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    رتبه علمي

 دانشیار

 موزشيآمدارك و دوره هاي 

 تهران()دانشگاه علوم پزشكی تخصصی بهداشت باروری  دکتری

 تهران(مامائی )دانشگاه علوم پزشكی آموزش کارشناسی ارشد 

 کارشناسی مامائی) دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی( 

  دوره هاي آموزشي

  ( 4731کارگاه مقدماتی آموزش پزشكی جامعه نگر)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود() مرداد 

 ( 4731کارگاه مقدماتی آموزش پزشكی روش تدريس)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود()شهريور 

  ( 4731بررسی سلامت جنین )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تیر ماه 

  ( 4733کارگاه آموزشی طراحی درس)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود()بهمن 

  ( کارگاه متدولوژی تدريسP.B.L-P.A.L 4731د()مهر ماه () علوم پزشكی شاهرو ) 

  ( 4731کارگاه مقدماتی روش تحقیق)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )بهمن 

 ( )( 4711کارگاه روش تحقیق پیشترفته )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

 ()( 4711کارگاه آموزشی تدريس مهارت ها در آزمايشگاه های مهارتهای بالینی)دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 

 ( 4711شی درس با بهره گیری از رايانه برای دانشجو يان پزشكی )دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی()کارگاه آموز 

 ( )( 4711کارگاه مقاله نويسی )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

 ( )( 4711کارگاه روش طرح درس )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

شتی ردم گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا انی دانش

 اریان

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:Keshavarz.m@iums.ac.ir
mailto:hpeyravi@hotmail.com
mailto:MKmarkesh@gmail.com


 

 2 

 ( )( 4711شهريور کارگاه روش تحقیق پیشترفته )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

  کارگاه پیشترفته آموزش نرم افزارSPSS ( )( 4717)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

  کارگاه آموزشی نرم افزارEPI- INFO  ( 4717)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود()شهريور 

  ( 4717کارگاه برخورد با عفو نتهای ويروسی دوران حاملگی )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )شهريور 

  ( 4717سمینار مرافبت از زخم )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تابستان 

  کارگاه مقدماتی مديريت کیفیت جامع با تاکید بر روشFOCUS-PDCA ( 4717( )بهمن )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

  ( 4711کارگاه پیشترفته روش تدريس نوين )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تیر ماه 

  ( کارگاه روش تدوين کارنامه آموزشی، پژوهشی و اجرائیCV  4711( )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )شهريور ماه ) 

  ( 4711ارديبهشت ماه ارتباط )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )-خلاقیت-روزه آموزش 1کارگاه 

  ( 4711کارگاه روش پژوهش کیفی)دانشگاه علوم پزشكی شاهرود(تیر ماه 

  ( 4711کارگاه يك روزه مراقبت های دوران بارداری)معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تیر ماه 

  ( 4711طراحی منظم آموزشی )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )آبان ماه 

 ( 4711ی حل مشكلات شايع شیر دهی )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )بهمن ماه کارگاه آموزش 

  ( 4711دومین کارگاه آموزشی نظام آموزشی از نظر گانیه )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )تیر ماه 

  ( مطالعه راهنماStudy Guide  4711( )دانشگاه علوم پزشكی شاهرود( )مرداد ) 

  ( 4711ارائه بازخورد به دانشجويان در موقعیت بالینی)دانشكده پرستاری مامائی ايران()دی ماه 

  ( 4711افزايش تبحر اطلاحاتی اعضای هیات علمی )دانشكده پرستاری مامائی ايران( )دی ماه 

  ( 4711سمینار زايمان در آب و راه اندازی واحد مربوطه )دانشكده پرستاری مامائی ايران()بهمن ماه 

  ( 4711کارگاه ارزيابی پژوهش و شاخص های آن)دانشكده پرستاری مامائی ايران()بهمن ماه 

  ( 4711کارگاه مقدماتی اخلاق حرفه ای و مقررات مامائی )دانشكده پرستاری مامائی ايران() بهمن ماه 

  سمینارTENS ( 4713بهشت و کاربرد آن در لیبر و زايمان)دانشكده پرستاری مامائی ايران()اردي 

  کارگاه بهره گیری ازAthens  ( 4713)دانشكده پرستاری مامائی ايران( )تیر 

  ( 4713کارگاه مرور سیستماتیك )دانشكده پرستاری مامائی ايران( )تیر ماه 

  کارگاهProgram Evaluation  ( 4713)دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) دی ماه 

  کارگاهMotivation in adult Learner  ( 4713)دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) دی ماه 

  ( 4713اولین سمینار زايمان فیزيولوژيك )دانشكده پرستاری مامائی ايران() بهمن ماه 

  (4711کارگاه پیشرفته مطالعات مداخله ای و ثبت کار آزمائی بالینی )دانشكده پرستاری مامائی ايران( ) تیر ماه 

 -(1/44/11وزش پزشكی در هزاره سوم )دانشگاه علوم پزشكی تهران( )شرکت در اولین همايش آم 

 - کارگاه آموزشیMixed method Research ( )(41/1/11)دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 -( )(41/1/11کارگاه آموزشی مديريت در آموزش )دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 -کارگاهOSCE  ( )(17/1/11)دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 - ( )(7/1/11الی  1/1/11کارگاه طراحی آموزشی )دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 - ( )(41/44/11کارگاه طب سنتی چینی)دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 -(  )(1/41/11اخلاق پزشكی و حرفه ای)دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 - کارگاه آشنايی باVersion 2 ( )(11/1/4711سیستم شعاع )دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 - (41/1/14دقیقه از کار برای نو آوری )علوم پزشكی تهران(  1کارگاه 

