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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
١٣٧٣تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزماماییکارشناسی1
1377تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز)آموزش ماماییگرایش(ماماییکارشناسی ارشد2
3Ph.D)1392تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزبهداشت مادر و کودك)دانشجو

افتخارات: ) 2(جدول 

یف
سالشهرنام موسسهمقام صادر کنندهموضوعرد

1




:شده ي تدریس نظردروس تنوع )1(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

کارشناسیماماییتاریخ و مقررات مامایی
کاردانیپیراپزشکیبهداشت و تنظیم خانواده

کارشناسیماماییاصول و فنون مامایی

فعالیتهاي آموزشی

سوابق تحصیلی و افتخارات
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کارشناسیماماییبارداري و زایمان
کارشناسی ارشدماماییمفاهیم مامایی

کارشناسی ارشدماماییتئوریها و مدلهاي مامایی
کارشناسیماماییاصول خدمات بهداشتی

: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

1کارشناسیمامایی)بخش زایمان(بارداري و زایمان
1کارشناسیمامایی)بخش مامایی(زایمانبارداري و 

1کارشناسیمامایی)درمانکاه مامایی(بارداري و زایمان
1کارشناسیمامایی)بخش زنان(بیماریهاي زنان
1کارشناسیمامایی)درمانگاه زنان( بیماریهاي زنان

1کارشناسیماماییداخلی و جراحی
1کارشناسیمامایینوزادان

1کارشناسی ارشدماماییمفاهیم مامایی
1کارشناسیمامایی)بخش نازایی(بیماریهاي زنان 

: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

یف
نیمسالرد

نمره 
ارزشیابی

دانشجویان

نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

9045/17- 91نیمسال دوم 1

9145/17-92نیمسال اول 2

3



4

...ها و درمانی، آموزش مداوم، کارگاه- سخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزشی) 4(جدول 

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی
ساعتEDC13852کارگاه احیاي نوزاداحیاي نوزاد1

دانشکده پرستاري و ژورنال کالب دانشکدهزایمان در آب2
ساعت13862مامایی تبریز

کنفرانس خونریزیهاي جفت سرراهی 3
دوران بارداري

دانشکده پرستاري و 
ساعت13871مامایی تبریز

دانشکده پرستاري و کنفرانس زایمان در آبزایمان درآب4
ساعت13872مامایی تبریز

تکنیکهاي تنفسیآموزش عملی5
کارگاه تکنیکهاي 

تنفسی وپوزیشنهاي
مناسب زایمان

دانشکده پرستاري و 
ساعت13872مامایی تبریز

کنفرانس فوریتهاي اورژانسهاي خاص قبل از زایمان6
زنان و زایمان

دانشکده پرستاري و 
ساعت13871مامایی تبریز

کنفرانس حاملگی خونریزیهاي مامایی7
پرخطر

دانشکده پرستاري و 
ساعت13881مامایی تبریز

سمینار مرگ و میر دکولمان8
مادران

دانشکده پرستاري و 
ساعت13891مامایی تبریز

برنامه آموزشی ماماهاي اورژانسهاي مامایی9
تسهیالت زایمانی

دانشکده پرستاري و 
ساعت13901مامایی تبریز

خونریزیهاي دوران دیستوشی و 10
بارداري

برنامه اورژانسهاي 
حیاتبخش در مامایی

دانشکده پرستاري و 
ساعت13913مامایی تبریز

دانشکده پرستاري و سمینار مشاوره مشاوره ناباروري11
ساعت13921مامایی تبریز
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هامشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

مدت تاریخمکاننقشعنوان کارگاهردیف
اجرا

کنفرانس عفونتهاي تناسلی و 1
یک روز27/10/88دانشگاه ع پ تبریزدبیر علمیبیماریهاي مقاربتی

یک روز6/12/88دانشگاه ع پ تبریزدبیر اجراییکنفرانس مراقبتهاي دوران بارداري2

سایر فعالیتها)  6(جدول 

مقام موضوعردیف
مسئول

مدت ختمشروع
اجرا

مقاله در همایش جایگاه حرفه 5داوري 1
1382مامایی

عضو هیئت رییسه همایش جایگاه حرفه 2
1382مامایی 

داوري یک مورد مقاله براي مجله دانشکده 3
1384پرستاري و مامایی تبریز

1384استاد راهنماي دانشجویان مامایی4
1386مقاله در همایش زایمان طبیعی5داوري 5

دانشکده مقاله براي مجله 1داوري نهایی 6
1386پرستاري و مامایی تبریز

1387مورد طرح تحقیقاتی1داوري 7

تعیین دو مورد روایی ابزار گرد آوري داده 8
1387هاي پایاننامه کارشناسی ارشد

1388مورد طرح تحقیقاتی1داوري اخالقی 9
1388مورد طرح تحقیقاتی3داوري علمی 10
1388مورد تعیین روایی ابزار116

