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):1(جدول 

تعداد واحدمقطعرشتهنیمسال تحصیلی 

)حق التدریس(52کارشناسیمامایی1368- 1375

)حق التدریس(336کارشناسیمامایی)واحد12هر ترم (1375- 1388

34/21)دانشکده مراغه(کارشناسی پرستاري پرستاري)مربی هیئت آموزشی(75-76نیمسال اول و دوم  
2کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(76-77نیمسال دوم 
06/7کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(78-79نیمسال دوم 

14/4کارشناسیمامایی)ت آموزشیمربی هیئ(79تابستان 
68/18کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(79- 80نیمسال اول 
80/12کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(79-80نیمسال دوم 

50/1کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(80تابستان 
71/15کارشناسیمامایی)آموزشیمربی هیئت(80- 81نیمسال اول 
44/16کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(80-81نیمسال دوم 

50/1کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(81تابستان
52/10کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(81- 82نیمسال اول 
52/13کارشناسیمامایی)وزشیمربی هیئت آم(81-82نیمسال دوم
47/8کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(82- 83نیمسال اول 
70/11کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(82-83نیمسال دوم 

73/3کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(83تابستان 
41/13کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(83-84نیمسال اول
13کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(83-84نیمسال دوم
41/11کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(84-85نیمسال اول
28/10کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(84-85نیمسال دوم
41/11کارشناسیاماییم)مربی هیئت آموزشی(85- 86نیمسال اول 

فعالیتهاي آموزشی)الف 
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34/10کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(85-86نیمسال دوم 
19/9کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(86- 87نیمسال اول 
32/9کارشناسیمامایی)مربی هیئت آموزشی(86-87نیمسال دوم 
28/9کارشناسیییماما)مربی هیئت علمی(87- 88نیمسال اول 
75/10کارشناسی وکارشناسی ارشدمامایی)مربی هیئت علمی(87-88نیمسال دوم 
15کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(88- 89نیمسال اول 
شعبه بین المللی (( 90- 91تا نیمسال دوم 88- 89نیمسال اول 

75/2ارشدکارشناسیمامایی)ارس

01/13کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(88-89نیمسال دوم 
10کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(89- 90نیمسال اول 
11کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(89-90نیمسال دوم 
38/19کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(90- 91نیمسال اول 
42/18کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(90-91نیمسال دوم 
17/23کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(91- 92نیمسال اول 
64/24کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(91-92نیمسال دوم 
58/13کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(92- 93نیمسال اول 
95/12کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(92-93نیمسال دوم 
40/11کارشناسی وکارشناسی ارشد مامایی)مربی هیئت علمی(93- 94نیمسال اول 

واحد31/825جمع

: لینی سرپرستی شدهس باودرتنوع ) 2(جدول 

مقطعرشتهواحد درسی

کارشناسیمامایی)تئوري وبالینی(بارداري و زایمان
کارشناسیمامایی)تئوري(مدیریت در مامایی

کارشناسیمامایی)درمانکاه مامایی(بارداري و زایمان
و کارشناسی ارشدکارشناسیمامایی) و درمانگاه زنانبخش (بیماریهاي زنان

و کارشناسی ارشدکارشناسیمامایی)تئوري( اریهاي زنانبیم
کارشناسیمامایی)بالینی(داخلی و جراحی

کارشناسیمامایی) بالینی و تئوري (نوزادان
کارشناسیمامایی)بالینی و تئوري (کودکان

کارشناسی ارشدماماییمفاهیم مامایی 
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جمعیت وتنظیم خانواده
شکی ،رشته هاي مختلف علوم پز

فنی وعلوم پایه 
کارشناسی

کارشناسیماماییتاریخ ، اخالق و مقررات مامایی
کارشناسیماماییاختالالت جنسی 

...ھا و درماني، آموزش مداوم، كارگاه-سخنراني علمي در دانشكده، مركز آموزشي) ٤(جدول 

زآموزيامتیاز باتاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف

دانشکده پرستاري و کنفرانس جمعیت ماماییپارتوگراف 1
ساعت13832مامایی تبریز

مرکز مطالعات و کارگاه آموزشی احیاي نوزاداحیاي نوزاد2
ساعت138512آموزش پزشکی

3

اصول احیا نوزاد 
گامهاي نخستین احیا 

،تهویه بافشار مثبت 
..........

دانشکده پرستاري و ادکارگاه آموزشی احیا نوز
ساعت13871مامایی تبریز

آشنایی بامراقبتهاي 4
پس اززایمان

کنفرانس یکروزه مراقبتهاي پس 
اززایمان

دانشکده پرستاري و 
ساعت13871مامایی تبریز

اداره اورژانسهاي پس 5
اززایمان

کنفرانس یکروزه اداره نوزاد پس از 
زایمان اورژانس

و دانشکده پرستاري 
ساعت13871مامایی تبریز

6
عوامل موثربر درك 

درد زایمان 
کارگاه آموزشی تطابق بابارداري 

وفیزیولوژي درد زایمان
دانشکده پرستاري و 

ساعت13871مامایی تبریز

برنامه آموزشی ماماهاي تسهیالت اورژانسهاي مامایی7
زایمانی

دانشکده پرستاري و 
ساعت13903مامایی تبریز

موضوع 6سخنرانی در 8
برنامه 

برنامه اورژانسهاي حیاتبخش در 
مامایی

دانشکده پرستاري و 
امتیاز بازآموزي 139110مامایی تبریز

9
خونریزي هاي غیر 

طبیعی در دوران 
باروري

خونریزي هاي غیر طبیعی در دوران 
امتیاز بازآموزي13914دانشکده پزشکیباروري و پس از یائسگی

پیشگیري از مرگ 10
دانشکده پرستاري و برنامه نجات مادر مادر

امتیاز بازآموزي13914مامایی تبریز

مشاوره در دوران 11
دانشکده پرستاري و راهنمایی و مشاوره در ماماییبارداري

امتیاز بازآموزي13924مامایی تبریز
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فعالیتهاي )ب 
پژوهشی 
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شده در مجالت علمیت چاپمقاال) 1(جدول 
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شماره

تاریخ چاپنقش هیئت علمی سطحنام مجله عنوان مقاله

1The Effect of Rosa Damascena Extract on
Primary Dysmenorrhea: A Double-blind Cross-
over Clinical Trial

Iran Red Cres Med J.
2014 January; 16(1):

e14643.

