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 به نام خدا

  

 نام و نام خانوادگی: 

  پروین آستی 

 اطالعات تماس

 asti_ par@yahoo.com آدرس ایمیل:

 33120140-066تلفن: 

 33120140-066فکس: 

 ، ایران, مجتمع پزشکی , دانشکده پرستار ي مامایی خرم آباد كمالوندآدرس:      

 مربی :مرتبه علمی

 لینکها      

 فایل ها    

 

 

 

 تحصیلی و اموزشی  الف ـ سوابق 

 7317مامایی از دانشگاه تربیت مدرس , تهران ،   كارشناسی ارشد آموزش-

 7331كارشناس مامایی, دانشکده پرستا ري مامایی تبریز ـ ایران , تبریز،  -

 7331مامایی شیراز ـ ایران , شیراز،  كاردانی مامایی, دانشکده پرستا ري -

 7331دیپلم علوم تجربی , دبیرستان بنت الهدي صدر , خرم آباد ـ ایران ،  -

 ب ـ سوابق آموزشی و اداري :

 تا كنون : عضو هیئت علمی , مربی گروه مامایی , دانشگاه علوم پزشکی لرستان 71/9/7317 -7

 وزش مامایی , دانشگاه تربیت مدرس ,تهران, ایران: دانشجوي كارشناسی ارشد آم 7317تا  7331از  -2

تیر,دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ 1: گذراندن  طرح دوره كاردانی مامایی,شهرستان درورود , بیمارستان  7331تا  7331از  -3

 ایران

 ج ـ سوابق اجرایی :
 ـ ایران زشکی لرستان:مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاري مامایی , دانشگاه علوم پ7311تا 7317از سال -7

 ري مامایی , دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ ایرانامسئول امور بالین مامایی دانشکده پرست 7313تا  7312سال از -2
گروه مامایی با پزشکی اجتمایی دانشکده پرستلري مامایی , دانشگاه علوم پزشکی لرستان  رابط 7313تا  7312از سال  -3

 ـ ایران

سرپرست مركز تحقیقات بهداشت باروري وتنظیم خانواده, دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ : 7311تا  7311از سال  -1
 ایران

 : مشاورریاست دانشگاه در اموربانوان ,دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ ایران 7311تا  7313از سال    -1

 پزشکی لرستان ـ ایران: سرپرست اداره پرستاري و مامایی معاونت درمان , دانشگاه علوم  7311تا  7311از سال  -3

 نه دوگروه (لیاتاكنون استاد راهنماي دانشجویان مامایی )سا 7319از سال  -1

 استاد راهنماي دانش آموزان  ناحیه یك خرم آباد 7312سال  -1
 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاري مامایی , دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ ایران :7393شهریورماه تا7311از سال  -9

 وره هاي تکمیلی دانشگاهی :د ـ د
 كارگاه آموزشی باز آموزي و ضمن خدمت 11تا كنون : گذراندن بیش از  7317از 

 : گذراندن كارگاه آموزش روش تحقیق مقدماتی ـ دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7311سال 
 : گذراندن كارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته ـ دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7311سال 

 21/7/7393:تاریخ به روز  رسانی 
 

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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: گذراندن كارگاه آموزشی مشورتی )بررسی روشهاي عملی ارتقاء سالمت زنان ( , دفتر امور بانوان وزارت بهداشت  7311ل سا
 ایران -تهران

 ایران –: گذراندن دوره باز آموزي جمعیت وتنظیم خانواده  ,دفتر تنظیم خانواده وزارت بهداشت تهران  7311سال 
 ایران –زي زنان ومامایی ,دانشگاه علوم پزشکی ایران ,تهران : گذراندن دوره باز آمو 7313سال 
 ایران –كرمانشاه,دانشگاه علوم پزشکی ایمان فیزیولوژیك: گذراندن دوره باز آموزي ز 7311سال 
 ایران –اداره مامایی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تهران,طب سنتی در مامایی: گذراندن دوره باز آموزي  7392سال 

 ـ ارائه سخنرانی در گارگاه هاي آموزشی ح
 و ضمن خدمتي كارگاه آموزشی باز آموز 11زبیش ا ارائه سخنرانی درتا كنون :  7317از 

 ه ـ مقاالت ارائه یا چاپ شده در مجالت و كنگره هاي بین المللی و كشوري

تعیین علل حاملگی هاي ناخواسته »تان , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرسیافتهـ فصلنامه علمی  7319چاپ در نشریه :  -7

 «در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد 

بررسی ناهنجاریهاي مادر زادي در نوزادا مادران دیابتی » ـ فصلنامه دانشکده پرستاري ومامایی اراک  7317چاپ در نشریه :  -2

