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 لیال امیری فراهانی 

 

 مشخصات فردی 

  ياردانش رتبه دانشگاهی:

   مامایی گروه آموزشی:

 

 coml.amirifarahani@yahoo.    پست الکترونیک:

 43651139 -021 تلفن:

 پزشكی ایران، گروه مامایی  دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم –خيابان شهيد یاسمی  –ميدان ولی عصر  نشانی محل كار :

 سوابق تحصیلی

 1394 ،دکتري تخصصی بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشكی تهران ✓

 1386کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد،  ✓
 1382کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشكی گلستان،  ✓

 

 فردیهای مهارت

 

 توانایی در برقراري مكالمات و نوشتن مقاالت و متون انگليسی (، MCHE) 100از  71 زبان انگلیسی: ✓

افزارها: ✓ نویسیICDLپيشرفته،    End note    ،MAXQDA    ،SPSS  نرم  مقاله  پيشرفته،  تحقيق  روش   ،  ،Amos, PLS, 

lisrel 
بیس ✓  ,Pub med, Google scholar, up to date, Science direct, Cochrane, Elsevier  ،Ovid  ها:دیتا 

Proquest 

 سوابق تدریس 

 
 ( )کارشناسی( 3-2-1بارداري وزایمان) ✓
 ( پرستاري )کارشناسی( 2( و )1بهداشت مادران و نوزادان) ✓
 ( و کارشناسی ارشد جمعيت و تنظيم خانواده )کارشناسی ✓
 اصول فنون پرستاري و اتاق عمل )کارشناسی( ✓

 فيزیكی )کارشناسی مامایی( معاینات  ✓

 کارآموزي معاینات فيزیكی )کارشناسی مامایی(  ✓

 (مامایی و کارشناسی ارشد اطالع رسانی پزشكی )کارشناسی ✓
 کارآموزي در عرصه بارداري و زایمان مامایی )کارشناسی(  ✓
 کارورزي در عرصه بارداري و زایمان مامایی )کارشناسی( ✓
 )کارشناسی( کارآموزي بهداشت مادر و کودک مامایی ✓
 داخلی و جراحی مامایی )کارشناسی( کاراموزي بيماریهاي ✓
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 مامایی )کارشناسی( 3و  2، 1تئوري بيماریهاي داخلی و جراحی  ✓

 جراحی )کارشناسی ارشد مامایی(و  هاي داخلیتئوري بيماري ✓

 کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی(روش تحقيق ) ✓

 مامایی و مشاوره در مامایی( سمينار در تحقيق )کارشناسی ارشد  ✓

 های گذرانده شده پایان نامه

 "پایان نامه جهت اخذ دکتراي تخصصی بهداشت باروري   "ارتقا فعاليت جسمانی در زنان: اقدان پژوهی ترکيبی،  ✓

پایان نامه جهت "نوزادان، ها در بندناف و زمان افتادن آن در اثر مصرف موضعی شيرمادر و خشک نگه داشتن  بندناف روي استقرار باکتري ✓
  "اخذ کارشناسی ارشد

 های اجراییسمت

 99 تا 96دانشگاه علوم پزشكی ایران از سال دانشكده پرستاري و مامایی سرپرست کميته تحقيقات دانشجویی   ✓

 98 تا 96دانشگاه علوم پزشكی ایران از سال دانشكده پرستاري و مامایی نماینده ترجمان دانش  ✓

 تاکنون  96دانشگاه علوم پزشكی ایران از سال دانشكده پرستاري و مامایی نماینده آموزش پاسخگو   ✓

 تاکنون  94از سال  92و  94مشاور تحصيلی دانشجویان مامایی ورودي  ✓

 86-90عضو هيات علمی دانشكده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی اراک از سال  ✓

 88-90دانشگاه علوم پزشكی اراک از سال مسئول بالينی گروه مامایی  ✓

 89تا  86از سال  85مشاور تحصيلی دانشجویان مامایی ورودي  ✓

 90تا  89از سال  89مشاور تحصيلی دانشجویان مامایی ورودي  ✓

 طرح دوره کارشناسی بيمارستان طرفه تهران )بلوک زایمان( ✓

 

 ای عضویت در مجامع علمی و حرفه

 1400عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكی ایران )نماینده دانشكده پرستاري و مامایی( از تير  ✓

 1401تا تير ماه  99عضو شوراي تحصيالت تكميلی دانشكده پرستاري و مامایی از تيرماه  ✓

 21/10/94عضو شوراي پژوهشی گروه مامایی از تاریخ  ✓

 1395اردبيهشت  28-26سيستماتيک کوکران، دانشگاه علوم پزشكی ایران، مسيول اجرایی برگزاري کارگاه مرور  ✓
 1395اردبيهشت  28-26تسهيلگر کارگاه مرور سيستماتيک کوکران، دانشگاه علوم پزشكی ایران،  ✓
 1395اردیبهشت  31تا  29عضو کميته علمی اولين کنگره علوم سالمت باروري و فرزند آوري دانشگاه علوم پزشكی ایران،  ✓

مقاالت کنگره،  ع ✓ داوري  ایران،  ضو کميته  علوم پزشكی  دانشگاه  آوري  فرزند  و  باروري  علوم سالمت  اردیبهشت   31تا    29اولين کنگره 
1395 

 تا کنون  91عضو دفتر دانشجویان استعداد درخشان از سال  ✓

 تا کنون  93عضو انجمن علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال  ✓