ISI
IF=0.360

1سطح 

نویسنده اول

از پنج نفر

2014

2
Comparison of two iron supplementation methods
on Hemoglobin level and
Menstrual Bleeding in Tabriz students

Iranian Journal of
Pediatric Hematology
Oncology Vol4.No1

Pubmed

1سطح 

نویسنده اول

از شش نفر

2014

3The effect of breastfeeding educational program on

Breastfeeding condition

Life Science Journal
2012;9(4)

ISI
Impact
Factor
2012:
0.165

1سطح 

نویسنده دوم از 

چهار نفر

2012

4Evaluation of the effects of acoustic stimulation and feeding mother
stimulation on non-reactive non-stress test: a

randomized clinical trial

Archives of Gynecology

and Obstetrics© Springer

-Verlag Berlin

Heidelberg 201310.1007/s00404-012-
2695-6

ISI
Impact
Factor
2012:1.33

1سطح 

از چهارم نویسنده 

نفراز شش

2013

5
Clinical learning environment in viewpoints of
nursing students of medical sciences

Ijnmr/summer
2011,vol10,no3ISI

1سطح 

نویسنده پنجم 

از شش نفر

2011

پایش رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز6

در دو سال اول تولد

مجله علمی پژوهشی بیماریهاي 

-16ویژه نامه دوره (نکودکان ایرا
)85آبان 

ISI

1سطح 

نویسنده اول از 

دو نفر

1385

7
Compare attitudes of Iranian fertile and infertile

women to surrogacyIranian Journal o f
Reproductive
Medicine

pubmed

VOLUME 10
SUPPLEMENT 1

APRIL 2012

1سطح 

2012نفر8از 7نفر 

8
The Viewpoint of Iranian Fertile Women

Regarding Gestational SurrogacyIranian Journal o f
Reproductive
Medicine

pubmed
VOLUME 10
SUPPLEMEN
T 1 APRIL

1سطح 

2012نفر8از 5نفر 

9
Gamete Donation in Infertility Treatment and

EthicsIranian Journal o f
Reproductive

pubmed

VOLUME 10
2012نفر2از 2نفر 
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MedicineSUPPLEMENT 1
APRIL 2012

1سطح 

10Comparition  and evaluation of labor pain and factors
influencing pain perception in  primiparous and multiparus
women referring to Tabriz Alzahra Educational Center in
2005-2006

Research journal of Medical
Science

( Med well journals) 271-
278,2007:1(5)

2سطح

EMBASEنمایه در 

نویسنده سوم از

پنج نفر

2007

11
Sleep Hygiene and its Related Factors Among the

Elderly in Tabriz, Iran
Int J Women’s Health
Reproduction Sci Vol.
2, No. 3, Spring 2014

نمایه2سطح 

Chemicalدر
Abstracts

نویسنده اول

از پنج نفر

2014

12
Observing the Safety Precautions Against Blood-Borne

Infections by Delivery Agents in Therapeutic and Training
Hospitals of Tabriz in 2011-2012

Int J Women’s Health
Reproduction Sci Vol. 2,

No. 2, Winter 2014
Supplement

نمایه2سطح 

Chemicalدر
Abstracts

نویسنده اول

نفردواز 

2014

13
Awareness, Attitude and Participation Rate of
Men in Family Planning Programs in IranInt J Women’s Health

Reproduction Sci Vol. 2,
No. 1, Winter 2014

نمایه2سطح 

Chemicalدر
Abstracts

نویسنده اول

نفرپنجاز

2014

14
Leiomyoma and Nutrition, a Case-Control StudyInt J Women’s

Health
Reproduction Sci
Vol. 1, No. 1,
Spring 2013

نمایه2سطح 

Chemicalدر
Abstracts

ویسنده اولن

از پنج نفر

2013

هايوپیشگویی کنندهنابارورزوجینشده درادراكاجتماعیحمایت15
آناجتماعی-فردي

علومدانشگاهمجله
مازندران دورهپزشکی

نامهویژه،سوموبیست
1392اسفند،1

نمایه 2سطح 

Chemicalدر
Abstract

1392نفر4نفر سوم از

ن زایمان در مورد نوع زایمانترجیحات عامال16

خود و نوع زایمان پیشنهادي آنان به زنان باردار

یازدهمسال-مجله پایش 
آبانمهرپنجمشماره

نمایه2سطح 

Cinahlدر

نویسنده اول

از پنج نفر

1391

از دیدگاه دانشجویان ترم آخر کارشناسی ماماییمشکالت آموزش بالینی17
تبریز ماماییدانشکده پرستاري و 

مجله ایرانی آموزش در علوم 
پزشکی 

نمایه2سطح 

CINAHL

نویسنده دوم از

دو نفر

1384

18
بررسی ویژگیهاي مربی بالینی اثر بخش از دیدگاه دانشجویان 

مجله ایرانی آموزش در مامایی دانشگاه علوم پزشکی وآزاد تبریز

علوم پزشکی 

2سطح 
نمایه در

CINAHL

سنده اول از نوی

دو نفر

1384
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19
The effect of folic Acid on Hot Flashes in