 «مامایی  عسلی  خرم آباد –ی زنان در زنان زائو مراجعه كننده به بیمارستان آموزش

تعیین میزان شیوع وانواع خونریزیهاي دوران بارداري ، حین وبعداز زایمان در زنان مراجعه »  7312ارائه و چاپ در كنگره :  -3

 ، سمینار سراسري اورژانس هاي داخلی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان«كننده به بیمارستان عسلی  خرم آباد 

بررسی ارتباط سن حاملگی با رشد جسمی وعوارض حین تولد در نوزادان  متولد شده از » 7312ر كنگره : ارائه و چاپ د -1

، سمینار سراسري اورژانس هاي داخلی  دانشگاه علوم پزشکی «مادران  مراجعه كننده به بیمارستان عسلی  خرم آباد 

 لرستان

ه خدمات تنظیم خانواده  در بروز  حاملگی هاي ناخواسته در زنان تعیین میزان  كیفیت ارائ»  7311ارائه و چاپ در كنگره :  -1

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان« بهداشت خانواده»سمینار سراسري «,مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی شهرخرم آباد 

,سمینار سراسري «كیفیت ارائه خدمات آموزشی به مدد جویان یائسه شهر خرم آباد »  7311ارائه و چاپ در كنگره :  -3

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان« بهداشت خانواده»

وضعیت یاد گیري در دانشجویان  دختر مبتال به سندرم پیش از قاعدگی دانشکده پرستاري » ـ  7317ارائه وچاپ در كنگره :  -1

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان« دانشجو وبهداشت روان»سمینار سراسري « , ومامایی خرم آباد 

كلیوي در  –بررسی میزان عفونتهاي ادراري در زنان با سابقه قبلی  عفونتهاي سیستم ادراري »  7311و چاپ در كنگره :  ارائه -1

دانشگاه علوم پزشکی « یبماریهاي عفونی »، سمینار سراسري « مراجعین به زایشگاه بیمارستان عسلی شهر خرم آباد 

 زاهدان

میزان شیوع وانواع خونریزیهاي دوران بارداري ، حین وبعداز زایمان در زنان مراجعه  تعیین» ـ  7317ارائه و چاپ در كنگره :  -9

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه« , زن وسالمت »كنگره سراسري « , كننده به بیمارستان عسلی  خرم آباد 

عه كننده به بیمارستان بررسی میزان اختالت فشار خون وبر آیند حاملگی در زنان مراج» 7313ارائه و چاپ در كنگره :  -71

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان«  بیماریهاي مزمن»، همایش سراسري «عسلی  خرم آباد 

، همایش سراسري «شیوع افسردگی اسا سی  در بیماران همو دیالیزي  استان لرستان » 7313ارائه و چاپ در كنگره :  -77

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان«  بیماریهاي مزمن»

تعیین  میزان نا هنجاریهاي مادر زادي در نوزادان مادران دیابتی مراجعه كننده به بیمارستان » 7313در كنگره : ارائه و چاپ  -72

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان«  بیماریهاي مزمن»، همایش سراسري «عسلی  خرم آباد 

كیسه آب در زنان باردار مراجعه كننده  تعیین خطاهاي مراقبتی از زنان زائو مبتال به پارگی»ـ 7311ارائه و چاپ در كنگره:  -73

«  پیشگیري از خطاهاي پزشکی » ، همایش سراسري«به بیمارستانهاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مراجعه كننده به  تعیین میزان صدمات زایمانی مرتبط با خطاهاي لیبر در زنان باردار»ـ 7311ارائه و چاپ در كنگره:  -71

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان«  پیشگیري از خطاهاي پزشکی » ، همایش سراسري«بیمارستان زنان ومامایی خرم آباد 
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بررسی  خطاهاي تشخیصی ومراقبتی از دیسترس جنینی در زنان باردار مراجعه كننده به »ـ 7311ارائه و چاپ در كنگره:  -71

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان«  پیشگیري از خطاهاي پزشکی » ي، همایش سراسر«زایشگاه خرم آباد 

بررسی میزان اختالت فشار خون وبر آیند حاملگی در زنان مراجعه كننده به » ـ  7311ارائه و چاپ در كنگره :  -73

 دانشگاه علوم پزشکی سنندج« , اولین سمینار سراسري بهداشت زنان « , بیمارستان عسلی  خرم آباد 

تعیین میزان شیوع وانواع خونریزیهاي دوران بارداري ، حین وبعداز زایمان در زنان » ـ  7311پ در كنگره : ارائه و چا -71

 اولین سمینار سراسري بهداشت زنان دانشگاه علوم پزشکی سنندج« , مراجعه كننده به بیمارستان عسلی  خرم آباد 

خصیتی موثر بر ترک منزل ودختران فراري نگهداري بررسی عوامل خانوادگی وش» ـ  7311ارائه و چاپ در كنگره :  -71

