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سوابق تحصیلی: ) 1(جدول 

سالشهرنام موسسهرشتهمقطع تحصیلی
1362تبریزدبیرستانعلوم تجربی: دیپلم1
1365تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریزماماییفوق دیپلم2
1367تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریزماماییکارشناس3
1374تبریزدانشکده پرستاري و مامایی تبریزآموزش ماماییکارشناسی ارشد4

افتخارات: ) 2(جدول 

یف
ــادر  وضوعمرد ــام ص مق

کننده
سالشهرنام موسسه

1
ــه دانشــکده پرســتاري و   پژوهشــگر نمون

1381مامایی سال 
معاونت پژوهشی

1381تبریزدانشگاه ع پ تبریز

2

معرفی به وزارت –ماماي نمونه استان 
بهداشت و درمان با امضاي معاون محترم 

81سال وقتدرمان 

معاونت  درمان

81تبریززدانشگاه ع پ تبری

3
درصد بصورت 5تهیه ترکیب نمکی کلروسدیم 

sitz Bathجهت درمان واژینیت تریکومونایی
اداره ثبت اختراع

18/1/87تبریزتبریزدانشگاه علوم پزشکی

30/1/88تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزریاست دانشگاه گروه برتر دانشکده پرستاري و مامایی4

نمونهاستاد 5

رئیس سازمان 
بیسج دانشجویی، 
رئیس دانشگاه 

تربیت مدرس

سازمان بیسج دانشجویی،     دانشگاه 
13/2/88تهراندانشگاه تربیت مدرس

ریاست دانشگاه بین لوح تقدیر6
8/3/91تبریزدانشگاه ع پ تبریزالمللی ارس

1391تبریزدانشگاه آزاد تبریزس همایشرئیارائه مقاله برتر سخنرانی در همایش دانشگاه 7

سوابق تحصیلی و افتخارات
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آزاد تبریز

مدیر گروه و استاد نمونه 8
1393"""دانشکده پرستاري و مامائیدانشجویان

وزیر بهداشت و تبریک ارتقا به مرتبه استادیاري9
19/6/93تھران""""درمان

19/9/93تبریز"""معاونت پژوهشی93پژهشگر برتر دانشکده  سال 10
11

:شده تدریسي نظردروس تنوع )3(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

3-35/1+کارشناسی مامائی1تدریس بارداري و زایمان 

3-35/1+کارشناسی مامائی2تدریس بارداري و زایمان

3+کارشناسی مامائی3تدریس بارداري و زایمان 

11+کارشناسی مامائی4بارداري و زایمان تدریس

22+کارشناسی مامائیتنظیم خانواده 

22+کارشناسی مامائیاصول خدمات بهداشتی 

مشاوره و راهنمایی براي دانشجویان ارشد 

یرغمت1+کارشناسی ارشدمامائیع پ تبریزمامایی

مشاوره و راهنمایی براي دانشجویان ارشد 

21+کارشناسی ارشدمامائیواحد بین المللی ارسییماما

21+کارشناسی ارشدمامائیبراي دانشجویان ارشد مامایی1مفاهیم مامایی 

31+کارشناسی ارشدمامائیبراي دانشجویان ارشد مامایی2مفاهیم مامایی 

فعالیتهاي آموزشی
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21+" " "براي دانشجویان ارشد ارس1مفاهیم مامائی 
     " "٢"    "    """ "+31

: س بالینی سرپرستی شدهودرتنوع ) 4(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیاتاق زایمان 
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیبخش بعد از زایمان
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیش جراحی زنانبخ
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیبخش نوزادن
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیNICUبخش 
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیجراحی–بخش داخلی 
درصد

100موظفی رمتغی+کارشناسیمامائیبهداشت و تنظیم خانواده
درصد

100موظفی متغیر+کارشناسیمامائیدرمانگاههاي پریناتولوژي و زنان
درصد
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: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

یف
نیمسالرد

نمره 
ارزشیابی

دانشجویان

نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14
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...ها و درمانی، آموزش مداوم، کارگاه- سخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزشی) 4(جدول 

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی
What influences the uptake
and early cessation …

ژورنال کالب دانشکده 
ساعت24/5/791دانشکده پرستاريپرستاري 

کنفرانس یک روزه سقط عوارض مادري سقط جنین
جنین

دانشگاه علوم پزشکی 
"21/10/83تبریز

نقش ماما در مشاوره و تشخیص پیش 
از تولد

کنفرانس یک روزه تشخیص 
"13/2/85"    "پیش از تولد

مراقبتهاي کلی پس از زایمان 1

روزهکنفرانس یک
راقبتهاي پس از زایمان، م

–ویژه متخصصین زنان 
کارشناسان ارشد و 
کارشناسان مامایی

دانشگاه علوم پزشکی
ساعت10/5/871تبریز

2
تغییرات روحی روانی در طی بارداري 

مراحل سازش و انتقال به نقش مادري 
)دو مورد(

با بارداري و کارگاه تطابق 
فیزیولوژي درد زایمان ،ویژه 

کارشناسان ارشد و 
کارشناسان مامایی

پزشکیدانشگاه علوم
ساعت12/11/871تبریز

غربالگري آنومالی هاي کروموزومی سه 3
ماهه اول، دوم و ارزیابی سالمت جنین

ارزیابی سالمت جنین قبل 
از زایمان

پزشکی دانشگاه علوم
عتسا4/4/881تبریز

پژوهش در سالمت مادر و نوزاد 4

معرفی پژوهشهاي انجام 
شده در زمینه سالمت مادر 
توسط دانشکده پرستاري و 

مامایی

پزشکی دانشگاه علوم
ساعت6/3/881تبریز

کنفرانس مراقبتهاي دوران تشخیص حاملگی5
بارداري

پزشکی دانشگاه علوم
ساعت6/12/881تبریز

سمینار دوروزه مرگ و میر یمانخونریزي پس از زا6
مادران 

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت20/5/891تبریز

خونریزي پس از یائسگی7
خونریزیهاي غیر طبیعی در 

دوران باروري و پس 
ازیائسگی

"19/11/91"

"28/10/91"نجات مادرخونریزي دوران بارداري8

راهنمائی و مشاوره برنامهمهارتهاي ارتباطی در مشاوره مامائی9
ساعت١=امتیاز 11۴تا 10/7/92"در مامائی
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هامشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

مدت اجراتاریخمکاننقشعنوان کارگاهردیف

ساعت7318سال مرکز بهداشت استانشرکت کنندهکارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 1

رگاه آموزشی کنگره سراسري زنان و کا2
مامایی 

شرکت کننده
73سال بیمارستان الزهرا

ساعت6

3
روش تـدریس  –کارگاه آموزشی برنامه ریزي 

و ارزیابی دانشجو 
دانشکده پرستاري ( شرکت کننده

74سال )
ساعت6

روش تـدریس  –کارگاه آموزشی برنامه ریزي 4
و ارزیابی دانشجو 

ساعت746سال )دانشگاه ( هشرکت کنند

ساعت7618سال شرکت کنندهکارگاه آموزشی احیاي نوزادان 5
ساعت786سال شرکت کنندهSPSSکارگاه آموزشی 6
ساعت7812سال شرکت کنندهکارگاه آموزشی روش تحقیق7

کارگــاه آموزشــی برنامــه ریــزي نظــام 8
79سالشرکت کنندهاستاد راهنما 

ساعت6

آمادگی تافـل  ( کارگاه آموزشی زبان انگلیسی 9
 (

ساعت806سال شرکت کننده

کارگاه آموزشـی ارتقـاي کیفیـت در خـدمات     10
مامایی 

ساعت806سال شرکت کننده

کارگاه آموزشی بررسـی جنبـه هـاي قـانونی     11
رشته زنان و مامایی  

ساعت806سال شرکت کننده

ساعت816سال شرکت کنندهSamplingگاه آموزشی کار12
ساعت816سال شرکت کنندهکارگاه آموزشی  آموزش بالینی اثربخش 13
ساعت816سال شرکت کنندهکارگاه آموزشی مشاوره در آموزش مامایی 14

کارگاه آموزشی اولین جشنواره علمـی  15
بهداشت و خانواده 

شرکت کننده
83سال 

ساعت12

کارگاه آموزشی تحلیل داده هاي پژوهشـهاي  16
کیفی به روش کمی

ساعت846سال شرکت کننده

کارگــاه آموزشــی پزشــکی مبتنــی بــر 17
E.B.Mشواهد 

85سال شرکت کننده
ساعت6

ساعت856سال دبیرکارگاه آموزشی احیاي نوزاد 18

دوره بحــث علمــی بــه زبــان انگلیســی 19
ESD–

دانشکده پرستاري و شرکت کننده
–ساعت 10/3/863مامایی
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دانشکده پرستاري و شرکت کنندهدوره آموزش زبان انگلیسی20
ساعت10/3/8640مامایی

روز861آذر دانشکده پزشکیشرکت کننده28-29–کارگاه اخالق در پژوهش 21

ه پرستاري و دانشکدشرکت کنندهی ینتحلیل آزمونهاي ع22
روز 4/11/861مامایی 

دانشکده پرستاري و شرکت کنندهتجزیه و تجلیل آماري 23
ساعت6/11/8624- 20مامایی 

24Reference Managerدانشکده پرستاري و شرکت کننده
ساعت19/11/866مامایی

دانشکده پرستاري و شرکت کنندهکد هاي اختصاصی اخالق پزشکی 25
ساعت8/4/876مایی ما

دانشکده پرستاري و شرکت کنندهارزشیابی درونی 26
ساعت15/4/8712مامایی 

با (کنفرانس پیشگیري و غربالگري کانسر پستان 27
)رویکردي بر ارتباط بارداري با آن 

شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت21/9/876تبریز

یتهاي زنان و زایمان کنفرانس یکروزه کنترل فور28
در صحنه بحران 

شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت14/10/876تبریز

کنفرانس مراقبتهاي پس از زایمان 29
شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت5/10/876تبریز

کارگاه آموزشی تطابق با بارداري و فیزیولوژي درد 30
زایمان 

شرکت
کننده

ه علوم پزشکی دانشگا
تبریز

ساعت18/7/876

کارگاه آموزشی تحریکات پوستی و بویایی براي 31
تسکین درد زایمانی 

شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت25/7/876تبریز

کارگاه آموزشی تن آرامی و محرکهاي ذهنی 32
شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت2/8/876تبریز

رگاه آموزشی تکنیکهاي تنفسی و پوزیشنهاي کا33
مناسب زایمانی

شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت9/8/876تبریز

کنفرانس یکروزه زایمان در آب و سایر روشهاي 34
زایمان آسان 

شرکت
کننده

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت23/8/876تبریز

کنفرانس هیپنوتیزم در زایمان35
شرکت

نندهک
دانشگاه علوم پزشکی 

ساعت16/8/876تبریز

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات 36
آموزشی

شرکت
کننده

دانشکده مامایی و 
پرستاري

31/6/87
ساعت14/9/8712

کارگاه آموزشی مامایی و زایمان طبیعی و 37
بیماریهاي زنان

شرکت
ساعت11/8/876بیمارستان الزهراءکننده

کارگاه آموزشی تطابق با بارداري وفیزیولوژي درد 38
زایمان 

شرکت
کننده 

دانشگاه علوم پزشکی 
ساعت12/11/876تبریز

ساعت28/3/876دانشگاه علوم پزشکی "کارگاه ارزشیابی درونی
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تبریز

39Child Birth education

شرکت
دانشگاه علوم پزشکی کننده

تبریز
امبرنو13

ساعت20088

شرکت)KTE(انتقال دانش 40
کننده

مرکز مطالعات و توسعه 
ساعت8/3/8816و7آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شرکت کنندهکارگاه سه روزه آندوکرینولوژي41
ساعت1/11/8818تا 29/10/88تبریز

علوم پزشکی دانشگاه شرکت کنندهکارگاه چهارروزه حاملگی پرخطر42
ساعت2424تا 21/10/88تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شرکت کنندهاولویت هاي پژوهشی در سالمت مادر و نوزاد43
ساعت26/2/886تبریز

انجمن متخصصان زنان و شرکت کنندههشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران44
ساعت18/8/8830مامایی ایران

غربالگري آنومالی هاي کروموزومی سه کنفرانس 45
دانشگاه علوم پزشکی شرکت کنندهماهه اول، دوم و ارزیابی سالمت جنین

ساعت4/4/888تبریز

کنفرانس حاملگی پرخطر46
دانشگاه علوم پزشکی شرکت کننده

ساعت18/4/888تبریز

کنفرانس یک روزه پژوهش در سالمت مادر و 47
نشگاه علوم پزشکی داشرکت کنندهنوزاد

ساعت6/3/8812تبریز

کارگاه دو روزه ترجمه دانش و بهره برداري از 48
دانشگاه علوم پزشکی شرکت کنندهنتایج پژوهش

ساعت7/3/8812-8تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شرکت کنندهکنفرانس مراقبتهاي دوران بارداري49
ساعت6/12/886تبریز

50
مت نوزادان ایران و پرستاري کنگره سراسري سال

شرکت کنندهنوزادان
دانشگاه علوم پزشکی 

معاونت سالمت -تبریز
وزارت

ساعت1518تا 13/5/88

مرکز مطالعات و توسعه شرکت کنندهکارگاه ارزشیابی درونی51
ساعت8/3/876آموزش علوم پزشکی

دانشگاه معاونت پژوهشی شرکت کنندهکارگاه جستجوي الکترونیکی52
ساعت2212و21/4/89علوم پزشکی تبریز

معاونت پژوهشی دانشگاه شرکت کنندهکارگاه روشهاي آماري53
ساعت2412و 23/4/89علوم پزشکی تبریز

مرکز مطالعات و توسعه شرکت کنندهسمینار دو روزه  مرگ و میر مادران54
ساعت 2120و 20/5/89آموزش علوم پزشکی

دانشگاه ع پ شهید شرکت کنندهن کنگره بین المللی حقوق پزشکیسومی55
ساعت8918اسفند 5-3بهشتی

–استفاده از سیستم وب محور در آموزش 56
9/11/906دانشکده پرستاري تبریز"یادگیري و ارزشیابی دانشجویان

9/5/906""اصول مقاله نویسی57
24/6/906""رفرنس نویسی58
59RCTs““89/11/116

امتیاز15/11/9025/5دانشگاه ع پ تبریز"اختالالت جنسی60
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27/11/90"  ""بیماریهاي عفونی61
امتیاز20/11/9012-18مشھد"      "ارتقاي سالمت نوزاد62
28/11/9018-26/11/1390ع پ تھرانشرکت کنندهبارداري ایمن63
22/2/9112تا 20/2/91ع پ ھمدان""سزارین یا زایمان طبیعی–من کنگره زایمان ای64

امین کنگره بین المللی 3امین کنگره ملی و 6518
201212آوریل 20–18ع پ تبریز""باروري و ناباروري

9112خرداد 18-17""کارگاه ابزار سازي66
26/3/9110تا 25/3/91شیراز" "سمینار سالمت زنان در ایران67
22/4/917تا 21/4/91تبریز" "اورژانسهاي حیات بخش در مامائی68
25/11/9012تا 23/11/90اھواز" "همایش اداره مرحله سوم زایمان69
-2012اکتبر 4-2مشھد""همایش میکروب شناسی بالینی مشهد70
9112آذر 9-7تھران"چهارمین سمینار سراسري ایدز71
913.75مهر 27-26اصفھان"بهداشت باروري و ناباروري72
9118مهر 27-25کرمان"اولین کنگره بین المللی انگل شناسی 73