Postmenopausal Women

Journal of Caring
Sciences, 2013,

2(2), 131-140

3سطح 
نمایه در

Google

Scholar

نویسنده اول
از پنج نفر

2013

20
The Effects of Continuous and Interrupted Episiotomy

Repair on Pain Severity and Rate of Perineal Repair: A
Controlled Randomized Clinical Trial

Journal of Caring
Sciences, 2012, 1(3),

165-171

3سطح 
نمایه در

Google

Scholar

دوم نویسنده 

از پنج نفر)مسئول(

2012

21Mental Health and its Personal and Social
Predictors in Infertile Women

Journal of Caring
Sciences, 2014,
3(1), 37-45

3سطح 
نمایه در

Google

Scholar

نویسنده دوم

از چهار نفر

2014

مجله علمی–درمان سندرم کارپال تانل یک پدیده شایع22

تخصصی علوم پزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی

پایگاههاي 

طالعاتی داخلیا

نویسنده اول 

از دو نفر

1386

یادگیري مهارتهاي بالینی مامایی از دیدگاه23

دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی

مجله پرستاري ومامایی

-سال سوم 

87بهار –شماره نهم 

پایگاههاي 

اطالعاتی داخلی

نویسنده دوم  از 

دو نفر

1387

مل موثر بر درك درد مقایسه درد زایمان و عوا24

زایمان در زنان نخست زا و چند زا 

سال -مجله پرستاري ومامایی
–دوم 

شماره پنجم

پایگاههاي 

اطالعاتی داخلی

نویسنده سوم 

از چهار نفر

1386

٢۵
خود کارآمدي شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 

ل سا-مجله پرستاري وماماییبهداشتی درمانی شهر اهواز
–پنجم 

نوزدهمشماره

پایگاههاي

اطالعاتی داخلی

نویسنده دوم

از چهار نفر

1389
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٢۶
روش ارجح زایمان و عوامل موثر بر انتخاب آن از دیدگاه زنان 

ل سا-مجله پرستاري وماماییباردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی الزهراي تبریز 
–سوم م 

دهمشماره

ی پایگاههاي اطالعات
داخلی

1387نویسنده دوم از دو نفر

پژوهشی تولد–مجله علمی اپی زیوتومی و آسیب هاي پرینه٢٧

)دانشگاه آزاد اسالمی(

پایگاههاي

اطالعاتی 

داخلی

نویسنده دوم  از 

دو نفر

1380

نشریه علمی پژوهشی بررسی حقوق زنان استفاده کننده از روشهاي پیشگیري از بارداري٢٨

شکده علوم پزشکی دان

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

پایگاههاي

اطالعاتی 

داخلی

نویسنده اول

از دو نفر

1380

٢٩
بررسی رابطه شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی

فصلنامه مرکز –مجله سبز تبریزبا وضعیت تفکر انتقادي دانشجویان
مطالعات وتوسعه آموزش 

پزشکی 

پایگاههاي

العاتی اط

داخلی

نویسنده دوم  

نفر4از

1388

٣٠
بررسی رابطه شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی

فصلنامه مرکز –مجله سبز تبریزبا وضعیت تفکرخالق  دانشجویان
مطالعات وتوسعه آموزش 

پزشکی

پایگاههاي

اطالعاتی 

داخلی

نویسنده اول

از دو نفر

1388

٣١
Diagnostic Value of Non Stress Test in Latent Phase of
Labor and Maternal and Fetal OutcomesGlobal Journal of Health

Science; Vol. 7, No. 2; 2015
1سطح 
ISI

از4نویسنده 

نفر6

2015

٣٢
مقایسه فعالیت جسمانی در زنان مبتال و غیر مبتال به

ƿӨẨƈ لیومیوم رحمی ƽǚə ǀ ƶҰƹ پرستاری و مامایی
ارومیھ، دوره دوازدھم، شماره سوم، 

-

نویسنده اول2سطح 

نفر5از

1393

٣٣
Perceived Social Support and Stress among
Pregnant Women at Health Centers of Iran-
Tabriz

Journal of Caring
Science 3 (4), 287- 295

pubmed دوم نویسنده

از پنج)مسئول(

1393
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طرح تحقیقاتی) 2(جدول 
میزان 

پیشرفت
ساعات 
همکار

ي

سال 
تصویب

نقش هیئت 
علمی

عنوان طرح شماره

خاتمه یافته ٤٠٠ 1384 مجري میزان رعایت نکات ایمنی در برابر عفونت هاي منتقله از راه خون توسط عاملین 
مان زای

1

خاتمه یافته  ١٠٠ 1385 همکار اصلی مقایسه دردزایمان وعوامل موثربردرد زایمان درزنان نخست زاوچندزاي مراجعه 
کننده به بیمارستان الزهراي تبریز

2

خاتمه یافته - 1388 مجري ترجیحات عاملین زایمان درموردنوع زایمان خود ونوع زایمان پیشنهادي آنان  به 
زنان باردرا

3

خاتمه یافته ١٠٠ 1389 همکار اصلی انحصاريتاثیر برنامه آموزشی برخودکارآمدي بر شیردهی وطول مدت شیردهی 
خاتمه یافته 150 1390 مجري آگاهی ، نگرش ومشارکت مردان دربرنامه هاي تنظیم خانواده درمراکزمقایسه

بهداشتی درمانی روستایی وشهري شهرستان آبیک
4

خاتمه یافته 150 1390 مجري تاثیراسید فولیک بر گرگرفتگی زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی 
1390سال رشتدرمانی الزهراء 

5

50% ١٠٠ 1390 همکار اصلی مقایسه دوروش آموزشی سخنرانی وکتابچه آموزشی  بربهداشت جنسی زنان 6
خاتمه یافته 150 1391 مجري یک اسید بر شدت درد دیسمنوره اولیهمقایسه اثر گل محمدي و مفنام 7

80% 100 1391 همکار اصلی بر کیفیت خواب زنان بارداري آموزشی تاثیر مداخله 9
خاتمه یافته 150 1391 مجري مقایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و خلق در 

دانشجویان
10

خاتمه یافته 150 1391 مجري اجتماعی با وزن هنگام تولد  و افسردگی پس از زایمان در زنان ارتباط بین حمایت 
1390باردار مراجعه کننده به مراکز و پایگاههاي بهداشتی شهر تبریز در سال 

11

خاتمه یافته ١٠٠ 1392 همکار اصلی سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در زوجین نابارور 12
80% 150 1392 مجري ر انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل باور بهداشتی در زنان باردار عوامل موثر ب

1392کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسالمشهر، مراجعه
13

٣۴
The Effect of sleep health education on sleep quality in
pregnant women.

AENSI:

Advances in
Environmental

Biology journal.

