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  علمی  هیات ارتقاء فرآیند کارگاه در شرکت  .10
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 ایران مامایی  و زنان المللی  بین کنگره هشتمین در شرکت  .49
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 پزشکی  اخالق یکروزه کنفرانس .55

 ازدواج مشاوره یکروزه کنفرانس .56
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 بارداری دوران های مراقبت آموزشی  دوره  .84

 مطالب ارائه آموزشی  دوره  .85

 اطالعاتی  های بانک آموزشی  دوره  .86

 ها فایل مدیریت و کامپیوتر از استفاده آموزشی  دوره  .87

 پرداز واژه آموزشی  دوره  .88

 ارتباطات و اطالعات آموزشی  دوره  .89

 اطالعات فناوری پایه مفاهیم آموزشی  دوره  .90

 گسترده صفحه آموزشی  دوره  .91

 

 

 

 تأییدیه ها و مجوز ها ❖

 افتخارات و جوایز ❖

 آموزش حوزه در 1401 سال کشوری نمونه مامای ❖

 آموزش حوزه در 96 سال کشوری نمونه مامای ❖

 95 سال برگزیده مامای ❖

    90-91 تحصیلی  سال تخصصی  دکتری درآزمون کشوری سوم رتبه کسب ❖

       کشور درخشان استعدادهای مرکز عضو ❖

  89  سال نمونه مامایی  مربی  عنوان به لرستان پزشکی  علوم دانشگاه ازریاست تقدیر لوح دریافت  ❖

 78 سال در کشوری نمونه مامای عنوان به پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزیر از تقدیر لوح دریافت ❖

                02/18: ارشد کارشناسی  مقطع معدل ❖

                           دوم(: ارشد کارشناسی  مقطع) درکالس رتبه  ❖

 75/19: نامه پایان نمره  ❖

              08/19: دکتری مقطع معدل ❖

                  دوم(: دکتری مقطع) درکالس رتبه ❖
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 20: نامه پایان نمره ❖

 سوابق کاری ❖

 (شده )نام دروس تدریس سوابق بالینی ❖

 زایمان و بارداری .1

 زنان بیماریهای .2

   مادروکودک بهداشت .3

 وجراحی  داخلی  بیماریهای .4

 جامعه بهداشت .5

 فیزیکی  معاینات .6

 مامایی  وفنون اصول .7

 ) در مقاطع زیر( سوابق تدریس ❖

 تخصص  .1    

 : کارشناسی ارشد.2    

 روش تحقیق .1

 بیماری های زنان .2

  مامایی ی مدل هاو  تئوری ها .3

 (شدهریس د)نام دروس ت کارشناسی .3    

 خانواده وتنظیم جمعیت .1

 وزایمان بارداری .2

 اپیدمیولوژی اصول .3

 کودک و مادر بهداشت .4

 وجراحی  داخلی  بیماریهای فیزیوپاتولوژی .5

 زنان های بیماری .6

 مامایی  مقررات و اخالق .7

 کودک و مادر بهداشت در مشاوره و ارتباطات .8
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  مامایی  مدیریت اصول .9

 کاردانی .4    

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه  ❖

مامایی   دانشسجویان  برای  "جنین قلب  نوار  تفسسیر و  جنین  سسالمت  ارزیابی   روشسهای" آموزشسی   کارگاه  برگزاری ❖

 مامایی  و پرستاری دانشکده تئاتر آمفی  سالن ،16/7/96مورخ  

 سسسسسالن  ،16/9/97مورخ    مامایی  دانشجویان برای "خونریزی های پس از زایمان" آموزشی  کارگاه برگزاری ❖

 مامایی  و پرستاری دانشکده تئاتر آمفی 

 رای کارکنان مامایی، ستاد دانشگاهب 09/09/96،جنین سالمت ارزیابی  آموزشی  دوره ❖

 پزشکی لرستانبرای کارکنان دانشگاه علوم  13/8/95تاریخ  دوره آموزشی پدافند زیستی ❖

  تاریخ  متون،  بررسسسی   خصسسو   در  دانشسسگاه،  تابعه  های  بیمارسسستان  پرسسستاری  کادر خدمت  ضسسمن  آموزش  برنامه ❖

 ، تاالر شقایق دانشکده دندانپزشکی  24/11/86

  ،89/ 19/7  لغایت  18/7/89تاریخ  لرسسستان،  پزشسسکی  علوم  دانشسسگاه  3  مادر  دوسسستدار  پروتکل  آموزشسسی   دوره ❖

 ستاد دانشگاه ،لرستان پزشکی  علوم دانشگاه مامایی  کادر جهت

 ستاد دانشگاه ،لرستان پزشکی  علوم دانشگاه مامایی  کادر جهت 2 مادر دوستدار پروتکل آموزشی  دوره ❖