مورد مقاله براي مجله دانشکده دوداوري12
1388پرستاري و مامایی تبریز

1388عضو کمیته مصاحبه از متقاضیان تحصیل 13



6

دوره کارشناسی ارشد ارس

مقایسھ اثربخشی محلول "داوري نهایی طرح 14
..."زرد چوبھ

1388

روایی ابزار پایاننامه مورد تعیین 154
1389کارشناسی ارشد

مورد مقاله براي مجله دانشکده سهداوري 16
1389پرستاري و مامایی تبریز

داوري یک مورد مقاله براي مجله دانشکده 17
1390پرستاري و مامایی تبریز

مورد تعیین روایی ابزار پایاننامه 1812
1390کارشناسی ارشد

1390مورد داوري طرح تحقیقاتی193
1390مورد داوري پایاننامه202
1391مورد داوري طرح تحقیقاتی214

مورد تعیین روایی ابزار پایاننامه 229
1391کارشناسی ارشد

JCS1391داوري یک مورد مقاله براي 23
JCS1392داوري یک مورد مقاله براي 24

3و طرح تحقیقاتیاولیه مورد داوري 255
1392مورد داوري نهایی طرح

مورد تعیین روایی ابزار پایاننامه 266
1392کارشناسی ارشد

1392مورد داوري پایاننامه272
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خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
عنوان سمینار یا کنگرهعنوان خالصۀ مقالهرد

تاریخ 
برگزار

ي
محل برگزاري

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز١٣٧٨مادري ایمن... میزان بارداریھای پرخطر در بخش زایمان بیمارستان شبستر1

دانشگاه علوم پزشکی زنجان١٣٧٩بهداشت باروري...بررسی میزان رضایت مددجویان از ارائھ خدمات آموزشی 2

3
جنبه هاي قانونی رشته ...مطب و قوانین مطب داری

زنان و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٠

تبریزدانشگاه علوم پزشکی ١٣٨٠...مراقبتھای پس از زایمان4

5
ــوري  فرایند اداره زایمان در بیمارستان شبستر ــایش کشـ همـ

کیفیتمدیریت جامع
وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی١٣٨٠

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٠ایمنی مددجو...بررسی کیفیت ارائھ مراقبتھای حمایتی حین زایمان از دیدگاه 6

7
مراقبتهاي پرسـتاري و  ...بررسی میزان رعایت نکات ایمنی در برابر عفونتھای منتقلھ

مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران١٣٨١

پرستار و ارتقاي سالمت ...بررسی پایش رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بھداشتی8
کودکان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨١

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٢جایگاه حرفه مامایی...مامایی از دیدگاه دانشجویان ماماییجایگاه اموزشی مربیان 9

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٢جایگاه حرفه مامایی..بررسی و مقایسھ نگرش دانشجویان مامایی در سالھای مختلف 10

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٢جایگاه حرفه مامایی...دیدگاهجایگاه حرفھ مامایی در حیطھ ارائھ خدمات سالمتی از 11

رویکردهاي نوین پرستاري cpنقش مراقبتھای دوران بارداری و حین زایمان در پیشگیری از 12
در اختالالت حسی حرکتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٢

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٣مراقبت در منزلمراقبت در منزل و ایمنی کادر بھداشتی13

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨۴آموزش پزشکی...بررسی ویژگیھای مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨۴آموزش پزشکی...مشکالت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان ترم آخر مامایی15

دانشگاه علوم پزشکی تھران١٣٨۵بیماریهاي کودکان...پایش رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بھداشتی و درمانی 16

17
آموزش بالینی در ...بررسی عوامل تنیدگی آور آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 

پرستاري و مامایی
پزشکی تبریزدانشگاه علوم ١٣٨۵

18
آموزش بالینی در ...میزان یادگیری مھارتھای بالینی مامایی از دیدگاه دانشجویان 

پرستاري و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨۵

انانجمن خون و سرطان کودکان ایر١٣٨۶طب انتقال خون...بررسی میزان رعایت نکات ایمنی در برابر عفونتھای منتقلھ19

