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  مشخصات فردي

 نام لیل  

 نام خانوادگی امینی

 محل تولد   تهران 

خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان رشیدياسمی،   تهران،

 دانشکده پرستاري و مامايی ايران

  آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 88882885

 شماره تلفن همراه 

  فاكس محل كار 

Amini.l@iums.ac.ir پست الکترونیکی، كار آدرس  

  آدرس پست الکترونیکی، شخصی  

   تجربیات پژوهشی 

 پايان نامه

 راهنمايی 

، دانشجو  ۱۳۹۹شهر سبزوار، سال  یكننده به مراكز بهداشتمراجعه ائسهيدر زنان  یائسگيو نگرش به  یارتباط اضطراب سلمت با عملکرد جنس .1

 ۱400 ،يجرديمل ه یخانم راض

كلهر،  ي طراحی و اعتبار سنجی پروتکل ارائه خدمات سلمت باروري /جنسی به زنان مبتل به سندرم تخمدان پلی كیستیک، دانشجو خانم مهر .2

 )استاد مشاور(            PhD ،۱400رساله 

  ۱400 ،یمطلوب ميدانشجو خانم مر وز،يزنان با اندومتر یجنس یزندگ ت یفیبر عملکرد و ك  یاثر آموزش جنس یابیارزش .3

كننده به مراكز خدمات جامع سلمت شهر كرج در زنان متاهل مراجعه  یجنس یزندگ تیفیمرتبط با ك  هیناسازگار اول   يطرح واره ها یررسب .4

  ۱400 ،يعابد حانهي، دانشجو خانم ر۱۳۹۹سال 

مراجعه كننده به مراكز منتخب خدمات جامع سلمت   یاختلالت جنس يدارا  ائسهيكمک در زنان  يجستجو ي عوامل مرتبط با رفتارها یبررس .5

  ۱400 ،ينم زهرا باقر، دانشجو خا۱۳۹۹شهر اصفهان  ،يشهر

در شهر  يدر زنان نخست باردار مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلمت شهر یحیترج مانيارتباط استرس درک شده با نوع زا یبررس .6

 ۱400 ،يناظر  لی، دانشجو خانم سه۱۳۹8بندرعباس سال 

، ۱۳۹۷شهرستان بندرعباس سال  یدرمان  یدر زنان سالمند با و بدون همسر مراجعه كننده به مراكز بهداشت یو شادكام یسلمت عموم سهيمقا .7

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 )استاد مشاور(  ۱400 ،يشهرام قنبر  يدانشجو آقا

دانشجو ،۱۳۹8سال  ،ياكبرآباد د یشه مارستانیب  ي نابارور ک ینیدر زنان نابارور و همسران مردان نابارور مراجعه كننده به كل یشادكام سهيمقا .8

 ۱400 ،یرانيا نوشيخانم فر

در سال   اسوجيدر زنان مراجعه كننده به مراكز جامع سلمت شهر  يبا قصد فرزندآور یمذهب يریو جهت گ  يريپذ تیارتباط مسئول  یبررس .9

  ۱۳۹۹  ،یبخش  ایمی، دانشجو خانم ك ۱۳۹8

، ۱۳۹۷ ران،يا یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان یدر همسران زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشت یعوامل مرتبط با خشونت خانگ یبررس .10

 ۱۳۹۹ ،فاطمه محمدي همدانیدانشجو خانم 

  ،يازيا  تاي، دانشجو خانم رز۱۳۹8سلمت شهر اراک   يها  گاه يدر زنان مراجعه كننده به پا ي به فرزندآور ليعوامل مرتبط باعدم تما یبررس .11

۱۳۹۹ 

دانشجو خانم بهاره افشار،   س،ياسکلروز  پلیزنان با مولت یبدن ريو تصو یزندگ تیفیك  ،یبر اختلل عملکرد جنس  انگرینوشتن ب ریتاث یبررس .12

۱۳۹۹ 

سلمت زنان مهاجر افغان مراجعه كننده به مراكز  ي¬ارتقاء دهنده  یمرتبط با سبک زندگ یو فرهنگ ،ياقتصاد-یعوامل اجتماع یبررس .13

 ۱۳۹۹ ، ي، دانشجو خانم زهرا احمد۱۳۹۷ ،ساليشهرستان اسلمشهر و شهرر یدرمان-یبهداشت

امام   یالملل ن یافغان دانشگاه ب انيبردانش و نگرش دانشجو يرحضوری و غ  يبه روش حضور B  تی از هپات  يریشگیآموزش پ  ریتاث  ي سهيمقا .14

