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك  قیتشو- •

80  13  

  1377سال    لیبانوان و جوانان استان اردب  ونیسی كم  رینامه از دب  ریتقد-  •

  1382لیاردب  یي و ماما  ي دانشكده پرستار  استینامه از ر  ریتقد- •

  1385و    1381  يدر سالها  لیاردب ينمونه  در دانشگاه علوم پزشك  يماما - •

  1391نمونه كشوري سال     ماماي- •

•  

  اطالعات دیگر

•  

 8/06/1401آخرين بازبيني: 

 