فعالیتهاي پژوهشی 
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨۶زایمان طبیعی...و عوامل موثر برآن از دیدگاه زنان باردارزایمانارجحروش 20

دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨۶زایمان طبیعی...بررسی علل رویگردانی زنان از زایمان طبیعی21

22
سالمندي و پزشکی بررسی میزان رعایت بھداشت خواب سالمندان                    

سالمندان
اصفھاندانشگاه علوم پزشکی١٣٨٧

23
دهمین کنگره آموزش ...............................بررسی رابطھ شیوه تدریس اساتید

علوم پزشکی
شیراز  دانشگاه علوم پزشکی١٣٨٨

24
کنگره سراسري رضایت زناشویی با مدت شیردھی مادرانبررسی رابطھ

سالمت نوزادان ایران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز١٣٨٨

25

سمینار چالشهاي ارتباط شیردھی با آسم در کودکان
پرستاري از کودکان 

مبتال به بیماریهاي 
مزمن

زدانشگاه علوم پزشکی تبری١٣٨٩

26
کنگره بین المللی غیرمبتال بھ لیومیوم رحمیفعالیت فیزیکی در زنان مبتال و 

سالمت باروري و 
تنظیم خانواده

ودانشگاه علوم پزشکی ١٣٨٩
خدمات بھداشتی و درمانی
آذربایجان غربی     

27The effect of breastfeeding educational program…. کنگره بین المللی آموزش
بهداشت و ارتقاي سالمت

زعلوم پزشکی تبریدانشگاه 1390

28Comparison of physical activity in women with and
without leiomyoma….

کنگره بین المللی آموزش 
بهداشت و ارتقاي سالمت

زدانشگاه علوم پزشکی تبری1390

سرطان کنگره بین المللیسرطان پستان و راهکارهاي پیشگیري29
پستان

تھراندانشگاه علوم پزشکی 1390

ارتباط خودکفایتی شیردهی مادران در دوران بارداري با  وضعیت 30
شیردهی نوزاد

کنگره سراسري ارتقاي 
سالمت نوزاد

مشھددانشگاه علوم پزشکی 1390

همایش کشوري مراقبت و مقایسه شدت درد اپی زیوتومی در دو روش ترمیم ممتد و منقطع31
سالمت

دانشگاه علوم پزشکی گیالن1390

تاپیر برنامه آموزشی بر خودکارآمدي شیردهی و طول مدت 32
شیردهی انحصاري

همایش کشوري مراقبت و 
سالمت

دانشگاه علوم پزشکی گیالن1390

همایش کشوري مراقبت و آگاهی، نگرش و مشارکت مردان در برنامه هاي تنظیم خانواده33
سالمت

پزشکی گیالندانشگاه علوم 1390

34The Viewpoint of Iranian Fertile Women Regarding
Gestational Surrogacy

کنگره بین المللی طب 
باروري

زدانشگاه علوم پزشکی تبری1391

35Gamete Donation in Infertility Treatment and Ethics المللی طب کنگره بین
باروري

زدانشگاه علوم پزشکی تبری1391

کنگره بین المللی علوم یر ترمیم اپی زیوتومی به روش ممتد بر میزان ترمیم پرینهثتا36
پزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز1391

سمینار سراسري پرستار، غیر واکنشیNSTبر مادر تاثیر تحریک صوتی و تغذیه 37
ماما و پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی گلستان1391

سمینار منوپوز آندروپوز تاثیر اسیدفولیک بر گر گرفتگی زنان یائسه38
اهواز 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز1391
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39
مقایسه دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان خونریزي قاعدگی در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
زنان دهمین کنگره بین المللی 

92ومامایی ایران مهر ماه 
ایراندانشگاه علوم پزشکی1392

40

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

oncology

یزددانشگاه علوم پزشکی1392

41
Comparison of two iron supplementation methods on
mood in female students of Tabriz university of medical

sciences

کتابچه کنگره بین المللی 
22-20ارتقاء سالمت زنان 

92شهریور 

ارومیهدانشگاه علوم پزشکی1392

42
Mental health and its personal and social predictors in infertilewomen6th National congress

IRHRC Reproductive
and infertility

Updates

تهراندانشگاه علوم پزشکی1392

راهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلی) 2(جدول 

یف
نوع همکاريمقطع آموزشیرشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

تاثیر برنامه مداخله اي بر خودکارآمدي در شیردهی 1
استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1388سمیه انصاري....و طول مدت شیردهی در مادران 