 ۱۳۹۹ رزازاده،یم به ی، دانشجو خانم نج ۱۳۹۷سال  ن، ي)ره( شهر قزو ینیخم

  یدر زنان نخست باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشت يبا اضطراب باردار یعیطب مان يو نگرش نسبت به زا مانيزا يارتباط خودكارآمد یبررس .15

 ( )استاد مشاور ۱۳۹8مقدم،  کبختی ن باي، دانشجو خانم فر۱۳۹۷ال در س اريمنتخب شهرستان شهر یدرمان

شهر تهران، دانشجو   ي جامع اورولوژ  کینیاسپرموگرام مردان نابارور مراجعه كننده به كل  يبا شاخص ها یبهداشت   یارتباط سبک زندگ یبررس .16

 ۱۳۹۷ ،يیخانم مهسا كهربا

 ۱۳۹۷افسانه طالبی،  دانشجو خانم، ياسپرم در مردان تحت درمان نابارور یفیو ك  یكم يبر شاخص ها  يد  نیتاميمکمل و ریتأث .17

  دانشجو خانم، کیستیك  یزنان مبتل به سندرم تخمدان پل یو هورمون کی متابول يبر شاخص ها نیعصاره دارچ یكپسول خوراك  ریبررسی تاث .18

 ۱۳۹۷صنم هادي پور صیقلنی، 

 دانشجو خانم، سياسکلروز  پلیزنان با مولت یو عملکرد جنس ي دیاستروئ يسطوح هورمون ها ،یقاعدگ يبرالگو يد  نیتاميقرص و ریتاث یبررس .19

 ۱۳۹6، سیمین زرآبادي پور

زنان با علئم   یو شدت درد لگن وی داتیاسترس اكس يوماركرهایب یسرم ريبر مقاد Cو  E ن یتاميو يمصرف توام قرص ها  ریتاث یبررس .20

 ۱۳۹6راضیه چگینی،  دانشجو خانم، وزيآندومتر

مهتاب مطیع،  دانشجو خانم، کیستیك  یدرمان زنان نابارور مبتل به سندرم تخمدان پل تی و موفق یبرسلمت عموم  نیامیت یقرص خوراك  ریتاث .21

۱۳۹6 
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تحت درمان  کیست یك  یوعلئم زنان مبتل  به سندرم تخمدان پل یشگاهيلقاح آزما ي امدهایو پ ی زندگ تی فیبر ك  وگاي ناتيتمر ریتاث یبررس .22

 ۱۳۹6مريم محسنی،  دانشجو خانم، ينابارور

آرزو ملکی،   دانشجو خانم، کیستیك  یسلمت زنان مبتل به سندرم تخمدان پل  يبر شاخص ها یگل ميعصاره مر یكپسول خوراك  ریتاث یبررس .23

۱۳۹6 

 ۱۳۹5 ان،یمرجان همت دانشجو خانمبررسی مقايسه اي اختلالت باروري در زنان مبتل و غیر مبتل به صرع شهر تهران،   .24

مراجعه كننده به مراكز منتخب   به لوپوس اريتماتوي سیستمیک و غیر مبتل زنان مبتل در خشونت خانگی و تنش روانی اي  بررسی مقايسه .25

 .۱۳۹2،فهیمه بالو دانشجو خانم ،۱۳۹۱روماتولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

در زنان نخست حامله مراجعه كننده به مراكزآموزشی و  و بارداريهاي خودبخودي بررسی مقايسه اي  پیامدهاي بارداري پس از درمان ناباروري   .26

 .۱۳۹2، زهرا صفايی دانشجو خانم، ۱۳۹۱-تخب ناباروري شهرتهراندرمانی و مراكزمن

 دانشجو خانم، ۱۳۹۱بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با ويژگیهاي شخصیتی زنان مراجعه كننده به مركز پزشکی قانونی شهر تهران،  سال  .27

 . ۱۳۹2مريم حیدري، 

 دانشجو خانم ، بدن در زنان مبتل و غیر مبتل به سندرم تخمدان پلی كیستیکاي رضايت زناشويی، عزت نفس و ارزش گذاري به بررسی مقايسه .28

 .۱۳۹2، كبري ولیان

بررسی موانع انجام غربالگري ماموگرافیک سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي مراكز آموزشی/درمانی  منتخب وابسته به   .29

 . ۱۳۹0، مژگان رضايی  خانمدانشجو  ،۱۳8۹دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال  

 بررسی تاثیرقرصهاي خوراكی پیشگیري ازبارداري برفعالیت بیماري زنان مبتلبه آرتريت روماتوئیدمراجعه كننده به مراكزمنتخب روماتولوژي .30