5نویسنده سوم از 1سطح 
نفر

2015
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20% 50 1393 مجري : رابطه بین فعالیت فیزیکی، عملکرد و رضایت جنسی در زنان سنین بـاروري  
1393نشاه در سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرما

14

20% 100 1393 مجري بررسی عوامل روانی مرتبط با زایمان اول و ارتباط آن با ترجیح نوع زایمانهاي 
هاشم شهر خوي در سال بعدي در زنان مراجعه کننده به بیمارستان قمربنی

1393

15

تالیف و ترجمۀ کتاب) 3(جدول 

یف
عنوان کتابرد

نوع
تعداد 
صفحا

ت

ریخ انتشارتا

سازمان 2008کتاب راهنماي جهانی براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتی :تنظیم خانواده 1
ترجمه بهداشت جهانی

1387)on line(
در سایت دانشکده پرستاري

)چاپی(1461392ترجمهمهارتهاي حرفه اي در آموزش بالینی مامایی2

3
Managing prolonged and obstructed labor . Education maternal for
teachers of midwifery

( on line)2171392ترجمه

درسایت دانشکده 
پرستاري
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خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
رد

عنوان سمینار یا کنگرهعنوان خالصۀ مقاله
تاریخ 
برگزار

ي
محل برگزاري

1
ه از روشهاي پیشگیري بررسی حقوق مددجویان استفاده کنند

.....از بارداري مراجعه کننده به 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز1379سمینار حقوق مددجو

دانشگاه علوم پزشکی زنجان1379همایش بهداشت باروري ... علل بارداریهاي ناخواسته درزنان حامله مراجعه کنندهبررسی 2

3
ــا  ن باحاملگیهــاي خواســته بررســی مقایســه اي میــزان افســردگی درزن

............وناخواسته مراجعه کننده به 
تــــازه هــــاي پرســــتاري   

دراختالالت خلقی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1379

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1380همایش ایمنی مددجو....مراجعه کننده به IUDایمنی مددجویان درجریان جایگذاري 4

5
IUDجویان استفاده کننده از بررسی اخالق و حقوق مدد

اخالق وحقوق درپرستاري........... مراجعه کننده به
دانشگاه علوم پزشکی شیراز1380

6
ــالمت  ...پایش رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بهداشتی و درمانی  ــتاروارتقا ســـ پرســـ

کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1381

7
دیدگاه مادران بستري در مراکز علل سزارین انتخابی از بررسی 

.درمانی دولتی وخصوصی تبریز
ــی    ــایش علم ــازدهمین هم ی
ــري   ــی سراســــ پژوهشــــ

دانشجویان علوم پزشکی 

آزاد اسالمی تبریزدانشگاه 1381

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1382جایگاه حرفه مامایی...جایگاه حرفه مامایی در حیطه ارائه خدمات سالمتی از دیدگاه8
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1382جایگاه حرفه مامایی...جایگاه اموزشی مربیان مامایی از دیدگاه دانشجویان مامایی9

رویکردهاي نوین پرستاري سندرم کارپال تانل یک پدیده رایج10
دراختالالت حسی حرکتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1382

11
همایش سراسري مراقبت یمراقبت در منزل و ایمنی کادر بهداشت

درمنزل
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1383

هشتمین همایش کشوري آموزش ...بررسی ویژگیهاي مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان12
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1384

کشوري آموزش هشتمین همایش ...مشکالت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان ترم آخر مامایی13
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1384

آزاداسالمی واحد تن کابندانشگاه 1384بررسی مسائل زنان درایرانبررسی علل کاهش تمایالت جنسی درزنان14

15
همایش آموزش بالینی ...میزان یادگیري مهارتهاي بالینی مامایی از دیدگاه دانشجویان 

درپرستاري
علوم پزشکی تبریزدانشگاه 1385
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16
همایش آموزش بالینی ...بررسی عوامل تنیدگی آور آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 

درپرستاري
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1385

17
انی .....بررسی پایش رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بهداشتی و 

...
راندانشگاه علوم پزشکی ته1385همایش پرستاري کودکان

18
کنگره بین المللی طب ...بررسی میزان رعایت نکات ایمنی در برابر عفونتهاي منتقله

کودکان
سازمان انتقال خون ایران1386

19
مقایسه دردزایمان وعوامل موثربردرد زایمان درزنان نخست 

.....زاوچندزاي مراجعه کننده به 
همایش علمی سالیانه انجمن 

رانبررسی ومطالعه درددرای
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1386

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1386زایمان طبیعی...نوع زایمان ارجح و عوامل موثر برآن از دیدگاه زنان باردار20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1386زایمان طبیعی...                    بررسی علل عدم تمایل به زایمان طبیعی21

22
میزان رعایت بهداشت خواب درسالمندان شهر تبریز بررسی 

87درسال
سمینارسراسري سالمندي 

وپزشکی سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1387

23
بررسی رابطه شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا 

تفکر انتقادي دانشجویانوضعیت
دهمین کنگره کشوري 
آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز1388