روشهاي تشخیصی نوین پزشکی در غربالگري 74
امتیاز13914.25بهمن 26تبریز"آنومالیهاي جنین

امتیاز13919.5بهمن 19–18تبریز"خونریزیهاي غیر طبیعی در دوران باروري75
امتیاز13918.5دي 8–6تھران"بهداشت باروري و سالمت خانواده 76
10/12/139114.75-8اھواز"منوپوز و آندروپوز77
28/10/13916تبریز"نجات مادر78

اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده ها به همراه 79
18/4/9112و 11""محاسبات نرم افزاري

اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده ها به همراه 80
25/11/916""محاسبات نرم افزاري

23/6/9232""ضیافت اندیشه81
92/7/102""آموزش الکترونیکی82
92/7/46""کارگاه آسکی83
155/12ا ت92/6/12تھران"امین کنگره بیولوژي باروري رویان8414
115/7تا 92/7/10تبریز"برنامه راهنمائی و مشاوره در مامائی85
ساعت1/8/9218:"کارگاه مرور سیستماتیک86

امین کنگره مرکز تحقیقات ۶شرکت در 87
بھداشت باروری و ناباروری

امتیاز9220دي 20-18تھران"

100از 9/10/9291تبریز"شرکت در کالسهاي زبان هیئت علمی88
26/11/926""شرکت در کارگاه اجرا و تحلیل سواالت تستی89

شرکت در دوره تربیت مشاور پیش از ازدواج و 90
1630تا 14/12/93""حل تعارضات زوج ها

91
برنامھ مراقبت تکاملی 

نوزادان در بخش زایمان و 
در ٢٨/١/٩٣نوزادان در تاریخ 

تبریز
""28/1/935
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شرکت در ھمایش بین المللی 92
ساعت9324اردیبهشت 19-16اصفھان"پرستاری و مامائی اصفھان

93END Note 27/1/936تبریز"کارگاه"

کارگاه طراحی و روانسنجی 94
9312تیر 17-14""ابزار

22/6/9316""ضیافت اندیشھ95
شرکت در ھمایش اموزش و 96

9318ابان 29-27مشھد"مت باروریمشاوره در سال

سایر فعالیتها)  6(جدول 

مدت ختمشروعمقام مسئولموضوعردیف
اجرا

سال138613861معاونت پژوهشیدبیر علمی همایش زایمان طبیعی1
2-

خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
محل برگزاريتاریخ برگزارير یا کنگرهعنوان سمیناعنوان خالصۀ مقالهرد

1

انفوزیون داخل مایع آمنیوتیک 
ــودن   ــرف نم ــراي برط ــی ب روش

سخنرانی–دسلریشن متغیر 
ــاربرد   ــري کـ ــمینار سراسـ سـ

72سال تکنولوژي در مامایی

انفوزیـــون داخـــل مـــایع 
ــراي    ــی ب ــک روش آمنیوتی
برطرف نمـودن دسلریشـن   

سخنرانی–متغیر 

2

ربرد سونوگرافی بررسی میزان کا
ــتان   ــاردار در بیمارس ــان ب در زن

سخنرانی–طالقانی 
ــاربرد   ــري کـ ــمینار سراسـ سـ

72سال تکنولوژي در مامایی

ــاربرد  بررســـی میـــزان کـ
سونوگرافی در زنـان بـاردار   

ــانی  –در بیمارســتان طالق
سخنرانی

فعالیتهاي پژوهشی 
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3

اهمیــت مفهــوم همبســتگی در 
–مراقبتهاي پرستاري و مامایی 

سخنرانی 
ــمینا ــاهیم و س ــري مف ر سراس

75سال تئوریهاي پرستاري
اهمیت مفهوم همبسـتگی  
در مراقبتهــاي پرســتاري و 

سخنرانی –مامایی 

4

ــی  ــورد 42بررسـ در GTDمـ
مراجعین بـه مراکـز آموزشـی و    

–درمـــانی الزهـــراي تبریـــز   
سخنرانی

همــایش سراســري تــازه هــاي 
ــا  ــتاري از پیشـــگیري تـ پرسـ

نوتوانی
77سال 

در GTDورد م42بررسی 
مراجعین به مراکز آموزشی 

–و درمانی الزهراي تبریـز  
سخنرانی

5

بررسی عوارض حاملگی در سـن  
سال در مـراجعین بـه   35باالي 

ــایی   ــان و مام ــتانهاي زن بیمارس
وابسته به دانشگاه علوم پزشـکی  

سخنرانی–-تبریز 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز78سال همایش مادري ایمن

6

ارتباط کاربرد دستورات بررسی
اســـالمی بـــا افســـردگی دوران 
بارداري در زنان مراجعه کننـده  
به مراکز آموزشی زنان سخنرانی

همــایش سراســري تــازه هــاي 
پرستاري در اختالالت خلقی از 

پیشگیري تا نوتوانی
79سال 

ــاربرد    ــاط ک ــی ارتب بررس
ــا   ــالمی بـ ــتورات اسـ دسـ
افسردگی دوران بارداري در 

ــ ــان مراجع ــه زن ــده ب ه کنن
ــان   ــی زنـ ــز آموزشـ مراکـ

سخنرانی

7

نقش ماما در مشـاوره  –پوستر 
نازایی

چهارمین کنگـره بـین المللـی    
دانشگاه علوم پزشکی ایران79سال زنان و مامایی

8
بررسی ایدز و مامایی در ارتباط 

–-بــا مراقبــت از مــادر و نــوزاد 
ارائه مقاله

کنفــرانس یــک روزه ایــدز و   
دانشگاه علوم پزشکی تبریز80ال سپرستاري

9

–ایمنی روانی از دیدگاه اسـالم  
ــی  سخنرانی ــري ایمنـ ــایش سراسـ همـ

80سال مددجو
ــدگاه    ــی از دی ــی روان ایمن

سخنرانی–اسالم 

10

احکام اسالمی در زمینه تغذیـه  
پوستر–زنان در دوران بارداري 

–همایش سراسري دانشجویی 
ــبرد    ــه در پیشـ ــش تغذیـ نقـ

تی و کاربرد بالینی آنسالم
دانشگاه شهید بهشتی80سال 
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2

بررسی نحوه عملکرد کارکنـان و  
دانشجویان در زمینه پیشـگیري  
از تمـاس بــا مایعــات بیولوژیــک  
بدن زنـان در مراکـز آموزشـی و    

80درمانی زنان تبریز در سال 
ــه خــدمات   مقایســه نحــوه ارای
بهداشتی کودکان زیر یک سـال  

اشتی درمانی تبریز در مراکز بهد

اولین جشنواره علمی بهداشت 
–و خانواده 

ــوم  81سال  ــگاهی علـ ــاد دانشـ جهـ
پزشکی ایران

13

ــردي   ــات ف ــی مشخص –بررس
اجتماعی مادران باردار با بیماري 
هاي قلبی و نتـایج حـاملگی در   
مرکــز آموزشــی درمــانی الزهــرا 

شهر تبریز پوستر

ــاالنه   ــایش دو س ــین هم هفتم
اي زنـان و مامـایی و   بیماري ه

اولین همایش کشوري مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران81سال 

14

همبستگی ( اختالالت وابستگی 
نــوزاد و اثــرات آن در –مــادر ) 

پوستر-سنین بزرگسالی
ــري   ــایش سراسـ ــین همـ اولـ

تبریز81سال محرومیت و گرانباري حسی

15

پوستر خشونت خانگی سـالمتی  
اجتماعی زنان جسمی و روانی و

––و نقش ماما 

اولین همایش سراسري نقش و 
دانشگاه کرمان81سال جایگاه پرستار و ماما

16
نقش خانواده در سالمت کودك 

اولین همایش سراسري پرستار پوستر  –از دیدگاه اسالم 
تبریز81سال و ارتقاي سالمت کودکان

17

بررسی نحـوه بکـارگیري اصـول    
دز توسـط کـاردر   پیشگیري از ای

ــاي  بهداشـــتی در جهـــت ارتقـ
پوستر-سالمتی آنان 

شیراز81سال سمینار سراسري سالمت زنان

18

تبریز82سال جایگاه حرفه مامایی در جامعهپوستر–ماما و زایمان در منزل 
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19

بررســـی میـــزان اورژانســـهاي 
..... مامــایی مراجعــه کننــده بــه 

–سخنرانی 

ژانس هـاي  سمینار کشوري اور
لرستان82سال داخلی

20
Risk factors for breast
cancer in women in

Tabriz , IRAN

NSW Breast  Cancer
Institution

استرالیا2000/12/8

21

THE value of
Contribution of Birth
Attendance Personnel
in Facilitating bonding
between Mother –

Infant.

JANS Fourth
International Nursing
Research Conference –

Mie Center for the Arts

AUG , 29 -31
,2001

ژاپن

22

Demographic
Characteristics ,
Diagnostic &
Therapeutic Ways in
Pregnant  Women With

Cardiac Diseases

The 5th Congress of the
Syrian Cardiovascular

Association

Oct 30 – Nov 2
, 2001

سوریه

23

یافته هاي بالینی و ارتباط آن با 
تشخیص عفونت تریکـو مونـاس   

–واژینــالیس در زنــان تبریــز   
سخنرانی 

نخستین همـایش کشـوري   –
ــی در   ــاي پژوهش ــتاورد ه دس

85مامایی سال 
دانشگاه جندي شاپور اهواز83سال 

24

ــدمات     ــه خ ــوه ارائ ــی نح بررس
ــتی در ــز ســالمتی  بهداش مراک

روشی نوین در اقتصاد بهداشـت  
–پوستر –-

ــتاري   ــري پرس ــایش سراس هم
افقهـــا و 1400ایـــران ســـال 

چالش ها
علوم پزشکی تهران83سال 

25

–بررســی مشخصــات فــردي   
اجتماعی مادران حامله دیابتیک 
و سرانجام حاملگی در مراجعین 
به بیمارستان آموزشی و درمانی 

سخنرانی–الزهراي تبریز 

دانشگاه آزاد اسالمی آستارا83سال همایش منطقه اي دیابت
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26

بررسی رفتار هـاي بهداشـتی و   
ارتبــــاط آن بــــا ابــــتال بــــه 

تریکومونیازیس 
ــت   ــاه بهداشـ ــمینار جایگـ سـ

دانشــگاه شــهید  –تهــران 83اسفند جنسی در باروري و ناباروري
بهشتی

27

بررسی نحوه مراقبت در منزل از 
پوستر ––سزارینیمادران

ــري   ــایش سراسـ ــین همـ اولـ
تبریز83سال 83سال –مراقبت در منزل 

28

بررسی آگاهی زنـان  –سخنرانی 
ــاردار  ــه  RHب ــبت ب ــی نس منف

ناسازگاري خونی 

دومـــین همـــایش سراســـري 
–مددجو ( پرستاري و مامایی 

)سالمتی –مشارکت 
دانشگاه آزاد خوراسگان83سال 

29

اندیــدیازیس و شــیوع عفونــت ک
ارتباط آن با رفتار هاي بهداشتی 

پوستر -در زنان تبریز 
ــان و    ــري درم ــایش سراس هم

دانشگاه آزاد اسـالمی نجـف   84سال بازتوانی
آباد

30 -
31

ــان و  ــرد کارکنـ ــوه عملکـ نحـ
دانشجویان در زمینه پیشـگیري  
از تماس بـا مایعـات بیولـوژیکی    

پوستر –بدن زنان 
ارتبـاط  بررسی سبک زنـدگی و 

آن بــا نتــایج حــاملگی در زنــان 
سخنرانی –باردار 

ششــمین کنگــره بــین المللــی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران84سال زنان و مامایی

32

نقش آموزه هاي دین اسالم در 
ــالم و    ــی سـ ــاي جنسـ رفتارهـ

-پیشگیري از انحرافـات جنسـی  
پوستر

دومین کنگره سراسري خانواده 
–و مشکالت جنسی 

دانشگاه شاهد84سال
33

یافته هـاي بـالینی و ارتبـاط بـا     
تشخیص عفونت تریکوموناس

پنجمین همایش بیماري هـاي  
دانشگاه علوم پزشکی شـهید  84سال انگلی ایران

بهشتی

34

بررسی مشکالت آموزش بالینی 
ــجویان   ــدگاه دانش ــایی از دی مام

سخنرانی–سال آخر مامایی 
همــایش سراســري آمــوزش   

پرستاري و مامایی85سال ینی در پرستاري و مامایی بال
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35

بهداشــت و مراقبــت از مــادر در 
دوران پس از زایمان و شیر دهی 

–پوستر ––

همایش کشـوري دسـتاوردهاي   
اهواز85سال پژوهش در مامائی

36

بررســـی میـــزان رفتـــار هـــاي 
بهداشتی صحیح درزنـان تحـت   

–پوشش مراکز بهداشتی تبریـز  
–ر پوست–

همایش کشـوري دسـتاوردهاي   
اهواز85سال پژوهش در مامائی

37

بررســــی شــــیوع عفونــــت   
تریکومونیـــازیس بـــا دو روش  
اسمیر مرطوب و محـیط کشـت   
دیاموند در زنـان تحـت پوشـش    

–مراکز بهداشتی درمانی تبریـز  
–

اولین همایش سراسري انجمن 
متخصصــین زنــان و مامــایی و 

نازایی ایران
خراسان شاخه85سال 

38
نقــــش مامــــا در مشــــاوره و 

–تشخیص پیش از تولد 

ــیش از   ــرانس تشــخیص پ کنف
تولد ویژه متخصصـین زنـان و   

زایمان
تبریز85سال 

39
عــوارض مــادري  –ســخنرانی 
سقط چنین

کنفــرانس ســقط جنــین ویــژه 
پزشکان و متخصصـین زنـان و   

مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز85سال 

40

مـورد سـندرم آنتـی    22بررسی 
–فسفولیپید و نتـایج حـاملگی   

پوستر
ــاملگی    ــري ح ــایش سراس هم
اصفهان85سال پرخطر  

41

بررسی ارتباط میزان اعتمـاد بـه   
نفـــس و میـــزان اســـترس بـــا 
افسردگی پس از زایمان در زنان 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

–85درمانی شهر تبریز سال –
پوستر  –

بهداشـت و  –سمینار ملی زن
دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد   86سال سالمتی

مرند



17

42

ــاي    ــداوم و ویژگیهـ ــزان تـ میـ
دموگرافیک استفاده کنندگان از 
روش تزریقــــی پیشــــگیري از 