 . ۱۳۹0، مهري كلهر دانشجو خانم ،۱۳8۹تهران، سال

 مشاوره

 ۱400  سهیل صفی نژاد، خانم دانشجو  ، ۱۳۹۹-۱400 سال كرمان شهر ازدواج شرف در زوجین جنسی ناكارآمد باورهاي  با مرتبط عوامل بررسی .1

 (           مشاور استاد)

 ،۱۳۹۷ سال بندرعباس شهرستان درمانی بهداشتی مراكز به  كننده  مراجعه همسر بدون   و  با سالمند  زنان در شادكامی و  عمومی سلمت مقايسه .2

 مشاور(  استاد)  ۱400 قنبري، شهرام   آقاي دانشجو 

  یدر زنان نخست باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشت يبا اضطراب باردار یعیطب مان يو نگرش نسبت به زا مانيزا يارتباط خودكارآمد یبررس .1

 ۱۳۹8، مقدم کبختین بايدانشجو فر -)راهنما(۱۳۹۷در سال   اريمنتخب شهرستان شهر یدرمان

، ۱۳۹5سال  ران، يا یدانشگاه علوم پزشک یمنتخب آموزش يها مارستانیو عوامل مرتبط با آن در ب  بریل  نیح نال يواژ  نهيدرک زنان از معا یبررس .2

 ۱۳۹6دانشجو خانم سمانه دباغ فکري، 
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مرضیه   دانشجو خانم ، انبررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايی دولتی شهر رفسنج .3

 . ۱۳۹2نجار محی آبادي، 

بررسی سطوح مشکلت جنسی زنان با مولتیپل اسکلروزيس و ارتباط آن با كیفیت زندگی در مراجعین به انجمن ام اس ايران، تهران، سال   .4

 . ۱۳۹0،  كوثر قادري دانشجو خانم، ۱۳8۹

خواسته وناخواسته بستري در بخش پس از زايمان بیمارستان شهید اكبرآبادي در سال بررسی پیامدهاي بارداري وزايمان در زنان با بارداري هاي  .5

   .۱۳88،  خديجه بیات دانشجو خانم، ۱۳88

 بررسی ارتباط وضعیت شیردهی با افسردگی پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران .6

 .۱۳88، پروين زارع دانشجو خانم ،۱۳88در شهر تهران، سال 

 

 طرح هاي تحقیقاتی 

     -۹8منتخب شهر تهران،  کی نیمردان نابارور مراجعه كننده به كل  یدمثلیتول   يبا هورمون ها ۳ يد نیتاميو یسرم ريارتباط مقاد یبررس .1

 ۱400 (افتهي انيپا-ي)مجر۱۳۹۷

مراجعه كننده به مراكز منتخب درمان   کیست یك  یبه سندرم تخمدان پل انيوارتباط آن با سلمت عمومی در مبتل یزندگ تیفیك  یبررس .2

   ۱۳8۹ ( افتهي انيپا-مجري) ۱۳88ناباروري شهر تهران ـ سال 

 ۱۳88-۱۳8۹شهید اكبرآبادي ارتباط بین  عوامل مادري  با پیامدهاي نامطلوب بارداري در زنان نخست زاي مراجعه كننده به بیمارستان بررسی .3

 ۱۳8۹( افتهي انيپا-مجري)

اي سطح سرمی لیپیدها در دوقلوهاي تک تخمکی و دو تخمکی مبتل و غیر مبتل به سندروم تخمدان پلی كیستیک ، شهر تهران،  مقايسه بررسی .4

 ۱۳8۷( افتهي انيپا-مجري)۱۳85سال 

و تنش روانی در زنان مبتل و غیر مبتل به سندرم تخمدان پلی كیستیک مراجعه كننده به درمانگاههاي منتخب    یجنس ت يمقايسه اي رضا یبررس .5

 (يمجر-)در حال اجرا ۱۳۹۱زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

  ۹۱راجعه كننده به مراكزمنتخب سال  درک شده در زنان و همسران مردان نابارور م یاجتماع  تيو حما ي استرس نابارور ن یارتباط ب یبررس .6

 ۱۳۹6( افتهي انيپا-ي)مجر

  يمنتخب روماتولوژ  يها  کینیمراجعه كننده به كل کیستمیس تماتوزيزنان مبتل به لوپوس ار یو عملکرد جنس  یزندگ تیفیارتباط ك   یبررس  .7

 ۱۳۹2( افتهي انيپا-يشهر تهران )مجر

 ۱۳۹۷-۹8منتخب شهر تهران،  کی نیمردان نابارور مراجعه كننده به كل  یدمثلیتول   يبا هورمون ها ۳ يد نیتاميو یسرم ريارتباط مقاد یبررس .8