24
بررسی رابطه شیوه تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا

وضعیت تفکرخالق  دانشجویان
دهمین کنگره کشوري 
آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز1388

25
لی دومین کنگره بین الملفعالیت فیزیکی درزنان مبتال وغیرمبتال به لیومیوم رحمی

سالمت باروري وتنظیم 
خانواده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1389

26
سمیناردوروزه چالش هاي ارتباط  شیردهی باآسم درکودکان

پرستاري ازکودکان مبتال به 
بیماریهاي مزمن 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1389

27
سالمت کنگره سراسري بررسی رابطه رضایت زناشویی با مدت شیردهی مادران

نوزادان ایران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388

28
سومین کنگره بین المللی IUDمیزان رعایت حقوق مددجویان در جریان جایگذاري 

حقوق پزشکی
مرکز تحقیقات اخالق 1389

وحقوق پزشکی

29
سومین کنگره بین المللی رحم جایگزین و مسائل حقوقی پیرامون آن

حقوق پزشکی
ز تحقیقات اخالق مرک1389

وحقوق پزشکی

30
The effect of breastfeeding educational
program….

کنگره بین المللی آموزش 
بهداشت و ارتقاي سالمت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1390

31
Comparison of physical activity in women with
and without leiomyoma….

کنگره بین المللی آموزش
بهداشت و ارتقاي سالمت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1390

32
سرطان کنگره بین المللیسرطان پستان و راهکارهاي پیشگیري

پستان
دانشگاه علوم پزشکی تهران1390
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ارتباط خودکفایتی شیردهی مادران در دوران بارداري با  وضعیت 33
شیردهی نوزاد

کنگره سراسري ارتقاي سالمت 
نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390

34
تاثیر برنامه مداخله اي پیشگیري از ایدز بر آگاهی مادران باردار مراجعه 

کنگره دانشگاه آزاد اسالمی.1390کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز1390

35
همایش کشوري مراقبت و رمیم ممتد و منقطعمقایسه شدت درد اپی زیوتومی در دو روش ت

سالمت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن1390

36
تاثیر برنامه آموزشی بر خودکارآمدي شیردهی و طول مدت 

شیردهی انحصاري
همایش کشوري مراقبت و 

سالمت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن1390

37
همایش کشوري مراقبت و وادهآگاهی، نگرش و مشارکت مردان در برنامه هاي تنظیم خان

سالمت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن1390

38
The Viewpoint of Iranian Fertile Women
Regarding Gestational Surrogacy

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1391کنگره بین المللی طب باروري

39Gamete Donation in Infertility Treatment and
Ethics

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1391کنگره بین المللی طب باروري

40Compare  attitudes of Iranian fertile and
infertile women to surrogacy

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1391کنگره بین المللی طب باروري

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز1391کنگره بین المللی علوم پزشکی وتومی به روش ممتد بر میزان ترمیم پرینهتاثیر ترمیم اپی زی41

سمینار سراسري پرستار، ماما و غیر واکنشیNSTتاثیر تحریک صوتی و تغذیه مادر بر 42
پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی گلستان1391

دانشگاه علوم پزشکی اهواز1391سمینار منوپوز آندروپوز اهواز ئسهتاثیر اسیدفولیک بر گر گرفتگی زنان یا43

44
مقایسه دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان خونریزي قاعدگی 

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
دهمین کنگره بین المللی زنان 

92ومامایی ایران مهر ماه 
دانشگاه علوم پزشکی ایران1392

45

3d national congress of
hematology Yazd 19-21
november 2013 iranian
journal of pediatric

hematology oncology

دانشگاه علوم پزشکی یزد1392

46
Comparison of two iron supplementation methods on
mood in female students of Tabriz university of
medical sciences

ه کنگره بین المللی ارتقاء کتابچ
92شهریور 22- 20سالمت زنان 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1392

47
Mental health and its personal and social predictors ininfertile women6th National congress

IRHRC Reproductive and
infertility Updates

دانشگاه علوم پزشکی تهران1392

راهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلی) 2(جدول 
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یف
مقطع رشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

آموزشی
نوع 

همکاري

مقایسه دردزایمان وعوامل موثربردرد زایمان درزنان نخست 1
زاوچندزاي مراجعه کننده به بیمارستان الزهراي تبریز

مامایی1385منیژه پیردل
رشناسی کا

ارشد
استادمشاور

مامایی1387راضیه علیزادهبررسی سبک زندگی درزنان پریمی پارومولتی پار2
کارشناسی 

ارشد
استادناظر

ترجیحات عاملین زایمان درموردنوع زایمان خودوونوع 3
زایمان پیشنهادي به زنان باردار                    

طاهره شمس
قریشی 

مامایی1388
شناسیکار

ارشد
استادراهنما

دربرنامه هاي تنظیم آگاهی ، نگرش ومشارکت مردانمقایسه4

بهداشتی درمانی روستایی وشهري شهرستان درمراکزخانواده

آبیک

خدیجه السادات

مامایی1388حسینی
کارشناسی

ارشد
استادراهنما

1388سمیه انصاري تاثیر برنامه خودکارآمدي بروضعیت شیردهی5
مامایی

کارشناسی 
ارشد

استادراهنما

1388سولماز جاللیمقایسه سبک زنان درزنان مبتال وغیرمبتال به میوم رحمی6
کارشناسیمامایی

ارشد
استادراهنما

7
وارتباط آن با برخی عوامل خطر سازدر رسشیوع زایمان زود"

