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وزش دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آم  -5

 73پزشکی به عنوان مامای نمونه کشوری در سال 

دریافت لوح تقدیر ازریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -6

  31به عنوان مربی مامایی نمونه سال  

 

 سابقه فعالیت های آموزشی 

  )نام دروس( تدریس نظری

 شمعیت وتنظیم خانواده .1

 بارداری وزایمان .3

 اصول اپیدمیولوژی .2

 بهداشت مادر و کودک .4

 فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی وشراحی .7

 بیماری های زنان .0

 اخالق و مقررات مامایی .7

 ارتباطات و مشاوره در بهداشت مادر و کودک .3

  مامایی اصول مدیریت .1

  

 )نام دروس( تدریس عملی

 زایمان بارداری و .1

 زنان یهایماریب .3

 بهداشت مادروکودک  درعرصه .2

 بیماریهای داخلی وشراحی .4

 بهداشت شامعه .7

 نات فیزیکیمعای .0

 ییاصول وفنون ماما .7

 س نرانی و تدریس در کارگاهها و دوره های آموزشی

برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستاری بیمارستان های  .1

 تابعه دانشگاه

 ییشهت کادر ماما  2پروتکل دوستدار مادر  یدوره آموزش .3

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک

ر مامایی شهت کاد 3دوره آموزشی پروتکل دوستدار مادر  .2

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 کنفرانس ی  روزه مشاوره ازدواج .4

زایمان شهت کادر مامایی دانشگاه علوم  کارگاه القای .7

 پزشکی لرستان

 

 سابقه فعالیتهای پژوهشی

 تحقیقاتی های طرح 
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عوامل مرتبط  نییو تع یعیطب مانیترس از زا یچگونگ نییتب .1

معاونت  یپژوهش یابا آن در زنان ن ست باردار مصوب شور

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

( بر شدت سندرم قبل از Crocus Sativus Lزعفران ) ریتاث .3

 قاتیمرکز تحق یپژوهش یدختران دانشجو، مصوب شورا یقاعدگ

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یراز یاهیگ یدارو ها

بعد از  یزیو ماساژ رحم در کنترل خونر دیت م شو سهیمقا .2

 یاهیگ یدارو ها قاتیمرکز تحق یپژوهش یمصوب شورا مانیزا

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک یراز

مصوب  سمنورهیاسطوخودوس بر شدت و عالئم د ریتاث یبررس .4

 یراز یاهیگ یدارو ها قاتیمرکز تحق یپژوهش یشورا

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک

 یاز قاعدگ  یبر سندرم پ یروغن گل مغرب ریتأث یبررس .7

یسه اثر تحری  نوک پستان و انفوزیون اکسی توسین بر مقا .0

طول مدت مراحل زایمان، مصوب شورای پژوهشی معاونت 

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بررسی تأثیر روغن کرچ  بر شروع زایمان در حاملگی ترم   .7

مصوب شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

 مقاالت

 :یالف( فارس

تأثیر ماساژ رایحه درماني اسطوخودوس بر شدت درد و عالئم  .1

 1214دیسمنورهي اولیه 

بر  نیتوس یاکس ونینوک پستان و انفوز  یاثر تحر سهیمقا .3

 1233تابستان    مانیطول مدت مراحل زا

هفته  46-43 یدر حاملگ مانیروغن کرچ  بر شروع زا ریتأث .2

 1230مهر و آبان 

دهانه رحم تابستان  یماده سازروغن کرچ  برآ ریتأث یبررس .4

1230 

 ب( انگلیسی: 

1. Zahra Bostani khalesi1, Soheila Pirdadeh Beiranvand2, Fariba Ebtekar3. 

Iranian midwives’ knowledge of and attitudes toward female genital 

mutilation/cutting (FGM/C). Electronic Physician. February 2017, Volume: 9, 

Issue: 2, Pages: 3828-3832.  

2.   Pirdadeh Beiranvand S, Beiranvand NS, Moghadam ZB, Birjandi M, Azhari 

S, Rezaei E, Salehnia AN, Beiranvand S. The effect of Crocus sativus (saffron) 

on the severity of premenstrual syndrome. European Journal of Integrative 

Medicine. 2016 Feb 29;8(1):55-61. 
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3. Azhari S, Pirdadeh S, Lotfalizadeh M, Shakeri MT. Evaluation of the effect of 

castor oil on initiating labor in term pregnancy. Saudi Med J. Saudi Med J. 