 اولین سمینار سراسري بهداشت زنان دانشگاه علوم پزشکی سنندج« , شده در مراكز مداخله در بحران استان لرستان 

اولین همایش پرستاري « بررسی ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان مادران دیابتی» 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -79

 یی غدد درون ریز   مركز همایشهاي رازي ـ تهرانوماما

یازدهمین سمینار باروري وناباروري  « , بررسی نگرش جامعه نسبت به اهداي گامت »ـ  7311ارائه و چاپ دركنگره :  -21

 پژوهشکده ابن سینا ـ تهران

 –عفونتهاي سیستم ادراري  بررسی میزان عفونتهاي ادراري در زنان با سابقه قبلی »   7317ارائه و چاپ در كنگره :  -27

 -، یازدهمین كنگره بیماریهاي عفونی وگرمسیري ایران « كلیوي در مراجعین به زایشگاه بیمارستان عسلی شهر خرم آباد 

 تهران

بررسی علل بستري شدن زنان مراجعه كننده به اورژانس بیمارستان شهداي  عشایر » 7319ارائه و چاپ در كنگره :  -22

 یش سراسري حوادث  دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  هما« خرم آباد

تعیین میزان شیوع اپی زیاتومی وپارگیهاي پرینه  در زنان زائو مراجعه كننده به » 7319ارائه و چاپ در كنگره :  -23

 ،  همایش سراسري حوادث  دانشگاه علوم پزشکی لرستان« مامایی  عسلی  خرم آباد –بیمارستان آموزشی زنان 

–عفونتهاي شایع دوران بارداري در زنان زائو مراجعه كننده به بیمارستان آموزشی زنان » 7311در كنگره : ارائه و چاپ  -21

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان -،  همایش استانی مراقبت از بیماران عفونی« مامایی  عسلی  خرم آباد 

ان بارداري در زنان زائو مراجعه كننده به مراكز بررسی موانع پیشرفت وتوسعه ماقبتهاي دور» 7317ارائه و چاپ در كنگره :  -21

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -،  همایش بهداشت وتوسعه « بهداشتی استان لرستان 

بررسی مشکالت خانواده در ارتباط با تروماهاي زایمانی در زنان زائو مراجعه كننده به » 7317ارائه و چاپ در كنگره :  -23

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -،  همایش بهداشت وتوسعه « ایی  عسلی  خرم آباد مام–بیمارستان آموزشی زنان 

« بررسی كیفیت آموزش به مدد جویان بادار مراجعه كننده به مراكز بهداشتی استان لرستان » 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -21

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -،  همایش آموزش به مدد جو 

،  دومین سمینار كشوري  اهداي گامت « بررسی نگرش جامعه نسبت به ا هداي گامت» 7311گره : ارائه و چاپ در كن -21

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  -وجنین در درمان نا باروري  

،  دومین سمینار كشوري  « جنبه هاي روانی در زوجهاي نا بارور متقاضی  گیرنده  گامت » 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -29

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  -ت وجنین در درمان نا باروري  اهداي گام

 اخالق كنگره"باروري جدیدكمك روشهاي به نسبت جامعه ونگرش آگاهی میزان بررسی"7311ارائه و چاپ در كنگره :  -31

 .مشهد پزشکی

مراجعه كننده به  بررسی حاملگی هاي پرخطر ناشی از تروماهاي جسمی در زنان باردار» 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -37

تازه هاي پزشکی همایش سراسري  مینسی وهشت«  مركزپزشکی قانونی ومراكز درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد

 نصفهادانشگاه علوم پزشکی ا  -  وپیراپزشکی 

تعیین آگاهی وراههاي پیشگیري از پوكی استخوان زنان در شرف یائسگی تحت پوشش » 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -32

 -انجمن متخصصین زنان مامایی ونازایی ایرانهمایش سراسري  اولین«  11-11درمانی استان لرستان  –اكز بهداشتی مر

 مشهددانشگاه علوم پزشکی   -  شاخه خراسان 
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تعیین میزان آگاهی  پیشگیري ازاستئوپروزوارائه راهکارها در جهت ارتقاء وایمنی زنان » 7311ارائه و چاپ در كنگره :  -33

اولین كنگره سراسري پیشگیري از آسیب ها وارتقاء ایمنی «  11-11درمانی شهر خرم آباد  –پوشش مراكز بهداشتی تحت 

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی   -  در حوادث 

ابارور جنبه هاي عاطفی روانی در زوجهاي ن» باروري ناباروري پژوهشی ـ فصلنامه علمی 7311 ستانزمچاپ در نشریه :  -31