ــارداري  ــوپرووا ( ب ــان ) دپ در زن
سـخنرانی  –––84اردبیل سال 

–

بهداشـت و  –سمینار ملی زن 
دانشگاه آزاد اسالمی مرند86سال سالمتی

43
نقــش مامــا در مراقبــت از زنــان 

–پوستر –یائسه 
بهداشـت و  –سمینار ملی زن 

دانشگاه آزاد اسالمی مرند86سال سالمتی

44

ــل   ــاط برخــی عوام بررســی ارتب
مامایی و نـوزادي بـا افسـردگی    

–پس از زایمان  پوستر 

همـــایش سراســـري زایمـــان 
تبریز86سال طبیعی

45

بـه دو  مقایسه تـاثبر اینداکشـن  
روشـی  –روش ضربانی و مداوم 

ــزارین    ــزان س ــاهش می –در ک
سخنرانی

همـــایش سراســـري زایمـــان 
تبریز86سال طبیعی

نگاهی بـه جنبـه هـاي مختلـف     46
ژینال بعد از سزارینزایمان وا

همـــایش سراســـري زایمـــان 
تبریز86سال طبیعی

47

ــادر    ــدگی ک ــبک زن ــی س بررس
ــتهاي   ــتاري در بیمارســ پرســ

ان مامایی شهر تبریز آموزشی زن
سخنرانی–

همـــایش کیفیـــت زنـــدگی و 
دانشگاه آزاد اسالمی مراغه86سال ارتقاي سالمت و بهداشت

48

مقایسه ارزش پیشـگویی نسـبت   
کلسیم به کراتئین ادرار و آزمون 
تغییر وضعیت در پره اکالمپسی 

–

تبریز85اردیبهشت دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

49
ــرات ورزش  ــاي  اث ــد ه ــر پیام ب

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز85اردیبهشت دانشگاه آزاد اسالمی تبریز-–بارداري و بعد از زایمان 
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50

بررسـی میـزان تـداوم و فــاکتور    
ــر آن ذر اســتفاده   ــوثر ب هــاي م
ــی  ــدگان از دپومدروکســ کننــ
ــدگاه   ــتات از دی ــترون اس پروژس

––86مددجویان زن اردبیل 

دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد87خرداد سمینار مددجو محور

51

بررسی میزان بـرآورد انتظـارات   
مــددجو از مــراقبین زایمــانی در 

–86بیمارستان الزهراء رشت 
دانشگاه آزاد اسالمی مهاباد-87خرداد سمینار مددجو محور

52

ــالگري   ــاي غرب ــی روش ه بررس
سرطان پستان در مـراجعین بـه   

تبریـز  کلینیک بیمارستان بهبود 
86سال 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان87مرداد سمینار سرطان

53

بررسی روش غربالگري سرطان 
پستان در مراجعه به  کلینیک 
بیمارستان بهبود تبریز در سال 

1386

خالصه مقاالت هشتمین 
کنگره سراسري هماتولوژي و 

آنکولوژي 

مهرماه 20-18
ارومیه- ایران1387

54

ترکیب عصاره رازیانه بررسی اثر 
بر شدت درد Eو ویتامین 

دیسمنوره اولیه دانشجویان شهر 
1386-87تبریز 

کنگره سراسري دانشجویی 
ایده هاي نو درعرصه سالمت

اسفند22
ارومیه1387

55

مقایسه ارزش پیشگویی نسبت 
کلسیم به کراتینین ادرار و 
شاخص توده بدن در تشخیص 

زودرس پره اکالمپسی

یش سراسري جامعه سالم هما
با مشارکت پرستار وماما

مهرماه25و24
همدان1387

56

بررسی روشهاي غربالگري 
سرطان پستان در مراجعه به 
کلینیک بیمارستان بهبود تبریز 

1386در سال 

اولین کنکره بین المللی 
سرطان هاي زنان با همکاري 

IGCSدر مشهد ایران

اکتبر10-12
انایر-مشهد 2008

57
کاندید یازپس و ارتباط آن با 
روشهاي پیشگیري از بارداري در 

1383زنان تبریز 

ششمین همایش سراسري و 
اولین گنگره منطقه اي انگل 

شناسی وبیماریهاي انکلی 

خرداد9- 7
1387

موسسه تحقیقاتی -کرج 
واکسن وسرم سازي رازي 
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58

مقایسه حساسیت روشهاي 
تشخیصی گسترش مرطوب و 
کشت در شناسایی کاندید 

یازیس واژن

ششمین همایش سراسري و 
اولین گنگره منطقه اي انگل 

شناسی وبیماریهاي انکلی
موسسه تحقیقاتی -کرج 87

واکسن وسرم سازي رازي

59
مقایسه اثر حمام نشسته آب و 

در نمک با قرص مترونیدازول 
واژینیت تریکومونایی

دومین کنکره بین المللی 
کنگره کشوري ارتقاء وهفتمین 

کیفیت خدمات آزمایشگاهی 
ایران–تشخیصی پزشکی 

31/1/88
تهران سالن همایشهاي رازي3/2/88

60

بررسی اثر ترکیب عصاره رازیانه 
بر شدت درد Eو ویتامین 

دیسمنوره اولیه دانشجویان شهر 
1386-87تبریز 

دومین کنگره سالیانه انجمن 
تهران سالن همایشهاي رازي16-88/5/14یرانرژیونال آنستزي و درد ا

61
مقایسه تاثیر اینداکشن به دو 
روش ضربانی و مداوم بر 

پیامدهاي نوزادي

کنگر ه سراسري سالمت 
نوزادان ایران و همایش 

پرستاري نوزادان

مرداد ماه 13-15
دانشگاه علوم پزشکی تبریز88

تاثیر مراقبت مداوم مامائی بر 62
و نمره آپگار نوزاداننوع زایمان

دومین سمینار سراسري 
ژوهش دانشگاه پماما و–پرستار 

علوم پزشکی گلستان
بویه گرگان21و20گرگان

63
تداوم و دالیل عدم تداوم 
استفاده از آمپولهاي تزریقی در 

...

هشتمین کنگره ه بین المللی 
تهران14/8/88-18بیماریهاي زنان و مامائی ایران

64
ه اثر ترکیب عصاره رازیانه مقایس

با ایبوپروفن بر Eو ویتامین 
...شدت درد دیسمنوره اولیه در 

هشتمین کنگره ه بین المللی 
رانته14/8/88-18بیماریهاي زنان و مامائی ایران
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65

بررسی رضایتمندي مادران از 
مراقبین زایمانی در زمینه 
مراقبتهاي جسمانی ارائه شده 

...در 

سراسري دانشجوئی سمینار 
مراقبتهاي پرستاري و مامائی 

در عرصه
اصفهان11/9/88

66

بررسی تاثیر حمایتهاي اخالقی 
زایمان و بعد از -مراقبین لیبر

زایمان بر سطح رضایتمندي 
...مادران در 

اولین کنگره بین المللی 
شهید بهشتی تهران6تا 4/12/88بارداري ایمن

67
بررسی اثربخشی محلول 
زردچوبه و بتادین بر تسکین 

...درد اپیزیاتومی در 

اولین کنگره بین المللی 
شهید بهشتی تهران6تا 4/12/88بارداري ایمن

68

شیوع زایمان زودرس در مراکز 
آموزشی درمانی استان اردبیل و 
ارتباط آن با برخی عوامل 

خطرساز

اولین کنگره بین المللی 
ید بهشتی تهرانشه6تا 4/12/88بارداري ایمن

69
بررسی اثربخشی محلول 
زردچوبه و بتادین بر تسکین 

...درد اپیزیاتومی در 

کنگره سالیانه پژوهشی 11
دانشجویان علوم پزشکی کشور 

1389بندرعباس –

/ 3تا 1/89/ 31
بندرعباس89/ 2

70

Effect of turmeric
solution on wound
healing after
episiotomy in
primiparous women in
maternity hospital in
Tabriz medical science

university iran 2009

دوازدهمین همایش علوم 
زنجان2010آگوست دارویی ایران
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71

Comparison of effect of
turmeric solution and
povidone iodine on
pain relief and wound
healing after
episiotomy in

primiparous women

دوازدهمین همایش علوم 
زنجان2010آگوست دارویی ایران

72

The predictive value of
combination of urinary

Calcium to creatinine ratio ,
Roll-over test and BMI in

early diagnosis of pre-
eclampsia

سومین همایش سراسري 
زنجان9/4/89ننوزادان و پریناتولوژي ایرا

73
بررسی عوامل خطر زایمان زودرس 

در مراکز آموزشی درمانی استان 
88–اردبیل 

سومین همایش سراسري 
زنجان10/4/89نوزادان و پریناتولوژي ایران

74
Contribution rate and

factors affecting that in
users of Depot-medroxy

progesterone ….

( خانوادهباروري و تنظیم 
دومین کنگره بین )پوستر

المللی سالمت
2010اکتبر 29-27ارومیه

75
Study of the predictive

value of Roll – Over test
and BMI in early diagnosis

of G H…

5th کنگره بین المللی قلب و
2011فوریه 25-23کیشعروق

76

Comparison of Nutrition
and Physical Activity in

Pregnant Women with and
without Hypertensive

Disorders in ….

5th کنگره بین المللی قلب و
2011فوریه 25-23کیشعروق

77

رضایتمندي مادران سزارین شده از 
مراقبتهاي انجام شده در 

بیمارستانهاي دولتی و خصوصی 
1389تبریز 

سومین کنگره بین المللی 
2011فوریه 24-22کیشحقوق پزشکی 
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78

رضایتمندي مادران سزارین شده از 
مراقبتهاي انجام شده و رابطه آن 

اجتماعی در –با مشخصات فردي 
....

هفتمین کنگره سراسري 
پرستاري و مامائی ارتقاي 

کیفیت مراقبت
1389دي 23-21تهران

کنگره ملی سالمت خانواده مبتنی 79
89اسفند 12-11)پوستر(اهوازبر شواهد

80

comprison the lifestyle of
mothers with preterm and
term delivery referring to
medical centers in tabriz

Helth education
promotion

کده دانش- پوستر
بهداشت و تغذیه

21-04-2011تبریز

81

the lifestyle of pregnant
women with hypertensive

disorders referring to tabriz
hospital in 2010

Helth education
promotion

کده دانش- پوستر
بهداشت و تغذیه

تبریز
2011-04-21

82

compare of continuation
Rate And Reasons For

Discontinuation of DMPA
contraceptive Among

women referred to tabriz ...
2007

Helth education
promotion

کده دانش- پوستر
بهداشت و تغذیه

تبریز
2011-04-21

83

بررسی تاثیر مراقبت و حمایت انجام شده 
لیبر و زایمان بر میزان رضایت در مرحله

مندي مادران در بیمارستانهاي آموزشی 
تبریزو غیر آموزشی

چهاردهمین سمینار بین المللی 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبریز
2011می 14-12سخنرانی
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84

mothers, satisfaction from
cesarean cares in physical
and emotional aspects in

public and private
maternity tabriz hospitals in

2010

Health education
promotion

کده دانش- پوستر
بهداشت و تغذیه

تبریز
2011-04-21

85

MOTHERS SATISFACTION
FROM CESAREAN CAREES

IN PHYSICAL AND
COMFORT IN PUBLIC AND

PRIVATE MATERNITY
HOSPITALS IN 2010

چهاردهمین سمینار بین المللی 
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبریز
2011می 14—12سخنرانی

86Effects of regular Midwifery
care on childbirth outcome

Helth education
promotion

کده دانش- پوستر
بهداشت و تغذیه

تبریز
2011-04-21

87
مقایسه فراوانی دیسمنوره اولیه بین 

دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار 
...

همایش کشوري ارتقاي سالمت 
22/4/90تا 20کرمانشاه- پوسترجوانان

88
مقایسه رضایت مندي مادران سزارین 

شده در دو بعد اخالقی و عاطفی در 
بیمارستانهاي دولتی و خصوصی تبریز

کنگره ساالنه پژوهشی 12
15/6/90اصفهان-پوستر دانشجویان ع پ ایران

89

بررسی و مقایسه رضایتمندي مادران از 
خدمات ارائه شده در مرحله بعد از 

زایمان در بیمارستانهاي آموزشی و غیر 
آموزشی تبریز

ر سراسري ارتقاي کیفیت در سمینا
28/7/90تا 27/7/90کردستان- پوسترخدمات مراقبتی 



24

90
تاثیر مراقبت فرد به فرد و حضور مداوم 

ماما بر بالین بیمار در طی لیبر بر پی 
زایماننوزادي–آمدهاي مادري 

اولین همایش کشوري ایمنی در 
نظام سالمت با محوریت ایمنی 

بیمار
90آبان 6-4ارومیه- سخنرانی

91
نقش ماما ،خانواده و مراکز بهداشتی در 

پیشبرد اهداف و اجراي برنامه هاي 
...بهداشت و 

نهمین کنگره بین المللی بیماریهاي 
1390آبان 20-17تهران- پوسترزنان و مامائی ایران

92
بررسی رضایتمندي مادران از حمایت 

عاطفی ارائه شده از طرف مراقبین لیبر و 
...یمان زا

نهمین کنگره بین المللی بیماریهاي 
1390آبان 20-17تهران- پوسترزنان و مامائی ایران

تاثیر مراقبت فرد به فرد در طی لیبر بر 93
پیامدهاي زایمان 

چهارمین سمینار سراسري پرستار 
1390آذر24-23گلستان- سخنرانی،ماما و پژوهش

94
–نی بررسی مقایسه اي پی آمدهاي جنی

نوزادي در مادران بستري شده در فاز 
نهفته و فعال زایمان

کنگره سراسري ارتقاي سالمت 
90بهمن 20-18مشهد- پوسترنوزاد

95New management of pre-
Eclampsia….

6th Middle East
Cardiovascular

Congress and 4th

International congress
of ….

2012ژانویه 27-24سخنرانی

96

Comparison of prenatal
care in pregnant women

with and without
Hypertention Disorders in

….

6th Middle East
Cardiovascular

Congress and 4th

International congress
of ….

2012ژانویه 27-24پوستر
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97
مقایسه سبک زندگی زنان باردار مبتال و 

الالت پرفشاري خون در غیر مبتال به اخت
....

چهارمین سمینار سراسري پرستار 
24/9/90و 23پوسترماما و پژوهش –

مقایسه فراوانی اختالالت قاعدگی بین 98
....دانشجویان دختر 

چهارمین سمینار سراسري پرستار 
24/9/90و 23پوسترماما و پژوهش–

تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدت نشانه 99
خلقی سندرم پیش از قاعدگیهاي

چهارمین سمینار سراسري پرستار 
24/9/90و 23سخنرانیماما و پژوهش–

تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدت نشانه 100
هاي جسمی سندرم پیش از قاعدگی

همایش سراسري راهکارهاي ارتقاي 
12/8/90-11سخنرانیساري- سالمت و چالشها

101
اقبت پره ناتال زنان مقایسه تغذیه و مر

باردار مبتال و غیر مبتال به اختالالت پر 
....فشاري خون در بارداري 

دومین همایش بین المللی و 
چهرمین همایش ملی بارداري 

تهران- ایمن
28/12/90- 26سخنرانی

102
Predictive valu of urinary
calcium to creatinin ratio

and BMI in ….

ن المللی و دومین همایش بی
چهرمین همایش ملی بارداري 

تهران- ایمن
28/12/90- 26سخنرانی

103
M0thers satisfaction from
cesarean cars in Phisical ,
comfort and Informational

aspects in ….

