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رسانی 7399/7/21:

تحصیلی و اموزشی

كارشناسي ارشد آموزش مامایي از دانشگاه تربيت مدرس  ,تهران 7317،كارشناس مامایي ,دانشكده پرستا ري مامایي تبریز ـ ایران  ,تبریز،كارداني مامایي ,دانشكده پرستا ري مامایي شيراز ـ ایران  ,شيراز،دیپلم علوم تجربي  ,دبيرستان بنت الهدي صدر  ,خرم آباد ـ ایران ،ب ـ سوابق آموزشي و اداري :

7331
7331
7331

 7317/9/71-7تا كنون  :عضو هيئت علمي  ,مربي گروه مامایي  ,دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
-2از  7331تا  : 7317دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش مامایي  ,دانشگاه تربيت
مدرس ,تهران ,ایران
-3از  7331تا  : 7331گذراندن طرح دوره كارداني مامایي,شهرستان درورود ,
بيمارستان 1تير,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
ج ـ سوابق اجرايي :
-7از سال7317تا :7311مدیر گروه مامایي دانشكده پرستاري مامایي ,
دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
-2ازسال  7312تا  7313مسئول امور بالين مامایي دانشكده پرستاري مامایي
 ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
 -3از سال  7312تا  7313رابط گروه مامایي با پزشكي اجتمایي دانشكده پرستلري
مامایي  ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
 -1از سال  7311تا : 7311سرپرست مركز تحقيقات بهداشت باروري وتنظيم خانواده,
دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
 -1از سال  7313تا  : 7311مشاورریاست دانشگاه در اموربانوان ,دانشگاه علوم
پزشكي لرستان ـ ایران
 -3از سال  7311تا  : 7311سرپرست اداره پرستاري و مامایي معاونت درمان ,
دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
 -1از سال  7319تاكنون استاد راهنماي دانشجویان مامایي (ساليانه دوگروه )
 -1سال  7312استاد راهنماي دانش آموزان ناحيه یك خرم آباد
 -9از سال7311تا شهریورماه :7393مدیر گروه مامایي دانشكده پرستاري

مامایي  ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ ایران
د ـ دوره هاي تكمیلي دانشگاهي :
از  7317تا كنون  :گذراندن بيش از  51كارگاه آموزشي باز آموزي و ضمن خدمت
سال  : 7311گذراندن كارگاه آموزش روش تحقيق مقدماتي ـ دانشگاه علوم پزشكي
لرستان
سال  : 7311گذراندن كارگاه آموزشي روش تحقيق پيشرفته ـ دانشگاه علوم پزشكي
لرستان
سال  : 7311گذراندن كارگاه آموزشي مشورتي (بررسي روشهاي عملي ارتقاء سالمت
زنان )  ,دفتر امور بانوان وزارت بهداشت تهران -ایران
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سال  : 7311گذراندن دوره باز آموزي جمعيت وتنظيم خانواده
وزارت بهداشت تهران – ایران

,دفتر تنظيم خانواده

سال  : 7313گذراندن دوره باز آموزي زنان ومامایي ,دانشگاه علوم پزشكي ایران
,تهران – ایران
سال  : 7311گذراندن دوره باز آموزي زایمان فيزیولوژیک,دانشگاه علوم پزشكي
کرمانشاه– ایران
سال  : 7392گذراندن دوره باز آموزي طب سنتی در مامایی,اداره مامایی وزارت
بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تهران– ایران
ح ـ ارائه سخنراني در گارگاه هاي آموزشي