مقایسه سبک زندگی بیماران مبتال و غیر 2
استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1388سولماز جاللی...مبتال به لیومیوم رحمی 

بررسی نگرش ، آگاهی ، مشارکت مردان در 3
...برنامه هاي تنظیم خانواده

خدیجه سادات 
استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1389حسینی

4
زنان یائسه فولیک بر گرگرفتگی اسیدتاثیر

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء 
1390سال رشت

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1390لیال فرزاد

مقایسه شدت درد و میزان ترمیم در دوروش 5
...ترمیم اپی زیوتومی

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1390رودابه شاهگلی 

غیر NSTتاثیر تحریک صوتی و تغذیه بر 6
...واکنشی

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1390شیوا رئوف

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1391سمیرا پناهیارتباط افسردگی پدر با حمایت اجتماعی، استرس 7
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درك شده و افسردگی مادر

ي آموزشی بر کیفیت خواب زنان تاثیر مداخله8
باردار

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1391منصوره عشقی

بر میزان مقایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن 9
هموگلوبین و خلق در دانشجویان

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1391ائمه حسن پور

مقایسه اثر گل محمدي و مفنامیک اسید بر شدت 10
درد دیسمنوره اولیه

زینب السادات 
موسوي

مشاور     کارشناسی ارشدمامایی1391

ارتباط میزان حمایت اجتماعی در زنان باردار و 11
آن با وزن و قد هنگام تولد

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1391الناز ایرانزاد

سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در 12
زوجین نابارور

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1391فاطمه یحیوي

عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل 13
..بهداشتیباور 

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1392زهرا فتح اللهی 

14
رفتارهاي پر خطر جنسی و ارتباط آن با خود 

....کارآمدي مقاربت ایمن 
کارشناسی ارشدمامایی1392فخوري منصوره 

دانشگاه بین المللی (

)ارس

استاد راهنما

تاثیر پماد گیاه دم اسب بر میزان ترمیم وشدت 15
درد اپی زیوتومی 

استاد راهنماکارشناسی ارشدمامایی1392مهرناز اصغري

رابطه فعالیت فیزیکی با عملکرد و رضایت جنسی 16
زنان

مشاورکارشناسی ارشدمامایی1393زینب جلیلیان

طرح تحقیقاتی                                                                                           ) 3(جدول 
یف

رد

عنوان طرح تحقیقاتی
تاریخ 
تصوی

ب

میزان 
دستگاه مجريپیشرفت

نقش هیات 
علمی

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

دانشگاه علوم پزشکی خاتمھ یافتھ١٣٧٧..         ررسی میزان رضایت مددجویان از ارائھ خدمات تنظیم خانوادهب1
+تبریز

سازمان مدیریتخاتمھ یافتھ١٣٨٠ایت مراجعھ کنندگان از ارائھ خدمات بھداشتی و درمانی بیمارستان شبسترر     رض2
+و برنامه ریزي

+وزارت بهداشت و درمانخاتمھ یافتھ١٣٨٢راھکار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزشی علوم پزشکیطرح تدوین 3
+آزاداسالمی تبریزدانشگاهخاتمھ یافتھ١٣٨۵...                                میزان رعایت نکات ایمنی در عاملین زایمان4
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دانشگاه علوم پزشکی خاتمھ یافتھ١٣٨٨....          ترجیحات عاملین زایمان در مورد زایمان خود و رنان باردار و 5
+تبریز

خاتمھ 1389...تاثیربرنامه مداخله اي بر خودکارآمدي شیردهی6
یافتھ

دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

+

بر آگاهی زنان از کتابجه آموزشیمقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و 7
...بهداشت جنسی

در دست 1389
اجرا

دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

+

خاتمه 1389...بررسی نگرش ، آگاهی ، مشارکت مردان در برنامه هاي تنظیم خانواده8
یافته

دانشگاه علوم پزشکی 
+تبریز

زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی فولیک بر گرگرفتگی اسیدتاثیر9
1390سال رشتدرمانی الزهراء 