دومین همایش بین المللی و 
چهرمین همایش ملی بارداري 

تهران- ایمن
28/12/90- 26پوستر
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104
ي مراحل دوم و سوم اررسی مقایسه ب

زایمان در مادران بستري در فاز نهفته و 
فعال زایمان 

دومین همایش بین المللی و 
چهرمین همایش ملی بارداري 

تهران- ایمن
28/12/90- 26سخنرانی

تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدت نشانه 105
هاي سندرم پیش از قاعدگی 

-المتهمایش کشوري مراقبت و س
4/12/90-3سخنرانیرشت

106
بررسی مقایسه اي مراحل سوم و چهارم 
زایمان در مادران بستري در فاز نهفته و 

فعال زایمان

اولین کنگره بین المللی مرحله سوم 
25/11/90لغایت 23/11/90سخنرانیزایمان و سالمت زنان اهواز

بررسی اثر کرم فنی تویین بر بهبود زخم 107
از اپی زیاتومی در زنان نخست زاناشی 

اولین کنگره بین المللی مامائی 
1390خرداد 5-3پوستروبهداشت باروري ایران

108

Comparison of the
predictive value of urinary

Calcium to Creatinine
ratio,Roll-Over test and

BMI in …

مین سمینار بین المللی ع پ 14
2011می 14-12سخنرانیتبریزدانشگاه آزاد واحد

بررسی مقایسه اي مراقبتهاي پس از 109
روز اول زایمان10زایمان و 

سومین همایش راهکارهاي ارتقاي 
21/2/91تا 19/2/91پوسترکیفیت خدمات پرستاري و مامائی

110
Prevalence and risk factors

of Tricomona Vaginalis in
the Clients ….

امین 3ن کنگره ملی و امی18
2012آوریل 20-18پوسترکنگره بین المللی باروري و ناباروري
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111
Tricomoniasis and

relationship with Clinical
and Paraclinical

observations in …

"   "   "پوستر“     “    “

بررسی ارتباط بین زایمان زودرس با 112
٩١اردیبھشت ٢٢–٢٠پوسترکنگره ملی زایمان ایمن....زایمان سزارین در مرکز 

مقایسه شاخصهاي خونی در مادران 113
"   "  ""  ""  "بستري در فاز نهفته و فعال

114
The effect of Phenitoin

Cream on healing and pain
relief of Episiotomy

“ ““ ““ “ “

بعد کیفیت ارائه خدمات مراقبتی فبل و115
....از زایمان سزارین در 

نخستین ھمایش دانشجوئی 
حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر 

کیفیت
" "٢٨/٢/٩١–٢٧

از HIVپیشگیري از انتقال عفونت 116
مادران آلوده به جنین

ھمایش مراقبت برای سالمت از 
١٣/١٢/١٣٩٠پوسترپیشگیری اولیھ تا نوتوانی

117
وم لیبر در مقایسه مراحل دوم و س

مادران بستري در فاز نهفته و فعال 
زایمان

کنگره بین المللی سالمت زنان 
٢٦/٣/١٣٩١-٢٥سخنرانیشیراز
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118
بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموزان 
سوم راهنمائی در مورد آنمی و مصرف 

مکمل آهن
" "  """ " "

119
Prevalence,Risk factors and

Clinical findings of
Candidiasis in …

سری و اامین کنگره سر١٣
دومین کنگره بین المللی میکروب 

اردبیل–شناسی ایران 
١٣٩١تیر ٢٦تا ٢٤پوستر

120
بررسی مقایسه اي پیامدهاي مادري در 
زنان بستري شده در فاز نهفته و فعال 

زایمان
امین کنگره بین المللی ع پ ١۵

٩١شھریور ٣-١سخنرانیدانشگاه آزاد تبریز

بررسی کرم فنی توئین بر درد زخم ناشی 121
از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

امین کنگره بین المللی ع پ ١۵
٩١شھریور ٣-١سخنرانیدانشگاه آزاد تبریز

هوگو بر –تاثیر فشار بر نقطه سانینجیائو 122
شدت درد زایمان در زنان نخست زا

امین کنگره بین المللی ع پ١۵
٩١شھریور ٣-١پوستردانشگاه آزاد تبریز

123
استفاده از روش دید مستقیم و تغییرات 

ph واژن در درمان واژینیت تریکومونائی
...با حمام نشسته 

امین کنگره میکروب شناسی ۶
٢٠١٢اکتبر ٤-٢پوستربالینی مشھد

بررسی رضایتمندي مادران از مراقبین 124
....تري در زایمانی در طی دوران بس

اولین همایش کشوري ممیزي 
١٣٩١مھر ٢٨تا٢٦پوستربالینی و ارتقاي کیفیت
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125

بررسی تاثیر آموزش  بر وضعیت آگاهی و 
عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم  

در مورد فقر آهن و مصرف مکمل ......
آهن 

اولین همایش کشوري ممیزي 
١٣٩١مھر٢٨تا٢٦پوستربالینی و ارتقاي کیفیت

126
بررسی تاثیر آموزش همتایان بر و ضعیت 

در مورد فقر آهن و ..... آگاهی و عملکرد 
مصرف مکمل آهن 

اولین همایش کشوري ممیزي 
١٣٩١مھر ٢٨تا٢٦پوستربالینی و ارتقاي کیفیت

بهداشت باروري و ناباروري نجف روشهاي نوین تنظیم خانواده127
١٣٩١مھر ٢٨تا ٢٦پوسترآباد 

128
مقایسه روابط اجتماعی و تغذیه زنان 
باردار مبتال و غیر مبتال به اختالالت 

پرفشاري خون 

امین کنگره سالیانه دانشجویان 13
١٣٩١مھر ٢١تا ١٨سخنرانی-پوسترع پ کشور

بررسی رضایتمندي مادران از حمایتهاي 129
....عاطفی رو اخالقی ارائه شده از طرف 

کشوري ایمنی امین همایش 2
١٣٩١آبان ٥-٣سخنرانیبیمار

هوگو بر –تاثیر فشار بر نقطه سانیمجیائو 130
....طول مدت زایمان 

اولین کنگره سراسري تازه هاي 
١٣٩١مھر ٢٠-١٩اراک-پوسترپژوهش در سالمت

131
بررسی ارتباط مشخصات فردي اجتماعی 

کارکنان و دانشجویان با روشهاي 
...تقال ایدز در پیشگیري از ان

٩١آذر ٩تا ٧تھران- سخنرانی چهارمین سمینار سراسري ایدز
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132
بررسی مقایسه اي طول مراحل زایمانی 

در زنان بستري در فاز نهفته و فعال 
....زایمان 

امین سمینار پرستار ماما و 5
١٣٩١آذر ٢٣و٢٢پوسترپژوهش گرگان

پی آمدهاي مادري ناشی از دریافت 133
ولفات منیزیم در مهار زایمان زودرسس

امین سمینار پرستار ماما و 5
١٣٩١آذر ٢٣و٢٢سخنرانیپژوهش گرگان

134

واژن و رضایت phمقایسه تغییرات 
مبتالیان به واژینیت تریکومونائی تحت 
درمان با مترونیدازول و وحمام نشسته 

آب و نمک

اولین کنگره بین المللی و هشتمین 
٩١مھر ٢٧-٢٥پوستر کرمانشناسی همایش انگل 

روانی در یائسگی و –اختالالت روحی 135
روشهاي مشاوره اي

امین کنگره مرکز بهداشت 5
٩١دی ماه ٨-٦تھران-پوسترباروري ووو ناباروري

136
تاثیر آموزش همساالن بر وضعیت آگاهی   

و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد 
....فقر آهن و 

ین کنگره بین المللی زنان و ام13
مامائی

تھران
٩١آذر ٣٠-٢٧سخنرانی

137
تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدت نشانه 

هاي خلقی و جسمی سندرو پیش از 
....قاعدگی 

امین کنگره بین المللی زنان و 13
مامائی

تھران 
٩١آذر ٣٠-٢٧سخنرانی

هوگو بر–تاثیر فشار بر نقطه سانینجیائو 138
...شدت درد و طول مدت زایمان در 

امین کنگره بین المللی زنان و 13
مامائی

تھران 
٩١آذر ٣٠-٢٧سخنرانی
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139
مقایسه پیامدهاي مادري در زنان نخست 

زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و 
مرسوم 

امین کنگره بین المللی زنان و 13
٩١آذر ٣٠-٢٧پوستر-تھرانمامائی

اولین کنگره بین المللی منوپوز و جنسی در یائسگیمشکالت140
١٠/١٢/٩١-٧/١٢/٩١پوستر-اھوازآندروپوز

141Candidiasis prevalence and
relationship with …..

٢٦/١١/٩١-٢٤/١١/٩١پوستر-اھوازدومین کنگره قارچ شناسی پزشکی

تاثیر ورزش عضالت کف لگن در بی 142
-قزوینسالمت مادران....اختیاري ادراري 

٤/٢/٩٢-٣/٢/٩٢سخنرانی

143
Prevalence , clinical

observation and risk factors
of Tricomoniasis in ….

امین کنگره بین المللی باروري 19
٩٢اردیبھشت پوستر-تھرانو ناباروري

144
مقایسه پیامدهاي مادري در زنان نخست 

لوژیک و زا در دو گروه زایمان فیزیو
مرسوم

-قزوینسالمت مادران
٤/٢/٩٢-٣/٢/٩٢سخنرانی

تاثیر مراقبت مداوم زایمانی در طی لیبر 145
٢٢-٩٢/٦/٢٠پوستر-ارومیھکنگره بین المللی ارتقا سالمت زنانبر طول مدت زایمان
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146
مقایسه نتایج فرم پارتوگراف در زنان 

بستري شده در فاز نهفته و فعال زایمان 
...

"""

147
Prevalence of Candidiasis

and Tricomoniazis
infections and Sexual

Health ….

٢٠١٣سپتامبر ٦-٤پوستر-تھرانکنگره بین المللی رویان

امین سمینار پرستار ،ماما و ۶....تاثیر فشار بر نقاط سانینجیائو و هوگو 148
پژوھش

- گرگان
٩٢مھر سخنرانی

ن منارك ، دیسمنوره و نظم مقایسه س149
....قاعدگی بین دانشجویان 

تخصصی علوم –کنگره ملی 
٢٢/٩/٩٢-٢١پوستر-تھران ورزشی ، نیاز نسل فردا

اجتماعی –پیشگوئی کننده هاي فردي 150
استرس درك شده در زوجین نابارور

امین کنگره مرکز تحقیقات ۶
بھداشت باروری و ناباروری

-تھران
١٣٩٢دی ٢٠-١٨سخنرانی

151
بررسی مقایسه اي سرانجام حاملگی در 

مادران بستري شده در فاز نهفته و فعال 
...زایمان در 

امین کنگره مرکز تحقیقات ۶
بھداشت باروری و ناباروری

-تھران
١٣٩٢دی ٢٠-١٨سخنرانی

152

–اجتماعی –مقایسه مشخصات فردي 
مامائی و رضایت مبتالیان به واژینیت 

یکومونائی تحت درمان با مترونیدازول تر
و حمام نشسته آب و نمک

امین کنگره مرکز تحقیقات ۶
بھداشت باروری و ناباروری

-تھران
١٣٩٢دی ٢٠-١٨سخنرانی
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مراقبت ژنیکولوژیک از زنان آلوده به 153
HIV

امین کنگره مرکز تحقیقات ۶
بھداشت باروری و ناباروری

-تھران
١٣٩٢دی ٢٠-١٨سخنرانی

154
تاثیر اموزش همتایان بر بسامد مصرف 
هفتگی مواد غذائی حاوي اهن و اگاهی 

....در مورد فقر اهن در 
دھمین کنگره بین المللی 

١٣٩٢مھر ٧-٤پوستر-تھران بیماریھای زنان و مامائی ایران

155
The effect of non

pharmacological methods
of pain relief in labor ….

- اصفھان یش ملی سالمت زنان ھما
٢/١٢/٩٢پوستر

156Health promoting life style
behaviors in ….

"""
- اصفھان 

"""سخنرانی

157
Health promoting life style

behaviors in Menopause
women in ….

"""
- اصفھان 

""""پوستر

158
The relationship between

the Length of the Delivery
stages and Types ….

""""""""""

مفهوم مراقبت پرستاري در اسالم159
تبلور اندیشھ ھای حضرت زینب 
درمباحث و آموش ھای علوم 

مراقبتی
١/١٠/٩٢تبریز- سخنرانی
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بررسی رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و 160
٩٢اسفند ٨-٦سخنرانیدومین ھمایش جامعھ سالم...ارتباط آن با سالمت عمومی 

پیشگوئی کننده هاي سالمت عمومی در 161
" "پوستر" "...

162
نوزادي در -مقایسه پیامدهاي جنینی 

مصرف سولفات منیزیوم و نیفدیپین در 
....

سومین سمینار تغذیھ، رشد و 
٩٢اسفند ١٥-١٤""تکامل نوزادان و کودکان 

163
نوزادي در -مقایسه پی امدهاي جنینی 

زنان نخست زا در دو گروه زایمان 
فیزیولوژیک و مرسوم

نخستین ھمایش پژوھشی سالیانھ 
٩٢مھر ١٨-١٧سخنرانیدانشجویان ع پ گیالن

164
Assessing and comparing

Amniocentesis results with
high risk ….

ھمایش بین المللی پرستاری و 
٩٣اردیبھشت ١٩-١٦پوسترمامائی اصفھان

165
Effect of individual learning
style and support group on

early symptoms ….
"""""""""""

166Nutrition ,Phisical activity in
menopausal women

"""""""""""""
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167
Nutrition ,Phisical activity
and theirs predictors  in

menopausal women
"""""""""""""

168
Tha effect of non

pharmacological methods
of pain relief in labor on ….

"""""""""""""

168
Health promoting lifestyle

and its relationship with
perceived stress ….

"""""""""""

169
Effect of individual

Learning style and support
group on early symptoms

of menopause

سومین ھمایش بین المللی سالمت 
٩٣خرداد ١-٣١پوسترزنان شیراز

170
The predictors of Health
responsibility and stress
management in infertile

women ….

"""""""""

171

Comparison of Length of
the Labor stages with Type

Delivery in Nulliparous
Women in both

Physiological and
Traditional Labor

""""""""""

172

Comparison of Length of
the Labor stages in

Nulliparous Women in both
Physiological and
Traditional Labor

""""""""""""
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173
Predictors health promoting

behaviors in
postmenopausal women in

Langroud city

""""""""""""

174

Comparison of Neonatal
Outcomes in Nulliparous
Women in Labor in both

Physiological and
Traditional Labor

""""""""""""

175
Prevalence,risk factors and

clinical findings of
candidiasis and

tricomoniasis ….