از  7317تا كنون  :ارائه سخنرانی در بيش از 11كارگاه آموزشي باز آموزی و
ضمن خدمت
ه ـ مقاالت ارائه يا چاپ شده در مجالت و كنگره هاي بین المللي و كشوري
-7چاپ در نشریه  7319 :ـ فصلنامه علمي یافته ,پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
لرستان «تعيين علل حاملگی های ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد »
-2چاپ در نشریه  7317 :ـ فصلنامه دانشکده پرستاری ومامایی اراک « بررسی
ناهنجاریهای مادر زادی در نوزادا مادران دیابتی در زنان زائو مراجعه
کننده به بيمارستان آموزشی زنان –مامایی عسلی خرم آباد »
-3ارائه و چاپ در كنگره  «7312 :تعيين ميزان شيوع وانواع خونریزیهای
دوران بارداری  ،حين وبعداز زایمان در زنان مراجعه کننده به بيمارستان
عسلی خرم آباد » ،سمينار سراسري اورژانس های داخلی دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
-1ارائه و چاپ در كنگره  «7312 :بررسی ارتباط سن حاملگی با رشد جسمی
وعوارض حين تولد در نوزادان متولد شده از مادران مراجعه کننده به
بيمارستان عسلی خرم آباد » ،سمينار سراسري اورژانس های داخلی دانشگاه
علوم پزشكي لرستان
-1ارائه و چاپ در كنگره  « 7311 :تعيين ميزان کيفيت ارائه خدمات تنظيم
خانواده در بروز حاملگی های ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهرخرم آباد »,سمينار سراسري «بهداشت خانواده» دانشگاه
علوم پزشكي لرستان
-3ارائه و چاپ در كنگره  « 7311 :کيفيت ارائه خدمات آموزشی به مدد جویان
یائسه شهر خرم آباد »,سمينار سراسري «بهداشت خانواده» دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
-1ارائه وچاپ در كنگره  7317 :ـ « وضعيت یاد گيری در دانشجویان دختر مبتال به
سندرم پيش از قاعدگی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد »  ,سمينار سراسري
«دانشجو وبهداشت روان» دانشگاه علوم پزشكي لرستان