 ( )(1/44/14کارگاه کاهش استرس  در دانشجويان )علوم پزشكی تهران 

  ()(11/41/14دوره آموزشی سازمان نوآور و کار آفرين )علوم پزشكی تهران 
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  آموزش مداوم  -دانشگاه علوم پزشكی تهران -بین رشته ای در نظام سلامتسمینار کشوری پیشگیری از رفتار های پرخطر با همكاری های

 11/1/14 -جامعه پزشكی

 1/1/17 -آموزش مداوم جامعه پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی ايران -کنفرانس علمی ملی مديريت ترويج زايمان طبیعی مادران 

 11/3/11 -مداوم جامعه پزشكی آموزش -دانشگاه علوم پزشكی تهران -اصول و مبانی رفتار جنسی سالم 

  کارگاه آشنايی با نرم افزارStory Line 2 – ( 11/1/11-14دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايی ايران) 

 13/1/4711- 11معاونت پژوهشی دانشكده پرستاری و مامايی ايران  -آمار پیشرفته 

 Cochrane systematic review and meta-analysis workshop 15-17 May 2016-Iran University of 
Medical Sciences 

  7/1/13مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی ايران  –کارگاه آموزشی روش تدريس مقدماتی 

 ( کارگاه آموزشی جستجوی منابع الكترونیكیSearch Strategy)- 41/1/13اه علوم پزشكی ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگ 

 11/1/13مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی ايران  -کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی 

 (11/1/13دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاری و مامايی ايران ) -توانمند سازی اساتید مشاوره تحصیلی 

 47/1/13-41رد های روانشناختی در ارتباط با دانشجو )مهارت تربیت فرزند(دوره دانش افزايی سبك زندگی )راهب 

 )1/13/ 1و 1 -دوره دانش افزايی سبك زندگی )با محوريت زن و خانواده 

  )1/13/ 1و3دوره دانش افزايی سبك زندگی )مهارت های زندگی 

  (4114/ 44/1)  دانش افزايیدوره 

  
  

 زبان

 

 

  آموزش بالینی اتاق زايمان 

  آموزش بالینی تنظیم خانواده 

 زنان  ی آموزش بالینی بیماری ها 

 در بخش مراقبت های ويژه نوزادان  آموزش 

  داخلی و جراحی 

 ي کنونيعضويت هاي حرفه ا

 سوپروايزر آموزش بالینی 

  کمیته ی پايشعضو 

  خلاصه مقالات و عضو کمیته علمی در دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزند آوری داورICRHC 2017 

  داور خلاصه مقالات و عضو کمیته علمی در اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزند آوریICRHC 2016 

  نماينده 

 ه علوم پزشكی ايرانعضو کمیته پايش دانشكده پرستاری و مامايی دانشگا 

  گروه مامايی در شورای  تحصیلات تكمیلی دانشكدهنماينده 

 نماينده دانشكده پرستاری و مامايی در شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی ايران 

  .41/41/17-41دبیر اجرايی کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کیفیت آموزش بالینی 

 41/41/17-41لمی کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کیفیت آموزش بالینی. عضو کمیته ع 
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 مدير گروه مامايی دانشكده پرستاری و مامايی ايران 

  علوم پزشكی ايران –عضو شورای پژوهشی گروه مامايی دانشكده پرستاری و مامايی           

  اعضای هیات علمی دانشكده پرستاری و مامايی علوم پزشكی تهران عضو کمیته ارزيابی عملكرد و ارتقا ی 

 عضو کمیته نوآوری )کمیته داوری( دانشكده پرستاری و مامايی علوم پزشكی تهران 

 علوم پزشكی تهران -عضو کمیته داوران کانون نوآوری مراقبت جامع شهروندان 

  (44/1/11آموزش علوم پزشكی )دانشگاه علوم پزشكی تهران( )هیات رئیسه و داور بخش سخنرانی در يازدهمین همايش کشوری 

 (4714آذر ماه  13-71سالن همايش های رازی ) -هیات رئیسه و داور بخش سخنرانی )کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران 

  نماينده و مسئول کمیته ارزيابی وضعیت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

 اهش میزان سزارين در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود عضو کمیته ک 

  عضو کمیته ترويج شیر مادر در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

  (14عضو کمیته علمی کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران )بخش مامايی( ) آذر ماه 

 ( 4711دانشكده پرستاری و مامائی ايران )بهمن ماه  -ها عضو کمیته علمی سومین کنگره آموزش پرستاری و مامائی: رويكرد ها و چالش 

  ( 4713دانشكده پرستاری و مامائی ايران )آبان ماه  -مراقبتی در پرستاری و مامائیروش های عضو کمیته علمی سمینار نوآوری و 

  ( 4711داور علمی سمینار دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود )آذر ماه 

 ( 4711-4711مدير اجرائی فصلنامه دانشجوئی صبح دانشجو دانشگاه علوم پزشكی شاهرود ) 

 (4711-4711ويراستار فصلنامه دانشجوئی صبح دانشجو دانشگاه علوم پزشكی شاهرود ) 

  4711 ماه بهمن –عضو کمیته علمی همايش سراسری علوم پزشكی در دانشگاه آزاد شاهرود ) 

 4711آذر ماه  -دانشگاه علوم پزشكی شاهرود -دانشجوئی دانش و تندرستی  -مینار پژوهشیدبیر علمی بخش مامائی س 
 

 

  کنوني انتصابات آكادميك

 

 سابقه کار حرفه ای و تجربیات آموزشی 

 سيتدر

 مشاوره و آموزش در بارداری و زايمان طبیعی و پس از زايمان )ارشد مشاوره(-4

 )ارشد مامايی( 1بارداری و زايمان و پديده های نوين در مامايی  -1

 

