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4 

 

 م االت

 :یالف( فارس

 1264ثیر ماساژ رایحه درمانی اس وخودوس بر شدت درد و عالئم دیسمنورهی اولیه تأ .1
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 .ب( انگلیسی: 

1. Soheila Pirdadeh Beiranvand,1 Zahra Behboodi Moghadam,2,* Mahvash 

Salsali,3 Hamid Alavi Majd,4 Mehdi Birjandi,5 and Zahra Bostani Khalesi6. 
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November; 18(11):e61896. 
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5. Azhari S, Pirdadeh S, Lotfalizadeh M, Shakeri MT. Evaluation of the effect of 
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  و ملی یکنگره های بین الملل در م االت ارائه شده

1. Prevalence of Fear of Childbirth and Its Associated Factors in 

PrimigravidWomen (0126 ران،یا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیدهمچهار)    

2. The effect of Crocus sativus (saffron) on the severity of premenstrual 

syndrome (1269 ران،یا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیزدهمی)س     

3. Prevalence of Fear of Childbirth and its associated factors in Primigravid 

Women: a cross- sectional study )اولین کنگره بین المللی علوم سالمت باروری و  

(1264فرزندآوری،   
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کنگره  نی)هشتم مانیبر رول مدت مرامل زا نیتوس یاکس ونیان و انفوزنوک پست كیاثر تحر سهیم ا .4

 (1266و سالمت زنان،  مانیمرمله سوم زا یالملل نیکنگره ب نیو اول 1233 ،ییزنان و ماما یالملل نیب

بهداشت، درمان و  یالملل نیکنگره ب نی)پنجم رمترقبهیو م ابله باموادث غ یدرآمادگ GIS ستمین ا س .9

 (1266 ا،یران در موادث و بالبح تیریمد

 نیکنگره ب نیاست وان )اول یمؤثر بر پوک یسال از سبك زندگ 46-96زنان  یآگاه زانیم یبررس .0

 (1266 ران،یا یو بهداشت بارور ییماما یالملل

 (1233 ،ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نی)هشتم هیاول سمنورهیبرد یکپسول روغن ماه ریتأث یبررس .7

 نی)هشتم نالیواژ مازولیمورت و قرص کلوتر نالیبا کرم واژ ییدایکاند تینیان ولوواژدرم سهیم ا .3

 ( 1233 ،ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب

 (1230 ،ییو ماما یپرستار یتازه ها ایدهانه رمم )هما یروغن کرچك برآماده ساز ریتأث یبررس .6

 
10. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy  

( 3669 نیچ-پکن ییزنان و ماما یالملل نی)کنفرانس ب  
11. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy 

مشهد و  یدانشگاه علوم پزشک یبا همکار یعیرب یو فرآورده ها یتندرست یالملل نیب ایهما نی)سوم

Metz  ،3664فرانسه) 

 تجارب مرفه ای در رشته مربوره 

سال  12سال در ب ا زایشگاه بیمارستان ماج کریم عسلی خرم آباد،  16سال خدمت:  34ساب ه مدود  .1

مربی دانشجویان پرستاری و مامایی از سال  به عنوان  خرم آبادانشکده پرستاری و مامایی خدمت درد

 شی(سال ساب ه کار آموز 14تا کنون )جمعاً  مدود  1234

 مسئول کمیته پژوهشی بیمارستان عسلی .3

 ییماما انیدانشجو یمسئول انجمن علم .2

 ییگروه ماما یپژوهش یعضو شورا .4

 66تا بهمن  36/7/33 خیاز تار ییگروه ماما نیامور بال ریمد .9

 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد یپژوهش یعضو شورا .0

 66تا بهمن  1/11/33 خیاز تار یفن پرستار تهیعضو کم .7

 دانشگاه یعلم ئتیه یمصوب  اعضا ی اتیتح  یناظر ررح ها .3

 ییوماما یفصلنامه افالک دانشکده پرستار یپژوهش یم االت علم یداور .6
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 لرستان یرازی دانشگاه علوم پزشک یاهیگ یمصوب  مرکز تح ی ات داروها ی اتیتح  یداور ررمها .16

 12/3/30-13لرستان  یه علوم پزشکدانشگا ییو ماما یپرستار یتازه ها ایهما ییاجرا تهیعضو کم .11

 یاهیگ یو داروها ی یتلف یدرمانها ،یرب سنت یکنگره سراسر ییاجرا تهیو کم یعلم  تهیعضو کم .13

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک 1236آبان  36-13

 خیتار  1233آبان  14-13 رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیدر هشتم سهیرئ ئتیبه عنوان ه .12

19/3/33 

 خیتار  1233آبان  14-13 رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیدر هشتم سهیرئ ئتیبه عنوان ه .14

19/3/33 

آبان  13-36 یاهیگ یو داروها ی یتلف یدرمانها ،یرب سنت یدر کنگره سراسر سهیرئ ئتیبه عنوان ه .19