 متقاضی گیرنده گامت

واكنش هاي روانی كودكان وبزرگساالن در بالیا وحوادث غیر مترقبه وحمایت هاي روانی »7311ارائه و چاپ در كنگره :  -31

دانشگاه علوم ، معاونت آموزشی   -  اولین كنگره سراسري پیشگیري از آسیب ها وارتقاء ایمنی در حوادث « اجتماعی الزم

 لرستانپزشکی 

سومین كنگره بین المللی «در بالیا وحوادث غیر مترقبه  اجتماعی  -حمایتهاي روانی»7311رائه و چاپ در كنگره : ا -33

 تهراندانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی   -  بهداشت،درمان ومدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه 

مراكز  .دي در مراجعین وفاده ازآي.یاست خطاهاي تشخیصی ومراقبتیپیشگیري از »7313ارائه و چاپ در كنگره :  -31

، معاونت آموزشی   -  خطاهاي پزشکیسراسري پیشگیري از  همایشین مود« 13 -11درمانی شهر خرم آباد  –بهداشتی 

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

 

یري از دومین همایش سراسري پیشگ« كنیم پیشگیري ي دارویی خطاهاچگونه از »7313ارائه و چاپ در كنگره :  -31

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی   -  خطاهاي پزشکی

 

همایش تازه هاي   «استراتژیهاي جدید پیشگیري ودرمان خونریزیهاي بعداز زایمان»7313ارائه و چاپ در كنگره :  -39

 خرم آباد دانشکده پرستاري مامایی –لرستان دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی   - ومامایی  يپرستار

برسی تاثیر روغن نباتی در درمان دیاپر راش نوزادان وشیرخوران مراجعه كننده به »7313ارائه و چاپ در كنگره :  -11

دانشگاه ، معاونت آموزشی   - همایش تازه هاي پرستار ومامایی   «بیمارستان شهید مدنی وكلینیك هاي خصوصی اطفال 

 امایی خرم آباددانشکده پرستاري م –لرستان علوم پزشکی 

بررسی عوامل موثر در برقراري ارتباط بین استاد ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان »7313ارائه و چاپ در كنگره :  -17

دانشکده پرستاري مامایی خرم  –لرستان دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی   - ومامایی  يهمایش تازه هاي پرستار  «

 آباد

نون اصالح ابررسی عوامل خانوادگی وشخصیتی موثر بر بزهکاري در نوجوانان بزهکارك»7313نگره : ارائه و چاپ در ك -12

ومامایی  يپرستار دانشکده -سراسري ارتقاء سالمت خانواده همایش «  المت خانواده سوتربیت راهی در جهت ارتقاء 

 ارومیه

دگی اساسی همسران معتادین خود معرف ترک مواد بررسی تاثیر اعتیاد همسر بر افسر»7313ارائه و چاپ در كنگره :  -13

دانشگاه    -  كنگره سراسري اعتیادزاهدان   « اوپیوئیدي مراجعه كننذژده به درمانگاه بیمارستان تخصصی اعصاب وروان

 زاهدان علوم پزشکی

فتمین كنگره بین المللی ه  «استراتژیهاي جدید پیشگیري ودرمان خونریزیهاي بعداز زایمان»7313ارائه و چاپ در كنگره :  -11

 تهراندانشگاه علوم پزشکی   - بیماریهاي زنان ومامایی  

تعیین خطاهاي تشخیصی ومراقبتی در استفاده كنندگان از آ.یو.دي وارائه راهکارهاي »7313ارائه و چاپ در كنگره : -11

مین كنگره بین المللی بیماریهاي هفت  «درمانی خرم آباد-پیشگیري درجهت ارتقاءسالمت زنان تحت پوشش مراكز بهداشتی 

 تهراندانشگاه علوم پزشکی   - زنان ومامایی  

مقایسه میزان شکست », دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته پژوهشی ـ فصلنامه علمی 7313 بهار 37چاپ در نشریه : -13

 «7311 -11طی سالهاي Cu t 380 و Cusafe 300آیودي هاي 

بررسی ویژگیهاي », دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته پژوهشی صلنامه علمیـ ف 7313 بهار37چاپ در نشریه :  -11

 «شخصیتی وروانشناختی زنان ودختران فراري نگهداي شده در مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعی استان لرستان
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رسی بر», دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته پژوهشی ـ فصلنامه علمی 7313 تابستان33چاپ در نشریه :  -11

پرخطرناشی از تروماهاي عمومی واتفاقی در زنان باردارمراجعه كننده به مركز پزشکی قانونی ومراكز درمانی  گیهايحامل

 « 7311-13دانشگاهی شهرخرم آباد درسال 

رستاري مامایی خرم ه پکد, دانشافالک پژوهشی ـ فصلنامه علمی 7311 دوم وسوم بهاروتابستانچاپ در نشریه :  -19