-1ارائه و چاپ در كنگره  « 7311 :بررسی ميزان عفونتهای ادراری در زنان با
سابقه قبلی عفونتهای سيستم ادراری – کليوی در مراجعين به زایشگاه
بيمارستان عسلی شهر خرم آباد »  ،سمينار سراسري «یبماریهاي عفوني »
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
-9ارائه و چاپ در كنگره  7317 :ـ « تعيين ميزان شيوع وانواع خونریزیهای
دوران بارداری  ،حين وبعداز زایمان در زنان مراجعه کننده به بيمارستان
عسلی خرم آباد »  ,كنگره سراسري «زن وسالمت »  ,دانشگاه علوم پزشكي
اروميه
 -71ارائه و چاپ در كنگره « 7313 :بررسی ميزان اختالت فشار خون وبر آیند
حاملگی در زنان مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد » ،همایش
سراسري «بيماریهای مزمن» دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -77ارائه و چاپ در كنگره « 7313 :شيوع افسردگی اسا سی در بيماران همو
دیاليزی استان لرستان » ،همایش سراسري «بيماریهای مزمن» دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
 -72ارائه و چاپ در كنگره « 7313 :تعيين ميزان نا هنجاریهای مادر زادی
در نوزادان مادران دیابتی مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد »،
همایش سراسري «بيماریهای مزمن» دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -73ارائه و چاپ در كنگره7311 :ـ «تعيين خطاهای مراقبتی از زنان زائو
مبتال به پارگی کيسه آب در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستانهای
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آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان » ،همایش سراسري« پيشگيري
از خطاهای پزشکی » دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -71ارائه و چاپ در كنگره7311 :ـ «تعيين ميزان صدمات زایمانی مرتبط با
خطاهای ليبر در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان زنان ومامایی
خرم آباد » ،همایش سراسري« پيشگيري از خطاهای پزشکی » دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
 -71ارائه و چاپ در كنگره7311 :ـ «بررسی خطاهای تشخيصی ومراقبتی از
دیسترس جنينی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه خرم آباد »،
همایش سراسري« پيشگيري از خطاهای پزشکی » دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -73ارائه و چاپ در كنگره  7311 :ـ « بررسی ميزان اختالت فشار خون وبر
آیند حاملگی در زنان مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد » ,
اولين سمينار سراسري بهداشت زنان »  ,دانشگاه علوم پزشكي سنندج
 -71ارائه و چاپ در كنگره  7311 :ـ « تعيين ميزان شيوع وانواع
خونریزیهای دوران بارداری  ،حين وبعداز زایمان در زنان مراجعه کننده
به بيمارستان عسلی خرم آباد »  ,اولين سمينار سراسري بهداشت زنان
دانشگاه علوم پزشكي سنندج
 -71ارائه و چاپ در كنگره  7311 :ـ « بررسی عوامل خانوادگی وشخصيتی موثر
بر ترک منزل ودختران فراری نگهداری شده در مراکز مداخله در بحران
استان لرستان »  ,اولين سمينار سراسري بهداشت زنان دانشگاه علوم پزشكي
سنندج
 -79ارائه و چاپ در كنگره « 7311 :بررسی ناهنجاری های مادرزادی در
نوزادان مادران دیابتی» اولين همایش پرستاری ومامایی غدد درون ریز
مرکز همایشهای رازی ـ تهران
 -21ارائه و چاپ دركنگره  7311 :ـ «بررسی نگرش جامعه نسبت به اهدای گامت
»  ,یازدهمين سمينار باروری وناباروری پژوهشکده ابن سينا ـ تهران
 -27ارائه و چاپ در كنگره  « 7317 :بررسی ميزان عفونتهای ادراری در زنان
با سابقه قبلی عفونتهای سيستم ادراری – کليوی در مراجعين به زایشگاه
بيمارستان عسلی شهر خرم آباد »  ،یازدهمين کنگره بيماریهای عفونی
وگرمسيری ایران  -تهران
 -22ارائه و چاپ در كنگره  «7319 :بررسی علل بستری شدن زنان مراجعه
کننده به اورژانس بيمارستان شهدای عشایر خرم آباد»  ،همایش سراسري
حوادث دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -23ارائه و چاپ در كنگره  «7319 :تعيين ميزان شيوع اپی زیاتومی
وپارگيهای پرینه در زنان زائو مراجعه کننده به بيمارستان آموزشی زنان
–مامایی عسلی خرم آباد »  ،همایش سراسري حوادث دانشگاه علوم پزشكي
لرستان
 -21ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :عفونتهای شایع دوران بارداری در زنان
زائو مراجعه کننده به بيمارستان آموزشی زنان –مامایی عسلی خرم آباد »
 ،همایش استانی مراقبت از بيماران عفونی -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -21ارائه و چاپ در كنگره  «7317 :بررسي موانع پيشرفت وتوسعه ماقبتهاي
دوران بارداري در زنان زائو مراجعه کننده به مراكز بهداشتي استان
لرستان »  ،همایش بهداشت وتوسعه  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -23ارائه و چاپ در كنگره  «7317 :بررسي مشكالت خانواده در ارتباط با
تروماهاي زایماني در زنان زائو مراجعه کننده به بيمارستان آموزشی زنان
–مامایی عسلی خرم آباد »  ،همایش بهداشت وتوسعه  -دانشگاه علوم
پزشكي لرستان
 -21ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :بررسي كيفيت آموزش به مدد جویان بادار
مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان لرستان »  ،همایش آموزش به مدد
جو  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -21ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :بررسي نگرش جامعه نسبت به ا هداي
گامت»  ،دومين سمينار كشوري اهداي گامت وجنين در درمان نا باروري -
دانشگاه علوم پزشكي تهران
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 -29ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :جنبه هاي رواني در زوجهاي نا بارور
متقاضي گيرنده گامت »  ،دومين سمينار كشوري اهداي گامت وجنين در
درمان نا باروري  -دانشگاه علوم پزشكي تهران
 -31ارائه و چاپ در كنگره "7311 :بررسي ميزان آگاهي ونگرش جامعه نسبت به
روشهاي جدیدكمك باروري"كنگره اخالق پزشكي مشهد.
 -37ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :بررسی حاملگی های پرخطر ناشی از
تروماهای جسمی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکزپزشکی قانونی ومراکز
درمانی دانشگاهی شهر خرم آباد » سی وهشتمين همایش سراسری تازه های
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهانپزشکی وپيراپزشکی
 -32ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :تعيين آگاهی وراههای پيشگيری از پوکی
استخوان زنان در شرف یائسگی تحت پوشش مراکز بهداشتی – درمانی استان
لرستان » 11-11اولين همایش سراسری انجمن متخصصين زنان مامایی ونازایی
 دانشگاه علوم پزشكي مشهدایران -شاخه خراسان
 -33ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :تعيين ميزان آگاهی پيشگيری
ازاستئوپروزوارائه راهکارها در جهت ارتقاء وایمنی زنان تحت پوشش مراکز
بهداشتی – درمانی شهر خرم آباد » 11-11اولين کنگره سراسری پيشگيری از
 معاونت آموزشی  ،دانشگاه علومآسيب ها وارتقاء ایمنی در حوادث
پزشكي لرستان
 -31چاپ در نشریه  :زمستان  7311ـ فصلنامه علمي پژوهشي باروری ناباروری
«جنبه های عاطفی روانی در زوجهای نابارور متقاضی گيرنده گامت
 -31ارائه و چاپ در كنگره «7311 :واکنش های روانی کودکان وبزرگساالن در
بالیا وحوادث غير مترقبه وحمایت های روانی اجتماعی الزم »اولين کنگره
 معاونت آموزشیسراسری پيشگيری از آسيب ها وارتقاء ایمنی در حوادث
 ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -33ارائه و چاپ در كنگره «7311 :حمایتهاي رواني -اجتماعي در بالیا
وحوادث غير مترقبه »سومين کنگره بين المللي بهداشت،درمان ومدیریت بحران
 معاونت آموزشی  ،دانشگاه علوم پزشكي تهراندرحوادث غيرمترقبه
 -31ارائه و چاپ در كنگره  «7313 :پيشگيری ازخطاهای تشخيصی ومراقبتی
استفاده ازآی.یو.دی در مراجعين مراکز بهداشتی – درمانی شهر خرم آباد
» 13 -11دومين همایش سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی  -معاونت آموزشی
 ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -31ارائه و چاپ در كنگره  «7313 :چگونه ازخطاهای دارویی پيشگيری کنيم
»دومين همایش سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی  -معاونت آموزشی ،
دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -39ارائه و چاپ در كنگره «7313 :استراتژیهای جدید پيشگيری ودرمان
خونریزیهای بعداز زایمان» همایش تازه های پرستاری ومامایی  -معاونت
آموزشی  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان – دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد
 -11ارائه و چاپ در كنگره «7313 :برسی تاثير روغن نباتی در درمان دیاپر
راش نوزادان وشيرخوران مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مدنی وکلينيک
های خصوصی اطفال » همایش تازه های پرستار ومامایی  -معاونت آموزشی ،
دانشگاه علوم پزشكي لرستان – دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد
 -17ارائه و چاپ در كنگره «7313 :بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط
بين استاد ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان » همایش تازه های
پرستاری ومامایی  -معاونت آموزشی  ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان –
دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد
 -12ارائه و چاپ در كنگره «7313 :بررسی عوامل خانوادگی وشخصيتی موثر بر
بزهکاری در نوجوانان بزهکارکانون اصالح وتربيت راهی در جهت ارتقاء سالمت
خانواده » همایش سراسری ارتقاء سالمت خانواده  -دانشکده پرستاری
ومامایی اروميه
 -13ارائه و چاپ در كنگره «7313 :بررسي تاثير اعتياد همسر بر افسردگي
اساسي همسران معتادین خود معرف ترك مواد اوپيوئيدي مراجعه كننذژده به
4