خاتمھ 1390
یافتھ

دانشگاه علوم پزشکی 
+تبریز

دانشگاه علوم پزشکی %1391۵٠ي آموزشی بر کیفیت خواب زنان باردارتاثیر مداخله10
تبریز

+

با وزن و قد هنگام میزان حمایت اجتماعی در زنان باردار و ارتباط آن 11
تولد

دانشگاه علوم پزشکی %1391۵٠
+تبریز

12
ارتباط افسردگی پدر با حمایت اجتماعی، استرس درك شده و 

افسردگی مادر                      
دانشگاه علوم پزشکی %1391٩٠

+تبریز

13
مقایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و خلق در 

دانشجویان                
خاتمھ 1391

یافتھ
دانشگاه علوم پزشکی 
+تبریز

خاتمھ 1391مقایسه اثر گل محمدي و مفنامیک اسید بر شدت درد دیسمنوره اولیه                            14
یافتھ

علوم پزشکیدانشگاه 
+تبریز

دانشگاه علوم پزشکی%1391٩٠سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در زوجین نابارور15
تبریز

+

16
عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان بر اساس مدل باور بهداشتی در زنان 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسالمشهر، باردار مراجعه
1392

دانشگاه علوم پزشکی%1392٨٠
+تبریز

17

شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 

یف
تاریخ ناشرنام مجلهرد
پذیرش

نقش هیات 
علمی



12

نویسندعنوان مقاله
ه 

اصلی
همکار

بولتن علمیزایمان واژینال در افرادی کھ سابقھ سزارین دارند1
Science Radiation

+١٣٧٣پزشکی تبریزدانشگاه علوم
پژوھشی دانشکده- مجلھ علمیمیزان رضایت مددجویان از ارائھ خدمات تنظیم خانواده2

پرستاری و مامایی تبریز
+١٣٨۶پزشکی تبریزدانشگاه علوم

+١٣٨۶آزاد اسالمی تبریزدانشگاهتخصصی درمان–مجلھ علمی سندرم کارپال تانل یک پدیده شایع3
پژوھشی دانشکده- مجلھ علمی..میزان یادگیري مهارتهاي بالینی مامایی 4

پرستاری و مامایی تبریز
+1387پزشکی تبریزدانشگاه علوم

پژوھشی دانشکده- مجلھ علمیاز دیدگاه زنانروش ارجح زایمان و عوامل موثر بر آن5
پرستاری و مامایی تبریز

+1387پزشکی تبریزدانشگاه علوم
6Clinical learning environment in viewpoint on

nursing students in Tabriz University of
Medical Sciences .

IJNMR1389پزشکی اصفهاندانشگاه علوم+
پژوھشی دانشکده- مجلھ علمی...ترجیحات عاملین زایمان در مورد زایمان خودو7

پرستاری و مامایی تبریز
+1389دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاثیر برنامه مداخله اي بر خودکارآمدي شیردهی و طول مدت 8
شیردهی انحصاري

مجله علمی 
+1390پژوهشی پایش

مجله پرستاري و ماماییمشکالت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 9
مامایی تبریز 

پزشکی تبریزدانشگاه علوم 
1389+

ترجیحات عامالن زایمان در مورد نوع زایمان خود و نوع 10
زایمان پیشنهادي آنان به زنان باردار

تهراندانشگاه علوم پزشکیفصلنامه پایش
1391+

11The effect of folic Acid on Hot Flashes in
Postmenopausal Women

Journal of
Caring Sciences

+1391دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12The effect of breastfeeding educational program

on breastfeeding condition
Life Science

Journal
چین با ISIاز مجالت 

Impact Factor 0.158
2012+

13The effect of continuous and interrupted repair
on pain  severity and rate of perineal repair

Journal of
Caring Sciences

+2012دانشگاه علوم پزشکی تبریز

14
Evaluation the effect s of acoustic stimulation
and feeding mother stimulation on non
reactive non stress test

Archives of
Gynecology

and Obstetrics

هلند با ISIاز مجالت 
Impact Factor 1.0722013+

15

Leiomyoma and Nutrition, a Case-Control Study
P
a
g
e
5
-
1
3

International
Journal of
Women's Health
and Reproduction
Sciences

Lu Lu Press, USA

2013+

16
Observing the Safety Precautions Against Blood-
Borne Infections by Delivery Agents in Therapeutic
and Training Hospitals of Tabriz in 2011-2012

International
Journal of
Women's Health
and Reproduction
Sciences

Lu Lu Press, USA

2014+

17
Awareness, attitude and participation rate of men in

family planning programs in Iran
International
Journal of
Women's Health
and Reproduction
Sciences

Lu Lu Press, USA

2014+
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18The Effect of Rosa Damascena Extract on Primary
Dysmenorrhea

Iran Red Cres
Med J.