 1393مهر ماه  25-22ارائه مقاالت در همایش زنان و مامایی ایران عضو هيات رئيسه پنل  ✓

 1390خرداد  5و  4عضو کميته علمی همایش سراسري دستاوردهاي مداخالت بومی دانشگاه علوم پزشكی اراک  ✓

 1/10/94عضو هيات تحریریه و کميته داوري نشریه پرستاري مراقبت مددجو محور از تاریخ  ✓
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 ها جوایز و گرانت

  1400منتخب جشنواره پاسخگویی اجتماعی هما در سال  ✓

برتر  ✓ جوان    پژوهشگر  محققين  المللیدر بخش  بين  یلدا    آکادمی  پنجمين جشنواره  دکتر  در  در  تهرانآن  پزشكی  علوم  سال    دانشگاه  در 
1393 

جهادي وزارت بهداشت، منطقه عالمان  ي  ودریافت تقدیرنامه از معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت به جهت شرکت در ارد ✓
 1395مرداد  29-23خراسان شمالی، 

 87در ساللوح تقدیر از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اراک جهت ارائه سمينارهاي آموزشی کادر مامایی  ✓
 88 سال  در تقدیر و تشكر نماینده مردمی شهر اراک در مجلس شوراي اسالمی جهت فعاليت هاي آموزشی و تربيتیلوح  ✓
  88لوح تقدیر از ریاست محترم دانشكده پرستاري و مامایی جهت ارتقاء کمی و کيفی آموزش دانشجویان  ✓

 1394دکتراي تخصصی بهداشت باروري  فارغ التحصيلیکسب رتبه اول  ✓

 1389کسب رتبه چهارم در آزمون ورودي دکتراي تخصصی بهداشت باروري  ✓

 

 های دانشجوییراهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

بررسی ارتباط تجربه تولد با خودکارآمدي و عملكرد مادري در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت دانشگاه علوم پزشكی ایران در   ✓

  معصومه چوبدارنژاد، دانشجو:  در حال اجرا، حميد صالحی نيااستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر ، 1401سال 

 )کارشناسی ارشد مامایی(.

در  استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر آسيه شجاعی،  ،  بر حجم شيرمادر و وزن نوزاد نارس  شربت کاهوبررسی تاثير   ✓
 )کارشناسی ارشد مامایی(. نيلوفر ایزددوست، دانشجو:  حال اجرا

استاد راهنما: دکتر ليال اميري گویی دیجيتال تجربيات زایمان همتایان بر نوع و درک زایمان طبيعی در زنان نخست زا،  بررسی تائير داستان ✓
   )کارشناسی ارشد مامایی(. زهرا مهدويفراهانی، استاد مشاور: دکتر حميد صالحی نيا، در حال اجرا، دانشجو: 

استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی، استاد  مقایسه تاثير وضعيت شيردهی تكيه بر پشت و گهواره اي بر تجربه شيردهی زنان نخست زا،   ✓
   ، دانشجو: آصفه بشيري )کارشناسی ارشد مامایی(.پایان یافتهشاور: دکتر حميد صالحی نيا، م

، 19-مقایسه رفتارهاي باروري زنان سنين باروري تحت پوشش مراکز جامع سالمت شهرستان بابل در دوره قبل و طی همه گيري کووید   ✓
   حقانی، در حال اجرا، دانشجو: فاطمه رضایی )کارشناسی ارشد مامایی(. استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی، استاد مشاور: شيما

بررسی عوامل مرتبط با دریافت مراقبت هاي پيش از بارداري در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شيراز، سال   ✓
استاد مشاور: دکتر سيده ،  1400 اميري فراهانی،  اجرا، دانشجو: فاطمه سجادیان   استاد راهنما: دکتر ليال  ازغدي، در حال  بتول حسن پور 

  )کارشناسی ارشد مامایی(.

استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر آسيه شجاعی،  ،  بررسی تاثير دمنوش انيسون بر حجم شيرمادر و وزن نوزاد نارس ✓
 ، دانشجو: صونا خليلی )کارشناسی ارشد مامایی(.اتمام یافته

استاد راهنما: مقایسه تاثير آموزش واکسيناسيون به دو شيوه سخنرانی و فيلم به والدین بر تاخير در واکسيناسيون کودکان زیر یک سال،   ✓
 ، دانشجو: اعظم سنگل )کارشناسی ارشد مامایی(. اتمام یافتهال اميري فراهانی؛ دکتر لي

شناختی ✓ آموزش  تاثير  کروموزومی،    -بررسی  اختالالت  غربالگري  مثبت  نتایج  با  باردار  زنان  اضطراب  بر  ليال  رفتاري  دکتر  راهنما:  استاد 
 ، اتمام یافته، دانشجو: آرزوبيات )کارشناسی ارشد مامایی(.نوشين اشراقی اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر 

هاي   ✓ مراقبت  آموزش  تأثير  بر مقایسه  اجتماعی  شبكه  بر  مبتنی  و  شيوه حضوري  به  زا،  نخست  زنان  همسران  به  بارداري  تجربه    دوران 
استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، اتمام یافته، دانشجو:  بارداري و ترس از زایمان،  

  زري دولت آبادي )کارشناسی ارشد مامایی(.
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زنانبرر ✓ در  سزارین  زخم  بهبود  و  درد  شدت  بر  زیتون  کرم  تأثير  آسيه ،  سی  دکتر  مشاور:  استاد  فراهانی؛  اميري  ليال  دکتر  راهنما:  استاد 
 شجاعی، اتمام یافته، دانشجو: مهدیه طاهري )کارشناسی ارشد مامایی(.