درمانگاه بيمارستان تخصصي اعصاب وروان » کنگره سراسری اعتيادزاهدان
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 -11ارائه و چاپ در كنگره «7313 :استراتژیهای جدید پيشگيری ودرمان
خونریزیهای بعداز زایمان» هفتمين كنگره بين المللي بيماریهاي زنان
 دانشگاه علوم پزشكي تهرانومامایي
 -11ارائه و چاپ در كنگره «7313 :تعيين خطاهاي تشخيصي ومراقبتي در
استفاده كنندگان از آ.یو.دي وارائه راهكارهاي پيشگيري درجهت ارتقاءسالمت
زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي -درماني خرم آباد» هفتمين كنگره بين
 دانشگاه علوم پزشكي تهرانالمللي بيماریهاي زنان ومامایي
 -13چاپ در نشریه  37:بهار  7313ـ فصلنامه علمي پژوهشي یافته ,دانشگاه
علوم پزشكي لرستان «مقایسه ميزان شكست آیودي هاي  Cusafe 300و Cu t 380طي
سالهاي »7311 -11
 -11چاپ در نشریه 37 :بهار  7313ـ فصلنامه علمي پژوهشي یافته ,دانشگاه
علوم پزشكي لرستان «بررسي ویژگيهاي شخصيتي وروانشناختي زنان ودختران
فراري نگهداي شده در مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي استان لرستان»
 -11چاپ در نشریه 33 :تابستان  7313ـ فصلنامه علمي پژوهشي یافته,
دانشگاه علوم پزشكي لرستان «بررسي حاملگيهاي پرخطرناشي از تروماهاي
عمومي واتفاقي در زنان باردارمراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني ومراكز
درماني دانشگاهي شهرخرم آباد درسال » 7311-13
 -19چاپ در نشریه  :دوم وسوم بهاروتابستان  7311ـ فصلنامه علمي پژوهشي
افالك ,دانشكده پرستاري مامایي خرم آباد«تعيين عوارض جنيني ونوزادي در
زنان درزنان مبتال به مسموميت حاملگي درزنان باردارمراجعه كننده به
زایشگاه بيمارستان عسلي شهرخرم آباد درسال» 7311
 -11ارائه و چاپ در كنگره «7311 :تاثيرآموزش بهداشت روانی نوجوانی
برميزان آگاهی والدین دانش آموز ان مشغول به تحصيل در دبيرستانهای
شهرخرم آباد» اولين همایش سراسری جامعه سالم دانشکده بهداشت -باهمکاری
معاونت تحقيقات وفناوری دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -17ارائه و چاپ در كنگره  «7311 :ميزان آگاهی غلط در زمينه پيشگيری از
»
پوکی استخوان در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی در مانی استان لرستان
سومين سمينار دوساليانه پيشگيری از خطاهای پزشکی  -دانشگاه علوم پزشكي
لرستان
 -12ارائه و چاپ در كنگره «7311 :تاثيراسانس رازیانه وکپسول مفناميک اسيد
در کاهش دردبعداز زایمان » هشتمين كنگره بين المللي بيماریهاي زنان
 دانشگاه علوم پزشكي تهرانومامایي
 -13ارائه و چاپ در كنگره «7319 :تاثيراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در
کاهش دردبعداز زایمان » كنگره سراسری طب سنتی،درمان های تلفيقی وداروهای
گياهی  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
ارائه و چاپ در كنگره «7319 :ارتباط نشانگان قبل از قاعدگی با یاس
-11
ونااميدی در دانشجویان دختر » پنجمين سمينار سراسري بهداشت روانی دانشجویان
 دانشگاه شاهد -تهران -11ارائه و چاپ در كنگره «7319 :بررسي نيازهاي آموزش مداوم وچگونگي
اجراي برنامه هاي آموزشي از دیدگاه ماماهاي شاغل در شهرهاي استان
لرستان در سال »7311همایش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی
سنندج
ارائه و چاپ در كنگره «7391 :تاثيردوروش آموزشی بر پيشگيری از پوکی
-13
استخوان» نخستين كنگره بين المللي وچهارمين کنگره ملی آموزش بهداشت
وارتقای سالمت – دانشگاه علوم پزشكي تبریز
ارائه و چاپ در كنگره «7391 :بررسی حقوق زنان زائو از دیدگاه مامای
-11
شاغل در زایشگاه» سمينار سراسري انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع
مقدس اسالم  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
ارائه و چاپ در كنگره «7391 :بررسی ميزان آگاهی زنان  11-11سال از سبک
-11
زندگی موثر بر پوکی استخوان»اولين کنگره بين المللي بهداشت باروری ایران -
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
5

ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :تاثيراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در
-19
کاهش دردبعداز زایمان »اولين کنگره بين المللي بهداشت باروری ایران -
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :بررسی رعایت حقوق بيمار از دیدگاه
-31
پرستاران شاغل دربيمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد »همایش کشوری فرصتها
وچالشهای استقرار منشور حقوق بيمار  -دانشگاه علوم پزشكي یاسوج
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :بررسی رعایت حقوق بيمار از دیدگاه
-37
پرستاران شاغل دربيمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد »همایش کشوری فرصتها
وچالشهای استقرار منشور حقوق بيمار  -دانشگاه علوم پزشكي یاسوج
ارائه و چاپ در كنگره «7391 :بررسی عالیم جسمی سندرم قبل از قاعدگی در
-32
دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  » 7311همایش سراسري ارتقای
سالمت جوانان  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :ارتباط سندرم قبل از قاعدگی با یاس
-33
ونااميدی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  » 7311همایش
سراسري ارتقای سالمت جوانان  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ارائه و چاپ در كنگره «7391 :بررسی ميزان آگاهی زنان  11-11سال از سبک
-31
زندگی موثر بر پوکی استخوان»نهمين کنگره بين المللي زنان مامایی  -دانشگاه
علوم پزشكي ایران
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :تاثيراسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن در
-31
کاهش دردبعداز زایمان » نهمين کنگره بين المللي زنان مامایی  -دانشگاه
علوم پزشكي ایران
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :بررسی عالیم روحی سندرم قبل از قاعدگی در
-33
دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  » 7311نهمين کنگره بين
المللي زنان مامایی  -دانشگاه علوم پزشكي ایران
 -91ارائه و چاپ در كنگره Ibuprofen versus fennel for the relief of post partum pain :A : «7391 :
randomized controlled trial
th
» 19 International Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting26-29 May,2011. Ceylan International Hotel Istanbul
Turkey
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :بررسی عالیم جسمی سندرم قبل از قاعدگی در
-31

دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  » 7311همایش ملی ارتقای سالمت
جوانان  -دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :بررسی ارتباط عالیم سندرم قبل از قاعدگی
-39
با یاس ونااميدی در دانشجویان دختردانشگاه علوم پزشکی لرستان سال » 7311
همایش ملی ارتقای سالمت جوانان  -دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
چاپ در ژورنال Ibuprofen versus fennel for the relief of post partum pain :A randomized : 7391 :
-11
controlled trial
Journal of Famialy and Reproductive Helath; 2011 June :5(2):63-65
ارائه و چاپ در كنگره  «7391 :مقایسه اثرتحریک نوک پستان وانفوزیون
-17

اکسی توسين برطول مدت مراحل زایمان » اولين کنگره بين المللي تولد وسالمت
زنان  -دانشگاه علوم پزشكي جندی شاهپور اهواز ومرکز تحقيقات بهداشت باروری
 .12چاپ در مجله  :شماره ( 27بهار  )7391ص  . 13 -11مجله پرستاری
ومامایی تبریز« ميزان رعایت حقوق بيمار از دیدگاه پرستاران شاغل
دربيمارستانهای آموزشی شهر خرم »
 .13چاپ در دوماهنامه  :شماره ( 31خرداد وتير  )7397ص  . 279 -221مجله
پرستاری ومامایی اروميه« بررسی عوامل استرس زا آموزش بالينی در
دانشجویان کارآموز پرستاری دانشکده پرستاری ومامایی شهر خرم »
 .11چاپ در فصلنامه  :دوره چهاردهم  ،شماره ( 71زمستان  )7397ص 279 -221
 .فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان« مقایسه سطوح چربيهاي سرم در
مادران باردار مبتال به دیابت بارداري با خانمهاي باردار طبيعی»
 .11ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :مقایسه سطوح چربيهاي سرم در مادران باردار
مبتال به دیابت بارداري با خانمهاي باردار طبيعی » پنجمين کنگره سراسری
پریناتالوژی  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 .13ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :تجویز بی رویه اکسی توسين همچنان
نيازمند توجه:تعيين ميزان عوارض زایمان با مداخله د مادران باردار
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مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد :یک مطالعه پایلوت » پنجمين
کنگره سراسری پریناتالوژی  -دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 .11ارائه و چاپ در كنگره Randomized contorol trial of effect skin to skin «7397 :
contact mother and newborn on breastfeeding status in full term newborns after cesarean
 »deliveryاولين کنگره بين المللي طب نوزادان وحوالی تولد  -دانشگاه
علوم پزشكي مشهد
 .11ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :تجویز بی رویه اکسی توسين همچنان
نيازمند توجه:تعيين ميزان عوارض زایمان با مداخله در مادران باردار
مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد :یک مطالعه پایلوت » دهمين
زنان ومامایی -دانشگاه علوم پزشكي ایران
کنگره بين المللي
 .19ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :ارائه راهکار جهت مصرف بی رویه اکسی
ارتقاء سالمت زنان -دانشگاه علوم پزشكي
توسين » کنگره بين المللي
اروميه
 .11ارائه و چاپ در كنگره «7392 :پيامد نوزادی در زایمان با اکسی توسين
وفيزیولوژیک در مادران باردار مراجعه کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد »
ارتقاء سالمت زنان -دانشگاه علوم پزشكي اروميه.ایران
کنگره بين المللي
ارائه و چاپ در كنگره The outcome of vaginal delivery with fundal pressure in the second :
.17
stage of labour, The National Congress Of Women Helath;19-21 February 2014,Isfahan,Iran
.12 .12ارائه و چاپ در كنگره Effect of Dill(Anethumgraveolens Linn)seed on the postpartum :
hemorrhage after vaginal delivery, The National Congress Of Women Helath;19-21 February 2014,Isfahan,Iran