 طرح و برنامه ريزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی )ارشد مامايی(-7

 سمینار تحقیق ) ارشد مامايی(-1

 )ارشد مامايی( 1بارداری و زايمان و پديده های نوين در مامايی  -1

 روش تحقیق )ارشد مامايی( -1

 بیماری های کودکان )کارشناسی( -3

 بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده )کارشناسی(-1

 بیماری های نوزادان )کارشناسی( -1

 )کارشناسی( 7بارداری زايمان  -41

 )کارشناسی( 1بارداری و زايمان -44

 )کارشناسی( 4بارداری زايمان -41

 )کارشناسی( 7بارداری زايمان -47

 )کارشناسی(1ن بارداری زايما-41



 

 5 

 اختلالات عمل جنسی و آموزش و مشاوره )کارشناسی(-41

 بهداشت مادر و نوزاد )کارشناسی( -41

 اخلاق مامائی و پزشكی قانونی)کارشناسی(-43

 پیوسته مامائی( 7معاينات فیزيكی ) -41

 )کارشناسی( 4داخلی جراحی در مامائی  -41

 )کارشناسی( 1داخلی جراحی در مامائی   -11

 بیمار ی های زنان )کارشناسی( -14

 

  

  شايستگي هاي آموزشي

  

  تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

 درمانی  -بررسی تاثیر آوای قران کريم بر شاخص های فیزيولوژيك نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان مرکز آموزشی

 )راهنما ( )پايان يافته(  4711-شهید اکبر آبادی 

  بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد و اجرای همزمان موسیقی و تماس پوستی بر اضطراب موقعیتی مادران سزارينی بستری در بخش

 )راهنما( )پايان يافته(  4711-درمانی شهیت اکبر آبادی -سزارين مرکز آموزشی 

 یص شده از بخش مراقبت های ويژه نوزادان با تاکید بر بازديد از بررسی تاثیر آموزش اجرای تكنیك حرکتی لمس به مادران نوزادان نارس ترخ

 )پايان يافته(منزل )راهنما( 

  مقايسه تاثیر روش يادگیری خود محور و بحث گروهی بر کیفیت زندگی زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز منتخب دانشگه علوم پزشكی ايران

 )پايان يافته()راهنما( 

  دوران بارداری با اضطراب و افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم ارتباط تهوع و استفراغ

 )مشاور( )پايان يافته(4711پزشكی تهران، سال 

  ه()راهنما( )پايان يافت 4711مقايسه تاثیر مكیدن غیر تغذيه ای با پستانك و انگشت بر وزن گیری نوزادان نارس بستری، سال 

  4711تاثیر موسیقی و ساکارز خوراکی بر شاخص های رفتاری و فیزيولوژيك درد ناشی از خونگیری وريدی در نوزادان نارس، سال 

 )راهنما()پايان يافته(

  تاثیر مراقبت کانگورويی  و مشاوره تلفنی بر شاخص های فیزيو لوژيك نوزادان نارس ترخیص شده از بخش مراقبت های ويژه نوزادان

 راهنما()پايان يافته()

  تاثیر ويتامینD پايان يافته( -بر بر درد ناشی از قاعدگی در دانشجويان علوم پزشكی تهران )راهنما 

 ترخیص شده از بخش مراقبتهای ويژهان نوز اد نارس  موقعیتی  وخلق افسرده مادر توسط مادر بر کاهش اضطرابنوزادان نارس  تاثیر ماساژ  

 فته()راهنما() پايان يا

 )بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر افسردگی و اضطراب در دختران دبیرستانی )راهنما()پايان يافته 

 )بررسی تاثیر آموزش بر اساس مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب در دوره پس از زايمان )راهنما()پايان يافته 

 اضطراب زنان نخست باردار )راهنما()پايان يافته(  مقايسه تاثیر رايحه اسطوخدوس و نعناع بر تهوع و استفراغ و 

  مقايسه پیلاتس و ورزش هوازی بر کیفیت خواب و خستگی دانشجويان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكی ايران )راهنما()پايان

 يافته(

  روستايی شهرستان  -مرکز جامع سلامت شهری ارزشیابی اثر آموزش سلامت جنسی بر عملكرد جنسی زنان نخست باردار مراجعه کننده به

 (پايان يافته –)راهنما  پلدختر
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  مشاور)مقايسه تاثیر حضور همراه و ماما در حین تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بر درد و اضطراب مادر و شاخص های فیزيولوژيك نوزاد 

 (پايان يافته –

 (پايان يافته –)راهنما  بر اضطراب و استرس مادران نوزادان نارس یو تور آشناساز یدرمان حهيرا ریتاث 

 (پايان يافته –)راهنما زا  بررسی تاثیر رايحه درمانی و موسیقی بر نتايج آزمون بدون استرس جنین و اضطراب زنان باردار نخست 

 ويتامین خوراکی مصرف تاثیر D (يافته پايان –)راهنما  يائسه زنان در افسردگی و اضطراب بر 

  (پايان يافته –)راهنما بررسی سبك زندگی و ابعاد سلامت اجتماعی در بهورزان شهرستان زنجان 

 (پايان يافته –)راهنما  4111در سال  شغلی در بهورزان شهرستان زنجان مندیتعیین ارتباط فرهنگ ايمنی  با رضايت 

 راب و افسردگی مادران نوزادان نارس ترخیص شده از بخش مراقبت های مقايسه تاثیر دو روش زمانبندی اجرای مراقبت کانگورويی بر اضط