امین کنگره بین المللی ١۵
٩٣شھریور ٦-٤پوسترمیکروب شناسی ایران

176
Effect of education through

the support group on
anxiety and depression in
post menopausal women

امین کنگره بین المللی زنان ١۴
٩٣مھر ٢٥-٢٢سخنرانیمامائی ایران

177
Comparison of efficacy of

nifedipin versus
magnesium sulfate in …

امین کنگره بین المللی زنان ١۴
٩٣مھر ٢٥-٢٢سخنرانیمامائی ایران

امین کنگره بین المللی زنان ١۴بررسی سالمت عمومی در زنان یائسه178
٩٣مھر ٢٥-٢٢سخنرانیمامائی ایران

مشاوره دوران بلوغ و شیوه هاي برقراري 179
اط با نوجوانانارتب

ھمایش اموزش و مشاوره در 
٩٣ابان ٢٩-٢٧پوسترسالمت باروری
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180
Effect of education through

self directed learning on
early symptoms of

menopause…

"""""""""""

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

مقطع رشتهسال نام دانشجویان نامهموضوع پاردیف
تحصیلی

نوع 
همکاري

1

ــل زایمــان  – ــزان و عل بررســی می
سزارین در بیمارستانهاي خصوصی 

78شهر تبریز سال 
پایان نامه خانم 

78نیر زارعی

داوري 
پایان نامه 

2

بررســی تــاثیر دو روش مختلــف –
آموزشـــی بـــر آگـــاهی نگـــرش و 

نهاي عملکــرد دبیــران زن دبیرســتا
78دخترانه شهر تبریز سال 

پایان نامه خانم 
78سیمین صیدي

داوري 
پایان نامه 

3

ــل زایمــان  – ــزان و عل بررســی می
سزارین در بیمارستانهاي خصوصی 

78شهر تبریز سال 
پایان نامه خانم 

78نیر زارعی

داوري 
پایان نامه 

بررسی تاثیر ورزش عضالت 4
…کف لگن 

کارشناسی مامائی79عزیزه جعفري
ارشد

مشاور

"""79نازیال تاج الدینی…بررسی آکاهی زنان باردار 5
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بررسی نحوه عملکرد 6
کارکنان و دانشجویان در 
زمینه پیشگیري از تماس 

…با خون و 

استاد ""80ناهید فرهادي
راهنما

7

بررسی مشـکالت سـالمتی   –
هفته بعد از زایمـان  6مادران 

ــهر ت ــال در شـ ــز سـ 81بریـ
)9/12/78(

پایان نامه 
81خانم روحی

داوري 
پایان نامه 

مقایسه نحوه ارائه خدمات 8
…بهداشتی به کودکان

استاد ""81هاله صادقی
راهنما

بررسی سبک زندگی زنان 9
…باردار

"""82فاطمه شیبایی

10
بررســی ســن یائســگی و   –

عوامل مـرتبط بـا آن درزنـان    
83تبریز سال یائسه شهر

پایان نامه 
83گلنسا شاه نظرلی

داوري 
پایان نامه 

فراوانی عفونتهاي 11
کاندیدیازیس و 

…تریکومونیازیس 

استاد ""83آسیه نمازي
راهنما

تداوم و عدم تداوم مصرف 12
…آمپولهاي تزریقی 

نسرین 
همایونفر

84"""

تاثیر اینداکشن به دو 13
…روش ضربانی 

"""85ده فیروزانوحی

بررسی ارتباط برخی 14
عوامل مستعد کننده با 

…افسردگی 

ژیال محمد 
رضایی

85"""

مقایسه ارزش نسبت 15
…کلسیم به کراتئین ادرار

کارشناسی مامایی85آزیتا فتح نژاد
رشدا

استاد 
راهنما

مقایسه اثر حمام نشسته 16
…آب و نمک 

"""86حوریه شایگان

مقایسه سبک زندگی زنان 17
…با زایمان زودرس 

استاد ""86راضیه علیزاده
مشاور
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18

مقایســه تــاثیر روشــهاي   –
ــر    ــی ب ــر داروی ــی و غی داروی
ــس از   ــه پ ــکین درد پرین تس

86برش اپی زیو تومی سال 

پایان نامه 
سیده بهاره 
کامران پور

86
داوري 

پایان نامه 

19

ــوراکی   ــاي خ ــاثیر هورمونه ت
بـر  LDشگیري از بارداري پی

کیفیت زندگی زنـان مراجعـه   
کننده بـه مراکـز بهداشـتی و    

( 84درمانی تبریـز در سـال   
14/9/86(

86

داوري 
پایان 
نامه 

تعیین و مقایسه اثر 20
…ترکیبی رازیانه 

معصومه 
ناصحی

استاد ""86
راهنما

بررسی رضایتمندي 21
…مادران از مراقبین 

"""87هسمیه نقی زاد

تاثیر مراقبت مداوم در 22
…طی لیبر 

"""88مریم نجار زاده

مقایسه اثر بخشی محلول 23
…زردچوبه 

"""88پدیده ملک پور

فروغ فرض اله …شیوع زایمان زودرس 24
پور

88"""

رضایتمندي مادران 25
سزارین شده از مراقبتهاي 

انجام شده در 
و بیمارستانهاي دولتی

1389-خصوصی تبریز

"""88سحر آذري

تاثیر تماس کانگوروئی بر 26
پیامدهاي شیردهی در 

....نخست زایان 

داور ي ""89مرضیه محمدي
پایان 
نامه

مقایسه تاثیر کرم فنی 27
تویین و محلول بتادین در 

ترمیم و شدت درد 
اپیزیوتومی در زنان 

نخست زا

استاد ""89فهیمه رشیدي
اهنمار



40

تاثیر بازتاب درمانی کف پا 28
بر ) رفلکس زون ترابی ( 

شدت عالیم پیش از 
قاعدگی در دانشجویان 
ساکن در خوابگاه هاي 
دخترانه دانشگاه علوم 

89سال –پزشکی تهران 
کارآزمایی بالینی ( 

)تصادفی کنترل شده 

"""89هما دستغیب

مقایسه  سبک زندگی 29
الالت زنان باو بدون  اخت

...فشار خون حاملگی در 

"""89مریم عاکف

مقایسه تداوم و دالیل 30
عدم تداوم استفاده از 

آمپول سیکلوفم و دپو در 
....

رباب حسن زاده
داور ""89/8/8

پایان 
نامه

مقایسه پیامدهاي زایمانی در 31
دو روش زایمان فیزیولوژیک و 

کننده مرسوم در زنان مراجعه
رستان شهید نورانی به بیما

91-90تالش در سال 

استاد ""١٩/٤/٩٠سامیه کاظمی
راهنما

اختالالت فراوانی مقایسه 32
قاعدگی بین دانشجویان 

دختر ورزشکار و غیر ورزشکار 
دانشگاههاي تبریز

تربیت 18/5/1390الدن زودفکر
بدنی

دانشگاه 
آزاد تبریز

استاد 
مشاور

–آگاهی –بررسی نگرش 33
مشارکت مردان در برنامه 

...هاي تنظیم خانواده 

خدیجه 
حسینی

استاد پرستاریمامائی24/6/90
ناظر

بررسی مقایسه اي سطح 34
رضایتمندي زناشوئی 

پرستاران و دبیران تبریز

استاد پرستاریپرستاری20/6/90مهدي اسدزاده
ناظر

استاد مامائیمامائی4/10/90رقیه سلمانیتاثیرآموزش همتایان بر آگاهی 35
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ن دختر آموزاو عملکرد دانش
مقطع سوم راهنمایی در مورد 

یک کارآزمایی بالینی : فقرآهن
تصادفی

ي راهنما
اول

مقایسه تاثیر سولفات منیزیوم 36
و نیفدیپین در مهار زایمان 

زودرس

استاد مامائیمامائی26/9/90فرشته فرتاش
راهنما

تاثیر فشار در نقاط 37
هوگو –) SP6(نینجیائو سا

)LI4 ( بر شدت درد و طول
-مدت زایمان در زنان نخست

یک کارآزمایی بالینی : زا
کنترل شده

" ""14/10/1390کاظم زاده

اثر پاك کردن سرویکس با پنبه 38
استریل بر کیفیت نمونه پاپ 

....اسمیر در 

استاد ""30/7/91صدیقه رضائی
ناظر

غیر داروئی تاثیر روشهاي 39
کاهش درد زایمان بر افسردگی 

بعد از زایمان

استاد ""16/8/91ژاله وثوقی
راھنمای 

اول

تاثیر اسید فولیک بر گرگرفتگی 40
زنان یائسه

استاد ""9/11/91لیال فرزاد ریگ
ناظر

تاثیر یادگیري به شیوه فرد 41
محور و گروه حمایتی بر 

نشانه هاي زودرس یائسگی

استاد ""17/2/92عفريمریم ج
راھنمای 

اول

سبک زندگی ا رتقا دهنده 42
سالمت و ارتباط آن با استرس 
درك شده در زوجین نابارور 

....

"""19/121391ماریه رحیمی

بررسی رفتارهاي ارتقا دهنده 43
سالمت زنان یائسه

استاد ""1392/8/9کافیه مومنی
راھنما

ي ارتقا ارتباط بین رفتارها44
دهنده سالمت و استرس درك 

...شده در زنان حامله پرخطر 

استاد ""10/12/92رقیه نهنگی
راھنمای 

دوم

"""18/1/93بتول جباريتاثیر اواي قران کریم همراه با 45
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معانی و بدون ان بر میزان 
اضطراب و - استرس 

.... افسردگی 
ارتباط وضعیت روانی با 46

در سه ماهه حمایت اجتماعی
....سوم بارداري در زوجین 

استاد ""9/4/93محبوبه رحمتی
راھنما

بررسی وضعیت سالمت روان 47
و ارتباط ان با حمایت اجتماعی 
درك شده در مراقبین بیماران 

تحت درمان سرطان پستان

استاد """17-7-93سیما جعفري
راھنمای 

دوم

مقایسه تاثیر گیاه کیسه 48
مفنامیک اسید بر کشیش و 

....میزان خونریزي  

راھنمای """"29/5/93رویا حمزه پور
اول

داوري و ارزیابی مقاالت در مجالت پژوهشی)1-2(

بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اظطراب قبل 1
22/10/8383مقاله3داوري ....از عمل جراحی 

داوري  
مقاله دانشکده

ر انطباق آمـوزش نظـري و   بررسی عوامل موثر ب2
بالینی

داوري  
مقاله دانشکده

3
بررسی و مقایسه عوامل تنش زا و راهکارهاي 

سازگاري در مادران و پدران کودکان عقب 
مانده ذهنی 

داوري  
مقاله دانشکده

تجارب جنسی زنان بـاردار مراجعـه کننـده بـه     4
درمانی تبریز–مراکز بهداشتی 

داوري  
مقاله دانشکده

5
ــداوم مصــرف   ــل عــدم ت ــداوم و دالی بررســی ت

در زنـان مراجعـه   LDقرصـهاي ضـد بـارداري    
درمانی شهر تبریز–کننده به مراکز بهداشتی 

داوري  
مقاله دانشکده

مقایسه تاثیر روشهاي دارویی و غیر دارویی بـر  6
تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیاتومی

داوري  
ه دانشکدهمقال

7
وضعیت کنترل استرس در دانشجویان شواهدي 

بر اساس بررسی سبک زندگی دانشجویان
داوري  
مقاله دانشکده

کیفیت خدمات آموزشـی ارائـه شـده بـه زنـان      8
درمـانی بـر اسـاس    –باردار در مراکز بهداشتی 

داوري  
مقاله دانشکده
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استاندارد هاي آموزشی موجود

9
موانع اجرایی زایمان در منزل از دیدگاه بررسی 

ماما هاي شـاغل در مراکـز آموزشـی ، درمـانی     
86سال –دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

7/11/86
داوري  
مقاله دانشکده

8/12/86-مقاله در همایش زایمان طبیعی26داوري 10
و مامایی

"پرستاري
داوري مقاله 

دانشکده

11
ومادران بر طول مدت درد و تاثیرعصاره گیاه ب

خونریزي قاعدگی در دانشجویان دختر 
خوابگاههاي علوم پزشکی تبریز 

معصومه 
کارشناسمامایی4/12/87هاشمی

ي ارشد

داوري مقاله 
دانشکده

12
30-50بررسی ارتباط اضافه وزن و چاقی زنان 

ساله شهر تبریز با فاکتورهاي مربوط به شیوه 
زندگی

-
کارشناسرستاريپ19/10/87

ي ارشد
داوري مقاله 

دانشکده

13

بررسی تاثیر آموزشویدئویی و حضوري بر میزان 
آگاهی دانشجویان سال یک پرستاري و مامایی 
در خصوص خودآزمایی پستان و ریسک 

فاکتورهاي سرطان پستان

-

کارشناسمامایی24/8/87
ي ارشد

داوري مقاله 
دانشکده

14

اژینال الکتوباسیلوس مقایسه تاثیر شیاف و
اسید وفیلوس با قرص واژینال مترونیدازول با 

درمبتالیان به واژینوز PHهدف تنظیم 
باکتریال

حمیده 
ادهجعفرز

کارشناسمامایی31/2/88
ي ارشد

داوري مقاله 
دانشکده

تجارب تنش زاي مادران نوزادان بستري در 15
کارشناسپرستاري21/8/88بخش مراقبتهاي ویژه

ي ارشد

داوري مقاله 
دانشکده

16
دیدگاه مددجویان در خصوص کیفیت مشاوره 
تنظیم خانواده ارائه شده در مراکز مشاوره قبل 

از ازدواج تبریز
" ""مامائی89/ 1/ ؟ 

دیسمنوره اولیه در میان دانشجویان خوابگاهی 17
"مامائی4/8/89تبریز

"

"مامائی21/10/89زنان باردار مراجعه بررسی خودکارآمدي شیردهی در 18
"
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....کننده به 

ترجیهات عاملین زایمان در مورد زایمان خود و نوع 19
""20/10/89زایمان پیشنهادي آنان به زنان باردار

داوري مقاله در 
مجله پایش

تا 1/1/90یک مقاله20
1/6/90

""

مجله دانشکده 
پرستاري

تا 1/1/91سه مقاله21
17/1/91

""

"

""29/2/92تبریزداوري مقاله در مجله22
داوری مقالھ در 

jcsمجلھ 

داوری مقالھ در 2014"" " """"""""""""""""23
IJWHRSمجلھ 

24
study of Knowledge andداوری 

practices of university
undergraduates ….