زایشگاه به ن عوارض جنینی ونوزادي در زنان درزنان مبتال به مسمومیت حاملگی درزنان باردارمراجعه كننده تعیی»آباد

 « 7311بیمارستان عسلی  شهرخرم آباد درسال

تاثیرآموزش بهداشت روانی نوجوانی برمیزان آگاهی والدین دانش آموز ان مشغول به تحصیل »7311ارائه و چاپ در كنگره :  -11

تحقیقات معاونت باهمکاري   -اولین همایش سراسري جامعه سالم دانشکده بهداشت «در دبیرستانهاي شهرخرم آباد

 لرستان دانشگاه علوم پزشکی وفناوري 

غلط در زمینه پیشگیري از پوكی استخوان در زنان تحت پوشش مراكز میزان آگاهی  »7311ارائه و چاپ در كنگره :  -17

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   - دوسالیانه پیشگیري از خطاهاي پزشکی سومین سمینار «بهداشتی در مانی استان لرستان   

هشتمین كنگره بین  «مان تاثیراسانس رازیانه وكپسول مفنامیك اسید در كاهش دردبعداز زای»7311ارائه و چاپ در كنگره :  -12

 تهراندانشگاه علوم پزشکی   - المللی بیماریهاي زنان ومامایی  

كنگره سراسري طب  «تاثیراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در كاهش دردبعداز زایمان »7319ارائه و چاپ در كنگره :  -13

 انلرستدانشگاه علوم پزشکی   -سنتی،درمان هاي تلفیقی وداروهاي گیاهی 

 سمینارپنجمین  «ارتباط نشانگان قبل از قاعدگی با یاس وناامیدي در دانشجویان دختر »7319ئه و چاپ در كنگره : راا -11

 تهران -شاهددانشگاه  - بهداشت روانی دانشجویانسراسري 

اهاي بررسی  نیازهاي آموزش مداوم وچگونگی اجراي برنامه هاي آموزشی از دیدگاه مام»7319رائه و چاپ در كنگره : ا -11
 دانشگاه علوم پزشکی سنندج –همایش كشوري آموزش پزشکی «7311شاغل در شهرهاي استان لرستان در سال 

نخستین كنگره بین المللی  وچهارمین  «ی بر پیشگیري از پوكی استخوانآموزشدوروش تاثیر»7391ارائه و چاپ در كنگره :  -13

 تبریز پزشکیدانشگاه علوم  –كنگره ملی آموزش بهداشت وارتقاي سالمت 

انطباق خدمات سراسري  سمینار «بررسی حقوق زنان زائو از دیدگاه ماماي شاغل در زایشگاه»7391ارائه و چاپ در كنگره :  -11

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان -بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم 

اولین كنگره «ك زندگی موثر بر پوكی استخوانسال از سب 11-11 بررسی میزان آگاهی زنان »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -11

 مشهددانشگاه علوم پزشکی  -بین المللی  بهداشت باروري ایران 

اولین كنگره بین المللی  «تاثیراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در كاهش دردبعداز زایمان  »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -19

 مشهددانشگاه علوم پزشکی  -بهداشت باروري ایران 

 بررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران  شاغل دربیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -31

 یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  - منشور حقوق بیماراستقرار همایش كشوري فرصتها وچالشهاي «

 پرستاران  شاغل دربیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آبادبررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه  »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -37

 یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  -همایش كشوري فرصتها وچالشهاي استقرار منشور حقوق بیمار «

بررسی عالیم جسمی  سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی »7391رائه و چاپ در كنگره : ا -32

 علوم پزشکی كرمانشاهدانشگاه  -ارتقاي سالمت جوانان  سراسري  همایش « 7311لرستان سال 

دانشگاه علوم پزشکی ارتباط سندرم قبل از قاعدگی با یاس وناامیدي در دانشجویان دختر  »7391رائه و چاپ در كنگره : ا -33

 علوم پزشکی كرمانشاهدانشگاه  -ارتقاي سالمت جوانان  سراسري  همایش « 7311لرستان سال 

نهمین كنگره «سال از سبك زندگی موثر بر پوكی استخوان 11-11بررسی میزان آگاهی زنان  »7391و چاپ در كنگره : ارائه  -31

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  -بین المللی  زنان مامایی 

ن المللی  نهمین كنگره بی «تاثیراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در كاهش دردبعداز زایمان  »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -31

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  -زنان مامایی 
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بررسی عالیم روحی  سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی  »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -33

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  -نهمین كنگره بین المللی  زنان مامایی  « 7311لرستان سال 

 Ibuprofen versus fennel  for the relief of post partum pain :A : »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -31

randomized controlled trial 

» 29 May,2011. Ceylan International Hotel -International Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting26 th19