 در حال اجرا(–)راهنما  ويژه نوزادان

 

 قاتی يطرح های تحق 
  )بررسی مقايسه ای دو روش انفوزيون اکسی توسین جهت القای زايمان در بیمارستان فاطمیه شاهرود )مجری اصلی( )پايان يافته 

  )بررسی شیوع ديابت حاملگی و تعیین ارزش تست غربالگری در شهر شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته 

  )بررسی تاثیر آموزش بر نتايج غیر رضايت بخش آزمايش پاپ اسمیر در شهرستان شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته 

 ديابت حاملگی)مجری اصلی( )پايان يافته(  بررسی مقا يسه ای عوارض مادری و نوزادی در دو گروه سالم و مبتلا به 

  )بررسی میزان نواقص لو له عصبی و فاکتو ر های موثر در بروز ان در بیمارستان فاطمیه شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته 

  بررسی میزان اثر بخشی واکسن هپاتیتB پزشكی شاهرود )مجری  و ارتباط میزان اثر بخشی با بعضی از فاکتور ای موثر در دانشجويان علو م

 اصلی()پايان يافته( 

 ان ستبررسی مقايسه ای استفاده از روشهای آماده سازی زايمان و دريافت مراقبتهای روتین در زنان باردار مراجعه کننده به اتاق زايمان بیمار

 فاطمیه شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته( 

  مقايسه عوارض در زنان با سابقه ی ديابت حاملگی)مجری اصلی( )پايان يافته( تعیین شیوع ديابت آشكار و اختلال تحمل گلو کز و 

  )استاندارد سازی گزارشهای مديريتی )همكار طرح( )پايان يافته 

  ( بررسی تاثیر تكنیك تحريك حرکتی لمسTactile-Kinesthetic Stimulation  بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش )

 مراقبتهای ويژه نوزادان بیمارستان امام حسین و فاطمیه شاهرود)مجری اصلی( )پايان يافته( 

  گانه ی آموزشی بر میزان آگاهی، نگرش وعملكرد زنان واجد شرايط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  7بررسی تاثیر روشهای

 )مجری اصلی( 4711د در زمنیه نحوه مصرف قرصهای ضد بارداری ترکیبی در سال درمانی شهرستان شاهرو

  بررسی تاثیر مراقبت کانگوروئی بر نوزادان و مادران سزارينی بستری در بخش زنان بیمارستان فاطمیه شاهرود)مجری اصلی()اتمام

 يافته(

  انتشارات

 فارسی مقاله های منتشر شده

 مجله زنان مامايی و نازايی/دوره بیست و  -مقايسه تاثیر زمانی رايحه نعنا و اسطوخودوس بر تهوع و استفراغ بارداری بر اساس شاخص رودز   

 .4114، مرداد ماه 13-33، صفحه: 1پنجم، شماره 

  4111/آبان ماه 471ماره /ش71دوره  -نشريه پرستاری ايران –تاثیر ماساژ نوزاد بر خلق افسرده مادران نوزادان نارس  

  4713بهار  4شماره  -نشريه پرستاری قلب و عروق دوره هفتم –اختلالات فشارخون حاملگی پنجره ای برای پیش بینی بیمار قلبی و عروقی. 

  ارتباط بروز شدت تهوع و استفراغ بارداری با اضطراب و افسردگیدر زنان باردار. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشكی

 ( 4711 –شهريور -ايران )نشريه پرستاری ايران
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 (4711اديبهشت –فروردين  -تاثیر مكیدن غیر تغذيه ای بر وزن گبرب نوزادان نارش )پايش 

 (14، بهار 4، شماره 3دوره  –ثیر برنامه آموزشی پیشگیری از استئوپورز بر آگاهی زنان کارمند)فصلنامه دانش و تندرستی بررسی تا 

 111-111 اسفند پزشكی علوم در آموزش ايرانی ائسه )مجلهيت زندگی زنان یفیتی بر کيوه گروه حمایبرنامه آموزشی ساختارمند با ش تاثیر :

44(1 )4711 

 ( 4711 زمستان ،42 پیاپی2 شماره ، 13 جلد -نارس )کومش نوزاد گیری وزن بر مادر توسط درمانی لمس انجام تاثیر 

  عوامل موثر بر پاسخ های فیزيولوژيك نوزادان نارس به آوای قرآن کريم )مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی قم شماره ی ويژه ی

 ( 4711پايیز

 خرداد و 1، شماره 41دانشگاه علوم پزشكی ياسوج( دوره -شاخص های تن سنجی نوزاد نارس )مجله ارمغان دانش تاثیر انجام لمس درمانی بر ،

 11شماره ی پی در پی  -4711تیر ماه 

 درمانی شهید اکبر آبادی -تاثیر تماس پوستی مادر ونوزاد بر اضطراب موقعیتی مادران سزارينی بستری در بخش سزارين مرکز آموزشی 

 (4711پايیز  –امه دانش و تندرستی )فصلن

 ی متاثیر تماس کانگورويی بر مدت زمان تغذيه انحصاری با شیر مادر و الگوی تغذيه در نوزادان مادران سزارينی) مجله علوم پزشكی آزاد اسلا

 (411-411، 11، پايیز 7، شماره 11دوره  –

 ( 4711چاپ = بهار -ن نارس)مجله علمی پژوهشی کومش سمنانبررسی تاثیر آوای قران کريم بر پاسخ های فیزيولوژيك نوزادا 

 چاپ= -تاثیر تماس کانگوروئی بر شاخص های فیزيولوژيك نوزادان ترم و میزان درد مادران سزارينی )مجله علمی پژوهشی کومش سمنان