استاد راهنما: دکتر ليال  ،  1398سالمت شهرستان زابل سال  مقایسه پشيمانی و نااميدي در زنان نخست زاي طبيعی و سزارین مراکز جامع   ✓
 اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، اتمام یافته، دانشجو: هایده اربابی )کارشناسی ارشد مامایی(.

،  97ایالم در سال    هاي سالمت شهرهبررسی شدت فعاليت فيزیكی و موانع درک شده آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز و پایگا ✓
)کارشناسی   ، دانشجو: کتایون احمدياتمام یافتهدکتر سيده بتول حسن پور ازغدي،  استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور:  

  ارشد مامایی(.
استاد راهنما: ،  ترس از زایمان در زنان نخست زارفتاري بر خودکارآمدي زایمانی و انطباق با نقش مادري و    -هاي شناختی  تاثير آموزش ✓

  )کارشناسی ارشد مامایی(. فاطمه عيدوزایی، دانشجو: اتمام یافته، دکتر سيده بتول حسن پور ازغديدکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: 
مراجعه کنن ✓ زنان  تولد در  تجربه  با  زایمان  از محيط  و رضایت  بارداري  تجربه  ارتباط  بيمارستان  بررسی  به  بهمن شهرستان خواف،    22ده 

،  اتمام یافته،  دکتر سيده بتول حسن پور ازغدياستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور:  ،  1397استان خراسان رضوي، سال  
  )کارشناسی ارشد مامایی(. فائزه خليفه قادردانشجو: 

شيوه حضوري و مبتنی بر شبكه اجتماعی بر تجربه بارداري، زایمان و نوع زایمان در زنان  مقایسه تاثير آموزش آمادگی براي زایمان به دو   ✓
  سيده رباب موسوي ، دانشجو:  اتمام یافته،  دکتر سيده بتول حسن پور ازغدياستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور:  ،  باردار

  )کارشناسی ارشد مامایی(.
-1397زایمان فيزیولوژیک و عوامل مرتبط با آن در ماماهاي شاغل بيمارستان هاي منتخب شهر تهران، سال  بررسی نگرش و باور به   ✓

زاده  ،  1396 یافته، دانشجو: نرگس صادق  اتمام  ازغدي،  بتول حسن پور  استاد مشاور: دکتر سيده  اميري فراهانی؛  استاد راهنما: دکتر ليال 
  )کارشناسی ارشد مامایی(.

،  زاها بر خودکارآمدي شيردهی و الگوي تغذیه شيرخوار در زنان نخستدو روش آموزش شيردهی با و بدون حضور مادربزرگمقایسه تأثير   ✓
رشد  استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر سيده بتول حسن پور ازغدي، اتمام یافته، دانشجو: طيبه قرایی )کارشناسی ا

   مامایی(.

،  1395زنان از معاینه واژینال حين ليبر و عوامل مرتبط با آن در بيمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران در سال  بررسی درک   ✓
 ، دانشجو: سمانه دباغ فكري )کارشناسی ارشد مامایی(.اتمام یافتهاستاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛ استاد مشاور: دکتر ليال امينی، 

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكی  نگرش و خودکارآمدي حمایت ليبر با رفتارهاي حمایتی از دیدگاه ماماهاي بيمارستانبررسی ارتباط   ✓
سال   در  اکبري،  1395ایران  ناهيد  دکتر  مشاور:  استاد  فراهانی؛  اميري  ليال  دکتر  راهنما:  استاد  یافته،  حيدري اتمام  خدیجه  دانشجو:   ،

 )کارشناسی ارشد مامایی(.

استاد راهنما: دکتر ليال اميري فراهانی؛  قایسه تاثير مصرف جلدي روغن زیتون و پماد کالندوال بر التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان،  م ✓
   ، دانشجو: زهرا شریفی )کارشناسی ارشد مامایی(.اتمام یافتهاستاد مشاور: دکتر فراز مجاب، 

مراقبتبهبود   ✓ سازي  مستند  راهنما:  فرآیند  استاد  پژوهی،  اقدام  مطالعه  یک  اورژانس:  بخش  در  پرستاري  منظري؛    دکترهاي  زهراسادات 
 دانشكده پرستاري و مامایی مشهد( دکترا ، دانشجو: مجيد وفایی )اتمام یافتهاساتيد مشاور: دکتر سيد رضا مظلوم، دکتر ليال اميري فراهانی، 

زا، استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده؛ استاد مشاور: دکتر  ي نخاعی در طی ليبر در زنان نخستبررسی ارتباط تجربه تولد با دریافت بی درد ✓
 دانشكده پرستاري و مامایی تهران(کارشناسی ارشد ليال اميري فراهانی؛ اتمام یافته، دانشجو: معصومه بخشی )

 

 طرحهای تحقیقاتی و پروپوزال های مصوب 

 
 زنان: اقدام پژوهی ترکيبی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، اتمام یافته، مجريارتقاء فعاليت جسمانی در  ✓
 ، دانشگاه علوم پزشكی تهران، اتمام یافته، مجرياثربخشی مداخالت مبتنی بر جامعه جهت ارتقاء فعاليت جسمانی: مرور نظام مند ✓

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري ، یبر بهبود اگزما شيرخوارگ%1مقایسه مصرف موضعی شيرمادر و پمادهيدروکورتيزون ✓
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، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته،  مقایسه دو روش زور زدن روتين و مدیریت شده در طی مرحله دوم زایمان در زنان نخست زا ✓
 همكار

 ، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجريسطح سرمی آدیپونكتين در زنان مبتال به سندرم تحمدان پلی کيستيک  یبررس ✓

، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته،  بررسی تاثير رایحه گالب بر کاهش دردهاي زایمانی زنان در ليبر بيمارستان آیت ا... طالقانی اراک ✓
 همكار

دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ، ساژ با اسانس روغن گل محمدي بر کاهش دردهاي زایمانی  در زنان نخست زا بستري در ليبرررسی تاثير ماب ✓
 همكاراتمام یافته، 

اطفال  ✓ کلينيک  به  کننده  مراجعه  شيرخواران  کونژکتيویت  شدت  بر  کمكی  درمان  عنوان  به  جوشيده  آب  با  سياه  چاي  کرده  دم  مقایسه 
 ، دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري يربيمارستان اميرکب

دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، ،  ژل رویال و گرده عسل قبل از نردیكی بر درمان نازایی در موش نر  تاثير مصرف واِِِژینال عسل، ✓
 مجري

درمانگاههاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اراک در  تجربه درک شده زایمان طبيعی از دیدگاه زنان نخست زا مراجعه کننده به   ✓
 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري، 1389سال

در سال ✓ اراک  شهر  درمانگاههاي  به  کننده  مراجعه  باردار  زنان  در  آنتروپومتریک  هاي  و شاخص  هموگلوبين  سطح  ارتباط  ،  1389بررسی 
 ته، مجري دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یاف

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري، بررسی تاثير دریافت خوراکی عسل بر طول مرحله اول زایمان در زنان نخست زا ✓

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري ، مقایسه تاثير دریافت خوراکی عسل و مفناميک اسيد بر شدت درد دیسمنوره اوليه ✓

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري، ل سالين و محلول بتادین بر بهبود زخم اپی زیاتومیمقایسه تاثير نرما ✓

پمادهيدروکورتيزون ✓ و  از پوشک در شيرخواران %1مقایسه مصرف موضعی شيرمادر  ناشی  بهبود درماتيت  اراک،  ،  بر  علوم پزشكی  دانشگاه 
 اتمام یافته، مجري

دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته،  ،  زایمانی در طی مرحله دوم زایمان بر طول آن در زنان نخست زا مقایسه وضعيت هاي مختلف   ✓
 مجري

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري، بررسی اثر ژل عسل بر بهبود و اسكار زخم سزارین ✓

 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري ، اوليهتاثير مخلوط اسانس هاي روغنی اسطوخودوس و نعناع بر شدت درد دیسمنوره  ✓

،  1387بررسی رابطه سندرم پيش از قاعدگی با شاخص توده بدنی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی اراک در سال   ✓
 دانشگاه علوم پزشكی اراک، اتمام یافته، مجري 

✓  

   های معتبر ها و همایشمقاله در سمینارها، كنگره  ارائه

در کنگره سالمت باروري  "روند سزارین در ایران و عوامل جمعيت شناسی مرتبط با آن در ایران در سه دهه اخير"ارائه سخنرانی با عنوان   ✓
 1395اردیبهشت  31تا   29و فرزندآوري دانشگاه علوم پزشكی ایران، 

دانشگاه علوم پزشكی   94آبان   29تا  26زنان: اقدام پژوهی مبتنی بر جامعه، ششمين کنگره بين اللملی دکتر یلدا،  ارتقا فعاليت جسمانی در ✓
 تهران. 

هاي رازي، ، مرکز همایش93مهر    22-25ارتقا فعاليت جسمانی در زنان: یک مرور نظام مند، کنگره بين المللی  زنان و مامایی  ایران،   ✓
      تهران. 

ترین دستاوردهاي  -رتقا فعاليت جسمانی در زنان بر اساس رویكرد اقدام پژوهی مبتنی بر جامعه،  پنجمين کنگره بين اللمللی تازهپروتوکل ا ✓
 ، دانشگاه علوم پزشكی تهران. 93مهر 18تا  14 پژوهش در دانش پزشكی،  

ارتباط شاخص ✓ کنگبررسی  ، ششمين  باردار  زنان  در  ميزان هموگلوبين  با  تن سنجی  ناباروري  هاي  و  باروري  بهداشت  تحقيقات  مرکز  ره 
 ، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی.92دي  19تا  18دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی،  
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و   ✓ باروري  بهداشت  تحقيقات  مرکز  کنگره  ششمين  دختر،   دانشجویان  در  بدنی  توده  شاخص  با  قاعدگی  از  پيش  سندرم  ارتباط  بررسی 
 ، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی.92دي  19تا  18كی شهيد بهشتی، ناباروري دانشگاه علوم پزش 

 5-4بررسی رایحه درمانی بر رضایت دختران مبتال به دیسمنوره اوليه، همایش سراسري دستاوردهاي مداخالت بومی در پرستاري و مامایی   ✓
      ، دانشگاه علوم پزشكی اراک.90خرداد 

 5-4طی مرحله دوم زایمان، همایش سراسري دستاوردهاي مداخالت بومی در پرستاري و ماماییوضعيت قرارگيري زنان نخست زا در   ✓
   ، دانشگاه علوم پزشكی اراک.90خرداد 

مقایسه دو روش زور زدن روتين و مدیریت شده در طی مرحله دوم زایمان در زنان نخست زا،  اولين کنگره بين المللی بهداشت باروري  ✓
      ، دانشگاه علوم پزشكی مشهد.90رداد خ 5تا  3، 1390مشهد 