"1388ردبیل در سال مراکز آموزشی درمانی استان ا

فروغ
فرض اهللا پور

استادناظرکارشناسی ارشدمامایی1388

8
مقایسه تاثیر کرم فنی توئین و محلول بتادین در ترمیم وشدت 

درد اپی زیوتومی در زنان نخست زا
1389فهیمه رشیدي 

استادناظرکارشناسی ارشدمامایی

9
زنان یائسه مراجعه گرفتگی فولیک بر گراسیدتاثیر

سال رشتکننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء 
1390

کارشناسی مامایی1390لیال فرزاد
ارشد

استاد 
راهنما

مقایسه شدت درد و میزان ترمیم در دوروش ترمیم اپی 10
...زیوتومی

رودابه 
شاهگلی 

کارشناسی مامایی1390
ارشد

استاد 
راهنما

استاد کارشناسی مامایی1390شیوا رئوف...غیر واکنشیNSTصوتی و تغذیه بر تاثیر تحریک11
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راهنماارشد
1
2

منصوره تاثیر مداخله آموزشی بر کیفیت خواب زنان باردار
عشقی

کارشناسی مامایی1391
ارشد

استاد 
راهنما

1
3

مقایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان 
انهموگلوبین و خلق در دانشجوی

کارشناسی مامایی1391ائمه حسن پور
ارشد

استاد 
راهنما

1
4

مقایسه اثر گل محمدي و مفنامیک اسید بر شدت درد 
دیسمنوره اولیه

زینب السادات 
موسوي

کارشناسی مامایی1391
ارشد

استاد 
راهنما

1
5

سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در زوجین 
نابارور

کارشناسی مامایی1391فاطمه یحیوي
ارشد

استاد 
راهنما

1
6

و وزن هنگام تولد باارتباط بین حمایت اجتماعی 
در زنان باردار مراجعه کننده به افسردگی پس از زایمان 

1390مراکز و پایگاههاي بهداشتی شهر تبریز در سال 

کارشناسی مامایی1390ایلناز ایرانزاد
ارشد

استاد 
راهنما

1
7

یاه دم اسب بر میزان ترمیم وشدت درد اپی تاثیر پماد گ
زیوتومی 

کارشناسی مامایی1390مهرناز اصغري
ارشد

استاد 
راهنما

1
8

عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل باور بهداشتی 
کننده به مراکز بهداشتی درمانی در زنان باردار مراجعه

1392،شهرستان اسالمشهر

زهرا فتح 
اللهی

کارشناسی مامایی1392
ارشد

استاد 
راهنما

1
9

کارشناسی مامایی1391ژیال نهاییتاثیر بلک کوهوش بر عالئم زودرس یائسگی 
ارشد

استادناظر

2
0

رفتار هاي پر خطر جنسی و ارتباط آن با خودکارآمدي 
آلودگی به ویروس ایدز در افراد ابرازمقاربت ایمن و 

HIVبیماري هاي با وره مثبت  تحت پوشش مراکز مشا
رفتاري شهرستان اهواز

منصوره 
فخوري

کارشناسی مامایی1390
ارشد

استاد 
راهنما

2
1

رابطه بین فعالیت فیزیکی، عملکرد و رضایت جنسی در 
زنان سنین باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و 

1393درمانی شهر کرمانشاه در سال 

ی کارشناسمامایی1393زینب جلیلیان
ارشد

استاد 
راهنما

2
2

بررسی عوامل روانی مرتبط با زایمان اول و ارتباط آن با 
ترجیح نوع زایمانهاي بعدي در زنان مراجعه کننده به 

1393هاشم شهر خوي در سال بیمارستان قمربنی

کارشناسی مامایی1393زلیخا عسگرلو
ارشد

استاد 
راهنما

راهاي رسمیها یا شوعضویت در کمیته) 6(دول ج

یف
مقام منصوب کنندهتاریخعنوان کمیته یا شورارد

دانشگاه آزاد اسالمی1377عضو هیئت علمی ششمین سمینار سراسري دانشجویی1
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تبریزدانشگاه علوم پزشکیرئیس کنونتا1386عضو گروه کارشناسان مامایی استان 2

رئیس دانشکده پرستاري مراغه1376اري ومامایی مراغهعضوکمیته تشخیص فنی سفارشات خارجی دانشکده پرست3

4
مصاحبه از متقاضیان تحصیل دوره کارشناسی ارشد شعبه بین المللی عضو کمیته 

)ارس(دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دبیر اجرایی سمینار1381

5
عضو کمیته اجرایی اولین همایش سراسري رویکردهاي نوین پرستاري

ی حرکتی از پیشکیري تانوتوانیدراختالالت حس
دبیر اجرایی سمینار1382

6
عضو کمیته علمی اولین همایش سراسري جایگاه حرفه مامایی

در جامعه
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1382

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388دانشکده پرستاري وماماییتیم پژوهشی ماماییعضو 7
رئیس دانشکده پرستاري ومامایی1384فوکال پوینت آموزشی وپژوهشی  دانشکده پرستاري ومامایی8

رئیس دانشکده پرستاري ومامایی1384عضو کمیته ارزیابی وضعیت دانشکده پرستاري ومامایی9

10
و1387عضو شوراي پژوهشی دانشگاه

1389
تبریزرئیس دانشگاه علوم پزشکی

رئیس هیئت اجرایی جذب هیئت علمی1388روه بررسی توانایی علمی رشته آموزشی مامایی دانشگاه آزاد تبریز کار گعضو 11

12
عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري ومامایی

1387
رئیس دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز

13
عضو شوراي پژوهشی دانشکده پرستاري ومامایی

1387
دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه رئیس

علوم پزشکی تبریز
معاون پژوهشی دانشگاه1383عضو کمیته اجرایی همایش مراقبت در منزل14
معاون پژوهشی دانشگاه1386عضو کمیته علمی همایش زایمان طبیعی15
ی دانشگاهمدیر امور پژوهش1391همایش تازه هاي عفونی پرستاري کودکانعضو کمیته علمی16