 ( 4711پايیز 

  علمی مجله) 4711  تابستان های ويژه نوزادانتاثیر تكنیك تحريك حرکتی لمس بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت 

 زشكی دانشگاه تهران( پ دانشكده

  =بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان کم وزن با آنالیز مسیری )مجله علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران( )چاپ

 ( 4713فروردين 

  زشكی پبررسی تاثیر استفاده از درمان های حمايتی بر درد و نتايج لیبر زنان نولی پار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود )مجله علوم

 ( 4713دانشگاه آزاد اسلامی()چاپ= پايیز 

  ( 4713بیرجند()چاپ= پايیز بررسی ارتباط چاقی با عوارض بارداری در شهر شاهرود )مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی 

  ارزيابی فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مك گیل در زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه فاطمیه شاهرود )مجله علمی پژوهشی

 ( 4711دانش و تندرستی()چاپ=تابستان 

 ز( ابكارگیری تحلیل بقاء در بررسی ارتباط زمان آغاز شیردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد ) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اهو

 ( 4711)چاپ 

  اه )مجله علمی پژوهشی دانشگ 4717بررسی فاکتور های موثر بر اثر بخشی واکسن هپاتیت ب در دانشجويان علوم پزشكی شاهرود در سال

 ( 4711چاپ= تابستان  -آزاد مشهد

 ()( 4711روش های تعیین داده های پرت در مطالعات پزشكی )مجله علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 لمی عمجله  -شیوع باکتری يوری بدون علامت و الگوی حساسیت داروئی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دانشگاه تهران

 ( 4711پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد )

 () ( 4711بررسی اپیدمیولوژيكی حوادث گزارش شده به پايگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران )مجله علمی پژوهشی پزشكی قانونی 

 فاطمیه شاهرود )مجله علوم پزشكی  بررسی میزان نقايص لوله عصبی و فاکتورهای موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه

 ( 4711دانشگاه آزاد اسلامی()

 ( )(  4711بررسی فاکتور های خطر ديابت بارداری با بروز ديابت پس از بارداری )مجله علمی پژوهشی دانشور 

 ( 4711ی دانشور() بررسی تاثیر روشهای مختلف درمانی و جراحی بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه )مجله علمی پژوهش 
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  مقايسه عوارض بارداری در دو گروه تحت درمان با رژيم و انسولین در مبتلا يان به ديابت بارداری )مجله علمی پژوهشی سازمان نظام ِ

 ( 4711پزشكی ()

 ( مجله علمی پژوهشی مقايسه مقدار لیپید و لیپو پروتئین های سرم قبل و بعد از مصرف قر صهای ضد بارداری تری فازيك و منو فازيك

 ( 4717سازمان نظام پزشكی()

  ) عوامل خطر ديابت حاملگی و تعیین ارزش آزمون غربالگری در شهر شاهرود ) مجله علمی پژوهشی غدد درون ريز و متابولیسم ايران

(4717 ) 

  پژوهشی غدد درون ريز و متابولیسم مقايسه عوارض حاملگی در دو گروه سالم و مبتلا به ديابت حاملگی ) مطالعه کوهورت( )مجله علمی

 ( 4711ايران()

  )بررسی مقايسه ای دو روش القای زايمان با استفاده از اکسی توسین در بیمارستان فاطمیه شاهرود )مجله علمی پژوهشی نظام پزشكی

(4711 ) 

 (4711ن()بررسی شیو ع ديابت در جامعه شهری شاهرود )مجله علمی پژوهشی دانشگاه علو م پزشكی مازندرا 

 انگليسی مقاله های منتشر شده

 The effect of regular aerobic exercise on sleep quality and fatigue among female student dormitory residents. 

 BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2020) 12:44. 

  

 Comparison of the analgesic effect of oral sucrose and/or music in preterm neonates: A double-blind randomized clinical trial 
            Complementary Therapies in Medicine 48 (2020) 102271. 
 

 Effect of mint aroma on nausea, vomiting and anxiety in pregnant women. Journal of Family Medicine and Primary Care.       
September 7, 2019. 

   

 Desire and Attitude to Marriage among Unmarried Iranian Youth: A Qualitative Study. International Journal of 

Women’s Health and Reproduction Sciences. Vol. 6, No. 4, October 2018, 425–431. 

  

 Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge- Journal of 
Clinical Nursing. 2017 Jul; 26(13-14):1887-1892. 

  

 Self-directed Learning and Its Impact on Menopausal Symptoms. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014 
May; 16(5): e13259 

  

 The  effect  of Kangaroo care on maternal anxiety state( Complementary Therapies in Medicine) (2013) 21, 
468—472 

  

 The effect of support group method on quality of life in post-menopausal women (Iranian J Puplic Health 
(2012) 

  

 Quran Recitation: Short-term effects and related factors in preterm newborns. Research Journal of Medical 
Sciences (2012) Controlled Clinical Trial 

  

 Quality of Life in patients with Coronary Artery Bypass Surgery by Using Randomized Controlled Clinical Trial ( 
Acta medica Iranica ) ( 2007 ) 

   

 Laboratory efficacy of protection rate of torn nets treated with tree dosages pyrethroide against Anopheles 
culicifaciace (IND-St) ( Acta medica Iranica ) ( 2007 ) 

   

 Gestational Diabetes in Iran: Incidence, Risk factors and pregnancy outcomes  

 (Diabetes Research and Clinical Practice )( 2005 ) 
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 The Value of Screening Test for Gestational Diabetes in Pregnant Iranian (Diabetes Research and Clinical Practice )( 2006 ) 
Women  

 