"مامائی2014"

داوری مقالھ در 
IJWHRSمجلھ 

prenatal outcomes ofداوری 25
pregnancy with Diabetes …."2014دکتراپزشکی

"""""""

داوري طرح هاي پژوهشی)2-2(

دانشگاه آزاد ...بررسی شیوع دو یا چند قلوزائی در استان 1
کارشناسی ارشدمامایی20/9/86مرند

داوري طرح

دانشگاه آزاد ...بل از قاعدگی در بررسی میزان شیوع و شدت سندرم ق2
کارشناسی ارشدمامایی23/8/86مرند

داوري طرح

3
و اسید Willhe imsiiAchilleaمقایسه اثر گیاه

مفنامیک در دیسمنوره اولیه دانشجویان دخترخوابگاههاي 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

معصومه 
هاشمی

کارشناسی ارشدمامایی17/7/87

داوري طرح 
زوهشی پ

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
تبریز

مقایسه مشکالت سالمتی مادران دو ماه بعد زایمان در دو 4
.....منطقه 

-

کارشناسی ارشدمامایی13/12/87

داوري طرح 
پزوهشی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی
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...تاثیرروش خزیدن نوزاد به سمت سینه مادر بر 5

محمدي

کارشناسی ارشدمامایی19/5/87

داوري
اخالقی
طرح 

پزوهشی 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 

تبریز

ترجیهات عاملین زایمان در مورد زایمان خود و زنان 6
باردار و نوع زایمان پیشنهادي آنان به زنان باردار 

قریشی

کارشناسی ارشدمامایی31/2/88

داوري طرح 
پزوهشی 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 

تبریز

7
می آن با پره ارتباط مصرف اسید فولیک و سطح سر

اکالمپسی در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی، 
1388درمانی الزهراء تبریز 

کارشناسی ارشدمامایی4/6/88

داوري طرح 
تحقیقاتی

بررسی شیوع ، عوامل مرتبط و پیامد هاي خشونت خانگی علیه 8
داوري طرح کارشناسی ارشدمامایی21/9/88زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه هاي مهاباد ، میاندوآب و  و

پژوهشی

شیوع و تداوم مشکالت سالمتی و الگو کمک خواهی 9
داوري طرح کارشناسی ارشدمامایی21/9/88مادران در شهرستان مهاباد

پژوهشی

10
ارتباط شاخص هاي تن سنجی مادري با عوارض و پیامد 

ایگاه هاي زایمان در مراجعین مراکز و پ–هاي بارداري 
1388بهداشتی تبریز 

کارشناسی ارشدمامایی1/7/88
داوري طرح 

تحقیقاتی

11
ارتباط مصرف اسید فولیک و سطح سرمی آن با پره 
اکالمپسی در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی 

1388درمانی الزهراء تبریز 
25/3/88

داوري طرح 
تحقیقاتی

12
سنجی مادري یا عوارض ارتباط شاخص هاي مختلف تن 

و پیامد هاي بارداري زایمان در مراجعین مراکز و پایگاه 
1388هاي بهداشتی تبریز، 

کارشناسی ارشدمامایی5/5/88

داوري 
اخالقی

ترجیهات عاملین زایمان در مورد زایمان خود و زنان 13
داوري کارشناسی ارشداماییم31/2/88قریشیباردار و نوع زایمان پیشنهادي آنان به زنان باردار 

اخالقی 

""16/1/89سولماز جاللی...سبک زندگی زنان با میوم رحمی در 14
تعیین 
روایی

15
بررسی دریافت مراقبتهاي پیش بارداري در زنان باردار 
نیمه اول مراجعه کننده به مراکز و پایگاه هاي بهداشتی ، 

89درمانی شهر تبریز در سال 
""مهناز رحمت

"

"""9/4/89خدیجه السادات  نگرش و مشارکت مردان در برنامه هاي تنظیم خانواده در 16
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مراکز بهداشتی ، درمانی روستایی و شهري شهرستان 
89آبیک در سال  

السادات حسینی

17
تاثیر برنامه مداخله اي بر خودکارآمدي در شیر دهی و 

راجعه کننده طول مدت شیر دهی انحصاري در مادران م
88به مراکز بهداشتی ، درمانی شهر اهواز در سال 

""16/2/89سمیه انصاري

"

18
ارتباط درك پرستاران از استیگماي بیماري روانی و 
کیفیت مراقبتهاي ارائه شده به بیماران در بخشهاي 

روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی شمال غرب کشور
پرستار4/2/89مریم وحیدي

"ی

"

19
تاثیر ورزش هاي دوران بارداري بر افسردگی و خستگی 
بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز و پایگاه 

89هاي بهداشتی شهر تبریز در سال 
"مامایی16/1/89فاطمه محمدي

"

IUDLتاثیر ژل لیدوکائین بر درد ناشی از جاگذاري 20

""22/1/89فریده کاظمیشدهیک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل: مسی
"

21
ارتباط علت نازایی با کیفیت زندگی و سازگاري زناشویی 
زوجین نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بیمارستان 

الزهرا ء تبریز 
""13/2/89الهام دهقان پور

"

22

مقایسه تاثیر سه رویکرد ارتباطی در مورد اثر بخشی روش 
از بارداري بر درك زنان مراجعه کننده به هاي پیشگیري 

89مراکز و پایگاه هاي بهداشتی ، درمانی شهر تبریز سال 
یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده : 

""7/4/89رقیه جهانبخش

"

تاثیر فرآیند ریلکتیشن بر وضعیت شیردهی مادران و 23
پرستار20/10/89ناهید دهخدا...شاخصهاي رشد جسمی شیرخواراندر 

"ی
"

24
یک: آگاهی و باور و رفتار هاي تغذیه اي زنان باردار"

““24-04-2011فاطمه امیديکارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

“

25

وره تلفنی بر روي تغذیه انحصاري با شیر مادر و مشا
پس از زایمان در طی دوره نفاس یک افسردگی

""212/2/1390نفیسه شکرانیانهکارآزمایی تصادفی کنترل شد

"

26
تاثیر اسید فولیک بر گرگرفتگی زنان یائسه مراجعه کننده 

09-05-2011فرزادریگ1390مراکز درمانی الزهرا رشت به
""

"

27

مقایسه شدت درد و میزان ترمیم محل اپی زیاتومی درد و 
ترمیم ممتد و منقطع در زنان نخست زا مراجعه روش

""7/3/1390شاهگلی1390نده به مراکز آموزشی و درمانی تبریزکن

"
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روائی""17/7/90عهدیه ملکیتاثیر آروماتراپی بر عملکرد جنسی زنان شیرده28

هاي مولتی لود IUDمقایسه خونریزي و دیسمنوره در 29
380Aو کاپرتی 375

""9/8/90صرافی
داوري طرح 

پژوهشی
روائی""11/8/90رئوفغیر واکنشیNSTریک صوتی و تغذیه بر تاثیر تح30

هاي مولتی لود و IUDمقایسه خونریزي و دیسمنوره در 31
""1/9/90صرافی380کاپرتی 

داوري

مقایسه اثر گل محمدي و مفنامیک اسیدبر شدت درد 32
""9/90/ 3موسويدیسمنوره اولیه

اولیه داوري
و نهائی

یر ژل واژینال گل راعی با ژل واژینال مترونیدازول در تاث33
""21/9/90محمد زاده....

روائی

""26/9/90رئوفغیر واکنشیNSTتاثیر تحریک صوتی و تغذیه بر 34
" –داوري 

اخالقی

مقایسه اثر گل محمدي و مفنامیک اسید بر شدت درد 35
""10/10/90زینب موسويدیسمنوره اولیه

ئیروا

روائی""1/12/90سولماز قنبريو تغییرات فصلی BMIارتباط سندرم پره اکالمپسی با 36

بر خونریزي LDتاثیر کپسول اسانس رازیانه و قرص 37
""8/11/90انسیه محبی کیانقاعدگی

روائی

تعیین تاثیر مصرف توام ترکیب کلسیم و منیزیوم و 38
""17/11/90سلیمه نظامی وندوره اولیهکلسیم به تنهائی بر شدت دیسمن

روائی

وضعیت انجام غربالگري سرطان دهانه رحم و عوامل موثر 39
""13/12/90پروانه قهرمانیبر آن در زنان

"

میزان حمایت اجتماعی در زنان باردار و ارتباط آن با وزن 40
""20/12/90ایلناز ایرانزادو قد هنگام تولد

"

41
بررسی نمره افسردگی پدر و ارتباط آن با امتیاز حمایت 
اجتماعی و استرس درك شده توسط وي و افسردگی پدر

داوری ""29/1/91-
و طرح

داوری 
نھائی

تاثیر بازدید از منزل بر شاخصهاي رشد و تکامل نوزادان 42
" "" "16/2/91دانشگاه آزاد مرند....کم وزن در 

داوري طرح

ایسه اثر دو روش تجویز مکمل آهن بر شاخصهاي کم مق43
""10/3/91ائمه حسن پور...خونی فقر آهن در 

روائی 

اثر ترانکسامیک اسید وریدي بر میزان حجم خون دفع 44
""11/3/91مینا شیردل....شده 

روائی

45
مقایسه تاثیر دو روش قنداق کردن و ساکارز خوراکی بر 

ز تعبیه لوله بینی معدي در نوزادان میزان درد ناشی ا
نارس

""19/4/91شمسی سلیمی

روائی

پیشگیري رفتاري در رابطه با عفونتهاي دستگاه تناسلی و 46
""3/5/91عزیزه فرشباف...عوامل موثر بر آن در 

روائی

نشانه هاي قاعدگی و کیفیت –تاثیر هومیوپاتی بر درد 47
""19/5/91-دیسمنوره اولیهزندگی دانشجویان مبتال به

داوري طرح
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بررسی تاثیر سولفات منیزیوم واژینال بر روند پیشرفت 48
""5/91/؟-مراحل زایمانی

داوري طرح

49
ارزیابی روش تهیه و صحت دوز داروهاي 

خوراکی آماده شده توسط پرستاران دربخش 
بیمارستان کودکان تبریزNICUنوزادان و 

مهري راسخی
05/06/

پرستار1391
"ی

روائی

50
تاثیر بسته آموزشی بر کیفیت خواب زنان باردار 

....
"مامائی28/6/91منصوره عشقی

"

51
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدي در 

...نوجوانان دختر 
""7/91نیکتا توانانژاد

"

"""30/6/91ظم محمدياعتاثیر پماد دارچین بر بهبودي و درد ناشی از اپی52

53
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدي در 

...نوجوانان دختر 
""27/6/91نیکتا توانانژاد

داوری 
اخالقی 

طرح

54
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدي در 

...نوجوانان دختر 
""28/6/91نیکتا توانانژاد

داوری 
طرح

55
ی در مصرف کنندگان قرص تاثیر مکمل درمان

LD بر تداوم مصرف و میزان آزاردهندگی اثرات
جانبی

""22/7/91لعیا فروغی

روائی

56
مقایسه تاثیر بازتاب دئرمانی و حمام پا بر بهبود 

کیفیت سالمندان
""29/7/91خدیجه نصیري

روائی

57
تاثیر شستشوي پا با آب معمولی و آب حاوي 

ل از خواب اسانس اسطوخودوس قب
""15/8/91فاطمه عفتی

روائی

58
کیفیت زندگی و رضایت –عملکرد جنسی 

زناشوئی و ارتباط آن ها
""25/8/91مهسا کارخانه

روائی

روائی""11/10/91ویدا آغه میريتاثیرکپسول رازك بر نشانه هاي زودرس یائسگی59

60
سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی 

رك شده در زوجین نابارورد
""9/10/91فاطمه یحیوي

"

61
تاثیر زعفران بر آمادگی سرویکس در حاملگی 

ترم
""3/10/91رقیه سعدي

"

62
سالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی 

درك شده در زوجین نابارور
""5/10/91فاطمه یحیوي

داوری 
طرح

روائی""1/11/91زینب امیريان بارور و مقایسه خشونت خانوادگی در زن63
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....نابارور 

64
تاثیر دو روش آموزشی نرم افزار رایانه اي و 

.....نگرش و عملکرد –کتابچه آموزشی بر آگاهی 
""3/11/91سیما ساقی

روائی

پرستار24/11/91سمیرا امامیممیزي ترانسفوزیون خون و مراقبتهاي مربوط65
"ی

روائی

66
تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر حجم باقی مانده 

گاواژ
""9/12/91لعیا محبی

"

67
مقایسه تاثیر پماد بابونه و کاالندوال بر میزان 

...بهبودي 
""13/12/91زهرا افشاري

"

68
رضایت زناشوئی و رفتارهاي –مشکالت جنسی 
....جستجوي کمک 

"مامائی13/12/91خاکی
"

69
ویتامین دي در –ر ویتامین دي و کلسیم تاثی

....درمان گرفتگی پا
""6/12/91منصوري

"

70
فعالیت فیزیکی در دوران بارداري و ارتباط آن 

....
""13/12/91سلطانپور

"

""17/11/91مرند...بررسی تاثیر بازدید از منزل بر شاخصهاي رشد71
داوری 

طرح

72
ب بر ترمیم و درد ناشی از تاثیر پماد گیاه دم اس

....اپی
""14/12/91تبریز

داوری 
طرح

73
بادام شیرین و ترکیب –تاثثیر روغن کنجد 

""27/1/92"....روغن کنجد و بادام در 
روائی

74
اویشن شیرازي و -تاثیر کرم واژینال سیر

""27/1/92"....کلوتریمازول در 
روائی

75
زندگی مادران نخست زا تاثیر اموزش بر سبک 

""22/1/92"....در 
روائی

1391"مورد داوري طرح769
روائی""12/3/92"تاثیر حمام بر پیامدهاي بالینی نوزادان نارس77

78
مقایسه خونریزي و دیسمنوره در آي یو دي هاي مولتی 

""2/4/92"380و کاپرتی 375لود 
ناظر

79
رستاري  در جایگذاري و تغذیه با لوله بررسی خطاهاي پ

پرستار12/5/92"معده اي نوزادان نارس
"ی

روائی

""مامائی92/5/26"تاثیر میوه به بر میزان خونریزي قاعدگی80
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"""92/6/5"تاثیر ویتاگنوس و بذر کتان بر درد دوره اي پستان81

82
ب  و درد تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر روي اضطرا

پرستار16/6/92"بیماران تحت جراحی عمومی
"ی

"

83
مقایسه تاثیر ضدبارداري خوراکی ال دي و ویتاگنوس در 

"مامائی92/6/27"....
"

84
سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدي در 

"مامائی23/7/92"....نوجوانان 
داور پایان 

نامھ

85
و مفنامیک اسید بر شدت درد مقایسه اثر گل محمدي 

""26/8/92"دیسمنوره اولیه
داور پایان 

نامھ

86
تاثیر قرص جینکوبیلوبا و آروماتراپی بر عملکرد جنسی 

"زنان یائسه
92/9/27
30/10/92""

داوری 
طرح

داوری 
نھائی

""23/9/92مرند...بررسی تاثیر بازدید از منزل بر شاخصهاي رشد87
داوری 

رش گزا
نھائی

88
A Comparison of effects of the
second and the third contra….

IRCMJمجله
2013/17/

کارشناس ارشد"12
داوری 

مقالھ

714داوري مقاله به شماره 89
مجله زنان،مامائی 

و نازائی مشهد
92/4/19"""

"دکترا"92/8/22"...چالشهاي انتخاب اهدا کننده90

""25/6/92"824وري مقاله ش دا91
داوری 

مقالھ

داور پایان ارشد"30/10/92تبریزسالمت روان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی درك شده در زوجین نابارور92
نامھ

93
-داوري طرح تاثیر مصرف ترکیب بادرنجبویه

"....اسطوخودوس و بادرنجبویه در  15/11/92""

داوری 
طرح

داوری +
نھائی

94
برنامه آموزش معنویت بر تندرستی داوري طرح اثربخشی

"...نگرش و –معنوي 
11/11/92
17/1/93""

داوری + "
نھائی

داوری +
نھائی مجدد

-"10/11/92"داوري مقاله95
داوری 

مقالھ

96
بررسی تاثیر مکمل روي در پیشگیري از پارگی زودرس 

ارشد"12/11/92"....کیسه آب جنین در 
روائی

97
تاثیر تمرینات عضالت کف لگن بر عملکرد جنسی زنان 
ارشد"1/12/92"...