پمادهيدروکورتيزون ✓ و  شيرمادر  موضعی  مصرف  و %1مقایسه  زنان  المللی   بين  کنگره  شيرخواران،  در  پوشک  از  ناشی  درماتيت  بهبود  بر 
     تهران. -، مرکز همایش هاي رازي1390، مهر 1390مامایی  ایران

و   ✓ شيرمادر  موضعی  مصرف  المللی   %1پمادهيدروکورتيزونمقایسه  بين  ساالنه  همایش  چهارمين  و  بيست  شيرخوارگی،  اگزما  بهبود  بر 
     تهران. -، بيمارستان امام خمينی2012اکتبر  12تا  11بيماریهاي کودکان، 

، دانشگاه علوم  90داد  خر  3-5،  1390بررسی رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اوليه، اولين کنگره بين المللی بهداشت باروري مشهد   ✓
     پزشكی مشهد.

✓    

دانشگاه علوم  88ابان    20-21مقایسه تاثير تدریس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش سنتی بر یادگيري و کيفيت تدریس،   ✓
      پزشكی گلستان. 

  علوم پزشكی گلستان.  ، دانشگاه89آذر  10-11تاثير آموزش به شيوه مبتنی بر مورد بر ميزان و تجربه یادگيري ✓

سال   ✓ ایران  مامایی  و  زنان  همایش  هفتمين  بندناف،  در  باکتریها  استقرار  بر  شيرمادر  موضعی  مصرف  86ابان    22تا   18،  1386تاثير 
      هاي رازي، تهران.مرکز همایش 

  پزشكی تبریز.  ، دانشگاه علوم86اسفند  8-7مقایسه زمان افتادن بندناف در دو گروه زایمان طبيعی و سزارین،  ✓
، دانشگاه علوم پزشكی شهيد  86اسفند    15تا   14مقایسه  مصرف موضعی شيرمادر و خشک نگه داشتن بندناف روي زمان افتادن بندناف، ✓

       بهشتی.
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human milk and topical hydrocortisone 1% on diaper dermatitis. Pediatric dermatology, 

30(6), 725-729. 

 

 

 مجالت فارسی:

ي گالب بر شدت  (. تأثير رایحه2015، طوبی حيدري. )لیال امیری فراهانینسرین روزبهانی ، مهتاب عطارها، نعيمه اکبري ترکستانی،   ✓

 .1053-1042(, 1)5 مامائی اراک,-مجله طب مكمل دانشكده پرستاري زا.درد زایمان در زنان نخست 

نعيمه،   ✓ ترکستانی  اکبري  )امیری فراهانی لیالعطارها مهتاب،  بر  2014، حيدري طوبی.  بتادین  با محلول  نرمال سالين  تاثير  مقایسه   .)

 .40-32(, 1)22 بهبودي زخم ناشی از اپی زیاتومی.مجله علمی دانشكده پرستاري و مامایی همدان,

https://www.semanticscholar.org/author/%C3%8B.-L.-Amiri-Farahani/114911764
https://www.semanticscholar.org/author/Seyedeh-Batool-Hasanpoor-Azghdy/1434900253
https://www.semanticscholar.org/author/Tooba-Heidari/33117849
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نعيمه، عطارها مهتاب، حيدري طوبی،   ✓ ترکستانی  لیالاکبري  افسردگی امیری فراهانی  بر  بذر شنبليله  تاثير  بررسی  نسرین.  روزبهانی   ،

  ، 5  رهشما  ،16  دوره  ،92  مرداد  دانش(،  آورد  )ره   اراک  پزشكی   علوم  دانشگاه  مجله  حاصل از یائسگی: کار آزمایی بالينی تصادفی دو سو کور. 
     .1-7 صفحه

، فریبا فرخی، عباسعلی عباسی. شيوع، شدت و تظاهرات بالينی سندرم پيش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه  لیال امیری فراهانی  ✓

 .  40الی  34. صفحه  92اسفند -دانشگاه علوم پزشكی اراک، مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، دوره هفتم، شماره ششم، بهمن

. بررسی روند تغييرات ميزان زایمان سزارین در ایران و عوامل جمعيت شناسی  (2012، عباسی شوازي محمدجالل. )امیری فرهانی لیال ✓

 .134-127(، 3)2 مرتبط با آن در سه دهه اخير. مجله دانشگاه علوم پزشكی فسا،
. تاثير وضعيت مادر در طی مرحله دوم زایمان بر پيامدهاي مادري و نوزادي، طمه رجبعلی پورفا ، وحیده شیرازی ، یال امیری فراهانیل ✓

 . 91، مرداد و شهریور 80ي ، شماره20ي مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان، دوره

بررسی تاثير وضعيت هاي مختلف قرارگيري در طی مرحله دوم زایمان بر درد،  ، رجبعلی پور فاطمه، شيرازي وحيده.  امیری فراهانی لیال  ✓

 .  95، شماره 1391مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران، آذر  اضطراب، خستگی و تجربه مادر از زایمان.