Istanbul Turkey  
رسی عالیم جسمی  سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی بر »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -31

 كرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی  -همایش ملی ارتقاي سالمت جوانان   « 7311لرستان سال 

گاه بررسی ارتباط عالیم سندرم قبل از قاعدگی با یاس وناامیدي در دانشجویان دختردانش »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -39

 كرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی  -همایش ملی ارتقاي سالمت جوانان   « 7311علوم پزشکی لرستان سال 

 Ibuprofen versus fennel  for the relief of post partum pain :A randomized : 7391:  ژورنالچاپ در  -11

controlled trial 
Journal of Famialy and Reproductive Helath; 2011 June :5(2):63-65 

اولین  « مقایسه اثرتحریك نوک پستان وانفوزیون اكسی توسین برطول مدت مراحل زایمان »7391ارائه و چاپ در كنگره :  -17

 جندي شاهپور اهواز ومركز تحقیقات بهداشت باروريدانشگاه علوم پزشکی  -كنگره بین المللی تولد وسالمت  زنان 

میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه  ». مجله پرستاري ومامایی تبریز 13 -11( ص 7391 بهار) 27شماره :  مجلهچاپ در  .12

 «پرستاران  شاغل دربیمارستانهاي آموزشی شهر خرم 

بررسی عوامل استرس  ». مجله پرستاري ومامایی ارومیه 279 -221( ص 7397 )خرداد وتیر 31شماره :  دوماهنامهچاپ در  .13

 «یان كارآموز پرستاري دانشکده پرستاري ومامایی شهر خرم زا آموزش بالینی در دانشجو

فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی .  279 -221( ص 7397 زمستان) 71شماره ، چهاردهم  دوره:  فصلنامهچاپ در  .11

 «طبیعی باردار خانمهاي با بارداري دیابت به مبتال باردار مادران در سرم چربیهاي سطوح مقایسه »لرستان

 باردار خانمهاي با بارداري دیابت به مبتال باردار مادران در سرم چربیهاي سطوح مقایسه »7392ه و چاپ در كنگره : ارائ .11

 شیرازدانشگاه علوم پزشکی  -پنجمین كنگره سراسري پریناتالوژي   «طبیعی  

 میزان عوارض زایمان با مداخله دتجویز بی رویه اكسی توسین همچنان نیازمند توجه:تعیین  »7392ارائه و چاپ در كنگره :  .13

 -پنجمین كنگره سراسري پریناتالوژي   «مراجعه كننده به بیمارستان عسلی خرم آباد :یك مطالعه پایلوت  باردار مادران

 شیرازدانشگاه علوم پزشکی 

 Randomized contorol trial of effect skin to skin contact mother and »7397ارائه و چاپ در كنگره :  .11

newborn on breastfeeding status in full term newborns after cesarean  delivery»  اولین كنگره بین

 مشهددانشگاه علوم پزشکی  - طب نوزادان وحوالی تولد المللی 

ن با مداخله تجویز بی رویه اكسی توسین همچنان نیازمند توجه:تعیین میزان عوارض زایما »7392ارائه و چاپ در كنگره :  .11

زنان   دهمین كنگره بین المللی  «مراجعه كننده به بیمارستان عسلی خرم آباد :یك مطالعه پایلوت  باردار مادران رد

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  -ومامایی

 -مت زنانارتقاء سال  كنگره بین المللی  «ارائه راهکار جهت مصرف  بی رویه اكسی توسین   »7392ارائه و چاپ در كنگره :  .19

 ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 

مراجعه كننده  باردار مادران پیامد نوزادي در زایمان با اكسی توسین  وفیزیولوژیك در»7392ارائه و چاپ در كنگره :  .11

 .ایرانارومیهدانشگاه علوم پزشکی  -ارتقاء سالمت زنان  كنگره بین المللی  «به بیمارستان عسلی خرم آباد 

 The outcome of vaginal delivery with fundal pressure in the second stage ofر كنگره : ارائه و چاپ د  .17

labour, The National Congress Of Women  Helath;19-21  February 2014,Isfahan,Iran 

 Effect of Dill(Anethumgraveolens Linn)seed on the postpartum hemorrhageارائه و چاپ در كنگره : .12 .12

after vaginal delivery, The National Congress Of Women  Helath;19-21  February 2014,Isfahan,Iran 

 طبیعی فشار بر قله ي رحم در مرحله ي دوم زایمان  پارگیهاي شدیدپرینه با »7392ارائه و چاپ در كنگره : 
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 لرستان.ایراندانشگاه علوم پزشکی  -دومین همایش سراسري جامعه سالم « .13

 ساعت پس زایمان 48ارتباط بین مصرف داروهاي روتین در لیبربا شیردهی در  »7392ارائه و چاپ در كنگره : 