 ۱400( افتهي انيپا-ي)مجر

-)همکار ۱۳86-۱۳8۷در زنان شهر همدان، سال  TCu380 A(و  300,+300) CU Safe   يد-وي-يآ  ی عوارض جانب ی( بررس۱۳8۷)  .9

 پايان يافته( 

 (افتهي انيپا-)همکار۱۳86تهران، سال    ،یاز بهداشت جنس نیزوج  یآگاه زانی( سنجش م۱۳86) .10
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 مقاله هاي منتشر شده 

 فارسی 

در زنان نخست   یحیترج  ماني. ارتباط استرس ادراک شده با نوع زانیحس  یحشمت ما،یش  یاول شهر هما، حقان یصادق ل، یل  ینیام ل،ی سه ياظرن .1

 . ۱02-۱۱5( :۱۳4) ۳4 ;۱400. رانيا يپرستار  هيباردار. نشر

دانشگاه  یمردان نابارور. مجله علم یمثل  دی تول  يبا هورمون ها  ۳ يد نیتاميو یسرم ريصاحبکار. ارتباط مقاد  ن یرحسیام ،ینیام ل یل  ،یافسانه طالب .2

 . 88-۹4(:  ۱) 24، ۱40۱بابل،  یعلوم پزشک

كننده به مراكز در زنان سالمند با و بدون همسر مراجعه یو شادكام یسلمت عموم سهي. مقامایش  یحقان ل،ی ل  ینیهما، ام یشهرام، صادق يقنبر .3

 40-5۳( :۱۳۳) ۳4 ;۱400. رانيا  يپرستار هينشر. ۱۳۹۷شهرستان بندرعباس در سال  یدرمانی بهداشت

در زنان نابارور مبتل به سندرم تخمدان   یاول شهر هما. سلمت عموم  یصادق د،یحم یحقان ل،یل ین یمهتاب، ام عیمط با،يفر هایمحمد عل .4

 .۱25-۱20( :۳) 5 ;۱۳۹۹. يصارم. دانشنامه صارم در طب بارور یفوق تخصص مارستانیمراجعه كننده به ب ي تحت درمان نابارور کیستیك یپل

سلمت شهر   يها گاه يدر زنان مراجعه كننده به پا يبه فرزندآور ليتما. عوامل مرتبط با  مایش یحقان ،یعل  يمنتظر ل، یل  ینیام تا،يروز يازيا .5

 24-۱5:)۱۳0) ۳4 ;۱400. رانيا  يپرستار هينشر. ۱۳۹8اراک، سال 

زنان با   یو درد لگن  ایسپارونيد سمنوره،ي با د و یداتیاسترس اكس يوماركرها یب یسرم ري. ارتباط مقادهیراض  ینیچگ م،يمر یشام ل، یل ینیام .6

 .58-68( ۱26) ۳۳ ;۱۳۹۹. رانيا يپرستار هي. نشروزياندومتر

زنان مبتل به   یبدن  ريبر ارتقا تصو ينوشتار ان یب ری. تاثميمر یحسن سته،يمهشاد، جهانفر شا يمسعود، محمدنور د یس ينبو ل، یل  ینیافشار بهاره، ام .7

 .6۷-54( :۱۹2) ۳۱ ;۱۳۹۹مازندران .  یهمراه با گروه كنترل. مجله دانشگاه علوم پزشک یتصادف يی: كارآزماسياسکلروز پلیمولت

با اضطراب   یعیطب مانيو نگرش نسبت به زا يارتباط خودكارآمد ی. بررسمایش  یحقان ل، یل  ینیاول شهر هما، ام یصادق با،يمقدم فر کبخت ین .8

(  ۳) ۱8 ;۱۳۹۹. يیو ماما يمجله پرستار. ۱۳۹۷در سال  اريمنتخب شهر یدرمان ی كننده به مراكز بهداشتدر زنان نخست باردار مراجعه يباردار

:2۱0-222 

  ه يدرک شده زنان نابارور و همسران مردان نابارور. نشر یاجتماع تيو حما  ياسترس نابارور سهيبهزاد، افشار بهاره. مقا یقربان ل، یل ینیام .9

 85-۷4( :۱22) ۳2 ;۱۳۹8. رانيا يپرستار

  یسندرم تخمدان پل يزنان نابارور دارا یزندگ تی فیبر ك  وگاي نيزهرا. اثر شش هفته تمر انیميكر ل،ی ل  ینیام م،يمر یهما، محسن یبهرام .10