روتين و مدیریت شده در طی مرحله دوم مقایسه دو روش زور زدن  .  فراهانی امیری لیال ،باقرپور مریم فرخی، فریبا حيدري، طوبی ✓

 .1391، سال 6، شماره 11زایمان در زنان نخست زا، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان، دوره 

. بررسی ارتباط سندرم پيش از قاعدگی  با  ، حيدري طوبی، نارنجی فرشته، اصغري جعفرآبادي محمد، شيرازي وحيدهامیری فراهانی لیال ✓

اراک در سال   بدنی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی  توده   مامایی و پرستاري دانشكده مجله ،  1388شاخص 

   .85-95، 4، شماره 17تهران )حيات(. دوره  پزشكی علوم دانشگاه

بررسی تاثير   سيانكی. ویدا بخردي، رضا ترکستانی، اکبري نعيمه عطارها، مهتاب روزبهانی، نسرین حيدري، ، طوبیفراهانی امیری لیال ✓

 .1-9، 1391، شهریور 4، شماره 15مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک، سال رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اوليه، 

فصلنامه يرمادر بر زمان افتادن بند ناف در نوزادان،  ، تفضلی مهين، محمدزاده اشرف. بررسی اثر مصرف موضعی شامیری فراهانی لیال ✓

 .165-171، 3، شماره 14، دوره 1386دانشگاه علوم پزشكی سبزوار )اسرار(، پایيز 

مهين،   ✓ لیالتفضلی  فراهانی  بندناف امیری  در  شيرمادر  موضعی  آیا مصرف  کيارش.  قزوینی  اله،  حبيب  اسماعيلی  اشرف،  زاده  ، محمد 

 . 29-35، 1، شماره 10، دوره 1387مجله دانشگاه علوم پزشكی سمنان )کومش(، پایيز روي استقرار باکتریها تاثير دارد؟، نوزادان متولد شده 

. تاثير تدریس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش  امیری فراهانی لیالحيدري طوبی، کریمان نورالسادات، حيدري زهرا،   ✓

 .34-43، 4، شماره 12، دوره 1388مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک )ره آورد دانش(، زمستان ، سنتی بر یادگيري و کيفيت تدریس

. برنامه آموزشی و ارزشيابی بالينی موثر بر یادگيري بالينی از دیدگاه مدرسين و  فراهانی   امیری  لیال ، روزبهانی  نسرین ،نارنجی  فرشته ✓

اراک در سال   ،  12دانش(، دوره  مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک )ره آورد  ،  1387دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشكی 
 )ویژه نامه پژوهش در آموزش(. 4شماره 

 مجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان، در حال بررسی. هاي تن سنجی و سطح هموگلوبين در زنان باردار، بررسی ارتباط شاخص ✓

آذین،   ✓ علی  سيد  ودادهير،  ابوعلی  سيمبر،  معصومه  ازغدي،  پور  بتول حسن  فراهانیسيده  امیری  فرایند  لیال  گرایانه  برساخت  تحليل   .

 .62-73، 1397مواجهه با ناباروري در زنان ایرانی. نشریه پرستاري ایران، شهریور ماه 

بتول،   ✓ سيده  ازغدي  پور  حسن  کتایون،  فراهانیمبردي  آگاهی امیری  پيش   .  کودکان  جنسی  تربيت  به  نسبت  مادران  نگرش  و 

 . Jun;30(106):35-45 2017دبستانی. نشریه پرستاري ایران. 
هاي روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه , اصغري جعفرآبادي, دکتر محمد. ویژگیامیری فراهانی, دكتر لیالزاده, نرگس,  صادق ✓

 76 :(6)23 ;1399 ,-3 .87مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. فيزیولوژیکنگرش و باور ماماها به زایمان 

اربابی,   ✓ فراهانیهایده  امیری  حسنلیال  بتول  سيده  یک ,  سزارین:  و  طبيعی  زایمان  با  زنان  در  رضایت  و  پشيمانی  ازغدي.  پور 

 .Aug 18:93-101  2020ي مروري. مجله دانشكده پزشكی زابل. مطالعه

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1188
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1188
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.zums.ac.ir/journal/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%DB%8C
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مادربزرگق ✓ آموزش  تأثير  بتول.  سيده  ازغدي  پور  حسن  شيما،  حقانی  ليال،  فراهانی  اميري  طيبه،  نسبت  رایی  آنها  نگرش  بر  به  ها 

 .69-59( :119) 32 ;1398شيردهی. نشریه پرستاري ایران. 

. طراحی و روان سنجی ابزار درک زنان باردار از معاینه واژینال حين ليبر. مجله دانشگاه علوم پزشكی  امیری فراهانیدباغ فكري,   ✓

 .44-134(:179)29;مازندران.

فارسی    هاي روان سنجی نسخهي عباس. ترجمه و بررسی ویژگی ، حيدري خدیجه، حسن پور سيده بتول، عبادامیری فراهانی لیال ✓

 104-95( :5) 24 ;1398مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی کردستان.  .(LSQ)ابزار رفتارهاي حمایتی ماما حين ليبر

فارسی مقياس  , حسن پورازغدي سيده بتول, عبادي عباس. ویژگی هاي روان سجی نسخه  امیری فراهانی لیالحيدري خدیجه,   ✓

 مازندران.  پزشكی مجله علمی دانشگاه علوم  خودکارآمدي ماماها براي حمایت از مادران در ليبر.

 

✓ Arbabi Moghaddam R, Hasanpoor-Azghady SB, Amiri Farahani L, Haghani S. [Mindfulness and 
Its Predictors in Women  With Polycystic Ovary Syndrome (Persian)]. Journal of Inflammatory 

Diseases. 2020; 24(3):246-257. https://doi.org/10.32598/JQUMS.24.3.5. 