 رش چاپ مقالهيپذ

 كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش(

 (4711تالیف کتاب روش های حمايتی در نوزادان نارس و پر خطر )چاپ 

 (4714-11تالیف اصول و فنون مامايی و کار در اتاق عمل )چاپ

 (4114تالیف کتاب بارداری، زايمان و روش های حمايتی از مادر و نوزاد )چاپ مرداد 
 

  

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

 )سخنرانی( ارائه شفاهي

 -ICRHC 2017 Attitude to marriage: a qualitative study 
 Change the attitude to marriage in Iranian youth: a policy for national childbearing program-ICRHC 2016 

 41/41/17-41بالینی. کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل: ارتقائ کیفیت آموزش  -نظارت و راهنمايی آموزش بالینی 

 کنگره آموزش پرستاری و مامايی از نظريه تا عمل:  -بررسی نیاز های آموزشی زنان باردار مبتلا به ديابت بارداری در آموزش بالینی دانشجويان

 41/41/17-41ارتقائ کیفیت آموزش بالینی. 

  4717 -ده پرستاری و مامايی علوم پزشكی ايرانمدرس کارگاه آشنايی با سیستم سعاد. دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشك 

 "با عنوان تاثیر برنامه آموزشی ساختارمند بر کیفیت زندگی زنان يائسه 4714خرداد  -"هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده 

   بر تعداد تنفس و با عنوان تاثیر آوای قرآن کريم  4711، دی ماه  "ارتقا کیفیت مراقبت"هفتمین کنگره سراسری پرستاری و مامائی

 ضربان قلب نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان

  با عنوان تاثیرتماس کانگوروئی در نوزادان مادران  4711، دی ماه  "ارتقا کیفیت مراقبت"هفتمین کنگره سراسری پرستاری و مامائی

 بستری در بخش سزارين

 با عنوان:تاثیر تكنیك حرکتی لمس بر وزن  4713امائی: دستاوردهاو تازه ها، بهمن ماه ششمین کنكره سراسری مراقبت های پرستاری و م

 گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان 

  با عنوان:  1111چهل و هشتمین کنگره زنان و مامائی هندوستان، ژانويهGestational Diabetes in Iran: Incidence, 

Risk factors and pregnancy outcomes 
  با عنوان: بررسی تاثیر  4711در هفتمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامائی ايران در دانشگاه علو م پزشكی ايران، آبان ماه

 روش های حمايتی بر نتايج لیبر زنان با وضعیت خلفی اکسی پوت جنین 

  با عنوان: بررسی عوامل مرتبط با میزان  4711پزشكی بیرجند، ارديبهشت ماه همايش کشوری سلامت مادر و کودک در دانشگاه علوم

 سزارين در استان تهران با به کارگیری رگرسیون لوجستیك 

  با عنوان: مشكلات ناشی از غربالگری ديابت بارداری )مطالعه کوهورت(  4711کنگره ملی مراقبت از بیماری های خاص، آبان ماه 

  با عنوان:مقايسه میانگین تیتر آنتی بادی و میزان اثر بخشی واکسن هپاتیت با استفاده از  4711سلامت، آبان ماه همايش سراسری ارتقا

 دو کیت متفاوت 

  با عنوان: بررسی شدت درد در زنان 4711ششمین کنكره سالیانه درد، مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم ) ص( تهران، ارديبهشت ،

 روش های غیر دارويی تسكین درد در زايشگاه فاطمیه شاهرود  نخست زای دريافت کننده

  ،با عنوان: بررسی فاکتور های خطر بروز پره اکلامپسی در زنان باردار  4711بهمن ماه  41-43پنجمین همايش سراسری علوم پزشكی

 شهر شاهرود 
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 با عنوان: بررسی فاکتورهای موثر در 4711سفند ماه همايش سراسری پیشگیری، درمان و باز توانی، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، ا ،

 میزان اثر بخشی واکسن هپاتیت در دانشجويان دانشكده علوم پزشكی شاهرود 

  با عنوان: بررسی مقايسه ای دو  4714پنجمین همايش سراسری دانشكده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشكی همدان، اسفند ماه ،

 ین جهت القای زايمان در بیمارستان فاطمیه شاهرود روش انفوزيون اکسی توس

  ،با عنوان: بررسی شیو ع ديابت حاملگی و مقايسه 4714اولین کنگره پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، مرکز همايش های رازی ،

 عوارض جنینی، مادری و نوزادی در دو گروه سالم و مبتلا به ديابت حاملگی در شهر شاهرود 

 4737وزشی تنظیم خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مهرماه کارگاه آم  

  4733کارگاه يك روزه برنامه مدون بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مهرماه  

  کارگاه يك روزهPID (1377 ) 

 4731اهرود، بهمن ماه کارگاه سلامت مادران، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی ش  

  ،4731کارگاه زنان باردار پر خطر و موارد ارجاع، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود  

  کارگاه مراقبت از نوزاد نارس وIUGR  ،4717، معاونت درمان، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشكی شاهرود  

 4711مان دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مرداد سمینار زايمان بدون درد، معاونت دارو و در  

  4711سال، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، مرداد  1کارگاه کاهش سو تغذيه کودکان زير  

  4711سمینار سر طا ن های شايع زنان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود، تیر ماه  

  4711سخنرانی در پانل مامائی تسكین درد در زنان و مامائی ، دانشگاه آزاد اسلامی، بهمن ماه  

  4711سخنران در سمینار منوپوز و سالمندی، دانشكده پرستاری مامائی ايران، دی ماه  

  4713سخنران در کارگاه روش های پیشگیری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، آبان ماه  

  4713مدرس در کارگاه مادری ايمن، کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامائی: دستاورد ها و تازه ها، بهمن ماه  