فشار بر قله ي رحم

ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :پارگيهای شدیدپرینه با
در مرحله ي دوم زایمان طبيعی
 » .13دومين همایش سراسری جامعه سالم -دانشگاه علوم پزشكي لرستان.ایران
ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :ارتباط بين مصرف داروهای روتين در ليبربا
شيردهی در 48ساعت پس زایمان
 » .11دومين همایش سراسری جامعه سالم -دانشگاه علوم پزشكي لرستان.ایران
.15ارائه و چاپ در كنگره  «7392 :تجویز بی رویه اکسی توسين همچنان
نيازمند توجه:تعيين ميزان عوارض زایمان با مداخله د مادران باردار مراجعه
کننده به بيمارستان عسلی خرم آباد » دهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی
تهران -ایران
. 19چاپ در فصلنامه  :دوره چهاردهم  ،شماره ( 1زمستان  )7397ص . 279 -221
فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان« مقایسه سطوح چربيهاي سرم در
مادران باردار مبتال به دیابت بارداري با خانمهاي باردار طبيعی»
.11چاپ در فصلنامه  :دوره شانزدهم  ،شماره ( 1زمستان  )7393ص . 11 -13
فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان« مقایسه سرانجام زایمان با
اکسيتوسين و خودبخودي در زنان باردارکم خطر»
 . 11چاپ در ژورنال COMPARISON OF FEMALE SEXUAL FUNCTION ACCORDING TO : 7393 :
MODE OF DELIVERY IN WOMEN ADMITTED TO UNIVERSITY HEALTH CLINICS IN KHORRAMABAD

Journal of The veliger; 2014 Dec :53:1-8
 .19چاپ در فصلنامه  :دوره شانزدهم  ،شماره ( 7بهار  )7394ص  .7121 -7147فصل نامه
علمی -پژوهشی طب مکمل اراک « تاثير ماساژرایحه درمانی اسطوخودوس برشدت دردوعالیم
دیسمنوره ی اوليه »
 .91ارائه و چاپ در كنگره  «7393 :بررسی فراوانی نتایج مثبت تست تحریک صوتی در ارزیابی سالمت
جنين در زنان باردار با

 NSTغير واکنشی » چهاردهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی

تهران -ایران
 .97ارائه و چاپ در كنگره  «7393 :مقایسه سرانجام فشار برقله رحم در مرحله دوم زایمان
» یازدهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی تهران -ایران
 .92ارائه و چاپ در كنگره  «7393 :اثر ماساژرحم برخونریزی بعداز زایمان »
یازدهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی تهران -ایران
 .93ارائه و چاپ در كنگره  «7393 :اثر رایحه درمانی برشدت درد وعالیم دیسمنوره
اوليه » یازدهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی تهران -ایران
 .94ارائه و چاپ در كنگره  «7393 :ارتباط بين مانور فشاربرقله ی رحم با طول مدت
مرحله ی دوم زایمان وپيامدهای مادری ونوزادی » کنگره راهکارهای ارتقای سالمت وکاهش
مرگ ومير مادری تهران -ایران
 .95ارائه و چاپ در كنگره »3 years survey of malaria epidemiology in Ghazvin City «7393 :
هفتمين کنگره بين المللی آزمایشگاه وبالين تهران -ایران
7

The study of tricomonas vaginalis in Referral patients to gynecologic clinic
 .99ارائه و چاپ در كنگره «7393 :
 »Razmian City of Ghazvin Cityهفتمين کنگره بين المللی آزمایشگاه وبالين تهران -ایران

 .91ارائه و چاپ در كنگره  «7394 :مقایسه سرانجام زایمان با اکسيتوسين و خودبخودي در
زنان باردارکم خطر»» یازدهمين کنگره بين المللی زنان ومامایی تهران -ایران
 .91ارائه و چاپ در كنگره  «7394 :استفاده وسوء استفاده از اکسی توسين برای تحریک
ليبر»» پنجمين کنگره سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی خرم آباد  -ایران

و ـ فعالیت هاي آموزشي ـ پژوهشي  ,عضويت در كمیته و شوراهاي دانشگاه :
 -7عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري مامایي
 -2عضو شوراي ارزشيابي اعضاء هيئت علمي معاونت آموزشي ـ پژوهشي دانشگا ه
 -3عضو شوراي نظارت برنشریات دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -1دبير اجرایي همایش سراسري «بيماریهاي مزمن»  ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان  ,برگزار
كننده دانشكده پرستاري و مامایي

 -1عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري مامایي
 -3عضو شوراي باز نگري بلوكهاي آموزشي (مطالب درسي تربيت بهورز ) ,دانشگاه علوم