ISI j(IF:0.371)
2014+

19

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
Abstracts2014+

20
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 
2014+

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

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

pubmed2014+

22

نابارورزوجینشده درادراكاجتماعیحمایت
آناجتماعی-فرديهايوپیشگویی کننده

علومدانشگاهمجله
مازندران پزشکی

سوموبیستدوره
،1نامهویژه،

1392اسفند

1392+

23
The Effect of Interventional Program on
Breast-feeding Self-efficacy and Duration of
Exclusive Breast-feeding in Pregnant women in
Ahvaz, Iran

+11393سطح 

24
Relationship between Fathers' Depression and
Perceived Social Support and Stress in
Postpartum Period

Journal of
Caring
Sciences, 2014,
3(1), 57-66

pubmed2014+

25Diagnostic Value of Non Stress Test in Latent
Phase of Labor and Maternal and Fetal
Outcomes

Global Journal of
Health Science; Vol.
7, No. 2; 2015 12015سطح+

26
مقایسه فعالیت جسمانی در زنان مبتال و غیر مبتال به 

لیومیوم رحمی
مجلھ دانشکده پرستاری و 

مامایی ارومیھ، دوره 
دوازدھم، شماره سوم، 

١٩٣-٩٣،٨خرداد 
+1393پژوهشی-علمی 

27
Perceived Social Support and Stress
among Pregnant Women at Health
Centers of Iran-Tabriz
I

Journal of
Caring Science

3 (4), 287- 295
pubmed

2014+

28
The Effect of sleep health education on sleep
quality in pregnant women.

AENSI:
Advances in
Environmental
Biology journal.

+12015سطح 
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تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
عنوان کتابرد

تاریخ انتشار نوع

online(1388نشر (ترجمهھنمای جھانی برای ارائھ دھندگانخانواده ، راتنظیم 1
1392ترجمهآموزش مهارتهاي حرفه اي در تمرینات بالینی مامایی2
1392ترجمهاداره زایمان طول کشیده:آموزش براي مادري ایمن 3

ها یا شوراهاي رسمیعضویت در کمیته) 6(جدول 

یف
مقام منصوب کنندهتاریخشوراعنوان کمیته یا رد

معاون درمان و دارو1380عضو کمیته علمی ارتقاي کیفیت معاونت درمان 1
معاون پژوهشی دانشگاه1380عضو کمیته اجرایی همایش سراسري ایمنی مددجو2
معاون پژوهشی دانشگاه1382عضو کمیته علمی همایش سراسري جایگاه حرفه مامایی در جامعه3
معاون پژوهشی دانشگاه1386عضو کمیته علمی همایش زایمان طبیعی4
EDCرئیس مرکز ٢٣/٩/١٣٨٦)آموزش مداوم (عضو کمیته علمی دانشکده پرستاري و مامایی 5

عضو کمیته علمی سمینار چالشهاي پرستاري از کودکان6
معاون پژوهشی دانشگاه١٣٨٩مبتال به بیماریهاي مزمن

ناباروري- رئیس انجمن باروري١٣٩١ناباروري- علمی هیجدهمین کنگره سراسري باروريعضو کمیته7
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سمتهاي مدیریتی و اجرائی -1جدول 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
1388اسفند 1387خردادمعاون مدیر گروه1
1389خرداد 1386خرداد ارتقامنتخبمسئول دفتر کمیته2

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

١٣٧٨سال معاونت درمانبیمارستان شبسترمامای نمونھ1

١٣٨٥سالعلوم پزشکی تبریزریاست دانشگاهدانشکده پرستاری ومامایی مامای نمونھ 2

1385سال تبریزریاست دانشگاه علوم پزشکیبا درج در پروندهتشویق3

تشویق به علت نمونه شدن گروه مامایی در جشنواره شهید 4
مطهري

رییس دانشکده پرستاري و مامایی 
1388سال تبریز

فعالیتهاي اجرایی 
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یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