 ، ستاد دانشگاهتاالر شقایق دانشکده دندانپزشکی  ،ازدواج مشاوره روزه یک کنفرانس ❖

 د دانشگاها، ستلرستان پزشکی  علوم دانشگاه مامایی  کادر جهت زایمان القای کارگاه ❖

 )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی  ❖

 تاکنون 1395 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال  استادیار دانشگاه علوم پزشکی  ❖

 1395تا 1384مربی دانشجویان مامایی از سال  ❖

 1384تا  1373زایشگاه بیمارستان عسلی از سال شاغل در بخش  ❖

 پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی  نمعاو ❖

 دانشکده پرستاری ومامایی  انتشارات شورای رئیس ❖

 علوم پزشکی لرستان دانشگاه انتشارات شورای عضو ❖

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانعضو شورای مشورتی نهاد  ❖
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 مامایی  دانشجویان علمی  انجمن مسئول ❖

 21/03/98تا تاریخ  21/03/96 از تاریخ مامایی  و پرستاری دانشکده آموزشی  شورای عضو ❖

 تاکنون 31/05/96 از تاریخ دانشجویی  علمی  های انجمن بر نظارت کمیته عضو ❖

 تاکنون 96 /23/07 مامایی  و پرستاری دانشکده اخالق کمیته عضو ❖

 28/02/97تا  28/02/95 مامایی  گروه پژوهشی  شورای عضو ❖

 90 بهمن تا 20/7/88 تاریخ از مامایی  گروه بالین امور مدیر ❖

 آباد خرم مامایی  و پرستاری دانشکده پژوهشی  شورای عضو ❖

 90 بهمن تا 1/11/88 تاریخ از پرستاری فن کمیته عضو ❖

 دانشگاه علمی  هیئت اعضای  مصوب تحقیقاتی  های طرح ناظر ❖

 ومامایی  پرستاری دانشکده افالک فصلنامه پژوهشی  علمی  مقاالت داوری ❖

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه رازی گیاهی  داروهای تحقیقات مرکز  مصوب تحقیقاتی  طرحهای داور ❖

 13/2/86-12 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه مامایی  و پرستاری های تازه همایش اجرایی  کمیته عضو ❖

 گیاهی   داروهای  و تلفیقی   درمانهای  سسسنتی، طب  سسسراسسسری  کنگره اجرایی   کمیته  و  علمی   کمیته  عضسسو ❖

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه 1389 آبان 20-18

  تاریخ  1388  آبان  14-18  ایران  مامایی   و  زنان المللی   بین  کنگره  هشسسستمین  در  رئیسسسسه  هیئت  عنوان  به ❖

15/8/88 

  تاریخ  1388  آبان  14-18  ایران  مامایی   و  زنان المللی   بین  کنگره  هشسسستمین  در  رئیسسسسه  هیئت  عنوان  به ❖

15/8/88  

 آبان  18-20  گیاهی   داروهای  و تلفیقی   درمانهای سسنتی، طب سسراسسری  کنگره  در  رئیسسه  هیئت  عنوان  به ❖

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه 1389

 زایمان القاء استاندارد روشهای کارگاه مدرس و علمی  دبیر عنوان به ❖

 مامایی  نظام عضو ❖

 تاکنون 16/11/84 از تاریخ پزشکی  جامعه بسی  فعال عضو ❖

 تاکنون 02/02/96 از تاریخ  عسلی  بیمارستان پژوهشی  کمیته مسئول ❖
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 سوابق پژوهشی  ❖

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

  شسسسورای  مصسسسوب بساردار  نخسسسست  زنسان  در  آن  بسا  مرتبط  عوامسل تعیین  و  طبیعی   زایمسان  از  ترس  چگونگی  تبیین .1

  تهران پزشکی  علوم دانشگاه پژوهشی  معاونت پژوهشی 

  پژوهشی   شورای  مصوب  دانشجو،  دختران  قاعدگی   از  قبل  سندرم  شدت  بر(  Crocus Sativus L)  زعفران  تاثیر .2

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه رازی گیاهی  های دارو تحقیقات مرکز

 دارو  تحقیقات  مرکز  پژوهشی   شورای  مصوب  زایمان  از  بعد  خونریزی  کنترل  در  رحم  ماساژ و  شوید  تخم  مقایسه .3

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه رازی گیاهی  های

  های  دارو  تحقیقات مرکز  پژوهشسی   شسورای  مصسوب  دیسسمنوره  عالئم و  شسدت بر  اسسطوخودوس  تاثیر  بررسسی  .4

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه رازی گیاهی 

 قاعدگی  از پیش سندرم بر مغربی  گل روغن تأثیر بررسی  .5

  پژوهشی   شورای  مصوب  زایمان،  مراحل  مدت  طول  بر  توسین  اکسی   انفوزیون  و  پستان  نوک  تحریک  اثر  مقایسه .6