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک 1236

تابعه دانشگاه، در خصوص  یها مارستانیب یر پرستاربه عنوان مدرس برنامه آموزش ضمن خدمت کاد .10

 34/11/30 خیمتون، تار یبررس

 13/7/36خیلرستان، تار یدانشگاه علوم پزشک 2پروتکل دوستدار مادر  یبه عنوان مدرس دوره آموزش .17

 .16/7/36 تیلغا

 مانیاستاندارد ال اء زا یو مدرس کارگاه روشها یعلم ریبه عنوان دب .13

 ییعضو نظام ماما .16

 یجامعه پزشک جیعضو فعال بس .36

 

 شرکت در سمینارها و کنگره ها 

 (1260) شرکت در هشتمین کنگره  بین المللی سالمت در موادث و بالیا .1

 (1260)شرکت در کارگاه آشنایی با آیین نامه ارزشیابی  .3

 (1260)شرکت در کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع  .2

سیج اساتید با عنوان اقتصاد م اومتی و جایگاه بین المللی شرکت در کارگروه خواهران اجالس ساالنه ب .4

 (1269) جمهوری اسالمی ایران

 (1269) شرکت در کارگاه ررح درس و برنامه ریزی درسی .9

 (1269) شرکت در کارگاه  نگارش و انتشار م االت .0

 (1269) شرکت در کارگاه  جستجوی منابع الکترونیك )اینترنتی( .7
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 (1269) اوری م االتشرکت در کارگاه  ن د و د .3

  (1269)  شرکت در کارگاه مدیریت منابع الکترونیك .6

 (1269)  شرکت در کارگاه آموزشی و عملی مجامت .16

 (1269) شرکت در اولین کنگره ملی دانشجویی رب سنتی و سرران .11

 (1269) رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیزدهمیس .13

 (1264) ری و فرزندآوریالمللی علوم سالمت بارو اولین کنگره بین .12

 هفتمین کنگره سالمت در موادث و بالیا .14

 هم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان اقتصاد م اومتی .19

 بیستمین کنگره انجمن ت صصی باروری و ناباروری .10

 کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در موادث و بالیاپنجمین  .17

  ی و داروهای گیاهیکنگره سراسری رب سنتی و درمان های تلفی .13

 هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران .16

 همایا سراسری تازه های پرستاری و مامایی .36

 همایا سراسری پرستار،ماما و پژوها .31

 سومین همایا بین المللی تندرستی و فرآورده های ربیعی .33

 سومین سمینار سراسری پیشگیری از خ اهای پزشکی .32

 Aکنفرانس آنفلوانزای نو   .34

 نفرانس یکروزه اخالق پزشکیک .39

 کنفرانس یکروزه مشاوره ازدواج .30

 سمینار تازه های نازایی و ناباروری .37

 سمینار ترک اعتیاد .33

 کنفرانس یك روزه فارماکوویژیالنس .36

 ها شرکت در گارگاه 

1.  

 هم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان اقتصاد م اومتی و اخالق مرفه ای .3

 دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی .2

 ه بالینی و مهارتی زایمان فیزیولوژیكدور .4
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دوره جامع تربیت خانواده درمانگر با رویکرد سیستمی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و تلویحات کاربردی آن  .9

 در مل مشکالت خانواده، زناشویی و جنسی همراه با تربیت جنسی فرزندان مبتنی بر فرهنگ
0. Mixed Methods Research 
 آزمون سازی در م العات کمی .7

 بهداشت باروری در موادث و بالیا .3

 کارگاه کشوری کارآزمایی بالینی دارو های گیاهی .6

 Relaxationکارگاه آموزشی  .16

 کارگاه آموزشی تکنیك های تنفسی در یوگا .11

 کارگاه آموزشی آشنایی با کارآزمایی های بالینی .13

 کارگاه آموزشی آشنایی با نانوتکنولوژی .12

 م دماتی  spssکارگاه آموزشی آمار و .14

 کارگاه آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان لرستان و کاربرد های آنان .19

 one noteو نرم افزار  prismکارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار  .10

 کارگاه آموزشی اخالق در پژوها .17

 کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و تهیه ررح درس .13

 کارگاه آموزشی م اله نویسی .16

 ای زندگیکارگاه آموزشی مهارته .36

 دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران .31

 spss کارگاه آموزشی  .33

 power pointکارگاه آموزشی  .32

 دوره آموزشی زایمان در آب .34

 دوره آموزشی مراقبت های دوران بارداری .39

 دوره آموزشی ارائه م الب .30

 دوره آموزشی بانك های ارالعاتی .37

 یریت فایل هادوره آموزشی استفاده از کامپیوتر و مد .33

 دوره آموزشی واژه پرداز .36

 دوره آموزشی ارالعات و ارتبارات .26

 دوره آموزشی مفاهیم پایه فناوری ارالعات .21
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 دوره آموزشی صفحه گسترده .23

 
 

 

 

 