  .۱8-26(: 5) 22: ۱۳۹8.رانيا يیو نازا يی. مجله زنان، ماماکیستیك 

در زنان   یاتوميزی بر شدت درد اپ بهارشه یبابونه و گل هم یبیپماد ترك  ری. تأثميمر انیكاشان  ل،ی ل ینیبهاره، ام یاول شهر هما، دوام یصادق .11

 .2254-64( :2) 8 ;۱۳۹۷زا. فصلنامه طب مکمل. نخست 

  پل یو عوامل مرتبط با آن در زنان مبتل به مولت  یاختلالت قاعدگ ی. بررسدیحم یمسعود،حقان دیس ينبو  ل،ی ل ینیام  ن،یمیس پوريزرآباد .12

 .4۳-52( : 4) 2۱ ;۱۳۹۷. رانيا يیو نازا يی. مجله زنان، ماماسياسکلروز

  يدرک شده و استرس نابارور یاجتماع تيحما نیمنا. ارتباط ب  يیسرایپور عل یزهرا، مرتض یاول شهر هما، رئوف یبهزاد، صادق یقربان ل، یل ینیام .13

 . ۳۱-۳۹(:۱۱۱) ۳۱ ;۱۳۹۷. رانيا يپرستار هيدر همسران مردان نابارور. نشر

مبتل به صرع.مجله زنان،  ریغدر زنان مبتل و سمیرسوتیو شدت ه یفراوان سهيكوروش. مقا یقره گوزل ،یعل  يمنتظر ل،ی ل ینیمرجان، ام انیهمت .14
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 ۱-6( : 2۳) ۱۹ ;۱۳۹5. رانيا يیو نازا يیماما

دانشگاه علوم   ی. مجله علمدیروماتوئ تيآرتر يماریب  تیبر فعال يیايباكتر نوزيدرمان واژ ریآمنه. تأث یکانيبار ل،ی ل  ینیمهناز، ام یعباس ،يكلهر مهر .15

 . ۱8-25( :2) 20 ;۱۳۹5. نيقزو یپزشک

( بر  Calligonum Comosumكوموسوم )  گونوم یاثر عصاره كال ی. بررسمهیفه یتهران یمنصوره، رمضان  نينجمه، موحد  انیتهران ل، یل ینیام .16

 ۱۳۹4 ۱22-۱۱5( :56) 4 ;۱۳۹4. فصلنامه گیاهان دارويی. کیستیك یبافت تخمدان موش مدل تخمدان پل

ررسی عملکرد جنسی زنان مبتل به لوپوس اريتماتوز سیستمیک. مجله دانشگاه علوم  لیل امینی ، مريم حیدري، انوشه حقیقی، فاطمه رحیمی كیان. ب .17

 . ۳0۹-۳۱6، صفحات ۱۳۹۳، ۱2۱، شماره 24پزشکی مازندران، دوره 

به    رمبتلیزنان مبتل و غ ینیو بال یهورمون  ،یکیمتابول  ي شاخص ها یبرخ  يها  سهيمقا ی. بررسيیفاطمه اسکو ،یمحمدرضا صادق ،ینیام  لیل .18

 .۱-8، صفحات ۱۳۹۳، ۳، شماره 2دوره  ،ین یبال ي. فصلنامه مراقبتها سمیرسوتیه

اجتماعی آن در زنان تحت خشونت خانگی. مجله    -هاي فرديكننده لیل امینی ، مريم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور. سلمت روان و برخی تعیین .19

 . 5۹۹ -605( : 8) ۱2 ;۱۳۹۳پرستاري و مامايی ارومیه. 

  لقاح  روش به  شده  باردار  حامله نخست  زنان در  بارداري  پیامدهاي بررسی .سامانی نیسانی  لیل جمشیدي،  انگیز روح صفائی،  زهرا امینی،  لیل .20

 . 506-۱4(:۷) ۱2 ;۱۳۹۳ارومیه.  مامايی و پرستاري دانشکده  آزمايشگاهی. مجله

آبادي، لیل امینی ، حمید حقانی. بررسی سطح فعالیت هاي ورزشی و باورهاي مرتبط با آن در دانش هما صادقی اول شهر، مرضیه نجارمحی  .21

 . 40-4۷: (۱) ۹ ;۱۳۹۳رستاري. آموزان دختر. پژوهش پ

تعیین كننده هاي  لیل امینی ، مريم حیدري ، حمیدرضا دانش پرور ، بنفشه قرائی ، عباس مهران. بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی  .22

 . ۱۳۱-5( :۱۱4) 24 ;۱۳۹۳اجتماعی ساختاري سلمت زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