1
معاونت درمان دانشگاه علوم ٦ھمایش یک روزه ایدز در مامایی

١٣٧٨تبریزپزشکی تبریز

١٣٧٨تبریزش.مرکز بهداشت استان آ١٨کارگاه ارتقای مستمر کیفیت2

٢١کارگاه احیای نوزاد3
١٣٧٨تبریزش.مرکز بهداشت استان آ

١٣٧٩تبریزش.مرکز بهداشت استان آ٨مراقبتھای نوزادانکارگاه 4

5
معاونت درمان دانشگاه علوم ٦نبرنامھ باز آموزی یک روزه عفونتھای شایع زنا

١٣٧٩تبریزپزشکی تبریز

١٣٧٩تبریزش.مرکز بهداشت استان آ٦شرکت در ھمایش یکروزه ایدز6
١٣٨٠تبریزش.اداره کل پزشکی قانونی استان آ٦ماماییکنفرانس بررسی جنبھ ھای قانونی زنان و 7

8
معاونت درمان دانشگاه علوم ٦ھمایش ارتقاء کیفیت درخدمات مامایی

١٣٨٠تبریزپزشکی تبریز

١٣٨٠تبریزش.مرکز بهداشت استان آ١٨شرکت درھمایش کشوری مدیریت جامع کیفیت9

10
Sampling پژوهشی دانشگاه علوم معاونت ٦کارگاه

١٣٨١تبریزپزشکی تبریز

11
دبیرخانه امنیت غذا و تغذیه استان ٦ھمایش شیوه زندگی سالم تغذیھ وتحرك

١٣٨٢تبریزش.آ

١٣٨٢تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریز١٠ھمایش پرستارومردمان سالم12
١٣٨٣تبریزآوري شمالعربمرکز آموزش فن ١٢مفاھیم پایھ فن آوری اطالعات13
١٣٨٣تبریزمرکز آموزش فن آوري شمالعرب٨استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلھا14
١٣٨٣تبریزمرکز آموزش فن آوري شمالعرب٢٦واژه پردازی15
١٣٨٣تبریزمرکز آموزش فن آوري شمالعرب٢٦بانکھای اطالعاتی16

فعالیتهاي توسعه فردي
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١٣٨٣تبریزآوري شمالعربمرکز آموزش فن ٢٦صفحھ گسترده17
١٣٨٣تبریزمرکز آموزش فن آوري شمالعرب١٢اطالعات وارتباطات18
١٣٨٣تبریزمرکز آموزش فن آوري شمالعرب٢٠ارائھ مطلب19
١٣٨٣تبریز٦EDCکنفرانس سقط جنین20
١٣٨٣تبریزسازمان مدیریت و برنامھ ریزی١٢٠گزارش نویسی  21
١٣٨٣تبریزسازمان مدیریت و برنامھ ریزی٢٤مکاتبات اداریآیین نگارش22
١٣٨٣تبریزسازمان مدیریت و برنامھ ریزی١٢خالصھ سازی مکاتبات اداری23
١٣٨٣تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریز٦کارگاه آشنایی با تجھیزات سمعی و بصری24
١٣٨٣تبریزو مامایی تبریزدانشکده پرستاري ١٢ھمایش مراقبت درمنزل25
١٣٨٤تبریزگروه پزشکی شمس٨آموزش ترویج تغذیھ با شیر مادر26
27Spss١٣٨٤تبریزن مدیریت و برنامھ ریزیاسازم٣٠
١٣٨٤تبریزسازمان مدیریت و برنامھ ریزی٢٥آموزش مکالمھ زبان انگلیسی28
١٣٨٤تبریزبرنامھ ریزیسازمان مدیریت و ٣٢دوره آموزشی روش تحقیق29
١٣٨٤تبریز١١٢EDCکارگاه روش تدریس 30
١٣٨٤تبریز١٠EDCنمعاینات قانونی زنا31
32Log book١٣٨٥تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریز٦کارگاه

33
Reference Manager معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ٦کارگاه

١٣٨٥تبریزپزشکی تبریز

34ESD ١٣٨٥تبریز٨EDCشرکت دربحث علمی

35
EBMمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم ١٢کارگاه

١٣٨٥تبریزپزشکی تبریز

١٣٨٥تبریز١٠EDCکنفرانس تشخیص پیش از تولد36
37CPR١٣٨٥تبریزپزشکی تبریزدانشگاه علوم ٤٠
١٣٨٥تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز٦تدوین طرح درسی38
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