2006 Jul;27(7):1011-4. 

  و ملی یکنگره هاي بین الملل در مقاالت ارائه شده

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

syndrome  ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیزدهمی)س   

(1215 ران،یا  

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

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

(1214سالمت باروری و فرزندآوری،   

بر  نیتوس یاکس ونینوک پستان و انفوز  یاثر تحر سهیمقا .2

زنان و  یالملل نیکنگره ب نی)هشتم مانیطول مدت مراحل زا

مرحله سوم  یالملل نیکنگره ب نیو اول 1233 ،ییماما

 (1216و سالمت زنان،  مانیزا

 رمترقبهیو مقابله باحوادث غ یدرآمادگ GIS ستمینق  س .4

 تیریبهداشت، درمان و مد یالملل نیکنگره ب نی)پنجم

 (1216 ا،یبحران در حوادث و بال

مؤثر  یسال از سب  زندگ 46-56زنان  یآگاه زانیم یبررس .5

و  ییماما یالملل نیکنگره ب نی وان )اولاست یبر پوک

 (1216 ران،یا یبهداشت بارور

 نی)هشتم هیاول سمنورهیبرد یکپسول روغن ماه ریتأث یبررس .6

 (1233 ،ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب

 نالیبا کرم واژ ییدایکاند تینیدرمان ولوواژ سهیمقا .7

 نیکنگره ب نی)هشتم نالیواژ مازولیمورت و قرص کلوتر

 ( 1233 ،ییزنان و ماما یمللال

  یدهانه رحم )هما یروغن کرچ  برآماده ساز ریتأث یبررس .3

 (1236 ،ییو ماما یپرستار یتازه ها

 

9. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy 
( 3665 نیچ-پکن ییزنان و ماما یالملل نی)کنفرانس ب   

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

pregnancy و فرآورده  یتندرست یالملل نیب  یهما نی)سوم

 Metzمشهد و  یدانشگاه علوم پزشک یبا همکار یعیطب یها

 (3664فرانسه، 

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه 

سال در  16سال خدمت:  32سابقه حدود  .1

سال  13ج کریم عسلی خرم آباد، ب   زایشگاه بیمارستان حا

 به عنوان  خرم آبادانشكده پرستاري و مامایي خدمت درد

تا کنون  1234مربی دانشجویان پرستاری و مامایی از سال 

 سال سابقه کار آموزشی( 12)شمعًا  حدود 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16830021
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 مسئول کمیته پژوهشی بیمارستان عسلی .3

 ییماما انیدانشجو یمسئول انجمن علم .2

 ییروه ماماگ یپژوهش یعضو شورا .4

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

16 

 دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد یپژوهش یعضو شورا .0

 16تا بهمن  1/11/33 خیاز تار یفن پرستار تهیعضو کم .7

 دانشگاه یعلم ئتیه یمصوب  اعضا یقاتیتحق یناظر طرح ها .3

 یک دانشکده پرستارفصلنامه افال یپژوهش یمقاالت علم یداور .1

 ییوماما

 یمصوب  مرکز تحقیقات داروها یقاتیتحق یداور طرحها .16

 لرستان یرازي دانشگاه علوم پزشک یاهیگ

 ییو ماما یپرستار یتازه ها  یهما ییاشرا تهیعضو کم .11

 12/3/30-13لرستان  یدانشگاه علوم پزشک

طب  یکنگره سراسر ییاشرا تهیو کم یعلم  تهیعضو کم .13

آبان  13-36 یاهیگ یو داروها یقیتلف یادرمانه ،یسنت

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک 1231

 یالملل نیکنگره ب نیدر هشتم سهیرئ ئتیبه عنوان ه .12

 17/3/33 خیتار  1233آبان  14-13 رانیا ییزنان و ماما

 یالملل نیکنگره ب نیدر هشتم سهیرئ ئتیبه عنوان ه .14

 17/3/33 خیتار  1233آبان  14-13 رانیا ییزنان و ماما

 ،یطب سنت یدر کنگره سراسر سهیرئ ئتیبه عنوان ه .17

 1231آبان  13-36 یاهیگ یو داروها یقیتلف یدرمانها

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک

 یبه عنوان مدرس برنامه آموزش ضمن خدمت کادر پرستار .10

متون،  یتابعه دانشگاه، در خصوص بررس یها مارستانیب

 34/11/30 خیتار

 2پروتکل دوستدار مادر  یره آموزشبه عنوان مدرس دو .17

 تیلغا 13/7/31خیلرستان، تار یدانشگاه علوم پزشک

11/7/31. 