 .ایرانلرستاندانشگاه علوم پزشکی  -دومین همایش سراسري جامعه سالم « .11

 ن میزان عوارض زایمان با مداخله دتجویز بی رویه اكسی توسین همچنان نیازمند توجه:تعیی »7392ارائه و چاپ در كنگره : .11

 ایران -دهمین كنگره بین المللی زنان ومامایی تهران «مراجعه كننده به بیمارستان عسلی خرم آباد  باردار مادران

 ». فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان 279 -221( ص 7397 )زمستان 1شماره ، چهاردهم  دوره:  فصلنامهچاپ در . 13

 «طبیعی باردار خانمهاي با بارداري دیابت به مبتال باردار مادران در سرم چربیهاي سطوح مقایسه

 ». فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان 11 -13( ص 7393 )زمستان 1شماره ،  شانزدهم  دوره:  فصلنامهچاپ در .11

 «خطردر زنان بارداركم  خودبخودي و نیتوسیبا اكس مانیسرانجام زا سهیمقا

 COMPARISON OF FEMALE SEXUAL FUNCTION ACCORDING TO MODE : 7393:  ژورنالچاپ در  . 11     

OF DELIVERY IN WOMEN ADMITTED TO UNIVERSITY HEALTH CLINICS IN KHORRAMABAD 
Journal of The veliger; 2014 Dec :53:1-8 

 ریتاث» طب مکمل اراک   یپژوهش -یفصل نامه علم. 7121 -7117( ص 7391 هارب) 7چاپ در فصلنامه : دوره شانزدهم  ، شماره  .19 

 « هیاول ي سمنورهید میاسطوخودوس برشدت دردوعال یدرمان حهیماساژرا

 NSTبا   باردار زنان در جنین سالمت ارزیابی در صوتی تحریك تست مثبت نتایج فراوانی بررسی »7393ارائه و چاپ در كنگره :  .91

 ایران -دهمین كنگره بین المللی زنان ومامایی تهرانچهار « نشیواك غیر

دهمین كنگره بین المللی زنان ومامایی یاز « مانیسرانجام فشار برقله رحم در مرحله دوم زا سهیمقا »7393ارائه و چاپ در كنگره :  .97 

 ایران -تهران

 رانیا -تهران ییزنان وماما یالملل نیكنگره ب نیدهمیاز«  مانیعداز زاب يزیاثر ماساژرحم برخونر» 7393ارائه و چاپ در كنگره :   .92 

 ییزنان وماما یالملل نیكنگره ب نیدهمیاز«  هیاول سمنورهید میبرشدت درد وعال یدرمان حهیاثر را» 7393ارائه و چاپ در كنگره :   .93

 رانیا -تهران

«  اربرقله ي رحم با طول مدت مرحله ي دوم زایمان وپیامدهاي مادري ونوزاديرتباط بین مانور فشا» 7393ارائه و چاپ در كنگره :  .91 

 رانیا -تهران راهکارهاي ارتقاي سالمت وكاهش مرگ ومیر مادري كنگره 

هفتمین كنگره بین « years survey of malaria epidemiology in Ghazvin City 3 » 7393ارائه و چاپ در كنگره :  .91

 رانیا -هرانته وبالین المللی آزمایشگا

 The study of tricomonas vaginalis in Referral patients to gynecologic clinic»  7393ارائه و چاپ در كنگره : . 93 

Razmian City of Ghazvin City  » رانیا -هرانتهفتمین كنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین 

 نیكنگره ب نیازدهمی« «و خودبخودي در زنان بارداركم خطر نیتوسیبا اكس مانیسرانجام زا سهیمقا» 7391ارائه و چاپ در كنگره : . 91

 رانیا -تهران ییزنان وماما یالملل

سراسري پیشگیري از كنگره  نیپنجم«« براي تحریك لیبر نیتوسی اكس استفاده وسوء استفاده از» 7391ارائه و چاپ در كنگره : . 91

 رانیا - خرم آباد  خطاهاي پزشکی

 

 
 

 و ـ فعالیت هاي آموزشی ـ پژوهشی , عضویت در كمیته و شوراهاي دانشگاه :
 عضو شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري مامایی -7
 عضو شوراي ارزشیابی اعضاء هیئت علمی معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگا ه -2
 عضو شوراي نظارت برنشریات دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -3
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان , برگزار كننده دانشکده پرستاري و مامایی« , بیماریهاي مزمن»اجرایی همایش سراسري دبیر  -1
 عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري مامایی -1
 عضو شوراي باز نگري بلوكهاي آموزشی )مطالب درسی تربیت بهورز ( ,دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -3
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 همایش سراسري حوادث عضو كمیته علمی -1
 عضو كمیته علمی همایش سراسري بهداشت خانواده  -1
 عضو كمیته علمی همایش سراسري بهداشت وتوسعه - 9
 عضو كمیته علمی همایش سراسري اورژانسهاي داخلی -71
 عضو كمیته اجرایی سمینار دانشجویی بیماریهاي عفونی  -77
 اماییشی دانشکده پرستاري مپژوهعضو شوراي    -72
 عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري مامایی -73