17
عضو کمیته علمی سمینار چالشهاي پرستاري از کودکان

معاون پژوهشی دانشگاه1389مبتال به بیماریهاي مزمن

معاون پژوهشی دانشگاه1387عضو شوراي پژوهشی تیم تحقیقاتی مامایی18
ناباروري-روريرئیس انجمن با1391ناباروري-عضو کمیته علمی هیجدهمین کنگره سراسري باروري19
مدیر گروه مامایی1387عضو شوراي آموزشی وپژوهشی گروه مامایی20
رئیس دانشکده پرستاري ومامایی1386عضو کمیته استراتژیک دانشکده پرستاري ومامایی21
رئیس دانشکده پرستاري ومامایی1392عضو شوراي فرهنگی دانشکده22
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ائیسمتهاي مدیریتی و اجر

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
سال138713905/3معاون پژوهشی دانشکده پرستاري ومامایی 1
تاکنونتاکنون1392مدیر گروه بهداشت باروري وبارداري وزایمان2
درطول همایش13821382دبیر اجرایی اولین همایش سراسري جایگاه حرفه مامایی درجامعه 3

یک ماه13881388عفونت هاي تناسلی وبیماریهاي مقاربتیدبیر اجرایی کنفرانس 4
یک ماه13881388دبیر علمی کنفرانس مراقبتهاي دوران بارداري5
یک ماه13921392سمینار راهنمایی و مشاوره در ماماییدبیر اجرایی6
در طول امتحانات13861386تاري وماماییدانشکده پرس85-86مسئول برگزاري امتحانات نیمسال دوم 7
در طول امتحانات13861386دانشکده پرستاري ومامایی86-87مسئول برگزاري امتحانات نیمسال اول 8

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

دانشگاه علوم پزشکی معاون آموزشی )ن روندثبت نام دانشجویا(با درج در پروندهتشویق1
1377تبریز

دانشگاه علوم پزشکی معاون پژوهشی)برگزاري همایش (با درج در پروندهتشویق2
1382تبریز

1382ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریزماماي نمونه دانشکده پرستاري ومامایی 3

4
مه هاي کمیسیون تحول در همکاري با برناتشویق
اداري 

دانشگاه علوم پزشکیمعاون پشتیبانی
تبریز

1386

فعالیتهاي اجرایی )ج 
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1386ریاست دانشکده پرستاري ومامایی85-86نیمسال دوم گزاري امتحانات همکاري در بر5
1378دبیر سمینارتشویق سازمان پزشکی قانونی6
1369پرستاري وماماییرئیس دانشکدهتشویق سرپرستی دانشجویان درترم تابستانی 7
1371سرپرست بیمارستان آذرشهرتشویق ازطرف سرپرستی بیمارستان8

9
تشویق به علت نمونه شدن گروه مامایی در جشنواره شهید 

مطهري
یس دانشکده پرستاري و مامایی ئر

تبریز
1390

1390ستاري و مامایی تبریزرئیس دانشکده پرانشکدهدتقدیر در طول خدمت خود به عنوان معاون پژوهشی 10

11
شعبه بین المللی دانشگاه علوم رئیسلوح تقدیر روز معلم

)ارس(پزشکی تبریز
1391

12
تشویق کسب مقام برتر دانشکده در تدوین وپیگیري برنامه 

هاي راهبردي 
یس دانشکده پرستاري و مامایی ئر

تبریز
1388

13
ی دانشگاه آزاد اسالمی معاون پژوهشتقدیر از فعالیتهاي پژوهشی

تبریز
1389

14
یس دانشکده پرستاري و مامایی ئرانتخاب گروه مامایی به عنوان گروه برتر دانشکده 

تبریز
1388

یف
مدتموضوعرد

)ساعت(
سالشهرمجري 

1371تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي70دوره آموزش توجیهی1
1373تبریزبیمارستان الزهرا24زآموزي زنان ماماییکنگره سراسري با2
1373تبریزمعاونت پژوهشی18کارگاه مقاله نویسی3
1376تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز18کارگاه آموزشی احیا نوزاد4
1379تبریز30EDCکارگاه ارتقاءکیفیت درآموزش علوم پزشکی    5
1379تبریزاونت درمانمع6همایش یک روزه ایدز6
1379تبریزمعاونت درمان6برنامه باز آموزي یک روزه عفونتهاي شایع زنان7
1380تبریزمعاونت درمان6ارتقاء کیفیت درخدمات مامایی      همایش8
1381تبریزدانشکده پرستاري وماماییSampling6کارگاه 9