كیستیک. مجله  گذاري به بدن در زنان مبتل به سندرم تخمدان پلی هاي ارزشلیل امینی ، كبري ولیان ، هما صادقی اول شهر ، علی منتظري. مؤلفه  .23

 . 2۱2-2۱6 ( :2) 2۳ ;۱۳۹2زندران . دانشگاه علوم پزشکی ما

تأثیر آموزش جنسی بر عملکرد جنسی زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی هديه رياضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیل امینی)مولف مسئول(.  .24

 .۷-۱2، صفحات ۱۳۹2، 2، شماره ۱قبتهاي بالینی، دوره مرا . فصلنامه در دوران بارداري

 انجمن به مراجعین در اسکلروزيس مولتیپل به مبتل زنان زندگی كیفیت با مرتبط امینی. عوامل لیل خويی، مرقاتی السادات عفت قادري، كوثر .25

 . 6۱۱-6۱4، صفحات:  ۱۳۹2آذر نهم، شماره  هفدهم، كرمانشاه، سال پزشکی علوم دانشگاه  پژوهشی علمی . ماهنامه۱۳8۹ -تهران اس ايران، ام

مجله   .مقايسه خشونت خانگی در زنان مبتل و غیر مبتل به لوپوس اريتماتوي سیستمیک . لیل امینی, فهیمه بالو, زهرا بهبودي مقدم, عباس مهران .26

http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
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 . ۱-6، صفحات:۱۳۹2، ۱، شماره ۱، دوره مراقبتهاي بالینی

هی و  لیل امینی، زهرا صفايی، روح انگیز جمشیدي، لیل نیسانی سامانی. بررسی مقايسه اي پیامدهاي مادري بارداري پس از لقاح داخل آزمايشگا .27

،  . مجله دانشکده پرستاري و مامايی ارومیه۱۳۹۱-بارداري خودبخودي در زنان نخست حامله مراجعه كننده به مراكز آموزشی و درمانی شهر تهران

 . ۷06-۷۱۳، صفحات:۱۳۹2، ۹، شماره ۱۱دوره 

تأثیر آموزش جنسی بر باورهاي زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در هديه رياضی، سحر بانوزاده، عباس مقیم بیگی، لیل امینی)مولف مسئول(.  .28

 .  ۳6۷-۷4، صفحات۱۳۹2، 4، شماره ۱2دوره  پايش، فصلنامه. دوران بارداري

لیل امینی، زهره محمودي، فاطمه حسینی، ابوالفضل محمودي. ارتباط بین تعیین كننده هاي اجتماعی ساختاري سلمت و پیامدهاي بارداري:   .29

 . ۱0۹-۱۱5، صفحات ۱۳۹2، ۱، شماره 20زايمان زودرس و پارگی زودرس كیسه آب.  مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دوره 

، سرورپرويزي، آغافاطمه حسینی. بررسی موانع نگرشی غربالگري ماموگرافیک سرطان پستان  )مولف مسئول(مژگان رضايی قاضدهی، لیلامینی .30

 .68-۷4، صفحات ۱۳۹2، ۹۹، شماره 2۳درزنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره 

ري،زهره محمودي،سهیلعارفی،فاطمه حسینی،هماصادقی اول شهر،بهزادقربانی. كیفیت زندگی زنان مبتلبه  لیلامینی،نعیمه سیدفاطمی،علی منتظ .31

 . 85۷-62، صفحات۱۳۹۱، 6، شماره ۱۱سندرم تخمدان پلی كیستیک. فصلنامه پايش، دوره 

ن مبتل به مولتیپل اسکلروزيس مراجعه خويی،كوثرقادري،لیلامینی،حمیدحقانی. بررسی عملکردجنسی وكیفیت زندگی زنا عفت السادات مرقاتی .32

 . ۷-۱4، صفحات۱۳۹۱، 5، شماره ۱5.مجله زنان، مامايی و نازايی ايران، دوره ۱۳8۹كننده به انجمن ام اس ايران درتهران درسال

اجتماعی مرتبط باآن.  -لیل امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سیدفاطمی. سلمت روان زنان مبتلبه سندرم تخمدان پلی كیستیک وبرخی عوامل فردي .33

 .  ۳4-4۱،صفحات۷8،۱۳۹۱،شماره 25نشريه مركزتحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران)نشريه پرستاري ايران(، دوره 

ادان بستري مريم سابوته، لیل امینی، مجید كلنی، نسیمه ستايش ولی پور. بررسی تأثیرترنجبین خوراكی بركاهش میزان بیلیروبین نوزادي در نوز .34