  4711سخنران در همايش دانشجويان و اساتید مامائی تحت عنوان نقش ماما در تحقیق، دانشكده پرستاری مامائی ايران، ارديبهشت ماه  

 4711ری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، خرداد ماه سخنران در کارگاه روش های پیشگی  

  4711سخنران در کارگاه روش های پیشگیری از بارداری، دانشكده پرستاری مامائی ايران، آبان ماه  

  4711سخنران در کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شیر مادر، دانشكده پرستاری مامائی ايران، ارديبهشت ماه  

  4711در کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شیر مادر، دانشكده پرستاری مامائی ايران، مهر ماه سخنران  

  ( 4713استاد راهنما در همايش دانشجويان پرستاری و مامائی )دانشكده پرستاری مامائی ايران() دی ماه 
 

  ارائه پوستر

 13 -دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد -نخستین همايش ملی سبك زندگی و سلامت -تاثیر ورزش بر خستگی دانشجويان دختر ساکن خوابگاه-

11/44/11   

  آذر  13-71سالن همايش های رازی ) -يائسگی و نقش آموزش در بهبود علائم ناشی از آن )کنگره زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكی تهران

 (4714 ماه

 4714خرداد  -"هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده"-تاثیر انجام لمس درمانی توسط مادر بر وزن گیری نوزادان نارس 

  سیزدهمین همايش  –معرفی دو روش آموزشی گروه حمايتی و فرد محور در آموزش به دانشجويان مامايی، جهت ورود به عرصه بالینی

 4714ارديبهشت  41لغايت  44 –ساری  -کشوری آموزش علوم پزشكی

 71 -دومین همايش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مكمل و جايگزين -عوامل موثر بر پاسخ فیزيولوژيك نوزادان به آوای قران کريم-

 4711مهر ماه  11

  مقايسه نظرات دانشجويان مامائی در ارائه طرح درس معمول و مطالعه راهنما 

 اه گبررسی تاثیر استفاده از روش های حمايتی بر میزان درد و نتايج لیبر زنان باردار نولی پار در همايش کشوری سلامت مادر و کودک در دانش

  4711علوم پزشكی بیرجند، ارديبهشت ماه 
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 انشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اسفند ماه بررسی ارتباط زمان آغاز شیردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزادان در کنگره بارداری ايمن در د

4711  

  4711شیوع ماکروزومی و عوامل موثر بر آن در شهر شاهرود، همايش سراسری حاملگی پر خطر، دانشگه علوم پزشكی اصفهان، اسفند ماه  

 ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور  چالشهای مو جود در درمان با رژيم و انسو لین در مبتلا يان به ديابت بارداری، نهمین کنگره تغذيه

  4711ماه 

 ور يتعیین ارتباط فاکتورهای دمو گرافیك با بروز ديابت بارداری در شهر شاهرود، نهمین کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهر

  4711ماه 

 نهمین کنگره  4717م پزشكی شاهرود در طی سال تحصیلی ارزيابی وضع تغذيه دانشجويان استفاده کننده از سلف سرويس دانشكده علو ،

  4711تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

  بررسی مقايسه ای مواد غذايی تهیه شده درسلف سرويس دانشكده علوم پزشكی از نظر ماکرونوترينت ها ومیكرونوترينت ها ، نهمین کنگره

  4711شكی تبريز، شهريور ماه تغذيه ايران، دانشگاه علوم پز

  نهمین کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم 4717بررسی وضع تغذيه دانش آموزان دبستانی و عوامل موثر بر آن در شهر شاهرود در سال ،

  4711پزشكی تبريز، شهريور ماه 

 اسری علوم پزشكی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، عوارض بارداری مربوط به پره اکلامپسی در زنان باردار شهر شاهرود، پنجمین همايش سر

  4711بهمن ماه 

  ،4711پوستر انگلیسی در هشتمین کنگره بیوشیمی و اولین کنگره بیوشیمی و بیو لوژی مولكولی، دانشگاه تربیت مدرس  Serum lipid 

and lipoprotein before and after use of triphasic and monophasic contraceptive 
  بررسی میزان درد در زنان باردار نخست زا با استفاده از پرسشنامه اصلاح شده مك گیل، پنجمین همايش علمی سالیانه انجمن بررسی و

  4711مطالعه درد در ايران، دانشگاه تربیت مدرس، 

 گی در شهر شاهرود، سومین گنكره سراسری تعیین میزان خطر هر يك از فاکتور های موثر در بروز ديابت آشكار در زنان با سابقه ديابت حامل

  4717مراقبت های پرستاری و مامائی )بهداشت باروری(، دانشگاه علوم پزشكی ايران، 

 The value of the mean arterial blood pressure and dipstick proteinuria in prediction of pre-

eclampsia 4717ی کلیوی و فشار خون، دانشگاه علوم پزشكی شیراز، پوستر انگلیسی در هفدهمین کنگره بیماری ها  

  بررسی ارتباط نمايه توده بدنی مادر با عوارض حاملگی، نهمین کنگره زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشكی تهران، مجتمع بیمارستانی امام

  4717خمینی )ره(، 

 The risk factors of GDM and the value of the screening test  پوستر انگلیسی، هفتمین کنگره بیماری های اندو ،

  4717کرين، مرکز همايش های رازی، 

  ،بررسی تا ثیر آموزش بر نتايج غیر رضايت بخش آزمايش پاپ اسمیر، پنجمین کنگره بین المللی زنان و مامائ ی ، مرکز همايش های رازی

4711  

 و انسولین در زنان با تشخیص ديابت، دومین کنگره پیشگیری از بیماری های غیر  مقايسه پیامد حاملگی در دو گروه تحت درمان با رژيم