✓ Arbabi r., HasanpoorAzghady SB., Amiri-Farahani L. Study of Perceived Social Support and its 
Predictors in Women with Polycystic Ovary Syndrome. IJEM. 2020 [cited 2021August28]; 22(1 
):62-71. Available from: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=772862. 

✓ Safari S, Hasanpoor Azghady SB, Ghafarizadeh AA, Amiri Farahani L. Dimensions of 
Forgiveness and the Influential Factors in Infertile Couples. Iran Journal of Nursing. 2020 
Oct;33(126):69-81. 

 

 ها كارگاه

 
  ، یک روز 87/ 5/9کارگاه تحليل آزمون و سواالت امتحانی، دانشگاه علوم پزشكی اراک  ✓

  ، یک روز5/5/87دانشگاه علوم پزشكی اراک، روش هاي نوین ارزشيابی بالينی،  ✓

  روز  2،  19/10/86-20کنفرانس حل مشكالت شایع شيردهی، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

-3، دانشگاه علوم پزشكی ایران،86هاي تنفسی در بارداري انجمن پریناتولوژي ایران سال  کارگاه تن آرامی و تجسم خالق و تكنيک ✓
  روز 2، 2/6/86

  روز 2، 2/6/87-3زایمان، دانشگاه علوم پزشكی اراکسمينار مراقبتهاي قبل، حين و بعد از  ✓

  روز 4، 12/2/88-15 گارگاه زایمان فيزیولوژیک و کالسهاي آمادگی زایمان، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

  روز 2، 28/5/88-29دانشگاه علوم پزشكی اراک، کارگاه تفكر خالق و نوآوري،  ✓

  ، یک روز17/5/88 دانشگاه علوم پزشكی اراک،  موزش مهارتهاي زندگی)مهارت هاي برقراري ارتباط موثر(گارگاه آ ✓

   20/12/87دانشگاه علوم پزشكی اراک، "آموزش بالينی"کارگاه آموزشی ✓

  روز 4 ، 3/11/88-6کارگاه آمادگی زایمان دانشگاه علوم پزشكی اراک، دانشگاه علوم پزشكی اراک، ✓

  روز  2،  10/11/86-11مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشكی اراک، کارگاه پزشكی ✓

  یک روز ، 25/11/86کارگاه کارآزمایی بالينی، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

  روز  25/9/87،2-26دانشگاه علوم پزشكی اراک، کارگاه پژوهشی انتقال دانش،  ✓

  روز  3، 11/9/86-13، دانشگاه علوم پزشكی اراک، END NOTEکارگاه پژوهشی  ✓

  روز 2، 87/ 7/3-8 کارگاه اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

  روز 2 ،21/7/86-22کارگاه روش تحقيق مقدماتی، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

https://doi.org/10.32598/JQUMS.24.3.5
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=772862
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  روز 3، 18/4/88-20دانشگاه علوم پزشكی اراک، SEARCHکارگاه  ✓

  روز 2،  4/9/88-5اراک، کارگاه اصول طراحی پرسشنامه، دانشگاه علوم پزشكی  ✓
  روز  2، 4/9/88-5دانشگاه علوم پزشكی اراک، جستجو در منابع الكترونيكی پزشكی،  ✓

  روز  12/10/88،3-14اصول پایه  روش تحقيق در علوم پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی اراک، ✓

  روز  20/11/89،2-21 دانشگاه علوم پزشكی اراک، (، 2اري در پژوهش هاي علوم پزشكی)آناليز آم ✓

  روز  2، 4/3/90-5همایش سراسري دستاوردهاي مداخالت بومی در پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

  ساعت  24، 1/8/90-5 کارگاه بين المللی مطالعات  کيفی، دانشگاه علوم پزشكی تهران ✓

  روز 2، 20/11/89-21 دانشگاه علوم پزشكی اراک، 2سطح   SPSS آناليز آماري در پژوهش هاي علوم پزشكی با استفاده از نرم افزار ✓

  ساعت  7،  28/8/90 دانشگاه علوم پزشكی تهران، MAXQDAکارگاه مقدماتی تحليل کيفی نرم افزار  ✓

  ساعت 32، 25/4/91-26دانشگاه علوم پزشكی تهران، Mixed Method Researchکارگاه  ✓

✓ OVID& EBSCO  ساعت 30/9/89،8 دانشگاه علوم پزشكی اراک،  جستجو در منابع الكترونيكی و اطالعاتی  

  ساعت  32، 91تيرماه ، دانشگاه علوم پزشكی تهران کارگاه ابزار سازي،  ✓

  ساعت   16، 92کارگاه مرور نظامند دانشگاه علوم پزشكی تهران، آبان  ✓

  ساعت  16، 92همن کارگاه متاآناليز دانشگاه علوم پزشكی تهران، دي و ب ✓

 ساعت  20، 92کارگاه مصاحبه در تحقيقات کيفی، دانشگاه علوم پزشكی تهران دي  ✓

 1/10/94کارگاه ایجاد خالقيت و نوآوري در دانشجویان، دانشگاه علوم پزشكی ایران،  ✓

  2/10/94، دانشگاه علوم پزشكی تهران، complex survey design and analysisکارگاه  ✓

 1394شهریور   10ه جستجوي پيشرفته جهت انجام مطالعات مروري نظام مند، دانشگاه علوم پزشكی تهران، شرکت در کارگا ✓