 . ۱-۷، صفحات ۱۳۹۱، ۱85، شماره ۳0دربخش نوزادان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 

لیل امینی، بهزاد قربانی، علی منتظري.» گونه ايرانی پرسشنامه كیفیت زندگی مرتبط با سلمت ويژه مبتليان به سندرم تخمدان پلی   .35

 . 2۱۳-2۱۹، صفحات۱۳۹۱، بهار 2، شماره ۱۱امه پايش، دوره (: ترجمه، روايی و پايايی «، فصلنPCOSQكیستیک)

-۳۱، نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳۹0، "درمان هاي مکمل در سندرم تخمدان پلی كیستیک"هماصادقی، لیل امینی، .36

 . 48.صفحات۳0

اينداكشن، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  هما صادقی، نرجس بحري، آرش اكابري، لیل امینی. »عوامل موثر در پیشگويی موفقیت  .37

 . ۱۱8-۱24. صفحات ۱۳۹0، تابستان 2، شماره ۱8بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 

مجله «۱۳8۷در زنان شهر همدان، سال Cu-Safe) ۳00+ ،  ۳00و (TCu380Aنوع  IUDزهرا قدسی، لیل امینی .»بررسی عوارض جانبی  .38

http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
http://sw.tums.ac.ir/detail.asp?articleID=17581
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 . 6۱-8. صفحات ۱۳8۹، خرداد و تیر ۷6ل بیستم، شماره سا  دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

فصلنامه باروري و  -۱۳8۹ -بررسی ارتباط پیامدهاي نامطلوب بارداري با وقوع ناباروري ثانويه  -الهام نیسانی سامانی، لیل امینی .39

 . ۱2۱-۱25، صفحات: 2،شماره ۱۱ناباروري،دوره 

«.  ۱۳86 -8۷درزنان شهر همدان IUD CU Safe(300,300+)یزان تداوم استفاده از شیوع عوارض جانبی و م قدسی ز، جنابی الف، امینی ل.»  .40

  .۳-8.صفحات 4۹-50. نشريه پزشکی تامین اجتماعی. شماره ۱۳88

مرحله سوم  »بررسی تاثیر زايمان در وضعیت نشسته بر طول مدت  كاشانیان.مريم  جمشیدي، روح انگیز  رحیمی ها،فهیمه  جهانفر،شايسته  امینی،لیل   .41

 . 2۷-۳۱،صفحات۳2و۳۳،شماره ۱5و۱6. فصلنامه پرستاري ايران،۱۳82و حجم خونريزي مراحل سوم و چهارم زايمان «.

 .۳۱-۳۹،صفحات۳0و۳۱،شماره ۱5.فصلنامه پرستاري و مامائی ايران،۱۳82امینی. »خشونت بر علیه زنان در بارداري«.لیل   دانش كجوري،مهوش  .42

.» تاثیر وضعیت نشسته بر طول مرحله دوم زايمان و آپگار  .جمشیديروح انگیز  كاشانیان،مريم رحیمی ها، فهیمه  فر،جهانشايسته  امینی،لیل   .43

 . 5۹-6۳،صفحات2۹،شماره ۱4. فصلنامه پرستاري و مامائی ايران،۱۳8۱نوزاد«.

.نشريه تخصصی ۱۳88جبین در درمان زردي نوزادي. یل امینی، مريم سابوته،نسیمه ستايش ولی پور،مهناز میري.»مروري بر تاثیر شیرخشت و ترنل .44

 . 4۳-44.صفحات 2۳-24طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره 

-۹6.صفحات ۳0-۳۱، نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳۹0، "ژنها در سلمت بارورينقش فیتواسترو "لیل امینی،هماصادقی، .45

۹4 . 

 .20.صفحات 25-26.نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳8۹از ديدگاه طب ايرانی.  لیل امینی، مهناز میري.»علل زايمان سخت .46

.نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳8۹لیل امینی، مهناز میري.»وضعیت حین زايمان راهی براي زايمان آسان از گذشته تا كنون.  .47

 . 2۱-22.صفحات 26-25

 . 26-2۷.صفحات 2۱-22.نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳8۷-88ام دحم در متون طب سنتی«.لیل امینی،مهناز میري.»اور .48

-۱0۹.صفحات ۱6.نشريه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر.شماره ۱۳86مهناز میري،لیل امینی.»كاهش عوارض يائسگی با درمانهاي گیاهی«. .49

۱06.   
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دانشگاه صنعتی امیر   -زيابی فن آوريهاي نوين تشخیصهاي پزشکینانوتکنولوژي: انقلبی دوباره در پزشکی. اولین همايش بین المللی ار .9