 یو مدرس کارگاه روشها یعلم ریبه عنوان دب .13

 مانیاستاندارد القاء زا

 ییعضو نظام ماما .11

 یشامعه پزشک جیعضو فعال بس .36

 

 شرکت در سمینارها و کنگره ها 

المت در حوادث و شرکت در هشتمین کنگره  بین المللی س .1

 (1210) بالیا

 (1210)شرکت در کارگاه آشنایی با آیین نامه ارزشیابی  .3

 (1210)شرکت در کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع  .2
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شرکت در کارگروه خواهران اشالس ساالنه بسیج اساتید با  .4

عنوان اقتصاد مقاومتی و شایگاه بین المللی شمهوری 

 (1217) اسالمی ایران

 (1217) کارگاه طرح درس و برنامه ریزی درسیشرکت در  .7

 (1217) شرکت در کارگاه  نگارش و انتشار مقاالت .0

 شرکت در کارگاه  شستجوی منابع الکترونی  )اینترنتی( .7

(1217) 

 (1217) شرکت در کارگاه  نقد و داوری مقاالت .3

  (1217)  شرکت در کارگاه مدیریت منابع الکترونی  .1

 (1217)  عملی حجامتشرکت در کارگاه آموزشی و  .16

 شرکت در اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان .11

(1217) 

 رانیا ییزنان و ماما یالملل نیکنگره ب نیزدهمیس .13

(1217) 

المللی علوم سالمت باروری و  اولین کنگره بین .12

 (1214) فرزندآوری

 هفتمین کنگره سالمت در حوادث و بالیا .14

 اقتصاد مقاومتیهم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان  .17

 بیستمین کنگره انجمن ت صصی باروری و ناباروری .10

کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت پنجمین  .17

 بحران در حوادث و بالیا

کنگره سراسری طب سنتی و درمان های تلفیقی و  .13

 داروهای گیاهی

 هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران .11

 ری و ماماییهمای  سراسری تازه های پرستا .36

 همای  سراسری پرستار،ماما و پژوه  .31

سومین همای  بین المللی تندرستی و فرآورده های  .33

 طبیعی

 سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی .32

 Aکنفرانس آنفلوانزای نوع  .34

 کنفرانس یکروزه اخالق پزشکی .37

 کنفرانس یکروزه مشاوره ازدواج .30

 سمینار تازه های نازایی و ناباروری .37

 مینار ترک اعتیادس .33

 کنفرانس ی  روزه فارماکوویژیالنس .31

 ها شرکت در گارگاه 

1.  

هم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان اقتصاد مقاومتی و  .3

 اخالق حرفه ای

 دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی .2

 دوره بالینی و مهارتی زایمان فیزیولوژی  .4
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دوره شامع تربیت خانواده درمانگر با رویکرد سیستمی  .7

بر فرهنگ ایرانی و تلویحات کاربردی آن در حل  مبتنی

مشکالت خانواده، زناشویی و شنسی همراه با تربیت شنسی 

 فرزندان مبتنی بر فرهنگ

0. Mixed Methods Research 

 آزمون سازی در مطالعات کمی .7

 بهداشت باروری در حوادث و بالیا .3

 کارگاه کشوری کارآزمایی بالینی دارو های گیاهی .1

 Relaxation کارگاه آموزشی .16

 کارگاه آموزشی تکنی  های تنفسی در یوگا .11

 کارگاه آموزشی آشنایی با کارآزمایی های بالینی .13

 کارگاه آموزشی آشنایی با نانوتکنولوژی .12

 مقدماتی  spssکارگاه آموزشی آمار و .14

کارگاه آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی بومی استان  .17

 لرستان و کاربرد های آنان

و نرم  prismنایی با نرم افزار کارگاه آموزشی آش .10

 one noteافزار 

 کارگاه آموزشی اخالق در پژوه  .17

 کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و تهیه طرح درس .13

 کارگاه آموزشی مقاله نویسی .11

 کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی .36

 دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران .31

 spss کارگاه آموزشی  .33

 power pointی کارگاه آموزش .32

 دوره آموزشی زایمان در آب .34

 دوره آموزشی مراقبت های دوران بارداری .37

 دوره آموزشی ارائه مطالب .30

 دوره آموزشی بان  های اطالعاتی .37

 دوره آموزشی استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها .33

 دوره آموزشی واژه پرداز .31

 دوره آموزشی اطالعات و ارتباطات .26

 فناوری اطالعات دوره آموزشی مفاهیم پایه .21

 دوره آموزشی صفحه گسترده .23

 

 

 

 

 