 مرگ ومیرمادران عضو كمیته -71 

 نوزادان CPR عضو كمیته  -71

 عضو كمیته آموزشی زایمان فیزیولوژیك وكالسهاي آمادگی براي زایمان دانشگاه -73

 عضوكارگروه تدوین نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه -71

 مان فیزیولوژیكدبیر علمی كارگاه زای -79

 عضو كمیته تحصیالت تکمیلی -21

 لرستاندانشگاه علوم پزشکی   -كنگره سراسري طب سنتی،درمان هاي تلفیقی وداروهاي گیاهی عضوكمیته علمی واجرایی  -27

 عضو كمیته راهبردي اساتید -22

 جامعه سالمسراسري دومین همایش  عضو كمیته علمی -23

 ن ایمندبیر علمی كارگاه زایما -21

 : ز ـ مجري اول طرح پژوهشی
 7311بررسی علل عدم مراجعه زنان بارداربه مراكز پره ناتال دراستان لرستان  ,دانشگاه تربیت مدرس ,تهران ـ  -7
بررسی میزان حاملگیهاي ناخواسته در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد , دانشگاه علوم پزشکی  -2

 7311لرستان ـ 

بررسی شیوع عوارض دوران بارداري ,حین وبعداز زایمان در زنان مرجعه كننده به بیمارستان عسلی,دانشگاه  علوم پزشکی  -3
 731 1لرستان 

میزان آگاهی زنان شهري در شرف یائسگی در مورد راههاي پیشگیري از پوكی استخوان استان لرستان  , سازمان مدیریت  -1
 7311 -  7311رم آباد خ -وبرنامه ریزي استان لرستان

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی ونگرش در خصوص راههاي پیشگیري از پوكی استخوان زنان یائسه تحت پوشش مراكز  -1
 7311 -  7311بهداشتی منطقه تحقیقات جمعیت خرم آباد سال 

 11-13مقایسه تاثیر اسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن بر پس دردهاي بعداز زایمان درزنان زائو  .3
 91 -19مقایسه تاثیر تخم شوید وماساژرحم در كنترل خونریزي بعد از زایمان سال  .1

 91 -19تاثیر توپ زایمانی بر شدت وكیفیت درد در طول دوره زایمان .1

مقایسه پیامد زایمان با اكسی توسین با زایمان فیزیولوژیك در زنان بستري در زایشگاه بیمارستان عسلی خرم آباد  .9
 92-7397خرم آباد 

 ح ـ مجري دوم طرح پژوهشی :
 بررسی میزان آگاهی زنان یائسه درمورد تغییرات فیزیولوژیك دوران یائسگی در زنان یائسه ساكن خرم آآباد -7

 7311, دانشگاه علوم پزشکی لرستان ـ 
 7311لرستان  ررسی میزان ناهنجاریهاي نوزادان در زنان مرا جعه كننده به بیمارستان عسلی,دانشگاه  علوم پزشکی ب -2
تاثیر بازخورد نتایج ارزیابی كیفیت تدریس اساتید بربهبودي كیفیت تدریس دروس تئوري ،دانشگاه علوم پزشکی  -3

 7311لرستان

بررسی  نیازهاي آموزش مداوم وچگونگی اجراي برنامه هاي آموزشی از دیدگاه ماماهاي شاغل در شهرهاي استان لرستان  -1
 7311در سال 

 7319سی زنان براساس مدل زایمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتی دانشگاهی شهر خرم آبادمقایسه عملکرد جن -1

 7391بررسی معیارهاي كار آموزي اثر بخش از دیدگاه مربیان ودانشجویان پرستاري ومامایی خرم آباد  -3

 97پزشکی لرستان درسال  بررسی میزان آگاهی ونحوه نگرش درمورد بهداشت باروري در دانشجویان دانشگاه علوم -1
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  مانیپس زاماه  3و ساعت  11در  یردهیش بربایدر ل نیروت يمصرف داروها نیارتباط ب. 1       

 عناوین كسب شده: –ط 

  11بانوي نمونه سال -7

 11 -11استادنمونه سالهاي  -2

 91 -19استادنمونه سالهاي  -3

 19و 11سالهاي استانی  نمونه مامایی مربی  -1

 97ونه كشوري سال مربی مامایی نم -1

 
 

 
 

 

 

 
 