 . ۱۳8۷،كبیر

دانشگاه علوم پزشکی  -مراقبت از بهداشت زنان در عصربیوتکنولوژي. ششمین كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري و مامايی:دستاوردها و تازه ها .10

 . ۱۳8۷، ايران

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات   -كنگره مراقبتهاي حمايتی و تسکینی در سرطان –سرطانپژوهشی كیفی برجنبه هاي مثبت زندگی بعد از  .11

 .۱۳8۷،بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 .۱۳86ايران، سمینار آماده سازي براي زايمان طبیعی، دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکی  –وضعیتهاي زايمانی  .12

 . ۱۳8۳، همايش منطقه اي ديابت، دانشگاه آزاد اسلمی واحد آستارا  -به ديابتمشاوره قبل از بارداري در زنان مبتل  .13
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 . ۱۳8۹، اصفهان پزشکی  علوم غددومتابولیسم،دانشگاه  هاي تازه  سراسري همايش وسومین  المللی بین   همايش اولین  .4

5. Lipid profile in women with polycystic ovary syndrome (PCOS): A comparative study. Amini L, 

Sadeghi MR, Oskuie SFH, Jahanfar S, Maleki H, Hamze-Zadeh HR. 11THRoyan international congress 

on reproductive biomedicine 2010, Tehran, Iran. 

ورزش:مفهومی اساسی در ارتقاءكیفیت زندگی و بهداشت سالمندان،چهارمین كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامائی)ارتقاء   .6

 .۱۳84، سلمت(،دانشگاه علوم پزشکی ايران 

سمینار جايگاه بهداشت جنسی در باروري وناباروري،پژوهشکده ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی شهید    -اختلالت جنسیپیري يائسگی و  .7

 .۱۳8۳، بهشتی

، بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ايران دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه و پژوهشکده ابن سینا  -چشم انداز بهداشتی سقط جنین در دنیاي امروز .8

۱۳8۱.   

 .۱۳8۱، بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ايران، دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه و پژوهشکده ابن سینا --جنین از ديدگاه فلسفه و اخلقسقط  .9

 

 فعالیت هاي فرهنگی 

 ران ايعلوم پزشکی   دانشگاه كمیته فرهنگی دانشکده پرستاري و مامايی  يت درعضوسابقه  .1

 مردم نهاد شروع خوب زندگی« و عضو افتخاري فعلی اين موسسه عضو اولیه هیئت موسسین »موسسه   .2

 تهران و فرهنگسراي خانواده در زمینه هاي:  8همکاري با مديريت فرهنگی و هنري منطقه  .3

 تدريس در كارگاه هاي آموزش بهداشت زنان و تاكید بر بهداشت جنسی )شروع خوب(  -

 hamsar.irهمکاري در سايت آموزشی  -

 جنسی به سفارش آن مديريت سلمتدر مورد  و تالیف كتاب و بروشور   ه تحقیقاتیطراحی و اجراي پروژ -

  جوايز و افتخارات

 عضو تحت حمايت  بنیاد ملی نخبگان .1

 ايران  یدانشگاه علوم پزشک يیگروه ماما ی رتبه نخست پژوهش .2

 رتبه نخست پژوهشی گروه مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران .3

 ايران  علوم پزشکی دانشگاه یی دانشکده پرستاري و مامايی دانشجو خانماستاد نمونه از منظر بسیج  .4

 علوم پزشکی تهران  دانشگاه دانشکده پرستاري و مامايی  یاندانشجو خانمديدگاه از  استاد برتر .5
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قالیباف« به مناسبت همکاري و تدريس در كارگاه هاي» شروع  دريافت جايزه و لوح تقدير از شهردار تهران» جناب آقاي دكتر محمدباقر  .6

 خوب«، برگزار شده توسط مديريت فرهنگی هنري منطقه هشت تهران

وزير علوم، تحقیقات و فن آوري و آقاي دكتر رنجبر رياست دانشگاه تربیت   دانشجو خانمجناب آقاي دكتر دريافت جايزه و لوح تقدير از  .7

 دانشگاه تربیت مدرس  ۱۳۹0ول ورودي آزمون دكتري كسب رتبه ا براي» « مدرس

 ی استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دكتري تخصصی دانشجو خانم .8

 ی ايران ی رتبه اول كارشناسی ارشد دانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم پزشکدانشجو خانم .9

 انشگاه علوم پزشکی همدان ی رتبه اول كارشناسی دانشکده پرستاري و مامائی ددانشجو خانم  .10
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