روائی

98
نگرش و انتخاب –اثربخشی آموزش همتایان بر دانش 

""20/11/92"....نوع زایمان در 
روائی
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99
استرس درك –ارتباط افسردگی پدر با حمایت اجتماعی 

""24/11/92"....دگی مادر شده توسط وي و افسر
ناظر 

100
اسطوخودوس و باد رنجبویه –تاثیر مصرف بادرنجبویه 

""8/12/92"...به تنهائی در 
روائی

101
بررسی عوامل موثر بر تغذیه زنان باردار بر اساس مدل 
""31/1/93"بزنف

روائی

102Comparing of B of ]lymphocytes in …"27/4/2014داوری دکتراپزشکی
مقالھ

"""مامائی6/2/93مشھد92.910کد 103

104A randomized controlled trial of Aerobic
and strengthening exercises …..پزشکی21/4/2014تبریز"

"""

""....رابطه فعالیت فیزیکی با عملکرد و رضایت جنسی در 105
14/2/93
رشدامامائی28/5/93

داوری 
طرح

داوری +
نھائی

داوری دکتراپزشکی13/5/2014"""داوري مقاله در مجله106
مقالھ

روائیارشدمامائی29/2/93"""تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر یبوست دوران بارداري107

108
عزت - تاثیر مراقبتهاي حمایتی پرستاران بر اضطراب 

تارپرس1/3/93""....نفس و رضایت 
ارشدی

ناظر پایان 
نامھ

Diagnostic Modalities in prematureداوري 109

rupture of ….
دکتراپزشکی22/5/2014""

داوری 
مقالھ در 

مجلھ
"""؟پزشکی18/3/93"""داوري مقاله در مجله110

111
مقایسه تاثیر دو روش شبیه سازي و فیلم اموزشی بر 

ارشدمامائی22/3/93""....م خودکارامدي مادران در حما
روائی

112
مقایسه تاثیر اموزش بهداشت بلوغ در مادران و دختران 

پرستار4/4/93"".... بر اگاهی و عملکرد 
"ی

روائی

"مامائی19/4/93"""داوري مقاله در مجله113
داوری 

مقالھ در 
مجلھ

114
ت تاثیر جویدن ادامس و رفلکسولوژي پا بر رویحرکا
پرستار22/4/93""""...دودي دستگاه گوارش در 

ارشدی
روائی

115
تجارب خشونت و کیفیت زندگی زنان سنین باروري با 

"""....اختالالت روانپزشکی 
4/5/93

"""مامائی19/6/93

داوری 
طرح

داوری +
نھایی

""""""93مرداد """ijwhrداوري مقاله در مجله 116
داوری 

مقالھ
jcsداوري مقاله در مجله 117 """""""""""28/5/93""""مورد2

""""پزشکیپزشکیjcs""""3/6/93داوري مقاله در مجله118
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""""ارشدمامائی93شهریور """"ijwhrداوري مقاله در مجله 119

""""""""""jcs""""15/6/93داوري مقاله در مجله 120

زندگی به زنان و ی بر سبکتاثیر اموزش مبتن121
"""مامائی2/7/93"""....همسران بر اضطراب و افسردگی 

روائی

تاثیر مکمل روي و منیزیوم بر اضطراب و افسردگی 122
""""""2/7/93"""پس از زایمان

روائی

123
PRACTICE AND pattern of antenatal
and postnatal exercise …""" 93شهریور"""""

داوری 
مقالھ

124Effects of maximum exercise on
immunologic factors in breast milk …""" 93مهر""""""

داوری 
مقالھ در 

مجلھ

125Rudimentary Horn pregnancy ;Arare
first trimester acute presentation""

-93مهر 
2014-10-5""""""

"""""
ijwhr

126
امه حمایت اجتماعی و ارتباط ان با روائی پرسشن

خودکارامدي و عملکرد شیردهی در مادران شیرده 
...

"""17/7/93""""""

روائی

روائی مقایسه اثربخشی رفلکسولوژي پا و ماساژ 127
""""""4-8-93"""....شکم بر پبوست 

روائی

میزان اگاهی و رعایت پرستاران و بیماران از منشور 128
""""""5/9/93""....بیمارستانها اخالقی

روائی

تاثیر یوگا بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان 129
....""11/9/93"""""

داور طرح

تاثیر بستن شکم بر درد ، دیسترس و خونریزي پس 130
"""""24/9/93"""از سزارین

داور پایان 
نامھ

""""26/9/93"""داوري مقاله در مجله دانشکده131
داوری 

مقالھ در 
مجلھ

روائی ارتباط سالمت معنوي و مذهب با کیفیت 132
""""10/10/93""....زندگی مرتبط با سالمتی در نوجوانان 

روائی
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تحقیقاتی                             هاي طرح ) 3(جدول 

یف
تاریخ عنوان طرح تحقیقاتیرد

تصویب

میزان 
پیشرف

ت
دستگاه مجري

نقش هیات 
علمی

ري
مج

کار 
هم

اور
مش

1

بررسی تاثیر ورزش عضالت کف لگـن در رفـع عالیـم    
بی اختیاري استرسی ادراري در زنان زایمان کـرده در  

لزهرا و طالقـانی وابسـته بـه    مراکز آموزشی و درمانی ا
78دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 

79100%*

2

ــه   ــان و دانشــجویان در زمین ــرد کارکن بررســی عملک
پیشگیري از تماس با مایعات بیولوژیک بـدن زنـان در   

80سال –مراکز آموزشی ، درمانی تبریز 
80100%●

3

اي بـالینی  بررسی شیوع ، عوامل خطر ساز و یافته هـ 
تریکومونیازیس در افراد تحت پوشش مراکز بهداشتی 

83، درمانی تبریز سال 
83100%*

4

بررسی شیوع عوامل خطر سـاز و یافتـه هـاي بـالینی     
کاندیــد یــازیس واژن در افــراد تحــت پوشــش مراکــز 

83بهداشتی ، درمانی تبریز سال 
83100%*

5

ن با نتایج حاملگی در بررسی سبک زندگی و ارتباط آ
زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسـتانهاي آموزشـی   

83شهر تبریز سال 
83100%●

6
بررسی میـزان مشـارکت عـاملین زایمـان در فرآینـد      

*%8484100نوزاد در ساعت اول تولد سال –همبستگی مادر 
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زودرس پره اکالمپسی
13/12/86100%

دانشگاه علوم 
*پزشکی

11
مقایسه اثر حمام نشسته آب و نمک با قرص 

مترونیدازول در درمان واژنیت تریکومونیازیس سال 
87

8790%●

12
با ایبو Eتعیین و مقایسه اثر ترکیبی عصاره رازیانه و ویتامین

پروفن در شدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه 
87ز و علوم پزشکی تبریز سال تبری

8790%●

مقایسه سر انجام حاملگی در زنان بستري شده در فاز 13
%23/8/8730نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز 

دانشگاه علوم 
*پزشکی

مقایسه سبک زندگی زنان با زایمان زود رس و ترم در 14
%27/3/87100ی شهر تبریز مراجین به مراکز آموزشی درمان

دانشگاه علوم 
*پزشکی

بر عالئم و نشانه مقایسه اثر حمام نشسته آب و نمک 15
%16/10/8790واژینیت تریکوموناییهاي 

دانشگاه علوم 
*پزشکی

16
تاثیر مراقبت مداوم در طی لیبر بر پیامد هاي زایمان 

بهمن 29در زائو هاي مراجعه کننده به بیمارستان 
تبریز

18/8/8890%
دانشگاه علوم 

*پزشکی

بررسی رضایت مندي مادران از مراقبین زایمانی در 17
%26/8/8890...طی دوران بستري در 

دانشگاه علوم 
*پزشکی
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18
فراوانی زایمان زودرس در مراکز آموزشی درمانی 
استان اردبیل و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز 

1388
28 /2 /8990%

دانشگاه علوم 
*پزشکی

مقایسه اثر بخشی محلول زردچوبه و بتادین بر میزان 19
￭"%22/4/8990...ترمیم و تسکین درد اپی زیاتومی در 

رضایتمندي مادران سزارین شده از مراقبتهاي انجام 20
￭"%896/9/89100شده در بیمارستانهاي دولتی و خصوصی تبریز 

نتایج غربالگري سرطان پستان در مرکز درمانی 21
￭"%9/9/8930...بهبود

تاثیر بازتاب درمانی کف پا بر شدت عالئم پیش از 22
￭"%30/8/89100....قاعدگی در 

جنینی در زایمان –مقایسه پی آمدهاي زایمانی 23
￭"%8/4/1390100فیزیولوژیک و مرسوم

هوگو بر شدت درد و - اثیر فشار در نقاط سانینجیائوت24
•"%14/10/90100طول مدت زایمان در زنان نخست زا

تاثیر آموزش همتایان بر آگاهی و عملکرد دانش 25
•"%1/10/90100آموزان دختر مقطع سوم راهنمائی در مورد فقر آهن

بر تاثیر روشهاي غیر داروئی کاهش درد زایمان26
●"%7/12/9130افسردگی بعد از زایمان

سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و ارتباط آن با 27
●"%19/12/91100استرس درك شده در زوجین نابارور

تاثیر یادگیري به شیوه فرد محور و گروه حمایتی بر 28
●"%7/2/92100نشانه هتاي زودرس یائسگی

رهاي ارتقا دهنده سالمت و استرس ارتباط بین رفتا29
●"%15/12/9230....درك شده در زنان حامله پرخطر 

تاثیر اواي قران همراه با معانی و بدون معانی بر میزان 30
●"%20/1/9330استرس ،اضطراب و افسردگی دوران بارداري

ارتباط وضعیت روانی با حمایت اجتماعی در سه ماهه 31
●"%23/1/9330....ري در زوجین سوم باردا

شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 
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The effect of PhenytoinCream
in Comparison with Betadine

Solution on Episiotomy

JCS2012,1تبریز
(2)

فھیمھ 
رشیدی

فهیمه 
-صحتی

مرتضی 
-قوجازاده
یوسف 

-جوادزاده
منیره حق 

ساي

37
بررسی اثر کرم فنی توئین بر ترمیم زخم 

مجله علمی اپی زیاتومی در زنان نخست زا
پژوهشی 

دانشگاه علوم 
یزد

20ه دور
–2ش 

خرداد و 
فھیمھ 

صحتی

فهیمه 
- رشیدي
یوسف 

جواد زاده 
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پزشکی شهید 
صدوقی یزد

مرتضی –1391تیر 
قوجا زاده

38

A Comparison of physical
activity and Nutritional
practices in Hypertensive and

….

J of
Cardiovas
cular and

Thoracic
Research

2012,4تبریز
(2)

"""

مریم 
-عاکف

همایون 
قی و صاد

اکرم نیک 
نژاد

بررسی رضایتمندي مادران از مراقبین زایمانی در 39
....طی دوران بستري در 

ویژه نامه تصویر 
سالمت

NPMC
تبریز

١٣٩١–
-دوره دوم

١ش 

-صحتی-سمیه نقی زاده
اقدام -ابراهیمی-عطري

پور

40
بررسی تاثیر آموزش  بر وضعیت آگاهی و عملکرد 

در مورد فقر ......وم  دانش آموزان دختر مقطع س
آهن و مصرف مکمل آهن 

ویژه نامه تصویر 
سالمت

NPMC
تبریز

١٣٩١–
-دوره دوم

١ش 

- موسی زاد-سلمانی
صحتی

بررسی تاثیر آموزش همتایان بر و ضعیت آگاهی و 41
در مورد فقر آهن و مصرف مکمل آهن ..... عملکرد 

ویژه نامه تصویر 
سالمت

NPMC
تبریز

١٣٩١–
-ومدوره د

١ش 

محمد -صحتی-سلمانی
ابراهیمی- علیزاده

مقایسه طول زایمان در زنان بستري شده در فاز 42
نهفته و فعال زایمان

زنان و مامائی و 
مشهدنازائی

-١۵دوره 
-٢٠ش 
١٣٩١

مرتضی =سمیه نقی زاده
قوجا زاده

تاثیر فشار در نقاط سانینجیائو هوگو در طول مدت 43
" " """"زایمان

١۵دوره 
٢۵ش 

١٣٩١

رضا - رافت کاظم زاده
فیروز امانی-حشمت

روانی در یائسگی و روشهاي –اختالالت روحی 44
فهیمه صحتیویژه نامھ" "" "مشاوره اي

45
Wound healing benefits of

Curcumin for perineal repair after
Episiotomy

Life Sciences٩-٢٠١٢چین-
۴

-سفر علی اسمعیلی
-دیهیم- محبی-تیصح

ملک پور-عباس دل آذر

بررسی و مقایسه رضایت مندي مادران از مراقبین 46
...زایمانی در

زنان مامائی و 
مشھدنازائی مشھد

١٣٩١–
-١۵دوره 

٣٧ش 

-صحتی-نقی زاده
ابراهیم -ابراهیمی-عطري

پور

مقایسه پی آمدهاي مادري در زنان نخست زا در 47
مشھد" "ژیک و مرسومدو گروه  زایمان فیزیولو

ش –١٣٩١
دوره ۴١
١۵

قوجا -کاظمی–صحتی 
زاده

نوزادي در مادران –مقایسه پی آمدهاي جنینی 48
بستري شده در فاز نهفته و فعال زایمان

علوم پزشکی 
تبریزتبریز

-٣۵دوره 
-١ش 
١٣٩٢

ئقوجا –صحتی -نقی زاده
زاده

انش تاثیر آموزش همتایان بر آگاهی و عملکرد د49
مازندرانع پ مازندران....آموزان 

–٢٢دوره 
-١ش 
١٣٩١

–علیزاده –صحتی 
سلمانی- ممقانی 

50The effect of occopressure onJCSامانی- صحتی کاظم زاده- ٢-٢٠١٣تبریز-
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sunninjiau ….حشمت٢

51
Prevalence , clinical observation
and risk factors of Tricomoniasis

in ….
IJRMیزد

٢٠١٣-
١١-۵–

ویژه نامھ
نمازي–صحتی 

52
بررسی مقایسه خونریزي بعد از زایمان بر اساس 

مقادیر هموگلوبین  و هماتوکریت در زنان بستري 
....

دو ماھنامھ 
دانشکده پرستاری 

و مامائی ارومیھ
ارومیھ

١٣٩٢-
پی -٨-١۵

۴٩در پی 
قوجازاده-نقی زاده

ختالالت قاعدگی بین دانشجویان مقایسه فراوانی ا53
....دختر ورزشکار و غیر ورزشکار 

زنان و مامائی  
مشھدنازا ئی ایران

١٣٩٢-
ص ١۶-۵١

۴-٢١
زودفکر–دکتر متین 

54Comparison analysis of pregnancy
outcome in preg nant women ….Life sciencse J١٠-٢٠١٣چین

-٢
–نقوي –پیري -نوروزي
ادهنقی ز

55
Comparison of the effectiveness

combination Fennel extract / vitamin
E with Ibuprofen on pain intensity in

primary dysmenorrhoea at students

IJNMR٢٠١٣اصفھان-
١٨-۵

-زمان زاده-صحتی 
-جواد زاده-ناصحی
دل آذر

در مقایسھ پیامدھای نوزادی در زنان نخست زا 56
دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم 

زنان و مامائی  
١۶-١٣٩٢مشھدنازا ئی ایران

-۴٩
–کاظمی –صحتی 

قوجا زاده

مقایسه پی آمدهاي مادري در زنان نخست زا در 57
مازندرانع پ مازندراندو گروه  زایمان فیزیولوژیک و مرسوم

١٣٩١–
٩٧–٢٢

١٢٢ص 
١٣١تا

–کاظمی –صحتی 
وجا زادهق

مقایسه نتایج فرم پارتوگراف در زنان بستري شده 58
در فاز نهفته و فعال زایمان

مجلھ تخصصی 
٢۴/۴/٩٢گنابادپژوھش و سالمت

-قوجازاده-نقی زاده
ابراهیم پور

مقایسه پیامدهاي مادري در زنان بستري در فاز 59
و فعال زایماننهفته

زنان و مامائی  
–١٣٩٢مشھدنازا ئی ایران

١۶-۵٣
نقی زاده –صحتی 

قوجا زاده–

60
Prevalence and riskfactors of

preterm labor in health
educational centers of …

Life sciencse J٢٠١٣چین–
٣-١٠

- اسدالهی–صحتی 
- نقوي –پیري 
پور... فرض ا

61The effect of midwifery continuing
care on child birth outcomes

IJNMR٢٠١۴اصفھان-
٣-١٩

–نجار زاده-
–زمان زاده 

سید رسولی

62
Mothers satisfaction assessment

on education and information
provided by ….