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه پژوهشی  معاونت

  پژوهشسسی   معاونت  پژوهشسسی   شسسورای  مصسسوب  ترم حاملگی   در  زایمان شسسروع  بر  کرچک  روغن تأثیر  بررسسسی   .7

 مشهد پزشکی  علوم دانشگاه

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

خرم آباد در  ربررسسی تاثیر پرفشساری خون مرتبط با حاملگی بر هموگلوبین نوزادی در زنان باردار بیمارستان عسلی شه. 1

 98-99سال 

 

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

زایمسان بسا انتخساب روش زایمسان در زنسان بساردار مراجعسه کننسده بسه مراکز . بررسسسسی ارتبساط آگساهی، نگرش و ترس از  1

 1399بهداشتی درمانی شهر خرم آباد درسال 

 

 مقاالت. ه   

 فارسی           
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 1394 ،تأثیر ماساژ رایحه درمانی اسطوخودوس بر شدت درد و عالئم دیسمنورهی اولیه ❖

 1388تابستان ، مانیبر طول مدت مراحل زا نیتوس ی اکس ونینوک پستان و انفوز کیاثر تحر سهیمقا ❖

 1386هفته مهر و آبان  40-42 ی در حاملگ مانیروغن کرچک بر شروع زا ریتأث ❖

 1386دهانه رحم تابستان  یروغن کرچک برآماده ساز ریتأث ی بررس ❖
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

Factors Related to Childbirth Fear in Primigravid Women in Khorramabad:  - 

 A  CrossSectional (1396  ،کنگره زنان و مامایی ایران )   

Prevalence of Fear of Childbirth and Its Associated Factors in PrimigravidWomen-   

 ( 1396  ایران، مامایی  و زنان  المللی  بین کنگره چهاردهمین) 

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

syndrome 

     
  
-Prevalence of Fear of Childbirth and its associated factors in Primigravid Women: a 

cross- sectional study    
 ( 1394  فرزندآوری، و  باروری سالمت علوم المللی  بین   کنگره اولین)

 یالملل  نیکنگره ب  نی)هشسستم  مانیبر طول مدت مراحل زا  نیتوسسس  ی اکسسس  ونینوک پسسستان و انفوز  کیاثر تحر  سسسهیمقا -

 (1390و سالمت زنان،  مانیمرحله سوم زا ی الملل نیکنگره ب نیو اول 1388 ،یی زنان و ماما

بهداشسسست، درمان و  ی الملل  نیکنگره ب  نی)پنجم  رمترقبهیو مقابله باحوادث غ ی درآمادگ  GIS  سسسستمینقش سسسس -

 (1390 ا،یبحران در حوادث و بال تیریمد

و  یی ماما ی الملل  نیکنگره ب  نیاسستخوان )اول ی مؤثر بر پوک ی سسال از سسبک زندگ  40-50زنان   ی آگاه  زانیم  ی بررسس -

 (1390 ران،یا یبهداشت بارور

 (1388 ،یی زنان و ماما ی الملل نیکنگره ب نی)هشتم هیاول سمنورهیبرد ی کپسول روغن ماه ریتأث ی بررس -

 (1395 ایران، مامایی و زنان المللی بین کنگره سیزدهمین)
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کنگره   نی)هشسستم  نالیواژ  مازولیمورت و قر  کلوتر  نالیبا کرم واژ  یی دایکاند  تینیدرمان ولوواژ  سسسهیمقا -

 ( 1388 ،یی زنان و ماما ی الملل نیب

 (1386 ،یی و ماما یپرستار یتازه ها شیدهانه رحم )هما یروغن کرچک برآماده ساز ریتأث ی بررس -

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

   (2005 نیچ-پکن یی زنان و ماما ی الملل نی)کنفرانس ب

- Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy 
  Metz و  مشسهد  پزشسکی  علوم  دانشسگاه  همکاری  با  طبیعی   های  فرآورده و  تندرسستی   المللی   بین  همایش  سسومین)

 (2004 فرانسه،

 

 عالیق پژوهشی ❖

 کاربرد طب مکمل در مامایی  ❖

 کتب ❖

  انتشارات آوانگارد. 1396 ،اول، چاپ  مامایی  های آزمون ❖

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت ❖

 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان ❖

 دانشگاه علمی  هیئت اعضای  مصوب تحقیقاتی  های طرح ناظر ❖

 ومامایی  پرستاری دانشکده افالک فصلنامه پژوهشی  علمی  مقاالت داوری ❖

 لرستان پزشکی  علوم دانشگاه  مصوب تحقیقاتی  طرحهای داور ❖

 عضویت در مجامع ❖

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت ❖

 آموزش مامایی  ❖

 طب مکمل ❖
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