 1395اردبيهشت  28-26شرکت در کارگاه مرور سيستماتيک کوکران، دانشگاه علوم پزشكی ایران،   ✓
 19/3/95پدیدار شناسی دانشگاه علوم پزشكی ایران  -شرکت در کارگاه روش تحقيق کيفی  ✓
 15/4/95شرکت در کارگاه شبيه سازي بالينی، دانشگاه علوم پزشكی ایران،  ✓
 9/4/1395به زبان انگليسی )نگارش جمالت پيچيده(، دانشگاه علوم پزشكی ایران،  -شرکت در کارگاه آیين نگارش ✓
 9/4/1395زشكی ایران، هاي متون علمی(، دانشگاه علوم پژگیبه زبان انگليسی )وي -شرکت در کارگاه آیين نگارش ✓
 1395شهریور  12-5شرکت در کارگاه آموزشی تحقيقات بالينی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  ✓

 لمی شركت در كنگره های ع

  ، بيمارستان امام خمينی23/3/86-24کنفرانس علمی ارزیابی و درمان اختالت جنسی،دانشگاه علوم پزشكی تهران، ✓

  هاي رازي، همایش86کنگره زنان و مامایی ایران، دانشگاه علوم پزشكی ایران،آبان شرکت در هفتمين  ✓

  هاي رازي، همایش90اولين کنگره بين المللی مامایی و بهداشت باروري ایران، دانشگاه علوم پزشكی مشهد،خرداد  ✓

  هاي رازي، همایش90مرداد  6-4کنگره مشترک نوزادان و پریناتولوژي ایران، انجمن پریناتولوژي ایران،  ✓

  هاي رازي، همایش90شرکت در نهمين کنگره بين المللی زنان و مامایی ایران، انجمن متخصصين زنان و مامایی ایران ✓

  ، تاالر امام علی92کنگره کشوري باروري و ناباروري، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، دي ماه  ✓

  ، همایش هاي رازي 11/4/88لغایت  8/4/88نجمن متخصصين زنان و مامایی ایران، از تاریخ کنگره مشترک نوزادان و پریناتولوژي ایران، ا ✓

 ، همایش هاي رازي 8/4/86لغایت  5/4/86کنگره مشترک نوزادان و پریناتولوژي ایران، انجمن متخصصين زنان و مامایی ایران، از تاریخ  ✓

 تدریس در كارگاه های آموزشی

 6/2/95انشكده پرستاري و مامایی ایران، هاي پر خطر دکارگاه بارداري ✓
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 3/3/95کارگاه شيردهی )داروها و شيردهی(، دانشگاه علوم پزشكی ایران   ✓

 1394مدرس کارگاه پروپوزال نویسی براي اعضاي هيات علمی بالينی دانشگاه علوم پزشكی ایران، دي ماه  ✓
 1394علمی بالينی دانشگاه علوم پزشكی ایران، دي ماهمدرس کارگاه چگونگی اداره مراحل ليبر براي اعضاي هيات  ✓
  20/7/94هاي پرخطر، دانشگاه علوم پزشكی ایران، کارگاه بارداري ✓
 25/8/94هاي دوران بارداري، دانشگاه علوم پزشكی ایران، کارگاه غربالگري ✓

  1/10/94کارگاه اقدام پژوهی، دانشگاه علوم پزشكی ایران،  ✓

 27/1/91روري، دانشگاه علوم پزشكی تهران، کارگاه ارتقاء سالمت با ✓
   12/10/90کارگاه ارتقاء سالمت نوجوانان، دانشگاه علوم پزشكی تهران،  ✓

   12/2/88کارگاه کالسهاي آمادگی زایمان، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

   6/9/87اراک، کارگاه روش تحقيق مقدماتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشگاه علوم پزشكی   ✓

   2/6/87سمينار مراقبتهاي قبل، حين و بعد از زایمان، دانشگاه علوم پزشكی اراک، ✓

 26/8/87کارگاه نقش مشاوره در شروع و تداوم شيردهی، دانشگاه علوم پزشكی اراک، ✓

   20/10/86کنفرانس علمی حل مشكالت شایع شيردهی، دانشگاه علوم پزشكی اراک،  ✓

 ها كتاب

 

 1389بهداشت دست در مراکز بهداشتی) راهنماي دستور العمل بهداشت جهانی(، مترجم، انتشارات یارآشنا،  ✓
 1393راهنماي بالينی شيردهی براي پزشكان و پيراپزشكان، مترجم، انتشارات جامعه نگر،  ✓

 های داخلی و خارجی:ژورنال داوری مقاالت

 دانشگاه علوم پزشكی فسامجله  ✓
 دانشگاه علوم پزشكی اراک مجله  ✓
 دانشگاه علوم پزشكی اراکمجله طب مكمل  ✓

 نشریه پرستاري ایران  ✓

 مجله دانشكده پزشكی اروميه  ✓

 مجله دانشكده پرستاري و مامایی اروميه ✓
✓ Health journal   
✓ Global Health Promotion 
✓ Global Health Journal 

✓ Human fertility 

✓ BMC reproductive health 

✓ BMC pregnancy and childbirth 

✓ BMC pilot and feasibility studies 

 

 عالیق پژوهشی 

 

ه  تحقيقات مبتنی بر جامعه، تحقيقات عملياتی )اقدام پژوهی(، مطالعات کارآزمایی بالينی، مرور نظام مند و تحقيقات کيفی و ترکيبی در حوز  ✓
 مزمن و ارتقا فعاليت فيزیكی هاي سالمت زنان و آموزش به ویژه پيشگيري از بيماري

 شيرمادر و طب مكمل در مامایی ✓
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