فعالیتهاي توسعه فردي)چ 
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1381تبریز20EDCکارگاه آموزش بالینی اثربخش                                               10
1382تبریزدانشکده بهداشت وتغذیه6همایش شیوه زندگی سالم تغذیه وتحرك   11
1382تبریزدانشکده پرستاري ومامایی10همایش پرستارومردمان سالم                   12
1382تبریزدانشکده پرستاري ومامایی12همایش رویکردهاي نوین پرستاري       13
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي12مفاهیم پایه فن آوري اطالعات                 14
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي8استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها        15
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي26واژه پردازي                                    16
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي26صفحه گسترده                                                                      17
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي26بانکهاي اطالعاتی           18
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي12اطالعات وارتباطات19
1383تبریزیت و برنامه ریزيسازمان مدیر20ارائه مطلب                                     20
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي120گزارش نویسی  21
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي24آیین نگارش مکاتبات اداري22
1383تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي12خالصه سازي مکاتبات اداري23
1383تبریزدانشکده پرستاري ومامایی12همایش مراقبت درمنزل24
1383تبریز6EDCکنفرانس سقط جنین25
1384تبریزدانشکده پرستاري ومامایی8مدیریت دربحران26
27Spss301384تبریزن مدیریت و برنامه ریزياسازم
1384تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي25آموزش مکالمه زبان انگلیسی28
1384تبریزدانشکده پرستاري ومامایی30آموزش مکالمه زبان انگلیسی29
1384تبریزسازمان مدیریت و برنامه ریزي32دوره آموزشی روش تحقیق30
1384تبریز112EDCکارگاه روش تدریس 31
1384تبریز10EDCنمعاینات قانونی زنا32
1385تبریز10EDCکنفرانس تشخیص پیش از تولد33
34CPR1385تبریزدانشکده پرستاري ومامایی40مقدماتی و پیشرفته
1385تبریز6EDCتدوین طرح درسی                             35
1385تبریز4EDCکنفرانس زایمان بدون درد36
1385تبریزه پرستاري وماماییدانشکد6کارگاه تدوین راهنماي یادگیري بالینی 37
1385تبریز18EDCکارگاه آموزشی احیا ء نوزاد38
1385تبریز40EDCدوره آموزش زبان انگلیسی  39
1385تبریزESD6EDCشرکت دربحث علمی40
1385تبریزي وماماییدانشکده پرستار50پرستاري کودکان   شرکت درهمایش کشوري 41
1386تبریز15EDCروزه اخالق درپژوهش2کارگاه آموزشی 42
1387تبریز24EDCتجزیه وتحلیل آماري43
1387تبریز6EDCتحلیل آزمونهاي عینی44
1387تبریز6EDCارزشیابی درونی45
1387تبریز6EDCکارگاه آموزشی تطابق با بارداري وفیزیولوژي دردزایمان 46
1387تبریز6EDCکارگاه آموزشی تحریکات پوستی وبویایی براي تسکین درد زایمانی47
1387تبریز6EDCکنفرانس هیپنوتیزم درزایمان48
1387تبریز6EDCکارگاه آموزشی تن آرامی ومحرکهاي ذهنی49
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1387تبریز6EDCنیکارگاه آموزشی تکنیکهاي تنفسی وپوزیشن هاي مناسب زایما50
1387تبریز6EDCکنفرانس یکروزه زایمان درآب وسایرروشهاي زایمان آسان51
1387تبریز6EDCکارگاه آموزشی احیا ء نوزاد52
1387تبریز6EDCمامایی وزایمان طبیعیکارگاه آموزشی53
1385تبریزنشکده پرستاري وماماییداEBM12کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد 54
1386تبریزمعاونت آموزشییک ترمATELدوره 55
1387تبریزمعاونت پژوهشی6کنفرانس نگرشی نوبه آسفیکسی56
1387تبریز6EDCخونریزیهاي دوران بارداري57
1387تبریزمعاونت پژوهشی6کدهاي اختصاصی اخالق پزشکی58
59Refrence Manager61386تبریزمعاونت پژوهشی
1387تبریزدانشکده پزشکیINLM6کارگاه آموزشی 60
1387تبریز6EDCمراقبت هاي پس از زایمان61
1388تبریز8EDCکنفرانس غربالگري آنومالیهاي کروموزومی سه ماهه اول دوم وارزیابی سالمت جنین62
1388تبریز6EDCیهاي مقاربتیکنفرانس عفونتهاي تناسلی وبیمار63
1388تبریز18EDCروزه آندوکرینولوژي3کارگاه 64
1388تبریز18EDCهمایش سه روزه مشاوره وتنظیم خانواده 65
1388تبریزمشاور تحقیقاتی بالینی معاونت تحقیقات6ثبت کارآزمایی بالینی66
1388تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6اربتیکنفرانس عفونتهاي تناسلی و بیماریهاي مق67
1388شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز24کنگره آموزش علوم پزشکی استاد توانمنددر جشنواره شهید مطهري 68
69English for Academic Purposes15جلسهEDC1389تبریز
1389تبریزدانشکده پرستاري ومامایی6و ارزشیابی دانشجویانکارگاه استفاده از سیستم وب محور در آموزش یادگیري 70
1389تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز25کارگاه روش تحقیق مقدماتی71
1390تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6رفرنس نویسیکارگاه 72
1390تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6کارگاه اختالالت جنسی73
1390تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6رگاه مطالعات کیفیکا74
1390تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز18کارگاه مطالعات کارآزمایی بالینی75
1390تهران معاونت درمان وزارت بهداشت 16فوریت هاي حیاتی در مامایی76
1390رشتگیالندانشگاه علوم پزشکی 12همایش کشوري مراقبت و سالمت77
1391تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز6اصول داوري مقاالت78
1391تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز12سمینار اختالالت جنسی و مشاوره سالمت جنسی79
1391تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز12کنگره انجمن باروري وناباروري80
1391تبریز12EDCماماییاورژانسهاي حیاتبخش در81
1391تبریز12EDCبرنامه خونریزیهاي غیر طبیعی در دوران بارداري82
1392تبریز12EDCبرنامه راهنمایی و مشاوره در مامایی83
1392تبریززدانشگاه علوم پزشکی تبری32)اخالق علمی وحرفه اي و اندیشه سیاسی اسالم (طرح دانش افزایی اعضاء هیئت علمی 84
1392تبریزدانشکده پرستاري ومامایی2آموزش الکترونیکیکارگاه85
1392تبریزدانشکده پرستاري وماماییosce6ی آموزشکارگاه86
1392تبریزدانشکده پرستاري ومامایی24کارگاه اصول پایه در تجزیه وتحلیل داده ها به همراه محاسبات نرم افزاري87
1392تبریزدانشکده پرستاري ومامایی8فرهنگی تبلور اندیشه هاي حضرت زینب –یش علمی هما88
1392تهراندانشکده پرستاري ومامایی60آمادگی براي زایمان فیزیولوژیک89
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1393تبریز6EDCبرنامه مراقبت تکاملی نوزادان90
1393تبریزدانشکده پرستاري وماماییEnd Note6کارگاه 91
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