  4711واگیر، مرکز همايش های رازی، 

 هبررسی میزان ديابت آشكار و اختلال تحمل گلو کز در زنان با سابقه ی ديابت حاملگی و مقايسه عوارض مادری، جنینی و نوزادی، اولین کنگر 

  4711دانشگاه علو م پزشكی همدان،  تشخیص زود رس بیماريها،

 نبررسی میزان نقايص لوله عصبی در جنین و نوزادان مادران مراجعه کننده به زايشگاه فاطمیه شاهرود و فاکتور های موثر در پیشگیری از اي 

  4711نواقص، اولین کنگره تشخیص زود رس بیماريها، دانشگاه علو م پزشكی همدان، 

 سال، نهمین کنگره تغذيه  1سال روستاهای شهرستان شاهرود بعد از  1-1یر ارائه خدمات بهداشتی در روند رشد کودکان مطالعه آينده نگر تاث

  4711ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

  )4711شاهرود تابستان بررسی ارتباط رژيم غذايی و سنگ های کلیوی در بیماران بستری شده در بخش ارولوژی بیمارستان امام حسین )ع  ،

  4711نهمین کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 
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  بررسی ارتباط میزان روی آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان شاهرود با تولد نوزاد کم وزن ، نهمین کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم

  4711پزشكی تبريز، شهريور ماه 

 4711ر پیشگوئی پره اکلامپسی، همايش زنان و مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، تیر ماه روشهای نوين د  

  نهمین  4717بررسی تاثیر مصرف صبحانه، میان وعده صبح و شیر در وضعیت تغذيه کودکن دبستانی روستاهای شهرستان شاهرود در سال ،

  4711کنگره تغذيه ايران، دانشگاه علوم پزشكی تبريز، شهريور ماه 

 4711زائی ايران، شاخه خراسان، مرداد عوارض ناشی از چاقی در زنان باردار شهر شاهرود، اولین کنگره زنان و مامائی و نا  

  بررسی تاثیر روشهای غیر داروئی بر شدت درد در زنان با وضعیت اکسی پوت خلفی جنین در زايشگاه فاطمیه شاهرود در همايش سراسری

  4711ارتقا سلامت، آبان ماه 

 ه فاطمیه شاهرود، نخستین همايش کشوری دستاورد های فاکتور های موثر بر شدت درد زايمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگا

  4711پژوهشی در مامائی، ارديبهشت ماه 

 ،شیوع باکتری يوری بدون علامت و الگوی حساسیت داروئی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 سمینار دو روزه بارداری ايمن

 یفعاليت های فرهنگ

 

  اعتبارات پژوهشي

  

  جوايز و افتخارات

  دانشكده پرستاری و مامايی 4111پژوهشگر برگزيده سال 

  در معرفی دو روش آموزشی گروه حمايتی و فرد محور در آموزش به دانشجويان مامايی -کسب رتبه دانشگاهی در جشنواره مطهری )نفر اول

 (4711جهت ورود به عرصه بالینی( )

 (4711( )نوين در تعامل آموزشیی  پوشه الكترونیكی رويكرد کاراستفاده از -کسب رتبه دانشگاهی در جشنواره مطهری )نفر دوم 

 (1() جزو 4711استاد نمونه مامائی در بین اعضای هیات علمی گروه مامائی دانشگاههای علوم پزشكی کشور  )نفر اول 

  کار انفرادی(  )مدل مطالعه راهنما(مطهری )در ارائه طرح درس نوين و فرآيند برتر آموزشی(کسب رتبه دوم دانشگاهی در جشنواره شهید(

 علوم پزشكی ايران-(4711)

 ()علوم پزشكی  -(4711کسب رتبه دوم دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری )نفر سوم کارگروهی و ارائه فرآيند احصای آموزشی گروه مامائی

 ايران

 علوم پزشكی ايران -(4713وه مامائی )رتبه اول پژوهشی در گر 

  ( 4711پژوهشگر برجسته گروه مامائی)- علوم پزشكی ايران 

  دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 4711مامای نمونه سال 

  ( 4711پژوهشگر برتر سال )-دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

 ( 4711پژوهشگر برتر سال )-دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 

  دانشگاه علوم پزشكی شاهرود 4731مامای نمونه سال  

  اطلاعات ديگر

 
 داور مقاالت علمي در ژورنال هاي خارج از كشور شامل:

 

 

 

 

   The Journal of Obstetrics and Gynecology Research  
Title :Universal GDM screening may not be necessary for young Japanese pregnant women 
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European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 
 Title : Awareness of and attitude toward emergency contraception among married women in Kuwait 
 
 Title : Incidence of impaired glucose challenge test and gestational diabetes in Iranian pregnant women and its relation with maternal 
age 
  
 
Archives   of  Ob & Gyn 
Title : Screening for gestational diabetes: Usefulness of clinical risk factors  
 
Title :Gestational diabetes mellitus; Prevalence; Risk factors; screening 
  
Title : Prevalence and risk factors for gestational population of Iranian women 
 
 
 Ob&Gyn Investigation 
 Title :Using a portable glucometer to simplify the approach to screening Diabetes Care (2008)  
 
Title : Maternal Type I and gestational diabetes: Postpartum differences in Insulin secretion and insulin resistance in offspring 
 
 Title=An evaluation of serum fructosamine as a screening test in a high-risk population (2010) 
 
 
Diabetes  Care 
Title: Maternal Type I and gestational diabetes: Postpartum differences in Insulin secretion and insulin resistance in offspring 

 1041ماه  مهر  آخرين بازبيني:

 