-۴-٢٠١٣اھوازجنتاشاپیر
۴

- صحتی-نقی زاده
- اقدام پور-عطري

ابراهیم -ابراهیمی
پور

ان از بررسی و مقایسه رضایت مندي مادر63
.....مراقبتهاي جسمانی ارائه شده از طرف 

زن و مطالعات 
تبریزخانواده

١٣٩٠-
سال -١١
سوم

-صحتی-نقی زاده
-ابراهیمی-عطري

اقدام پور

63SATISFACTION OF WOMEN FROM
CESAREAN SECTION CARE ….

iJNMR٢٠١٣اصفھان-
١٨-۶

- صحتی- آذري
ابراهیمی

مصطفی - کاظم زاده٩٢مھر گرگانویژه نامھ توسعھ پژوه .....ئو و هوگو تاثیر فشار بر نقاط سانینجیا64
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رستم - اسد زاده-زادهدر پرستاری و مامائی
نژاد

مقایسه نیفدیپین و سولفات منیزیوم درپیشگیري 65
٩٢بھمن تبریزIJWHRSاز  زایمان زودرس بر پی آمدهاي جنینی

-فردي آذر- فرتاش
قوجا زاده

مادران از مراقبتهاي قبل و بعد مقایسه رضایت 66
٩٢بھمن تبریزIJWHRSزایمان در زایمانهاي واژینال و سزارین

-نقی زاده-
- رضائی

شیوع عفونتهاي کاندیدا و تریکومونا و رقتارهاي 67
نمازي1-7-2013تھرانIJFSویژه نامھ ...بهداشت جنسی در 

68
Compaire of Continuation Rate

and Reasons for Discontinuation
of DMPA …..

IJWHRS٢-٢٠١۴تبریز -
۴

-نسرین همایونفر
جمیله ملکوتی و 

فیروز امانی

69
The Effects of Early Admission of

Pregnant Women during Latent
Phase ….

قوجازاده-نقی زاده"""

نوزادي در زنان -مقایسه پی امدهاي جنینی 70
زایمان فیزیولوژیک و مرسومنخست زا در دو گروه

نخستین ویژه نامه 
ھمایش پژوھشی 
سالیانھ دانشجویان ع 

فصلنامھ - پ گیالن
کمیتھ تحقیقات 

دانشجوئی گیالن

گیالن
١٣٩٢-

١٢-
٢٨و٢٧

کاظمی و قوجازاده

71
مقایسه رضایتمندي مادران از مراقبتهاي بعد از 
زایمان در بیمارستانهاي اموزشی و غیر اموزشی 

تبریز

پژوهشی -نشریه علمی 
دانشکده پرستاري و 

مامائی شهید بهشتی
-١٣٩٢تھران

٨٢-٢٣
-رضائی-نقی زاده

ابراهیمی-عطري

72
بر شدت L14و sp6بررسی تاثیر فشار بر نقاط 

درد و طول مدت زایمان طبیعی در زنان نخست زا 
......در 

مجله دانشگاه ع پ  
تابستان اردبیلاردبیل

١-٩٣۴-٢
-امانی- زادهکاظم

حشمت

مقایسه پیامدهاي پس از زایمان مادران بستري 73
....شده در فاز نهفته و فعال زایمان 

مجله توسعه پژوهش  در 
تابستان گرگانپرستاري و مامائی گرگان

١-١١-٩٣
قوجازاده-نقی زاده

74
Comparing Menarche Age ,

Menstrual Regularity,
Dysmenorrhea ……

IJWHR٢-٢٠١۴تبریز -
۵

زودفکر-متین

75Perceived stress and its Social -
Individual predictors ….

میرغفوروند- رحیمی"""""""""

76
مقایسه دو روش اموزش همتایان و مستقیم بر 
بسامد مصرف هفتگی مواد غذایی حاوي اهن و 

اگاهی در مورد فقر اهن
اردبیلسالمت و مراقبت

بھار و 
تان تابس
١-٩٢۵-

٢و١

-ابراهیمی ممقانی
-محمد علیزاده

سلمانی

77
Health promotion Lifestyle and its

Demographic predictors in
infertile couples …..

jcs٣-٢٠١۴تبریز -
٣

رحیمی-میرغفوروند

پیامدهاي مادري ناشی از دریافت سولفات منیزیوم 78
-١٧-٩٣مشھدان مامائی مشھدزنو نیفدیپین در مهار زایمان زودرس

١١٢
- قوجازاده - فرتاش

فردي اذر
79The effect of Non-PharmacuticalIJWHRوثوقی-میرغفوروند- ٣-٢٠١۵تبریز
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Methods of Labor pain Relief on
Mothers postpartum Depression

١

80
اگاهی و عملکرد دانش امزان دختر مقطع سوم 

مورد کم خونی فقر اهن و راهنمایی شهر تبریز در
مصرف مکمل اهن توزیعی  در مدارس

٣-١٨-٩٣ھورموزگانپزشکی ھورموزگان
محمد -سلمانی
ابراهیمی - علیزاده
ممقانی

ارتباط طول مراحل زایمانی با نوع زایمان در زنان 81
-١٧-٩٣مشھدزنان مامائی و نازائینخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم

١١٧
قوجازاده- کاظمی 

82
Effect of Education through

Support Group on Early
Symptoms of Menopause …

JCS٣-٢٠١۴تبریز-
۴

جعفري-میرغفوروند

تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
تاریخ انتشار نوععنوان کتابرد

76سال ترجمهمراقبتهاي اولیه از زنان 1

80سال ترجمهلین مامایی در با2

84سال ترجمهبهداشت و مراقبت از مادران در دوران پس از زایمان و شیر دهی 3

4
تالیف و اصول و فنون پرستاري و مامایی 

در دو جلد86سال گردآوري

5
تالیف و آمادگی  هاي پنچ گانه قبل از  بارداري 

86تصویب چاپ سال گردآوري

6Family planning a global hand book for …آن الین ( 1388ترجمه(
1389تالیف و گردآوريمهارتهاي بالینی در پرستاري و مامائی7
نشر حکیم هیدجی1390"   "اصول و فنون مامائی8
نشر راه ثریا1391ترجمھ و گردآوریمشاوره دوران بلوغ9
نشر بشري- 1393تالیف و گرداوریمهارتهاي بالینی در مامائی 10
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ها یا شوراهاي رسمیعضویت در کمیته) 6(جدول 

یف
مقام منصوب کنندهتاریخعنوان کمیته یا شورارد

1
( ارزیاب گروه هاي آموزشـی رشـته مامـایی دانشـگاه آزاد اسـالمی      

80سال )آستارا و خلخال –بناب –مراغه 

18/8/84–29/12/85( کده پژوهشی دانش–جلسه شوراي آموزشی 57شرکت در 2
(

3
ارزیاب گروه هاي آموزشی رشته مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 

)20/1/86نامه ( 86سال ) مراغه و بناب –مرند –مهاباد –ارومیه ( 

5/7/86عراق همکاري در برگزاري دوره آموزشی دانشجویان دانشگاه هاولر 4

15/7/86ه هیات علمی  کمیته منتخب ارتقاي مرتب5

29/12/86لغایت 1/1/86جلسه شوراي آموزشی 20شرکت در 
29/12/86لغایت 1/1/86پژوهشیجلسه شوراي 24شرکت در 

9/3/87مادران دانشگاه علوم پزشکی تبریزعضو کمیته استانی بررسی مرگ و میر 6

22/4/87یات علمی کمیته مصاحبه و برگزاري آزمون استخدامی جذب ه7

12/ 87لغایت 24/ 1/ 87پژوهشی دانشکده –جلسه شوراي آموزشی 29شرکت در 8
 /27

عضو کمیته مصاحبه از متقاضیان تحصیل دوره کارشناسی ارشد شعبه بین المللی 9
18/ 8/ 88ارس–پ  تبریز –دانشگاه ع 

27/12/88لغایت 18/1/88پژوهشی–جلسه شوراي آموزشی 7شرکت در 10

1/1/89ساعت48شرگت در جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیک به میزان 11
1389جلسه آموزشی و پژوهشی گروه 31شرکت در 12
1389جلسه ژورنال کالب5شرکت در 13
1390جلسه آموزشی گروه24شرکت در 14
1390جلسه پژوهشی گروه11شرکت در 15

امین کنگره بین المللی باروري 3امین کنگره سراسري و 18هیئت رئیسه در 16
2/91/ 1تا 30/1/91و ناباروري

6/7/91عضو کمیته علمی همایش تازه هاي عفونی پرستاري  کودکان17
1391جلسه آموزشی گروه23شرکت در 18
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1391جلسه پژوهشی گروه16شرکت در 19
12/9/93لغایت 11/9/93اب دانشگاه ازاد مرند و مراغه ارزی20

سمتهاي مدیریتی و اجرائی )1جدول ( 

یف
عنوان یا سمترد

مدتتاریخ

خاتمهشروع
سال137613794عضو بورد مامائی1
سال138418/8/862مدیر گروه مامائی2
سال1همان سال1385عضو بورد مامائی3
ماه138623/3/8819مدیر گروه مامائی4

سال4/4/87881عضو شوراي پژوهشی تیم تحقیقاتی رشته مامایی 5

سال4/7/871تهیه و تدوین کوریکولوم گرایش پریناتولوژي 6
ساعت28/12/8744همکاري با کمیته کاهش مرگ مادر7
سال9/3/8723/3/881دانشگاه ع پ تبریزعضویت کمیته استانی بررسی مرگ و میر مادران 8
سال9/8/889/8/902عضو کار گروه بررسی توانائی علمی رشته آموزش مامائی9
سال2تا دو سال ادامه1388هیئت اجرائی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز10
سال1388891وهشی مامائیپژعضو تیم 11
-ادامه دارد1389/9/11ناسنامه و آماردبیر کمیته تهیه ش12

عضویت در هیات تحریره مجله علمی پژوهشی مادري ایمن دانشگاه آزاد 13
-ادامه دارد1390مرند

رئیس بخش گروه آموزشی دانشکده پرستاري و مامائی در مرکز آموزشی 14
8/4/92درمانی الزهرا

سال2"

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 

یف
تاریخمقام صادر کنندهضوع تقدیر و تشکّرمورد

1387معاون پژوهشی دانشگاهتشکر از اجراي علمی همایش1
1387دانشگاه ع پ تبریزبرگزاري دوره کارآموزي تربیت بهورز ماماتشکر از2

فعالیتهاي اجرایی 



68

8/10/87وزارت بهداشت و درمانتشکر از حضور فعال در جلسه ارتقاي سالمت مادران3
2/4/88ریاست دانشکده پرستارينتخاب گروه برترتشکر از ا4

تشویق با درج در پرونده براي فعالیت در کمیته کاهش مرگ 5
21/2/88ریاست دانشگاهو میر مادران

8/3/1391ریاست دانشگاه ع پ ارسلوح تقدیر از دانشگاه بین المللی ارس بمناسبت روز معلم6
1391ریاست همایشمایش دانشگاه آزاد تبریرزارائه مقاله برتر سخنرانی در ه7
1393معاونت پژوهشی93تبریک معاونت پژوهشی بخاط پژوهشگر برتر سال 8

تبریک ریاست دانشکده پرستاري و مامائی بخاط پژوهشگر 9
1393ریاست دانشکده93برتر سال 

یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

1

تکنولوژي در مامایی سمینار کاربرد 
کمیته علمی–

72اردیبهشت تبریز

2

کمیتــه بررســی و تنظــیم مقــاالت 
78-75تبریز13/2/78تا 13/8/75

3
همایش سراسري مادري ایمن 

78سال تبریز)18/1/78( کمیته علمی -کمیته اجرایی 

4

همـــایش سراســـري تـــازه هـــاي 
ــی از   ــتالالت خلق ــتاري در اخ پرس

79سال تبریزکمیته علمی–ري تا نوتوانی پیشگی

80سال تبریزکمیته علمی–همایش سراسري ایمنی مددجو 5

فعالیتهاي توسعه فردي
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6

اولین همایش سراسري پرستاري و 
–ارتقاي سالمت کودکان 

81سال تبریزکمیته علمی

7

همــایش سراســري محرومیــت و   
81سال تبریزگرانباري حسی 

8

رویکــرد اولــین همــایش سراســري
ري در اخـتالالت  اهاي نوین پرسـت 

حرکتـی از پیشـگیري تـا    –حسی 
–نوتوانی 

81تبریزشرکت فعال

اولین همایش سراسري جایگاه 9
–حرفه مامایی در جامعه 

82سال تبریزکمیته علمی

10

اولین همایش سراسري پرستاري و 
82سال آزاد تبریزشرکت کننده–2010مردمان سالم در سال 

11

عضو هیت رئیسه همایش سراسري 
آمـــوزش بـــالینی در پرســـتاري و 

85سال تبریزعضو هیات رئیسهمامایی 

همایش سراسري آموزشی بالینی 12
–در پرستاري و مامایی 

85سال تبریزکمیته علمی

13

همایش آمـوزش بـالینی پرسـتاري    
85تبریزهیئت رئیسه)25/7/85نامه ( 85سال 

14
8همایش سراسري زایمان طبیعی 

کمیته علمی86اسفند 7–

هیئت رئیسه
86تبریز

15

SPکمیته تدوین و بازنگري برنامه 

86تبریزعضو کمیتهدانشکده 

16

قائم مقام کمیته علمی پرسـتاري و  
86تبریزقائم مقام)22/8/86نامه ( –مامایی 

ــتاري و 17 ــی پرس ــه علم ــو کمیت 86تبریزعضوعض
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)22/8/86نامه ( –مامایی 

کنفرانس یک روزه خونریزیهاي 18
87تبریزدبیر اجرائیدوران بارداري

همایش یک روزه پژوهش در سالمت 19
87تبریزعضو دبیر خانهمادر و نوزاد

20
جلسه تدوین برنامه جامع ارتقاي 

سالمت مادران و برنامه جامع ارتقاي 
88کان استان در سال سالمت کود

87تهرانشرکت کننده

87تبریزدبیر علمیکارگاه یک روزه احیاي نوزاد 21

ثبت اختراع محلول آب و نمک در 22
18/1/88تبریزهمکار طرحدرمان تریکوموناس واژینالیس

3/10/88تبریزدبیر علمیکارگاه سه روزه آندوکرینولوژي23
3/10/88تبریزدبیر علمیحاملگی پرخطرکارگاه چهارروزه 24
18/11/90تبریزعضو کمیته علمیکنگره سراسري باروري و ناباروري ایران25

سومین جشنواره دانشجوئی آموزشی 26
ارائه فرایند اموزشی تحت عنوان مشاوره روز3شهید مطهري

قبل از بارداري بصورت پوستر 
"

93اردیبهشت 8- 6