پزشكي لرستان
 -1عضو كميته علمي همایش سراسري حوادث
 -1عضو كميته علمي همایش سراسري بهداشت خانواده
 - 9عضو كميته علمي همایش سراسري بهداشت وتوسعه
 -71عضو كميته علمي همایش سراسري اورژانسهاي داخلي
 -77عضو كميته اجرایي سمينار دانشجویي بيماریهاي عفوني
عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري مامایي
-72

 -73عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري مامایي
 -71عضو كميته مرگ وميرمادران
 -71عضو كميته  CPRنوزادان
-79
-71
-79
-21
-27

عضو کميته آموزشی زایمان فيزیولوژیک وکالسهای آمادگی برای زایمان دانشگاه
عضوکارگروه تدوین نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه
دبير علمی کارگاه زایمان فيزیولوژیک
عضو کميته تحصيالت تکميلی
عضوکميته علمی واجرایی كنگره سراسری طب سنتی،درمان های تلفيقی وداروهای

گياهی  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 -22عضو کميته راهبردی اساتيد
 -23عضو كميته علمي دومين همایش سراسري جامعه سالم
 -21دبير علمی کارگاه زایمان ایمن
ز ـ مجري اول طرح پژوهشي :
-7بررسي علل عدم مراجعه زنان بارداربه مراكز پره ناتال دراستان لرستان
,دانشگاه تربيت مدرس ,تهران ـ 7311
-2بررسي ميزان حاملگيهاي ناخواسته در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي
درماني شهر خرم آباد  ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ 7311
-3بررسي شيوع عوارض دوران بارداري ,حين وبعداز زایمان در زنان مرجعه
كننده به بيمارستان عسلي,دانشگاه علوم پزشكي لرستان 731 1
-1ميزان آگاهي زنان شهري در شرف یائسگي در مورد راههاي پيشگيري از پوكي
استخوان استان لرستان  ,سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان لرستان -خرم
آباد 7311 - 7311
 -1تاثير آموزش بر ميزان آگاهی ونگرش در خصوص راههاي پيشگيري از پوكي
استخوان زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی منطقه تحقيقات جمعيت خرم آباد
سال 7311 - 7311
مقایسه تاثير اسانس رازیانه وقرص ایبوبروفن بر پس دردهای بعداز
.3
زایمان درزنان زائو 11-13
مقایسه تاثير تخم شوید وماساژرحم در کنترل خونریزی بعد از زایمان
.1
سال 91 -19
تاثير توپ زایمانی بر شدت وکيفيت درد در طول دوره زایمان91 -19
.1
مقایسه پيامد زایمان با اکسی توسين با زایمان فيزیولوژیک در زنان
.9
بستری در زایشگاه بيمارستان عسلی خرم آباد خرم آباد 92-7397
ح ـ مجري دوم طرح پژوهشي :
-7بررسي ميزان آگاهی زنان یائسه درمورد تغييرات فيزیولوژیك دوران یائسگي
در زنان یائسه ساكن خرم آآباد
 ,دانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ 7311
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 -2بررسي ميزان ناهنجاریهای نوزادان در زنان مرا جعه كننده به بيمارستان
عسلي,دانشگاه علوم پزشكي لرستان 7311
 -3تاثير بازخورد نتایج ارزیابي كيفيت تدریس اساتيد بربهبودي كيفيت تدریس
دروس تئوري ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان7311
 -1بررسي نيازهاي آموزش مداوم وچگونگي اجراي برنامه هاي آموزشي از دیدگاه
ماماهاي شاغل در شهرهاي استان لرستان در سال 7311
 -1مقایسه عملکرد جنسی زنان براساس مدل زایمان در زنان مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی دانشگاهی شهر خرم آباد7319
 -3بررسی معيارهای کار آموزی اثر بخش از دیدگاه مربيان ودانشجویان پرستاری
ومامایی خرم آباد 7391
 -1بررسی ميزان آگاهی ونحوه نگرش درمورد بهداشت باروری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
لرستان درسال 97

 .1ارتباط بين مصرف داروهای روتين در ليبربا شيردهی در  11ساعت
ماه پس زایمان
ط – عناوين کسب شده:
 -7بانوی نمونه سال11
 -2استادنمونه سالهای 11 -11
 -3استادنمونه سالهای 91 -19
 -1مربی مامایی نمونه استانی سالهای 11و 19
 -1مربی مامایی نمونه کشوری سال 97
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